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CZY W NASZEJ SZKOLE BIJA
SIĘ DZIECI? KTO JEST MOBBINGOWANY – NAUCZYCIELE,
CZY DYREKTORKA? TRUDNE
PYTANIA, NA RAZIE BEZ ODPOWIEDZI…

To nie powinno się zdarzyć. Tak czy owak, to
nie jest chwalebna sprawa, jakkolwiek się zakończy, nie będzie w niej wygranych ani przegranych… Pozostanie niesmak, reszta to już
tylko ocena badających przypadek instytucji…

Chodzi o oskarżenie przez rodziców dziewczynki z 6 klasy
rojczańskiej szkoły dyrektorkę tej szkoły o uderzenie uczennicy
książką w głowę… Problem? Jest problem, bo jeśli to prawda, to
zawodowa kariera dyrektorki a także jej życie prywatne może ulec
diametralnej zmianie.
Rzecz miała miejsce w końcu września, zgłoszenie o zdarzeniu
otrzymali policjanci z komisariatu w Radzionkowie – naruszenie
nietykalności cielesnej ucznia. Ci poprzez komendę powiatową
przekazali sprawę prokuraturze rejonowej w Tarnowskich Górach,
odpowiednie pismo skierowano także do kuratorium oświaty
w Bytomiu oraz do organu prowadzącego szkołę – burmistrza Radzionkowa oraz rady miasta. Kto faktycznie ponosi odpowiedzialność, za nadszarpniętą kondycję mentalną szkoły?..
Czytaj na str. 8
Jak już zapewne wiecie, nasza restauracja znów nie może gościć
Was „na miejscu”. Jeszcze nie pozbieraliśmy się po marcowych obostrzeniach a dostaliśmy kolejny cios. Ale się nie poddajemy! Damy
radę! Postanowiliśmy serwować Państwu dania na wynos. Wystarczy
zadzwonić: 32/289-49-42 lub 605-344-605, zamówić i odebrać posiłek w restauracji „Figaro”. Szykujemy również dla Państwa możliwość
dowozu gotowych dań, ale, musimy jeszcze chwilkę poczekać. Już niebawem. Zapraszamy codziennie (prócz poniedziałku) od 13 do 20–tej!

Zapraszamy na str. 19

Sanepidu w Tarnowskich
Górach nie będzie!

Taką decyzję wydał wojewoda, nie zauważył potrzeby utworzenia filii w naszym powiecie. Oczywiście, iż nikt nie wierzył, iż
stanie się to natychmiast. Mieszkańcy naszego powiatu mają inne
zdanie, a jesteśmy pewni, iż zdecydowana większość ma odmienne zdanie od wojewody. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna to nie tylko koronawirus, ale także całe mnóstwo innych
badań i obowiązków, które mieszkańcy naszego powiatu muszą
załatwiać w „zawalonym” covidem Bytomiu.
Jeśli Wojewoda Śląski nie przychyla się do utworzenia nowej stacji epidemiologicznej na Śląsku z siedzibą w Tarnowskich Górach, to
trzeba zrobić kolejny krok. Czy cokolwiek to przyniesie?
Więcej na str. 6

NASZ WIRUS…

Wirus, jak zwał go, tak zwał. Tego tematu jakby nie było
w mieście, przynajmniej dla władzy. Może ma ona rację, i my byliśmy do tej pory wstrzemięźliwi, bo zewsząd przecież jesteśmy
bombardowani informacjami na ten temat. Wirus jest i w naszym mieście, tylko władzy nie widać… Dziś już wszyscy wiemy,
iż urząd znów jest zamknięty, a cała Polska jest w czerwonej strefie, i tak będzie przynajmniej przez dwa tygodnie. Bylebyśmy
tylko gorsi dla siebie nie byli…
Str. 4
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Z teki Mirosława Ogińskiego: domek na ul. E. Plater; autor odkrywa światy już nieistniejące, odmładza naszą pamięć,
mistrzowską ręką akwarelisty…
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SPORTOWCY
DOCENIENI!
Jak co roku, burmistrz miasta uhonorował nagrodami najlepszych radzionkowskich sportowców.
Radzionków sportem stoi, więc lista nagrodzonych
jest długa obejmując 23 zawodników, którzy osiągnęli sukcesy w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.
Oto oni: Wiktoria Baron, Agata Będkowska,
Mateusz Bomba, Michał Bryła, Barbara Karwat,
Maciej Michalski, Alicja Pachulska, Magdalena
Rozenbaum, Bartosz Szopa, Patryk Walczyk i Wiktoria Walczyk, Karol Bajger, Patryk Kocur, Bartosz i Lena
Kruplin, Adam Maślankiewicz, Julia Misz, Max Pakosz, Zuzanna Przypalińska, Małgorzata Rozenbaum, Karolina Siwakowska, Paulina Wilczek oraz Mikołaj Żurek.
Serdeczne gratulacje!

KOMUNIKAT Z 19 PAŹDZIERNIKA

URZĄD PONOWNIE
ZAMNIĘTY!
„W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, od jutra tj. 20 października Urząd Miasta Radzionków
i Urząd Stanu Cywilnego obsługują wyłącznie w sprawach:
-rejestracji zgonu, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32 388
71 09 lub 32 388 71 54;
-dowodu osobistego, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32
388 71 11 lub 32 388 71 26.
Pozostałe komórki organizacyjne w Urzędzie Miasta działają
w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej. Nie działa również kasa.
Pismo (bez potwierdzenia wpływu) można złożyć poprzez
wrzucenie do skrzynki podawczej, znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miasta. W ważnej i pilnej sprawie, pismo za potwierdzeniem odbioru, można złożyć w Biurze Obsługi Klienta, po uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 388 71 52. Powyższe
zmiany obowiązywały będą aż do odwołania. Licząc na pełne
zrozumienie, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów
elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez
administrację publiczną.”
xxx
Pewnie inaczej nie można było, ale mamy tego dość, nie tylko antycorvidowcy. Mamy poczucie chaosu, ale i powagi chwili.
Niech jednak nie dziwią podobne opinie: „W trosce o naszych
klientów”. Brawo. W trosce o naszych klientów zamkniemy bary,
restauracje, sklepy, lotniska, PKP, komunikację miejską a straż
pożarna w razie pożaru udziela teleporad. Aha i wszystkim z budżetówki płacimy 100 procentowe wypłaty wraz z dodatkami…”
Piszemy to z kronikarskiego obowiązku odwołując się jednak
do naszego rozsądku… red.
Głos Radzionkowski

OD REDAKCJI

Nie mieliśmy wyjścia, wobec tak wielu sygnałów do redakcji w sprawie działania gabinetu doktora Jerzego Michalika, to
nie jest kryptoreklama, tylko odpowiedź, oczywiście, iż są inne
w naszym mieście gabinety i znakomici fachowcy – polecamy,
ale pewnie każdy z cierpiących ma swój wybór…
Odpowiadamy więc, gabinet doktora Michalika ruszy, gdy
skończy się remont komunalnego budynku, w którym znajdują się także mieszkania oraz siedziba komisariatu policji. Wedle
nas, trochę długo twa ta robota, ileż to już miesięcy?
W krytycznych sytuacjach doktor Michalik jest do dyspozycji… RED.

NOWE IMIONA ULIC

Podczas ostatniej sesji rady miasta Radzionków, radni postanowili, iż w naszym mieście pojawią się nowe nazwy ulic: Botaniczna, Jesionowa, Akacjowa, Klonowa oraz Dębowa. Wszystkie one znajdują się na Księżej Górze w okolicach Ogrodu Botanicznego.
Przypomnijmy także, iż 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… ab

KAROLINKA
W KWARANTANNIE…

W związku z potwierdzonymi dodatnimi wynikami testu
w kierunku SARS-CoV-2 u trzech pracowników Centrum Kultury „Karolinka”, w trosce o zdrowie pozostałych pracowników
oraz uczestników zajęć, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Bytomiu podjęto decyzję o zawieszeniu działalności przez Centrum Kultury „Karolinka” na okres
14 dni, tj. od 12 do 25 października 2020 roku.
Wszystkie imprezy kulturalne zostają odwołane, a zasady
zwrotu poniesionych kosztów zostaną określone w najbliższym
czasie.
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NA S Z W I RU S …

Wirus, jak zwał go, tak zwał. Tego tematu jakby nie było w mieście, przynajmniej dla władzy. Może ma ona rację,
i my byliśmy do tej pory wstrzemięźliwi, choć zewsząd jesteśmy bombardowani informacjami na ten temat, telewizja, radio, gazety, portale społecznościowe – zarzucają nas lawiną wiadomości, najczęściej dramatycznych,
to niewątpliwie dziś temat numer jeden. Owszem jesteśmy już zniecierpliwieni, ale jakie mamy wyjście?
Wiemy, że lepiej na razie nie będzie, może być tylko gorzej w sytuacji, gdy nasza służba zdrowia, może nie służba a opieka medyczna, goni już resztkami sił a wirus wciąż w natarciu. Informacje
nie są ciekawe, piszemy te słowa 19 października; brakuje miejsc
w szpitalach, także dla tych chorych na inne choroby, ministerstwo
zdrowia zaleca powstrzymanie się od planowych zabiegów z innych
dziedzin medycyny, za wyjątkiem onkologii, a nieplanowane? Głupi wyrostek robaczkowy – prosty kosmetyczny zabieg, czy zawał,
który do niedawna zdawał się już tylko zażegnywanym łatwo dzięki
dostępności choćby do koronarografii? Gdzie leczyć uszy, zęby, złamania kończyn i wypadkowiczów drogowych; pewnie gdzieś jeszcze przyjmują… Z jednej strony zaczynamy być coraz bardziej źli
na władzę, chaos – z drugiej – obawiamy się o bliskich i o siebie…
Ale czy władze Radzionkowa nie przesadzają z tą skąpością informacji? Ten temat nie jest obecny w naszym mieście? Przecież
kilku radzionkowian zmarło, wiele rodzin jest na kwarantannie,
zarażeni są urzędnicy, uczniowie, księża, nasi znajomi, zamknięta
jest Karolinka…

Pytamy więc – co miasto zrobiło, by włączyć się w walkę z pandemią, jak nas wspomaga? Czy prowadzi aktywną akcję uświadamiającą, jak się zachowywać wobec zarazy, jak działać, jak reagować? Na pewno nie na stronie internetowej miasta, tam królował
do tej pory …spis rolny. Czy władze postarały się o odpowiednią
dawkę szczepień przeciwgrypowych, tylko dla ludzi 75+, które
wspomagają zmagania z covidem? Niczego takiego nie słyszeliśmy. Jak przygotowane są szkoły na wypadek lawiny zdarzeń? Już
w zasadzie wiadomo. Czy istnieje jakiś gminny system reakcji na
pogłębiający się pandemiczny kryzys? Nadal twierdzimy, iż władzy
nie widać, okopała się i już nawet apeli nie śle do mieszkańców
– radźcie sobie sami, resztę zrobi rząd, albo nie zrobi. Czy podczas jakiejkolwiek sesji rady miasta od marca tego roku burmistrz
cokolwiek wspomniał na ten temat? Nie, lepiej narzekać na brak
pieniędzy i oczekiwać manny z Wiejskiej lub z Alei Ujazdowskich.
Rad – Med, spółka miejska, pochwaliliśmy ją za sprawne działanie telefoniczne i kontakt poprzez …okna przychodni.
(…)Wygląda na to, iż personel sobie nieźle radzi. Lekarze
pracują, na podstawie rozmów telefonicznych 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
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Mała kolejka, kilka osób do przychodni, bez nerwowości, ot
zaczynamy się przyzwyczajać… Zadzwoniliśmy, przepraszamy
za moment niepotrzebnej straty czasu, po 6 sekundach otrzymaliśmy zgłoszenie, inaczej niż w innych…
Tymczasem fachowcy od medycyny, bo nie my jesteśmy fachowcami, twierdzą, iż jeśli to możliwe i potrzebne, to pacjent zachowując przy tym środki ochrony osobistej powinien być przyjęty
osobiście. Tak samo musi postępować lekarz. COVID-19 nie jest
pierwszą chorobą zakaźną, która z nami jest i nie może uzasadniać
zamykania przychodni. Teleporada nie uleczy nas, telemedycyna
zracjonalizowała wizyty pacjentów w przychodniach, bo podobno często przychodzili tam ludzie niepotrzebnie… Jest miejsce do
wizyt lekarskich w aseptycznych warunkach w Rad – Medzie, nie
chcemy nagabywać pracowników, bo być może w tej chwili ktoś
naprawdę potrzebujący kontaktu z tej chwili nie skorzysta – ile do
tej pory wizyt takich było? Ostrożność jest niezbędna, wiadomo,
by ktoś jeszcze mógł nas leczyć, na podagrę – na przykład. To nie
są słowa przygany, to tylko suma głosów naszych czytelników, bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy o tym nie wspomnieli.

„Wedle fachowców zarażeniem jest zagrożonych pond 9 milionów
Polaków – wobec 36 milionów nas wszystkich, chrońmy słabszych,
stosujmy się do zaleceń, warto jednak uwierzyć, by komuś darować
życie…”
Zalecenia, wszyscy znamy: zostań w domy, gdy nie musisz
wychodzić, maseczki, dystans, higiena, nie widzimy tej strategii
w mieście propagowanej przez samorządowe instytucje. A samorząd winien być najbliżej mieszkańca, winien być…
Jeśli ktoś chciałby nas oskarżyć, iż chcemy „politycznie” wykorzystywać trudną sytuacje radzionkowian dla swych celów, to
mówmy bez ogródek – to byłoby świństwo. Tymi sprawami niech
zajmują się ludzi na wspomnianej Wiejskiej, my tylko zwracamy
uwagę na inercję, która panuje w naszym mieście…
Ale wracając do rzeczy, też nie dajmy się zwariować, każde 37,7
to nie musi być wirus, zakaszlenie także, mamy lepsze i gorsze dni,
tu nas strzyka, tak nas strzyka… W razie jednak czego, istotnej
potrzeby – dzwońmy do przychodni i gadajmy z lekarzami, a potem testujmy się i przestrzegajmy zasad, które już są powszechnie
znane, ale wciąż warte przypominania. Unikajmy ostentacyjnych
imprez, będzie jeszcze na to czas. Zbliża się Święto Zmarłych, będzie to dziwny czas, tradycja nas do czegoś zobowiązuje, są jednak
sytuacje nadzwyczajne. Prymas Polak nawołuje do nieodprawiania
nabożeństw na cmentarzach, nieodbywania procesji.
I nie wierzmy magom antycorvidowskim, każdy może mieć
Głos Radzionkowski
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własne poglądy, ale nie każdy jest wirusologiem, a na pewno już
– władcą czyjegoś zdrowia a może i życia… „Więc niech ludzie pomyślą o tym, kiedy następnym razem będą narzekać, że na 15-minutowe zakupy mają zasłonić usta i nos.- A jeśli już naprawdę mają
w głębokim poważaniu swoje zdrowie, niech pomyślą o innych. Każdy z nich ma przecież bliskich i nie sądzę, że chcieliby, aby spotkały
ich powikłania związane z COVID-em. Ludzie muszą zrozumieć,

że koronawirus to nie wymysł, że on jest wśród nas,
atakuje podstępnie, jedni przejdą zakażenie bezobjawowo, innych zniszczy.”
Nie dajmy się więc zwariować mediom, miejmy
własny, otwarty umysł i zawierzmy choćby swemu
instynktowi samozachowawczemu, to dla tych,
którzy wierzą, iż urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą? – życie gwiazd także bywa ściśle określone.
Lepiej siedzieć na widowni stadionu Narodowego,
niż leżeć pod respiratorem na murawie. I bylebyśmy się gorsi nie stali dla siebie… red.
PS. Sytuacja jest dynamiczna, jeszcze tego samego dnia dowiedzieliśmy się o zamknięciu radzionkowskiego urzędu miasta, następnego dnia
o zdalno-hybrydowym nauczaniu w podstawówkach, potem już zdalnym w klasach 4-8. Problemy,
raczej bardziej medialny, miał dyrektor SP1 Marek Napieraj, bo
zaproponował, by uczniowie nosili maseczki nie tylko na przerwach, to wymóg urzędowy, ale i na lekcjach. Rodzicowi to się nie
spodobało, zrobiła się afera, i tak będzie; bylebyśmy nie byli gorsi,
dla siebie…
Od soboty cała Polska jest w czerwonej strefie ogłosił premier
w piątek 23 października. GB

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach komunikuje:
Mając na uwadze aktualne dane, a przede wszystkim w trosce
o bezpieczeństwo Nas wszystkich od dnia 26 października 2020 r.
w Starostwie Powiatowym obowiązują następujące zasady:
Przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klienta zewnętrznego odbywa się wyłącznie poprzez jej umieszczenie
w urnach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, ul. Sienkiewicza
16 oraz ul. Mickiewicza 41.
Klienci urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych przez
urząd mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy E-PUAP oraz korespondencji pocztowej.
Przyjęcia stron w komórkach organizacyjnych Urzędu odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danej komórki. Bezpośrednie nr telefonów
pod linkiem https://www.telefony.tarnogorski.pl/
W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia
sprawy (w szczególności sprawy z zakresu wydawania praw jazdy,
dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowisk, korzystania z wód) przyjęcie stron
odbywa się w budynkach przy ul. Karłuszowiec 5, przy ul. Sienkiewicza 16 oraz przy ul. Mickiewicza 41, w wyznaczonej strefie
bezpieczeństwa.
Przypominamy:
Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym
czasie w holu budynku przy ul. Karłuszowiec 5 nie może być większa niż 12 osób; w budynku przy ul. Mickiewicza 41 oraz w budyn-
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ku przy ul. Sienkiewicza 16 nie może być większa niż 2 osoby, przy
zachowaniu właściwych odległości tj. minimum 2 metry.
Do budynku wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Po wejściu do budynku konieczne będzie zdezynfekowanie
rąk lub posiadanie rękawiczek ochronnych.
WAŻNE: Wydział Komunikacji działa na dotychczasowych zasadach z wprowadzoną przerwą w godz. 12.00 – 12.30 na dezynfekcję.

LAPTOPY DLA SZKÓŁ

W ramach projektu: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”, gmina Radzionków zakupiła 56 laptopów, które zostały przekazane do 4 placówek oświatowych na terenie Gminy, tj. do Szkoły Podstawowej Nr 1,
Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz do
Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Wyposażenie
szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji zapewni lepszą komunikację uczniów z pedagogami. W czasie
epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez
zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Wykonywanych przez samorządy nie z własnego budżetu. To ewidentne przygotowanie do
nauki zdalnej. HB
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Sanepidu w Tarnowskich Górach nie będzie!

Taką decyzję wydał wojewoda, nie zauważył potrzeby utworzenia filii w naszym powiecie. Oczywiście, iż nikt nie wierzył,
iż stanie się to natychmiast. Mieszkańcy naszego powiatu mają
inne zdanie, a jesteśmy pewni, iż zdecydowana większość ma
odmienne zdanie od wojewody. Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna to nie tylko koronawirus, ale także całe mnóstwo innych badań i obowiązków, które mieszkańcy naszego powiatu muszą załatwiać w „zawalonym” covidem Bytomiu.
Jeśli Wojewoda Śląski nie przychyla się do utworzenia nowej
stacji epidemiologicznej na Śląsku z siedzibą w Tarnowskich Górach, to trzeba zrobić kolejny krok. Czy cokolwiek to przyniesie?
Nie słucha się głosu rady powiatu, głosu gmin leżących na tym
terenie: Tarnowskich Gór, Ożarowic, Kalet, Miasteczka Śląskiego,
Świerklańca, Krupskiego Młyna, które przyjęły listy intencyjne w tej
ważnej dla nas sprawie. Dziś samorząd nie ma prawa głosu, obywatel
także, on spełnił już swój obywatelski obowiązek, głosując…
Wojewoda chce, aby działała tylko Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu.
A przecież musi mieć świadomość, iż ta stacja działa na wielkim
obszarze – miast na prawach powiatu – Bytomia i Piekar Śląskich
oraz tarnogórskiego powiatu ziemskiego obejmującego Tarnowskie Góry, Radzionków, Miasteczko Śląskie, Kalety, Świerklaniec,
Ożarowice, Tworóg, Zbrosławice i Krupski Młyn.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego bytomska
jednostka dba o zdrowie i bezpieczeństwo blisko 370 000 osób!
Nadzorowany obszar to 753 km2. Stacja w Bytomiu jest placówką
specyficzną, gdyż w jej kompetencji pozostaje obsługa pasażerów
Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.
Tak nie może być w tym trudnym okresie i w przyszłości. Dodatkowym faktem wspierającym dążenia powiatu tarnogórskiego do
utworzenia tu filii jest to, iż bytomski Sanepid obsługuje obecnie
także tereny Dąbrowy Górniczej, bo tamta placówka została zamknięta ze względu na wykrytego wirusa u personelu, czyli Bytomiowi doszło kolejnych 80 tysięcy ludzi do obługi. Mimo wzmocnienia kadr, z tego co nam wiadomo, nie dają rady, bo nie mogą.
Rady gmin: Tarnowskich Gór, Ożarowic, Kalet, Miasteczka Śląskiego, Świerklańca, Krupskiego Młyna, i oczywiście powiatu tarnogórskiego przyjęły listy intencyjne o utworzenie sanepidu w stolicy powiatu – wojewoda śląski uznał, że to niekonieczne.
Dla Interii prof. Janusz Czapiński, autor Diagnozy Społecznej

CARPE DIEM?

Jak społeczeństwo radzi sobie z pandemią?
- To, co moim zdaniem jest uderzające, to fakt, że Polacy bardzo
szybko oswajają się z pandemią. Nikt przesadnie „nie psioczył” na
obostrzenia w marcu, a one były znaczne, bo doprowadziły przecież
do trwającego kilka tygodni lockdownu. A teraz, mimo że wskaźnik
zakażeń jest nieporównanie wyższy, niż podczas wiosennej fali koronawirusa, ludzie się buntują, kiedy wprowadzone są nowe obostrzenia. Oczywiście wiosną niezadowolenie okazywali przedstawiciele
tych grup zawodowych, którym groziła utrata zajęcia, a przez to bieda czy bankructwo. W tej chwili pomruk niezadowolenia jest jednak
dużo silniejszy. Podobnie nasiliło się zjawisko „dyskutowania” z władzą i wytykania jej palcem, że czegoś nie dopilnowała. Mamy zbliżający się okres buntu, bo nie można kompletnie zignorować faktu,
że ludzie umierają. Rząd musi się zabrać do roboty, a nie ma łatwego
zadania, bo ma trudniej niż pół roku temu.
- A propos miłego spędzania czasu. Z najnowszego badania bu-
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Starosta tarnogórska zapewnia, że znajdzie lokal na siedzibę stacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Trwa remont budynku miejskiego,
gdzie mieścił się kiedyś MDK przy ul. Sienkiewicza 12, tam miał się
przenieść MOPS, jeśli będzie konieczność – sanepid też się zmieści.
Stacja sanepidu w Tarnowskich Górach obejmowałaby cały obszar powiatu – 140 tys. mieszkańców. Przejęłaby też obsługę lotniska. Byłaby to także korzyść dla mieszkańców Bytomia i Piekar
Śląskich, gdyż na skutek tych zmian bytomska stacja obejmowałaby już tylko 230 tys. a nie 370 tys. mieszkańców.
Apel w tej sprawie przesłany ma być do premiera, ministra zdrowia, parlamentarzystów, wojewody śląskiego oraz władz Metropolii.
Radni zapowiadają walkę o tarnogórski San – Epid do końca…
Państwo jest dla obywatela, czy obywatel dla państwa? – retorycznie pytają. AS
xxx
Nasze oczekiwania są ze wszech miar słuszne, choć uczciwe mówiąc, na ten czas być może trudno byłoby znaleźć ludzi do pracy
w Tarnogórskim San – Epidzie. Nas dziwi także brak w tej powiatowej debacie głosu Radzionkowa… Nie obchodzi to nas? Nie można było się skrzyknąć?! Jak zawsze – moja chata z kraja? Red.
dżetu czasu ludności wynika, że najbardziej pozytywny emocjonalne bilans dnia mają osoby, które najbardziej narzekają na swoje
życie, czyli bezrobotni i emeryci. To znaczy, że narzekają, ale mają
najlepszy dzień. Najgorzej jest w przypadku ludzi młodych. Mają
najmniej pozytywny emocjonalnie bilans dnia, ale za to najlepiej
oceniają swoje życie. W czasach kryzysu możemy bardzo dobrze
zagospodarować dobę i potrafimy wykrzesać niezłą atmosferę także w domach. Tylko to nam nie daje głębszego poczucia sensu życia. Przynosi przyjemność, ale pozbawia nas tego sensu. I to nam
niestety grozi.
- Będziemy tak żyć powierzchniowo, bez przekonania, że jutro
coś stworzymy.
Gdzie upatrywać więc nadziei na nadchodzące miesiące?
- Jedyna nadzieja to szczepionka. Nic więcej. Bo nie odzyskamy
już kontroli nad rozszerzaniem się tej pandemii. Nigdzie na świecie
już jej nie odzyskamy, bo kraje dużo bardziej od nas rozwinięte, ze
znacznie lepszą służbą zdrowia, też straciły kontrolę. Nie okiełznamy tej bestii w inny sposób, jak przez szczepienia, ale efekty nie
będą natychmiastowe. Według mnie pojawią się po roku, dwóch.
To – parafrazując – jak żyć, panie profesorze?
- Tak jak emeryci i bezrobotni. Carpe diem…
Głos Radzionkowski
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NA SIKORSKIEGO ZNÓW SPORTOWO
„25 września 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie boiska znajdującego się przy Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Rojcy. Inwestycja sfinansowana została w całości ze środków pozyskanych podczas I edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego, dzięki zaangażowaniu Pana Grzegorza Szeremety – Radnego Miasta Radzionków;
dyrekcji, pracowników oraz podopiecznych MOW
Radzionków oraz każdemu, kto oddał głos na ten
projekt. Obiekt sportowy z boiskiem do piłki ręcznej,
siatkówki i koszykówki oraz z 60 metrową bieżnią

i skocznią w dal jest obiektem ogólnodostępnym.” – to
informacja oficjalna ze strony urzędu miasta z 25
września br.
xxx
Boisko miało kosztować 558 000,00 zł, zdaje się, iż
w rzeczywistości wydane nieco mniej… Tak się tylko
zastanawiamy, zazdroszcząc znakomitego PR ze strony miasta, nie jedyny to przykład szczególnej atencji
władzy dla radnego, sorry, że z małej litery, takie jednak są zasady pisowni, czy potencjał tego całkiem fajnego obiektu zostanie wykorzystany? Czy pomyślano
o tym w momencie tworzenia projektu? Red.

OŚWIATOWE
NAGRODY
BURMISTRZA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Miasta Radzionków przyznał nagrody nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także absolwentom szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Wyróżnieni
zostali nauczyciele:
Anna Kandora – Przedszkole nr 2 w Radzionkowie,
Lidia Bloch – Przedszkole nr 4 w Radzionkowie,
Joanna Mania – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Justyna Kozłowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Justyna Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Anna Maćkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie,
Barbara Dziembała – Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie,
Wyróżnienie otrzymała Magdalena Wilczek z Przedszkola nr
2, która 25 sierpnia br., w wyniku postępowania egzaminacyjnego, uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.
Oraz uczniowie:
Głos Radzionkowski

Nagroda I stopnia
Maksymilian Wawrzyczek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Marta Wawer – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Karolina Siwakowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Michał Szczygieł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Nagroda II stopnia
Eliza Machoń – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Hanna Hajda – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Mateusz Wylężek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Dawid Chrząszcz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Julia Kowalik – Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie,
Nagroda III stopnia
Magdalena Jantos – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Jakub Posmyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
David Labus – Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Daria Müller – Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie,
Damian Kościelny – Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie,
Magdalena Stencel – Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica
w Tarnowskich Górach.
xxx
Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych nauczycieli
i uczniów; przy okazji Dnia Nauczyciela, mieszczą się w tym
święcie i wspomniani, pracownicy oświaty, a także rodzice –
spóźnione dobre słowa, niełatwy to czas to dla wszystkich,
wyjdźmy z niego mocniejsi!. RTSK
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CZY W SP4 BIJE SIĘ DZIECI? TO PYTANIE ZADAJĄ MEDIA, RODZICE, WŁADZA – BADA

Niesmak i nieudolność…

To nie powinno się zdarzyć. Tak czy owak, to nie jest chwalebna sprawa, jakkolwiek się zakończy,
nie będzie w niej wygranych ani przegranych… Pozostanie niesmak, reszta to już tylko ocena
badających przypadek instytucji…
Wiedzieliśmy o sprawie omalże od samego początku, ponieważ
jednak nie jesteśmy „bulwarówką”, gazetą nastawioną na sensacje
piszącą o niesprawdzonych faktach, a także w związku z naszym
cyklem wydawniczym, nie opublikowaliśmy tych wiadomości we
wrześniowym wydaniu „GR”. Proszono nas o dyskrecję, albowiem
trwały w początkowej fazie rozmowy mediacyjnie, rodzice oczekiwali właściwej reakcji dyrektor szkoły nr 4… Ponieważ mediacje
zakończyły się fiaskiem, nie znamy warunków obydwu stron, sprawa nabrała innego biegu.
Chodzi o oskarżenie przez rodziców dziewczynki z 6 klasy
rojczańskiej szkoły dyrektorkę tej szkoły o uderzenie uczennicy
książką w głowę… Problem? Jest problem, bo jeśli to prawda, to
zawodowa kariera dyrektorki a także jej życie prywatne może ulec
diametralnej zmianie.
Jedna refleksja, tak mogę powiedzieć, za moich czasów, a swoje lata
już mam, gdybym poskarżył się rodzicom, iż dostałem po łapach piórnikiem, albo nawet w łeb książką, ręką – odpowiedzieliby – widocznie zasłużyłeś. I nie byłoby problemu, dopowiem, iż rodziców miałem
wspaniałych, wyrozumiałych i sprawiedliwych. Ale to były inne czasy.
Dziś taki czyn jest niedopuszczalny i prawnie, i kulturowo, i mentalnie. Stawia pod znakiem zapytania przydatność nauczyciela do zawodu mogąc stanowić podstawę do wytoczenia mu sprawy karnej…
Równolegle, rzecz miała miejsce w końcu września, zgłoszenie
o zdarzeniu otrzymali policjanci z komisariatu w Radzionkowie
– naruszenie nietykalności cielesnej ucznia. Ci poprzez komendę
powiatową przekazali sprawę prokuraturze rejonowej w Tarnowskich Górach, odpowiednie pismo skierowano także do kuratorium oświaty w Bytomiu oraz do organu prowadzącego szkołę
– burmistrza Radzionkowa oraz rady miasta. Oto treść skargi podpisanej przez 25 rodziców:
„W związku z zaistniałym w dniu 16 września 2020 roku incydentem na prowadzonej przez p. Dyrektor lekcji muzyki, a to
uderzeniem książką w głowę uczennicy (..) wyrażamy stanowczy
sprzeciw dla dalszego kierowania Szkołą przez Panią Lidię Dylewską w prowadzenia przez nią zajęć dydaktycznych z uczestnictwem naszych dzieci.
Wskazane zdarzenie oraz inne, zaprzeszłe incydenty, które
miały miejsce w szkołach, a nie były zgłoszone z powodu strachu
przed zemstą na dzieciach, jak np. uderzenie ucznia (..) karanie
uczniów za pomocą uderzeń zaciśniętą lub otwartą dłonią, czy
szarpanie za ubrania z przekręcanie na siłę głowę ucznia z SP 1
Radzionkowie (..) wyczerpują znamiona naruszenia nietykalności cielesnej, penalizowanego w art. 217 kodeksu karnego i stanowią jednocześnie naruszenie obowiązku kierowania się dobrem
ucznia i poszanowania jego godności osobistej.
Sytuacja złych zachowań Pani Lidii Dylewskiej ciągle się powtarza i nie ulega zmianie. Zgłaszają się do nas kolejni rodzice, którzy mówią o takich sytuacjach. Wymienione zachowania
świadczą o braku należytych predyspozycji i kompetencji pedagogicznych Pani Lidii Dylewskiej, które są niezbędne do piastowania stanowiska dyrektora szkoły i do pracy z dziećmi.
Zatem, kierując się dobrem naszych dzieci, ich bezpieczeństwem i komfortem psychicznym oraz prawem do życzliwego
podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania
wnosimy o podjęcie przez Pana Burmistrza czynności zmierzają-
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cych do odwołania Pani Lidii Dylewskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie, oraz do zapewnienia naszym dzieciom bezpiecznych i godnych warunków do nauki
w szkole – poprzez niezwłoczne podjęcie stosownych czynności
wyjaśniających i kontrolnych.”
Do pracy wzięły się media, nic w tym dziwnego, bowiem niewiele takich spraw, zajął się nią Dziennik Zachodni, TVP3, Gwarek, liczne portale informacyjne, zahuczało na portalach społecznościowych.
Pytanie, czy fakt opisywany w skardze rodziców wydarzył się
w rzeczywistości? Nie nam rozstrzygać, dyrektorka szkoły dla
TVP3 wydała obszerne wyjaśnienie, w którym czytamy m.in.:
Oświadczam, iż skierowane wobec mnie zarzuty nie polegają na
prawdzie, stanowią zniesławienie mojej osoby oraz kolejną emanację grupy rodziców związanych z poprzednią dyrektor szkoły
zmierzającą do usunięcia mnie z zajmowanego stanowiska. Nie
jest prawdą, że podczas prowadzonej przeze mnie lekcji muzyki
„uderzyłam” w głowę ucznia. Nigdy nie dopuściłam się podobnych czynów wobec innych uczniów”. (…)
Pomijając fakt pewnej niekonsekwencji w tej wypowiedzi, bo
cóż znaczy – wobec „innych uczniów”, można to dwojako zrozumieć, mamy do czynienia ze sprzecznymi wobec tego oświadczeniami – uczennicy, rodziców, nauczyciela.
To będzie bez wątpienia badać prokuratura tarnogórska, skoro sprawę przyjęła i zakwalifikowała ją wstępnie jako „naruszenie
nietykalności cielesnej”, poczekamy pewnie na wyniki jej śledztwa,
nie spodziewamy się rychłego, ale może się mylimy, bytomskie kuratorium badać będzie swoją drogą, wszak to organ nadzorczy nad
oświatą i ewentualne sugestie rodziców pokrzywdzonej uczennicy,
iż dyrektor zdaje się nie mieć predyspozycji nauczycielskiej, ale jest
jeszcze organ prowadzący i rada miasta – władze Radzionkowa.
No właśnie, to wątek poruszony przez nauczycielkę – dyrektorkę „czwórki” w swym oświadczeniu dla TVP3. Sięga on 2018 roku,
czyli przebiegu konkursu na dyrektora szkoły. Konkurs odbył się,
potem tylko suchy komunikat na stronach miasta: „W związku
z przejściem na emeryturę Pani Haliny Hypki, dotychczasowej Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radzionkowie, 25 czerwca br. został
przeprowadzony konkurs na to stanowisko. W przewidzianym prawem
terminie wpłynęły dwie oferty osób zainteresowanych objęciem funkcji
dyrektora „czwórki”. Powołana komisja, w skład której, zgodnie z regulacjami prawnymi, wchodzą przedstawiciele Śląskiego Kuratorium
Oświaty, Związków Zawodowych, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
oraz Gminy Radzionków, dokonała wyboru kandydata. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu stanowisko Dyrektora SP 4 zostało powierzone
Pani Lidii Dylewskiej, która obejmie swoje obowiązki wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli 1 września.”
Ale odbyło się to w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Pisaliśmy wtedy: Otóż, konkurs odbył się, owszem, tyle, iż do niego została
dopuszczona tylko jedna kandydatka, z tego co ustaliliśmy – dyrektorka
mającej być zlikwidowanej szkoły w Zabrzu, mieszkanka Bytomia. Ale
nie o to chodzi, tu w ogóle nie chodzi o tę osobę. Chodzi o to, iż drugiej
kandydatce, Karinie Brzytwie, córce dyrektor Hypki nie dano szans na
zaprezentowanie swej koncepcji pracy szkoły pod jej potencjalnym kierownictwem. Komisja konkursowa odrzuciła bowiem „papiery” długoletniej nauczycielki „czwórki”, udzielającej się także w innych szkołach,
Głos Radzionkowski
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w sumie – dość już zasłużonej w rozwój radzionkowskiej oświaty. Powodem był brak w dokumentacji … zaświadczenia o zatrudnieniu w swej
szkole! Karina Brzytwa pracuje tu od 18 lat, wszyscy o tym wiedzą, ale
dobrze, zaświadczenia nie było. Aliści, regulamin przeprowadzenia
konkursu w tym miejscu wyraźnie mówi o: konieczności złożenia wspomnianego zaświadczenia lub, podkreślamy lub – innych dokumentów
fakt ten poświadczający, a takie dokumenty zostały złożone w ilości wystarczającej, a może i więcej. Taka jest interpretacja niedoszłej kandydatki, matematyczki zresztą oraz prawników. Komisja konkursowa jednak
w mig sprawę na miejscu załatwiła; przeciw odrzuceniu kandydatury
Kariny Brzytwy głosowali w komisji przedstawiciele rady pedagogicznej
szkoły oraz rady rodziców, za odrzuceniem byli przedstawiciele miasta,
kuratorium i związków zawodowych – ZNP, którego to członkinią kiedyś pani Brzytwa była, ale już nie jest…(…).
A potem były sądy, wreszcie kontrkandydatka obecnej
dyrektorki wygrała sprawę w sądzie apelacyjnym, ale nie
miało to wpływu na fakt sprawowania dyrektorstwa. Burmistrz mianował ją na 5 –letnią kadencję; pani Brzytwa nie
pracuje już w SP4, i druga córka byłej dyrektorki tej szkoły
– już tam nie pracuje; w zeszłym roku dyrektorkę Dylewską
wyróżniono Medalem Komisji Edukacji Narodowej…
Przypomnijmy, to burmistrz jest organem zwierzchnim naszych szkół i ich dyrektorów. I dalej, ponieważ skarga na obecną
dyrektorkę wpłynęła do rady miasta, to skierowaną ją do właściwej instancji – komisji skarg i wniosków.
14 października br., paradoksalnie, to przecież Dzień
Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela radnym
przyszło zmierzyć się z tym problemem.
Dyskusję po odczytaniu treści skargi rodziców rozpoczął
goszczący tam, bo nie jest członkiem komisji przewodniczący rady miasta Stefan Hajda, który przedstawił jedyną
słuszną wedle niego koncepcję – przekazania sprawy do
rozstrzygnięci kuratorium oświaty. Podparł się przy tym
słowami – iż pan burmistrz jest tego samego zdania. Wedle nas, to impertynencja wobec radnych – suwerennych
od burmistrza w swych poczynaniach, nie ma granic prób
wszechwładztwa w tym mieście. Skoro pan burmistrz ma
takie zdanie, to po co komisja, po co w ogóle rada?! Przewodniczący rady miasta po takim dictum winien podać się
do dymisji. Nie, to się nie stanie…
Radny niezależny, Wojciech Tobor był jednak innego zdania, zasugerował aby poprosić strony sporu – rodziców i dyrektorkę szkoły na obrady komisji a także dyrektor Zakładu
Placówek Oświatowych Joannę Kwiecińską do stawienia się
przed komisją celem dogłębnego zapoznania się ze sprawą,
potem dopiero radni będą mogli wydać opinię – wniosek,
jak go sformułować. Poparli tę propozycję: Ludomir Pawłowski, Marian Dziembała i Dawid Tomczyk, co jest niespodzianką, albowiem należy do stronnictwa burmistrza, odwaGłos Radzionkowski

ga warta odnotowania… Posiedzenie komisji ma się odbyć w końcu
października, lub na początku listopada. Ze względu na pandemię,
niewykluczone, iż odbędzie się ono w … sali gimnastycznej SP4.
xxx
I co tu komentować? To, że odpowiedzialność za te gorszące
sprawy spada na burmistrza? To jasne, zrobił, co chciał, a teraz problem najlepiej zamieść pod dywan? O sprawie wiedział od dawna,
bo już od dawna anonimowe sygnały ze szkoły już dochodziły do
ratusza. Także o domniemanych, bo nie mamy dowodów, aktach
mobbingu dyrektorki „czwórki” wobec nauczycieli, o czym teraz
otwarcie mówią do kamery. Takiego wizerunku miasta pan chciał –
panie burmistrzu? Po co były te kosztowne spoty mające nas przedstawiać jako nowoczesne, otwarte i dobrze administrowane miasto?
Dziś Polska postrzega nas, jako miasto gdzie bije się dzieci, nie jako
to, gdzie narodził się na przykład fenomen Ruchu Radzionków.
Absolutnie nie rozstrzygamy sporu, nie ferujemy wyroków, od tego
są inne instytucje, choć wiemy, iż są w kuratorium i prokuraturze
inne, kolejne doniesienia dotyczące sytuacji w szkole. Nie zapobiegł
pan jednak konfliktowi, który w pewnym sensie sam pan spowodował; w szkole nie dzieje się dobrze, jakbyśmy nie mieli innych
kłopotów. Pan jest za to odpowiedzialny… I tylko jedna publiczna
z wielu opinii na ten temat: W takiej sprawie Pani Dyrektor powinna być natychmiast odsunięta od wykonywania obowiązków i pracy
z dziećmi, a w razie potwierdzenia zarzutów o stosowanie przemocy
odwołana ze stanowiska- to chyba oczywiste,...O sprawie piszą liczne
media – jak teraz będą czuły sie dzieci na lekcjach muzyki? atmosfera
w szkole jest fatalna z tego powodu....
Red.
PS. Obrady komisji nie odbędą się, takie są nasze bieżące ustalenia. Sytuacja pandemiczna…
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Program „Czyste Powietrze” – modyfikacje
Opiera się on na wymianie pieców i daje możliwość uzyskania
wsparcia finansowego dla osób fizycznych i właścicieli budynków jednorodzinnych. W ramach programu można wymienić kotły stare, niespełniające wymagań ekologicznych; na nowoczesne -certyfikowane
spełniające wymogi określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Nabór wniosków do programu prowadzony jest przez WFOŚiGW,
właściwy dla zamieszkania, w formie elektronicznej lub papierowej.
Od 15 maja 2020 ruszyła druga odsłona programu
o budżecie 103 mld zł.
ZMIANY W PROGRAMIE:
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócony czas rozpatrywania wniosku – do 30 dni, uproszczony wniosek o dotacje, możliwość składania wniosku online w serwisie gov.pl lub tradycyjnie,
włączenie banków do programu – z możliwością dotacji bankowych,
wzmocnienie współpracy z gminami, możliwość łączenia Programów
gminnych z programem „Czyste powietrze”, integracja z programem,,
MÓJ PRĄD”, poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym. Bo-
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nus za niską emisję – pompa ciepła plus fotowoltaika. Dotacje na termomodernizację 10 000 lub 15 000 zł. oraz możliwość finansowania
przedsięwzięć już rozpoczętych.
Wysokość dotacji:
Podstawowy program dotacji
- wymiana ogrzewania na pompę ciepła 25 000 + 5 000 na fotowoltaikę
- wymiana na inne źródło (np. kocioł pellet, eko) 20 000 + 5 000 na
fotowoltaikę
- modernizacja bez wymiany źródła ciepła 10 000
Podwyższony poziom dotacji (uruchomienie planowane 09.2020)
- wymiana ogrzewania na pompę ciepła 32 000 + 5 000 na fotowoltaikę
- wymiana na inne źródło (np. kocioł pellet, eko) 25 000 + 5 000 na
fotowoltaikę
- modernizacja bez wymiany źródła ciepła 15 000
Opr. AB

Głos Radzionkowski
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Tu otrzymasz
„GŁOS RADZIONKOWSKI”
Sklepy Wielobranżowe
Marian Żurek
- ul.Kużaja, - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk
ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian
Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz
Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel
Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona
Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa –
CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

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

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

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

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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Parafialna Orkiestra Dęta, kolejny radzionkowski fenomen…
Z pewnością każdy słyszy dźwięki „dęciaków”, jakie wydobywają się z Domu Jana Pawła II w Radzionkowie w każdy
czwartek o 19.30. To wtedy rozpoczyna próbę Parafialna Orkiestra Dęta, która przygotowuje się do kolejnych występów,
związanych z oprawą uroczystości religijnych bądź uroczystości
i koncertów o charakterze świeckim. 1 września 2014r. orkiestra
rozpoczęła nowy rozdział w swej działalności.
Wraz z objęciem
funkcji dyrygenta
przez Leszka Pnioka (absolwenta Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie,
w klasie klarnetu),
przed
zespołem
otworzyły się nowe
wyzwania.
Pierwszym wielkim wydarzeniem
w życiu orkiestry
były słynne Nieszpory Bożonarodzeniowe, które były
transmitowane przez katowicki oddział Telewizji Polskiej i odbiły
się szerokim echem, nie tylko w środowisku lokalnym. Kolejnym
wyzwaniem dla orkiestry był wspólny koncert z Chórem „Halka”
z Kozłowej Góry z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, jaki odbył
się w marcu 2015r. W maju tegoż roku obecny dyrygent orkiestry
– Leszek Pniok – przedstawił pomysł organizacji Festiwalu Parafialnych Orkiestr Dętych, który spotkał się z aprobatą ks. Proboszcza
Damiana Wojtyczki oraz instrumentalistów orkiestry. Dzięki temu,
w czerwcu 2015r., na Farskim Ogrodzie przy parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie odbył się I Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych. Impreza ta stała się wydarzeniem o charakterze cyklicznym,
odbywającym się corocznie w ramach Dni Radzionkowa.
Od 2018 roku festiwal ma zasięg międzynarodowy, przyciągając
muzyków z zagranicy, ciesząc się niezwykłą popularnością i stając
się inspiracją dla innych. Każdego roku festiwalowi patronuje ks.
Proboszcz Damian Wojtyczka oraz Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor, a w minionym roku, Honorowy Patronat nad V.
Festiwalem Parafialnych Orkiestr Dętych objął również ks. Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki.
Kolejnym wyzwaniem dla orkiestry był udział w VIII Tarnogórskim Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda w Tarnowskich
Górach, który odbył się we wrześniu 2015r. Wówczas orkiestra zdobyła nagrodę za najlepsze wykonanie utworów dowolnych. Parę dni
później zespół orkiestry wzbogacał muzycznie Ogólnopolskie Spotkanie Kapelanów Straży Pożarnej, jakie odbyło się w Piekarach Śląskich.
Z początkiem 2016 roku odbyły się uroczyste Nieszpory z udziałem
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Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca i Księży Biskupów Kapituły Św.
Sylwestra., którym muzycznie przewodziła Orkiestra Parafialna.
Każdego roku orkiestra aktynie uczestniczy w uświetnianiu miejskich
uroczystości z okazji 3 maja czy 11 listopada. Corocznie gra podczas Mszy
Św. Braci Górniczej z okazji Barbórki, koncertuje na Jarmarku Świątecznym, organizowanym przez Urząd Miasta Radzionków, wielokrotnie
otwierała również korowód z okazji Dni Radzionkowa. Ponadto otwierała
I i II ECO Cidry Cross, czy
prowadziła żywą lekcję muzyki w Szkole Podstawowej
nr 1 w Radzionkowie.
Oprócz wystąpień o zasięgu miejskim, orkiestra
była również zapraszana
na Koncerty Promenadowe, odbywające się w parku
miejskim w Tarnowskich
Górach, Przeglądy Orkiestr
i Big Bandów w Miasteczku Śląskim, koncerty świąteczne (m.in. w: Strzybnicy, Brzezinach Śląskich,
Wojsce, Piekarach Śląskich,
Miedarach), na jubileusz
10-lecia Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dzień Strażaka
w Tarnowskich Górach.
Tradycją są koncerty orkiestry pod oknami radzionkowskiego
„farorza” w Nowy Rok po uroczystej sumie.
1. W 2019r. orkiestra koncertowała również poza granicami
województwa, w ramach Festiwalu Orkiestr Dętych, jaki odbył się

w Nowej Wsi (koło Kęt w woj. małopolskim), a wielkim przeżyciem i wydarzeniem było dla zespołu wystąpienie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „HRADECKÁ POUŤ
2019” w czeskim Hradec nad Moravici, gdzie oprócz koncertu na
zamku, orkiestra uświetniła uroczystą Mszę Św., a następnie wraz
z koleżankami i kolegami hredeckiej orkiestry wspólnie na hradeckim rynku muzycznie „zapowiedziała” hradecki festiwal.
2. Oprócz strony muzycznej, orkiestra dba także o swój zewnętrzny
wizerunek, inwestując w jednolite stroje letnie i zimowe. Odbudowała
bibliotekę nutową, bazę instrumentalną, a od września 2014r. wznowiła
działalność szkółka, kształcąca na potrzeby orkiestry przyszłych instrumentalistów. Udział w zajęciach jest bezpłatny i kierowany nie tylko do
młodzieży rozpoczynającej swą muzyczną przygodę, ale także do osób,
które w przeszłości grały na jakimkolwiek instrumencie dętym.
3. Orkiestra jest również otwarta dla wszystkich czynnych instrumentalistów, pragnących zasilić szeregi Parafialnej Orkiestry
Dętej w Radzionkowie.
POD
Głos Radzionkowski
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„HISTORYCZNY REMONT” „OPASKI” RONDA W ROJCY
„Od 3 sierpnia 2020 roku do odwołania, w związku z remontem ronda im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Radzionkowie.(...) Wszystko byłoby w porządku,
gdyby nie jedno – sformułowanie przez Zarząd Dróg
Powiatowych – …z dniem 4 sierpnia do odwołania.
Co to znaczy – do odwołania?! Do odwołania, czyli ile – miesiąc, dwa, osiem? Zapytaliśmy więc o to
Barbarę Myland, dyrektor ZDP. I dowiedzieliśmy się
co nieco. Tempo? 18 sierpnia około połowy obwodu,
tempo iście sprinterskie. Potem da się tam wylewkę
betonową, która musi swoje schnąć, 27 dni? Potem
jeszcze inne prace, pani dyrektor wydusiła wreszcie,

iż roboty mogą potrwać do dwóch miesięcy. Potrwała 3 miesiące.
Czego się czepiamy? Niczego, a co tam nerwy kierowców. Jedno
dla nas jest pewne i jedno niepewne, niepewne, czy remont ten
był w istocie potrzebny? Nic się nie zmieniło dla kierowców, czy
kostka, czy beton, może łatwiej będzie jeździć tam wielkim ciężarówkom? Rondo nie zmieniło jednak swej średnicy. Pewne jest
jednak, iż siły zaangażowane w demontaż pierwotnej kostki były
zbyt szczupłe – 1-2 ludzi spokojnie wyciągające pojedyncze kostki,
może 160 tysięcy wydatkowane na ten remont były zbyt skromne?
Może.
W każdym razie ludzie kpią, teraz spodziewają się uroczystego
przecięcia wstęgi…
red.

„Z kart historii naszej kopalni”

Głos Radzionkowski
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„Śp. Maria Kielar-Czapla

– propagatorka oblackiego charyzmatu”
– Bardzo często przypominała mi o tym, że mieszka w Radzionkowie – mieście o. Ludwika. Uczyniła niezmiernie dużo,
aby propagować postać naszego współbrata. Codziennie rano
otwierała drzwi kościoła, a potem poprzez dar swojej prostoty otwierała serca nie tylko tysiąca uczniów, ale i wszystkich
innych ludzi, których spotykała na co dzień. Mądra, delikatna
nauczycielka kochająca swe dzieci i Kościół odeszła tak nagle...
Zdążyliśmy już razem marzyć o kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wspominają śp. Marię Kielar-Czaplę.

O. Paweł Gomulak OMI: Pani Maria uczyniła niezmiernie
dużo, aby propagować postać naszego współbrata. Można powiedzieć, że wykorzystywała każdą okazję, aby o nim mówić i ukazywać go jako wzór szczególnie dla młodego pokolenia, dla którego
była prawdziwym pedagogiem w całym tego słowa znaczeniu.
c.d. str16-17

Dagmara Nawratek: Maria Kielar-Czapla była świecką propagatorką oblackiego charyzmatu. W czym przejawiał się jej
wyjątkowy dar głoszenia słowa Bożego, dzięki któremu zjednywała sobie ludzi?
O. Paweł Gomulak OMI (Koordynator Medialny Polskiej
Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce):
Panią Marię poznałem wirtualnie… Kiedy powierzono mi opiekę nad mediami Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej i obecnością oblatów w świecie mass mediów, bardzo szybko zauważyłem jej zaangażowanie i głębokie zrozumienie
charyzmatu oblackiego. Bardzo często przypominała mi o tym, że
mieszka w Radzionkowie – mieście Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
O. Paweł Wyszkowski OMI (Superior Delegatury Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji): Bywałem
w Radzionkowie dzięki wielkiej uprzejmości ks. Damiana Wojtyczki – proboszcza parafii pw. św. Wojciecha. Pani Maria nieraz
przyprowadzała do mnie na rozmowę kogoś, kto jakoś zawikłał się
w swoim życiu i chciał powrócić do Boga.
O. Andrzej Madej OMI (Superior Misji „sui iuris” w Turkmenistanie): Nigdy się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy ze sobą
nawet przez telefon. Spotkania są łaską i wydarzają się z woli Bożej.
Tak też było i z naszym spotkaniem. Podarował je nam Jezus. Okazję dał o. Ludwik Wrodarczyk OMI. Od Marysi dowiedziałem się
o konkursie poświęconym przyszłemu błogosławionemu. Zaprosiła mnie do jury. Choć od niedawna zaczęliśmy do siebie pisać,
miałem wrażenie, że znamy się od wieków. Zwracała się do mnie
serdecznie: „Drogi Andrzeju!”, a ja odwzajemniałem to zaufanie,
zwracając się do niej także po imieniu. Zresztą tak jak sama chciała, pisałem po prostu: „Marysiu!”.
Dagmara Nawratek: W jednym ze swoich listów do rodziny Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI 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 jako nauczycielka dyplomowana religii
katolickiej zdążyła nauczyć nas tego, jak patrzeć na to, co jest
niebieskie. Pokazała nam, jak osładzać chwile ciężkie. Jakie
wspomnienia przywodzi na myśl pasja pani Marii, którą było
propagowanie wartości duchowych Sługi Bożego o. Ludwika
Wrodarczyka OMI?
Głos Radzionkowski
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O. Andrzej Madej OMI: Mądra, delikatna nauczycielka kochająca swe dzieci, kochająca Kościół, odeszła tak nagle... Zdążyliśmy
już razem marzyć o kolejnej edycji konkursu. Myślałem nawet,
że uda mi się pojechać na spotkanie z jej uczniami podczas misjonarskiego urlopu w Polsce... Może byłby to wieczór poezji? Od
niej dowiedziałem się o tym, że o. Ludwik Wrodarczyk OMI ma
na Śląsku siostrzeńców, rodzinę Kieras. Wszystkich ich serdecznie
pozdrawiam.
O. Paweł Wyszkowski OMI: Ojcowie Kościoła przyrównują
śmierć do snu. Właśnie tak się stało w wypadku pani Marii. Odeszła w sobotę, kiedy przeżywaliśmy wspomnienie Najświętszego
Imienia Maryi, innymi słowy: w imieniny Maryi, której imię nosiła
przez całe życie. Ona odeszła z tego świata po to, aby świętować
te imieniny w niebie wraz z o. Ludwikiem Wrodarczykiem OMI,
o którym pisała oraz opowiadała wszystkim i wszędzie. Jej pasja,
przystępność oraz poświęcenie pozostaną w mojej pamięci na zawsze. Niech dobry Bóg przyjmie ją do siebie i obdarzy wieczną radością. Chrystus zmartwychwstał!
Dagmara Nawratek: W jednym ze swoich wierszy ks. Jan
Twardowski napisał:
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego”.
Pani Maria oprócz nieznośnej ciszy pozostawiła po sobie wiele
ciekawych artykułów, osiemnaście scenariuszy teatralnych, dwie

książki oraz niezapomniane wspomnienia o wspólnych chwilach i niezwykłych rozmowach. Każde jej słowo płynęło prosto
z serca, a każda myśl stanowiła niezwykłą inspirację zwłaszcza
dla młodego pokolenia Polaków, w którym pani Maria zawsze
pokładała wielkie nadzieje. Jak Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zapamiętają tę niezwykłą kobietę?

O. Paweł Wyszkowski OMI: Kilka godzin przed swoją śmiercią, a dokładnie 12 września o godzinie 8.40, pani Maria Kielar-Czapla przesłała mi zdjęcie, na którym widać, jak otwiera drzwi
kościoła pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Dołączyła również
krótki opis: „Te drzwi otwieram codziennie i tam znajduję pokój
i pocieszenie”. Te słowa charakteryzowały nie tylko ostatnie chwile jej życia, ale i czasy, w których ją poznałem, a miało to miejsce
pięć lat temu. Najpierw codziennie rano otwierała drzwi kościoła,
a potem poprzez dar swojej prostoty otwierała serca nie tylko tysiąca tych uczniów, których uczyła w szkole, ale i wszystkich innych
ludzi, jakich spotykała na co dzień. To właśnie w tym tkwiła jej siła,
przystępność, dobroć i prostota.
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O. Andrzej Madej OMI: Ten rok to dla nas, Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, rok jubileuszowy. Z tej okazji
pani Maria złożyła nam życzenia. Oto jej słowa pełne wiary:
„Szczęść Boże, Andrzeju, w dniu stulecia obecności OMI w Pol-

sce! Takie słowa skierowałam na FB do Twojego Zgromadzenia
w Polsce. Przyjmij je też i Ty!!! Z darem modlitwy i wdzięcznością:
„Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej Polskiej Prowincji
wraz z Ojcem Prowincjałem Pawłem na czele życzę dobrego startu
w następne stulecie z nieustającym Bożym wsparciem i światłem
Ducha, by tworzone przez Was wielkie dzieło ewangelizacji zgodnie z wolą Waszego Założyciela było najpiękniejszym darem siebie
dla Boga i bliźniego, by Wasze oddane serca przemieniały świat na
lepszy, a w Waszej duszy nie przemijała radość bycia Oblatami Maryi Niepokalanej! Niech tak się stanie! Z darem modlitwy za Was
podczas jutrzejszej Mszy Świętej ślę serdeczności”.
Marysia”.
Dziękuję Ci wraz z moimi współbraćmi za życzenia. Dzisiaj Kościół zwiastuje i Tobie Dobrą Nowinę: „Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał!”.
o. Paweł Gomulak OMI: Przypominam sobie chwilę, kiedy
omawialiśmy jeden z wywiadów na temat o. Ludwika. Pani Maria
przesłała mi wtedy zdjęcie zrobione podczas lekcji religii w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie wraz z opisem: „Grupa
przyszłych mistrzów i piękna nazwa: Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Na pierwszej lekcji religii nawiązałam do tego, że mistrzem
możesz być wtedy, kiedy nad tobą będzie inny mistrz, kiedy inny
mistrz będzie wzorem do naśladowania. Pokazałam krzyż. Niech
Jezus Chrystus będzie twoim mistrzem. Za Jego plecami masz
wciąż podążać, Jego ręki masz się trzymać, w Jego kierunku masz
iść. Wtedy będziesz mistrzem”. Te słowa stanowią piękną puentę
życia pani Marii. Tak właśnie żył również o. Wrodarczyk. Święty
Eugeniusz był przekonany o tym, że oblaci przebywają w niebie
blisko Maryi Niepokalanej. Zajmują oni pewnego rodzaju sektor
oblacki. Myślę, że pani Maria do niego dołączyła.
Rozmawiała: Dagmara Nawratek / ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com
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WARTO, BO INSPIRUJE…

Publikujemy krótki list, który nadesłała organizatorce konkursu pani, matka dziewczynki, w którym opowiedziała o tym,
jak jej córka zainspirowała się postacią Sługi Bożego o. Ludwika
Wrodarczyka OMI. To doskonały dowód na to, że warto było
taki konkurs zorganizować, by go kontynuować…
Szanowna Pani Dagmaro,
Bardzo dziękuję za wszystkie informacje, a szczególnie za tą, że
konkurs będzie kontynuowany. Myślę, że to wspaniała inicjatywa i
dziękuję za to, że Państwo taki konkurs organizują (...). Zachęciłam
do konkursu moją trzynastoletnią córkę, ponieważ czasem lubi napisać jakiś wiersz i myślę, że nieźle jej to nawet wychodzi. Szczerze
mówiąc, nie była zachwycona. Nigdy nie słyszała o ojcu Wrodarczyku. Obiecała, że poczyta o nim,
ale stwierdziła, że raczej wierszy pisać nie będzie, bo pisze tylko o
tym, co czuje. Zostawiłam jej wolna wolę, prosząc tylko o to, by przeczytała coś o ojcu Wrodarczyku. Po kilkunastu dniach przyszła do
mnie i powiedziała, że jest bardzo wzruszona postacią tego księdza,
jego odwagą i oddaniem bliźnim. Od tego czasu szuka o nim wiadomości w Internecie, więc przeszła już wszystkie źródła, które Pani
podała, łącznie z filmem dokumentalnym. Napisała też trzy wiersze,
jeszcze je dopracowuje. Piszę o tym dlatego, że po pierwsze to też

jest pewne świadectwo, jak postać o. Ludwika emanuje i jak może
nawet młodą dziewczynkę zachwycić, mimo że wcale nie chciała o
nim pisać wierszy. Po drugie i ja wciągnęłam się w czytanie o ojcu
Ludwiku, rozmawiam o nim z córką, opowiadam jej o tym, jaki był,
pokazuję jej te wartości, które sam swoim świadectwem krzewił. To
już drugi Oblat, po o. Hryniewiczu, który staje na mojej życiowej
drodze i przywraca nadzieję. Wielka szkoda i żal, że pani Maria odeszła z tego świata i nie mogła cieszyć się tym konkursem.
Myślę jednak, że byłaby szczęśliwa, widząc to, jak te dzieciaki
czytają o ojcu Ludwiku, a potem piszą o nim wiersze. Wiersze prześlę niebawem, jak córka je dopracuje. Kiedyś, po konkursie, chętnie
przeczytałabym wszystkie nadesłane wiersze, żeby zobaczyć, co dzieci najbardziej w o. Ludwiku pociągało, uderzało.
Pozdrawiam serdecznie.

RADZIONKOWSKIE CENTRUM
DOKUMENTACJI – DOCENIONE!

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznali nagrody w konkursie: „Marka – Śląskie”, a wśród laureatów znalazło się radzionkowskie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.
Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, Nagrodą honorowane są instytucje, które swoją działalnością i postępowaniem kreują
dobry wizerunek Śląska, cieszą się uznaniem będąc ambasadorem Śląska
w Polsce i na świecie.
Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia
się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą
atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu”.
Gratulacje!. Opr. DK
xxx
22 października o godzinie 18.00 w Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku ma odbyć się (tryb warunkowy jest
oczywisty) wernisaż wystawy stworzonej z prac Małgorzaty Prokop-Wrony
pt.: Non omnis Moriar. Autorka pochodzi z Radzionkowa, jest absolwentką
ASP w Katowicach. Prace wykonała grafiką sitodrukową. Jak sama mówi
o swojej wystawie: „zbiór zatytułowany Non omnis Moriar porusza temat
pełen powagi, to moje upamiętnienie każdej jednej duszy, która zginęła,
zmarła lub została zamordowana podczas II wojny światowej”. Historia
powstania grafik sięga 2008 roku. Wówczas Małgorzata Prokop-Wrona wykonała serię fotografii w Muzeum Auschwitz- Birkenau, a później na nich
oparła temat swojej pracy dyplomowej. Grafiki, które wydrukowała na prze-
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ścieradłach, utrzymała w kolorystyce czerni, bieli i szarość. Inaczej wyglądają powieszone na ścianie, a inaczej w oknach w jasny dzień. Czasem przypominają całuny. Do przygotowania wystawy po raz pierwszy wykorzystane
zostaną nowe systemy wystawiennicze, które Centrum Kultury „Karolinka”
zakupiło dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach współpracy z ministerstwem „Karolinka” pozyskała m.in. nowoczesne, podświetlane gabloty i ścianki wystawowe.
xxx
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, którego źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19, to tzw. tarcza dla samorządów – bezzwrotne
wsparcie dla gmin, powiatów i miast, które łącznie w skali całego kraju
wyniesie 6 miliardów złotych, jest formą wsparcia gmin w trudnych czasach. Pieniądze można przeznaczyć – jak czytamy na stronie projektu – na
„bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi
– a także inne niezbędne lokalnie działania”.
7,2 mln zł – zostanie w Katowicach przeznaczone na budowę pomnika
Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego
w 1945 r. To wywołało jednak kontrowersje i krytykę. Powód jest prosty.
W kontekście walki z pandemią koronawirusa pomysł, by w mieście budować pomnik, może budzić uzasadnione wątpliwości, a już na pewno jest
ryzykowny wizerunkowo.
Za: https://katowice.naszemiasto.pl/katowice
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