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Zapraszamy na str. 19

Czasy nadzwyczajne, uroczystości inne. Zamiast setek radzionkowian na placu Letochów, garstka ludzi i kameralne spotkanie… Uroczystości państwowe także były skromniejsze niż zwykle bez defilad, bez zadęcia i przydługich, miałkich tyrad. Może tak
lepiej? Może lepiej świętować sercem nie gestem, kto chciał, kto miał taką potrzebą – flagę polską – wywiesił.

102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚĆI

W związku z panującymi obostrzeniami w naszym kraju, w tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości, były bardzo kameralne…
Dagmara
Nawratek

„Modlitwa o łaski dla Polski
w stulecie odzyskania niepodległości”
Boże Chopina
broń nas od ciemnych brzmień
„Etiudy Rewolucyjnej”
dodaj w znoju lekkości
„Preludium Deszczowego”
Boże Norwida
pozwól w pokoju wielbić
zieloność ojczyzny
czcić kruszynę chleba
wysławiać imię Twoje…
Czytaj na str.12-15

BĘDZIE KASA DLA NAS
Z BUDŻETU POWIATU

„Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S kl. G”
i „Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul.
Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie”
– dzięki zaangażowaniu radzionkowian, 220 tysięcy złotych spłynie do kasy miasta, by ów chodnik wykonać. Dobrze się stało.
Czytaj na str. 9
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!

Artykuł polemiczny

ZAWIRUSOWANY SAMORZĄD,
COVID TYLKO W TLE…

Mawia się, iż prawdziwa wolność zagościła u nas 27 maja
1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Mawia się, iż reforma samorządowa z 1999 roku, to prawdziwie jedyna udana reforma buzkowa, w pełni udana. Mawia
się, iż samorządność, to wartość sama w sobie i nie będę z tą
tezą polemizował, ja mawiam, iż samorządność wskrzeszono,
by ukrzyżować ją ponownie 28 października 2002 roku, kiedy
to przeprowadzono I turę wyborów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów…
Czytaj na str. 6-7
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Radzionków jakiego już nie ma.......Rojca nieistniejące „chlywiki” na Kużaja, stary szkic – autor Mirosław Ogiński
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Niczego nie sugerujemy, spełnimy tylko nasz obowiązek…
A propos progów, takież umieszczono na jezdni ulicy Księżogórskiej, stało się to, jak sądzimy po sygnałach o nocnych wyścigach na tej ulicy; i słusznie zareagowano…
Dziwna rzecz. Zwrócili się do na mieszkańcy ulicy OrzechowAM
skiej, niby nic wielkiego; ulica długa, w niezłym stanie, zabudowa
wzdłuż niej jeszcze wątła, ale wciąż się ludzie budują. Ale taka fajna
ulica prowokuje do szybszej jazdy, tak więc ludzi zwrócili się do
władzy o zastosowanie progów spowalniających jazdę. No i pojawiły się, tyle że przed domostwami prominentnych radzionkowian.

MOŻEMY SIĘ BADAĆ
Namiot do wymazów działa od połowy
listopada na Księżej Górze. Na terenie
miasta można dokonywać wymazów do
testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Mobilny punkt pobrań „DRIVE – THRU” jest zlokalizowany przy ulicy Księżogórskiej 90A, obok budynku Stacji Edukacji Ekologicznej i realizuje zlecenia wystawione przez placówki NFZ.
Godziny przyjęć:
Poniedziałki – 9.00 – 13.00
Wtorki – 14.00 – 18.00
Środy – 9.00 – 13.00
Czwartki – 14.00 – 18.00
Piątki – 9.00 – 13.00
Soboty – 14.00 – 18.00
Niedziele – 9.00 – 13.00
Przed przystąpieniem do pobrania wymazu należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie
https://pacjent.gov.pl/akt…/test-w-mobilnym-punkcie-pobran
Głos Radzionkowski
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BARBÓRKO…

Każdego roku w listopadzie zajmowaliśmy się przygotowaniami do obchodów górniczego święta „Barbórki”. Rok
2020 dla górnictwa to rok pełen nowych wydarzeń i faktów. Z jednej strony ciągle pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kopalń, z drugiej zwiększony import węgla z Europy i świata. Sytuacja polskiego górnictwa stała się
bardzo trudna. Rząd znalazł rozwiązanie.
„Barbórka RTSK” była organizowana przez ostatnie 17 lat. Zawsze
dobrze zorganizowana, pełna atrakcji, zabaw i górniczego śpiewu
i przy pełnym udziale 200 górników czynnych i emerytowanych.
Barbórki RTSK kultywowały górnicze tradycje spotkań braci
górniczej, na których obowiązywał górniczy mundur, górnicze
piosenki i zabawy, nie zapominano o historii górnictwa i jego teraźniejszości. Dziś nie ma możliwości organizacji takich spotkań,
dlatego staramy się górnicze tradycje pokazywać w każdym numerze „Głosu Radzionkowskiego”. Rozpoczęliśmy od pokazania, że
w przyszłym roku obchodzić będziemy 150 lat powstania Kopalni
„Radzionków”. W każdym numerze „GR” będziemy pisać i poka-

W porozumieniu ze związkami zawodowymi podpisano porozumienie, które gwarantuje funkcjonowanie polskiego górnictwa
węgla kamiennego do 2049 roku. Tyle faktów w telegraficznym
skrócie. Do tego dochodzi pandemia, która nie tylko paraliżuje nasze życie społeczne, ale też gospodarcze. Ograniczenia dotyczące
zgromadzeń nie pozwalają na organizacje spotkań, imprez a w naszym przypadku nie ma możliwości organizacji tradycyjnych spotkań górniczych.
Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne było inicjatorem organizacji obchodów święta górniczego w Radzionkowie
mimo że w naszym mieście nie było już kopalni. Pomysł o organizacji
obchodów górniczego święta był głęboko przemyślany. Radzionków
wiele zawdzięcza górnictwu, prawie wszystko – istnienie, rozwój….
Zawsze jednak najważniejsi są ludzie, którzy pracowali w górnictwie, ludzie którzy tworzyli historię naszego miasta, którzy kultywowali tradycyjne wartości Śląska.
Dlatego decyzja o organizacji radzionkowskich obchodów górniczego święta przez RTSK należy uznać za bardzo trafioną. W ramach obchodów zaplanowano udział w mszy świętej w intencji
górników i ich rodzin, uroczystość w skansenie górniczym na terenie byłej kopalni „Radzionków” połączoną ze składaniem kwiatów i nabożeństwem odprawianym przez kapłanów z Rojcy, oraz
tradycyjnym spotkaniem braci górniczej w restauracji „U Letochy”.
Pierwszą imprezę barbórkową zorganizowaliśmy w 2003 roku.
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zywać zdjęcia, które pozwolą nam bliżej poznać historie kopalni.
Pisać będziemy nie tylko o historii ale też o tradycjach i ciekawostkach górniczych. Zapraszamy w tym temacie mieszkańców
do współpracy. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi przeżyciami to
„GR” zawsze jest do dyspozycji. Mamy nadzieje,że w ten sposób
uda nam się pokazać historię radzionkowskiego górnictwa.
Z okazji zbliżającej się Barbórki – górniczego święta składamy górnikom i ich rodzinom życzenia szczęścia górniczego
i zdrowia. Cześć i pamięć oddajemy tym co odeszli na wieczną
szychtę. Niech żyje nam Górniczy Stan!
Paweł Bomba

Głos Radzionkowski
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102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚĆI
W związku z panującymi obostrzeniami w naszym kraju, w tym
roku obchody Narodowego Święta Niepodległości, były bardzo kameralne. W imieniu mieszkańców wiązankę kwiatów pod powstańczym pomnikiem na Placu Letochów złożył burmistrz Miasta Gabriel Tobor, obok znalazły się jedynie wieńce od żołnierzy i harcerzy.
Wartę honorową wystawiła drużyna żołnierzy 330 Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa. Wcześniej, w kościele
św. Wojciecha odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.
xxx
Czasy nadzwyczajne, uroczystości inne. Zamiast setek radzionkowian na placu Letochów, garstka ludzi i kameralne spotkanie…
Uroczystości państwowe także były skromniejsze niż zwykle bez
defilad, bez zadęcia i przydługich, miałkich tyrad. Może tak lepiej?
Może lepiej świętować sercem nie gestem, kto chciał, kto miał taką
potrzebą – flagę polską – wywiesił. A jeśli nawet nie, to nie znaczy,
iż jest złym Polakiem… Na pewno lepiej w jakimś skupieniu pozostać nie tylko wobec powagi aktualnej sytuacji, ale wobec drogi,
jakie nasze państwo w historii przeszło. I Polacy. Nie była to droga
ani bez ofiar, ani bez błędów, ale też z poświęceniem i nauką na
przyszłość. Obyśmy owe nauki wyciągnęli, a kiedyś, kiedy już niewidzialny wróg przeminie – wspólnie, radośnie świętowali…. Red.
PS. To jedno z ważniejszych dla współczesnej Polski święto, na
Śląsku ma jeszcze inną wymowę – powstańczą – niepodległość prawdziwa przyszła do nas w 1922 roku…
red.

„Seniorzy” piłki poczekają…

W związku z sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie zawodników i trenerów, zaplanowany na 11 listopada,
finał rozgrywek o Puchar 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, na wniosek klubów Ruchu Chorzów i Ruchu
Radzionków został przełożony.
- Od samego początku traktowaliśmy te rozgrywki bardzo poważnie – mówi Wojciech Cieszyński dyrektor Ruchu Radzionków.
– W pierwotnych planach zawarty został przekaz, że finał rozegrany
zostanie na Stadionie Śląskim przy okazji wielkiego piłkarskiego pikniku i nie ukrywam, że to rozbudziło nadzieje zawodników, którzy
rozgrywki „100-latków” potraktowali jako możliwość spełnienia swoich sportowych marzeń. Tak dla każdego naszego zawodnika można
nazwać szansę gry w „Kotle czarownic”. Dlatego nie odpuszczaliśmy
tych rozgrywek i grając w każdym meczu na maksa doszliśmy do finału. Trochę zrzedły nam miny gdy okazało się, że z powodu sytuacji
w jakiej jesteśmy finał nie odbędzie się na Stadionie Śląskim, ale pojawiła się informacja, że możemy go rozegrać w Chorzowie przy ulicy
Cichej i to też – choć oczywiście na drugiej szali położyliśmy fakt, że
zagramy na boisku rywala, który jest w wyższej klasie rozgrywkowej
i będzie miał przewagę – uznaliśmy za atrakcję. Nasi kibice, a wśród
nich sponsorzy, wykazywali duże zainteresowanie tym prestiżowym
spotkaniem. Piłkarze także zaczęli już wypytywać o bilety dla rodzi-
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ny. Niestety i ten wariant gry dla kibiców okazał się nieaktualny więc
uważamy, że warto poczekać na bardziej sprzyjające warunki i rozegrać ten mecz później w obecności kibiców.
- Choć priorytetem dla naszego klubu jest jak najlepsza gra
w III lidze to nie lekceważyliśmy żadnych rozgrywek – dodaje kierownik drużyny Ruch Chorzów Andrzej Urbańczyk. – Awansowaliśmy więc także do finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
i poważnie traktowaliśmy każdy mecz w rozgrywkach o „Puchar
100-lecia”. Tak samo chcemy podejść do finału tych rozgrywek
i rozegrać go z udziałem naszych kibiców.
W rozmowie z prezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henrykiem Kulą przedstawiciele obydwu klubów mówili, że w grę
wchodzi zarówno data 5 grudnia lub termin majowy – choć to
już okres wykraczający poza ramy obchodów 100-lecia Śląskiego
Związku Piłki Nożnej. Jak tylko data meczu finałowego zostanie
ustalona podamy ją do wiadomości klubów oraz kibiców.
http://www.slzpn.katowice.pl/

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne

ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Redaguje zespół, red. nacz. Grzegorz Bylica
przewodniczący kolegium redakcyjnego:
Paweł Bomba

Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Nasze konto bankowe
ING 54 1050 1230 1000 0022 4994 8452
na to konto można wpłacać składki
członkowskie, darowizny na działalność RTSK i GR.
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Artykuł polemiczny

ZAWIRUSOWANY SAMORZĄD,
COVID TYLKO W TLE…

Mawia się, iż prawdziwa wolność zagościła u nas 27 maja 1990 roku, kiedy to odbyły się
pierwsze wolne wybory samorządowe. Mawia się, iż reforma samorządowa z 1999 roku, to
prawdziwie jedyna udana reforma buzkowa, w pełni udana. Mawia się, iż samorządność, to wartość sama w sobie
i nie będę z tą tezą polemizował, ja mawiam, iż samorządność wskrzeszono, by ukrzyżować ją ponownie 28 października 2002 roku, kiedy to przeprowadzono I turę wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów…
Wpierw o tym, co bezdyskusyjne, samorządność odmieniła oblicze
Polski; z dala od komunałów, oddając we władanie ludziom najbliższe
im troski. Władza centralna podzieliła się więc częścią swego władania
z „terenem”, i to bardzo słuszne i chwalebne. Reforma administracyjna
premiera Buzka nigdy nie budziła we mnie pełnej akceptacji, ale zasadnicze tezy były ze wszech miar słuszne: władza w gminie miała pochodzić z woli mieszkańców, gmina jako podstawowa jednostka administracyjna, liczba województw, to już sprawa dyskusyjna, przychylałem
się jednak do koncepcji pozostawienia większej ich ilości, by nie deprecjonować obszarów kiedyś „wojewódzkich”, by wojewódzkich miast
nie marginalizować na rzecz wielkich metropolii. Tak można byłoby
w morzu argumentów utonąć. Jest jak jest, zawsze jakoś jest, bo jeszcze
nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, to jakieś haszkowe echa…
Tak więc zaczęliśmy w swojej gminie samorządzić, wybierać radnych, ci z kolei wójta, burmistrza i prezydenta, wybieraliśmy radnych
powiatowych, radnych wojewódzkich, ci z kolei marszałków i było
całkiem nieźle. Aż do chwili, czyli owego 2002 roku, gdy politycy, politycy różnej zresztą maści, acz ze skrzywieniem neoliberalnym, co nie
jest obelgą, zafascynowani liberalną koncepcją wzmacniania władzy
wykonawczej wymyślili bezpośrednie wybory na wójta, burmistrza
i prezydenta; a dlaczego nie na starostę i marszałka województwa? Bo
nie. Nie wiem – dlaczego?
I ruszyła „na dole” walka o władzę absolutną w gminie, wszystko
jedno jakiej wielkości. Pozbawiono bowiem rady gminne prawa do
mianowania przywódców. Do tej pory bowiem, to radni, owszem, czasem z wielkim trudem, poprzez niezbędne kompromisy wskazywali
na lokalnego władcę. Ten zaś realizował grupową mądrość, nie zawsze
bardzo mądrą, ale też w swym działaniu musiał się z radnymi liczyć,
by raz na rok uzyskać absolutorium – bez niego przestawał rządzić.
Jeśli przyjmiemy iż radny, to reprezentant pewnej części gminy, i dbać
będzie głównie o dobro tej części skąd pochodzi, z którego mieszkańcy
go wybrali, to można jasno się domyślić, iż musieli się wykłócać o swe
racje, ale w sumie jednak budżet kompromisowy musiał powstać, bo
bez budżetu rządzić nie można było. A burmistrz musiał go realizować, jeśli nie – to rada go odwoływała. Dodajmy przy okazji, iż mandat
radnego nie był i nie jest „związany”, radny z jakiegokolwiek okręgu
wybrany nie ma obowiązku realizować woli wyborców z tegoż okręgu, jest po prostu kimś, kto reprezentuje mieszkańców i musi mieć na
uwadze inwestycje dotyczące całej gminy. I jednocześnie rada miała
zagwarantowane prawa do patrzenia na ręce wójta, burmistrza, prezydenta, kontrolowania go, napominania; i tak władza w terenie równoważnie siebie wzajemnie, tak rządziła.
A co potem? A potem już hulaj dusza. Wybrany, z mocnym mandatem większości aktywnych politycznie i klanowo mieszkańców gminy wójt, burmistrz, prezydent może robić, co mu się żywnie podoba.
Kontrola rady nad jego poczynaniami jest iluzoryczna, władcy bez
absolutorium mogą swobodnie rządzić, rady nie mają realnej kontroli nad poczynaniami władyki. Ten zaś w glorii i majestacie mandatu
społecznego, zwykle także występując jako największy pracodawca
w okolicy – daje upust swoim kompleksom. Umacnia swe władztwo,
spokojnie wygrywa koleje wybory, bo ma kasę na PR-ar, bo, powięk-
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sza się jego „rodzina”, coś na wzór mafijnej organizacji. Jest „padre”,
jest bliższa i dalsza rodzina, są wspólne interesy, rodzinę się wspiera
w trudnych sytuacjach, rozszerza się kontakty na okoliczne gminy,
następuje wymiana kadr – ja ci dam coś – ty mi daj coś w zamian,
by nie zamykać się na jednym terytorium, by zmylić wroga – marną
zwykle opozycję – którą się postponuje albo kupuje… Mój człowiek
kosi kasę w twojej spółce samorządowej, twój w mojej. Tak rozrasta się
ośmiornica lokalna, ośmiorniczka, to żart, kiepski. Rada, także wybrana demokratycznie, już nie jest potrzebna władcy, zamienia się zwykle w sprawnie działającą maszynkę do głosowania projektów uchwał
władcy przy ograniczonym prawie wnoszenia projektów własnych
przez radnych…
Nadzoru nad samorządami nie ma żadnego, w komisjach rewizyjnych rad gmin zwykle większość głosów ma szeryfowska większość,
regionalne izby obrachunkowe patrzą na papiery, jeśli lewa równa się
prawej – to OK. Nie ma sankcji lub możliwości napomnienia samorządów w przypadkach podejmowania przez nich działań wątpliwych
z punktu widzenia gospodarności Uchwały rad gmin przygotowywane przez władzę wykonawczą, podkładane pod mało widzące radnych
oczy przechodzą, bo kto by czytał tyle papierzysk. Owe wytwory rad,
a w sumie: wójtów, burmistrzów i prezydentów są co prawda kontrolowane przez nadzór prawny wojewody, ale rzadko kiedy uchylane.
Ryzyko działań władzy gminnej jest niekontrolowane, jak i ich ekstrawagancje. Długi? Są granice, których gminy nie powinny przekraczać, ale gdzie nasza kreatywność? Na przykład – odroczone płatności
faktur, a także PPP, nie chce mi się nawet tego rozszyfrowywać. To jest
układ chory, korupcyjny, niedemokratyczny. I co w tym złego? Może
Rick Shenkman, ma rację, iż demokracja sama się pożera i wkrótce
nastąpi jej koniec? Nadchodzi czas autokratów? W dobie wirusa, jakżeż wydajna wydaje się ta teza, mimo skomlenia, iż władza deprawuje,
nieustanna władza deprawuje nieustannie… Dwu kadencyjność –
pięcioletnia, którą PiS przeforsował nie zmieni tego układu, znacznie
lepsza była koncepcja „wstecznej dwu kadencyjności”. Wątpliwa prawnie, być może, ale oczyszczająca…
Dobrze, samorządność, to szlachetnie brzmi, tymczasem mamy
do czynienia z 2500 gminami, w dużej większości rządzonymi przez
megalomanów lub frustratów – z wyjątkami – otoczonych usłużnym
dworem i skarbnikiem gminy, który dbać musi o formalną „prawidłowość” władzy.
„Udzielne księstwa gminne” stały się już faktem, jak „udzielne” – to
już wynika ze stopnia zdeprawowania lokalnego władcy, serwilizmu
i chciwości jego dworu.
Dziś, tak zwane samorządy okopały się w swych ratuszach, wirus
grozi, chory jest także samorząd, trudniej będzie zwalczyć tego wirusa
niż covida…
Grzegorz Bylica
xxx
Czy to koniec samorządności? Przecież nie mnie to zwiastować, coś
musi się jednak zmienić w strukturach, skoro my jesteśmy niezmienni…
A jednak jest jakaś nadzieja, w naszym mieście rodzi się nowa
idea. Otóż, grupa, jak domyślamy się młodych ludzi, tworzy strukGłos Radzionkowski
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turę, która może coś w mieście zmienić. Mają program – naprawy samorządu – poprzez „uspołecznienie” go i konkretne sprawy
w Radzionkowie do wykonania, nie mają oporów, co do wizerunku,
nie o to im chodzi, owszem, jak nas widzą jest ważne, ale nie najważniejsze. Żadnej polityki, żadnych układów, żadnych klanowych
powiązań. Miasto to my wszyscy – mówią – a nie władza i reszta, nie
przebierają w słowach, nie są za LGBT ani przeciw, ani aborcji, bo
uważają, że to prywatna sprawa każdego z nich, jest tyle spraw u nas
do załatwienia. Jakie to sprawy? Mają listę, z tego co wiemy – dość
rewolucyjną. Czekają na każdy sygnał, niekoniecznie przez Fb. Jaki
widzą Radzionków AD 2023? Inny, interaktywny społecznie – co
jak rozumiemy znaczy – współuczestniczy z mieszkańcami, a nie

zarządzany arbitralnie z ratusza. I rozliczenie ostatnich 15-16 lat,
„biała księga” zysków i porażek. Wedle tej grupy Radzionków wykorzystał szansę samodzielności, ale nie odmienił swego oblicza…
Red
PS. Nie było sesji w październiku, przecież zdalnej nie można było
stworzyć, po co w ogóle rada? Coś dziwnego dzieje w tym mieście…
Nie ma miejskiego antygowidowego programu, nie ma programu dla
seniorów, nie ma wolontariuszy, nie ma samopomocy inspirowanej
z zewnątrz, to sprawdziliśmy w MOPS-ie. Pytamy – gdzie jest władza, gdzie gospodarz, larum grają a Waść milczy. Można było by się
uśmiechnąć, gdyby to były śmieszne czasy, ale nie są śmieszne, i Waść
będziesz z nich rozliczony, sumienie?.. Nie tylko.
Red.

TRZYMAJMY SIĘ!
Za nami 2 rok od kiedy otrzymałam od Was Mieszkańców ogromny kredyt zaufania - mandat radnej. Liczę, że nie zawiodłam Was, choć wiem, że wiele nie zostało zrobione, ale niestety mimo starań, wiele z tego nie jest też zależne ode mnie. Ogromnie dziękuję wszystkim za spotkania, telefony,
maile, zdjęcia, dziękuję, że jesteście, wspieracie, reagujecie i że wspólnie możemy działać.
Dziękuję i liczę, że nadal będziemy zgodnie współpracować.
Wydarzeń ostatnich miesięcy niestety chyba nikt z nas nie zaliczy do udanych, to ciężki okres dla nas wszystkich, ale najważniejsze żebyśmy wyszli z tego zdrowo. Ograniczyłam spotkania z Wami
do tych koniecznych w trosce o Wasze zdrowie. I okazuje się, że to
najlepsza decyzja z perspektywy czasu jaką mogłam podjąć. Pomimo, iż zachowywałam wydawałoby się wszelkie środki ostrożności
koronawirus „dorwał” mnie i tak. Były cięższe momenty ale mam
nadzieję, że najgorsze już za mną, choć nadal nie jest lekko…
Wybaczcie, że nie odpisywałam na Wasze wiadomości bądź robiłam to w sposób lakoniczny, ale postaram się nadrobić zaległości
jak tylko będę mogła.

Dwa lata minęły…

21 października minęły 2 lata od
ostatnich wyborów samorządowych.
Czas w naszym życiu także i w samorządach bardzo szybko upływa.
Sytuacja związana z pandemią na pewno nie sprzyja organizacjom pozarządowym i samym samorządom. Wszyscy
starają się znaleźć rozwiązanie na swoje
funkcjonowanie. Nasze kontakty są indywidualne i sporadyczne a bezpośrednie tradycyjne spotkania w Remizie stały się rzadkością.
Ta sytuacja nie oznacza byśmy ograniczali swoją aktywność.. Warto
mimo wszystko wykorzystać ten czas na szukanie nowych form swojej
aktywności w realizacji idei rozwoju naszego samorządu.
Już niebawem RTSK podejmie inicjatywę nowego otarcia. Po konsultacjach i rozmowach jest szansa na stworzenie czegoś nowego, myślę że innowacyjnego w naszym samorządzie a co najważniejsze są
mieszkańcy Radzionkowa, którym się jeszcze chce działać na rzecz
naszego miasta.
Wydajemy cały czas „Głos Radzionkowski”, który u mieszkańców
naszego miasta ma spore grono miłośników. Ludzie po prostu czekają
na kolejny numer.
Nie będzie w tym roku tradycyjnej „Barbórki”, nie będziemy też
uczestniczyć w tradycyjnych obchodach m.in. Święta Niepodległości
11 listopada.
Z okazji tej rocznicy – 2 lat w samorządzie – życzę wszystkim zaangażowanym w życie miasta – zdrowia i radości z każdego dnia. Do
zobaczenia…
Paweł Bomba
Głos Radzionkowski

Wirus bardzo szybko atakuje i w ciągu jednego dnia daje tyle objawów co
normalna grypa w ciągu tygodnia.
Mam chyba szczęście, bo przechodzę go jak na razie w miarę
łagodnie jak można to tak nazwać, ale w porównaniu do innych
objawów, o których słyszałam jak przechodzili inni – nawet nasi
sąsiedzi, to moje problemy na razie to „pikuś”.
Uważajcie proszę na siebie i na swoich bliskich i dbajcie o siebie.
Możecie nie wierzyć w pandemię ale uwierzcie – to, że nie macie
objawów wcale nie oznacza, że nie skrzywdzicie swoich bliskich.
Dużo Zdrowia Wam życzę i wytrwałości!
Aneta Niedźwiecka

NIE DAJMY SIĘ!

Mija dwulecie naszej kadencji radnych.
To nie były łatwe lata, samorządy borykają
się z problemami, jak my wszyscy. Stanowimy kolegialny organ władzy, staramy się
swoje mandaty wypełniać wedle Waszych
wyborów. Miasto się zmienia, modernizuje
się, po to jesteśmy, by te zmiany dopilnować.
Dziękuję mym wyborcom, dziękuję radnym
z mego klubu i pozostałym, pozostaję w świadomości, iż wspólnie
robimy coś dobrego dla miasta, a miasto to my – mieszkańcy. Mimo
trudnych czasów – nie dajmy się!
Ludomir Pawłowski klub RTSK

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

kierujemy do
naszej koleżanki –
Anety Niedźwieckiej i jej najbliższej rodziny…
Paweł Bomba, członkowie RTSK,
redakcja „Głosu Radzionkowskiego”
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150 lat powstania

Kopalni Radzionków

Ważne daty dla byłej kopalni Radzionków to rok 1871- 1920-

1975 – 1998. Co się pod nimi kryje. Pierwsza to rok rozpoczęcia
działalności kopalni. Rok 1920, to podział obszaru górniczego Kopalni Radzionków na obszar górniczy kopalni Bytom. Rok 1975, to
rok połączenia kopalni Radzionków z kopalnią Bytom i powstanie
kopalni Powstańców Śląskich. Ostatnia data to rok zakończenia
działalności byłej kopalni Radzionków, jako Ruch II kopalni Powstańców Śląskich.
Kopalnia kojarzy się przede wszystkim z wydobywaniem węgla,
rozwojem gospodarczym i technicznym. Za tym wszystkim stoją
jednak ludzie. W tym miejscu warto wspomnieć o konkretnych
osobach, które wywarły wpływ na rozwój radzionkowskiego górnictwa. Ten słownik powinniśmy pisać, cały czas…PB
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Duże pieniądze dla Tarnowskich Gór i innych, dlaczego nie ma nas?

Projekt, który powstał z myślą o lokalnych społecznościach ceniących ekologię. Śląskie gminy otrzymają ogromne dofinansowanie, a mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z dotacji do instalacji odnawialnych źródeł energii
(OZE). Łączny koszt projektu to 69,6 mln zł, a dofinansowanie z RPO i budżetu państwa wyniesie aż 52,7 mln zł. Dzięki
temu tylko w samych tarnogórskich domach pojawi się w przyszłym roku 1045 instalacji OZE. Prace projektowe oraz
montażowe rozpoczną się wiosną 2021 roku i potrwają do końca pierwszego kwartału 2022 roku.
Dzięki tej ekologicznej inwestycji w prywatnych domach na terenie 11 gmin ma pojawić
się ponad 3,6 tys. różnych instalacji. Ważne, by
mieszkańcy oczekujący na montaż instalacji jako
uczestnicy projektu nie montowali na terenie
swoich nieruchomości instalacji OZE na własną
rękę. Ogniwa fotowoltaiczne, solary, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła – takie instalacje
zasilą miasta na Śląsku. Projekt obejmuje gminy:
Tarnowskie Góry (lider projektu), Gaszowice,
Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice i Tworóg.
Przedsięwzięcie zakłada dofinansowania ogółem
do montażu 1990 instalacji fotowoltaicznych,
664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp
ciepła oraz 329 kotłów na biomasę. Całkowita
wartość projektu to blisko 70 mln zł. Dla Tarnowskich Gór kwota wynosi ponad 21,6 mln zł,
z czego dofinansowanie stanowi ponad 16,3 mln
zł. A to przecież nie koniec działań, gdyż niedługo
rozpocznie się budowa centrum przesiadkowego
wraz z systemem dróg, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji poprzez nacisk na transport
zbiorowy i rowerowy. Tarnowskie Góry od 2006

roku realizują Program Ograniczenia Niskiej
Emisji i przekazują dotacje na wymianę pieców i termomodernizację prywatnych domów.
Niemal wszystkie źródła ciepła w publicznych
budynkach są już ekologiczne. Właśnie dobiega końca termomodernizacja 14 tarnogórskich
szkół, systematycznie termo modernizuje się budynki komunalne i podłączą się je do CO.
W ramach projektu OZE łącznie zawarto 1
045 umów z mieszkańcami zainteresowanymi
instalacjami. Teraz pozostało zawarcie umów
z wykonawcami, a to stanie się już na początku
pierwszego kwartału 2021 roku.
xxx
A gdzie my? Po co? Radzionków, po trzech
spotkaniach z mieszkańcami w zeszłym roku
zgłosił swój akces do projektu; tylko, że wystartował – samotnie, z góry skazując się na porażkę. O co chodzi? Czy o to, iż w budżecie miasta
nie znalazłoby się miliona złotych na tak zwany
– wkład własny? A może chodzi o coś innego?
Sami nie wiemy, gdzie szukać tego radzionkowskiego zagubienia. Po prostu – niemoc, czy
skrajny konserwatyzm?.. Red.

Mamy swoje…

Wyniki głosowania
– budżet powiatowy

Zakończono weryfikację oddanych głosów w V edycji budżetu
partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. W głosowaniu internetowym łącznie oddano 4 003 głosy, w tym: 3 911 głosów ważnych
i 92 głosy nieważne. Po raz pierwszy głosy mogli oddawać wszyscy
mieszkańcy powiatu, niezależnie od wieku.
W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa od 20 października br. 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 wejściem do 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.
Głos Radzionkowski

„W związku z tym, że kwota budżetu partycypacyjnego na rok
2021 została podzielona na pule obejmujące dwie grupy gmin Powiatu tj. 180 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000
mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg,
Krupski Młyn) oraz 220 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców
powyżej 10 000 mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków,
Świerklaniec, Zbrosławice) w tegorocznej edycji wygrały dwa projekty: „Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S kl. G”,
zgłoszony przez Pana Piotra Kroka i „Remont chodnika w ciągu
ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania
z ul. Danielecką w Radzionkowie”, zgłoszony przez Pana Grzegorza Szeremeta.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie oddane głosy.
Poniżej przedstawiamy zestawienie oddanych głosów na każdy
projekt z podziałem na głosy ważne i nieważne.”
To oficjalne stanowisko powiatu, szanujemy go łącznie ze stylistyką językową.

TAK UCZĄ SIĘ NASZE DZIECI
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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.

„To, co jest bardzo ważne dla naszego miasta to lokalne wspieranie
się firm” – powiedziała kiedyś Dominika Patoń. I słusznie – świetne
jedzenie na wynos – 600-241-442, rekomendujemy!

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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o. Paweł Wyszkowski OMI:

Nieśmy wszystkim
ludziom słowo „pojednanie”

- Praca na Ukrainie nie jest łatwa. Niejednego oblata może kusić powrót do rodzinnego kraju, gdzie nie
toczy się wojna. Przykładem dla nas jest o. Ludwik Wrodarczyk OMI, który niósł wszystkim ludziom pokój
oraz Bożą miłość. Był on człowiekiem pojednania i pozostał na posterunku do końca – stwierdza Superior
Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji o. dr Paweł Wyszkowski OMI.

Dagmara Nawratek: W filmie dokumentalnym Kingi Dębskiej pt. „Kocham Chrystusa”
zrealizowanym w 2000r. opowiedział Ojciec
o swoim dzieciństwie w kraju, w którym „wiarę
chciano wyrzucić z serca każdego człowieka”.
Państwowy zakaz zabraniał dzieciom wstępu
do kościoła. Kiedy ludzie modlili się pod zamkniętymi drzwiami kościołów, dzieci musiały chować się w krzakach, aby nie zabrano ich
do domu dziecka. Spośród ośmiuset uczniów
był Ojciec jedynym dzieckiem uczęszczającym
do kościoła, więc nauczyciele kazali Ojcu klęczeć przed całą klasą, odmawiać pacierz, leżeć
krzyżem i śpiewać pieśni religijne. W trakcie
tych opowieści o dzieciństwie, które nie było
„sielskie, anielskie”, pada stwierdzenie: „Warto wierzyć w Boga, skoro tyle tysięcy osób z mojej parafii nie
wahało się oddać życia za Niego”. Jak zrodziło się w Ojcu powołanie do kapłaństwa na tej jałowej glebie podlewanej ludzką
krwią i łzami?
O. Paweł Wyszkowski OMI: Ta gleba była bardzo żyzna. Świadczy o tym powiedzenie pochodzące z II wieku: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. Mogę stwierdzić z całą pewnością,
że swoje powołanie zawdzięczam właśnie tym wszystkim ludziom,
którzy cierpieli za wiarę. Uczęszczałem do kościoła po kryjomu,
gdyż do 1991r. nie wolno było do niego oficjalnie chodzić. Widziałem wówczas, jak wielu ludzi potrzebuje kapłana. W tamtych
czasach do naszej parafii należało trzydzieści jeden miejscowości.
Tylko jeden ksiądz sprawował opiekę nad tymi wszystkimi miejscowościami, więc był on bardzo zapracowany. W naszym kościele
nie zawsze była odprawiana msza święta, gdyż ksiądz wciąż jeździł
do innych odległych miejscowości po to, aby tam ją odprawiać.
Widziałem, jak ludzie licznie gromadzili się w kościele i czekali
na nabożeństwo, a następnie płakali, ponieważ Eucharystia się nie
odbyła. Będąc dzieckiem, nie rozumiałem, dlaczego ludzie płaczą
i dlaczego nie są szczęśliwi w domu Bożym. Odpowiadano mi wtedy, że nie ma nikogo, kto mógłby im dać Boga, Pana Jezusa. Kiedy
byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, aby zostać kapłanem.
Nie chciałem, aby ludzie płakali. Pragnąłem nieść im Boga po to,
aby byli szczęśliwi. Na Ukrainie nie było seminariów duchownych.
Nauczyłem się więc na pamięć obrzędów Mszy Świętej z książeczki do nabożeństwa, którą dostałem od śp. ks. Jana Olszańskiego
MIC, późniejszego biskupa naszej diecezji kamieniecko – podolskiej. Książeczka ta była napisana w języku polskim. „Ćwiczyłem”
odprawianie Eucharystii, ubierając się w białą albę, którą otrzymałem od kogoś starszego. Moi dwaj młodsi bracia byli ministrantami
i musieli słuchać moich kazań podczas tej „liturgii”. Kiedy trochę
dorosłem, pomagałem rodzicom w kołchozie podczas wakacji.
Pierwsze samodzielnie zapracowane pieniążki przeznaczyłem na
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stworzenie ołtarza do nabożeństwa. Poprosiłem stolarza, aby ustawił go w moim pokoju, gdzie często się modliłem. Później przy
tym ołtarzu zaczęli zbierać się również inni ludzie z mojej wioski
po to, aby modlić się wspólnie. Reasumując, od czasu dzieciństwa
nie miałem już żadnych innych marzeń i wątpliwości. Marzyłem
o tym, aby zostać kapłanem – misjonarzem. To był cel mojej drogi
życiowej. Trwam na niej już od ponad dwudziestu jeden lat i jestem szczęśliwy.
- W dzieciństwie marzył Ojciec o tym, aby zostać w przyszłości papieżem. W filmie pt. „Kocham Chrystusa” stwierdził Ojciec: „Chciałbym choć na chwilę zostać papieżem, żeby swoją
mamę ogłosić świętą za to, że nauczyła mnie wiary”. W tych niezwykle ciężkich warunkach rodzicom udało się zasiać w dziecięcym sercu ziarno wytrwałości oraz bezgranicznego zawierzenia
Bogu i Maryi Niepokalanej. Jak dzisiaj wygląda sytuacja polskich rodzin katolickich na Ukrainie?
Trudno mi mówić jedynie o polskich rodzinach, ponieważ
obecnie rodziny te są mieszane. Polskie rodziny mieszkają tylko na
Ukrainie Zachodniej, o ile nie wyjechały jeszcze do Polski. Dziś do
Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie należą zarówno Polacy,
jak i Ukraińcy. Sytuacja rodzin na Ukrainie jest dosyć trudna pod
względem materialnym. To właśnie dlatego tak wielu ludzi wyjeżdża „za chlebem” do Polski, nie zważając na trudności związane
z epidemią koronowirusa. Natomiast sytuacja tutejszych rodzin
pod względem duchowym jest podobna do sytuacji, jaka ma miejsce w całej Europie. Przyszłość kraju zależy od przyszłości rodziny. Jeżeli rodzina jest mocna, to kraj jest silny. Dlatego rok temu
w Kościele na Ukrainie przeżywaliśmy Rok Małżeństwa i Rodziny,
pod koniec którego odbył się Kongres Rodzin. Przy Konferencji
Episkopatu Ukrainy istnieje Komisja ds. Duszpasterstwa Rodzin,
której przewodniczącym jest nasz współbrat bp Radosław Zmitrowicz OMI. Przy parafiach istnieją rożne grupy pro-life takie jak:
Domowy Kościół, Duszpasterstwo Rodzin Dabar, Sychar, DuszpaGłos Radzionkowski
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sterstwo Rodzin skierowane do osób przeżywających kryzysy etc.
Kościół stara się ratować rodzinę wszelkimi sposobami, gdyż jest
ona mocno atakowana. Ukraina pragnie należeć do Zjednoczonej
Europy, ale niestety, Europa nie propaguje wartości rodzinnych
i zmusza Ukrainę do propagowania gender od tego roku w zamian
za pieniądze. Ten fakt zaczyna mnie bardzo niepokoić. Rodzinę
osłabiają również wspomniane przeze mnie zagraniczne wyjazdy
„za chlebem” jednego z rodziców. Ludzie wyjeżdżają w tym celu do
Polski, Niemiec lub Włoch. Znam niejeden taki przypadek, gdzie
np. matka pracuje od wielu lat we Włoszech, mąż pije, a dzieci są
pozostawione same sobie. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraina jest
krajem postradzieckim, w którym przez osiemdziesiąt lat propagowano aborcję oraz „uwolnienie się od rodziny”. Procent rozwodów
na tym tle jest tutaj jeszcze bardzo wysoki.
- W filmie dokumentalnym wyznał Ojciec: „Gdy bito i mówiono: „Ty nigdy księdzem nie będziesz.”, biegłem do kościoła,
aby popatrzyć na Chrystusa. On był moją siłą”. Dzisiaj pełni Ojciec funkcję Superiora Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji. Co jest najtrudniejsze w realizacji oblackiego charyzmatu w tych krajach?
Tereny te są naprawdę misyjne pod względem wiary, mimo że
oficjalnie tak się ich nie nazywa. Przez osiemdziesiąt lat panowania
komunizmu zniszczono nie tylko mnóstwo kościołów jako budynków sakralnych, ale również osobowość ludzką poprzez eksperyment stworzenia homo sovieticus. Wielu ludzi mieszkających na
naszych ziemiach odzwierciedla duchową ruinę. Przypominają oni
zniszczone budynki sakralne, które odbudowujemy. Dużo rzeczy
zmieniło się na Ukrainie od czasu odzyskania niepodległości i od
momentu przybycia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. W ciągu trzydziestu lat założyliśmy piętnaście parafii i wybudowaliśmy siedem kościołów. Odbudowujemy również
dwie świątynie, które zostały przekształcone w fabryki łożysk i plastiku. Oprócz tego prowadzimy misje, głosimy rekolekcje, pracuje-

my z ubogimi ludźmi na ulicach Kijowa oraz w Domu Miłosierdzia
w Obuchowie. Naukę Chrystusa głosimy również poprzez środki społecznego przekazu, sprawując opiekę nad telewizją EWTN
Ukraina, która obecnie jest dostępna w ponad pięćdziesięciu dużych miastach na terenie Ukrainy. Wszelkimi sposobami staramy
się głosić naukę Chrystusa wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe.
Muszę jednak stwierdzić, że tutejsza rzeczywistość pod względem
wiary jest zupełnie inna niż w Polsce. Nasze kościoły zostały zburzone, a kapłanów wymordowano. Przez prawie osiemdziesiąt lat
panowania komunizmu wpajano ludziom przekonanie, że „Boga
nie ma”. W związku z tym faktem należy wciąż wychodzić do tych
obojętnych ludzi i opowiadać im o zbawieniu ofiarowanym przez
Chrystusa. Trzeba w imieniu Boga zapraszać ich do Jego domu.
Musimy swoim własnym życiem dawać świadectwo o Chrystusie. Trzeba siać wiarę, więc wciąż to robimy, a owoce naszej pracy
Głos Radzionkowski

należą do Boga. Co rok organizujemy chrzty i bierzmowania dla
dorosłych ludzi. Zdarzają się nawet śluby osób w zaawansowanym
wieku, które dopiero teraz zostały odnalezione przez Chrystusa.
Organizujemy również kolonie dla dzieci oraz formacyjne spotkania dla młodzieży. Co rok w lipcu odbywa się Festiwal Życia,
podczas którego młodzi ludzie mogą poczuć przynależność do
wspólnoty Kościoła. Musimy nieustannie siać wiarę. Bóg obdarzy
nas wzrostem plonów.
- Wraz z Delegaturą Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji objął Ojciec Patronat duchowy nad
Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Oblat pochodzący z Radzionkowa
również pełnił posługę kapłańską na Ukrainie. Maria Kielar-Czapla w książce pt. „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret
duchowy” napisała: „Duszpasterstwo ojca Ludwika w okopowskich warunkach, na innej kulturowo ziemi niż śląska, znana
jemu z lat dziecinnych, miało całkiem inny wymiar. Było o wiele
trudniejsze (...). Mocno zapuszczona i zaniedbana „owczarnia”,
gdzie ludność polska mieszała się z ukraińską, to było trudne
zadanie dla proboszcza Okopów. Wrodarczyk potrafił ich zmobilizować i stworzyć z nich prężną cząstkę Kościoła. Był bardzo
gorliwy, dawał dobry przykład swoim parafianom, którzy go
bardzo kochali”. Jakie nauki ze świadectwa o. Ludwika może
czerpać Kościół katolicki na Ukrainie w dzisiejszych czasach?
Być może to właśnie świadectwo męczeństwa o. Ludwika sprawiło, że Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej przybyli na Ukrainę. Nasze zgromadzenie działa tutaj już od 1989 r. Obecnie jest
Dagmara Nawratek
„Modlitwa o łaski dla Polski
w stulecie odzyskania niepodległości”
Boże Chopina
broń nas od ciemnych brzmień
„Etiudy Rewolucyjnej”
dodaj w znoju lekkości
„Preludium Deszczowego”
Boże Norwida
pozwól w pokoju wielbić
zieloność ojczyzny
czcić kruszynę chleba
wysławiać imię Twoje
Boże Sienkiewicza
podaruj skrzypce Jankowi
niech zagra na nich melodię
by dzieci skrzywdzone i chore
nadzieję znalazły dziś w Tobie
Boże Gierymskiego
uchroń od trudów i żalów
pomarańczarkę starą
sędziwy wiek niech płynie
niczym złociste nektary
Boże Wyspiańskiego
spojrzyj czasem przez witraż
uśmierz ból św. Franciszka
spowij smugą światła
zielnik ziemskiego istnienia
Boże Dudy-Gracza
pomóż udźwignąć
ciężar codziennych zmagań
niech Pani Jasnogórska
otacza opieką pielgrzymów
Boże talentów, łask wielu
obdarz nasz polski naród
miłością wiarą nadzieją…
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nas już trzydziestu. Pracujemy w piętnastu parafiach i mamy jedenaście domów zakonnych, m.in. jeden na Krymie i jeden w Rosji.
Początkowo Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej mieli zamiar
udać się prosto do Rosji i tam pracować. Jednak z Ukrainy płynęło
o wiele więcej usilnych próśb o duszpasterzy. Ten fakt był przyczyną przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w 1989 r. do
mojej rodzinnej parafii znajdującej się w Barze na Podolu oraz rozpoczęcia posługi na Ukrainie. Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk
OMI jest dla nas wzorem wierności Bogu do samego końca. Myślę,
że dla naszych polskich współbraci oblatów pracujących na Ukrainie jest on przykładem pozostania na miejscu sprawowania posługi kapłańskiej do samego końca. Praca na Ukrainie nie jest łatwa.
Niejednego oblata może kusić powrót do rodzinnego kraju, gdzie
nie toczy się wojna, gdzie jest bezpieczniej niż na wschodzie Ukrainy i gdzie parafie są liczniejsze. Natomiast przykład o. Ludwika
Wrodarczyka OMI, który pozostał na posterunku do końca, może
wiele nauczyć wszystkich ludzi przeżywających podobne problemy lub kryzysy. Ojciec Ludwik był człowiekiem pojednania. Żył
on w bardzo trudnych czasach. Mimo tego, że były to czasy wojny
i rozbratu, niósł wszystkim ludziom pokój i Bożą miłość. Niejeden świadek wspomina o spokoju, który wciąż emanował z jego
twarzy. To właśnie jest klucz, według którego należy odczytywać
naszą posługę na Wschodzie. Zarówno Ukraina, jak i Rosja są wielowyznaniowymi krajami, gdzie mieszkają prawosławni, grekokatolicy, protestanci i ateiści. W Rosji oraz na Krymie mieszkają także
karaimi oraz muzułmanie. To dlatego tak bardzo pragnąłem, aby
proces beatyfikacyjny został wreszcie otwarty właśnie na Ukrainie,
aby słowo „pojednanie” nieść wszystkim ludziom. Mogę również
zdradzić to, że niedawno bp ordynariusz diecezji łuckiej Witalij
Skomarowski zaprosił Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do

pracy na terenie tejże diecezji w celu otwarcia placówki zlokalizowanej niedaleko miejsca pracy i męczeńskiej śmierci o. Ludwika
Wrodarczyka OMI. Wspominam o tym po to, aby prosić wszystkich Czytelników o modlitwę w tej intencji. Grono oblatów w naszej delegaturze jest tak małe, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie otworzyć tej placówki. Musimy prosić Boga o to, aby przysłał
do nas nowych współbraci misjonarzy (również z Polski), którzy
będą chętni do działania i gotowi do tego, aby służyć pojednaniu,
tak jak to robił o. Ludwik. Módlmy się o to, aby wreszcie doszła do
skutku ta trudna sprawa pojednania polsko – ukraińskiego na Wołyniu, o której od ponad siedemdziesięciu pięciu lat tak boleśnie się
wspomina zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Tak właśnie widziałbym posługę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
na Wołyniu. Według takiego klucza powinna się ona rozwijać, o ile
Pan Bóg będzie nas tam chciał mieć. Dlatego potrzebujemy wiele
modlitw za nas, a także dużo próśb o nowe powołania kapłańskie
i zakonne m.in. z Radzionkowa. Prośmy o to, aby ktoś z młodych
ludzi wstąpił w szeregi Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej, zajmując miejsce Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
Rozmawiała Dagmara Nawratek / ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com
DELEGATURA MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ NA UKRAINIE I W ROSJI NA CZELE Z SUPERIOREM O. DREM PAWŁEM WYSZKOWSKIM OMI SPRAWUJE
PATRONAT DUCHOWY NAD OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM POETYCKIM IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI.

Przykładowy, październikowy wydruk – screen, ze strony
internetowej miasta. Nie ma problemów w mieście, nie ma
problemu w kraju. Ilu mamy rolników? Jednego? Trzech?
Ośmiu? To jest komunikacja z mieszkańcami?
Cykl Koncertowy Rybna Dzieciom 2020
Opublikowano: 08 październik 2020Zapraszamy do zapoznania
się z repertuarem oferowanym przez Pałac w Rybnej.
Powszechny Spis Rolny 2020
Opublikowano: 07 październik 2020
Przypominamy o trwającym do 30 listopada bieżącego roku
Powszechnym Spisie Rolnym, realizowanym przez Główny Urząd
Statystyczny. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są
na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.
Trening systemu alarmowania i ostrzegania
Opublikowano: 05 październik 2020, Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że w dniu 06-09 października 2020 r, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe
ćwiczenie RENEGADE SAREX 20. Elementami przedsięwzięcia są
zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny stwarzający potencjalne
zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie ćwiczenia odbędzie się
trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może
wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu
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ogłoszenia i odwołania alarmu.
Głosowanie
Opublikowano: 05 październik 2020
Dzisiaj (5 października 2020 roku) od godz. 12:00 rozpoczyna
się głosowanie społeczne na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu do realizacji w 2021 roku w ramach budżetu
partycypacyjnego. Głosowanie potrwa do 19 października do godziny 12:00. LINK do oddania głosu.
Loteria PSR 2020
Opublikowano: 02 październik 2020
Od wczoraj rolnicy, którzy spisali się w spisie rolnym przez Internet mogą wziąć udział w loterii Głównego Urzędu Statystycznego. Europejskie Dni Ptaków 2020W pierwszy weekend października miłośnicy ptaków z całej Europy wyruszają do miejskich parków, leśnych ostępów lub na pola i do ogrodów, aby obserwować
ptaki i dzielić się wiedzą na ich temat. W akcję włącza się również
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie (ŚOB), który zaprasza na wspólny spacer z ornitologiem w niedzielę 4 października
o godz. 9.00. Zbiórka przy bramie głównej Ogrodu (przedłużenie
ul. Zejera), wstęp wolny.
Głos Radzionkowski
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Przyczynki do waloryzacji przyrodniczej obszaru tzw. Szkały w Radzionkowie w celu jego zachowania
w obecnej formie, bądź wykorzystania przyrodniczego np. jako park, użytek ekologiczny …

JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ SZKAŁY?
Łukasz Fuglewicz, wykładowca Akademii Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie Stowarzyszenia Zielona Ziemia,
22.09.2020
Obszar tzw. Szkały w Radzionkowie stanowi kompleks samorzutnie powstałego lasu porastającego dawny nieużytek – kamieniołom wapienia. Istotne znaczenie tego obszaru pod kątem przyrodniczym wynika z jego podłoża oraz topoklimatu sprzyjającego
roślinności termofilnej m. in. występujące tam gatunki wskaźnikowe klon polny, bez hebd. Naturalnie wykształcone okrajki, położenie na uboczu oraz sąsiedztwo pól pretenduje ten obszar do
ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
celem zachowania jego obecnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Biorąc pod uwagę analogiczny potencjał Księżej Góry, który został zachowany i wykorzystany w sposób przykładowy wskazuję, że
przeznaczenie Szkały i sąsiadujących z nią bezpośrednio terenów
otwartych na tereny mieszkaniowe – do zabudowy spowoduje bezpowrotne utracenie integralności ekologicznej tego wartościowo
przyrodniczego miejsca w Radzionkowie, szerzej w rejonie Garbu
Tarnogórsko-Bytomskiego, a ostatecznie jego degenerację i degradację.
Takie miejsca jak Szkała prócz proponowanych do szczegółowego zbadania walorów przyrodniczych posiadają doskonałe wa-

runki do pełnienia roli remizy/ ostoi zwierząt, roślin i grzybów
gatunków rzadkich i zanikających. Na obszarach tego typu spotkać
można dzierzbę gąsiorka, żerujące kruki i żurawie. Zarówno las jak
i otwarte przestrzenie wokół stanowią przestrzeń życiową i siedlisko dla czajek, błotniaków, skowronków i innych ptaków gatunków
ustępujących.
Biorąc pod uwagę powyższe, apeluję o wykonanie niezależnej,
aktualnej waloryzacji tego terenu w celu jego zachowania i docelowej ochrony. Dodam, że obserwując postępujący rozwój miasta
Radzionków na obszarze pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym, a Kocimi Górkami mam świadomość, że odbywa się to kosztem wartościowych terenów przyrodniczych dlatego tak ważne jest
przedsiębranie kroków kiedy jest jeszcze na to czas.
xxx
To bardzo istotny głos w sprawie tej naszej niezwykłej enklawy. Jedno jest pewne, to mieszkańcy winni wypowiedzieć się w tej
sprawie i to nie tylko poprzez tak zwane – konsultacje społeczne,
które są fikcją, z wielu względów. To przyczynek do publicznej debaty, jesteśmy otwarci…
red.

Budując i remontując – kalkulujmy
Od przyszłego roku będą w Polsce obowiązywać zaostrzone
normy przenikalności cieplnej okien i drzwi. Znikną ze sklepów
najtańsze produkty, które nie spełniają norm. Z drugiej strony –
nowocześniejsze, droższe w długim okresie czasu przyniosą nam
wymierne korzyści – oszczędności, głownie – ciepła za które płacimy przecież także wciąż więcej.
Obecnie okna muszą mieć tak zwany współczynnik U nie wyższy niż 1,3. Norma dla ścian to 0,25. Przez okna może więc uciekać
pięć razy więcej ciepła niż przez ściany.
– Współczynnik U określa, jak wiele ciepła ucieka z wnętrza
domu na zewnątrz. Im niższy parametr, tym mniejsze straty ciepła
ponoszą domownicy. Zgodnie z obowiązującymi nas od 2021 roku
przepisami okna fasadowe będą musiały wykazywać współczynnik U na poziomie 0,9, natomiast okna dachowe 1,1. Z kolei jeśli
chodzi o drzwi wejściowe, ten współczynnik zmieni się z obecnego
1,5 na 1,3. Trudno się w tym laikowi wyznać, ale jedno jest pewne
– nowe przepisy nie znaczą jednak tego, iż wszyscy będą musieli
wymienić okna i drzwi – dotyczy to tylko nowych inwestycji i budynków, które będą modernizowane.
Tak czy owak, warto chyba kalkulować – jeśli, inwestycja
w energooszczędność nie jest mitem, a nie jest, warto chyba jednak
też zawierzyć ekspertom, to coś nam w kieszeni zostanie.
Okna ze współczynnikiem 1,3 kosztują od ok. 400 do 950 złotych, a cena tych ze współczynnikiem 1,1 zaczyna się od 950 złotych za sztukę. Na jednym oknie nowej generacji zaoszczędzimy
100-200 złotych rocznie w porównaniu do starszego. 500 złotych
Głos Radzionkowski

różnicy w cenie zwróci się nam więc po 3-5 latach…
Warto też pamiętać o tym, że okna można wymienić, uzyskując
dopłatę z programu „Czyste powietrze” oraz ulgę termomodernizacyjną.
Opr. AB

Rozpoczął się u na sezon grzewczy, taki swojski widok…
Fot. Wojciech Małota.
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„Skarbek” bezcenna misja…

Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek”. Klub który
działa na terenie Bytomia i Radzionkowa i zrzesza krwiodawców – liderów w województwie.
Ludzie zrzeszeni w klubie nie tylko oddają krew, pomagają osobom starszym, chorym, organizują zbiórki
żywności oraz odzieży dla dzieci i osób potrzebujących,
a także aktywnie promują krwiodawstwo. „Skarbek” to
nasze lokalne dobro…
Uroczystość 50-lecia Klubu odbyła się w Centrum
Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych i obecnych członków,
ale również sympatyków Klubu, którzy wspierają go od
wielu lat i pomagają w codziennej działalności. Podczas
obchodów członkowie Klubu podkreślali ogromne zaangażowanie osób, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka. To dzięki nim osoby potrzebujące, wśród
których nie brakuje dzieci, wielodzietnych rodzin oraz
osób starszych mogą otrzymać niezbędną pomoc w formie odzieży czy artykułów spożywczych. Pomoc ta nie
byłaby możliwa bez darczyńców, którzy stale wspierają
Polski Czerwony Krzyż, a także mieszkańców składających dary na rzecz potrzebujących.
Początkowo klub działał przy byłej Kopalni Węgla
Kamiennego „Powstańców Śląskich”, a jego założycielem i pierwszym prezesem był od 1970 roku był Ignacy Sowiński.
Kolejnymi prezesami byli: Alicja Matys – Kempka, Wiesław Białobrzeski – pełni funkcję prezesa już od trzydziestu lat.
Od 2011 roku HDK PCK „Skarbek” został oficjalnie dopisany
do wykazu organizacji pozarządowych. Klub aktywnie działając
w Radzionkowie i Bytomiu uczestniczy w akcjach krwiodawstwa
zajmuje czołowe miejsce spośród działających ośmiu klubów
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w ościennych miastach pod względem ilości oddanej krwi – 219
litrów i 600 ml oddanej krwi za rok 2019, a liczba osób stale oddających krew to ponad 60 ludzi…
Serdeczne podziękowania za waszą misję! Red.

Głos Radzionkowski
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Przeczytane u innych; sportslaski.pl

Od Radzionkowa do Serie B.
„Stać go na kolejny krok”
autor: Tadeusz Danisz,

Asysta drugiego stopnia w debiucie w Serie B, rosnący apetyt
na kolejne występy w podstawowym składzie – taka jest dzisiaj
rzeczywistość Jakuba Łabojki w Brescii. Mało kto jednak pamięta, że jeszcze cztery lata temu grał on na piątym poziomie rozgrywkowym, w Ruchu Radzionków. – Mało jest tak błyskawicznych postępów – przyznaje jego trener z czasów gry w Cidrach,
Damian Galeja.
Radzionków
Ten transfer był niemałym zaskoczeniem. Wydawało się, że Jakub Łabojko na kolejny sezon będzie piłkarzem Śląska Wrocław,
gdy nagle pojawiła się oferta ze spadkowicza z Serie A, Brescii. –
Gdzieś wcześniej przewijało się już zapytanie odnośnie transferu
do Włoch, ale było to jedynie zapytanie. Jeszcze w połowie września nic nie wskazywało na to, że gdziekolwiek w tym okienku
transferowym się ruszę. Ja się też na to nie nastawiałem. Ale pojawiła się bardzo konkretna oferta – opowiada 23-letni pomocnik,
który pochodzi z Tarnowskich Gór. Pierwsze swoje piłkarskie
kroki stawiał w Gliwicach, gdzie wypatrzył go Damian Galeja.
Do pierwszego spotkania obu panów nie doszło jednak na boisku piłkarskim, a na... konferencji szkoleniowej, gdzie młody zawodnik demonstrował ćwiczenia. Przede wszystkim dał się jednak
zauważyć jako utalentowany chłopak w zespole juniorów starszych
Piasta Gliwice. – Ówczesna drużyna Piasta miała wtedy naprawdę
silną pakę. Był tam Denis Gojko, Piotr Kwaśniewski, Kuba. Jesienią
na szczeblu wojewódzkim Piast okazał się zdecydowanie najlepszy, wiosną nie było już tak dobrze, ale gliwiczanie wygrali całe
rozgrywki – wspomina Galeja, który był asystentem w drużynie
juniorów GKS Tychy.
Z czasem trener przeprowadził się do Radzionkowa, Cidry grały
wtedy w czwartej lidze. – Wystarczyła jedna merytoryczna rozmowa,
by namówić Kubę na przejście do Radzionkowa. Przedstawiłem mu
plan na niego, jaki widzę w Radzionkowie. Tym go przekonałem. Nie
uważam, że przejście do czwartej ligi to był trudny krok. Owszem,
był to krok wstecz – zaznacza były jego trener. Nie jest tajemnicą,
że Łabojko miał wówczas oferty z dwóch klubów trzecioligowych.
Postawił jednak na Radzionków, a w całym procesie aklimatyzacji
i przyswojenie do czwartej ligi ważną rolę odegrali koledzy, zarówno
rówieśnicy, z którymi miał wspólne tematy, jak i starsi. – Na czele ze
świętej pamięci Piotrem Rockim, którzy pomagali w gorszych momentach. A chwile zwątpienia na początku bywały.
Jak przyznają w Radzionkowie Łabojko wsiadł do windy, która
pojechała do góry. – Kolejna mogła się już nie pojawić – powtarzają. W tym samym czasie w klubie był zawodnik o potencjale
piłkarskim lepszym od obecnego gracza Brescii, ale swoją szansę
w seniorskiej piłce lepiej wykorzystał gracz z Tarnowskich Gór. –
Powtarzałem obu zawodnikom, że obroni się lepszy. Obaj mieli
czystą kartą. Wygrała tutaj dojrzałość – mówi Galeja, który uważa, że w czwartoligowych realiach zawodnik najwięcej zyskał pod
względem taktycznym. – Poprawił się w szukaniu miejsca na boisku, zwłaszcza gdy jego drużyna miała piłkę.
Łabojko w Cidrach spędził pół roku. Później przeprowadził się
do drugoligowego Rakowa, z którym awansował wyżej. – W obu
klubach wiele się nauczył, zarówno w Radzionkowie, jak i w Częstochowie. Ja od początku widziałem w nim potencjał na środkowego pomocnika, który może grać od pola karnego do pola karneGłos Radzionkowski

go. Ma duże możliwości motoryczne, ale także jest szybki i silny.
Potrafił odebrać piłkę, ale także rozegrać i wykończyć akcje – mówi
Galeja.
Łabojko zawsze cechował się wysoką świadomością. Grając
w Śląsku Wrocław zrobił kurs trenerski UEFA B. – Namawiałem
go na ten pomysł. Chciałem by zobaczył, jak wygląda piłka z drugiej strony, globalnie, by rozumiał decyzje trenerskie, gdy na przykład siadał na ławce rezerwowych – tłumaczy Galeja. – Szkolenie
otworzyło mi oczy, jak ciężką robotę wykonują trenerzy. Staram się
lepiej rozumieć naszą dyscyplinę od strony piłkarskiej, ale również
staram się wiedzieć co my, jako piłkarze możemy zrobić lepiej poza
boiskiem – opowiada młody piłkarz.
W Italii Łabojko ma już za sobą debiut. Z pierwszego występu,

przeciwko Ascoli (1:1), może być zadowolony. – Na pewno mogłem być zaskoczony, że w ogóle zagrałem w wyjściowym składzie.
W pierwsze treningi wszedłem w poniedziałek, w sobotę przed
meczem dowiedziałem się, że zagram. Nic raczej nie sugerowało
na taki obrót wydarzeń. Trener Luigi Delneri jednak uznał, że sobie
poradzę – mówi środkowy pomocnik, który zwłaszcza w pierwszej
połowie zaliczył dobry występ. – Po przerwie nasz obrońca szybko złapał czerwoną kartkę, co wpłynęło na naszą grę. Trzeba było
bronić wyniku. Cieszy ta asysta drugiego stopnia i mój udział przy
bramce. Tym bardziej, że z racji słabszej komunikacji w języku
włoskim debiut był trochę stresujący.
Brescia to aktualny spadkowicz z Serie A. Do gry w środku pola
konkurują doświadczeni zawodnicy mający na swoim koncie kilkaset meczów w Serie A, czy też występy w reprezentacjach narodowych, jak chociażby Włoch Daniele Dessena i Birkir Bjarnason
z Islandii. Nasz zawodnik jednak konkurencji się nie boi. – Na
pewno na mój plus przemawia to, że zagrałem dobrze na inaugurację. Teraz już wszystko zależy od szkoleniowca. Ja staram się
z jak najlepszej strony pokazać na zajęciach – mówi Łabojko, który
może być najlepszym przykładem, że nawet z ligi wręcz amatorskiej można trafić do wielkiej piłki.
- Na pewno ciężko określić czy takich przypadków jest zdecydowanie więcej. Zależy to od wielu czynników. Kuba szybko robił
postępy, wie że teraz wszystko zależy od niego, ale zdaje sobie sprawę także ze swoich mankamentów. Na pewno może zrobić jeszcze
krok do przodu – mówi jego były trener. – Skupiam się na treningu, meczu, regeneracji, czy dodatkowych ćwiczeniach, tak by być
przygotowanym na coś więcej – dodaje na koniec zawodnik.
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RODZINNE
WSPOMNIENIA…
6 listopada mija 80 lat od śmierci mojego pradziadka. Nazywał
się Wilhelm Patoń i tego dnia 1940 roku o godzinie 6.16 został
stracony poprzez ścięcie w więzieniu Plötzensee w Berlinie.
Miał 39 lat, czyli tyle ile ja mam w tej chwili. Pisałem już o tym
rok temu. W międzyczasie udało mi się ustalić, że na tym zdjęciu
rzeczywiście jest on.
Pewna Pani, która go
znała na widok zdjęcia
odpowiedziała: „Ja – to
jest Kilof ”.
To było bardzo ważne zdanie, bo tylko
kilka osób z rodziny
wiedziało, że pradziadek miał taką ksywkę.
Przez ten rok czasu
udało się też ustalić, że
był żołnierzem w 167
pułku piechoty, tak
zwanym Pułku Strzelców Bytomskich i służył w nim 18 miesięcy.
Był pracownikiem
Polskiego Komisariatu

NIE WYSPA…

W piątek 30 października, wieczorem z nowego rynku w Radzionkowie wyruszył spacer ulicami miasta. To był protest części mieszkańców miasta wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W zdecydowanej większości byli to
młodzi ludzie. Kilkadziesiąt? Chyba tak. Po drodze byli także
przeciwnicy marszu, starsi, i tak wedle nas to stał się ten marsz
dialogiem międzypokoleniowym… Nie było wulgaryzmów, ataków na kościół parafialny broniony zresztą przez ludzi z Ruchu
Radzionków
- Rewolucja jest kobietą, wybór nie zakaz, chodźcie z nami, połączmy swoje siły i walczmy o wolność wyboru! Wywalczmy lepszą
Polskę! Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie – to hasła
manifestujących. Z naszej strony – bezocenne…
xxx
ŚW. WOJCIECHU OBDARZ NAS POKOJEM!
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Plebiscytowego w Bytomiu. Dowiedziałem się też w jakim baonie
był podczas III Powstania Śląskiego – mam oświadczenie jego dowódcy z 1923 roku. Dowiedziałem się, jak przebiegała jego „przygoda” wywiadowcza, gdzie nadano mu pseudonim Felix, jak również i to, że jest o nim napisane przynajmniej w dwóch książkach.
W jednej jest mu poświęcony nawet cały rozdział. Dowiedziałem się również, że miał jeszcze syna, który najprawdopodobniej
zmarł w młodym wieku oraz córkę, która dożyła starości.
To dzięki niej właśnie mam dalszą kuzynkę, która… jest bardzo
podobna do mnie. Poniżej daję kilka zdjęć – na jednym z nich –
działacze Polskiej Organizacji Wojskowej z Radzionkowa.
Trzy lata temu znalazłem miejsce w Bytomiu, gdzie zostało to
zdjęcie zrobione. Jakie było zdziwienie gdy zauważyliśmy, że drugi
z prawej to Wilhelm… Cześć Jego Pamięci!
Wojciech Małota

Dzisiaj (30 października) pod murami naszego kościoła przeszedł
„Kulturalny protest Cidroków”, wpisujący się w ogólnopolskie manify. Święty Wojciech dowiedział się więc, że: „Rewolucja jest kobietą”,
poinformowano Go, że Andrzej Duda powinien się wstydzić (bez podania przyczyny tegoż wstydu) oraz wołano: „Chodźcie z nami”, co
nasz Patron puścił mimo uszu i nigdzie nie poszedł. Przy kościele pojawiło się też (chyba ośmiu) rosłych młodzieńców, którzy skandując
słowo „konstytucja”, odprowadzili wzrokiem uczestników manify.
Maszerowało ok. 100 osób (tak szacuję), po chodnikach, bez tamowania ruchu drogowego (przynajmniej na ul. Męczenników Oświęcimia, Placu Letochów i św. Wojciecha, gdzie byłem), w asyście Policji (która nie miała żadnych problemów z utrzymaniem porządku),
bez wulgaryzmów i arogancji, które znamy z telewizji.
Kościół był bezpieczny. Wierzę, że zawsze tak będzie! Co innego
względy pandemiczne...No, ale ileż można przekonywać i prosić...
Tak w mediach społecznikowskich zareagował Jacek Glanc, naczelny „Adalbertusa”; nam przychodzi tylko jedno – nie oceniać
i to, że Radzionków to nie jest samotna wyspa…
red.
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