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Modlitwa Wigilijna
Maryjo czysta, błogosław tej,
Co w miłosierdzie nie wierzy.
Niech jasna twoja strudzona dłoń
„Pokłon Trzech Króli” z kościoła Objawienia Pańskiego w Brenniku, obraz olejny na płótnie z połowy XVI wieku

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
Pierwszy List św. Jana 4, 9

Wszystkim Mieszkańcom
naszego miasta
życzymy, aby nadchodzące
święta pozwoliły doświadczyć Państwu
Bożej radości i bliskości.

Smutki jej wszystkie uśmierzy.
Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.
Na wigilijny ześlij jej stół
Zielone drzewko magiczne,
Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół,
Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól.
Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.

Niech Ten, który stał się człowiekiem,
wypełni ten czas
i cały nadchodzący 2014 rok
swym błogosławieństwem
Gabriel Tobor
wraz z Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa

Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun
Samotnej zanucą kolędę.
Czesław Miłosz
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Rok 2014
	rokiem Henryka Sławika

Andrzej
Sławik

Podczas listopadowej sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego przyjęliśmy
uchwałę o ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Henryka Sławika, w 120. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci. Bardzo ucieszyłem się z tej decyzji, gdyż
Henryk Sławik w historii Górnego
Śląska, Polski i Europy zapisał się jako
wielki Polak, patriota i bohater, który
z narażeniem życia ratował Żydów.
Należy tę wiedzę propagować, ponieważ
nadal wielu Polaków nie ma świadomości,
kim był ten wybitny Ślązak. Jest to istotne w obliczu tak często pojawiających się
głosów o polskim antysemityzmie. Życie
Henryka Sławika dowodzi, że nie kierował się uprzedzeniami. Nie liczyło się dla
niego pochodzenie, narodowość... – liczył
się człowiek! Według dostępnych dokumentów, podczas II wojny światowej uratował od zagłady ponad 5 tys. osób narodowości żydowskiej – znacznie więcej niż
rozsławieni na cały świat Oskar Schindler
czy Raoul Wallenberg. Kiedyś już poświęciłem uwagę Henrykowi Sławikowi,
jednak z tak doniosłej okazji chciałbym
jeszcze raz parę słów o nim napisać.
Henryk Sławik zapisał się w historii Górnego Śląska złotymi zgłoskami. Uczestniczył w trzech powstaniach śląskich,
był posłem do parlamentu śląskiego.
Reprezentował nurt niepodległościowy
i antykomunistyczny Polskiej Partii Socjalistycznej. Aktywnie działał na rzecz
naszego regionu – był bliskim współpracownikiem Wojciecha Korfantego. Kiedy
wybuchła wojna, musiał uciekać. Przedostał się na Węgry, gdzie reprezentował
interesy Polaków wobec władz węgier-
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Tablica pamiątkowa,
poświęcona
Henrykowi Sławikowi,
znajdująca się na
fasadzie budynku przy
ul. św. Jana
w Katowicach

skich. Przewodził Polskiemu Komitetowi Obywatelskiemu zajmujących się
się polskimi uchodźcami. Żydowskim
uchodźcom z okupowanej Polski wystawiał polskie i węgierskie dokumenty
poświadczające aryjskie pochodzenie.
W ten sposób uratował od zagłady około
14 tys. obywateli polskich żydowskiego pochodzenia i pięć tysięcy Żydów.
W 1943 roku doprowadził do utworzenia
sierocińca w miejscowości Vac, w którym przebywała i dzięki temu uratowała
się setka żydowskich dzieci. Dla zmylenia hitlerowców sierociniec funkcjonował
bowiem jako Dom Sierot Polskich Oficerów. W 1944 roku został skazany na karę
śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen...
Te fakty mówią same za siebie. Warto jednak wsłuchać się w głosy świadków, którzy mieli zaszczyt go poznać i tych, którym uratował życie. Cipora Lewawi, jedna
z ocalałych Żydówek, w książce „Henryk Sławik. Wielki zapomniany bohater
trzech narodów” Grzegorza Łubczyka
powiedziała: „myślę, że Bóg postanowił
ocalić przynajmniej po jednym dziecku
z każdej rodziny. Dlatego powstał sierociniec w Vacu, a nami zaopiekował się Jego
posłaniec. Był nim Sławik”. Henryk Zvi
Zimmermann, były wiceprzewodniczący
Knesetu, wypowiedział z kolei takie słowa: „Sławik był kimś wyjątkowym. On
całym sercem oddał się tej pracy, choć

wiedział, że zapłaci życiem”. W relacji
jednego z uchodźców pojawia się i takie
zdanie: „To jest postać święta! Powtórzę:
święta postać”. Prof. Mirosław Fazan
podkreśla: „[...] reprezentował wszystkie
pozytywne cechy przypisywane Ślązakom
– odpowiedzialność, pracowitość i – co
warto podkreślić – coś, co było znamienne
dla niemal całego pokolenia urodzonego
w niewoli: ideowość”. I wreszcie piękne
słowa księdza prałata Grzegorza Pawłowskiego: „Według mnie, taki Człowiek,
katolik, za uratowanie 5 tysięcy Żydów
powinien być wyniesiony na ołtarze. […]
Myślę, że Kościół się Nim zainteresuje
i kiedyś trafi na ołtarze”.
Henryk Sławik jest jednym z najwybitniejszych Ślązaków, do końca oddanym
Ojczyźnie. Jego ostatnie słowa do współpracownika brzmiały „Tak płaci Polska”...
Jestem dumny, że noszę to samo nazwisko. Wierzę głęboko, że o jego czynach
dzieci będą uczyć się w szkole, że na nowo
przywrócimy pamięć o jego dokonaniach.
Andrzej Sławik, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego z klubu Ruch
Autonomii Śląska
www.aslawik.pl
Korzystałem z książki Grzegorza Łubczyka „Henryk Sławik. Wielki zapomniany
bohater trzech narodów”, Warszawa 2008

Barbórka 2013
Refleksyjnie i wesoło

PIĘKNY
JUBILEUSZ
15
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lub Emerytów Górniczych w Radzionkowie oraz Urząd Miasta po
raz kolejny zorganizowali obchody barbórkowe w naszym mieście. 4 grudnia
o świcie dźwięki górniczej muzyki budziły
mieszkańców całego Radzionkowa. Dawna gwarkowska tradycja została przywrócona i miejmy nadzieję, że tak będzie już
co roku. Następnie o godzinie 8.30 w kościele św. Wojciecha odprawiono godzinki
ku czci św. Barbary, po których rozpoczęła
się uroczysta Msza Św, którą koncelebrował ks. proboszcz Damian Wojtyczka. Na
samym początku zostały odczytane imiona i nazwiska radzionkowskich górników,
którzy zginęli w pracy na kopalniach lub
zostali wywiezieni w 1945 roku do ZSRR
i stamtąd nie wrócili. W wymownej ciszy

W

sacrum, brzmiały niczym apel pamięci nazwiska naszych przodków, których wiek
tylko sporadycznie przekraczał 30 lat…
W homilii ks. proboszcz wielokrotnie
podkreślał szacunek i zaufanie, jakim
górnicy obdarzają św. Barbarę. Następnie
przedstawiciele radzionkowskiego samorządu, górnicy i kapłani złożyli w kaplicy
św. Barbary urnę z ziemią z Doniecka.
Stamtąd po krótkiej modlitwie delegacje
udały się na teren miniskansenu górniczego, gdzie krótkie nabożeństwo odprawił
ks. Eugeniusz Krawczyk, proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rojcy. Obchody zakończyły się spotkaniem biesiadnym w restauracji „Figaro”.
Całej górniczej braci życzymy Szczęść
Boże!

grudnia wspólnota parafialna
w Rojcy świętowała piękny jubileusz dwudziestolecia poświęcenia nowego
kościoła. Z tej okazji o godz. 10.30 została
odprawiona uroczysta Msza Św. Z kolei
po południu odprawiono nieszpory oraz
odbyło się spotkanie przy kawie osób zaangażowanych w budowę świątyni.
Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że obecny kościół został poświęcony
11 grudnia 1993 roku przez arcybiskupa
metropolitę katowickiego Damiana Zimonia. Cała uroczystość konsekracji rozpoczęła się o godzinie 15.30 w starym,
tymczasowym kościele u zbiegu ulic Kużaja i Nieznanego Żołnierza. Tam ówczesny proboszcz ks. Wiktor Sopora powitał
arcybiskupa i po krótkim nabożeństwie
wraz z licznie zgromadzonymi parafianami, księżmi całego dekanatu, w procesji
udał się do nowego kościoła. Tam kierownik budowy wręczył arcybiskupowi
klucze do nowej świątyni i rozpoczęła
się uroczystość przewidziana przepisami
liturgicznymi. Tegorocznym obchodom
jubileuszowym towarzyszy publikacja
o charakterze wspomnieniowym, której
wydanie wsparł Urząd Miasta.
Obecnemu proboszczowi ks. Eugeniuszowi Krawczykowi oraz wszystkim parafianom z Rojcy składamy życzenia wielu
Łask Bożych oraz kolejnych wspaniałych
jubileuszy.

UROCZYSTOŚCI W DONIECKU

e wrześniu bieżącego roku, delegacja naszego miasta z burmistrzem Gabrielem Toborem na czele wzięła udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w kościele św. Józefa w Doniecku na
Ukrainie. Tablica (a właściwie tablice) poświęcone są deportowanym Górnoślązakom w 1945 roku i wywiezionym do donbaskich
kopalń. Uroczystościom w Doniecku przewodniczył arcybiskup
Wiktor Skworc. Wzięli w nich także udział m.in. Marszałek Województwa Śląskiego, Wicewojewoda Śląski oraz szef Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Właśnie z Doniecka przywieziona została
ziemia, na której życie straciło kilka tysięcy mieszkańców naszego
regionu. Z samego Radzionkowa deportowanych zostało ponad
250 górników. W lutym 2015 roku planowane jest otwarcie ekspozycji na radzionkowskim starym dworcu poświęconej Tragedii
Górnośląskiej.
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Z dziejów naszego szkolnictwa
				w źródłach

Marek
Minas

Niemal cudem zachowała się w całości kronika szkoły w Rojcy. Obejmuje ona czasy sprzed pierwszej wojny, okres polski
międzywojennej i kilka lat późniejszych. Poniżej prezentujemy Państwu początek, jak to nazwał ówczesny dyrektor szkoły, „Dział polski”. Pisownię zachowano w oryginale.
Dział polski kroniki
Rozpoczyna się tej kroniki szkolnej dział polski. Któżby z tych niemców,
którzy do tej księgi zapisywali swoje notatki, był przypuszczał, że w tej
samej księdze pisać się będzie po polsku? Stało się jednak nad wszelkie
przypuszczenie. Górny Śląsk teraz polski, dzieci w szkołach w których
dotąd karano je surowo za każde polskie słowo wymówione podczas
nauki czy w wolnych od nauki godzinach, uczą się swobodnie w języku
ojczystym. Nie będzie od rzeczy wspomnieć na tem miejscu (...) o owych
wiekopomnych zmaganiach wojennych pomiędzy najpotężniejszemi
mocarstwami świata które jak straszna zmora ciążyła pięciolecie na
kontynencie europejskim. Wojna wszechświatowa po 4 ¼ rocznym przeciąganiu się, ostatecznie skończyła się klęską właśnie owych trzech najpotężniejszych mocarstw które przed przeszło 100 laty dokonały rozbiory Polski i wykreślenie jej z mapy Europy. Z gruzów upadłych mocarstw
podniosła się zmartwychwstała do nowego politycznego życia Polska.
Zawieszenie broni i następujące po temu układy pokojowe prowadzone
na podstawie tzw. 14 punktów prezydenta USA Vilsona. Punkt 13 z tychże właśnie dla naszego Górnego Śląska olbrzymie znaczenie. Ten mały
zakątek Rzeszy niemieckiej dotąd nieceniony na arenie międzynarodowej (...) pomiędzy dzielnicami monarchji Hohenzolerów, naraz stał się
punktem kulminacyjnym obrad pokojowych w Wersalu, sprawiając
obradującym tam mężom stanu najtrudniejsze zagadnienie. Według
brzmienia punktu 13 G. Śl. z swą ludnością polską powinien by był przypaść do Polski. Niestety pod wpływem nieprzylnego Polsce premjera
angielskiego Lloyda George’a postanowiono poddać sprawę, czy G. Śl.
ma należeć do Polski lub do Niemiec pod głosowanie ludności. Utworzono z polskich powuatów G. Śl. obszar plebiscytowy, odjęto go z władzy
niemieckiej i podporządkowano Komisji Międzynarodowej która swemi
urzędnikami i swem wojskiem zawładnęła naszym Śląskiem. Plebiscyt
nareszcie odbył się 20 marca 1922 i to pod dla Polaków niekorzystnymi
warunkami. Żądaniom Niemców, żeby im oddać cały Śląsk Górny, gdyż
przy głosowaniu otrzymali przewagę głosów (711 000:480 000) przeciwstawili się Górnoślązacy z bronią w ręku, i tylko temu 3 powstaniu
mamy do zawdzięczenia, że w ostatecznym podziale obszaru plebiscytowego Polsce przydostała się część większa od tej, którą z początku dla
nie przewidziano. Przy końcu czerwca 1922 nastąpiło przejmowanie
przez Polskę i Niemcy tych części, które im przydzielono. Urzędnicy
i wojska francuskie, angielskie i włoskie opuściły G. Śląsk. Polska już
przed plebiscytem obiecała G. Śląsku daleko idącą autonomję. Obietnicę tę Polska po przyłączeniu G. Śl. dotrzymał, formując z niego i części
Śląska Cieszyńskiego „Województwo Śląskie”, mianując pierwszym jego
wojewodą p. Rymera, rodowitego Górnoślązaka. Dla spraw szkolnych
powstał przy Urzędzie Wojewódzkim jako dział VIII „Wydział Oświecenia Publicznego”. Inspektorami szkolnymi mianowano wyłącznie
Górnoślązaków. Inspektorem na powiat tarnogórski został p. Skowron,
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a po jego ustąpieniu zajął jego miejsce p. Ranoszek. Wizytatorem na
okręg tarnogórski był początkowo p. Wysocki, a od 10 września 1923
jest naszym wizytatorem p. Wojnarowski, który przedtem był dyrektorem
seminarjum męskiego w Mysłowicach. Choć w początku roku pierwszego w szkołach górnośląskich dał się odczuć bardzo boleśnie wielki
brak nauczycieli, gdyż o mało wszyscy niemieccy nauczyciele swe posady poopuszczali, to jednak w biegu czasu stosunki te bardzo się polepszyły i nastąpi niezadługo czas, kiedy szkoły górnośląskie będą mogły
normalnie i pod lepszemi warunkami, jak dotąd mogły pracować pod
rządami niemieckiemi.
Szczęść Boże!
28.I1 1923
Za inicjatywą kier. tymcz. Piekosia Józefa, nauczycielstwo IV szkoły
w Radzionkowie, dnia 28 stycznia 1923 r. Urządziło „Wieczorek dziecinny” ku uczczeniu 60 letniej rocznicy Powstania Styczniowego 1863 r.
Na program tego Wieczorku złożyło się : słowo wstępne i referat wygłoszone przez p. Piekosia Józefa, deklamacje prowadzone przez Tomczakównę Marję, Chór dziecinny i sztuczka w 2ch odsłonach pod tytułem
„Kościuszko przyjeżdża” reżyserowana przez p. Piękosia J. Oprócz licznie zgromadzonego na sali p. Copika obywatelstwa Radzionkowskiego,
zaszczycił nas zwą obecnością Radca szkolny Pan Skowron Paweł, który
przemówieniem do zgromadzonej publiczności upiększył nasz „Wieczorek dziecinny.” Nastrój tej uroczystości nacechowany był powagą i czynił wrażenie bardzo dodatnie o czem świadczyły gorące podziękowania
składane nauczycielstwu ze strony publiczności.
Piękoś
Radzionków, dnia 20 października 1923
Dniem 25 czerwca 1922 nareszcie dla części obszaru plebiscytowego
nadeszła chwila tak długo i niecierpliwie oczekiwana złączenia się
z polską. Nastąpiła w szkolnictwie wielka zmiana stosunków. Nauczyciele niemieccy opuścili wszyscy tutejszą szkołę IV. Przystąpiono
więc do obsadzania wolnych posad przez polskich nauczycieli. Byli
nimi najprzód p. Piękoś Józef, któremu W.O.P /Wydział Oświecenia
Publicznego –M.M/ powierzyło tymczasowe kierownictwo, dalej p.
Kuligowska Marja, p. Tomczakówna Marja, p. Ćmiel p. Haberstrok,
p. Lichotta. Po przeniesieniu p. Ćmiela i p. Haberstrokna inne szkoły tutejsze, zajęły ich posady pani Kramowa Zofia i p. Piękosiowa
Bronisława obie będąc siłami pomocniczemi. Dniem 1 września r. b.
Powierzono kierownictwo szkoły IV p. Grzywaczowi Pawłowi, tak, że
z początkiem roku szkolnego 1923/24 w tutejszej szkole urzędują następujący nauczyciele:
Grzywacz Paweł ur. 16.4.1876 w Rachowicach pow. gliwicki, dotąd
kierownik szkoły w Brynowie pod Katowicami;

Dobra współpraca
z PKP w Rojcy
Tomasz
Gościniak

P

roblem topoli na końcu ulicy Średniej w Rojcy był znany mieszkańcom od dłuższego czasu. Kilka topoli o wysokości kilkunastu metrów, rosnąc w okolicach nasypu szlaku kolejowego Bytom – Tarnowskie Góry, skutecznie utrudniało i uprzykrzało życie
mieszkańcom okolicy. Jesienią spadało z nich bardzo dużo liści
uniemożliwiając dojazd do garaży przy posesji, a wiosną było aż
żółto od pyłków, co sprzyjało rozwojowi alergii - szczególnie u najmłodszych. Jedna z feralnych topoli, kilka lat temu, wywróciła się
na okoliczny garaż, niszcząc jego część. Na szczęście obeszło się
bez większej tragedii.
Wszyscy wiedzieli o „topolowym problemie”, jednakże nikt nie
potrafił go skutecznie rozwiązać. Moje rozmowy z mieszkańcami
zaczęły się w kwietniu 2012 roku. Wtedy też odbyliśmy pierwszą
wizję lokalną oraz oględziny drzew. Problem wtedy wydawał się
nam trudny do ugryzienia – drzewa nie rosły na terenie miasta, lecz
na terenie nasypu PKP.
Postanowiłem się za to zabrać. Pierwsze zadanie to dokładne ustalenie właściciela problemu. Z mapek uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Radzionkowie wynikało, że teren na którym rosną drzewa
przynależy do nasypu PKP, a dokładnie szlaku kolejowego biegnącego z Bytomia do Tarnowskich Gór przez Radzionków. Postanowiłem osobiście złożyć wizytę w PKP. Natychmiast padło pytanie
- w którym oddziale i kto jest odpowiedzialny za ten teren? Po kilkunastu telefonach udało mi się ustalić, że terenem nasypu na końcu ulicy Średniej w Rojcy zajmuje się oddział PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.
Wiedząc już gdzie, pojechałem do Tarnowskich Gór porozmawiać
osobiście „jak człowiek z człowiekiem” mając nadzieję, że ruszy to
naszą sprawę oraz doprowadzi do usunięcia problemu.
W PKP w Tarnowskich Górach spotkałem się z bardzo życzliwym

przyjęciem i zrozumieniem problemu. Wycinka drzew na szlakach
kolejowych to dla nich chleb powszedni. Wszystko zostało ustalone jednakże pojawiły się problemy z budżetem na usunięcie drzew
w roku 2012. Rozwiązaniem tego problemu, które zaproponowało
PKP PLK, było wystąpienie do Urzędu Miasta Radzionków o zgodę na wycinkę z terminem wykonania aż do marca 2014 roku. Do
tego czasu powinny pojawić się pieniądze, które mógłby być przeznaczone na ten cel. We wrześniu 2012 roku dostałem telefon od
pracownika PKP PLK z informacją, że zaczynają inwentaryzacje
topól w celu ustalenia zakresu wycinki oraz ile to będzie w sumie
kosztowało. Okazało się, że z początkowych kilku topól zrobiło się
ich ponad 30 sztuk. Niektóre z nich były tak duże, że w dwie osoby
trudno było zmierzyć ich obwód. Po dokonaniu stosownych pomiarów PKP PLK wystosowało pismo o zgodę na wycinkę drzew do
Urzędu Miasta w Radzionkowie. Urząd został już wcześniej przeze
mnie poinformowany, że PKP PLK zwróci się z pismem o zgodę
i zostało ono szybko rozpatrzone zgodnie z procedurami. Teraz już
„tylko” należało czekać na pieniądze, które PKP PLK będzie mogło
przeznaczyć na ten cel. Ostateczny termin wycinki przypadał na
marzec 2014 roku. Jakie było nasze zaskoczenie, gdy okazało się,
że wycinka drzew rozpoczęła się w wrześniu 2013 roku. Zakończyła się szybko, bo w tygodniu przed naszym Piknikiem Militarnym
w Rojcy.
Na zakończenie, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim, którzy
przyczynili się do skutecznego usunięcia problemu topól podziękować, a w szczególności: mieszkańcom za współpracę i wyrozumiałość, PKP PLK za dobrą wolę i zrozumienie naszego tematu oraz
Urzędowi Miasta za szybkie rozpatrzenie sprawy.
Pozdrawiam
radny Tomasz Gościniak

Dokończenie ze str. 4
Piekoś Józef ur. 19.1.1899 w Sokołowie (Galicyja) dotąd kierownik tutejszej szkoły w zastępstwie;
Kuligowska Zofia, ur. 13.12.1863 w Warszawie;
Tomczakówna Marja , ur. 22.1.1901 w Łodzi;
Lichotta Jadwiga, ur. 10.8.1901 w Bytomiu;
Kramowa Marja, ur. 16.11.1886, siła pomocnicza i nauczycielka techniczna, Dorofijówka w Małopolsce;
Piękosiówna Bronisława, ur. 9 czerwca 1903 w Sokołowie, Galicja, siła
pomocnicza.
Jako ósma siła nauczycielska przybyła do szkoły IV p. Hrynczyszynówna Teofila. Urzędowanie rozpoczęła 18 grudnia 1923 r.
Ponieważ niektóre klasy były zbyt przepełnione, utworzono za zgodą
P.U.S dziewiątą klasę, dla której przydzieliły władze szkolne osobną nauczycielką, tak, że nasze grono nauczycielskie liczy teraz 9 sił. Nową
nauczycielką jest p. Łukaszkiewiczówna Jadwiga z maturą z żeńskiego
seminarjum w Mysłowicach.
Dniem 1 grudnia 1924 opuścił p. Józef Piękoś swą tutejszą posadę, prze-

nosząc się do Bańgowa, gdzie mu władze szkolne powierzyły kierownictwo tamtejszej szkoły 4 klasowej. Ponieważ p. P. był pilnym i sumiennym
nauczycielem i zawsze dobrym i szczerym kolegą, przeto grono szkoły
IV żegnało go ze szczerym żalem, życząc mu jaknajlepszego powodzenia
w jego dalszem życiu.
Dalszą stratę poniosło grono naszej szkoły przez zwolnienie z urzędu
p. Jadwigi Lichoccianki. Zwolnienie nastąpiło dla tego, że p. Lich., nie
optowała na rzecz Polski. Choć p. L. Była niemką i językiem polskim
nie władała, jednak potrafiła sobie urobić u swych polskich koleżanek
i kolegów przyjaźń i serdeczne stosunki, będąc zawsze szczerą, uprzejmą
i gotową do jakiej bądź pomocy, w służbie zaś pilną i sumienną.
Radzionków 1. grudnia. 1924
Na miejsce p. Lichoccianki przeniósł Powiatowy Urząd Pracy nauczyciela p. Ćmiela Józefa, który dotąd urzędował przy szkole III.
Przygotował Marek Minas
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Co nowego słychać w Radzionkowie
Jeszcze nie tak dawno wspominaliśmy kończące się wakacje, a już mamy schyłek
jesieni. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, potem Nowy Rok, a z nim wiele nowych planów i nadziei. Okres ten to także czas podsumowań całego roku. Cały rok
2013 wiązał się z realizacją w naszej gminie wielu zadań i inwestycji, dzięki którym
naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Wiele inwestycji zostało zrealizowanych, wiele jeszcze jest w toku, część zaś zakończy się w latach
następnych.
Marek
Wilczek
Do tegorocznych najważniejszych i już zrealizowanych inwestycji na terenie Radzionkowa zaliczyć należy:
1. Zamontowanie oświetlenia na łączniku od
ulicy Przyjaźni do ul. Gwarków.
1. Budowa ul. Księżogórskiej.
2. Remont ul. Zejera na odcinku od mostu do
skrzyżowania z ul. św. Wojciecha.
3. Przebudowa chodników przy ul. Zejera.
4. Przebudowa chodników przy ul. św. Wojciecha.
5. Przebudowa chodnika przy ul. Szymały.
6. Przebudowa ul Sienkiewicza.
7. Przebudowa ul. Anieli Krzywoń.
Te mniejsze i też już zrealizowane to: udrożnienie
studzienek kanalizacyjnych na ul. Sikorskiego,
wymiana uszkodzonych pylonów na ul. Adamieckiego.
W toku są inwestycje dotyczące:
1. Przebudowy Dworca PKP.
2. Budowy nowego targowiska i parkingu.
3. Budowy nowego ośrodka zdrowia.
4. Wymiany sieci wod.-kan. w ulicach Miłej,
Barbórki, Wiktorii oraz przebudowy ul. Miłej,
ul. Barbórki, ul. Wiktorii.
Zaplanowano na rok 2013 także:
1. Wykonanie projektu przebudowy ul. Szymały.
1. Wykonanie projektu budowy obwodnicy
Radzionkowa od ul. Długiej do ul. Knosały.
2. Wykonanie projektu przebudowy ul. Wandy.
3. Wykonanie projektu i przebudowa ul. Sobieskiego.
4. Przebudowa skrzyżowania ul. Gierymskiego
z ul. Gwarków.
5. Wymianę słupów energetycznych na ul. Miłej.
Wymienione inwestycje w większości staram
się na bieżąco monitorować, a efekty postępu
prac zamieszczać na mojej stronie internetowej
www.marekwilczek.pl w dziale galeria.
Inwestycja dotycząca wymiany sieci wod.-kan.
w ulicach Miłej, Barbórki, Wiktorii oraz przebudowy ulic Miłej, Barbórki, Wiktorii, pewnie potrwa jeszcze jakiś czas. Zakończenie planowane
jest na marzec 2014 r. Mimo że realizacja tego
zadania wiąże się z wieloma trudnościami dla
mieszkańców tych ulic, należy jednak uzbroić się
w cierpliwość i okazać przynajmniej minimum
wyrozumiałości dla pracowników firmy budowlanej, jak i dla siebie nawzajem.
W dotychczas zrealizowanej części inwestycji
wymieniono sieć wodno-kanalizacyjną w ulicach
Barbórki, Wiktorii i częściowo Miłej, położono
nową nawierzchnię ulicy Barbórki ułożono tam
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nowe chodniki, wykonano podłoże pod kostkę
brukową na ul. Wiktorii i częściowo Miłej oraz
częściowo ułożono chodniki przy ul. Miłej (aktualny tok prac można śledzić na mojej stronie
internetowej www.marekwilczek.pl – zapraszam).
Niedługo powinna się rozpocząć wymiana słupów energetycznych oraz całej sieci energetycznej w ul. Miłej. Usadowienie dzisiejszych słupów
koliduje z nowo wybudowanym chodnikiem oraz
wjazdami na niektóre posesje. Problem, mam nadzieję, uda się rozwiązać kompleksowo poprzez
ww. wymianę.
Pogoda jesienna jest zmienna. Utrudnia nie tylko
pracę drogowcom, ale też normalne funkcjonowanie mieszkańcom remontowanych ulic. Zalegające błoto, wnoszone zapewne do domów, na
posesje, które również są częściowo rozkopane,
brak możliwości zaparkowania samochodów,
utrudniona możliwość dojścia do swoich domów,
to zasadnicza część problemów. Dlatego w imieniu swoim, jak i burmistrza Gabriela Tobora,
chciałbym podziękować tym, którzy okazali zrozumienie i wyciągnęli pomocną dłoń w kierunku
mieszkańców remontowanych ulic. Dotyczy to
możliwości przejścia przez ich posesje na drugą
ulicę „suchą nogą”, aby nie trzeba było przechodzić pieszo czy przejeżdżać dziecięcymi wózkami, rowerami przez błoto, umożliwienie zaparkowania samochodów przy swoich posesjach, czy
zwykła życzliwość przy utrudnieniach przejścia
czy przejazdu, kiedy samochody mieszkańców
remontowanych ulic postawione były tak, że blokowały inne. Dziękując, wyrażam także nadzieję, że wykazane zrozumienie pozwoli wszystkim
cieszyć się efektem końcowym, którym będzie
wyremontowane osiedle, będące do tej pory trwającą 35 lat prowizorką. Liczę, że mieszkańcy będą
zadowoleni ze sprawnie działającej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z wyremontowanych dróg
i ciągnących się wzdłuż nich chodników. Dzieci
będą mogły pojeździć na rowerach, hulajnogach
i rolkach, co do tej pory było prawie niemożliwe.
Na całość tego zadania zostanie wydana niebagatelna kwota ponad 11 mln zł. Inwestycja
w znacznym stopniu sfinansowana będzie z budżetu naszego miasta. Należy więc docenić trud
włożony w realizację zadania, które pochłonęło
i pochłonie w latach kolejnych znaczną część wydatków przeznaczonych na inwestycje w latach
2011-2016.
Byli przecież sceptycy, którzy uważali, że zostanie wykonana tylko jedna ulica – ulica Adamieckiego (ulica „radnego”) i na tym zakończy
się obiecany remont naszego osiedla. Czas jednak
pokazał, że rozpoczęcie realizacji całej inwestycji
na terenie „Górki” właśnie od ulicy Adamieckiego miała znaczenie strategiczne i zdroworozsądkowe. Rozpoczęto od tego elementu, który był
istotny z punktu widzenia wymiany sieci wod.-

kan. na terenie całej „Górki”, budowy przepompowni ścieków dla obsługi tego terenu oraz od
zasadniczego ciągu komunikacyjnego, którego
remont i przebudowa jako pierwszego pozwalała
na ułatwienie ruchu na ulicach objętych dziś remontami.
Jak wspomniałem, pogoda nie rozpieszcza, miejmy jednak nadzieję, że zima nie będzie sroga i nie
będzie konieczności przerywania prac na długie
zimowe miesiące. Niemniej jednak do zimy, prace
w błocie powinny zostać zakończone i zimą będzie można już przejść po wyremontowanych ulicach, mimo że jeszcze bez ostatecznej nawierzchni, ale jednak już utwardzonych. Czas pokaże.
Oprócz spraw o charakterze inwestycyjnym, na
naszym terenie, bo na boisku na „Księżej Górze”, we wrześniu br. rozegrana została ósma
edycja turnieju piłki nożnej IO CUP 2013, zorganizowanego przez Inicjatywę Mieszkańców
Radzionkowa, Inicjatywę Obywatelską Powiatu
Tarnogórskiego koło w Radzionkowie, pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków. Wzięło
w nim udział 20 drużyn (prawie 240 zawodników), nie tylko z Radzionkowa, ale także z gmin
ościennych. Spotkania rozgrywane były na boisku
otwartym na „Księżej Górze”, które cieszyło się
dużym powodzeniem, nie tylko w czasie rozmaitych zawodów i turniejów, ale przez cały rok.
Więcej na temat turnieju można przeczytać na
stronie internetowej www.iocup.radzionkow.net
oraz na Facebooku.
Rozwój fizyczny jest zasadniczym elementem
właściwego rozwoju człowieka jako jednostki
społecznej, a możliwość uprawiania sportu na
darmowym boisku jest wielkim atutem naszej
gminy. Cieszmy się więc z tego, że nasze dzieci,
jeżeli tylko będą chciały, mają gdzie pobiegać,
wyszaleć się i pobawić z rówieśnikami.
Jak widać, wiele zostało zrobione, wiele zadań
jest w toku, ale wiele zostało jeszcze do zrobienia
(m.in. przebudowa ul. Szymały, budowa obwodnicy Radzionkowa od ul. Długiej do ul. Knosały,
przebudowa ul. Wandy, budowa nowego ośrodka
zdrowia, przebudowa ul. Przyjaźni, Wspólnej, Larysza, Wiosennej). Mogę jednak zapewnić, że jako
radny Rady Miasta Radzionków dołożę wszelkich
starań, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się
wygodniej i bezpieczniej. Wymaga to jeszcze trochę czasu, pieniędzy i zaangażowania, ale myślę,
że warto. Należy szukać rozwiązań problemów,
wspólnego dialogu i próbować realizować cele
i marzenia. Tego Państwu i sobie życzę.
W okazji zbliżających się świąt życzę Państwu
zdrowia, pomyślności. Niech te święta będą jasne,
ciepłe i pełne uśmiechu, niech wypełnią Wasze serca radością, a w Nowym Roku – samych szczęśliwych kart od losu.
Pozdrawiam Marek Wilczek

Licealiści sprzątali

pierwsza
wycieczka

Sprzątanie
Księżej Góry

C

o roku jesienią organizowana jest międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata”. Również w tym roku nasze LO uczestniczyło w tej akcji. Tym razem zostaliśmy
poproszeni o pomoc przez „Śląski Ogród Botaniczny”, którego filia mieści się w naszym
mieście Radzionkowie. Sprzątaliśmy Księżą
Górę – jej szczyt i stare kamieniołomy. Miejsca te stanowią bardzo cenny pod względem
przyrodniczym obszar, ponieważ występują
tam ginące już w Posce i w Europie tzw. ciepłolubne murawy. Właśnie Księża Góra jest
jednym z ostatnich miejsc w Polsce, gdzie
takie murawy występują. Dlatego bardzo
ważne było uprzątnięcie śmieci z tego miejsca. Do pracy wyruszyła grupa z klasy z rozszerzoną geografią. Cała akcja rozpoczęła
się od warsztatów przeprowadzonych przez

pracownika ŚOB. Później rozpoczęliśmy
sprzątanie. Dostaliśmy narzędzia, rękawice
i worki. Pomimo niesprzyjającej pogody –
lało jak z cebra – w krótkim czasie zapełniliśmy worki różnymi odpadami. Towarzyszył
nam jak zwykle nieustraszony pies Leon. Po
zakończeniu pracy zmarznięci i zmoknięci,
zostaliśmy zaproszeni na pyszną grochówkę,
która rozgrzała nas i poprawiła nasze humory. Całą akcję uważamy za pomyślną, ponieważ udało się uprzątnąć bardzo dużą część
śmieci zalegających na Księżej Górze. Jesteśmy świadomi tego, że teren ten jest cenny
przyrodniczo, dlatego w przyszłym roku piszemy się kolejny raz na akcję.
Marcin Michalski
kl. 2b LO

II rykowisko naszego LO

W

piątek 4 października uczniowie
klasy IA LO w Radzionkowie
wzięli udział w wycieczce integracyjnej
do Krakowa. Na miejscu zwiedzili m.in.
Muzeum Archeologiczne, będące najstarszą tego typu placówką w Polsce. Młodzież miała okazję zobaczyć egipskie
sarkofagi, kamienny posąg Światowida
czy też zabytki staroperuwiańskich kultur
Mochica i Chimu. Następnie udali się do
Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie
mieli szansę podziwiać obrazy wybitnych
artystów, takich jak Jan Matejko, Leon
Wyczółkowski czy Józef Chełmoński.
Uczestnicy wycieczki spróbowali połączyć integrację klasową z obcowaniem
ze sztuką i historią. W ten sposób każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, jednocześnie
świetnie się bawiąc.
Hanna Majewska
kl. Ia LO

Wyprawa na
rykowisko

27

września uczniowie radzionkowskiego liceum ogólnokształcącego
uczestniczyli w wycieczce programowej,
której celem była obserwacja rykowiska
jeleni. Nie była to pierwsza tego typu wyprawa, więc uczniowie przygotowani byli
na surowe warunki, jakie czekały na nich
w lesie. Każdy uczestnik miał na wyposażeniu niezbędnik, menażkę i śpiwór, który
miał pomóc przetrwać noc w lesie.
Po przyjeździe na miejsce, zakwaterowaniu w schronisku i krótkim odpoczynku
około godziny 20.00 uczniowie pod opieką
nauczyciela geografii mgr Romana Hole-

wy wyruszyli na rykowisko. Po dotarciu na
polanę rozpoczęły się poszukiwania suchego drewna, aby rozpalić ognisko, następnie
grupa wraz z wychowawcą w milczeniu
usiadła na pobliskim pomościem, aby nasłuchiwać ryku jeleni. Zwierzęta wyjątkowo
głośno w tym roku dawały znać o sobie. Gdy
wszystko już ucichło, odbyło się ognisko,
śpiewy i świetna zabawa. Wyczerpani całonocną obserwacją uczniowie udali się do
schroniska na odpoczynek. Zniecierpliwieni
oczekujemy na następną tego typu wyprawę.
Karolina Ziora
kl 2 c LO
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Nasze Święta w Roku Rodziny

W

szyscy czekamy na Święta. Będą wyjątkowe, chociażby
ze względu na Rok Rodziny, który trwa. Warto pomyśleć
o zawsze wyjątkowym i niepowtarzalnym wieczorze jakim jest
wigilia.
Temu wieczorowi towarzyszą nierzadko myśli o takiej treści:
„Wszystko jest jak przed rokiem.
Na szybach srebrne kwiaty i ten sam obraz w ramie okien.
Była wigilia, uśmiechali się ludzie, do świątecznej zasiedli wieczerzy.
Błogosławiony grudzień! W żłobie leży któż pobierzy....
Pamiętaj! Będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu
i nikt z nimi słowa
nie zamieni, nie zaprosi do swego domu.
Weź! Do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim
dzielić i życz szczęścia
całemu światu.
Niech się wszystkie serca weselą!”

W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbył się cykl spotkań z wychowankami
Przedszkola pod Topolą. Odwiedziło nas
sześć grup: „Smerfy”, „Marynarze”, „Biedronki”, „Deszczowe Ludki”, „Krasnoludki”, „Gromadka Puchatka”.
Nauczyciel geografii – mgr Roman Holewa – przeprowadził zajęcia poświęcone
przyrodzie Księżej Góry podczas jesienno-zimowej aury. Przedszkolaki poznały
zwyczaje ptaków zimujących na Księżej
Górze, a dokładnie – ich upodobania żywieniowe. Dzieciom przedstawiona została prezentacja multimedialna, która zapo-
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Przychodzący na nowo Odkupiciel Człowieka, który sam z własnej woli chciał nas nawiedzić i zjednoczyć się z każdym z nas
– jak naucza błogosławiony Jan Paweł II w programowej encyklice „Redemptor Hominis” (Odkupiciel Człowieka), niech
każdą i każdego z nas uzdolni do bycia bardziej człowiekiem
dla drugich i dla siebie.
Współczesna kolęda głosi, że „Maleńka Miłość” nas nawiedza,
dlatego niech nasze zjednoczenie z drugim człowiekiem w społeczeństwie, we wspólnocie, w której przyszło nam żyć było nacechowane miłością.
A po świętach w Nowym Roku 2014 zgodnie z nauczaniem
św. Pawła Apostoła:
„Wszystkie nasze sprawy... w rodzinach, sąsiedztwie, w naszym
mieście Radzionkowie w naszym powiecie tarnogórskim... dokonały się w miłości”.

znała je z nazwami ptaków, ich wyglądem
oraz cechami charakterystycznymi. Jednym z wielu omówionych zagadnień była
zimowa migracja ptaków. Jednak najciekawszą zagadką, na którą dzieci poznały
odpowiedź, było zagadnienie, jak ptaki
radzą sobie podczas zimy, zdobywając pożywienie. Zalesiony szczyt Księżej Góry
jest bardzo zróżnicowany pod względem
środowiska przyrodniczego: występują
tam rośliny stanowiące pokarm dla ptaków zimujących u nas. Wiele gatunków
przylatuje już jesienią, a opuszczają nas
dopiero wiosną. To miejsce jest prawdziwą spiżarnią dla ptaków. Przykłady

Kazimierz Gwóźdź

takiego pożywienia, które wykorzystuje
awifauna, organizator spotkania przyniósł
do szkoły. Były to głównie owoce głogu,
jarzębiny, tarniny, rokitnika i śnieguliczki.
Nauczyciel zachęcił przedszkolaków do
obserwacji życia ptaków w ich naturalnym
środowisku, czyli do wyjścia z rodzicami
na Księżą Górę. Dzieci były żywo zainteresowane tematem zajęć oraz brały w nich
czynny udział. Po udanej lekcji przedszkolaki miały okazję poznać słynnego psa –
Leona.
Angelika Hassa,
kl. II B LO

