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MASAKRA DRZEW NA SZYMAŁY

– WSTRZYMANA!

Po ostrych protestach społecznych, po zebraniu ok. 1000
podpisów radzionkowian pod apelem i protestem przeciw wycince lip przy Szymały, władze miasta cofają się przed kontynuowaniem tego procederu. Zapewnienie jest takie, iż do końca
roku drzewa ocaleją? Co potem? Okaże się…
Władza ustępuję więc przed opinią publiczną, to nie porażką, to racjonalne zachowanie, sygnał, iż głos mieszkańców liczy
się, liczyć się powinien. Błąd popełniono u zarania…
Sprawą zajmie się także jedna z komisji rady miasta, a potem
radni podczas sesji. Brawo mieszkańcy! Padło tylko 6 drzew…
Całość na str. 8-9

ROJCA TO NIE HASIOK!

Pod petycją mającą poprzedzić ewentualne konsultacje społeczne
w sprawie usytuowania w Rojcy kolejnej uciążliwej dla ludzi inwestycji zebrano już kilkaset podpisów. I wszystko jedno czy będzie to
składowisko odpadów, czy kompostowania. Petycja ma uświadomić
władzom naszego Miasta, że chcemy żyć jak ludzie, że nie chcemy
wąchać smrodów oraz, że domagamy się zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przez zapis „zakazuje się uruchamiania zakładów mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w Radzionkowie”, (a szczególnie w Rojcy).
Czytaj na str. 5-6
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BASEN
DOJRZEWA

Koncepcja krytego basenu pojawiła się po raz
pierwszy w kampanii wyborczej w 2010 roku.
Trochę czasu minęło, pomysł „dojrzewa”.
Pod koniec czerwca została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego dla krytego basenu. Projekt przewiduje: halę basenową,
a w niej: basen sportowy o wymiarach 25,0 x 12,5 m i zmiennej głębokości
dna od 1,2 m oraz basen do nauki pływania o wymiarach 12,5 x 6,8 m
i zmiennej głębokości dna od 0,3 do 1,1 m, a także strefy rekreacyjnej: dwie
wanny jacuzzi o średnicy 2,4 m, zespół saun (sucha, parowa) wraz z natryskiem, przebieralnię dla minimum 80 osób wraz z zapleczem sanitarnym,
pomieszczenia technologiczne, socjalne, gospodarcze, a na zewnątrz: parkingi, ciągi komunikacyjne, zieleń.
Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę ma
zostać zrealizowane do końca 2019 roku. Kryty basen na służyć głównie
dzieciom do nauki pływania, a w godzinach wieczornych i popołudniowych – odpłatnie - mieszkańcom Radzionkowa.
Red.

Marian Dziembała, radny

DOMAGAMY SIĘ
MODERNIZACJI SCHODÓW!
GDYBYŚMY TYLKO
CHCIELI JEŹDZIĆ KOLEJĄ…
Ospale trwają prace nad Centrum Przesiadkowym przy ul. Kużaja. Jak
pokazują wizualizacje, ma tam powstać budynek z poczekalnią oraz toaletami, ogólnodostępny parking przy ul. Schwallenberga, a także przeniesiona już zatoka autobusową z ul. Schwallenberga na ul. Kużaja.

Nie można było już dłużej czekać, tym bardziej, iż prace przy centrum
przystankowym ruszyły. 17 lipca, jako radny miasta Radzionków skierowałem do burmistrza miasta i przewodniczącego rady miasta pismo w
sprawie pilnego remontu – modernizacji schodów na skarpie przy ulicach Przyjaźni i Wspólnej. Rozpocząłem także zbiórkę podpisów pod
petycją do władz miasta.
Temat: Modernizacja schodów na skarpie od skrzyżowania ulic
Przyjaźni-Wspólnej
Aktualnie prowadzone są prace związane z modernizacją m.in.
ulic Przyjaźni i Wspólnej. W trakcie tych prac został również wykonany częściowo chodnik do schodów na skarpie do granicy terenu stanowiącego własność kolei.
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, którzy wykorzystują te schody do komunikacji m.in. z ul. Przyjaźni i Wspólnej, by
dojść do centrum przesiadkowego, ulicy Kużaja, na dworzec kolejowy, do szkoły nr 2, na Rojcę, do centrum Radzionkowa i na targowisko itd., wnoszę o podjęcie starań w celu modernizacji tych schodów.
Stan techniczny schodów jest bardzo zły. Zagraża zdrowiu i życiu
osób korzystających z nich. Wymaga natychmiastowej naprawy. Ponadto chodnik, który został wykonany do tych schodów jest wadliwie
wykonany. Stopień spadku nachylenia tego chodnika jest bardzo duży
co powoduje duże utrudnienia i niebezpieczeństwo przy schodzeniu
osób starszych i dzieci (szczególnie w okresie zimowym). Chodnik ten
wymaga poprawy jego wykonania poprzez przebudowę ze spadkiem
nachylenia – na chodnik – o układzie schodkowym.
Teren, na którym znajdują się schody jest terenem kolei, dlatego
wnoszę o podjęcie działań, by wspólnie z koleją rozwiązać ten problem w trybie pilnym, jeszcze przed okresem najbliższej zimy.
Do wiadomości:
Radni Rady Miasta
Głos Radzionkowski
Kurier Radzionkowski
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NIEZIELONY PRZYSTANEK

Na budowanym węźle przesiadkowym w al. św. Jana Pawła II powstanie pierwszy w Toruniu „zielony przystanek”. Obie wiaty zostaną na całej długości obsadzone szybko przyrastającymi pnączami.
Takie rozwiązanie nie tylko uprzyjemni oczekiwanie pasażerom i da im jeszcze większą ochronę
przed słońcem, ale także wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
I tak dzieje się w całej Europie.
Zielone przystanki funkcjonują np. na Wyspach Brytyjskich, w USA,
Holandii i krajach skandynawskich. Porośnięte wiaty nie tylko oczyszczają
powietrze i w upalne dni oczekującym pasażerom dają kojący cień, ale też
zwiększają retencję. Ponadto poprawiają miejską estetykę.
Popatrzmy na nasze „osiągnięcie”, zabetonowany przystanek i par-

Można i tak, bez refleksji.
Można, co dowodzi rodzimy, radzionkowski przykład…

king przy Szwallenberga. Nie widać stanowisk dla zieleni. Zgroza! Co
prawda przystanku tam nie będzie, ale po co nam to?
Red.

Do podziału 400 tysięcy z powiatu

Powiat tarnogórski ogłosił kolejną edycję budżetu obywatelskiego.
Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje inwestycji, które zostaną wykonane w 2020 roku. Termin zgłoszeń upływa 12 sierpnia, z podpisami
minimum 20 osób.
Na budżet obywatelski powiat przeznaczył 400 tys. zł. Pieniądze
mogą być spożytkowane na inwestycje, które mieszczą się w kompetencjach samorządu powiatowego. Można do nich zaliczyć prace przy
drogach, chodnikach, budynkach i innych nieruchomościach należących do powiatu, a także promocję zdrowia, sportu, kultury.
220 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców (Tarnowskie
Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice).
Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec, który ukończył 18 lat
oraz organizacje pozarządowe działające w powiecie. Po ocenie formalnej wnioski poddane zostaną głosowaniu. Zachęcamy!
xxx
I jest inicjatywa, którą zgłasza przewodniczący klubu radnych
RTSK Karol Pietryga. Projekt polega na wymianie zużytej nawierzchni
chodnika w ciągu drogi powiatowej Kużaja w
Radzionkowie pomiędzy ulicami Gierymskiego a Nieznanego Żołnierza. Przedmiotowy
odcinek obejmuje chodnik o długości ok. 260m i szerokości 3m
co daje 780m2 nawierzchni do wymiany, szacunkowy koszt projektu:
150 000 zł.
- Istniejąca nawierzchnia asfaltowa chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym co było
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wielokrotnie sygnalizowane władzom Powiatu przez Komisję Komunalną Rady Miasta Radzionków. Infrastruktura drogowa będąca
w gestii powiatu na terenie Radzionkowa znajduje się w złym stanie
technicznym i trudno jest wyegzekwować załatanie dziury nie wspominając o kompleksowym remoncie, co za każdym razem jest uzasadniane
brakiem środków. Mając powyższe na uwadze z wielkim entuzjazmem
i nadzieją przyjąłem informację o możliwości przedstawienia projektu
do budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego. Liczę, że projekt
spotka się ze zrozumieniem władz oceniających wnioski oraz licznym
poparciem mieszkańców powiatu – mówi Karol Pietryga.
Projekt będzie służył całym pokoleniom mieszkańców Radzionkowa oraz wszystkim gościom, którzy bez obawy o skręcenie kostki będą
mogli się poruszać równym chodnikiem. Bez wątpienia najbardziej
skorzystają osoby w podeszłym wieku oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach a także osoby niepełnosprawne dla których stan infrastruktury chodnikowej jest kluczowym dla ich mobilności. Chodnik w
ciągu ulicy Kużaja jest ważny dla mieszkańców przemieszczających się
do kościoła P.W. W.N.M.P. w Rojcy a także do centrum Radzionkowa
i z powrotem. Warto na niego zagłosować!
Kontakt do zgłaszającego / przedstawiciela zgłaszającego: Karol
Pietryga tel: 607-985-984, biuro@trailers.com.pl; (należy podać imię,
nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres email)
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Dlaczego protestujemy przeciwko budowie
instalacji do przetwarzania odpadów w Rojcy
W marcu 2019 roku jedna ze śląskich firm, złożyła wniosek do Wydziału Ekologii
Urzędu Miejskiego w Radzionkowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tuż obok szybu wentylacyjnego, przy ul. Nałkowskiej.
Przekładając to na język zrozumiały, polega to na tym, że do zakładu
przywozi się śmieci, takie jak te z naszych kubłów, zagnite i są one przetwarzane – przetwarzane tzn. rozdrobnione. Po odzyskaniu kilku, w porywach kilkunastu procent surowców wtórnych, rozdrobniona reszta po
zmieszaniu z osadami wywożona jest na składowisko odpadów. Jaki był
smród przy tego typu działalności mieliśmy możliwość doświadczyć gdy
kilka lat temu podobna działalność była prowadzona przy ul. Nałkowskiej
tuż przy obwodnicy. Dodatkowo, w przypadku gdyby planowane przedsięwzięcie doszło do skutku, za smród firma śmieciowa będzie zrzucała
odpowiedzialność na oczyszczalnię i odwrotnie. A my mieszkańcy, będziemy żyć w smrodzie. Przy tego typu działalności smród jest nieunikniony, ale za to unikalny. Chyba każdy zna smak smrodu otwierając swój
kubeł przed domem. Smród z oczyszczalni który tak nam doskwiera to
nic w porównaniu do tego, gdyby doszło do uruchomienia tej instalacji.
Smród z oczyszczalni zdarza się okresowo przy okazji wywożenia osadów,
czy jakichś awarii filtra na hali krat. Przede wszystkim, ścieki płyną pod
ziemią a zatem ich transport nie jest śmierdzący, a zagnite śmieci będą
transportowane ulicami.
Nie możemy dopuścić do powstania takiego „smrododawcy” w Rojcy.
Jeżeli inwestor złoży prawem wymagalną dokumentację, Gmina Radzionków nie będzie miała innej możliwości, jak wydać decyzję zezwalającą na
tego typu działalność. Problemu by nie było, gdyby nasza Rada Miejska
(pomimo sprzeciwu dwóch radnych) nie uchwaliła w 2015 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znalazł się
zapis dopuszczający możliwość prowadzenia tego typu działalności w tak
bliskiej odległości od osiedli mieszkalnych. Zapis ten brzmi: „dopuszcza
się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko”.
Petycja ma uświadomić władzom naszego Miasta, że chcemy żyć jak
ludzie, że nie chcemy wąchać smrodów oraz, że domagamy się zmiany
zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przez
zapis „zakazuje się uruchamiania zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w Radzionkowie”, (a szczególnie w Rojcy).
Więcej informacji wraz z kopiami dokumentów źródłowych, zdjęciami
można znaleźć na stronie ryszardlis.wordpress.com w linku pod tytułem
„Nie dla smrodu w Rojcy”. Jeżeli ktoś, kto przeczytał tę ulotkę i chciałby
podpisać petycję a nikt do niego po podpis nie dotarł, czy ma dodatkowe
pytania, proszę kontaktować się drogą mailową na adres rsil@interia.pl
bądź a.niedzwiecka@radzionkow.pl
Panie Ryszardzie – szacunek, Aneto – takoż…

Wniosek obejmował linię technologiczną krusząco-przesiewającą do produkcji kruszywa budowlanego, linię technologiczną krusząco-przesiewającą
do wytwarzania komponentu do paliw alternatywnych lub paliw alternatywnych, linię do przesiewania stabilizatu i doczyszczania kompostu, linię
do separacji metali żelaznych i nieżelaznych, produkcję kompostu.
Burmistrz Miasta Radzionków poprzez realizację nałożonych nań ustawowych obowiązków poddał wniosek weryfikacji pod kątem formalnym
i merytorycznym. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu
o obowiązujące procedury, określone przede wszystkim w ustawie z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego działki te leżą w strefie aktywności gospodarczej, gdzie dopuszczona jest realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć.
W dniu 19 czerwca 2019 r. inwestor złożył korektę wniosku odstępując
od realizacji znacznej części przedsięwzięcia. Na chwilę obecną prywatny
inwestor prowadzący działalność gospodarczą planuje wyłącznie instalację
do kompostowania.
Zmieniony wniosek jest obecnie weryfikowany pod względem formalnym
i merytorycznym. Kolejnym etapem zgodnie z przepisami będzie opiniowanie wniosku w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko tego przedsięwzięcia tj. przedłożenia raportu oddziaływania
na środowisko, w takich organach jak: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu.
Jeżeli w toku postępowania administracyjnego będzie wymagany raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o czym zdecyduje Burmistrz Miasta Radzionków na podstawie opinii powyższych organów oraz
własnej analizy, strona społeczna zostanie zawiadomiona o planowanym
przedsięwzięciu obwieszczeniem o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. Na obecnym etapie niemożliwym jest określenie czy i kiedy takie obwieszczenie zostanie wydane. Tzw. konsultacje
społeczne, obejmujące możliwość składania uwag i wniosków, byłyby prowadzone przez 30 dni po wydaniu ww. obwieszczenia.
Urząd Miasta Radzionków zwraca szczególną uwagę na każde przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem odpadami i każdy tego typu przypadek jest poddawany bardzo szczegółowej analizie.

xxx
Reakcja miasta: 10 lipca, UM W związku z pojawiającymi się dezinformacjami dotyczącymi rzekomej budowy spalarni na terenie Radzionkowa
wyjaśniamy co następuje.
W dniu 21 marca 2019 r. właściciel działek o numerach ew. 1993/30
i 1992/30 przy ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie, złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji do przetwarzania odpadów.

xxx
Wszystko byłoby dobrze, czuwajmy nad tym, co może się zdarzyć,
i strona społeczna i urzędnicy, tylko po co był ten wstęp? O jakiej spalarni
mowa? Kto to powiedział? Po raz pierwszy słyszymy o niej w oficjalnym
komunikacie urzędu miasta. Jeśli nie z urzędu są owe „dezinformacje”, to
skąd? Urząd zajmuje się plotkami? Nie powinien.
Red.

Głos
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Ryszard Lis

Rojca to nie hasiok, ciąg dalszy – Nie dla smrodu w Rojcy
Duże oburzenie wśród mieszkańców wywołała informacja o możliwości wybudowania kolejnego „śmierdzącego” przedsięwzięcia w Rojcy tj.
instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Nałkowskiej. Co dalej się
dzieje w tej sprawie? Wydział Ochrony Środowiska nadal analizuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a konsultacje nie zostały jeszcze
ogłoszone. Tymczasem razem z Panią Anetą Niedźwiecką, radną z Rojcy
postanowiliśmy nie czekając na ogłoszenie konsultacji, napisać Petycję do
Władzy uchwałodawczej i wykonawczej naszego Miasta o nie dopuszczenie do jej powstania oraz o zmianę miejscowego planu zagospodarowania (dalej MPZP) poprzez zakazanie wszelakich inwestycji „śmieciowych
i złowonnych” tj., że „niedopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” w Radzionkowie, a w szczególności w Rojcy. Zbieranie podpisów pod petycją trwa.
Tak dla przypomnienia, wjeżdżając do Rojcy od strony obwodnicy, najpierw czujemy „zapaszek” z zakładów mięsnych, następnie stacji paliw,
Wtórmetu, palącej się hałdy no i oczyszczalni. Jeszcze mało? Obiektywnie
trzeba stwierdzić, że „zapachy” te są wyczuwalne okresowo. Gdyby jednak
doszło do uruchomienia zakładu przetwarzającego odpady, smród mielibyśmy na okrągło.
Przy okazji drążenia tematu wyszło, że przed uchwaleniem MPZP,
dwóch radnych wniosło uwagi do projektu MPZP polegające na tym, by
zakazać na tym terenie inwestycji śmieciowych, złowonnych przez zapis „na
obszarach objętych MPZP zakazuje się uruchamiania zakładów (…)wytwarzających uciążliwości zapachowe(…)”. Burmistrz w swoim rozstrzygnięciu
nie uwzględnił tych uwag (jak wynika z załącznika nr 2 umieszczonego na
stronie BIP) a Rada Miejska Radzionkowa uchwaliła MPZPUchwałą nr
IX/63/2015 w dniu 23 kwietnia 2015 roku w wersji pierwotnej. Wynika

PO CO PETYCJA!?
Jeszcze w zeszłym roku, jedna z zewnętrznych firm działająca w dziedzinie „odpadów” złożyła w naszym mieście papiery, iż
chciałaby i u nas podziałać. Proszę bardzo, chętnie widzimy u siebie
inwestorów, ale wiarygodnych i już dalej nie utrudniających nam
życia w tej części miasta. O złożeniu tych papierów publicznie nikt
się nie zająknął, ale sprawa wyszła dzięki Ryszardowi Lisowi i naszej radnej, Anecie Niedźwieckiej, którzy z właściwą sobie energią
ruszyli do akcji wpierw wyjaśnienia sprawy – co też tam rzeczona
firma chce składować – a potem ze społecznym protestem, nie przeciw władzy, bo ona ma nieco skrępowane ręce – prawo, to prawo.
Ale ufna, iż od nas, mieszkańców też zależy… Z tego co wiemy,
w referacie ochrony środowiska urzędu miasta znalazła radna wiele
zrozumienia…
A tak w ogóle, po prostu nie chcemy, dla dobra nas wszystkich, aby powtórzyły się sytuacje z innych miast, gdzie problem śmieciowy jest już znany,
znany z uciążliwości a czasem walki z wiatrakami, gdy prawo staje naprzeciw
obywatela, ba, staje naprzeciw jego prawom. To tylko umowny paradoks…
W 2015 roku radni poprzedniej kadencji podjęli uchwałę nr IX/63/2015
Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr
1 położonego przy ul. Orzechowskiej, dla obszaru nr 3 położonego przy ul.
J. Kużaja oraz dla obszarów nr 5 i nr 6 położonych przy ul. Z. Nałkowskiej
w Radzionkowie, i to właśnie skutkowało, że mamy na mapce Rojcy teren
oznaczony literką „P”, czyli teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, czyli taki, który daje możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a co za tym idzie i nas samych!
Mamy nie dość smrodu i na terenach pohałdowych ziemi z pełną tablicą
Mendelejewa?! Należy się zastanowić, czy nie zmienić tego zapisu w planie
zagospodarowania miasta? Może czas?
Mieszkańcy Rojcy mają pełną świadomość, gdzie mieszkają; to jest strefa
gospodarcza i trudno z tym dyskutować. O tyle ważna dla miasta, bo przynosi konkretną kasę do budżetu miasta, ale każdy ten, kto chciałby ekonomię
postawić ponad zdrowiem naszym i naszych dzieci zasługuje na potępienie.
Stąd nasze działanie w radzie miasta, a także zbiórka podpisów pod petycją…
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z tego, że nie było to niedopatrzenie czy omyłka a świadome i celowe działanie. Bo jak inaczej wytłumaczyć ten fakt? Czyżby Burmistrzowi zależało by
w Rojcy śmierdziało jeszcze bardziej? Jaki interes ma w tym Gmina? wyższy
podatek od nieruchomości? podatek smrodowy (o którym nie słyszałem)?
Ostatnie pytanie, jak większość Radnych mogła zagłosować przeciw interesom swoich wyborców, narażając ich na życie w smrodzie. Zwróciłem się
o wyjaśnienie tej sprawy do Władz Miasta.
Skany dokumentów źródłowych, przedmiotową uchwałę, można znaleźć na stronie ryszardlis.wordpress.com w linku pod tytułem „Nie dla
smrodu w Rojcy”. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pytania, czy nie podpisał
a chce podpisać petycję, proszę kontaktować się drogą mailową na adres
rsil@interia.pl bądź a.niedzwiecka@radzionkow.pl

Bytom

W Bobrku i na Stoszku nie będą
już składowane uciążliwe odpady

Krótka informacja z sąsiedniego Bytomia. Otóż, prezydent miasta
Mariusz Wołosz wygasił zezwolenie na przetwarzanie opadów w Bobrku przy ul. Pasteura. Decyzja o wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które od dłuższego czasu były uciążliwe zapachowo dla
mieszkańców Bobrka, jest już prawomocna. Uciążliwe odpady nie będą
także składowane przy ul. Łokietka na Stroszku.
xxx
Czyli jednak można, można jak się chce, liczyć się z ludźmi… red.

Radzionków, dnia 28 czerwca 2019 roku

Do Burmistrza		
Miasta Radzionków
Do Przewodniczącego
Rady Miasta Radzionków
Do Radnych
Miasta Radzionków

Petycja
przeciwko lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „zainstalowaniu instalacji do przetwarzania odpadów” na działce o powierzchni
1,76 hektara przy ul. Nałkowskiej w Radzionkowie.
My niżej podpisani mieszkańcy Miasta Radzionków, w szczególności
dzielnicy Rojca, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec budowy jakiejkolwiek instalacji do przetwarzania odpadów. Jako mieszkańcy jesteśmy
oburzeni zapowiedzią budowy instalacji do przetwarzania odpadów w tak
niewielkiej odległości tj. ok. 300 metrów od osiedli mieszkaniowych.
Nasze zdanie, co do lokalizacji tego typu instalacji jest jednoznaczne
i stanowcze: uważamy i będziemy uważać, że inwestycje „śmieciowe złowonne” jeżeli już to powinny być budowane na niezamieszkałych obrzeżach miasta, a nie w tak bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych.
Jako mieszkańcy Radzionkowa wnioskujemy do Pana Burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby we wskazanej wyżej lokalizacji instalacja do przetwarzania odpadów nie powstała.
W Rojcy mamy już wystarczająco dużo smrodu. Jest oczyszczalnia
ścieków, zakłady mięsne, paląca się hałda. Są dni, że już teraz nie można otworzyć okien. Pozwólcie nam żyć jak ludziom! Skandalem jest, że
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się zapis
o możliwości uruchamiania tego typu działalności.
Ponadto żądamy podjęcia uchwały przez Radę Miejską, zmieniającej
zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przez zakazanie wszelakich inwestycji „śmieciowych i złowonnych” w Radzionkowie a w szczególności w Rojcy. Jeżeli z jakiegoś powodu musiałaby taka
inwestycja powstać, to w odległości co najmniej 1,5 km od zabudowań
mieszkalnych.
Z poważaniem
Mieszkańcy Radzionkowa
(w załączeniu lista)
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MASAKRA DRZEW
NA SZYMAŁY – WSTRZYMANA!

W czerwcu na mieszkańców Radzionkowa, jak grom z jasnego nieba,
spłynęła wieść ogłoszona na stronie internetowej miasta o wycince starych, 90-letnich lip na ulicy Szymały:
Trwają prace przygotowawcze do planowanej przebudowy układu drogowego przy ulicy Szymały. Inwestycja obejmie przebudowę chodników
oraz wykonanie zatok postojowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej. W ramach prac przygotowawczych przy ul. Szymały zostanie wycięte 41 drzew, z tego w terminie do 30
czerwca, 6 drzew. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry jako organ zastępczy
zezwolił na wycinkę drzew. Zezwolenie zostało także uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Drzewa zostaną wycięte z uwagi
na niekorzystny wpływ drzewostanu na biegnący pod drogą kanał sanitarny (korzenie drzew powodują destrukcję ścian starego kanału co w efekcie
może skutkować zawaleniem drogi), wypychanie przez system korzeniowy
nawierzchni chodników i zjazdów, ograniczanie widoczności, oraz zły stan
zdrowotny drzew (część drzew jest w stanie zamierającym, ma uchybienia
kory łyka). Za utrudnienia z prowadzonymi pracami przepraszamy.
Tak brzmiał ten komunikat. Absolutna niespodzianka, szok! Dlaczego? To najpiękniejsza, reprezentacyjna arteria miasta, przecież te drzewa
są zdrowe, to dla nas kawał historii i gwałt na naturze! Nikt nie uwierzył
w argumenty o niszczejącym wpływie korzeni lip na kolektor podziemny, miejsca parkingowe można przecież wykonać w przestrzeniach między drzewami, bezpieczeństwo – przecież można dokonywać okresowych

przeglądów i prześwitów, wycinki uschłych gałęzi. O co więc chodzi, dlaczego nas nie poinformowano o tym wcześniej, dlaczego nikt nas nie spytał o zdanie. I nie dotyczyło to tylko mieszkańców ulicy Szymały, po prawdzie kilkoro z nich wypowiedziało się za wycinką, podnosząc m.in. sprawę
problemów z usuwaniem z chodników liści, który to obowiązek spoczywa
na właścicielach przydrożnych posesji… Tymczasem „pod topór” poszło
6 pierwszych lip…
Rozpoczęła się batalia o ocalenie lip, rozpoczął ją radny Ludomir Pawłowski zdobywając potem bardzo cennych sprzymierzeńców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale i osoby prywatne, które czynnie
włączyły się do zbierani podpisów pod petycją do władz Radzionkowa
o wstrzymanie egzekucji drzew.
Radzionków, 27 czerwca 2019 r.
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
APEL
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Radzionkowa,
Zwracamy się do Was o wsparcie naszych działań w sprawie wycinki
41 drzew, której chce dokonać miasto,. Wobec tego musimy działać sami.
W całości to lipy, drzewa szlachetne i warte ocalenia, mające także historyczną wartość – sadzili je nasi dziadkowie pradziadkowie, to jakby się
wyprzeć tożsamości… O tym urzędnicy nie są w stanie pomyśleć. Poza
tym, lipy, w odróżnieniu od topól nie są inwazyjne dla instalacji kanalizacyjnej! Przeciwnie! Oplatają ją i w pewien sposób konserwują a także
dają ludziom niezbędny, szczególnie w upalne lata – cień. Nie rozumiemy
tych działań, niekonsultowanych z nami. Protestujmy! Koordynator akcji: Ludomir Pawłowski
xxx
9 lipca władze z lekka zmieniają optykę: W związku z licznymi głosami dotyczącymi przebudowy ulicy Szymały przypominamy, że w czerwcu
zostało usuniętych 6 drzew, które były w złym stanie fitosanitarnym lub kolidowały z infrastrukturą drogową lub zagrażały bezpieczeństwu zdrowia
i mienia. Mając na uwadze powyższe oraz głosy mieszkańców zaniepokojonych zmniejszeniem drzewostanu obecnie przeprowadzana jest ponowna analiza potrzeb liczby planowanych miejsc postojowych na odcinku od
ul Długiej do ul. Sienkiewicza, gdzie zagrożenie dla bezpieczeństwa i mienia mieszkańców jest największe. Ewentualna pozostała wycinka, będzie
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możliwa na etapie realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie chodników oraz wykonaniu niezbędnych na tej ulicy zatok postojowych.
Trwa dynamiczna akcja zbierania podpisów pod protestami i apelami
o wstrzymanie prac na Szymały. Dowiadujemy się o tym, iż ostatnie, nie
tak dawne zresztą badania kolektora kanalizacyjnego pod ulica Szymały
nie wykazały żadnych usterek! Nadal więc mnożą się pytania – po co to
wszystko? Kto ma w tym interes? Dlaczego usuwa się w mieście drzewa
– przykłady ul. Śródmiejska, Szwallenberga, nie mówimy już o Knosały,
bo to powiatowa sprawka? Sprawa nabiera swego tempa, porusza ludzi,
uaktywnia ich, irytuje tryb podejmowania decyzji
w mieście bez konsultacji, spraw mających bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców, podejmowanie decyzji bez większej refleksji…
Pojawiają się słuszne argumenty o wątpliwościach prawnych m.in. dotyczących aktów wysokiego rzędu o okresie lęgowym ptaków, czy konsultacjach… Do 20 lipca pod Apelem i Protestem
zebrano ok. 1000 podpisów! Akcja trwa.
Przyłączyły się do niej okoliczne media; jedna
z gazet pisze o „zbawiennej” wycince, że tak trzeba, bo słusznie. Radny Pawłowski nie wytrzymuje
polemizując:
Szanowna Redakcjo!
Kilka słów na temat tekstu „Wytną drzewa na
Szymały” w Radzionkowie rzecz jasna. Nie mylicie się, iż tej próbie urzędniczego, nie liczącego się
ani z opinią społeczną, ani konsultowanego z nią,
a przede wszystkim mijającego się z celem działania towarzyszą już protesty; pod apelami protestacyjnymi organizacje pozarządowe i ludzie, którym
na sercu leży dobro miasta zebrali już niezliczoną
liczbę podpisów.
Mylicie się zaś już w pierwszym wierszu – drzewa nie szkodzą! Korzenie lip nie tylko nie szkodzą
instalacji kanalizacyjnej, a przeciwnie – oplatają ją – wspomagając i stabilizując. Nie ma mowy
o żadnej groźbie „zawalenia drogi”! Kolektor jest
w dobrym stanie, nic mu nie grozi, a najmniej
– drzewa. Miejsca parkingowe można wykonać
pomiędzy drzewami, nic nie stoi na przeszkodzie, także lipy nie przeszkadzają oczekiwanemu
remontowi chodników. Dodam także, iż planowana wycinka drzew, do czego nie chcemy dopu-
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ścić, jest niezgodna z prawem, dokładnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2014 r. w „sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych”…
Tak więc wasz tekst jest wysoce jednostronny. Ubolewam.
Ludomir Pawłowski, radny, mieszkaniec ulicy Szymały
xxx
W sieci wrze, tylko drobne wyimki, te
bardziej cenzuralne i stonowane: Już nie
da się słuchać i tolerować takiego postępowania w sprawie wycinki, to jest problem
i to duży, ciekawe czy ktoś to zatrzyma, bo
jak tak dalej będzie sami się wytrujemy,
lata coraz gorętsze i oddychać nie będzie
czym, sami ludzie doprowadzą do zagłady
– brawoo TY człowieku bezmyślny;
Nie jestem z Radzionkowa. Więc ja osobiście nie powalczę:). Oby mieszkańcy Radzionkowa nie odpuścili. Tego im życzę. No
niestety to następny skandal, który dzieje
się w naszej gminie, miejsca parkingowe
i tak są, miejsca jest dość, a jeśli trzeba je
„zalegalizować”, to można to zrobić tak
samo, jak na Męczenników Oświęcimia…
xxx
Dochodzi wreszcie do spotkania
w Ratuszu inicjatorów protestu z wiceburmistrzem miasta. Pada zapewnienie o wstrzymaniu prac wycinkowych na ulicy Szymały do końca roku.
Miasto cofa się więc przed opinią publiczną, to nie porażka, to racjonalne zachowanie, sygnał, iż głos mieszkańców liczy się, liczyć się powinien.
Błąd popełniono u zarania…
Sprawą zajmie się także jedna z komisji rady miasta, naszym zdaniem
problem Szymały powinien trafić pod obrady komisji Skarg, wniosków
i petycji, potem ewentualne wnioski winny trafić pod obrady rady miasta…
red.
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Farsa na sesji

AWANTURA W RADZIE,

W ROLI GŁÓWNEJ… GŁOS RADZIONKOWSKI

Poszło o zdanie w majowym wydaniu Głosu Radzionkowskiego: „Wyrażamy zdziwienie, za radnymi RTSK i niezależnymi, wobec faktu, iż
projekt przedłożony przez burmistrza miasta radnym pod głosowanie
otrzymali go na 24 godziny przed sesją, a nawet mniej.” Dalej piszemy:
„Zwykły tryb, dotyczący „zwykłych” uchwał, to 7 dni przed głosowaniem.
O tyle to dziwne, iż do negocjacji z Remondisem, który będzie nasze śmieci zbierał władze miasta przystąpiły w grudniu 2018 roku!” Tyle.
Dopełnimy jeszcze to zdanie z naszego majowego tekstu: „W kwietniu
burmistrz rozpisał konsultacje w tej sprawie, oczywiście zwyczajowo nie
całkiem otwarte, trwały 6 dni, ale to temat na osobne opowiadanie. Burmistrz nie potraktował rady poważne, to nasza teza, ciekawe, czy zgodzi
się z nią przewodniczący rady miasta Radzionków?”
Pomyliśmy się, projekt uchwały w sprawie opłat śmieciowych przesłany został radnym w stosownym terminie na 7 dni przed sesją zaś
informacja dla radnych w „zakresie zmiany stawki opłaty śmieciowej»
została przesłana 23.04.19 o godz. 14:43 czyli 17 minut przed obradami
Komisji Komunalnej i niecałe 2 dni przed sesją.
I to wszystko wydawałoby się w temacie. Okazuje się, że nie.
Napisaliśmy niewłaściwie, „o zbyt późnym otrzymaniu materiałów do
debaty”, bo materiały do debaty, a projekt uchwały to są dwie różne rzeczy.
Czytelników przepraszam za wprowadzenie w błąd, pana przewodniczącego za możliwość domniemania przez odbiorców niedopełnienia jego
obowiązków. Od bicia się w piersi me kłykcie krwawią, żebra trzeszczą,
obawiam się obrażeń wewnętrznych…
Fajny spektakl potem pan przewodniczący rady, panowie radni rządzący, panowie burmistrzowie urządziliście, spektakl medialny, wszak transmisje internetowe obrad są obowiązkowe. Chcieliście wprawić w dyskomfort radnych RTSK i niezależnych, ustawić ich w szeregu, przy okazji
zdyskredytować, „przykryć” cały tekst o nowych opłatach śmieciowych,
nie sądzę, iż chodziło Wam o dyskredytację „Głosu Radzionkowskiego”,
mimo wszystko – za krótkie ręce. Tak czy owak, mało rycerskie zachowanie…
Wasze głębokie przekonanie o wadze i znaczeniu opozycji i w radzie,
i na rynku medialnym nie może być przez nikogo kwestionowane! Gdyby
ktoś się odważył zakwestionować tę tezę – wystąpimy w waszej obronie,
jak w obronie niepodległości! Ktoś złej woli odczyta to, jako sarkazm, odpowiedzialności za to nie biorę.
A teraz o sesji czerwcowej; pan przewodniczący rady Stefan Hajda,
w punkcie – sprawy bieżące – przeczytał wspomniany fragment tekstu
z „Głosu” poprzedzając go wstępem, iż czyni to ze względu na przejrzystość swoich działań. Jasne. Nie chodziło zatem panu przewodniczącemu
o zasadniczą tezę, merytoryczną – o niekorzystnej umowie – chodziło
o domniemaną przez nas „nieterminowość” w dostarczeniu radnym materiałów. Cóż za niezwykła skrupulatność. Udowodnił więc pan przewodniczący prawdę i miał sporo z tego satysfakcji. Wsparł go wiceburmistrz
Bernard Skibiński stwierdzając, iż wszystko, co było wymagane prawem
radni dostali papiery w terminie i w ten sposób pan wiceburmistrz uczynił
to, co wcześniej pan przewodniczący – zaświadczył prawdę.
Ale dodał także, iż materiały dodatkowe, owe przesłane na 17 minut
przed posiedzeniem komisji i na dwa dni przed sesją są dokumentami
naprawdę tak prostymi, że powinien sobie poradzić z nimi „uczeń klasy 8-mej”. Takie ma pan mniemanie o radnych? Gratuluję samooceny
i szlachetnej sztuki dyplomacji; wedle mnie to była impertynencja wobec
radnych, wszystkich. Owszem, nie był ten dokument żadnym elementem
uchwały, ale słowa padły.
Wedle pana przewodniczącego rady, który w rewanżu wsparł pana wiceburmistrza – pan wiceburmistrz nie musiał wcale tego materiału przygotowywać dla radnych, nie było takiego wymogu, zrobił to tylko „z troski” o radnych, by świadomie głosowali… Zabrzmiało to jak jakaś kpina.
Radny Strzelczyk próbował debatę naprowadzić na właściwe tory, odsyłając „pokrzywdzonych” do redakcji, radny Pietryga skwitował, to, iż
materiały przygotowywane dla radnych to nie jakaś „łaska”; tak mieszały
się wątki – medialne i wewnątrzradyjne Jedno jest pewne, stawki za odbiór
śmieci są takie jakie są, a będą większe, między innymi „dzięki” nieko-
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rzystnej umowie, tak długo negocjowanej przez burmistrzów.
No i dalej, radny Szeremeta z Inicjatywy wyskoczył z żądaniem wystosowania przez klub radnych RTSK stosownego pisma do redakcji „Głosu”
o sprostowanie, kończąc swój wywód znaczącym – Tak?! Pan przewodniczący rady dołożył: „W takim momencie jest dobrym obyczajem, iż podejmuje się działania w kierunku sprostowania…” Tej pomyłki- litościwie
– powiedział. I powinni zrobić to ci wymienienie (czyli radni RTSK i niezależni – przyp. red), za którymi ta informacja rozniosła się do opinii publicznej. Radny niezależny, doskonały prawnik Wojciech Tobor próbował
naprostować bieg wypadków mówiąc: „Pan przewodniczący trochę wychodzi z roli, (…) Jeśli pan przewodniczący jest tak oburzony, co miało miejsce
w prasie, to proszę skierować odpowiednie pismo do redakcji, do redaktora
naczelnego, a nie kazać się nam tłumaczyć… I to jest sedno sprawy.
Podpowiadamy, dziwne, że nie skorzystał z litery prawa pan przewodniczący rady, dokładnie z prawa prasowego, które sporne sprawy rozstrzyga. Prawo panie przewodniczący, przede wszystkim prawo i dobre intencje; podpowiadam, choć to musztarda po obiedzie; oto co mówi o takiej
sytuacji prawo prasowe:
Rozdział 5. Sprostowanie
Art. 31a. Bezpłatne opublikowanie nieścisłej lub nieprawdziwej
wiadomości
1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny
właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub
nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.
2. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, przysługuje także osobie najbliższej zmarłego, w rozumieniu art. 115 czyn zabroniony § 11 Kodeksu karnego, oraz następcy prawnemu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.
3. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji, na
piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego.
4. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię
i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny.
5. Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony
tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z używanym przez osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także imię
i nazwisko tylko do wiadomości redakcji.
6. Tekst sprostowania nie może przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować więcej niż
dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu.
7. Sprostowanie powinno być sporządzone w języku polskim lub w języku, w którym opublikowany został materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania.
Pan przewodniczący przeprowadził jeszcze przesłuchanie na okoliczność,
czy któryś z radnych RTSK i niezależnych miał coś do czynienia ze „zbrodnią”
pomyłki redakcyjnej. Pan przewodniczący zapomniał, iż jest tylko „pierwszym wśród równych”, prokuratorski ton nie przystoi mu, taka dygresja…
Niech pan panie radny zajmie się czasem problemami istotnymi swego
okręgu i miasta w całości, jakoś pańskiej aktywności w radzie nie widzimy
– nie zdążył pan jeszcze złożyć w tej kadencji ani jednej interpelacji, słowem – wszystko u pana jest dobrze, zazdroszczę tego optymizmu, pewnie
pańscy wyborcy podzielają go…
A potem pan burmistrz Tobor w zasadzie sam udzieliwszy sobie
głosu na sesji, której gospodarzami są radni – poszedł po bandzie, dosłownie: „Ponieważ ten projekt uchwały został przygotowany przez urząd
i przez mnie więc też chcę zabrać głos w tej sprawie.” Mówił coś o schizofrenii, nie wypada o tym mówić, o tym, iż wszystko z terminami było OK,
czyli wsparł wcześniej wspierających się panów; ale najistotniejsze było
co innego, cytujemy: Jeżeli mamy w radzie miasta klub RTSK, i ten klub
						 cd na str 16

9

10

Głos Radzionkowski • www.rtsk.pl/glos

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

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

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

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

BTW

BIURO RACHUNKOWE

- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów
- prowadzenie:
• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS
oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków
ul.Studzienna 1 I piętro
godz. 900 – 1500
668 528 840 biurobtw@wp.pl
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GOTUJEMY SIĘ!

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja – „Nie wycinać drzew, nie betonować miast.”
I bardzo słusznie, tylko o wiele z późno, na mocy ukazu poprzedniego ministra środowiska w kraju dokonano rzezi na drzewostanie. Wcześniej także ogołocono nasze miasto z drzew – kto rozsądny dziś powie, iż warto było wycinać alejkę przy ul. Śródmiejskiej? Co to dało? Subiektywne
poczucie przestrzeni? Tymczasem gotujemy się. Drzewa i trwa, i krzaki potrafią nas chronić. Po
co to było i to jeszcze w kontekście ewidentnego ocieplenia klimatu w naszej strefie geograficznej?
Protestowaliśmy, bez wsparcia i bez skutku. I co mamy dziś? Otwarta przestrzeń od placu Letochów do Karolinki, grzeje jak diabli, po co to
było? Totalny beton na Szwallenberga, między ulicą Europejską a Kużaja? Wycięto drzewa i jest pięknie, drzewa są nieestetyczne i jeszcze trzeba
zbierać liście! A to kosztuje…
Nie przekonuje nas także totalna wycinka drzew na ulicy Knosały do
Bobrownik, tłumaczenie Zarządu Dróg Powiatowych o wycięciu w pień
po obu stronach drogi rosnących tam drzew nie przekonuje, to urzędnicza
robota nie licząca się racjami wyższymi – naszym dobrem i naszych dzieci.
Nie wiemy, kto zatrzyma ten trend, co – raczej wiadomo, ale czytający te
słowa tego raczej nie doczekają, następne pokolenia – tak…
To wszystko dzieje się za przyzwoleniem władz miasta, niech nam nikt
do cholery nie mówi, że miasto nie może ingerować w kompetencje powiatu, to kpina!
Oczekujemy teraz sygnałów od „wyznawców” obecnej władzy, iż znów
atakujemy burmistrza, to chore… Niektórych jednak jego błędnych decyzji, lub zaniechań i tej ekipy nie będziemy już w stanie odwrócić.
xxx
Mieszkanie w otoczeniu zieleni zmniejsza ryzyko chorób psychicznych.
To obserwacja wynikająca z badań prowadzonych przez duńskich naukowców z Uniwersytetu w Aarhus. Analizie poddali aż 1 mln osób urodzonych
pomiędzy 1985 a 2003 rokiem. Dobry dostęp do zielonych przestrzeni
zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby psychiczne nawet o 55 proc.
W badaniach wykorzystano zdjęcia satelitarne, także te z zamierzchłych
lat 80-tych, aby móc oszacować poziom nasycenia terenami zielonymi
w sąsiedztwie, w którym mieszkały badane osoby. Dodatkowo wzięto pod
uwagę typ zielonego otoczenia – parki, lasy, łąki – ale także takie czynniki,
jak poziom urbanizacji okolicy, warunki społeczno-ekonomiczne, a nawet obciążenie genetyczne uczestników. Po określeniu środowiskowych
czynników wpływających na dorastanie i rozwój każdego z badanych, przeanalizowano ich pod kątem 16 różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.
Badania statystyczne pokazały, że większa ekspozycja na zieleń w czasie
dorastania zmniejsza ryzyko zaburzeń psychicznych od 15 do 55 proc.
w zależności od rodzaju schorzenia. Brak roślin w otoczeniu ma np. duży
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wpływ na późniejszą skłonność do uzależnień alkoholowych, a niewielki
na zaburzenia intelektualne. Jednym z zasadniczych celów tych prac było
rozpoznanie na ile urbanizacja odbija się na zdrowiu psychicznym i lepsze zrozumienie tego, jak tworzenie bardziej zielonych i zrównoważonych
przestrzeni w miastach ważne jest ze zdrowotnego punktu widzenia.
Za dużo powiedziane? Kto wie? Dowodem na zdrowe myślenie jest
myślenie nie tylko partykularnymi kategoriami. Dedykujemy to tym, którzy za nas myślą…
red.
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TO NIE DRZEWA ZABIJAJĄ…

Przydrożnych drzew nie trzeba wycinać. Można ulepszyć infrastrukturę, ale to kosztuje.
W Trzebiechowie wycięto rok temu dwudziestoletnie lipy te, które zostały nasadzone na ich
miejscu w kwietniu, uschły. Krajobraz zmienił się nie do poznania, a wszystko w imię szeroko pojętego bezpieczeństwa.
W sierpniu ubiegłego roku na 2,5 kilometrowym odcinku wycięto 400
drzew. Protestowali ekolodzy, ale ponad 90 proc. mieszkańców opowiedziało się za przebudową drogi, która miała być poszerzona o metr. Co
za tym idzie, trzeba było wyciąć rośliny.
Jak donosi „Gazeta Lubuska” dalszy remont drogi został wstrzymany,
bo wojewódzki konserwator zabytków wpisała pozostałą jeszcze część alei
do rejestru zabytków. Prace zostały wstrzymane. Mieszkańcy, którzy przecież popierali pomysł, są niezadowoleni.
Internauci też są podzieleni.
„Drogowi wariaci” lądują na drzewach stosunkowo rzadko, to ok. 5
proc. wszystkich wypadków. Ale jak już wjeżdżają, to porządnie — stanowią ponad 10 proc. ofiar śmiertelnych na polskich drogach.
Mało kto wie, że na początku lat 90. niemiecki klub automobilowy
ADAC stwierdził, że wycięcie wszystkich drzew z poboczy nie jest sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa. Zamiast tego postawiono na
ograniczenie prędkości, stawianie fotoradarów, barier energochłonnych
chroniących przed bezpośrednim uderzeniem w drzewo. To najgorsza
z możliwych kraks – samochód przyjmuje na siebie całą energię zderzenia,
bez możliwości rozproszenia. Tyle, że bariery kosztują.
Wycinanie wszystkiego jak popadnie przynosi efekt zupełnie odwrotny. Najbardziej niebezpieczne są fragmenty dróg, gdzie panuje zgubne
poczucie bezpieczeństwa – proste odcinki, z szerokim poboczem, w słoneczne dni przodują w statystykach wypadków i potwierdzają to wyniki
z Danii, Czech, Niemiec.

TEŻ MAMY PROBLEM Z NISKĄ EMISJĄ,
MOŻE JEDNAK LEPIEJ WIEDZIEĆ?..

Z niedawno opublikowanych badań wynika, że sadzenie drzew może przyczynić się do redukcji większej ilości dwutlenku
węgla, niż w ciągu dekady emituje ludzkość. To, że drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, jest oczywiste – jest im niezbędny
do fotosyntezy i wzrostu. Ale istnieje bardzo dużo różnych czynników, które utrudniają ocenę, ile tak naprawdę dwutlenku
węgla pochłaniają. Trudno też policzyć wszystkie drzewa na Ziemi.
Thomas Crowther jest naukowcem z Politechniki Federalnej w Zurychu, gdzie zajmuje się badaniem drzew i ich wpływem na klimat. Na
niedawnej konferencji American Association for the Advancement of
Science (to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się rozwojem nauki), która odbyła się w Waszyngtonie, przedstawił dane, z których
wynika, że
liczba drzew na Ziemi jest bliższa trzem bilionom, a to ponad sześciokrotnie przewyższa poprzednie szacunki, np. amerykańskiej NASA. Ta
nowa liczba odpowiada 400 gigatonom związanego dwutlenku węgla, tyle
drzewa neutralizują.
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Co więcej, jak szacuje badacz, w dostępnych miejscach na całym globie:
parkach, lasach i nieużytkach można jeszcze dosadzić (nie ograniczając
powierzchni upraw) 1,2 bln drzew. Dodatkowy bilion pochłonąłby kolejne
setki gigaton CO2, co odpowiada temu, ile ludzkość emituje przez dekadę.
Posadzenie miliona milionów drzew jest oczywiście kolosalnym przedsięwzięciem, ale Crowther twierdzi, że to metoda walki z ociepleniem
znacznie skuteczniejsza od stawiania turbin wiatrowych czy przechodzenia na wegetarianizm. „Drzewa są naszą najpotężniejszą bronią w walce ze
zmianą klimatu” – stwierdził na konferencji.
Z innych doniesień wynika, że są powody do niewielkiego optymizmu.
Z danych zebranych przez satelity NASA wynika, że Ziemia się zazielenia,
a w zasadzie jej wschodnia półkula. Coraz bardziej zielone są Chiny i Indie
– dwa państwa, które w sumie emitują ponad jedną trzecią CO2 produkowanego przez ludzkość. Dzieje się tak głównie przez programy zalesiania (prowadzone na wielką skalę w Chinach) oraz zwiększanie obszarów
uprawnych (w Indiach). Program zalesiania ogłosiła także Australia, która
zamierza posadzić miliard drzew.
Thomas Crowther uważa, że w przeciwieństwie do innych rozwiązań
(takich jak np. pochłanianie CO2 na skalę przemysłową), które są jeszcze
w powijakach, drzewa są o tyle dobre, że każdy może jedno (lub więcej)
zasadzić.
„To jest piękne, bo każdy może się zaangażować”,. „Drzewa w miastach
uszczęśliwiają ludzi, poprawiają jakość powietrza, wód, funkcjonowanie
ekosystemów. Sadzenie drzew jest łatwe, a skutki są widoczne”. Sadźmy
więc drzewa, nie tnijmy równo z ziemią…
opr. Red.
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W związku z likwidacją placu zabaw przy ul. Reymonta przez Urząd
Miasta w Radzionkowie wbrew woli mieszkańców, zapraszam do wsparcia
obywatelskiej inicjatywą uchwałodawczej celem podjęcia uchwały przez
Radę Miasta przywrócenia placu zabaw. Każdemu mieszkańcowi Radzionkowa przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez
grupę mieszkańców projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta. Obywatelski projekt uchwały
może złożyć grupa co najmniej 200 mieszkańców Miasta posiadających
czynne prawa wyborcze.
W mieszkańcach siła!
A jednak udało się przywrócić plac zabaw przy ul. Reymonta! Zanim
złożyłem projekt uchwały z podpisami, urząd miasta Radzionków zmienił
decyzję!
Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Radzionkowa za
złożone podpisy pod poparciem projektu uchwały w sprawie przywrócenia placu zabaw. W szczególności podziękowania dla Pani Beaty Jantos za
zaangażowanie w zbieraniu podpisów.
Mam nadzieję, że będzie to lekcja dla UM Radzionków. Moim zdaniem
lepiej przeprowadzić wcześniej konsultacje z mieszkańcami, w każdej sprawie, która może skutkować niezadowoleniem mieszkańców…
Krystian Strzelczyk, radny
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Na ostatniej wyprawie z Klubem Podróżników Soliści, gdzie eksplorowaliśmy dziką Islandię miałem dwójkę wyjątkowych
uczestników – Tadeusza i Halinę. Oboje już na emeryturze, oboje prawie dwa razy starsi od reszty uczestników. Jak sobie dali
radę? Dlaczego zdecydowali się na tego typu wyjazd. Jak to zrobić, by na emeryturze mieć tyle chęci i zapału do życia?

STAROŚĆ NIE ISTNIEJE!

- Baliście się?
O siebie się nie bałem. Byłem w zeszłym roku na Syberii z inną grupą,
podobne warunki, były trochę trudniejsze trekkingi, wyższe góry. Miałem
obawy co do kondycji Halinki, ale jak się okazało świetnie dała sobie radę.
- Wydaje się, że tego typu wyjazdy są skierowane do aktywnych, młodych ludzi. Od razu sprostuję, że osoby w każdym wieku z odrobiną zapału i chęci mogą pojechać z Solistami. Natomiast wiele starszych osób
myśli, że po prostu nie będzie się nadawać. Co Was skłoniło na wyjazd
z grupą Solistów?
Lubię tego typu wyprawy. Są tańsze niż w biurach podróży, mają bogatszy program (poza utartym szlakiem). Poza tym są dłuższe, a więc możliwość zobaczenia większej ilości atrakcji za stosunkowo niską cenę.
- Wybaczcie – ale muszę spytać oficjalnie – ile macie lat?:)
Mam 68 lat, razem z Halinką mamy 131 z tym, że ona ma niezmiennie

18, a mi co roku przybywa 2 lata. Jutro obchodzimy 44-tą rocznicę ślubu
a znamy się od 50 lat (trochę się nazbierało tych liczb).
- Niejeden dwudziestolatek jest w gorszej kondycji niż Wy! Skąd u Was
tyle energii? Uprawiacie jakieś aktywności na co dzień?
Dużo się ruszamy, ja uwielbiam przede wszystkim rower, ale też długie
10-15 km marsze, jazda konna, narty, basen. Szczególnie latem dużo pływamy. Halinka 2-3 razy w tygodniu nordic walking 5-7 km i też rower, ale
bardziej rekreacyjnie niż ja.
- Pamiętasz gdzie był Wasz pierwszy zagraniczny wyjazd?
Mój pierwszy wyjazd to Węgry, jeszcze za czasów komuny. Razem
z Halinką to chyba była Chorwacja. Mój pierwszy wyjazd organizował zakład pracy. Jak dziś istnieją korporacje, tak w tamtym systemie były różne
zrzeszenia, które skupiały zakłady o podobnym profilu działania. Właśnie
takie zrzeszenie zorganizowało moją pierwszą zagraniczną wycieczkę. Był
to wyjazd typowo turystyczny, ale nie obyło się też bez drobnego handelku:) Pamiętam, że fanty opchnąłem hurtem sprzątaczce hotelowej i z tego
zwróciły się koszty wycieczki!
- Jak podobał się Wam wyjazd na Islandię pod moją opieką?
Wyjazd na Islandię był super! To samo mówi Halinka. Zresztą w naszych ankietach po wyjazdowych znalazło to odzwierciedlenie. Fajny
program, ale przede wszystkim humor i znakomita atmosfera w grupie
(i tutaj niewątpliwie Twoja zasługa Adamie). Czuliśmy się wśród Was o 20
lat młodsi i nic tu nie kadzę! Naprawdę wspaniała przygoda. Chcielibyśmy
też za Twoim pośrednictwem przesłać pozdrowienia i podziękowania za
wspaniale spędzony czas całej grupie.
- Najfajniejszy moment podczas wyjazdu?
Nie jest łatwo wybrać, bo wszystko było fajne i ciekawe. Jeżeli chodzi o mnie to bardzo podobały mi się wodospady – Gullfoss za swą siłę
i dzikość, a Skógafoss za swoje piękno. No i Golden Circle. Fajne też było
wspólne smakowanie potraw, no i ten słynny sfermentowany rekin.... Ale
największym zaskoczeniem były dla mnie chwile w wąwozie Raudfeldsgja
– tzw. jaskini Trolla. Pieczara pełna wody i śliskich głazów. A na końcu
widok jak Dorotka (jedna z uczestniczek) stoi na górze kilkumetrowego
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wodospadu po wspięciu się po linie. Nie widziałem jak ona to zrobiła, bo
nadszedłem później i do dziś nie wierzę, że weszła tam bez pomocy! Zawsze na trekkingu trzymała się na końcu – a tu taka niespodzianka! Nawet
z pomocą mało kto był w stanie tam wejść. No no, jestem pełen podziwu
dla niej.
- Skąd pomysł na taki aktywny wyjazd? Wiele osób na emeryturze woli
zupełnie inny rodzaj wczasów np. wygodne all inclusive.
Od dawna preferujemy aktywny wypoczynek. Ja bardziej, Halinka
mniej, ale często razem wyjeżdżamy. Fakt, żona lubi cieplejsze kraje, ja
z kolei odwrotnie – te o chłodniejszym klimacie. A dla kompromisu co
roku wyjeżdżamy do Chorwacji poleniuchować (wciąż ten sam kraj i ci
sami gospodarze). W młodości Halinka często wyjeżdżała na obozy harcerskie (pracowała jako nauczycielka) i jest przyzwyczajona do trudnych
warunków. To przy niej nauczyłem się znosić niewygody. Dlatego nie musimy mieć all inclusive, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wolimy
przeznaczyć na kolejne wyprawy. Zresztą Islandia Classic, gdzie mieszkamy w domku z jacuzzi zapewnia super warunki. Najlepszy dowód na to
jest taki, że wczoraj jak Halinka wypełniała ankietę i zasugerowałem jej, że
może by coś wpisała w rubrykę o usprawnieniu czy polepszeniu noclegów
np. o telewizor w pokoju, to się nasłuchałem, że się starzeję i mi się, przepraszam, w d....e przewraca....;)
- Jak zachęcilibyście innych ludzi, żeby przełamali lęk i odważyli się
ruszyć na taki wyjazd?
Najlepszą zachętą dla nas podobnych jest to, że my tam byliśmy. Sprawdziliśmy osobiście jak wygląda taki wyjazd, jak wspaniali są młodzi ludzie
i że daliśmy radę! Nie taki diabeł straszny, a satysfakcja ogromna. Przed
moim pierwszym takim wyjazdem z młodymi ludźmi – na Syberię – też
się obawiałem, ale po telefonicznej rozmowie z liderem byłem już lepszej
myśli. Najgorzej mają ci, którzy tylko siedzą przy biurku i to niezależnie od
wieku w jakim są. Poza tym gdybym nie dał rady, to mogę wrócić z trasy
z kimś o lepszej kondycji i zaczekać na powrót grupy lub grupa utrzyma
tempo w taki sposób, że muszę dać radę. Po tej rozmowie zapakowałem
plecak i ruszyłem w Karkonosze na kilka dni, żeby podszlifować kondycję i sprawdzić swoje możliwości. Potem uznałem, że niech się inni boją
i śmiało ruszyłem na szlak Dziś ludzie często zasiedzą się przed telewizorem lub przed komputerem i brzuszki rosną...Jak myślisz czego młodzi
ludzie mogą się nauczyć od osób takich jak Wy – starszego, ale pełnego
energii i werwy małżeństwa? Jak najdłużej trzeba zachować młodość i fi-

zycznie i psychicznie! Nie poddawać się szybko upływającemu czasowi.
No i ciągle być w ruchu, uprawiać sport (niekoniecznie wyczynowo). Swoich rodziców, starszych znajomych czy nawet dziadków uświadamiajcie,
że podróżowanie z młodymi nie jest takie trudne. Zawsze można liczyć na
Waszą pomoc i zrozumienie. My chcemy pokazywać, że da się to zrobić,
poznać świat – nie zawsze w wersji all inclusive.
- Czego Ci starsi mogą nauczyć się od młodszych?
Imponuje Wasze wyluzowanie, podejście do życia z odrobiną fantazji.
Czerpanie radości z chwili obecnej oraz ta ciekawość poznawania. Z tak młodą grupą byłem pierwszy raz, ale to było dla mnie mocno pouczające. Zweryfikowałem mocno swoje poglądy o młodych ludziach. Wyraźnie na plus!
Rozmowę przeprowadził Adam Wrzoskiewicz
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cd ze str 9
reprezentuje Stowarzyszenie, bo tak się nazywacie, Stowarzyszenie wydaje
swój periodyk, jak tu zostało powiedziane, i cytuje za radnymi RTSK, to
dlaczego się od tego odcinacie, dlaczego nie powiecie, że ktoś napisał głupotę
specjalnie lub przypadkowo – myśmy o tym nie wiedzieli – po prostu. Nie da
się odciąć – radni RTSK są inni, organ jest inny, prezes jest inny, to co dobre
– to my, co złe to nie…
I to jest klucz do tego cyrkowego widowiska, które zafundowali obserwatorom rządzący. Wam, czytelnicy i mieszkańcy Radzionkowa. To
było w pełni polityczne wystąpienie, pełne jadu i insynuacji, w sprawie
zresztą, która nie powinna interesować burmistrza, bo tyczyła radnych,
przynajmniej w opinii przewodniczącego rady. I wobec połajanek burmistrza wobec radnych przewodniczący rady milczał, tak oto broni godności lokalnej izby…
Tu także ukazują się faktyczne intencje władzy. Burmistrzowi nie jest
potrzebna opozycja, ktoś kto patrzy na ręce, krytykuje, podpowiada, doradza. Opozycja to wedle burmistrza wrzód na nieskazitelnym ciele naszego
miasta. Opozycyjni radni, „Głos”, prezes, to swoiste alter ego pana burmistrza. Tu chodziło o politykę, po prostu, RTSK przeszkadza, uwiera, patrzy
na ręce… Co ma tu do rzeczy pan prezes RTSK, co radni RTSK? Po co
to było? Ekspiacja? Kompleksy?.. W czym problem, jak możemy pomóc?
Jesteśmy gotowi.
Po co był ten spektakl? Obok problemów emocjonalnych reżyserów,
moim zdaniem chodziło o jeden akapit w naszym tekście, który stał się
pożywką dla frustracji pana burmistrza: „Dalej, naszym zdaniem umowa
z Remondisem jest dla nas – mieszkańców Radzionkowa – niekorzystna.
Tu już nie tylko chodzi o samą stawkę za odbiór nieczystości, acz brak
w tej materii wiedzy – rzetelnego wyliczenia faktycznych kosztów, wiceburmistrz Skibiński twierdzi, iż walczył jak lew o jak najniższą. Ale czy
dowodem tej walki jest zapis w umowie mówiący o tym, iż wspomniana
firma może co kwartał zmieniać stawki za odbiór, w domyśle, nikt chyba
nie ma wątpliwości, iż raczej w górę niż w dół… I nie może być tłumaczeniem panie wiceburmistrzu, iż przecież np. mogą się zmienić w tym
czasie – w ciągu kwartału?! – płace minimalne – a wtedy Remondis miałby problemy. Przepraszam, a co nas to obchodzi poza tym, iż to nieracjonalny przykład, delikatnie mówiąc.” Pisząc to zachowujemy prawo do
własnej, publicystycznej oceny sytuacji i nikt nam tego nie odbierze.
Dalej, to nie radni, ani zarząd RTSK, prezes są odpowiedzialni za treści
w „Głosie”, ale naczelny redaktor; nikt nie ingeruje w pracę naszej gazety;
czasy cenzury już dawno minęły. Wydawca nakreśla kierunki programowe, reszta należy do naczelnego i zespołu, wydawca rozlicza szefa redakcji z realizacji. Tak wyglądają panie burmistrzu, panie przewodniczący
współczesne relacje między wydawcą a redakcją, wszędzie, nie tylko w Radzionkowie. Nie będę ciągnął tego wątku, miłej lektury „Kuriera” zawsze
miłego władzy, bo przez nią wydawanego z naszych pieniędzy i w pełni
kontrolowanego, ale to nie my.
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Domaganie się przedstawicieli władzy od klubu radnych RTSK interwencji w redakcji jest działaniem bezprawnym, przekroczeniem
kompetencji przez „oskarżycieli”, a przede wszystkim rażącym naruszeniem pisanych i niepisanych norm panujących w świecie mediów i polityki, także lokalnej, bo godzi w swobody dziennikarskie, także prawa do
błędu! Pan burmistrz oczekiwał „odcięcia” się radnych RTSK od błędu
redakcyjnego – jakim prawem? Co pan sobie uzurpuje panie burmistrzu? Czasy nie te, tryb nie ten, nawet retoryka nie ta. Żenujące. Dziś
obowiązuje prawo, i pana przewodniczącego i pana burmistrza, i panów
radnych Owo prawo daje także możliwość publicznej debaty i o mediach, właśnie w granicach prawa. Dla niektórych czas się zatrzymał…
Dlatego podejrzewam, iż ten spektakl był zainscenizowany, po to, by
przycisnąć do muru radnych opozycyjnych, zmanipulować, skłócić ze
sobą, ze swą gazetą, by stracili rezon w walce o społeczne racje w konfrontacji z urzędniczą inercją, a czasem i arogancją.
Raz jeszcze prawo, nie przypuszczam, iż służby prawne urzędu miasta i rady, panie mecenasie – tak Pana szanuję – nie wiedziały, z czym
się mierzą? Wiedziały doskonale, jeśli były konsultowane, wiedziały,
iż żądanie od radnych RTSK sprostowania na łamach „Głosu” jest bez
sensu, domagać się sprostowania może ktoś, kto poczuł się „obrażony”,
w tym przypadku przewodniczący rady miasta i to w stosownym czasie,
i trybie – wobec redakcji, a nie klubu radnych RTSK! Oczywiście takie
sprostowanie opublikowaliśmy, nic wstydliwego przyznać się do błędu.
Z tego prawa pan przewodniczący nie skorzystał, moim zdaniem nadużył
swoich przywilejów danych im ustawowo. O tym już wspominałem. Była
jeszcze inna możliwość pominąwszy sprostowanie na mocy prawa prasowego, mianowicie zwykła polemika nadesłana do redakcji, która także
z chęcią opublikowalibyśmy. Także dziwne, iż z tej możliwości nie skorzystano, a hamletyzowano na sesji. Przestaje mnie już cokolwiek dziwić,
tanie chwyty dziś są w modzie…
Ludzie z Ratusza woleli zamiast wysłać do redakcji na me ręce słów
oczekiwania na sprostowanie, podstawę prawną przytoczyłem, uczynić
z tego publiczną, medialną aferę. Ignorancja, czy cynizm? Pytanie retoryczne. Coś wam władzo uwiera: lipy na Szymały, składowisko śmieci
w Rojcy, problemy na Reymonta, tunel, schody, ślimaczące się inwestycje,
przegrywane projekty, niespełnione obiecanki wyborcze, i inne sprawy,
które poruszamy? Nie w smak wam, więc bijecie na odlew. Miasto jednak
to nie ring panie i panowie z ratusza i sali sesyjnej pochodzący z jedynej
słusznej opcji – skupcie się na bieżącej pracy na rzecz mieszkańców – a nie
na talk show- ach. Przy okazji dziękujmy za darmową reklamę w Internecie, zawsze się przyda…
Grzegorz Bylica
PS. Zapewniam pana przewodniczącego, panów burmistrzów i radnego Szeremetę, iż ten tekst nie był autoryzowany przez klub radnych RTSK
i niezależnych, pana prezesa itd; kolejne przesłuchania są wiec zbędne.
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RUCH W NIECO INNEJ
PERSONALNEJ KONFIGURACJI

8 lipca na pierwszym treningu drużyny poznaliśmy skład sztabu trenerskiego Ruchu Radzionków. Asystentem pierwszego trenera Michała Majsnera będzie Marcin Panońko, na co dzień trener w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Radzionkowie. Trenerem bramkarzy pozostanie Jacek Jankowski, kierownikiem drużyny Zbigniew Solik. Z dwójki dotychczasowych fizjoterapeutów pozostał Michał Jochlik, a miejsce odchodzącego
Zenona Cziby zajmie jego syn Szymon Cziba.
W nowym sezonie w barwach Ruchu nie zobaczymy pięciu piłkarzy
z kadry z rundy wiosennej. Po pół roku gry w Radzionkowie skrócone
zostało przez GKS Katowice wypożyczenie Szymona Małeckiego. Po roku
gry drużynę opuszczają Dawid Krzemień, którego kontrakt wygasł oraz
Daniel Sroka, który rozstał się z klubem za porozumieniem stron. Dwaj
pozostali piłkarze, których nie ujrzymy już w żółto-czarnej koszulce mają
zdecydowanie dłuższy staż w drużynie. To Rafał Strzelczyk, który zakończył grę w piłkę nożną oraz Mateusz Hermasz, któremu skończyła się
umowa z klubem.
Całej piątce dziękujemy i życzymy powodzenia w innych miejscach!
xxx
Dawid Gajewski jest nowym piłkarzem Ruchu Radzionków, z kontraktem, który będzie obowiązywał do końca sezonu. 31-letni ofensywny zawodnik, grający ostatnio w LKS Wilki Wilcza należał w ostatnich
trzech sezonach do najlepszych strzelców drugiej grupy śląskiej czwartej
ligi, zdobywając ostatnio dwanaście bramek, sezon wcześniej dwadzieścia,
a przed trzema laty dziewiętnaście. Gajewski w sezonie 2010/11 był już zawodnikiem pierwszoligowego wówczas Ruchu Radzionków, będąc tu wy-

pożyczonym z Górnika Zabrze, jednak przez ten rok zmagał się z kontuzją, w efekcie czego tylko dziewięć razy pojawił się na boisku. Po odejściu
z „Cidrów”, a przed angażem w Wilkach występował w Energetyku ROW
Rybnik, klubach niższych klas w Niemczech oraz w Concordii Knurów.

SPORTOWY DZIEŃ RUCHU RADZIONKÓW

18.08.2019r.

Boisko SMS Radzionków przy ul. Knosały 113
Klub Sportowy Ruch Radzionków zaprasza na Dzień Sportowy,
który odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia w Radzionkowie na stadionie przy ulicy Knosały 113, a który jest jedną z głównych części obchodów stulecia klubu. Zanim spotkamy się na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego zachęcamy do wzięcia udziału we Mszy Świętej
w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 10:00.
Otwarcie bram na obiekt nastąpi o godzinie 14:00, a cena całodniowej wejściówki wynosić będzie 15 złotych.
Przez cały czas funkcjonować będzie strefa gastronomiczna,
sklep kibica z okolicznościowymi pamiątkami oraz liczne atrakcje
dla najmłodszych.
Wiele będzie się działo na murawie boiska. O godzinie 15:00
zmierzą się lokalni samorządowcy z przedsiębiorcami wspierającymi klub, o 16:00 na boisko wybiegną na przeciw siebie dwie drużyny oldbojów Ruchu. W jednej zobaczymy postacie znane z występów w żółto-czarnych barwach w Ekstraklasie w latach 1998-2001,
a w drugiej zawodników tworzących zespół, który w latach 2010-12
grał w pierwszej lidze. Piłkarskie emocje zakończy ligowy mecz Ruchu z Dramą Zbrosławice, w której barwach ujrzymy kilku zawodników znanych z występów w radzionkowskim zespole w poprzednich latach. Początek tego spotkania o symbolicznej godzinie 19:19.
W międzyczasie czas umilać będą nam występy zespołu Silesian
Brass Quartet oraz orkiestry górniczej. Całość imprezy zakończy
efektowny pokaz sztucznych ogni.
www.rtsk.pl/glos • Głos Radzionkowski

WIEMY, Z KIM, KIEDY
I GDZIE GRAMY!

Poznaliśmy terminarz pierwszej grupy czwartej ligi. Pierwszy mecz
rozegramy na wyjeździe z beniaminkiem Zniczem Kłobuck, a rundę
jesienną zakończymy domowymi derbami z Szombierkami Bytom. Rywalem „Cidrów” w dniu świętowania stulecia klubu będzie inny beniaminek Drama Zbrosławice.
Terminarz rudny jesiennej pierwszej grupy HAIZ czwartej ligi śląskiej:
1 kolejka, 10 sierpnia, godz. 17:00: Znicz Kłobuck – Ruch
2 kolejka, 18 sierpnia, godz. 19:19: Ruch – Drama Zbrosławice
3 kolejka, 24 sierpnia, godz. 17:00: Gwarek Ornontowice – Ruch
4 kolejka, 31 sierpnia, godz. 17:00: Ruch – Raków II Częstochowa
5 kolejka, 7 września, godz. 16:00: Przemsza Siewierz – Ruch
6 kolejka, 14 września, godz. 16:00: Ruch – RKS Grodziec
7 kolejka, 21 września, godz. 16:00: Slavia Ruda Śląska – Ruch
8 kolejka, 28 września, godz. 15:00: Śląsk Świętochłowice – Ruch
9 kolejka, 5 października, godz. 15:00: Ruch – Warta Zawiercie
10 kolejka, 12 października, godz. 14:00: Unia Kosztowy – Ruch
11 kolejka, 19 października, godz. 14:00: Ruch – Unia Dąbrowa
Górnicza
12 kolejka, 26 października, godz. 14:00: AKS Mikołów – Ruch
13 kolejka, 2 listopada, godz. 14:00: Ruch – Sarmacja Będzin
14 kolejka, 9 listopada, godz. 14:00: Polonia Poraj – Ruch
15 kolejka, 16 listopada, godz. 13:30: Ruch – Szombierki Bytom
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Radzionkowski UKS świętuje 15-lecie

6 maja 2014 r. podczas posiedzenia Zarządu GKS Ruch Radzionków podjęto uchwałę o utworzeniu UKS Ruch Radzionków.
Założycielami tego uczniowskiego klubu było 18 osób, wśród nich był prezes Paweł Bomba. Powołano wtedy Komitet Organizacyjny w składzie Wojciech Cieszyński, Adam Szydło i Adam Ślązok Podczas tego posiedzenia Zarządu GKS, zatwierdzono Statut UKS, wpisowe o wartości 1 zł oraz ustalono terminy rejestracji i pierwszego zebrania, którego celem było wyłonienie władz
UKS. Prezesem UKS Ruch Radzionków wybranym na pierwszym zebraniu w radzionkowskiej Remizie został Adam Szydło.
W 2013 roku UKS został reaktywowany, w 2015 roku prezesem został Henryk Sobala. W strukturach klubu trenowało wtedy blisko 100 zawodników w 7
grupach, prowadzonych przez 5 trenerów. W ostatnim czasie w drużynach
UKS jednocześnie trenowało oraz rywalizowało na wielu arenach w kraju i za
granicą Polski prawie 250 dzieci, prowadzonych przez 11 trenerów. Duża część
z nich uczęszcza lub od września będzie uczęszczać do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Radzionkowie, która powstała w 2017 roku i ma za zadanie
w odpowiednim wieku jeszcze lepiej rozwijać sportowo, ale również kształcić
i wychowywać. Pomaga w tym baza sportowa: oświetlone boiska ze sztuczną
trawą, hala sportowa, basen; bardzo dobra kadra szkoleniowa (trenerzy z dyplomami UEFA PRO, UEFA A czy UEFA B), spotkania z wybitnymi sportowcami czy wychowankami klubu (jak np. Marian Janoszka, Piotr Rocki), zajęcia z psychologiem sportowym dla rodziców i zawodników, stała współpraca
z pierwszym zespołem „Ruchu”, wyjazdy na obozy zimą i latem, rywalizacja
w najwyższych ligach, turniejach w Polsce i poza jej granicami.
UKS może się pochwalić wychowaniem młodzieżowych reprezentantów
Polski (Mateusz Lipp i Piotr Starzyński) oraz bardzo dużą grupą zawodników,
którzy grali lub grają w Kadrze Śląska (m. in. obecni kadrowicze Dominik

To fotka 11 osobowej drużyny piłki ręcznej Ruchu Radzionków, tak
zwanych „szczypiorniaków”, do niedawna jeszcze tego terminu używało
jeszcze w sportowych komentarzach wobec współczesnej ręcznej „siódemki”. Szczypiorniści Ruchu grali wtedy na starym boisku przy ulicy Szymały,
wtedy Wiktora, tam, gdzie dziś jest centrum handlowe Cyder…

Drużyna z sezonu 1995/96, która wywalczyła po czterdziestu czterech
latach awans do drugiej ligi. W górnym rzędzie od lewej: Joachim Paruzel,
Jacek Wieczorek, Ireneusz Waluś, Paweł Chmiel, Maciej Jaworski, Jan Pietryga. W środkowym od lewej: Czesław Wrześniewski, Andrzej Pawłowski, Marian Janoszka, Krzysztof Mosz, Andrzej Markusik, Jarosław Przewoźnik, Tomasz Rudek, Tomasz Grozmani. W dolnym od lewej: Zygmunt
Miś (kierownik drużyny), Adam Maj, Dariusz Ogoński, Adam Kompała,
Józef Jaworski (trener), Roman Cegiełka, Tomasz Świtała, Grzegorz Lekki.
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Przybyłek i Bartosz Fijałkowski). Co ciekawe, na poziomie Kadry Śląska reprezentowały nas również dziewczyny: Dorota Dobras, Martyna Kądziołka,
Patrycja Grajcar i Paulina Halko. Od lata 2017 roku nasz klub posiada swojego
przedstawiciela w Warszawie: barwy „Legii” reprezentuje od tego czasu Tomasz Mazur.
W 2016 i 2017 roku drużyna rocznika 2004 prowadzona przez trenerów
Sobalę i Paździora zdobywała tytuł Mistrza Śląska, wygrywając dwukrotnie
I Ligę Wojewódzką. W 2019 roku tytuł Mistrza Śląska zdobyła również drużyna rocznika 2006 trenera Adama Dyrdy, próbując swoich sił w Beach Soccerze.
W latach 2016-2018 Prezes i koordynator UKS – Henryk Sobala – prowadził
Kadrę Śląska w roczniku 2005. Zawodnicy UKS-u od kilku lat są członkami
kadry pierwszego zespołu oraz debiutowali już w seniorskiej drużynie „żółto-czarnych”. W chwili obecnej jest to pięciu chłopaków: Jan Sapiński (rocznik
2002), Rafał Deptała (2002), Michał Szromek (2002), Szymon Turczyn (2002)
oraz Paweł Lechki (2001; ma już na koncie bramkę w meczu ligowym), z czego
ostatnia trójka ma już podpisane profesjonalne kontrakty, a Michał Szromek
był już nawet testowany przez ekstraklasową „Wisłę” Płock.
Opr. Red.

Zdjęcie drużyny Ruchu, która w 1989 roku zdobyła awans do III ligi
piłki nożnej. W tamtych latach była I liga, II liga i 4 grupy III ligi piłki
nożnej, jako szczebel centralny rozgrywek. Awans został zdobyty po barażach z Unią Oświęcim, Grębołowianką Kraków i Orlętami Reszel. Skład
drużyny Ginter Klimek, Jan Pietrytga, Janusz Bujoczek, Marek Malik, Longin Zawadzki., Jerzy Klocek, Andrzej Markusik, Marian Janoszka, Janusz
Bobowski, Mirosław Brzezina, Damian Dramski, Bolesław Gruszka, Jacek
Dzionsko, Mirosław Rak, Adam Maj, Łukasz Zedel, Eugeniusz Wyląg,
Tadeusz Klyta. Kierownik Sekcji: Jan Flakus, kierownik drużyny: Hubert
Wrodarczyk, drugi trener: Eugeniusz Golus, I trener Paweł Bomba.

Rozgrywki o puchar starosty tarnogórskiego nie wzbudzały większych
emocji, ale warto było brać w nich udział ze względu na to wydarzenie.
Niemal dokładnie dziesięć lat temu Ruch miał okazję rozegrać w finale
tego pucharu jedyny w historii klubu mecz na głównej murawie Stadionu
Śląskiego w Chorzowie.
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UKS – NA PIASKU JAK NA MURAWIE...

Uczniowie 6 klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków, na co dzień grający w miejscowym UKS „Ruchu” zostali mistrzami Śląska w zawodach Beach Soccer rozegranymi w Gliwicach.
Oficjalny turniej, pod szyldem Śląskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w niedzielę 16 czerwca na pięknym obiekcie UKS „Milenium”
Gliwice. Wzięło w nim udział 8 zespołów. Dla radzionkowian był to
drugi kontakt z piłką plażową. Pierwszy miał miejsce podczas zimowego turnieju w Kozłowie k. Gliwic, rozgrywanego pod balonem na
piasku i sztucznej trawie. Na drodze do złota radzionkowianie dwukrotnie mierzyli się z UKS „Milenium” Gliwice, które na co dzień trenuje i odnosi sukcesy w Beach Soccerze. Szczególnie zacięty był ostatni
mecz grupowy z „Milenium” I, w którym kibice oglądali piękne gole
i zagrania z powietrza, strzały z przewrotki, znakomite parady bramkarzy, a decydujące gole (doprowadzający do dogrywki i zwycięski) padały kilka sekund przed końcem regulaminowego czasu. W finale podopieczni trenera Adama Dyrdy pokonali 6:2 „Orła” I Mokre, jednak i to
spotkanie miało swoją dramaturgię. Nasi szybko objęli prowadzenie
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2:0, jednak rywale odpowiedzieli kontaktową bramką z rzutu karnego.
Wymianę ciosów kontynuował Paweł Szolc, który trafił dla Radzionkowa tuż po rozpoczęciu gry z połowy boiska (gol charakterystyczny dla
tej dyscypliny). Po przerwie marnujemy rzut karny, a rywale strzelają
na 3:2. Ostatnie słowa należą jednak do nas: dzięki dwóm golom Adama Krysiaka i jednym Piotrka Mazurkiewicza odnosimy historyczny
sukces dla szkoły SMS, klubu UKS „Ruch” i miasta Radzionków. Dawiad Kotara został uznany Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem
Turnieju.
Skład Mistrzów Śląska: Kuba Szydło, Oliwier Polak (bramkarze),
Arek Anczok, Szymon Ciongwa (2 gole), Maciek Treter (3 gole), Dawid
Kotara (5 goli), Kuba Segert (C), Adam Krysiak (5 goli), Kacper Czornik
(1 gol), Paweł Szolc (1 gol), Piotrek Mazurkiewicz (5 goli); sztab szkoleniowy: Adam Dyrda (trener), Jarosław Treter (kierownik zespołu)
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