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wadzaniem nowych patentów na 
rynek europejski. Od kilku lat je-
stem dziennikarką akredytowaną 
w Niemczech.

– A więc dziennikarstwo, zwią-
zane z podró ami?

Tak i ze sportem. Podró e, po-
znawanie innych krajów, kultur, 
historii i mentalno ci to moja wiel-
ka pasja. Ciągle uczę się nowych 
języków, aby móc bezpo rednio 
nawiązywać kontakty. Z przy-
padkowych spotkań rozwijają się 
wielkie, wieloletnie przyja nie. 
Nie lubię typowych urlopów, dla-
tego od lat staram się wszystko 
organizować sama. Moje podró-
e wynikają z fascynacji, które 

udzielają się memu otoczeniu. Tak 
było np. z wyjazdami do Meksy-
ku, które przebiegały pod mottami 
„W poszukiwaniu wiata Majów”, 
„Na szlaku Cortéza”, „Kolonialne 
miasta srebra”. Moi synowie bra-
li te pomysły najpierw z rezerwą, 
pó niej z zachwytem.

– Czy wią esz pasję dziennikar-
ską tylko z podró ami?

Jako in yniera i dziennikarza 
prasy fachowej interesują mnie 
równie  aktualne problemy tech-
niki. Zarówno najnowsze odkrycia 
i rozwiązania, jak i problemy na-
szej cywilizacji nale ą do tema-
tów, które chętnie rozpracowuję. 
Wszelkie informacje i dane to wy-
niki solidnych badań, opracowań 
i wywiadów. Dodatkowo zajmuję 
się tworzeniem nowych konceptów 
marketingowych oraz przygotowy-
waniem tekstów z zakresu Public 
Relations. W zale no ci od y-
czeń klienta opracowuję materiały 
i teksty reklamowe dla publikacji 
ksią kowych, prospektów, bro-
szur, druków, stron internetowych 
itp. Dzięki doskonałej znajomo ci 
rynku niemieckiego i czeskiego je-
stem w stanie pisać teksty marke-
tingowe, które gwarantują sukces 
w danym kraju. Opracowywanie 
i tłumaczenie tekstów dla wydaw-
nictw i portali internetowych uzu-
pełnia mą ofertę.

– Wiem, e uwielbiasz turysty-
kę górską. Oglądałam Twoje prze-
piękne zdjęcia z Mount źverestu. 
Opowiedz o swoich osiągnięciach.

Uprawiam trekking (forma tu-
rystyki w trudnych warunkach te-
renowych i klimatycznych). Moje 
największe osiągnięcie to kilka 
5-tysięczników w Himalajach oraz 
baza główna na Mount źvere cie. 
Obecnie przygotowuję się do obej-
cia Annapurny (8 tys. w Nepalu). 

To kilkunastodniowy trekking na 
wysoko ci 4000-5000 m n.p.m.

– Twoją pasją, nie tylko dzien-
nikarską jest sport. żrasz w golfa 
i piszesz o golie, ale nie tylko.

Uprawiam bardzo du o sportu. 

żram w golfa, kiedy  maniacko 
w damskiej lidze, dzi  bardziej 
odpoczynkowo. Piszę o wydarze-
niach, turniejach i polach golfo-
wych na całym wiecie po polsku 
i po niemiecku. W Polsce piszę 
regularnie dla magazynu „żolf &

Roll”, moje reporta e i felieto-
ny mo na poczytać tak e na kilku 
portalach golfowych, w tym reno-
mowanym golf.de. Tego sezonu ko-
mentowałam turnieje Ladies źuro-
pean Tour – najlepszej ligi damskie-
go golfa po amerykańskiej LPżA. 
Sporadycznie piszę te  o architek-
turze dla magazynu ArCADia, któ-
ry jest fachowym pismem architek-
tów i in ynierów budowlanych.

– Jakimi językami władasz?
BiegleŚ polskim, niemieckim, 

czeskim, hiszpańskm i angielskim.
– Wiem, e pasjonujesz się lite-

raturą. Pamiętam z naszego pierw-
szego spotkania w Radzionkowie 
stos nowozakupionych ksią ek.

Tak, literatura to kolejna moja 
pasja. Jestem w amerykańskim 
klubie literackim oraz uczestniczę 
w konwersacyjnym kursie o litera-
turze hiszpańskiej. W czasie poby-
tów w Polsce i Czechach skupuje 
masowo wszystkie ukazujące się 
na rynku ksią ki. Przyznam, ze 
nie zawsze mam czas je przeczy-
tać, ale odrobię to na emeryturze, 
jak sobie to obiecuję. Bardzo lubię 
chodzić do teatru w Pradze i oglą-
dać czeskie komedie. Lubię się 

miać – problemów mamy do ć 
własnych, nie potrzebujemy gło-
wić się jeszcze dramatami i horro-
rami na scenie.

– Sport, podró e, architektu-
ra… Jest jeszcze co  znamienite-
go. Napisała  ksią kę „Wino z Au-
strii dla znawców i smakoszów 
2006 /2007”. Opowiedz co  o niej.

Ta ksią ka powstała w 2006 
roku w kooperacji z jednym z au-
stiackich wydawnictw. Był to zu-
pełnie nowy projekt dla mnie, któ-
ry spowodował, e odkryłam swo-
ją nową pasję. Przygotowania do 
niego trwały ogromnie długo i za-
brały mi mnóstwo czasu. W czasie 
pisania polskiej wersji ksią ki rów-
nolegle przygotowywano jej nowe 
wydanie na rynek czeski. Objęłam 
fachowe korektury czeskiego wy-
dania. Ksią ka zwraca się w rów-
nej mierze do przeciętnego czy-
telnika i miło nika wina, jak i do 
pracującego w bran y specjalisty. 
Jej ogólna czę ć prezentuje austria-
ckie rejony upraw oraz typowe dla 
nich odmiany winoro li i produko-
wanych win. Wprowadza w tajniki 
klasyikacji win austriackich i tłu-
maczy jak czytać etykietę na bu-
telce. Nie brakuje opisu degusta-
cji, typowych aromatów, smaków, 
omawiane są błędy i wady wina, 
czyli porady jak rozpoznać dobre 
wino. Austriackie i międzynarodo-
we przepisy kulinarne z poradami 
dotyczącymi doboru rodzaju wina 

www.rtsk.pl – pokazujemy Radzionków takim jakim jest!

Nieobca jej Żloryda i nie-
bezpieczna wyprawa na kanus 
wgl b lasów mangrowych, gdzie 
nurkuj  pot ne krowy morskie, 
pływaj  w e wodne i aligatory, 
a nawet zabł kane rekiny. Zna 
okolice Kioto, Saporo, Hiroshi-
my, była w wi tyni tysi ca Tori. 
W Kalifornii urzekły j  najwy -
sze drzewa wiata, w Arizonie 
w drowała po żrand Canion. 
Zwiedziła Katmandu, dotarła 
wraz z m em do bazy głównej 
pod szczytem Mount źverestu. 
Nieobcy jej Meksyk, gdzie po-
szukiwała ladów Majów, pozna-
ła szlak Cortéza, zwiedziła kolo-
nialne miasta srebra… żrała na 
najbardziej ekskluzywnych po-
lach golfowych na wiata. Zna-
na w Polsce z artykułów w pre-
sti owych magazynach „żolf Ę 
Roll”, „żolf24 magazine“ „Ar-
CaDia Press”, „Podró e”. Dzien-
nikarka i tłumaczka, członek 
Niemieckiego Zwi zku Dzien-
nikarzy – była Radzionkowian-
ka Janina Maroschik, z domu 
Królikowska, któr  z wielkim 
przekonaniem i uznaniem mo -
na nazwać zaszczytnym tytułem 
Ambasadorki Radzionkowa.

Spotkałam się z nią pewnego 
czerwcowego popołudnia w jej 
domu rodzinnym, w Radzionko-
wie. Pierwszy kontakt – wirtualny 
i telefoniczny zawarły my przez 
artykuł „Tunika Zbawiciela”, któ-
ry napisała wraz ze swoim ojcem 
panem Piotrem Królikowskim 
w czasopi mie paraialnym „Adal-

bertus”. Po latach przypomnia-
łam sobie Ninę, jako nastoletnią 
dziewczynkę z dzieciństwa. Wtedy 
znały my się z widzenia. W bli -
szych kontaktach byli nasi rodzice. 
Potem zatarła się w pamięci, bo 
wyjechała z kraju, a  do czerwco-
wego dnia. Nasze spotkanie było 
bardzo serdeczne i obie miały my 
odczucie, e znamy się ju  wiele 
lat. Nina opowiedziała mi o sobie. 
Dzi  przedstawiam Czytelnikom 
niezwykłą kobietę, która połą-
czyła wiele pasji, aby ycie miało 
inny wymiar, głębszy sens, by było 
spełnione, a umiejętno ci i talent 
odpowiednio wykorzystane. Oto, 

co opowiedziała o sobie i jej niesa-
mowitych pasjach i dokonaniach.

– Nina, mieszkasz w Niem-
czech, ale Twoje korzenie wią ą 
się z Radzionkowem. Opowiedz 

o Twoim pochodzeniu.
Tak, stąd pochodziła moja bab-

cia (Marta Pakuła, znana akuszerka) 

i mama (Maria). Miejscem moje-
go urodzenia jest Bytom. Tam te  
uczęszczałam do IV LO na Placu Si-
korskiego. W Radzionkowie miesz-
kałam od 14 roku ycia.Wracam 
tutaj często, poniewa  w Radzion-
kowie mieszka mój ojciec. Tu jest 
mój dom rodzinny, grób mojej mat-
ki, mój kraj ojczysty. Poza tym czuję 
wielki sentyment do tego miasta.

– Jak potoczyły się Twoje dal-
sze losy, związane z miejscem za-
mieszkania?

Podjęłam studia na Wydziale 
Chemii i In ynierii Materiało-
wej ze specjalno cią Ceramika na 
AżH w Krakowie. Po studiach za-
mieszkałam na nowym osiedlu na 

Stroszku, w roku 1988 wyjechałam 
do Niemiec. Najpierw mieszkałam 
w źrlangen. Cze ć mojego ycia – 
ponad 4 lata – dane mi było przeby-
wać w Pradze. To były najweselsze 
lata, jakie dotychczas prze yłam. 
Obecnie mieszkam w Palatynacie, 
na wyspie na Renie. Dolina Renu 
to wspaniała, pełna historii krai-
na. Ograniczają ją z dwóch stron 
słynne z upraw win pogórza. To 
ze strony Żrancji (Deutsche Wein 
Strasse) słynie na cały wiat z ri-
zlingów, od wschodniej strony jest 
– Bergstrasse, która przechodzi 
w Hessische Weinstrasse.

– Jeste  in ynierem chemikiem. 
Czy zrealizowała  ju  swoje ma-
rzenia, związane z tym zawodem?

Niecałkowicie. Pracowałam 14 
lat w irmie Siemens, pó niej jako 
doradca w handlu zagranicznym 
z fokusem na Japonię i inne kra-
je azjatyckie zajmując się wpro-

po przejrzeniu Zarządzeń Bur-
mistrza Miasta Radzionków 
w sprawie powierzeń na te sta-
nowiska. Otó  wszyscy dyrek-
torzy oprócz dyrektora SP nr 
1 powołani zostali na 5 lat, ten 
pierwszy - na 1 rok szkolny… 
Uzasadnienie pisemne powie-
rzenia dla dyrektora „jedynki” 
pozostaje wedle urzędników 
tajne, uzasadnienie ustne burmi-
strza zło one dyrektor Bo enie 
Łukawskiej nie jest uzasadnie-
niem, narusza za  co najmniej 
dobre obyczaje…
BURMISTRZ PRAWIź AB-
SOLUTNIź SKWITOWANY
- Wiemy jakie problemy s  w sa-
morz dach  w  kraju,  zwłaszcza 
w  naszym – tymi słowami roz-
począł debatę absolutoryjną bur-
mistrz żabriel Tobor w trakcie 
obrad rady miasta Radzionków 
21 czerwca br. Absolutorium 
zostało  udzielone  burmistrzowi 
przy jednym głosie wstrzymuj -
cym się. Znalazły się kwiaty dla 
pani skarbnik, tylko odpowiedzi 
na  pytanie  –  dlaczegó   to  nasz 
samorz d  ma  jeszcze  trudniej 
ni  inne nie znale li my…
źko – rynek, czas na burzenie 
Niebawem, wedle zapewnień 
burmistrza miasta mają ruszyć 
wyburzenia budynków dawnego 
PżR—u  w rejonie ulic Knosa-
ły i ródmiejskiej. Jest to teren 
nabyty przed 4 laty od irmy 
Agro –sad, za ponad 3,5 miliona 
złotych. Tam wedle wizji byłego 
wiceburmistrza Krzysztofa Kuli 
i jego przeło onego ma powstać 
rynek miejski.

Zadymiarz za kratkami
Policjanci ze specjalnej gru-
py kryminalnej zajmującej się 
zwalczaniem chuligaństwa sta-
dionowego zatrzymali 27-let-
niego mieszkańca Bytomia, 
który podczas kwietniowego 
meczu Ruch Radzionków – Po-
lonia Bytom  dopu cił się czyn-
nej napa ci na policjantów – taki 
te  zarzut otrzymał.

INTźRPźLACJA
Zwracam  się  z  uprzejm   pro -
b   o  udzielenie  mi  informacji 
dotycz cej  stanu  jako ci  wody 
w  obydwu  radzionkowskich 
fontannach.  W  ostatnim  czasie 
w mediach pojawiły się informa-
cję nt. złego stanu wody w ogól-
nie miejskich tego typu wodotry-
skach. W  skutek  niewła ciwego 
korzystania  z  tej e  atrakcji  (tj. 
k piel)   dzieci  i młodzie  mog  
być nara one na zaka enia…

LIST DO RźDAKCJI
Uwa am,  e  starostwo  powia-
towe  w  Tarnowskich  żórach 
zbyt  pochopnie  zdecydowało 

się na  likwidację Zespołu Szkół 
Techniczno  –  Humanistycznych 
w Radzionkowie. To nie musiało 
się stać, no dobrze, nie likwida-
cja ale wygaszanie. Przecie  nie 
pozwolono  zrobić  szkole  nabo-
ru, a to oznacza  mierć szkoły. 
Szczegóły tajne. Ogród Bota-
niczny, murawy i wrzosy…

Od 2008  roku  zaczęła do kraju 
płyn ć  rzeka  pieniędzy  z  Unii 
źuropejskiej.  Lokalni  polity-
cy  prze cigali  się  w  czerpaniu 
gar ciami  „dotacji”  czasem 
z  punktu  widzenia  samorz du 
bez  sensu,  inwestuj c  w  przy-
słowiowe u nas „fontanny” nie 
wpływaj ce na ale w ten sposób 
na rozwój gminy, ale maj ce za-
wiadczyć  o  swej  efektywno ci 
w  korzystaniu  z  unijnej  pomo-
cy.    Tymczasem  rychło  koszty 
utrzymania  ró nych  obiektów 
powstałych  za  unijne  pieni dze 
przekraczaj  wpływy  z  tych  in-
westycji…  Nie  inaczej  będzie 
z naszym ogrodem.

Sierpień
2 wrze nia 1997r. 

Zapomniana data? 
Tego dnia Rada Ministrów RP 
wydała Rozporządzenie pod-
pisane przez premiera Włodzi-
mierza Cimoszewicza, w któ-
rym czytamy o samodzielnym 
Radzionkowie. Prowokacyjne 
pytanie wydało nam się o tyle 
zasadne, i  z prawdopodobień-
stwem bliskim pewno ci twier-
dzimy, i  mało kto w mie cie 
datę tę kojarzy z jak e wa nym 
we współczesnej historii Ra-
dzionkowa faktem.
Ruch Radzionków na aucieĄ

… al przede wszystkim kibi-
ców tak oddanych klubowi, al 
przerwanej pięknej historii Ru-
chu Radzionków, al piłkarzy. 
Owe obietnice, niespełnione dla 
wielu niech będą dobrą szkołą 
obywatelskiej dojrzało ci. Czer-
wona kartka dla wszystkich za-
mieszanych w ten skandal!

Superburmistrz
Nasz pan burmistrz zagrał ju  
w trzech reklamówkach, ma-
jących przyciągnąć do miasta 
inwestorów. Reklamówki te 
kręcone są za rodki publiczne, 
ka da z nich po ponad 600 tys. 
zł. Ostatnia kręcona była w jed-
nym z warszawskich studiów 
nagrań. Boimy się, i  wiat 
ilmu porwie pana burmistrza, 
problem polega na tym, i  jeden 
z wybitnych polityków wpierw 
zrobił karierę w Hollywood 
a potem stał się prezydentem 
mocarstwa, odwrotnego przy-
kładu wiat jeszcze nie zna….

Ambasadorowie Radzionkowa

Janina Maroschik (Królikowska) 
– dziennikarka, golistka, podró niczka, literatka

Wsród najwi kszych drzew wiata... (fotoŚ Janina Maroschik)

Coronado (fotoŚ Janina Maroschik)

Japonia Kioto (fotoŚ Janina Maroschik)
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Radzionkowskie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne kończący się rok 2012 zali-
cza do bardzo udanych i owocnych. Pragę 
serdecznie podziękować wszystkim naszym 
czytelnikom, naszym sympatykom, człon-
kom i przyjaciołom za całoroczną współpra-
cę, za pomoc i inspiracje.

„żłos” to nasz największy sukces. Jako 
miejski no nik informacji wydawany jest 
przez nas ju  22 lata. Tu mała dygresja, 10 
grudnia 2012 roku polscy dziennikarze wy-
brali najlepszego spo ród siebie – został nim 
redaktor naczelny „Tygodnika Podhalań-
skiego”, pisma regionalnego, które wyda-
wane jest od 23 lat. Doceniono dziennikarza 
i gazetę zarazem min. za bezpretensjonal-
no ć, prawdziwo ć informacji i rzetelny 
obraz wydarzeń rodowiskowych.

W tym wietle i nasz „żR” zasługuje na 
wyró nienie. „żłos” wydawany jest przez 
RTSK, ale tworzą go wspólnie wszyscy 
mieszkańcy. To jest nasz sukces. Daleko by 
szukać drugiego takiego wydawnictwa, które 
nie bacząc na wszelkie „układy” odwa nie 
patrzy na ręce władzy, słucha ludzi, czasem 
bezkompromisowo opisuje naszą miejską 
rzeczywisto ć nie po to by „burzyć” ale wy-
woływać releksję i pokazać inną optykę zda-
rzeń. Tak wła nie wygląda niezale no ć pra-
sy i to jest warto ć, której będziemy bronić…

Wra liwo ć naszych członków na 
sprawy naszego miasta to osobny temat. 
Byli my zawsze tam, gdzie działo się co  
wa nego w mie cie i o tym poinformowa-
li my radzionkowian. „żłos” będzie ulegał 
formalnym przeobra eniom, trzeba i ć do 
przodu. Zapraszam tak e na nasza stronę in-
ternetową www.rtsk.pl – tam zawsze mo na 
szczerze o sprawach miasta pogadać.

Niewątpliwie wa nym dla nas wydarze-
niem były wybory uzupełniające w okręgu 
14. Pewna wygrana Krzysztofa Banka, na-
szego kandydata, to dowód ze nasze dzia-
łania są dostrzegane przez ludzi a formuła 
RTSK 2020 jest akceptowana. Nasi młodzi 
koledzy przeanalizowali wiele przypadków 
gmin z naszego otoczenia i są przekonani, 
i  nasza koncepcja rozwoju miasta jest uza-
sadniona. Radzionków mo e być zamo ny 
i nowoczesny. Przy ostro nym szacunku 
nasza gmina jest zdolna do znalezienia się 
w czołówce miast o najwy szym standardzie 
ycia w województwie…

To zwycięstwo pokazuje wła nie, e 
mo emy wspólnie z mieszkańcami naszego 
miasta wziąć na siebie odpowiedzialno ć za 
sprawy Radzionkowa. RTSK przez 22 lata 
jako jedyna organizacja działająca w Ra-
dzionkowie dba o sprawy miasta na co dzień 
a nie od więta czy od zdarzenia do zdarze-
nia. Jeste my obecni przy ka dej sprawie 
a wiele tematów poruszamy z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Popieramy ka dą inicja-
tywę która słu y naszemu miastu i jego 
mieszkańcom. Nie jeste my grupą ludzi 
którzy działają dla osobistego po ytku czy 
swojego PR. Żakt, e sprawę dr J. Zeckeia 
tylko my pokazali my wiadczy dobitnie, 
i  potraimy odwa nie poruszać i załatwiać 
ka dą sprawę.

Publikowane na łamach „żR” nasze sta-
nowiska w sprawach miasta pokazują nasz 
sposób my lenia o przyszło ci Radzionko-

wa. Wspólnie wraz organizacjami pozarzą-
dowymi w naszym mie cie musimy powal-
czyć o inny kierunek rozwoju Radzionkowa 
– nie wizerunkowy, ale konkretny, trwały 
impuls gospodarczy i przemiany społeczne. 
Rozwój, który pozwoli na stwierdzenie, e 
warto w Radzionkowie mieszkać, pracować 
i yć. Samorząd w tej mierze, wbrew pozo-
rom, sporo mo e zrobić.

Wa ne dla nas wydarzenie to wspania-
łe spotkanie z radzionkowskimi rodzinami 
i ich aprobata dotycząca wydania ksią ki 
o radzionkowskich rodachś X spotkanie 
górnicze – „Barbórka” w restauracji „u Le-
tochy” pokazało jak wa na dla górników jest 

tradycja. żdyby my mieli i 500 zaproszeń to 
rozeszłyby się w ciągu kilku dni. Tegorocz-
na impreza a szczególnie jej poziom prze-
szedł naj mielsze oczekiwania. Cieszy nas 
te  fakt e potraimy dobrze współpracować 
wewnątrz naszej organizacji przy zmianie 
pokoleniowej jaka zachodzi w RTSK. Ak-
tywno ć młodych członków RTSK daje do-
wód, e przed RTSK jest dobra perspektywa.

Składam wszystkim radzionkowianom, 
czytelnikom „żłosu Radzionkowskiego” 
najlepsze yczenia wiąteczne i noworoczne, 
niech nasza wspólna „mała ojczyzna” ma się 
coraz lepiej! Niech nowy rok 2013 przynie-
sie ka demu z nas wiele szczę cia, zdrowia, 
wiele rado ci i spełnionych marzeń i je li tyl-
ko gdzie  w Waszej codzienno ci będziecie 
chcieli co  zmienić – mo ecie na nas liczyć…

www.rtsk.pl – pokazujemy Radzionków takim jakim jest!

List do redakcji
Witam,  proszę  pana,  remontuje 
się  ulicę  Księ ogórsk ,  a  przy 
okazji  dewastuje  się  okoliczne 
ulice.  Je d   po  niech  20-to-
nowe cię arówki,  ju  widać  ich 
negatywny wpływ na drogi wio-
d ce do basenu. Drogi te s  roz-
je d ane, nie dba się o okolicę. 
Byłem w tej sprawie w urzędzie 
miasta, pan B. urzędnik, przyj ł 
mnie  bardzo  opryskliwie  –  s  
roboty, więc i zniszczenia musza 
być. Tyle. Nie mam w tpliwo ci, 
i  kiedy droga Księ ogórska zo-
stanie ukończona pan burmistrz 
przyjedzie,  eby  sobie  zrobić 
na  miejscu  fotkę,  będ   kwiaty 
i  przecinanie  wstęgi,  a  potem 
braknie  kasy  na  poprawienie 
tego,  co  się  zniszczyło.    Cel 
u więca  rodki.  

Wakacje
Wedle sondy internetowej por-
taluŚ www.radzionkow.info.pl/ 
na pytanie – gdzie wybierasz 
się  w tym roku na wakacje 
otrzymano następujące wynikiŚ 
nad polskie morze (23.88%), 
w polskie góry (14.93%), do 
europejskiego kurortu (8.96%), 
do egzotycznego kraju (4.48%), 
nie wyje d am (47.76%)
Co si  dzieje w tym mie cie?Ą

RADNY WYPROSZONY 
Z URZ DU

17 lipca, radny RTSK, przeby-
wający w UM w sprawach zwią-
zanych z wykonywaniem swego 
mandatu w widząc, i  na sali 
sesyjnej rady miasta zebrali się 
ludzie, dokładnie kibice Ruchu 
Radzionków usiadł tam chcąc 
się debacie burmistrza i prze-
wodniczącego rady przysłuchać. 
Został jednak z sali wyproszony 
przez burmistrza. To wydarze-
nie rzuca wiatło na nasza lokal-
ną demokrację.
Z ka dej pielgrzymki wraca 
si  silniejszym i lepszym…

W dniach 24 – 28 lipca tego roku 
pielgrzymowali my do Często-
chowy na Jasną żórę. Była to 
ju  55 piesza radzionkowska 
pielgrzymka do Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Tegorocznym 
hasłem pielgrzymki było hasło 
roku duszpasterskiego „Ko ciół 
Naszym Domem”.
Radzionkowianin Paweł Za-
grodnik nie zawiódł ale me-
dalu w Londynie nie zdobył.  
Dlaczego? To wiedz  tylko 

s dziowie.

Wrzesień
RYNźK W TORNADZIź 

KURZU
W tornadzie kurzu rodzi się sztan-
darowa budowla burmistrza i Ini-
cjatywy Obywatelskiej – rynek. 

Miastotwórczy rynek, jakby my 
nie byli ju  miastem a para mia-
stem. Czy rynek się urodzi choć-
by po 7 latach dzi  jeszcze nikt 
tego nie wie. Niech kto  nam po-
wie – kto i za ile zechce w rynek 
zainwestować? W kryzysie i cza-
sach niepewno ci? źkonomiczne 
podstawy przyszło ci tego terenu 
winne być znane głęboko wcze -
niej przed pierwszymi wyburze-
niami…

SAMORZ DY ID  
NA SźJM

Inicjatywa  Obywatelska  rz dzi 
Radzionkowem  od  2006  roku. 
Dzi   zrzuca  sw   nieudolno ć 
na rz d, który ponoć nie kocha 
samorz dów.  A  jak  zagospoda-
rowano dziesi tki milionów zło-
tych,  gdy  kasa  zewnętrzna  szła 
do miasta?  Jaka  jest  dzi   war-
to ć dodana pochodz ca z  tego 
czasu?  Zarzucamy  tej  władzy 
jeden zasadniczy  jednak grzech 
–  brak  uporz dkowanej  wizji 
rozwoju miasta. 

Apel do radzionkowskich 
przedsi biorcówĄ

Kieruję te słowa do kole anek 
i kolegów prowadzących dzia-
łalno ć gospodarczą na terenie 
Radzionkowa, a jest nas z górą 
tysiąc. Mo e wreszcie staniemy 
się grupą, z którą władza będzie 
się liczyć?!

TOTALNY LANS
W czasie żali żrand Prix 
„Kryształy PR-u” w kategorii 
„Najlepszy ilm promocyjny” 
zwycię yła żmina Radzion-
ków… To wszystko jest prostą 
funkcją prowadzenia polityki 
wizerunkowej przez ekipę Ini-
cjatywy Obywatelskiej. Bur-
mistrz nie ukrywał i nie ukrywa 
swych intencji publicznie mó-
wiąc, i  jego celem jest „popra-
wa wizerunku miasta”. Wize-
runku, czyli powierzchowno ci.

Pa dziernik
Nad pi kn , 

modr  Szarlejk …
Na początku pa dziernika do-
konano odbioru prac (ponad 2,5 
mln zł.)związanych z realizacją 
I etapu rekultywacji doliny rzeki 
Szarlejki. Dzięki temu zadaniu 
został przywrócony naturalny 
charakter rzeki, zaburzony dzia-
łalno cią górniczą na tym tere-
nie. Pytamy – jak to będzie mo -
liwe bez zaanga owania Piekar 

ląskich  a przede wszystkim 
- Bytomia!?

Czy ulica A. Krzywoń znaj-
dzie darczyńców?

Kolejny etap „schetynówek” 
pod nazwą „Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych - 
źtap II. Bezpieczeństwo – Do-

uzupełniają informacje. Druga 
czę ć po więcona jest kolejnym 
regionom winiarskim. Omawia ich 
szczegółowo geograiczne poło e-
nie, klimat oraz powstały terroir. 
Do ka dego regionu dołączona jest 
dokładna mapka i przedstawione 
są atrakcje turystyczne i kultural-
ne. Proponujemy (sprawdzone!) 
wycieczki po „winnych cie kach” 
oraz odwiedzenie znajdujących 
się na nich lokali, restauracji i wy-
szynków. Dalej prezentujemy wy-
brane „Weingüter” czyli irmy wi-
niarskie, ich metody pracy, rodzin-
ne tradycje, wyró nienia i nagrody 
międzynarodowe, no i oczywi cie 
ich najlepsze wina wraz z opisem, 
cenami oraz adresami dystrybuto-
rów w Polsce. Zainteresowanym 
podajemy tak e mo liwo ci nocle-
gu u winiarzy i adresy kontaktowe.

– Po takiej publikacji jeste  
więc koneserem wina.

Lubię delektować się dobrym 
winem. Nie muszę go nawet pić. 
Wystaczy jego bukiet. Dobre wina 
mają aromat, który budzi najwspa-
nialsze wspomnienia lata, przyro-
dy, dawnych prze yć...

– Masz wspaniałą rodzinę – 
mę a i dwóch synów. Czy mo esz 
o nich co  powiedzieć?

Moi synowie mają natury indy-
widualistów. Wszystkiego muszą 
do wiadczyć sami. Kiedy  działało 
mi to na nerwy, z perspektywy cza-
su sądzę, e wyszło im na dobre. 
Robert (27), urodził się jeszcze 
w Polsce. Skończył High School 
w Texasie, potem zdał maturę 
w Niemczech. Początkowo stu-
diował technikę pojazdów. Jednak 
niebawem rzucił studia i powo-
łał studencką radiostację. Była to 
wtedy jedyna radiostacja rokowa 
w Monachium, która wkrótce roz-
winęła się do profesjonalnej, bar-
dzo popularnej stacji. Następnie 
zaczął wydawać magazyn rocko-
wy. Obecnie studiuje prawo na Lu-
dwig-Maximilian-Uniwersytecie 
w Monachium. Oliver ma dzi  20 
lat. W wieku 15 lat wyjechał sam 
do Osaki, gdzie przez rok przeby-
wał i chodził do japońskiej High 
School. Mówi i pisze biegle kilko-
ma językami. Po powrocie do Nie-
miec zdał maturę i obecnie studiuje 
Japonistykę i źkonomię w Heildel-
bergu. Mą  Andrzej skończył rów-
nie  AżH. Jest managerem w jed-
nej ze znanych kanadyjskich irm.

– Jakie masz plany na przy-
szło ć?

-Na pierwszym miejscu stoi 
rodzina. Poniewa  jeste my roz-
rzuceni po całym wiecie robię 
wszystko, aby nasze kontakty 
były ywe i aktualne. Organizuję 
spotkania, zjazdy, więta i urlopy. 
W 2013 czeka nas lub Roberta. Je-

eli chodzi o podró e, to ta lista nie 
ma końca np. marzy mi się prze-
pielgrzymować Camino de Santia-
go (szlak w. Jakuba wiodący od 
francuskich Pirenejów do Santiago 
de Compostela w Hiszpanii).

Jak czujesz si  z okre leniem 
„ Ambasador Radzionkowa”?

– To wielki zaszczyt i honor dla 
mnie. Dziękuję bardzo za przyzna-
nie mi go. Ale to dla mnie tak e zo-
bowiązujący tytuł. Zawsze z dumą 
podkre lam, e pochodzę ze lą-
ska. My, lązacy mamy ciekawą 
historię, bogatą kulturę, tradycję. 
żdy pisałam o więtej Tunice dla 
Adalbertusa, miałam kontakty 
z biskupstwem w Trewirze. Wysła-
łam im pó niej całego Adalbertusa. 
Bardzo mi za niego dziękowali.

To mnie cieszy, e naszea ga-
zetka paraialna powędrowała za 
po rednictwem „ambasadorki” a  
do Trewiru.

Dziękuję Ci Nino za niezwykle 
ciekawą i barwną rozmowę. Je-
stem oczarowana i pełna podziwu 
dla Ciebie i Twojej rodziny. yczę 
Ci, aby  spełniała kolejne marze-
nia z taką samą pasją i z u mie-
chem na ustach i w sercu. Jeste  
niesamowita!

Dziękuję Ci równie  Marysiu. 
yczę Tobie, całej Redakcji oraz 

Wszystkim Mieszkańcom Ra-
dzionkowa Zdrowych, Wesołych 

wiąt Bo ego Narodzenia oraz 
Szczę liwego Nowego Roku!

Resume

Janina Maroschik, kobieta, która 
osiąga nie tylko szczyty Himalajów, 
ale jest erudytą w wielu innych dy-
scyplinach. Jej ycie jest na wskro  
wypełnione nowymi pomysłami 
i dokonaniami. Potrai, będąc rów-
nocze nie matką i oną rozwijać 
swoje pasje i towarzyszyć swojej 
rodzinie. Oczytana dziennikarka, 
lingwistka, golistka, która zwie-
dziła pola golfowe na całym niemal 
wiecie, obeznana w architekturze 

i ceramice, opisująca z pasją swo-
je podró e, gotowa na ka de nowe 
wyzwanie. Odwa na i nieustraszo-
na. Korzysta ze swoich zdolno ci, 
mo liwo ci, zmierza się ze wiatem, 
by te  oddać mu jak najwięcej ze 
swojej wiedzy i zdolno ci. W prze-
rwie swoich podró y Janina wraca 
zawsze chętnie do miasta swojego 
dzieciństwa, do Radzionkowa. To 
podró  wyjątkowa. Dotyka jej ser-
ca. Wspomina to, co pozostało jesz-
cze w pamięci. Kiedy czyta, mówi, 
czy pisze o Radzionkowie, wzrusza 
się. To miasto nie jest jej obojętne. 
Owego pamiętnego czerwcowego 
dnia spacerowały my z Niną po na-
szym mie cie. Odkrywała na nowo 
jego uroki dzi  ju  oczami dorosłej 
kobiety i powielała wspomnienia 
z dzieciństwa. To było jej swoiste 
prze ycie, którego nie zapomnę. 
Wyczytałam w jej oczach to, co 
w tym mie cie ją fascynuje. Tutaj 
te  mieszka jej ojciec, który jest 
dumny ze swej córki. 

C.D. na str.18
C.D. ze str.14

Tradycyjnie 4 grudnia, przed kaplicą po więconą więtej Barbarze 
– Patronce, na terenie po byłej kopalni „Radzionków”, zmówiono mod-
litwę za górników i ich rodziny. Uroczysto ć prowadził ksiądz proboszcz 
źugeniusz Krawczyk.

Mtźverest  (fotoŚ Janina Maroschik)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż
odszedł od nas nasz Przyjaciel

ZYGMUNT SAJDAK
Będziemy pamiętać o Tobie.

Przyjaciele z RTSK

Zmarł

JERZY GLOMBIK
Najszczersze wyrazy współczucia

dla
Moniki Glombik, córki Małgorzaty i Rodziny.

Paweł Bomba, Zarząd RTSK, 
członkowie Stowarzyszenia oraz redakcja 

„Głosu Radzionkowskiego”

Paweł Bomba

RźMANźNTY 
U SCHYŁKU ROKU

wi ta Bo ego Narodzenia oraz zbli aj cy sie koniec roku 2012, 
to dla ka dego człowieka bardzo wa ne momenty w yciu. Z jednej 
strony pragniemy jak najbardziej uroczy cie i duchowo prze ywać 

wi ta Bo ego Narodzenia w gronie najbli szej rodziny i bliskich, 
a z drugiej strony nachodz  nas releksje zwi zanie z kończ cym si  
rokiem, czyli wiadomo ci , i  o rok jeste my starsi… Robimy te  
w tym czasie „roczne remanenty” podsumowuj c, czego w mijaj -
cym roku dokonali my, nasze sukcesy, pora ki, planujemy tak e, co 
zrobić w nowym roku.
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Za co nie kocha?  To pytanie 
pozostanie jednak oicjalnie bez 
odpowiedzi. Wbrew prawu ( Art. 
36a ust. 2 i ust. 13 ustawy o sy-
stemie o wiaty) i bez logicznego 
uzasadnienia powierza się jej sta-
nowisko tylko na okres jednego 
roku. Nadzór prawny Wojewody 

ląskiego uchyla zarządzenie Bur-
mistrza jako niezgodne z prawem. 
Burmistrz jednak odwołuje się do 
sądu, bo któ  to odwa ył się kwe-
stionować jego dekrety. Odwołuje 
się tak e pani Łukawska, chce, 
eby tak e w Radzionkowie obo-

wiązywało takie same prawo jak 
w całym kraju. Ciekawe kto wygra 
– bo nie dla wszystkich czarne jest 
czarne, a białe jest białe. Więc mu-
simy czekać. 

Kolejna odsłona „sprawy Łu-
kawskiej”. Przy zatwierdzaniu 

arkusza organizacyjnego szkoły 
musi wykonać polecenie, które-
go nie będzie w stanie wykonać 
– redukcja etatów pracowników 
obsługi. Nale y zredukować za-
trudnienie o ponad 2 etaty, ale 
pod warunkiemŚ zwolnić oso-
by, które posiadają inne  ródła 
utrzymania. W szkole są zatrud-
nione dwie panie, które spełniają 
ten warunek, jednak jedna z tych 
pań przebywa na długim zwol-
nieniu lekarskim i nie mo na jej 
zwolnić. Drugą panią - kucharkę 
– gdyby zwolnić trzeba byłoby 
zatrudnić kogo  innego posiada-
jącego wła ciwe kwaliikacje. Ale 
nawet zwolnienie tych dwu osób 
nie daje w sumie oczekiwanej re-
dukcji zatrudnienia. Ci, którzy to 
zadanie zadali nie chcą przyznać 
się do błędu.

Pani Kwiecińska (powołana 
przez Burmistrza bez konkursu) 
tak e jest bardzo zatroskana o los 
biednych ludzi, których krzywdzi 
niedobra pani Łukawska. Trochę 
chyba pomyliły się pani Kwie-
cińskiej role. Bez za enowania 
wchodzi w kompetencje dyrektora 
Szkoły. Pani Kwiecińska czuje się 
odpowiedzialna za losy pracowni-
ków o wiaty i ma prawo wysłuchi-
wać ich skarg (te uwagi - na podsta-
wie wypowiedzi p. Kwiecińskiej 
na posiedzeniu komisji rewizyjnej 
w dniu 26.11.2012r). Proponuję 
jednak pani Kwiecińskiej zapozna-
nie się ze statutem placówki, której 
jest dyrektorem i przestrzeganie 
prawa. Kolorytu całej sprawie do-
daje w stosownym czasie protest 
kilku pracowników obsługi szkoły. 
Protest ten był omawiany na trzech 
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
RM. Nie za bardzo wiadomo o co 
w tym wszystkim chodzi. „Kie-
rownikiem” tego protestu jest oso-
ba społecznie bardzo aktywna, za-
trudniona w szkole na stanowisku 
pracownika obsługi a do pomocy 
zaproszono pewną starszą Panią 
z Tarnowskich żór, która zawsze 
jest obecna, gdy trzeba zrobić za-
dymę. Tylko czy Radzionkowowi 
potrzebne są zadymy, czy o wiata 
radzionkowska nie potrzebuje nor-
malno ci? 

Wydaje się, e żmina Radzion-

ków, a wła ciwie jej władze tak 
bardzo zatroskane o o wiatę Po-
wiatu Tarnogórskiego i Bytomia,  
gotowe pomagać innym  nie za 
bardzo potraią sprostać zadaniom 
własnym. Optymizmem powiało 
na posiedzeniu Komisji Rewizyj-
nej RM w dniu 7 grudnia br. Radni 
– członkowie komisji uznali, e tę 
sprawę  (protest pracowników ob-
sługi) nale y zakończyć, bo praw-
dopodobnie jej rozwiązanie nie 
le y w kompetencjach Komisji, 
a ponadto nie za bardzo wiadomo 
o co chodzi. Wystąpienia Rad-
nych były logiczne i wskazywały 
na zrozumienie trudnej sytuacji 
w jakiej jest Pani Łukawska. Boję 
się jednak, e za kilka dni Radni 
koalicji rządzącej będą musieli 
stanąć przed swym Bossem, który 
ka e im zmienić stanowisko w tej 
sprawie. 

Komu zale y na tym aby skłó-
cać rodowisko o wiatowe Ra-
dzionkowa? Mo e by tak w nad-
chodzącym czasie, nie dochodzić 
czy zwierzęta mówią ludzkim gło-
sem, a samemu być człowiekiemŚ 
mówić i postępować po ludzku, 
tym bardziej gdy się swoje przy-
wiązanie do Warto ci tak gło no 
wiatu ogłasza.

Wesołych wiąt i pokoju, który 
wnoszą te więta w naszą codzien-
no ć.

Ryszard Posmyk

Pokój tej szkole…
Zacz ło si  od pechowego ogłoszenia konkursu na dyrektorów 
miejskich szkół. Kto  popełnił bł d. Przygotowanie konkursu 
jest zadaniem statutowym Zakładu Placówek O wiatowych, któ-
rego dyrektorem jest obecnie pani Kwiecińska.  Drugie podej-
cieś konkurs odbywa si  w najtrudniejszym dla szkoły okresie 

– okresie klasyikacji,  konferencji plenarnych. Wynik konkursu 
w SP1 oczywisty. Komisja wskazała pani  Bo en  Łukawsk  – co 
nie jest zaskoczeniem dla rodowiska szkolnego. Wynik jest jed-
nak zaskoczeniem dla organu prowadz cego, który „nie kocha 
pani Łukawskiej”. 

Sam kiedy  reprezentował Polskę, 
pracując w Ministerstwie żórni-
ctwa, gdy wyje d ał na delegacje 
między innymi do Chin. 

Być mo e z jego opowie ci 
zrodziła się w sercu córki Janiny 
chęć podró owania i poznawania 
języków obcych. Synowie, mło-
dzi i kreatywni, te  wiedzą, jak i ć 
przez ycie, wykorzystując swoje 
talenty i rozwijając pasje. Mą  jest 
wielkim wsparciem dla całej rodzi-
ny, bez niego, jak twierdzi Nina, 
nie byliby tym kim są. Kiedy  
przeczytałam ciekawe zdanieŚ

„ wiat jest jak księga. Kto nie 

podró uje, czyta jakby tylko jedną 
stronę”.

Nina, dzięki Twoim podró om 
Twoja księga jest w kilku tomach. 
I to jest Twój skarb. Zachowaj go 
w swojej bibliotece ycia i pisz 
tomy następne. Tego z serca Ci y-
czę, a my lę, e pod tym zdaniem 
podpiszą się yczliwi mieszkańcy 
Radzionkowa – miasta, do którego 
bodaj podró ujesz najchętniej, bo
„Człowiek nigdzie naprawdę nie 
był, póki nie wróci do domu.” 
(Terry Pratchett).

Maria Kielar-Czapla

Meksyk Chiapas (fotoŚ Janina Maroschik)

Japonia Kobe (fotoŚ Janina Maroschik)


