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ŻYCZYMY 
OPTYMIZMU…

Sukcesów w uczeniu się i nauczaniu tuż 
przed nowym rokiem szkolnym. Tym samym 
życzymy sobie dobra nam wszystkim…

Powinniśmy pamiętać 
o tym, że dziś psy i koty chorują 
tak samo jak ludzie. Doskwiera 
im niewydolność wątroby, ne-
rek lub trzustki, nadczynność 
i  niedoczynność tarczycy, cu-
krzyca, otyłość… Dietetyka 
psów i  kotów to specjalizacja, 
która dopiero wchodzi na ry-
nek, dając ludziom możliwość 
na skorzystanie z fachowej po-
mocy i odpowiednie zadbanie 
o zdrowie ich pupili…

Myślicie, iż to błahy temat? 
Nie całkiem… 

Żywienie psów i kotów
Lepiej zapobiegać niż leczyć

Pilne!
WIADUKT NA ZEJERA 
WYLECI W POWIETRZE?!

Elektryzujące wieści dobiegły nas od czytelników, wieści mające jednak swe źródło 
w naszym ratuszu. Otóż wiadukt na Zejera ma być remontowany! Sensacyjnie to brzmi.

Trudno nam jednak do końca uwierzyć, iż nagle PKP zrewiduje swe plany związane 
z przebudową linii w kierunku Tarnowskich Gór. A jednak burmistrz podczas czwart-
kowej sesji rady miasta 25 sierpnia zdawkowo wspomniał o tym… Powiedział m.in.: 
Będziemy się męczyć, trudności będą niesamowite. A także, iż roboty w tym rejonie 
mogą rozpocząć się nawet we wrześniu… 

W sumie fakt jest optymistyczny, przebudowa tego rejonu miasta jest potrzebna, ale 
mamy wrażenie, iż rozpoczyna się falstartem… 

Ów remont ma się jednak rozpocząć błyskawicznie – 1 września połączenie na Górkę 
ma być wyłączone, w związku z cyklem wydawniczym „GR” nie będziemy w stanie 
faktu tego zweryfikować. Tak czy owak, na 2 lata! – wiadukt ma być wyłączony z eksplo-
atacji – ma być zamknięty, w tym czasie ma zostać przystosowany do standardów drogi 
dwukierunkowej. 

Wśród mieszkańców okolicznych domów trwa poruszenie, wedle niesprawdzonych 
informacji istnieje prawdopodobieństwo wysadzenia starego wiaduktu w powietrze! Co 
z domami wokół?! Czy wytrzymają to? 

Pozostaje jeszcze kwestia dolnej części Zejera, przecież tam jest bardzo wąsko. Na to 
pytanie nie ma na razie odpowiedzi.

I jeszcze jedno, dlaczego mieszkańcy nie zostali w rozsądnym czasie powiadomieni 
o tych poczynaniach?! Wtedy rosną niepokoje, mniej lub bardziej sensacyjne teorie. 
Komunikacja społeczna między władzą a mieszkańcami znów zawiodła.               red. 
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Co piszą, jak i do czego wzywają?
„MY CHCEMY:
- rozwoju dla TG,
- zielonego miasta, wpisującego się w przyjazne miasto dla wszyst-

kich – Starszych, Osób z niepełnosprawnościami, Młodych, Turystów,
- ukrócenie zależności i kolesiostwa,
- transparentności działań, słuchania głosu mieszkańców,
- opowiedzenia się rządzących, po której stoją stronie. Czy konfor-

mizm przyświeca im jako idea działania? Czy będziemy „godni wia-
ry”, to Państwo ocenią. My chcemy zmian w TG i to się nam należy. 
W każdej chwili wybieramy, po której stronie stanąć. Nasze wybory 
mają wpływ nasz umysł, ciało i  duszę, naszą teraźniejszość i  naszą 
przyszłość, osobę, którą się stajemy, a także na ludzi obecnych w na-
szym życiu. Wybory, których musimy dokonać, aby zobaczyć świat 
jako mój i  Twój. Społeczności lokalne mają prawo do decydowania 
o swoich sprawach oraz dochodach wypracowanych przez mieszkań-
ców. Tylko silny, demokratyczny i obywatelski samorząd jest w stanie 
dbać o codzienne sprawy mieszkańców.”
Tyle inicjatorzy nowego ruchu obywatelskiego w sąsiednim mieście. 

xxx
Memoriał programowy brzmi sensownie. Niby nic nowego, niby 

oczywiste sprawy, ale widać, iż coś jest nie tak z  naszymi samorzą-
dami, skoro pojawiają się oddolne inicjatywy. Mamy nadzieję, iż nie 
tylko po to, by przejąć władzę, gdyby ufność w polityce była cnotą to ni 
nie byłoby w tym złego, niech przejmą władzę ludzie z wizją i uczciwsi.

xxx
Od lat wyczekujemy, aby taka grupa chcących zmian u  nas 

w  mieście się zrodziła. Mamy dobrą pamięć – współczesna nasza 
radzionkowska władza, „Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa” 
z Gabrielem Toborem na czele, szła do wyborów w 2006 roku z ha-
słem – „Czas na zmiany”. Impetu wystarczyło może na 5 lat?

My swoje zrobiliśmy, jako RTSK odzyskaliśmy dzięki poparciu 
radzionkowian własne miasto, utworzyliśmy jego fundamenty. 
Dziś patrzymy na wspólne dzieło z niepokojem. Nie, nic złego niby 
się nie dzieje, nawet basen mieć będziemy, ale coś nam nie gra. To 
miasto nie zmieniło swego oblicza, ktoś powie – i  słusznie, może 
ma rację, ale świat się zmienia, a my nie nadążamy. Wiele by pisać, 
każdy sądzi wedle swej optyki, można było w ciągu tych 16 lat zro-
bić więcej, lepiej…

Dialog publiczny w  mieście nie istnieje, on nie jest potrzebny 
władzy, ona wie lepiej, rada miasta zdominowana przez władzę wy-
konawczą – burmistrza – niewiele ma do powiedzenia. Mamy więc 
zabetonowany układ polityczny z  jego chorobami o  czym piszą 
społecznicy z Tarnowskich Gór, inercję intelektualną, jedynie chęć 
przetrwania i  kasę. Naprawdę nie stać nas na obywatelski zryw? 
Czekamy na wybory? Raczej przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Wy-
nik jest znany z góry – ok. 70 procent ważnie oddanych głosów na 
jedynie słusznego kandydata i jego przybocznych.

To nie jest optymistyczne, ale kto powiedział, iż mamy tylko do-
bre wieści nieść…                   Red 

- Tak się zastanawiam, za co płacimy politykom? Za wojny, czy za 
pokój? Co za problem wszcząć wojnę, trudniej jej zapobiec. Płacimy 
więc za nieróbstwo, politycy przy okazji nie nadstawiają karku. Żadne 
to odkrycie, iż wojna jest porażką polityków, niech szczerzą kły, ale 
wara im od ludzkich istnień i naszych kieszeni, wojowania za nasze 
pieniądze i krew nie swoją. I nie dotyczy to tylko krwawych wojen, 
jak ta na Ukrainie. Dotyczy to także naszych wojenek wewnętrz-
nych, które toczymy od kilku, może kilkunastu lat. A  to wojenki 
o władzę i kasę polityków nie o naszą przecież. Chodzi o to, że jeste-
śmy potrzebni tylko raz na cztery lata, a potem lepiej nie wtrącajmy 
się do polityki, bo jesteśmy durni, oni, politycy – mądrzejsi… 

Tak, moja ocena naszej polityki polskiej jest miażdżąca, owszem 
Polska zrobiła ruch do przodu, żyje nam się lepiej, kiedy nic szczegól-
nego się nie dzieje. Wobec kryzysu, stają się politycy bezradni, albo 
bardziej jeszcze bezczelni. Politycy nam, przepraszam – buraczeją – 
jak nazwał to na youtubie redaktor Czyż. Buraczeją, ale dorabiają się, 
czy pan poseł Głogowski odpowie mi na pytanie – jak rodzina mająca 
dziś dochód powiedzmy 2 tysiące netto, będzie mogła przeżyć następ-
ne dwa miesiące, miesiące zimowe? Będzie musiała wziąć kredyt? Kto 
im go da, za co go spłacą jeśliby nawet go dostali?

Pan poseł martwi się, przeczytam panu jego słowa iż: „po raz pierw-
szy od dziesięcioleci wielu Polaków martwi się, czy będą mieli zimą 
ogrzane mieszkania. Martwią się o  przysłowiową, jakże wyśmiewaną 
przed laty, ciepłą wodę – zarówno w kranie jak i w kaloryferze.” Przesta-
wienie ich na produkcję węgla do ogrzewania indywidualnych domów 
byłoby po pierwsze kosztowne i czasochłonne, po drugie przecież wów-
czas zabrakłoby węgla dla elektrowni. W ramach obrony polskich kopalń 
i nie zawsze jasnych interesów realizowanych wokół nich, zwiększano … 
rynek dla węgla rosyjskiego. Nie miało to nic wspólnego z obroną górni-
ków, bo przecież nieraz taniej byłoby zapewnić im pomostowe wypłaty 
do czasu nabycia uprawnień emerytalnych, niż utrzymywać kopalnię, 
której wyczerpują się złoża i wydobycie staje się coraz droższe.” 

I tak dalej, i tak dalej. Nie zgadzam się z takimi słowa, opiniami, kto 
nie zna ich odszuka ten numer waszej gazety, w którym poseł Głogow-
ski napisał je. Ja rozumiem, iż Głos Radzionkowski stara się zachowy-
wać „równowagę polityczną”, że tak to nazwę i nie cenzuruje posłów, 
nawiasem mówić, nie mamy szczęścia w Tarnowskich Górach do na-
szych posłów, obydwu… Mieszkam w jednej z dzielnic Tarnowskich 
Gór, czytam was uważnie, macie własne problemy radzionkowskie, ale 
dobrze, że poruszacie także problemy ogólne, z którymi każdy z nas, 
bez względu na to, czy polityką się zajmuje czy nie, ma do czynienia. 
Bo u nas wszystko jest polityką.

Proszę mi powiedzieć, czy wszędzie polityka wygląda tak samo? 
Czy do polityki idą tylko ludzie niedouczeni, czy to polityka ich zmie-
nia? My mamy prawo ich oceniać, są osobami publicznymi, podlegają 
takim ocenom, muszą się z  tym liczyć. Nie wystarczy, że otoczą się 
tam na Wiejskiej kordonem z betonowych płyt. Polityka chyba jednak 
zmienia ludzi, chcę wierzyć w to, że z pewnymi ideami ludzie idą do 
polityki, szybko się jednak zmieniają, łamie się im kręgosłupy, i potem 
gadają, co im każą… Bo polityka to jak narkotyk, wciąga i odejmuje 
własne sumienia, poddają się partyjnej hierarchii.

Mówi pan – mamy wybór, wybieramy tych, którzy wydają się nam 
najlepsi. Wcale nie, według mnie nie mamy wyboru, to wybory mię-
dzy dżumą a cholerą. Na kogo mam głosować? Nie widzę wśród po-
lityków ludzi, którzy chcieliby pełnić misję społeczną, pracować dla 
ludzi, nie widzę osobowości ciekawych, widzę cyników i  pieniaczy 
dobrze potrafiących liczyć swe pieniądze, bez wyobraźni, iż może ich 
nam zabraknąć. Traktuje się nas jak głupie stado baranów, nie chcę już 
tego kontynuować… I tak kosztuje mnie to dużo nerwów, choć nieco 
dzięki tej rozmowie rozładowałem emocje. 

Tak samo jest z władzą lokalną, każdy ma swoją, a jakże – wybraną 
przez nas – niby. Wybieramy i co z tego mamy? Jestem tego typu de-
mokracją rozczarowany… 

red.

MOŻE CZAS NA MYŚLENIE, CZAS NA DZIAŁANIE?
Tworzy się nowy ruch obywatelski w Tarnowskich Górach, poza partiami jak sądzimy, zrodzony z miłości do swego miasta, 
chęci zmieniania go, bez rewolucji, misji – podpowiadania władzy – jak mądrzej miastem rządzić lub administrować, a prze-
ciw arogancji lokalnej władzy i przejawów innych chorób tej władzy. 

Rozmowa z czytelnikiem, niekontrolowana, bez cenzury, bez poprawności politycznej…

JESTEM ROZCZAROWANY TĄ DEMOKRACJĄ
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Jednak to nie hałas jest tu największym problemem a brak po-
czucia naszego bezpieczeństwa.

Jadące ul. Artura ciężarówki jadąc nawet z dozwoloną prędko-
ścią 50km/h w terenie tak gęsto zabudowanym mogą powodować 
pewne obawy – no właśnie gdyby tylko kierowcy tych kolosów sto-
sowali się zawsze do obowiązujących przepisów. Niejednokrotnie 
pojazd ciężarowy jadąc z dużą prędkością nie zatrzymał się przed 
przejściem dla pieszych czy wjechał w łuk drogi zahaczając o chod-
nik nawet na niego wjeżdżając wymuszając na pieszym uczestni-
ku ruchu wręcz ucieczkę aby uniknąć wypadku, a co za tym idzie 
pewnej śmierci.

Pomysłów mieszkańców na poprawę komfortu życia oraz bez-
pieczeństwa było już wiele.

Już we wrześniu 2020 roku padła propozycja mieszkańców wy-
stosowania petycji w sprawie przekierowania ruchu samochodów 
ciężarowych na ul. Wawelską, jednak zaproponowałam na począ-
tek zacząć od napisania interpelacji. 

I  tak w  czerwcu zeszłego roku po wielu rozmowach i  znale-
zieniu spójnego rozwiązania wystosowałam interpelację z prośbą 
o ograniczenie tonażu dla pojazdów poruszających się po drodze 
przy ul. Artura do 5 ton oraz o skierowanie ruchu tych pojazdów 
na ul. Wawelską (bądź o inne rozwiązanie problemu), niestety od-
powiedź burmistrza była wówczas nie po myśli nas mieszkańców, 
ponieważ uznał On sugerowane zmiany organizacji ruchu za bez-
zasadne.

Pojawił się też pomysł, aby zrobić przejście dla pieszych na 
wzniesieniu bądź wybudowanie progu spowalniającego i takie też 
wnioski zostały skierowane bezpośrednio przez jednego z miesz-
kańców do pana burmistrza i do Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji, jednak po wielu moich konsultacjach z  mieszkańcami nie 
byłam zwolennikiem zastosowania tego typu rozwiązania dzieląc 
obawy rozpytanych co do pomysłu, mianowicie, że zastosowanie 
jakiegokolwiek wzniesienia mogłoby spowodować zwiększenie ha-
łasu i  drgań – wystosowałam więc pismo do Komisji dzieląc się 
naszymi spostrzeżeniami. 

Nie poddając się po kolejnych osobistych konsultacjach 
zwróciłam się ponownie do Pana burmistrza z  interpelacją 
o  przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych, które dojeż-
dżają do terenów przemysłowych zlokalizowanych za torami 
kolejowymi czyli od ul Nieznanego Żołnierza po ul. Szybo-
wą na ul. Wawelską a  także interpelację z  inną już propozy-
cją mieszkańców organizacji ruchu – mianowicie o  zmianę 
oznakowania terenu ulicy Artura w strefę zamieszkania, czyli 
oznakowanie symbolami D40 i D41. Takie oznakowanie może 
pozwoliłoby mieszkańcom poczuć się bezpieczniej, gdyż to 
pieszy miałby pierwszeństwo przed takim pojazdem, wiado-
mo nikt nie rzucałby się pod koła bo miałby pierwszeństwo 
ale kierowcy ciężarówek zmuszeni byliby do bardziej uważnej 
jazdy i ograniczenia prędkości do 20km/h. 

Jednak i  tu odpowiedź nie jest w  100% zadowalająca, ale 
myślę, że jeżeli za słowami burmistrza pójdą czyny będziemy 
mogli odetchnąć wreszcie z ulgą (?) Pan burmistrz w odpo-
wiedzi zaproponował, wprowadzenie ograniczenia prędkości 
do 30 km/h co uważam jest satysfakcjonującym rozwiązaniem 
a także zapewnił, że czynione są starania mające na celu po-
zyskanie środków finansowych na utwardzenie nawierzchni 

na ul. Wawelskiej, co w przyszłości myślę, zaowocuje przekierowa-
niem ruchu samochodów ciężarowych właśnie tamtą stroną. Ale 
poczekamy – zobaczymy…

PS. Proszę o opublikowanie pierwszej mej interpelacji w opisy-
wanej przeze mnie sprawie, reszta na stronach radzionkowskiego 
BiP-u – interpelacje i zapytania radnych.

Aneta Niedźwiecka, radna 

xxx
Projekt uchwały rady miasta z ogromnym załącznikiem – uza-

sadnieniem, podpisanym przez przewodniczącego komisji skarg, 
wniosków i petycji – Piotra Tobóra i  sentencji projektu uchwały 
rady miasta podpisanej przez przewodniczącego rady miasta Ste-
fana Hajdę. 

Najistotniejsze: W  chwili obecnej nie istnieje również możli-
wość skierowania ruchu pojazdów ciężarowych na inną alterna-
tywną drogę dojazdową do punktów docelowych, ponieważ kilka 
lat temu w tym rejonie, na wniosek mieszkańców ulicy Nieznanego 
Żołnierza ograniczono ruch pojazdów o masie do 5 t. Przedstawi-
ciele urzędu odnieśli się również do propozycji Radnej, która doty-
czy utwardzenia drogi ulicy Wawelskiej, prowadzącej od ulicy Nie-
znanego Żołnierza do ulicy Szybowej informując, że złożony został 
wniosek o pozyskanie funduszy na remont nawierzchni tej drogi.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje: § 1. 1. Posta-
nawia się nie uwzględniać wniosku dotyczącego budowy wynie-
sionego przejścia dla pieszych przy ulicy Artura 12 – 14 oraz skie-
rowania ruchu pojazdów ciężarowych na inną alternatywną drogę 
dojazdową do punktów docelowych. 2. Szczegółowe wyjaśnienia 
zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Radzion-
ków do zawiadomienia strony postępowania o podjętej uchwale.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

xxx
Czyli po prostu – nie da się. Jak ktoś, kto? – da kasę to pomyśli-

my, mówi władza i tyle.                 Red. 

„Duży problem” mieszkańców ul. Artura i nie tylko…
Od prawie dwóch lat mieszkańców ul. Artura, Miedziowej i Bezpiecznej budzi hałas przemieszczające-
go się złomu na pace pędzących ul. Artura ogromnych ciężarówek, zresztą sama metalowa przyczepa 
typu wanna „podskakująca” na nierównościach jezdni funduje mieszkańcom niezbyt miłą pobudkę, nie 
wspominając o drganiach, które przenoszone są do mieszkań po drewnianych stropach budynków. 
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Rowery…
Treść propozycji /uwagi / wnioski
Wnioskuję o  realizację uchwał które zostały uchwalone przez 

Radę Miasta i winny być realizowane: 
Dotyczy Gminy Radzionków oraz Powiatu – wnioskami, propozycja-

mi niech będą rozwiązania budowy dróg rowerowych, ciągów, ścieżek 
pieszo-rowerowego które zostały zapisane w uchwale Rada Miasta Ra-
dzionkowa XXVIII/229/2016 z dn. 22.11.2016 roku w sprawie przyjęcia 
do realizacji „Planu Zrównoważonej Mobilności w  Gminie Radzion-
ków”. Burmistrz został zobowiązany do jej wykonywana a uchwała nie 
została uchylona. W załączniku do uchwały podane są gotowe rozwią-
zania dla Radzionkowa, dotyczące dróg rowerowych, wyznaczenia kon-
tra pasów, śluz, oznakowania jako ciągi pieszo-rowerowe istniejących 
szerokich chodników czy ich poszerzenia oraz budowę nowych ciągów 
tam gdzie jest to możliwe. Dotyczy to ulic: Długa, św. Wojciecha, Mę-
czenników Oświęcimia, Kużaja, Nałkowskiej, Szymały czy Objazdowej. 
Realizacja tejże uchwały zapewni kompleksową komunikację rowerową 
w  Radzionkowie i  będzie można w  sposób bezpieczny przejechać ro-
werem od ul Hajdy do rogatek na granicy z Orzechem oraz do granic 
gminościennych. Drogi główne w  Radzionkowie są zarządzane przez 
Starostwo Powiatowe jak i przez Gminę tak więc oba samorządy muszą 
w tym projekcie współpracować. 

Ponadto, wnioskuję o  nowe trasy rekreacyjne, których nie 
uwzględniają uchwały.

- Dotyczy Gminy Radzionków: Wnioskuję o wyznaczenie trasy rowe-
rowej „Dolina Szarlejki” od ul Sikorskiego (na wysokości Plant), śladem 
kolejki wąskotorowej wzdłuż oczyszczalni, szybu wentylacyjnego i da-
lej wzdłuż rzeki Szarlejki do ul Hajdy. Mało komu znana, aczkolwiek 
urokliwa trasa a jadąc nią dalej, można by dojechać Cegielnianą do ul. 
Strzel. Bytomskich w Bytomiu bądź nasypem na oś północne 

- Dotyczy Gminy Tarnowskie Góry i  Radzionkowa. Wyznaczenie 
trasy rowerowej „Radzionków-Chechło” od ul. Unii Europejskiej (na 
wysokości parku Danielec) ul Szybową, do ul Grunwaldzkiej w Bobrow-
nikach, Wolskiego, Powstańców w Nakle i dalej Cmentarną nad zalew 
w  Chechle. Bardzo ciekawa trasa którą można by dojechać do Groty 
i  dalej Sportowej Doliny czy rezerwatu Segiet w  Bytomiu, czy pałacu 
w Nakle a z Chechła do Świerklańca, Piekar czy Kalet – miasto przyja-
znym rowerzystom. 

I jeszcze kilka słów komentarza:
Realizacja powyżej przytoczonych zapisów uchwał od czasu ich 

uchwalenia staje się coraz trudniejsza. Zostały wybudowane nowe chod-
niki które mogłyby funkcjonować jako ciągi pieszo-rowerowe, ale pomi-
nięto zapisy przytoczonych uchwał i wybudowano je za wąskie i obecnie 
nikt nie będzie nowo wybudowanego chodnika przebudowywał. Przy-
kładem niech będzie chodnik w ul. Długiej czy Sikorskiego. Z ul. Sikor-
skiego wiąże się jeszcze inny aspekt mianowicie, na granicy miast jest 
wiadukt który w najbliższym czasie zostanie przez PKP przebudowany 
w taki sposób, że znajdzie się pod nim od południowej strony droga dla 
rowerów. Czy wtedy zostanie poszerzony nowo wybudowany dwume-
trowy chodnik? Nie sądzę. Wiadukt nad ul. Męczenników Oświęcimia 
również ma zostać przebudowany i  również pod nim będzie droga 
dla rowerzystów ale połączenia z drogą rowerową przy ul. Unii Euro-

pejskiej nie będzie – kto przebuduje nowo wybudowany chodnik w ul. 
Schwallenberga? Innym przykładem jest chodnik w ul. Kużaja – gdzie 
Zarządca Drogi – ZDP, już nawet się zgodził, by go oznakować jako 
ciąg i to aż do Wtórmetu w ul. Nałkowskiej, ale woli współpracy w osią-
gnięciu tego celu ze strony Gminy Radzionków nie ma. Jeszcze innym 
przykładem niech będzie zwężenie ul. Męczenników Oświęcimia przed 
skrzyżowaniem z ul. Zejera. Wnioskowałem, prosiłem, aby tego nie robić 
gdyż nie będzie możliwości wyznaczenia pasa dla rowerzystów – nikt nie 
chciał słuchać. Ostatnim przykładem na miano – „Radzionków, Gmi-
na nieprzyjazna rowerzystom” niech będzie uchwalony w zeszłym roku 
Miejscowy Plan Zagospodarowania w którym zupełnie pominięto drogi 
rowerowe. Pomimo, że powinien być on spójny ze Studium Uwarunko-
wań a wręcz wynikać z określonych w Studium ustaleń, w Miejscowym 
Planie zostawiono jeden lakoniczny zapis w § 6 ust.3., że dla wszystkich 
terenów wyznaczonych planem dopuszczalne są m.in. ciągi pieszo – ro-
werowe, rowerowe. W tym planie nie zauważono nawet istniejącego cią-
gu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu od ul. Schwalenberga do granicy 
z Bytomiem. Czarno to widzę ale zawsze trzeba mieć nadzieję, że Bur-
mistrz przeczyta w końcu Uchwały Rady Miasta i zacznie je realizować.

Ryszard Lis: rsil@interia.pl

I jeszcze kilka zdań do komentarza:
Realizacja powyżej przytoczonych zapisów uchwał od czasu ich 

uchwalenia staje się coraz trudniejsza. Zostały wybudowane nowe chod-
niki które mogłyby funkcjonować jako ciągi pieszo-rowerowe, ale pomi-
nięto zapisy przytoczonych uchwał i wybudowano je za wąskie i obecnie 
nikt nie będzie nowowybudowanego chodnika przebudowywał. Przy-
kładem niech będzie chodnik w ul Długiej czy Sikorskiego. Z ul. Sikor-
skiego wiąże się jeszcze inny aspekt mianowicie, na granicy miast jest 
wiadukt który w najbliższym czasie zostanie przez PKP przebudowany 
w taki sposób, że znajdzie się pod nim od południowej strony droga dla 
rowerów. Czy wtedy zostanie poszerzony nowowybudowany dwume-
trowy chodnik? Nie sądzę. Wiadukt nad ul. Męczenników Oświęcimia 
również ma zostać przebudowany i również pod nim będzie droga dla 
rowerzystów ale połączenia z drogą rowerową przy ul. Unii Europejskiej 
nie będzie – kto przebuduje nowo wybudowany chodnik w ul. Schwa-
lenberga? Innym przykładem jest chodnik w ul Kużaja gdzie Zarządca 
Drogi – ZDP już nawet się zgodził by go oznakować jako ciąg i to aż do 
Wtórmetu w ul Nałkowskiej, ale woli współpracy w osiągnięciu tego celu 
ze strony Gminy Radzionków nie ma. Jeszcze innym przykładem niech 
będzie zwężenie ul. Męczeników Oświęcimia przed skrzyżowaniem z ul. 
Zejera. Wnioskowałem, prosiłem by tego nie robić gdyż nie będzie możli-
wości wyznaczenia pasa dla rowerzystów – nikt nie chciał słuchać.

Ostatnim przykładem na miano – „Radzionków, Gmina nieprzyja-
zna rowerzystom” niech będzie uchwalony w zeszłym roku Miejscowy 
Plan Zagospodarowania który zupełnie pominięto drogi rowerowe. Po-
mimo, że powinien być on spójny ze Studium Uwarunkowań a wręcz 
wynikać z określonych w Studium ustaleń,w Miejscowym Planie zosta-
wiono jeden lakoniczny zapis w § 6 ust.3., że dla wszystkich terenów 
wyznaczonych planem dopuszczalne są m.in. ciągi pieszo – rowerowe, 
rowerowe. W tym planienie zauważono nawet istniejącego ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż nasypu od ul. Schwalenberga do granicy z Byto-
miem. Czarno to widzę ale zawsze trzeba mieć nadzieję, że Burmistrz 
przeczyta w końcu Uchwały Rady Miasta i zacznie je realizować.

Ryszard Lis
Adres poczty elektronicznej: rsil@interia.pl

Radzionków, dnia 19 sierpnia 2022 roku

list do redakcji
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W to uwierzyli w te usługi społeczne współcześni książęta lokalni.
Owszem, władza lokalna jest odpowiedzialna za jakość dostar-

czanych usług społecznych: edukacja, drogi, woda itp. To jest dziś 
ambicją samorządowców, tym się zasłaniają wobec postulatów 
mieszkańców, którzy oczekują myśli, spójnej koncepcji rozwoju 
miasta nie tylko w wyborczej perspektywie…

Samorządy, zwłaszcza po 2014 roku, zaczęły coraz bardziej 
otwierać się na postulaty ruchów miejskich i innych inicjatyw oby-
watelskich, co pozwoliło na wprowadzenie istotnych korekt w do-
tychczasowych politykach miejskich. Po okresie wielkich (ale nie 
zawsze przemyślanych) inwestycji infrastrukturalnych, które zbu-
dzały częste protesty, samorządy zaczęły dużo lepiej odczytywać 
potrzeby mieszkańców, a tym samym podnosić jakość życia spo-
łeczności lokalnych. – fundacja Batorego. Ale nie u nas.

Dostarczanie mieszkańcom niezbędnych usług i dbanie o jakość 
życia uwarunkowane jest jednak kwestiami finansowymi. Tymcza-
sem polski samorząd znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej, niewątpliwie najtrudniejszej od czasów swojego odrodzenia 
trzydzieści lat temu. Kryzys finansów, o jakim tu mowa, nie poja-
wił się nagle, jego symptomy widoczne były już od pewnego czasu. 
Wprowadzane przez aktualny rząd reformy (np. reforma oświaty) 
i zmiany w polityce fiskalnej w sposób znaczący uszczuplały bu-
dżety samorządów. Z tego też powodu rok 2020 zapowiadany był 
jako kryzysowy dla finansów samorządowych. Niespodziewanie 
jednak na polski samorząd spadł kolejny bardzo silny cios. Pan-
demia, boleśnie doświadczająca wszystkich polskich obywateli, 
szczególnie mocno uderzyła w finanse samorządów, które wzięły 
na siebie główny ciężar walki z kryzysem zdrowotnym, ponosząc 
przy tym największe koszty.

Jest jeszcze inna sprawa – Tendencja do ograniczania autono-
mii samorządu była już widoczna od pewnego czasu. Samorządy 
mogły utrzymywać swoją autonomię i zachowywać faktyczną sa-
morządność przede wszystkim dzięki temu, że trzy główne źródła 
stanowiące podstawy ich budżetów – dochody własne, podatki 
oraz rządowe dotacje celowe – stanowiły mniej więcej trzy równe 
części. Pozwalało to na zachowanie istotnego balansu pozwalające-
go utrzymywać autonomię. 

Ale jest też wizja i kompetencja lokalnych władz i patrzenie stra-
tegiczne.

Ekonomiści niezależni mówią – nie należy ograniczać nawet 
w czasach kryzysowych istotnych inwestycji wpływających na ja-
kość życia lokalnych społeczności. Już nie budujmy betonowych 
rynków, popatrzymy na naszą infrastrukturę wodną, wodociągo-
wą, dociepleniem budynków komunalnych, ociepleniem innym 
niż węglem i  gazem, zasilaniem jej bez przestojów, innymi nie-
konwencjonalnymi działaniami, oszczędnościami niestety nawet 
kosztem naszego – mieszkańców – komfortu. Zastanówcie się nad 
inwestycjami, które docelowo koszty nieść będą, a nie będą się sa-
mofinansować, już nie mówimy o przychodach. Bo to mit, iż gmi-
na zarabiać nie może, to bardzo wąska definicja…

Bo nie będzie lepiej, długo jeszcze. Ale u nas czas biegnie wol-
niej… Tymczasem samorządom zabraknie w tym roku na pokry-
cie wydatków bieżących od 20 do 30 mld zł. Kolejne kilkanaście 

miliardów ekstra, których nie przewidziały w budżetach, będą mu-
siały zapłacić za wyższe raty kredytowe. Niektóre miasta spłacają 
dotychczasowe kredyty obligacjami, rolując dług. Coraz częstsze 
w samorządach zauważmy szukanie finansowania bankowego nie 
dla inwestycji, a  na pokrycie bieżących zobowiązań! Znamy to. 
Zerknijmy na część naszych długów, są to długi bieżące. 

xxx
Przed nami sesja rady miasta, od dawna, jeszcze przed wojną 

ukraińską, pytaliśmy władze miasta, czy mają wariant, czy pracują 
nad wariantem rezerwowym – kryzysowym? Czy 10 baniek zain-
westowanych w basen kryty, na pewno dziś więcej rachunek wy-
niesie – może 15 milionów – jest istotniejsze, niż to, czy w miarę 
dobrze przetrwamy zimę? Niektóre miasta już ogłaszają programy 
wsparcia mieszkańców bez względu na węglowy dodatek rządu. 
Może usłyszmy coś twórczego podczas sesji, być może… raczej 
nie, my zwykle nie wychylamy się, czekamy, aż cos inni wymyślą…

xxx
W projektach uchwał na sesję rady miasta 25 sierpnia br. wi-

dać planowane oszczędności, rewolucji, aczkolwiek kreatywnego 
myślenia – nie doczytaliśmy się. Widać z tych projektów, iż rada 
miasta i burmistrz bardziej zajmują się sobą, niż wyzwaniami te-
raźniejszości i przyszłości. 

xxx
Ta władza nie sprzyja samorządom, Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska przypomina, że w razie niezłożenia deklaracji w razie 
przyjęcia pod swój dach uchodźców z Ukrainy, o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie ma zmiłuj, 
płacisz i tyle. To tylko drobny kopniak wymierzany samorządom, 
są i będą większe. Ale to ten czas, by ludzie, którym powierzyliśmy 
cząstkę naszej prywatności związanej z  zamieszkaniem w  swym 
mieście wykazali się inwencją, pomyślunkiem, rozumem i chęcią. 
Tak wiele oczekujemy? 

Red. 

Będzie bliżej i lepiej
Trwa przebudowa ulic Radzionkowskiej i Kawalca w Pieka-

rach Śląskich, dofinansował to przedsięwzięcie rządowy plan 
„Polskiego Ładu”.

To będzie wspólna korzyść Piekar i Radzionkowa, droga bo-
wiem łączy Radzionków z Kozłową Górą. Koszt prac przepro-
wadzanych przy ul. Radzionkowskiej to 10,6 mln zł, kawał pie-
niądza, omalże nieosiągalny dla Radzionkowa.

Ulica Radzionkowska będzie poszerzona, z jezdnią i podbu-
dową, utwardzone zostaną pobocza i chodnik, powstanie droga 
pieszo-rowerowa, oświetlenie.

Prace mają się zakończyć najpóźniej  pod koniec przyszłego 
roku.

TRUDNE CHWILE DLA SAMORZĄDÓW, TRUDNE CHWILE 
DLA SAMORZĄDOWCÓW, ALE PO COŚ ICH CHYBA WYBRA-
LIŚMY I PŁACIMY IM W CZĘŚCI Z NASZYCH PIENIĘDZY…
Samorząd często wskazywany jest jako jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć polskiej transformacji. Dzięki niemu 
państwo zyskało silne fundamenty osadzone w społecznościach lokalnych, gdzie mógł tworzyć się kapitał społeczny i zaufa-
nie, niezbędne do funkcjonowania całego społeczeństwa. Działo się tak w dużej mierze dlatego, że to właśnie lokalny samo-
rząd odpowiedzialny jest za dostarczania kluczowe usług publicznych wpływających na jakość naszego życia codziennego 
i z tego zadania wywiązywał się na ogół dobrze. Miało to swoje odbicie w cyklicznych badaniach wskazujących na rosnące 
zaufanie do samorządu i zadowolenie mieszkańców z funkcjonowania swoich małych ojczyzn.
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Ciepłe Mieszkanie to program ogłoszony przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej do wymiany tzw. kopciu-
chów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Celem programu jest 
wsparcie właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań, którzy chcą pozbyć się 
nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i  zamontować ekologiczne 
źródła ogrzewania (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o pod-
wyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła) lub sko-
rzystać z podłączenia do ciepła sieciowego czy innego efektywnego źródła 
ciepła w budynku.

Dodatkowo dofinansowane mogą zostać inwestycje w  zakresie zaku-
pu i montażu nowej instalacji c.o., c.w.u. oraz instalacji gazowej w loka-
lu mieszkalnym, a także w zakresie poprawy efektywności energetycznej 
lokalu poprzez wymianę elementów stolarki 
budowlanej (okien i drzwi).

Od 21 lipca 2022 roku gminy mogą się 
ubiegać o przydzielenie środków na program 
„Ciepłe Mieszkanie”. To gminy będą decydo-
wać o  dalszym przydziale środków. Każda 
z nich samodzielnie podejmie decyzję, kiedy 
zacznie przyjmować wnioski. 

Gminy będą mogły aplikować o dofinanso-
wanie w ramach programu do wfośigw w try-
bie ciągłym w podziale na 2 nabory.

Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony 
do 31 grudnia 2022 r.

Drugi nabór zostanie przeprowadzony do 
31 grudnia 2023 r., w zależności od dostęp-
ności środków. Budżet programu to 1,4 mld 
zł na cały kraj.

Aby gmina uzyskała dotację z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
koniecznym jest zbadanie potrzeb mieszkańców.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca ty-
tuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rze-
czowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta 
lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie 
np. dla Gminy Radzionków, która znajduje się na liście gmin, w których 
w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zo-
stały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 
i PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu:
• podstawowym – do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł,
• podwyższonym – do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł,

• najwyższym – do 95% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39 900 zł.
Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których 

roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, 
których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 
zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których 
miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w  gospodarstwie wielooso-
bowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się 
o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku sta-
łego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta 
końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą 
zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przeno-
szącej normę europejską EN 303-5.

Wedle założeń, program „Ciepłe Mieszka-
nie” ma być rozwijany i  poszerzany. NFO-
ŚiGW przewiduje, że na jednym z  kolejnych 
etapów program zostanie skierowany także do 
wspólnot mieszkaniowych jako beneficjentów 
końcowych. Termin wdrożenia takiego roz-
wiązania zostanie wskazany i podany do pu-
blicznej wiadomości w trybie prac nad przy-
gotowywaniem tej modyfikacji.

xxx

Pytania i odpowiedzi:
1. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?
Nabór w programie prowadzą gminy.
2. Czy mogę otrzymać dofinansowanie JE-

DYNIE na wymianę okien i drzwi?
Wymiana i  montaż stolarki okiennej 

i drzwiowej mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przed-
sięwzięcia głównego – wymiany źródła ciepła.

3. Kiedy należy zakończyć inwestycję?
Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów 

końcowych zostanie określony w regulaminach naboru ogłaszanych przez 
gminy. Czyli, prace należy wykonać zgodnie z regulaminem naboru, który 
ogłosiła gmina, ale nie później niż do 31 grudnia 2025 r

4. Czy najemcy lokali komunalnych również będą mogli skorzystać 
z programu?

Najemca na chwilę obecną nie może być beneficjentem Programu Ciepłe 
Mieszkanie.

5. Wymiana piecyka gazowego w lokalu mieszkalnym?
Zgodnie z zapisami programu Ciepłe Mieszkanie wymiana piecyka gazo-

wego nie może zostać dofinansowana.
Łukasz Bystrzanowski

www: ekoscan.pl
Stan na dzień 09.08.2022 roku. 

Gminy zbierają wnioski do 
programu „Ciepłe Mieszkanie”
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Dagmara Nawratek: Czy zoodietetyka to zawód 
przyszłości?

Katarzyna Banaś: Tak, dietetyk zwierzęcy to nowy, 
dopiero rozwijający się, a jednak bardzo potrzebny za-
wód. Gotowany posiłek lub surowy barf wychodzi taniej 
niż worek suchej karmy z  najwyższej półki. Powinni-
śmy pamiętać o tym, że dziś psy i koty chorują tak samo 
jak ludzie. Doskwiera im niewydolność wątroby, nerek 
lub trzustki, nadczynność i  niedoczynność tarczycy, 
cukrzyca, otyłość… Dietetyka psów i kotów to specja-
lizacja, która dopiero wchodzi na rynek, dając ludziom 
możliwość na skorzystanie z fachowej pomocy i odpo-
wiednie zadbanie o zdrowie ich pupili. Układając dietę 
dla psa lub kota, można indywidualnie dobrać skład-
niki odżywcze, suplementy diety wspierające organizm 
zwierzaka. Ważne jest to, aby pomagać, a nie szkodzić. 
Odpowiednia dieta może pomóc w leczeniu alergii po-
przez wyeliminowanie czynnika alergizującego. Dieta 
indywidualnie ułożona może wpłynąć na smakowi-
tość pokarmu, co jest ważne szczególnie w przypadku 
niejadków. Dieta dedykowana kotu musi być bardzo 
smaczna, gdyż chory kot to niejadek.

- Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze 
gotowej karmy? Która karma jest najlepsza?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Głównym składnikiem diety dedykowanej kotom po-
winno być mięso, bo to przecież mięsożercy. Jeżeli cho-
dzi o psy, to najlepsze dla nich są karmy w puszkach, 
w których składzie przeważa mięso, a nie zboża i odpa-
dy rzeźne. Oczywiście, można również podawać podro-
by, warzywa i owoce.

- Który pokarm jest lepszy – suchy czy mokry? 
Ja jestem zwolennikiem karmienia zwierząt mokrym 

posiłkiem lub podawania posiłków przygotowywanych 

w domu. Dobrym rozwiązaniem jest surowy lub goto-
wany barf.

- Na czym polega dieta barf? Jaki rodzaj mięsa za-
wiera takie pożywienie?

Dieta barf powinna zawierać mięso, podroby, warzy-
wa, owoce oraz suplementy. W diecie gotowanej nie po-
dajemy kości, w surowym barfie jak najbardziej.

- Czy odpowiednia dieta w  czasie choroby lub 
w  okresie rekonwalescencji może być wsparciem 
w przywróceniu zdrowia lub w poprawie jakości ży-
cia pacjenta?

Hipokrates stwierdził: „Niech pożywienie będzie le-
karstwem, a  lekarstwo pożywieniem”. Chore zwierzęta 
potrzebują jedzenia, które będzie wspierać leczenie. 
Gotowe pokarmy nigdy nie będą tak dobrze zbilanso-
wane jak posiłki, czyli jak dieta specjalnie skompono-
wana na podstawie danej jednostki chorobowej. Tylko 
wtedy, kiedy zastosujemy odpowiednią dietę, możemy 
mieć pewność, że pupil będzie jadł to, co mu pomoże, 
a nie zaszkodzi. Lepiej zapobiegać, niż leczyć…

- Z jakimi problemami można się do Pani zgłosić?
Pracując w  gabinecie weterynaryjnym, zaobserwo-

wałam u  moich pacjentów wiele problemów wynika-
jących z  nieodpowiedniego żywienia. Choroby cywi-
lizacyjne doskwierają nie tylko ludziom, ale również 
zwierzętom. Moi pacjenci cierpią na różne dolegliwości 
takie jak: nadciśnienie, otyłość, niedowaga, problemy 
ze stawami, nadmierne gubienie sierści, cukrzyca, za-
palenie trzustki, niewydolność nerek, anemia, alergia 
pokarmowa, nietolerancja pokarmowa, zapalenie gru-
czołów okołoodbytowych. Ważne jest więc oczyszcza-
nie organizmu, dostarczanie odpowiednich witamin, 
profilaktyka w zdrowym odżywianiu, a także dieta do-
stosowana do wieku, aktywności fizycznej, przebytych 

Żywienie psów i kotów

Lepiej zapobiegać niż leczyć
- Czym karmisz swojego psa? Czy kupujesz karmę w markecie? Czy zostawiasz 

suchy pokarm w misce? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to czym karmisz 
swojego pupila, odbije się na jego zdrowiu? Leczenie zwierzaka u weterynarza 
wiąże się z ogromnymi kosztami, więc lepiej zapobiegać niż leczyć – stwierdza 
Katarzyna Banaś – dyplomowany dietetyk weterynaryjny, technik weterynarii 
z  wieloletnim doświadczeniem, behawiorysta, prezes radzionkowskiego od-
działu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
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chorób i  preferencji smakowych. Przygotowuję dietę 
leczniczą dla chorych psów i kotów, dietę dla alergików 
zalecaną zwierzętom cierpiącym na alergię oraz nieto-
lerancję pokarmową, a  także dietę profilaktyczną dla 
zdrowych psów i kotów. W swojej ofercie mam również 
m.in. dietę „Zdrowy start przez rok”, która jest dedyko-
wana młodym zwierzętom. 

- Jak należy przygotować się do konsultacji?
Należy przygotować następujące informacje: wiek 

i waga pacjenta, ilość spacerów, aktywność fizyczna, ro-
dzaj stosowanego pokarmu. Ponadto pacjent powinien 
mieć wykonane badania krwi. Pacjenci z alergią pokar-
mową i wziewną muszą wykonać testy krwi, a w przy-
padku problemów z  układem moczowym zalecam 
ogólne badanie moczu.

- Dlaczego wykonanie badania krwi przed wizytą 
jest tak ważne?

Dieta ułożona jest na podstawie BMI zwierzaka, 
aktywności oraz badań krwi. Aby dieta była skutecz-
na i  zdrowa, należy wykonać badanie krwi przed jej 
ułożeniem. Jest to bardzo ważne. W  mojej pracy nie 

można iść na skróty. Czuję się odpo-
wiedzialna za dietę, którą rozpisuję 
indywidualnie. Jeżeli klient decydu-
je się na ułożenie diety, to powinien 
pamiętać o tym, że dieta to nie tylko 
produkty niezbędne do jej sporzą-
dzenia. To także ważne suplementy 
diety, których nie może zabraknąć 
w posiłkach naszych zwierząt. Czy to 
barf czy dieta gotowana, suplementy 
zawsze stanowią jeden ze składników 
pokarmowych.

- Jak można skorzystać z konsul-
tacji żywieniowych?

Konsultacje są realizowane onli-
ne (dietetykweterynaryjny@gmail.
com), poprzez messenger, telefon 
(+48 790 521 184). Zapraszam rów-
nież na wizytę w gabinecie (Gabinet 
Weterynaryjny Dog-torek, ul. Jana 
Pawła II 59a, Piekary Śląskie). Moż-
liwe jest również zrealizowanie wi-
zyty w  domu opiekuna. Zapraszam 
na moją stronę internetową www.
dietaweterynaryjna.pl, gdzie można 
znaleźć więcej informacji na temat 
konsultacji żywieniowych, a  także 
wiele interesujących artykułów z za-
gadnieniami, ciekawostkami oraz 
cennymi informacjami na temat od-
powiedniej diety dla psa i kota.

Rozmawiała: 
Dagmara Nawratek

OPINIE KLIENTÓW: 
„Profesjonalne podejście, duże zaangażowanie, 

wiedza oraz empatia...” – Kalina

„Czujemy, że jesteśmy pod dobrą opieką, pomoc 
w ułożeniu menu dla naszego niejadka nie była ła-
twa, ale Pani Katarzyna sprostała wyzwaniu, efek-
tem tego mamy szczęśliwego kota.” – opiekunowie 
Kubusia

„Ponad rok poszukiwałam rozwiązania proble-
mów z biegunkami u mojej Szafirki, próbowałam 
zmieniać karmę, godziny podawania posiłków, 
jednak nic nie pomagało, wyniki badań też nie 
wskazywały na konkretną chorobę, dopiero usta-
wienie diety u Pani Kasi ustabilizowało sytuację, 
od kilku miesięcy śpimy spokojnie – dziękujemy!” 
– Szafirka z Krysią
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BTW
BIURO RACHUNKOWE
- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów 
- prowadzenie:

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

oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków

ul.Studzienna 1   I piętro
godz. 900 – 1500

668 528 840  biurobtw@wp.pl

"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   

M. KIERSZNIOK I WSPÓLNICY

CUKIERNIA 
„MALINOWA CHMURKA”!

Anna i Daniel Skrzypulcowie
Zapraszają:

ul. ks. Knosały 61, w pobliżu Rynku.
Ciasta, ciastka, kołocze, torty, także weselne i inne słodkości.

A wszystko ze swojskiego ciasta, naturalnych produktów, 
domowych przepisów.

PYSZNE!
Kontakt: 509 278 872

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nałkowskiej 3 w Radzionkowie posiada do sprzedaży 

DZIAŁKĘ NIEZABUDOWANĄ o powierzchni 1253 m2, numer działki 1990/44.
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radzionkowa: zabudowa mieszkaniowa 

i usługowa, w tym garaże. Oferty nabycia należy kierować do zarządcy nieruchomości, tj.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Bytomiu 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127A Tel. 32 787 83 14 e-mail: sekretariat@zgm.bytom.pl
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- Ubiór nie jest jedynie narzędziem mającym chronić nas 
przed zimnem, lecz również zwierciadłem odbijającym naszą 
osobowość i  pasje. Być może stylista to nie tylko artysta, ale 
również psycholog, ponieważ potrafi on dostrzec to, co nie-
wypowiedziane. Moje klientki dziękują mi nie tylko za ładną 
sukienkę, ale również za odkrycie siebie na nowo, odzyskanie 
pewności siebie oraz przemianę – mówi stylistka Izabela Orłow-
ska, członkini Radzionkowskiego Salonu Artystycznego zasia-
dająca w loży „Sztuka wizerunku”.

Dagmara Nawratek: Cristobal Balenciaga stwierdził: „Pro-
jektant mody musi być architektem designu, rzeźbiarzem formy, 
malarzem koloru, muzykiem harmonii i filozofem powściągli-
wości”. Czy możemy zatem stwierdzić, że stylista to też artysta? 

Izabela Orłowska: Duże słowa. Nie nazwałabym siebie artyst-
ką, gdyż nie jestem projektantką mody, lecz osobistą stylistką. 
Może jednak jest w tym trochę prawdy? Stylista artystą? Moim ce-
lem jest pomaganie zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Moim 
zadaniem jest sprawienie, aby czuli się oni świetnie w swoich ubra-
niach. Pomagam moim klientom w kreowaniu ich własnego stylu, 
a  tym samym w  budowaniu pewności siebie. Ubranie powinno 
dodawać odwagi, ale jednocześnie musi ono być zgodne z charak-
terem człowieka, który je nosi, musi ono podkreślać jego indywi-
dualność. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze najważniejszy jest sam 
człowiek, a dopiero później jego ubranie. W mojej pracy lubię mo-
menty, kiedy klient odkrywa odpowiednie dla siebie nowe fasony 
i kolory. Cudowne jest usłyszeć, że sami nie zwróciliby uwagi na 
taki rodzaj ubrania. Jednak kiedy ja podsunęłam im coś, wybrałam 
jakąś rzecz specjalnie dla nich, poczuli się świetnie w  tym ubra-
niu. Po zakupach otrzymuję wiele wiadomości od moich klientów. 
Rzadko znajduję w nich podziękowania jedynie za „ładną sukien-
kę”. W tych słowach kryje się coś więcej – to często podziękowania 
za odkrycie siebie na nowo, odzyskanie pewności siebie i przemia-
nę. To, co na siebie wkładamy, może wiele zmienić w naszym życiu. 
Zatem być może stylista to nie tylko artysta, ale również psycholog, 
ponieważ potrafi on dostrzec to, co niewypowiedziane...

- Znajomość palety barw dla odpowiednich typów urody, 
umiejętność dobrania odpowiedniego fasonu do konkretnego 
typu sylwetki, intuicja i zdolność słuchania potrzeb klienta to 
tylko niektóre cechy świadczące o kompetencjach dobrego styli-
sty. Jakie inne cechy są niezbędne do tego, aby stać się mistrzem 
w tej dziedzinie?

Jak w każdym innym zawodzie, tak i w zawodzie stylisty należy 
nieustannie szkolić się i  rozwijać, dużo czytać. Oczywiście, pasja 
jest nieodzowna. Jednak sama pasja nie wystarczy. Bez pracy nad 
sobą nie będziemy w stanie osiągnąć zamierzonego celu. Efektem 
pracy stylisty jest nie tylko dobrze ubrany klient, ale również zado-
wolony klient. Jeżeli stylizacje są dobrze dobrane do osobowości 
człowieka i  idą w zgodzie z  jego stylem życia, człowiek czuje się 
w tych stylizacjach jak w drugiej skórze. W zawodzie stylisty ważna 
jest motywacja, a także praca, praca, praca... Dążenie do stawania 
się coraz lepszym w swoim zawodzie wiąże się z nieustannym roz-
wojem. Oczywiście, z czasem nabywamy coraz więcej doświadcze-
nia, ale nie można zatracić intuicji. Muszę również zaznaczyć, iż 
stylista, który prowadzi działalność gospodarczą, wykonuje rów-
nież wiele czynności, które nie są stricte związane z  jego główną 
działalnością. Do takich dodatkowych zadań można zaliczyć mar-
keting, reklamę, współpracę z księgowością i wiele innych spraw, 
więc dobra organizacja pracy jest niezbędna. Tak jak wspomnia-
ła Pani w pytaniu, zdolność słuchania klienta i jego oczekiwań to 
podstawa współpracy na linii klient – stylista. Zdarza się, iż klient 

nie ma sprecyzowanej wizji siebie ani stylizacji, ale ja po rozmowie 
z tą osobą już tą wizję posiadam. Jednak wizja tej stylizacji musi 
być zgodna nie tylko z moją estetyką, ale również z moim klien-
tem. Człowiek powinien być ubrany, a nie przebrany. W zawodzie 
stylisty nie można się utrzymać, jeżeli nie posiada się własnego wy-
czucia stylu. Naturalnie, tą wrażliwość można rozwijać, a moda to 
nie medycyna czy matematyka. Znajomość zasad modowych i fa-
sonów odpowiednich dla danej sylwetki jest nieodzowna chociaż-
by po to, aby móc te zasady umiejętnie łamać, jak to w sztuce do-
zwolone… Podsumowując sekrety pracy osobistego stylisty, muszę 
stwierdzić, że można być świetnym w swoim fachu i kochać modę, 
ale trzeba też lubić ludzi i potrafić nawiązywać dobre relacje z dru-
gim człowiekiem. To właśnie z nim i dla niego stylista pracuje.

- Coco Chanel stwierdziła: „Moda nie istnieje wyłącznie 
w ubiorach. Moda jest na niebie, na ulicy, moda to idee, sposób 
życia, wszystko to, co się dzieje”. Natomiast Christian Louboutin 
powiedział: „Obcasy zmieniają twój język ciała oraz nastawie-
nie. Podnoszą cię nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i emo-
cjonalnie”. Czy możemy więc powiedzieć, że moda to dziedzina 
sztuki użytkowej? To wyjątkowy rodzaj sztuki, bo żyjemy w niej 
na co dzień?

Piękne i bardzo prawdziwe twierdzenia. Wprawdzie ja podążam 
za inną maksymą Coco Chanel: „Moda przemija, styl pozostaje”. 
Postępuję zgodnie z tą maksymą w swojej pracy, a także prywat-
nie, modowo. Bardzo trafne jest również stwierdzenie aktorki Sofii 
Loren: „Nic nie czyni kobiety bardziej piękną, niż jej wiara we wła-
sne piękno”. Nasze podejście do siebie i samoakceptacja pozwalają 
nam na realizację również tych marzeń bardziej ulotnych, modo-

RADZIONKOWSKI SALON ARTYSTYCZNY PREZENTUJE:
„Moda jako sztuka użytkowa”
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wych. Oczywiście, moda to dziedzina sztuki użytkowej. Ubrania 
czy inne akcesoria modowe to rzeczy potrzebne nam do życia, ale 
oprócz funkcjonalności muszą także posiadać wartość estetyczną 
i właśnie to wyróżnia je spośród innych przedmiotów. Pobudzają 
zmysły, zaciekawiają formą i kolorami. Ubrania chronią nas przed 
chłodem, ale przecież chcemy również, żeby te ubrania były ład-
ne. Pragniemy się wyróżniać. Podstawową funkcją torebki dam-
skiej jest możliwość schowania w niej niezbędnych przedmiotów 
takich jak dokumenty, klucze, a także innych rzeczy – jest to kwe-
stia indywidualna dla każdej kobiety. Dobrze by było, aby torebka 
była poręczna, ale przyznajmy same, czy nie pragniemy też, aby 
była piękna? Moda to piękne suknie na wielkie wyjścia, buty na 
wysokich obcasach, na których nie zawsze potrafimy chodzić. Ale 
musimy również pamiętać o tym, że moda obejmuje także wygod-
ne fasony, które są znakomite do uprawiania sportu i komforto-
we w  noszeniu na co dzień. Przecież pewne kolory dodają nam 
energii, a  zabawa wzorami, fakturami pozwala na wyrażanie na-
szej osobowości. Gdy użyjesz ulubionej szminki, założysz ładną 
sukienkę, bluzkę i  spodnie, które lubisz nosić, możesz ruszać na 
podbój świata. Ubrania mają moc! Jestem przekona, że ubiór nie 
jest jedynie narzędziem mającym chronić nas przed zimnem, lecz 
również zwierciadłem odbijającym naszą osobowość i pasje.

- Za pomocą mody możemy tworzyć swój wizerunek, pod-
kreślać urodę, uwydatniać atuty sylwetki. Wykorzystując odpo-
wiednią paletę barw lub konkretne akcesoria, możemy wyrażać 
siebie. Nasz indywidualny styl jest odzwierciedleniem tego, co 
drzemie wewnątrz naszej duszy. W środowiskach artystycznych 
XIXw. popularny był dandyzm, czego przykładem jest Char-
les Baudelaire lub Oscar Wilde. W  jaki sposób dzisiaj artysta 
może wykorzystać modę do stworzenia stylizacji, która będzie 
stanowić wizytówkę jego twórczości, współgrającą jednocześnie 
z wnętrzem jego duszy?

Myślę, że jeśli tylko człowiek ma wrażliwą duszę, bez względu 
na to, czy jest artystą, czy też nie, powinien zwrócić uwagę na pe-
wien dość istotny aspekt mody. Słowo klucz to „moda odpowie-
dzialna” – moda szanująca środowisko, innych ludzi oraz świat 
zwierząt. Nie można pominąć aspektu dotyczącego procesu wy-
twarzania ubrań i  tzw. mody fast fashion. Ważnym problemem 
ekologicznym w  XXIw. w  dziedzinie mody i  produkcji ubrań są 
tysiące litrów zużytej wody. Środowisko zostaje zanieczyszczone na 
skutek stosowania pestycydów. Możemy podzielić cykl życia ubra-
nia na cztery etapy: produkcję, sprzedaż, użytkowanie oraz utyli-
zację. Aby wyprodukować bawełnę wystarczającą na uszycie jednej 
koszulki, trzeba zużyć około 2 700 litrów wody. Sama liczba może 
nie robi wrażenia, jednak kiedy wspomnę, że jest to zapotrzebo-
wanie na wodę do picia dla jednego człowieka na 2,5 roku, wtedy 
dopiero zdamy sobie sprawę z tego, że to dużo. Jest to z pewnością 
temat zasługujący na odrębny artykuł, jednak warto ten aspekt po-
ruszyć. Jeżeli będziemy mieć taką możliwość, wybierajmy bawełnę 
organiczną, gdyż ubrania z bawełny organicznej produkowane są 

beż użycia pestycydów, które zatruwają środowisko. Oczywiście, 
przy wyborze ubrania ważne są również inne kwestie. Pomocne 
są w  tym certyfikaty. Zwracajmy więc na nie szczególną uwagę. 
Odpowiedni certyfikat dostarczy nam informacji, czy zwierzęta 
są hodowane w odpowiednich warunkach, czy w szwalniach du-
żych marek panują godne warunki dla szwaczek, czy zatrudniane 
są tam dzieci. W dzisiejszym świecie mody fast fashion kolekcje 
w sklepach sieciowych zmieniają się kilkanaście razy w roku. Nie 
sposób przejść obojętnie. Co wobec tego może zrobić wrażli-
wy człowiek? Kupować odpowiedzialnie! Można nabywać mniej 
ubrań, a w zamian za to zainwestować w  lepszą jakość. Możemy 
zaplanować zakupy modowe w taki sam sposób, w jaki planujemy 
zakupy spożywcze. Kupuj, myśląc o gotowych zestawach. Zanim 
zdecydujesz się na konkretne ubranie, najpierw zastanów się nad 
tym, do ilu innych ubrań w twojej szafie będzie dana rzecz paso-
wała. Ile zestawów będziesz w stanie stworzyć? W sklepach typu 
second hand można czasem znaleźć prawdziwe perełki. Im dłużej 
będziemy z danej części garderoby korzystać, tym bardziej przy-
służymy się środowisku. Podobno przez 80% życia nosimy jedynie 
20% ubrań ze swojej szafy. Tak, tutaj też działa zasada Pareto. Być 
może idea szafy kapsułowej to dobry pomysł? Została ona zapo-
czątkowana przez amerykańską projektantkę mody Donnę Karan 
w 1985r. Moja definicja szafy kapsułowej to mniejsza liczba rzeczy, 
a za to lepsza jakość ubrań, z których można skomponować wie-
le zestawów. Szafa minimalisty nie musi oznaczać użycia jedynie 
neutralnych kolorów. Wygoda? Tak! Czy wrażliwy człowiek może 
pokazać siebie i  zaprezentować światu swoją twórczą duszę po-
przez modę? Tak!

Rozmawiała: Dagmara Nawratek

Izabela Orłowska – osobista stylistka. W  swojej pracy kieru-
ję się słowami Coco Chanel: „Moda przemija, styl pozostaje”. 
W pracy zawodowej jako osobista stylistka dokonuję metamorfoz 
wizerunkowych swoich klientów. Każdego klienta traktuję indy-
widualnie i wyjątkowo. W 2021 r. współpracowałam jako ekspert 
ds. wizerunku z portalem Izabeli Janachowskiej Wedding Dream. 
W 2022r. przeprowadzałam metamorfozy na Targach Mody WOW 
Fashion w Warszawie, występowałam w programie: „Rodzaj Żeń-
ski” w  Telewizji Polskiej, Program 3, TVP Katowice. Prowadzę 
szkolenia i  warsztaty z  zakresu wizerunku i  stylizacji. Piszę blo-
ga o modzie: www.iorlowska.pl. Prywatnie miłośniczka zwierząt, 
wciąż niepoprawna optymistka.

RADZIONKOWSKI SALON ARTYSTYCZNY działają-
cy pod skrzydłami czasopisma „Głos Radzionkowski” pod red. 
Grzegorza Bylicy ma za zadanie promować ludzi kreatywnych, 
podążając za ideą francuskich salonów literackich skupiających 
elitarne grono artystów, intelektualistów i arystokratów. Dzięki 
temu zarówno mieszkańcy Radzionkowa, jak i  sympatycy na-
szego miasta mają okazję do zaprezentowania swojej twórczość 
szerszemu gronu odbiorców, dostarczenia im wielu ciekawych 
inspiracji oraz wiedzy na temat różnych dziedzin szeroko poję-
tej sztuki, z którą można się spotkać nie tylko w bibliotece lub 
muzeum, ale również w naszym codziennym życiu. Drodzy Ar-
tyści, Poeci, Pisarze, Muzycy, Malarze, Rzeźbiarze, Fotograficy, 
a także inni Pasjonaci zawodów kreatywnych, czekamy na Wasze 
sugestie i propozycje! Mamy nadzieję, że zechcecie podzielić się 
z  nami interesującymi spostrzeżeniami na temat Waszej pracy 
twórczej i opowiecie nam o swojej artystycznej drodze. Liczymy 
na to, że razem stworzymy wiele ciekawych projektów, być może 
nie tylko tych wirtualnych... Zapraszamy do kontaktu z pomy-
słodawczynią projektu Dagmarą Nawratek: glosradzionkowski-
reklama@gmail.com. 
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RADAR 
UŚWIĘCONY

14 sierpnia na Rondzie Żołnierzy Radiotechników, 
burmistrz Gabriel Tobor oraz prezes Stowarzyszenia 
Żołnierzy Radiotechników „Radar”, płk Wojciech 
Bonczek, dokonali symbolicznego odsłonięcia anteny 
Nur -31 usytuowanej w sercu ronda Radiotechników.

Odbyła się ta uroczystość w przeddzień święta Wojska Polskiego. 
W ramach tych obchodów zostały złożone wiązanki kwiatów pod 
tablicą przy ul. Knosały upamiętniającą istniejącą w Radzionkowie 
od 1972 roku jednostkę Wojsk Radiotechnicznych. Po południu na 
Eko Rynku rozpoczął się koncert Orkiestry Power of Winds, była 
także wojskowa grochówka oraz pokaz zbiorów i wyposażenia 17 
Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej.

UWAGA!
WNIOSEK WĘGLOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków informuje, że będzie realizował usta-
wę z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022r. poz.1692).

Wnioski na powyższy dodatek można składać do dnia 30.11.2022 roku, a wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domo-
wemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe – o ile są zasilane paliwami stałymi i wpisane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opa-

truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski można składać również osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Do-
datków w godz.: poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 – 15:00, środa: 8:00 – 17:00, oprócz piątku.

Wniosek składa tylko jedna osoba w rodzinie wskazując konto bankowe. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospo-
darstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 
2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych 
w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu: 32 286-65-44 wew. 22/27.
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CK Karolinka już prawie została docieplona.
I słusznie projekt realizowany jest ze środków Unii Euro-

pejskiej – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
To są przedsięwzięcia na wskroś potrzebne i w dłuższym 

okresie czasu opłacalne z naszego, lokalnego punktu widze-
nia. Ale nie tylko lokalnego, nie wiemy przecież co nas czeka 
wobec energetycznych wyzwań, termomodernizacje – wszę-
dzie mile widziane… 

red.

BANERY I OGŁOSZENIA 

W „GŁOSIE 
RADZIONKOWSKIM”

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka 
do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robi-
my.” stwierdził Stuart Henderson. Drukowane wydanie naszego 
popularnego lokalnego medium, które utrzymuje się na rynku 
prasowym już od trzydziestu dwóch lat, cieszy się niezwykłym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Radzionkowa. Zain-
westuj w  rozwój swojego biznesu, publikując baner w  naszym 
czasopiśmie i  daj sobie szansę na dotarcie do szerszego grona 
potencjalnych klientów!
Cennik banerów: 
mały (8cmx4cm) – 50zł, 
średni (8cmx8cm lub 16cmx5cm) – 100zł, 
baner na pół strony (16cmx13cm) – czarno-biały 200zł, koloro-
wy 250zł,
baner na całą stronę – czarno-biały 300zł, kolorowy 500zł,
ogłoszenie (8cmx2cm) – 25zł. 
UWAGA! Podane ceny to wartość całkowita reklamy – nie doli-
czamy 23%VAT!
PROMOCJA! Przy zakupie banerów w dwóch numerach czaso-
pisma – 10% zniżki. Przy zakupie banerów w trzech numerach 
czasopisma – 20% zniżki.

W celu zakupu banerów lub ogłoszeń skontaktuj się z naszym 
działem reklamy: glosrardzionkowskireklama@gmail.com. 

„Karolinka” 
– termoizolowana 
– dobrze! 

Ciężkie czasy przychodzą dla edukacji a to przecież tak istot-
na społecznie, dla nas, rodziców, dziadków, pradziadków spra-
wa. Dla miasta, regionu, państwa problem i wszystkim nam po-
winien leżeć na sercu dylemat – jak nasze dzieci będą uczone. 
Czy tę powinność wobec rodzin państwo i samorządy spełniają 
i spełnić będą właściwie?

W 2022 r. na utrzymanie małych szkół przeznaczono z subwen-
cji dodatkowo 267 mln zł – poinformował MEiN. Ale to i  tak za 
mało, nie ma wątpliwości, iżby jakikolwiek samorząd zmieścił się 
w ministerialnej subwencji oświatowej; w Radzionkowie – jak sza-
cujemy z budżetu miasta do edukacji dopłaca się co najmniej 1/3 
tego, co miasto dostaje z ministerstwa edukacji.

Trudności finansowe zaczęły się po wprowadzeniu w 2017 roku 
reformy oświaty i wygaszeniu gimnazjów co spowodowało znaczne 
zmniejszenie liczby uczniów, pomieszanie roczników i chaos, który 
zapanował w szkolnictwie. Z  jednej strony – mniej uczniów oraz 
więcej w niektórych rocznikach – z drugiej nieco – wyższe wyna-
grodzenia nauczycieli, których i tak wciąż nie są dla nich zadowa-
lające, i mają rację! – a teraz w niektórych gminach dramatycznie 
brakuje nauczycieli. Po prostu nauczyciele idą na emerytury lub 
z  zawodu uciekają do lepiej płatnych zawodów. Nie dziwimy się 
nauczycielom i ich aspiracjom, władze gmin nie nadążają za tym, 
czasem; może jednak warto zainwestować w edukację? Może nie 
przyniesie to widocznego efektu wyborczego, ale nasze dzieci wy-
posażymy na przyszłość w wiedzę, to nasza uzasadniona troska, by 
nasi potomkowie otrzymali należyte wykształcenie. 

Jedno jest pewne, potrzeba dialogu między ministerstwem a sa-
morządami, jakoś na razie niespecjalnie on idzie, czeka nas akcja 
protestacyjna nauczycieli, osobliwa postać ministra Czarnka nie 
pomaga, proponowane podwyżki w 2023 roku dla pedagogów są 
symboliczne i nie dotyczą wszystkich nauczycieli. Prestiż tego za-
wodu spada… 

W  Radzionkowie nasz stan posiadania na przyszły rok jest 
następujący: w trzech miejskich przedszkolach mamy 519 dzie-
ci, w trzech szkołach podstawowych – 1237 uczniów, najwięcej 
– w „jedynce” – 496, w radzionkowskim LO uczyć się będzie w 6 
klasach 158 licealistów, acz to zestawienie nie obejmuje pierw-
szych klas licealnych – nabór bowiem jeszcze w toku.

Co do nauczycieli, z oficjalnych doniesień niby nie ma proble-
mów, a jednak wiadomo nam, iż brakuje kadry nauczycielskiej, po-
szukuje się jej w mniej lub bardziej niekonwencjonalny sposób…

xxx
Tak czy owak, wbrew przeciwnościom – mamy nadzieję, iż bę-

dzie dobrze, cóż pozostaje? Optymizm, w tej rzeczywistości – nie-
zbędny – nawet czasem wbrew rozumowi.

Uczniom, życzymy sukcesów, przyszło wam się uczyć w trochę 
zwariowanych czasach, nikt nie wie, czy nie wróci „hybrydowość”, 
co jeszcze was czeka, już trochę przywykliście, co wam mamy po-
wiedzieć? Że nauka to inwestycja w waszą przyszłość? To prawda, 
choć tak trudno przychodzi ona nie tylko wam, ale i przeszłym po-
koleniom przychodziła…

Nauczycielom – życzymy przede wszystkim stabilizacji, życzy-
my tego od lat, jakoś te życzenia są trudno spełniające się, ekspery-
menty na edukacji trwają od dekad, każda nowa ekipa ma ambicje 
zmienić coś na lepsze i  jakoś wychodzi odwrotnie; i  satysfakcji, 
wasz zawód to misja, tak czy owak… 

Rodzicom – cierpliwości, dochodzi wam więcej pracy odciąża-
jąc w  pewnym stopniu szkoły, nie bądźcie jednak zbyt surowi – 
i dla dzieci, i dla uczących… 

red.  

PRZED NAMI NIEŁATWY ROK SZKOLNY 2022/2023

ŻYCZYMY 
OPTYMIZMU…
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Na dłuższych przerwach szkolnych dzieci masowo biegały do 
sklepu na rogu ulic Kużaja i Nieznanego Żołnierza – do Wiśniow-
skiego (kierownik sklepu), żeby kupić maszkyty (łakocie). Jeden 
z kolegów miał zawsze duże łaknienie na cukier, więc dożywiał się, 
kradnąc słoiki z dżemem i andruty. Odwiedzany był również pry-
watny sklepik „U Glōmbicki” na rogu ulicy Nieznanego Żołnierza 
i Gwarków. Najbardziej smakowały mi kremowe miśki za złotówkę.

Szkoła była nieogrodzona, więc nauczyciele nie mogli upilno-
wać rozwydrzonej hałastry. Dwie koleżanki z klasy chodziły kurzić 
(palić papierosy) do tzw. „Lasku”. Były to resztki zadrzewionego 
ogrodu na tyłach ślepej uliczki od ulicy ks. Pawlaka.

Jako swoistą legendą obrosło pewne zdarzenie z księdzem Wil-
helmem Imiołczykiem. Znany był wśród dzieci i młodzieży z za-
dawania ciężkich pokut za grzeszki. Pewien chłopiec postanowił 
zażartować z tego. Przyszedł do spowiedzi i mówi: Jo jednego chopa 
przezywom krupniok. Ksiądz się pyta: A fto jest tyn chop? Chłopiec 
odpowiada: Wyście sōm tyn chop! Ksiądz Imiołczyk gwałtownie 
wybiega z konfesjonału, żeby złapać dowcipnisia, ale ten tylko trza-
snął drzwiami wejściowymi do kościoła. Faktem jest, że ksiądz był 
nieduży. krępy i  rzeczywiście porównanie go do krupnioka było 
dosadne i zarazem prawdziwe.

Prawdziwą plagą było dubanie (łuskanie) słonecznika przez 
młodzież w kościele. Farorz (proboszcz) Karol Nawa gromkim gło-
sem napominał ciągle, żeby nie śmiecić, ale nawet w  tym czasie 
dzieci łuskały słonecznik. Na Hugonie prażony słonecznik sprze-
dawała pani Borecka. Przystanek autobusowy również mocno był 
zaśmiecony. Wokół przystanku do początku lat dziewięćdziesią-
tych kręciły się kury, trzymane w chlywikach (komórki) na Hugo-
nie. Żeby rozróżnić do kogo należą poszczególne kury, na łapkach 
miały zamocowane kolorowe druciki-obrączki. Kury były miasto-
we i rozgarnięte, chodziły po trawnikach i chodnikach wokół przy-
stanku, ale nie wybiegały na ulicę, żeby nie 
wpaść pod samochód. Były obeznane z mia-
stem w odróżnieniu od kur wiejskich.

W przedszkolu i w szkole prawie wszyst-
kie dzieci godały (mówiły gwarą), nawet 
te z  nieśląskich rodzin. W  podstawówce, 
w  mojej klasie tylko Hania córka inżyniera 
(Ślązak) i dentystki (Kresowianka) posługi-
wała się poprawną polszczyzną. Część dzieci 
miała problemy w wysławianiu się po polsku 
na lekcji.

W latach 1970-78, kiedy to uczęszczałem 
do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lom-
py (w  okresie przynależności do Bytomia 
była to szkoła nr 19) dyrektorem placówki 
była Eugenia Wydro, a  od roku szkolnego 
1974/75 Ireneusz Morawiak. W roku szkol-
nym 1976/77 – ze względu na zmianę rejoni-
zacji szkół – około 100 uczniów przeszło do 

szkoły nr 14 (czyli dawna trójka). Z mojej klasy A, ubyło parę osób, 
a  w  ich miejsce przeszła część uczniów z  likwidowanej klasy C. 
Gdy kończyłem ósmą klasę, wychowawczynią była Ewa Błaszczyk.

Przez pewien czas w szkolnym holu na parterze była tablica z duży-
mi fotografiami portretowymi uczniów, mających dobre wynik w na-
uce. Pozostali uczniowie, chyba tego wyróżnienia zazdrościli, ponie-
waż wbijali pineski w oczy widocznych na zdjęciach prymusów.

Uczniowie po lekcjach tworzyli własną, dowcipną gramatykę 
języka polskiego. Stopniowanie wyrazu chory widzieli tak: chory 
– chorszy – trup. Nazwy przedmiotów nauczania skracali do mi-
nimum: mata, polok, ruski, hista, gegra, fiza i rela odbywająca się 
w salce katechetycznej.

Większość uczniów planowała po podstawówce zdobyć kon-
kretny zawód w zawodówkach ewentualnie w technikach. Do pra-
cy na kopalni nie za bardzo się garnęli. Zapewne widok spraco-
wanego ojca – górnika i  liczne wypadki (w tym śmiertelne) przy 
niebezpiecznej pracy, nie zachęcały wszystkich do dziedziczenia 
zawodu. Dlatego też niedaleko mojego domu była wulcownia (in-
ternat) i  bergszula (szkoła górnicza), gdzie chłopcy z  całej Polski 
przyjeżdżali, żeby zacząć lepsze życie. Korzystały na tym miej-
scowe dziewczęta, które przebierały w  chłopakach. Przeważnie 
randkowały w drzwiach wejściowych klatek schodowych bloków 
mieszkalnych. I  tak nawet najmniej urodziwe złapały na męża 
chłopaka z wulca. Dzieci z mieszanych rodzin przyjmowały prze-
ważnie obyczaje śląskiego rodzica.

Lekcje religii odbywały się w dwóch salkach na farze (plebanii): 
jednej mniejszej – mieszczącej się w  piwnicach samej fary i  dru-
giej większej – wolno stojącej. Do czasu pierwszej komunii prawie 
wszystkie dzieci chodziły na religię. Po przystąpieniu do pierwszej 
komunii, liczba uczęszczających na religię stopniowo się zmniejszała. 
Argument był mniej więcej taki: Po co mōm łazić na religio, dyć jo 

JAROSŁAW KRAWCZYK*

Dziecięce zabawy, powiedzonka 
i obyczajowość w Rojcy 
w II połowie XX wieku 
Wspomnienie…

1978 Szkoła Posdtawowa nr 19
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juz bōł u piyrwszyj kōmunie. Pomimo tak wygodnickiego nastawienia 
części młodzieży, to ksiądz, a nie kto inny, miał największy autorytet 
i poważanie wśród rojeckiej społeczności. Na komunię dostałem aż 
dwa zegarki marki Ruhla, które po jakimś czasie ciągle się psuły. Pre-
zentem od cioci było radio tranzystorowe Dominika, dzięki któremu 
nawiązałem szerszy kontakt ze światem, słuchając antykomunistycz-
nych rozgłośni Głosu Ameryki i Wolnej Europy. Wtedy nie było tłoku 
w eterze i radyjko odbierało całą Europę i Bliski Wschód, a czasem 
i polskie audycje z Chin można było złapać. Po zbudowaniu linii wy-

sokiego napięcia, biegnącej przez park (pomiędzy blokami ul. Mie-
dziowej, a hałdą) odbiór dalekich audycji pogorszył się.

Większość dzieci nie bywała poza Radzionkowem oprócz oka-
zjonalnych odwiedzin u  krewnych i  nie znała pobliskich miast. 
Ludzie wtedy nie mieli samochodów, modne były motorowery, na 
których jeździli tylko mężczyźni. Życie toczyło się rytmem wyzna-
czonym przez kopalnię i hutę. Jak w szkole należało podać zawód 
ojca, to przeważnie był to górnik lub hutnik. Stąd mała mobilność 
wobec świata zewnętrznego, tylko nieliczne dzieci jeździły z rodzi-
cami po bliższym i dalszym świecie. Z czasem wyjazdy na kolonie 
letnie stały się bardziej popularne.

*Jarosław Aleksan-
der Krawczyk 

– historyk, wy-
dawca i  fotograf, 
urodzony w  1963 r. 
w Bytomiu i zamiesz-
kały w Radzionkowie 
do 2014 r., obecnie 
w  Warszawie. Absol-
went radzionkow-
skiego liceum i  Uni-
wersytetu Śląskiego – 
kierunek historia. Po 
ukończeniu studiów 
w 1992 r. założył wy-
dawnictwo „ROCO-
CO”. Zarządzał pro-
jektami w wydawnic-
twie o tematyce histo-
rycznej i  regionalnej, 
dotyczące głównie 
Górnego Śląska.

1976 Legitymacja szkolna Jaroslaw Krawczyk

1968 Rojca przedszkole

1973 Buchacz sala w Karliku

1974 budowa bloku
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1934 r., najpierw jako lokalia, należąca jeszcze do parafii św. Woj-
ciecha w Radzionkowie, potem jako samodzielna parafia. Geneza 
tej parafii sięga 1326 r. Kościół przechodził w historii przeróżne 
dzieje, poświęcenia nowego kościoła dokonał 11 grudnia 1993 r. 
arcybiskup Damian Zimoń…

W OBRONIE JERZEGO ZIĘTKA
Piszę w sprawie artykułu w tygodniku „Gwarek” i Waszym „Głosie 

Radzionkowskim”. 
Posłanka p. B. Dziuk proponuje między innymi zmienić nazwę 

GCR Repty i usunąć imię generała J. Ziętka, i pomnik, który tam stoi 
(„usuwanie reszty komuny”). 

Dla mnie Ślązaczki od pokoleń to jest haniebny pomysł, wrzucić 
do „czerwonego szamba” razem z najgorszymi komuchami p. Jerzego 
Ziętka. To był jeden z najlepszych Ślązaków, wielki powstaniec. 

Potem działając dalej dla Śląska, w  tych ponurych czasach ko-
muny, służył nam (choć władza Go nie kochała), ale górnicy – tak, 
i władza musiała Go tolerować. 

Dla władzy tylko węgiel i pieniądze były ważne a warunki w ja-
kich Ci ludzie ciężkiej pracy działali nic nie znaczyły. 

Pan Ziętek dla ofiar tych wypadków wybudował Górnicze Cen-
trum Rehabilitacji w Reptach, sanatorium w Ustroniu, Park Kultury 
i Wypoczynku i wiele, wiele obiektów, które służyły Ślązakom. 

Dla Radzionkowa też zrobił bardzo wiele: Ośrodek Zdrowia, Park 
Księża Góra i inne – to Jego dzieło. Dla całego Śląska to była osoba 
nadziei w tych szarych trudnych latach. 

To był Ślązak z krwi i kości. Godny i honorowy człowiek. W cza-
sach komuny to jedna z nielicznych osób, które nie szukały „ciepłych 
stołków” tylko mając władzę tworzyli nam lepsze życie i utrzymywali 
w nas nadzieję. 

Moje pokolenie, które „przeżyło całą komunę” nie uciekało do lep-
szego życia za granicę i nie może pozwolić, by takie osoby jak generał 
J. Ziętek poszedł w niepamięć i pogardę. 

Dziwię się p. B. Dziuk, której rodzina jest wielce zasłużona dla Ko-
ścioła i miasta naszego ma taką opinię o tym wspaniałym człowieku.

My mieszkańcy musimy pamiętać o tym wielkim epitafium 
„Ojczyzna to pamięć i groby
Narody, które tracą pamięć tracą życie”. 

P.S Mam nadzieję, że jak będzie trzeba podpiszemy listę w obro-
nie generała J. Ziętka.

(dane autorki znane redakcji) 

Jack Trout stwierdził: „Gdy już dostaniemy się na sam szczyt, 
upewnijmy się, że rynek o  tym wie”... Opowiedz o  swojej pasji, 
doświadczeniu, drodze do sukcesu, idei wykreowanej marki oraz 
spektrum oferowanych produktów lub usług! Podziel się warto-
ściową wiedzą na łamach naszego miesięcznika, który reprezen-
tuje wieloletnią tradycję i cieszy się niezwykłą popularnością w lo-
kalnym środowisku. 

Wywiad sponsorowany stanowi subtelną, nienachalną, a  jed-
nocześnie skuteczną formę reklamy. W profesjonalny sposób prze-
kazuje merytoryczne informacje, zachęcając do inwestycji w pre-
zentowaną markę i dbając o jej wizerunek. Nasi redaktorzy i pra-
cownicy działu reklamy służą fachową radą w napisaniu artykułu 
lub wywiadu sponsorowanego i oferują wsparcie, opierając się na 
swojej wiedzy i  doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu z  na-
szym działem reklamy: glosradzionkowskireklama@gmail.com.

15 sierpnia w  kościele katolickim obchodzone jest liturgicz-
ne  święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie 
nazywane świętem Matki Bożej Zielnej. To jedno z najstarszych 
świąt maryjnych, które upamiętnia wzięcie ciała Maryi wraz 
z duszą do nieba po jej ziemskiej śmierci. W tym dniu w kościo-
łach święci się zioła, dożynkowe snopy i  kwiaty… To także na-
sze rojczańskiej święto naszej parafii, która powstała 25 grudnia 

list do redakcji
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Tak przekonująco 
ludzie oddani Ruchowi 
Radzionków graficznie, 
syntetycznie, mądrze i 
obrazowo pokazali ten nasz 
fenomen, jakim jest klub… 

A istotnie, został założony jako Towarzystwo Gier 
i Zabaw  14 sierpnia 1919. Potem przez lata histo-
rii choć zmieniał nazwę nie zmienił się duch, duch 
sportowej rywalizacji w Radzionkowie i splecionych 
z nim wydarzeń, tak istotnych dla naszego miasta. 
Wiernym Ruchowi jest się przez całe życie, to pewne. 
Ileż radości kolejnym pokoleniom radzionkowian 
przyniósł! Tego nie sposób przecenić, ileż ciekawych 
osobowości przewinęło się przez klub, znakomitych 
sportowców, nawet olimpijczyków. Z pokolenia na 
pokolenie przechodzi także etos kibica, owszem, cza-
sem niesfornego, ale zawsze oddanego naszej druży-
nie. Sukcesy sportowe są mile oczekiwane, wiadomo, 
porażki czasem, bo to przecież sport przyjmowane 
są z troską, ale nadzieja nigdy nie gaśnie. Wszystkim 
ludziom związanym z klubem życzymy powodzenia, 
jesteśmy z Ruchu dumni; wspierajmy go i traktujmy 
jak najlepszego przyjaciela, jak członka rodziny… 

red. 

Michał Ogiński: „Kobieta wśród 
bratków i motyli”; oginskiobrazy.pl




