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101 rocznica 
Niepodległości

11 listopada br. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Forum 
Miejskim, odbyły się uroczystości Narodowego Święta Niepodle-
głości. Poprzedziła ją Masza święta w intencji Ojczyzny w radzion-
kowskim kościele parafialnym.

To jedno z ważniejszych dla nas świąt, narodowych, u nas na Ślą-
sku ma jeszcze inną wymowę – powstańczą, tak po prawdzie, choć 
sobie jej nie rościmy, niepodległość przyszła do nas w 1922 roku. Jak-
kolwiek to niepoprawnie politycznie, to część Ślązaków tak uważa… 

red. 
Str 3-4

„Nie ma Ruchu bez Radzionkowa, nie ma Radzionkowa 
bez Ruchu”… Ta parafraza pewnego powiedzenia stała się 
credo uroczystej gali, która 17 listopada br. odbyła się w CK 
„Karolinka”. Pełna sala złożona głównie z ludzi związanych 
z zasłużonym naszym klubem, ale także, znamienici goście, 
parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele innych 
śląskich klubów, kibice. Trzeba powiedzieć, iż gala miała świetną 
i kreatywną oprawę, pochwalić trzeba scenariusz spotkania, 
wykonanie, to było widowisko, chwilami wzruszające, czasem 
zabawne. I jedno na co zwróciliśmy uwagę, Ruch Radzionków 
to dziś jedynie piłka nożna, ale nie zapomniano o historii, bo 
Ruch przed laty, sporo ludzi jeszcze to pamięta był klubem 
wielosekcyjnym i przez niego w całej historii przewinęło się 
setki radzionkowian…

Czytaj na str. 12-14

„Nie ma Ruchu bez Radzionkowa, 
nie ma Radzionkowa bez Ruchu”…
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Na placu Letochów zgromadzili się przedstawiciele władz mia-
sta, poczty sztandarowe, delegacje szkół, organizacji pozarządo-
wych, służb mundurowych, zakładów pracy oraz mieszkańcy. 

Po uroczystym odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego 
oraz Hejnału Miasta, w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej pa-
rafii św. Wojciecha i chóru uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 4 – rozpoczął się rytuał wojskowy – wartę 
wystawili żołnierze 330. Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrz-
nych z  Radzionkowa, członkowie 17. Radzionkowskiej Drużyny 
Piechoty Zmechanizowanej oraz 10. Drużyna Harcerska „Kieru-
nek”. Uroczyście wciągnięto biało – czerwoną na maszt.

Przemówił burmistrz miasta Gabriel Tobor, nawiązał do za-
mierzchłej historii i tej współczesnej radując się z wciąż to bardziej 
gromadnej – wspólnotowej obecności mieszkańców miasta w tych 
uroczystościach. 

Inscenizację słowno – muzyczną przedstawili uczniowie m.in. 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Potem delegacje 
wspomnianych środowisk złożyły pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich wiązanki kwiatów, a na zakończenie w krótkim występie 
muzycznym zaprezentowały się Parafialna Orkiestra Dęta parafii 

św. Wojciecha, chór ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podsta-
wowej nr 4.

xxx
To jedno z ważniejszych dla nas świąt, narodowych, u nas na 

Śląsku ma jeszcze inną wymowę – powstańczą, tak po prawdzie, 
choć sobie jej nie rościmy, niepodległość przyszła do nas w 1922 
roku. Jakkolwiek to niepoprawnie politycznie, to część Ślązaków 
tak uważa… red. 

101 rocznica Niepodległości
11 listopada br. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Forum Miejskim, 
odbyły się uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Poprzedziła ją 
Masza święta w intencji Ojczyzny w radzionkowskim kościele parafialnym.
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W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęto innowację z języka angiel-
skiego w klasie 1 oraz 5 szkoły podstawowej. Uczniowie uczą się języka 
w zwiększonym wymiarze godzin – do pięciu tygodniowo – i nie tyl-
ko rozszerzają zdolności językowe poprzez naukę, ale również przewi-
dziana jest realizacja projektów oraz przedsięwzięć międzynarodowych 
typu e-twinning, Aiesec, mysteryskype. Dzieci w klasach rozszerzonych 
chętnie rozpoczęły naukę, są pełne zapału i energii do pracy. 

W przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować innowację z języ-

ka angielskiego w kolejnych klasach: I i IV, a w VII otworzyć klasę 
dwujęzyczną, w której uczniowie będą mogli rozwijać się językowo 
nie tylko na lekcjach z angielskiego, ale także na dwóch przedmio-
tach lekcyjnych częściowo prowadzonych w języku angielskim. 
Mamy nadzieję, że te plany i założenia uda się zrealizować, a na-
uka języków obcych stanie się dla uczniów SP 4 czasem przynoszą-
cym wiele korzyści i radości.

Anna Maćkowska

Ale dlaczego tak się stało, że Radzionków jest bezradny w spra-
wie oczyszczalni – przypomnę trochę historii tym, którzy jej nie 
znają albo zapomnieli. 

Oczyszczalnia została wybudowana dla mieszkańców Radzion-
kowa w tym Stroszka, który w latach siedemdziesiątych XX wieku 
był dzielnicą Radzionkowa. W 1976 Radzionków przyłączono do 
Bytomia. Na przełomie wieków oczyszczalnię trzeba było dosto-
sować do zaostrzających się przepisów prawa. Bytom zaprojekto-
wał i pozyskał środki unijne, by tę istniejącą przebudować i roz-
budować. Po odrodzeniu się Radzionkowa, nasze władze chciały 
uniemożliwić budowę oczyszczalni, lecz zrobiły to tak nieudolnie, 
że efektem było to, że Rada Ministrów zmieniła granice i włączyła 
11 hektarów oczyszczalni do Bytomia. Gmina Radzionków straciła 
część swojego terytorium, podatki od nieruchomości a mogła zy-
skać nie tylko wpływ na funkcjonowanie oczyszczalni ale i mieć 
w niej udziały, mogła mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nad-
zorczej BPK. 

Teraz mamy kuriozalną sytuacją, mieszkańcy mają smród, 
a władze Gminy nie mają możliwości sprawowania nadzoru nad 
oczyszczalnią, możemy jedynie ją oglądać i wąchać – i tak się dzie-
je. Oczyszczalnię niedawno odwiedzili nasi radni, po czym 20 li-
stopada mieszkańcy Radzionkowa oraz młodzież szkolna. Na m-c 
kwiecień 2020 roku radna Aneta Niedźwiecka organizuje zwie-
dzanie oczyszczalni dla młodzieży szkół radzionkowskich oraz 
mieszkańców Radzionkowa. Takie wycieczki po oczyszczalni są 
jedyną metodą kontroli społecznej pod kontem zapowiadanych 
inwestycji przez właściciela oczyszczalni i  ewentualnych efek-
tów tych antyodorowych inwestycji. Jeżeli szukać jakiegoś pozy-
tywu w  tym beznadziejnym położeniu to to, że Radzionków nie 
musi budować, utrzymywać własnej oczyszczalni a  mieszkańcy 
Radzionkowa płacą niższą cenę za odbiór ścieków niż mieszkań-
cy Bytomia ale cóż to za pocieszenie, tyle i tak byśmy mieli gdyby 
oczyszczalnia była w granicach Radzionkowa a do tego mielibyśmy 
wpływ na jej funkcjonowanie.

Nie ulega wątpliwości, że Oczyszczalnia jest głównym spraw-
cą odorów, dopowiem jedynie, że nie jedynym. Na działalność 

oczyszczalni Radzionków nie ma żadnego wpływu, tak samo jak 
na smród z palącej się hałdy czy ZM HAM. Jednak możemy mieć 
wpływ na smrody wydobywające się z wpustów deszczowych, które 
są w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK). 
Podpowiem, że w Radzionkowie jest sporo takich wpustów, które 
podłączone są do kanalizacji ogólnospławnej (w której płyną m.in. 
ścieki komunalne) a nie są zasyfonowane. Studnie takie mogą być 
stosowane jedynie wtedy gdy podłączone są do kanalizacji deszczo-
wej (deszczówka nie śmierdzi). Zaproponowałem wymianę stud-
ni deszczowych na zasyfonowanie np. obok cmentarza lecz PGK 
stwierdziło, że nie ma kasy na ich wymianę. Sytuacja ze smrodem 
ze studzienek dotyczy również wpustów wzdłuż ulic powiatowych, 
lecz ZDP nie owijając w bawełnę twierdzi wprost, że gdyby studnie 
były zasyfonowane, to by się zatkały. Oczywiście, że by się zatkały 
gdyż w studniach powinny być kosze, które mają m.in. wyłapywać 
śmieci czy liście, jednak wymagałyby one czyszczenia a to kosztuje 
więc kosze już dawno zostały usunięte. Smród wydobywający się 
z tych wpustów jest taki sam jak ten z oczyszczalni bo są to te same 
ścieki. Chyba powinienem wyjaśnić ten wyraz – zasyfonowane. 
W  naszych domach wszystkie punkty podłączone do kanalizacji 
(umywalki, toalety kratki ściekowe) mają taki wygibas w kształcie 
litery „U” np. pod umywalką, który jest syfonem zapobiegającym 
wydobywaniu się smrodu z kanalizacji. Gdyby go nie było, smród 
w mieszkaniu byłby nie do wytrzymania. 

Inną kabaretową sprawą jest temat czyszczenia kanalizacji 
w Radzionkowie. Na pytanie do PGK na temat czyszczenia kanali-
zacji w Radzionkowie tj. komu zleca czyszczenie kanalizacji, PGK 
odpowiedziało, że czyści we własnym zakresie gdyż posiada urzą-
dzenie do czyszczenia kanalizacji z możliwością pobierania osadu. 
Nikt takiego urządzenia w  Radzionkowie podczas pracy nie wi-
dział. Z moich obserwacji wynika, że urządzenie które jakoby czy-
ści kanalizację jednak istnieje ale na stałe stoi w krzakach na bazie 
przy ul. Szybowej. Czyżby czyściło kanalizację na odległość? Może 
PGK ma więcej takich urządzeń, ale o tym napiszę innym razem 
jak otrzymam odpowiedź z PGK na ten temat.

Ryszard Lis

O smrodach w Rojcy

… wielkie zasyfonowanie
W ostatnim czasie zaczęło się zainteresowanie smrodem z oczyszczalni. Śmierdzi i tak naprawdę Radzion-
ków nie ma wpływu na ten smród. Nie ma, bo w polskim prawie pojęcie smrodu nie istnieje. Wszyscy go 
czujemy i nic z tym zrobić nie możemy. Dymy, pyły, choć dla niektórych są mniej dokuczliwe są mierzalne, 
są dopuszczalne normy, można za ich generowanie karać – w przypadku smrodu jest inaczej. 

W SP 4
ANGIELSKI – INNOWACYJNIE
Znajomość języków obcych, a przede wszystkim języka angielskiego, to podstawa we współczesnym 
świecie. Każdy wie, że biegłe posługiwanie się innym językiem nie jest sprawą łatwą ani szybką. Wymaga 
wiele czasu i energii… Jednak w tym zadaniu naszym dzieciom wychodzi naprzeciw Szkoła Podstawowa 
nr 4, gdzie od tego roku rozpoczęto innowację z języka angielskiego. 
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Co do drugiego postulatu petycji – zmiana zapisów w MPZP, 
przez zakazanie wszelakich inwestycji śmieciowych – mam wąt-
pliwości czy został uwzględniony. W odpowiedzi znalazły się mało 
precyzyjne zapisy jak: „Ustalenia dotyczą również wytycznych co 
do ograniczenia działalności mogącej potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko (…) w  tym instalacji do przetwarzania 
odpadów”, takie banialuki już widnieją w  MPZP uchwalonym 
w 2015 roku i co z tego? Pomimo takich zapisów, Burmistrz wydał 
decyzję o budowie instalacji do zestalania pyłów niebezpiecznych, 
a niewiele brakowało, a byłaby kompostownia. W odpowiedzi na 
petycję znalazło się również takie zdanie: „Państwa Petycja będzie 
głosem uwzględniającym stanowisko w  sprawie”. Ciekawa kon-
strukcja zdania, ale czy ten zwrot oznacza, że postulaty zawarte 
w Petycji będą uwzględnione w MPZP? Czy niekoniecznie? Bur-
mistrz został poproszony o  doprecyzowanie powyższych wątpli-
wości, żeby nie było – odpowiedział, lecz wątpliwości pozostały 
– odpowiedź napisano tak, żeby nie przekazać 
żadnej nowej treści. 

Nie da się nikogo zmusić do udzielenia ja-
snej merytorycznej odpowiedzi, więc pozo-
staje jedynie czekać aż przygotowywany nowy 
MPZP zostanie zaprezentowany mieszkańcom. 
Nasze władze jednak muszą się liczyć, że nie 
dopuścimy do uchwalenia MPZP zezwalające-
go na budowę instalacji śmieciowych – odoro-
wych czy pyłowych. Jestem przekonany, że de-
cyzja na budowę zakładu do zestalania pyłów 
niebezpiecznych była ostatnią wydaną w  Ra-
dzionkowie.

W Radzionkowie nie powtórzy się sytuacja, 
jaka miała miejsce w  Bytomiu, gdzie wydano 
dziesiątki decyzji na składowanie, przetwarza-
nie odpadów i  dopiero gdy mieszkańcy Byto-
mia w wyborach odsunęli szkodników od wła-
dzy, tych, którzy wydawali te decyzje – udało się 
te decyzje uchylić. Radzionków różni się tym 
od Bytomia, że my mieszkańcy, nie dopuścimy 
do takiej sytuacji, by w Radzionkowie powsta-
ły instalacje śmieciowe, po to, by nie walczyć 
później przez lata (jak to było w Bytomiu) z ich 
zamknięciem – cofnięciem decyzji. 

Zabawnym jest jak Burmistrz opowiada, że 
musi realizować wolę radnych, którzy prze-
głosowali ten nieszczęsny MPZP. A gdzie wola 

mieszkańców? To Burmistrz nie musi się liczyć z wolą mieszkań-
ców? Burmistrz twierdzi, że robi to co przegłosowali radni a tym-
czasem odbywa się to tak – radni przegłosowują to, co przygotu-
je Burmistrz. Czy zna ktoś przypadek z ostatnich 13 lat, że radni 
Burmistrza, którzy stanowią większość w radzie zagłosowali kie-
dykolwiek wbrew jego woli? Panie Burmistrzu, prawo ma służyć 
nam mieszkańcom, a jeżeli jest inaczej to nie jest to prawo a bez-
prawie. Tym bardziej, że sprawa dotyczy w  tym przypadku pra-
wa miejscowego, obowiązującego jedynie w  Radzionkowie który 
przygotowuje Burmistrz a uchwalają go radzionkowscy radni.

Dlaczego Burmistrz nie chce w sposób jednoznaczny oświad-
czyć, że skoro mieszkańcy nie chcą instalacji śmieciowych to 
w MPZP taki zakaz zostanie zapisany! Czy się czegoś boi? Może 
można mu jakoś pomóc? Pan się nie boi, cały Radzionków za 
Panem stoi!

Ryszard Lis

Jest odpowiedź na petycję 

Burmistrzu, Pan się nie boi!
Zbieranie podpisów pod petycją nie poszło na marne. Burmistrz odpowiedział na petycję w sprawie budowy 
kompostowni oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy postulat pety-
cji został zrealizowany – w dniu 30 sierpnia 2019 roku Burmistrz wydał postanowienie, które uniemożliwia 
budowę kompostowni. Powodem odmowy była niezgodność z zapisami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) pomimo, że Burmistrz przez cztery miesiące (maj-sierpień 2019) 
powtarzał jak mantrę, że MPZP dopuszcza lokalizację kompostowni, a przecież MPZP w tym czasie nie zmie-
nił się. Nieważne, najważniejsze, że póki co kompostownia została zablokowana.
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Minął pierwszy rok
Minął pierwszy rok kadencji radnych i z tej okazji na samym początku chciałam 
serdecznie podziękować za współpracę, tym bez których nie udałoby się osiągnąć 
tego co zostało już osiągnięte, naprawić co zostało naprawione, zrobić tego co zo-
stało zrobione lub ochronić tego co zostało ochronione, w szczególności Zespołowi 
ds. Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii w Radzionkowie i Radzionkowskiej Staży Miejskiej, Pra-
cownikom Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami oraz Paniom z Biura Rady Miasta. 

 Swoje podziękowania kieruję również do Mieszańców, któ-
rzy w chwilach wymagających wsparcia byli tuż obok gotowi do 
działania.

Dziękuję Ryszardowi Lisowi za nieocenioną współpracę.
Dziękuję Irenie Weneś, Panu Pawłowi Bombie Przewodni-

czącemu Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kultu-
ralnego, Panu Erhardowi Reissowi oraz Redaktorowi naczelne-
mu Głosu Radzionkowskiego- Grzegorzowi Bylicy za wsparcie 
i motywacje do działania. 

Przechodząc do meritum, to nie będę dokładnie opisywać 
co zrobiłam przez okres całego tego roku bo było tego spo-
ro poza tym nie wypada się nazbyt chwalić a  i pozostawię to 
tym którzy lubią się chwalić na wyrost, choć tak naprawdę ich 
wkład jest znikomy a  i osiągnięcia przeważnie nie są zasługą 
ich samych, mogę tylko nadmienić, że napisałam kilkadziesiąt 
pism, wykonałam kilkaset telefonów, nawiązałam współpracę 
z wieloma osobami, byłam na wielu spotkaniach. Interweniuję 
na każdy sygnał mieszkańca, staram się za wszelką cenę aby 
wszystko było tak jak tego oczekujecie, począwszy od ubytków 

w chodnikach, poprzez pęknięte wieka studzienek, po nieza-
bezpieczone place budowy i nielegalne składowiska śmieci. Ale 
najważniejsze co udało się zrobić? Myślę, że wbrew temu co 
twierdzi Pan Burmistrz – z  całym szacunkiem Panie Burmi-
strzu -ale wydaje mi się, że gdyby nie Nasza współpraca i za-
angażowanie NAS PONAD 1500 MIESZKAŃCÓW, którzy 
wspólnie złożyli petycje przeciwko budowie kompostowni to 
może już dzisiaj, my Rojczanie żylibyśmy w  jeszcze gorszych 
warunkach a zapach dobiegający z oczyszczalni ścieków przy 
tym dobiegającym z  kompostowni byłby zapewne niczym 
i  choć odpowiedź na drugi postulat petycji (czyli na zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), nie 
do końca jest zadowalająca, ponieważ jest niejasna i niejedno-
znaczna to i tak myślę możemy być dumni. 

 Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przed nami jeszcze 4 lata 
a więc zachęcam do kontaktu telefonicznego mój numer tele-
fonu 883-250-557 lub mailowego a.niedzwiecka@radzionkow.
pl bądź zapraszam na swój profil facebookowy: Aneta Niedź-
wiecka. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
w Bytomiu, ul. Szymały 126

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu 
marki: 
Opel Corsa D: kolor granatowy, rok produkcji: 2012, pojem-
ność: 1200cm3, przebieg: 97000 km, benzyna.
Wyposażenie: centralny zamek, poduszka powietrzna (2 szt.), 
elektryczne szyby (przód), radio CD, opony zimowe, klimatyza-
cja.
Dodatkowe informacje: samochód krajowy, garażowany, bezwy-
padkowy, serwisowany w ASO (ostatnio w październiku 2019 r.), 
rejestracja do listopada 2020 r.
Cena wywoławcza: 15000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.12.2019 r. o godzinie 1000 w bu-
dynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” przy ul. Szymały 
126 w Bytomiu – pokój nr 13.
Pojazd można oglądać od 18.11.2019 r. do 27.11.2019 r. w godzi-
nach 800 – 900 na terenie myjni przy Pl. Żeromskiego 8 w Bytomiu 
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 516 030 832).
Wadium w wysokości 800 zł należy wpłacić przelewem na ra-
chunek Spółdzielni 
PKO BP S.A. O/Bytom 72 1020 2368 0000 2702 0021 8529 naj-
później do dnia 29.11.2019 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
W Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Spółdzielni (pokój nr 7, 
tel. 32 289 06 84) można uzyskać specyfikację ustalonych warun-
ków przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ 
DOM”

w Bytomiu, ul. Szymały 126

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego przy ul. Tysiąclecia 23 w Bytomiu
 
• lokal o powierzchni 35,0 m2 
• Lokal wyposażony jest instalację wodno-kanalizacyjną, elek-
tryczną, 
• cena wywoławcza za najem 1 m2 pow. lokalu wynosi 7,00 zł/
m2 netto, 
• wadium 500,00 zł 
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warun-
kami szczegółowymi przetargu, które otrzymać można w siedzi-
bie Spółdzielni – pokój nr 32. 

Pisemne oferty należy składać do dnia 26.11.2019 r. do godz. 
1500 w budynku Zarządu Spółdzielni – pokój nr 32 oraz wpłacić 
wadium.
Przetarg odbędzie się dnia 27.11.2019 r. o godz. 900 w budynku 
Spółdzielni – pokój nr 13. 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyn.

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia posiada inne wolne 
lokale użytkowe do wynajęcia w drodze negocjacji. 
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Wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem „Szkały” 
władze miasta zapraszają na spotkanie informacyjne do Centrum 
Kultury „Karolinka” w dniu 27 listopada na godz. 17.15.

Czyli to już nie tylko strzelnica, która miała tam powstać, i w za-
sadzie bez konsultacji powstanie, GR już o  tym pisał. Koncepcja 
strzelania na „Szkale” u  wielu ludzi wzbudziła kontrowersje, są 
uczciwie przyznamy, iż jest także spore grono entuzjastów. Ale 
teraz dowiadujemy się o  rewolucji na „Szkale”; ma tam powstać 
ośrodek sportów ekstremalnych między innymi z trasami do bie-
gów z  terenowymi przeszkodami typu runmagedon oraz do do-
wnhilla czyli jednej z  odmian kolarstwa górskiego, ma pozostać 
boisko i  miejsca do grillowania. „Chcielibyśmy by powstał tam 
ponadto profesjonalny park linowy oraz strzelnica sportowa” – do-
nosi oficjalna strona internetowa miasta. No i wszystko z posza-
nowaniem dla cennej tamtejszej przyrody… Tymczasem trwa już 
akcja protestacyjna, więcej na str10. 

Środki na powstanie kompleksu miasto planuje pozyskać 
z  Urzędu Marszałkowskiego w  ramach rewitalizacji terenów po-
górniczych, a  działające od 2018 roku w  Radzionkowie, Stowa-
rzyszenie im. kpt. Waltera Larysza wybuduje z własnych środków 
strzelnicę sportową na terenie wydzierżawionym od Gminy. 

AB

Wszystko zaczęło się od alarmującego apelu w  mediach spo-
łecznościowych radnej Anety Niedźwieckiej: 

Uwaga zagrożenie!!!
Szanowni Mieszkańcy w  związku z  licznymi interwencjami 

mieszkańców informuję, że na ulicy Sikorskiego na wysokości zakła-
dów odzieżowych wymalowano na jezdni zebrę, która w odczuciu 
pieszych jest już przejściem, niestety z punktu widzenia przepisów 
prawa i kierowców takowym nie jest, gdyż brak jest oznakowania 
najważniejszego czyli pionowego D-6. W dniu 29 października wy-
słałam do Zarządu Dróg Powiatowych interpelację o  pilną inter-
wencję w  tej sprawie; niestety do dnia dzisiejszego nie ustawiono 
znaków, co stanowi zagrożenie dla pieszych. Dlatego zwracam się 
z prośbą o zachowanie ostrożności w tym miejscu zarówno pieszych 
jak i kierowców.

No i zaczęło się, długo oczekiwane przez rojczan przejście przez 
jezdnię na wysokości firmy Norman, zaistniało, a  jakoby go nie 
było. Rozpoczęła się batalia o znak – przejście dla pieszych i trwała 

bez mała trzy tygodnie, pisma radnej do firmy drogowej zawia-
dywanej przez starostwo powiatowe, bo to droga powiatowa, po-
tem radna powiadomiła straż miejską, ta funkcjonariuszy naszego 
komisariatu; ludzie bali się przechodzić, kierowcy nie zwalniali, 
bo z daleka nie widzieli znaków – zebry wymalowanej na jezdni. 
Wreszcie, sukces? Po trzech tygodniach walki, połowiczny, bowiem 
jeszcze przydałoby się obniżyć krawężnik, by osoby starsze, jadące 
z wózkiem, czy pojazdem inwalidzkim bez problemu na chodnik 
po drugiej stronie mogłyby wjechać. Jest jeszcze inny mankament, 
otóż przejście można by usytuować kilka metrów dalej, by zatrzy-
mujące się autobusy nie musiały czynić tego na zebrze…

Niby drobna sprawa, ale u nas wszystko jest trochę na opak. Jak 
można było tak działać?! Bylejakość, dobrze, że nie skończyła się 
nieszczęściem. Red. 

WALKA O ZNAK, CZYLI WSZYSTKO NA OPAK

REWOLUCJA NA „SZKALE”?
Oficjalne „czynniki” miasta poinformowały mieszkańców naszego miasta, o tym, iż: „W perspekty-
wie najbliższych lat planujemy stworzenie w Radzionkowie kolejnej przestrzeni sprzyjającej fizycz-
nej aktywności. Tym razem ma to być teren tzw. Szkały w północnej części naszego miasta.”
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Wyjazd uważam za bardzo udany i  warto było pojechać, choć 
wcześniej miałem mieszane spostrzeżenia na ten temat. Co zauwa-
żyłem na miejscu? Było tam bardzo dużo wycieczek młodych osób ze 
szkół, co myślę w przyszłości zmieni nastawienie ludzi do tego typu 
miejsc. Spalarnia sama w sobie wygląda z zewnątrz jak Aquapark, 
wewnątrz zresztą brakuje tylko basenu. Jest tam bardzo czysto. Zero 
smrodu, odoru. Samochody są monitorowane od wjazdu do wyjaz-
du. Przed wyjazdem samochodu są myte. Średnio wychodzi 1 samo-
chód co 5 minut. Filtry są wszechobecne. Przed wjazdem jest tablica 
informacyjna o  składnikach wykonywanych do atmosfery. Aktu-
alizowane co chwilę. Wszystko poniżej wszystkich dopuszczalnych 
norm. Podejrzewam, że normalnie składowiska są dużo więcej szko-
dliwe dla środowiska niż ekologiczne spalarnie. Za 1 tonę aby tam 
oddać trzeba zapłacić 220 zł, na normalnych składowiskach placu 
od 500 do 100 zł. Ta spalarni jest samowystarczalna energetycznie. 
Wytwarza też 10% zapotrzebowania ocieplenia Krakowa oraz od-
daje bardzo dużo energii elektrycznej dla mieszkańców. Osobiście 
uważam że takich miejsc powinno być budowanych jak najwięcej, 
ale najlepiej daleko od zabudowań, choć za granicą są budowane od 
lat nawet w centrum miast. Dzisiaj w radiu poinformowano, że po-
wstanie w Rudzie Śląskiej prywatna ekologiczna elektro-ciepłownia. 
Tematem spalarni poważnie zainteresowana jest nasza Metropolia, 
to dobrze, moim zdaniem… 

xxx
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w  Krakowie 

(Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź na potrzeby 
ekologiczne Krakowa. Zakład jest zlokalizowany w południowo-
-wschodniej części miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XVIII 
– Nowa Huta, przy ul. Jerzego Giedroycia 23.  Jego właścicielem 
i  operatorem jest Krakowski Holding Komunalny SA w  Krako-
wie. Zakład może przetworzyć w ciągu roku 220 tys. ton odpadów 
komunalnych. Do termicznego przekształcenia, czyli spalania 
kierowane są zmieszane odpady komunalne wyselekcjonowane 
przez mieszkańców oraz inne odpady powstałe w  wyniku prze-
róbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach 

odzysku odpadów, tj. odpadów materiałowych, wielkogabary-
towych, poremontowych). Spalanie odbywa się w  sposób ciągły 
na 2 równoległych liniach, każdej o wydajności nominalnej 14,1 
t/h. Zapewnia się przy tym odzysk energii zawartej w odpadach 
i  produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej w  procesie koge-
neracji, tj. 65 tys. MWh energii elektrycznej, która jest równa 
ilości, jakiej potrzebują krakowskie tramwaje w  ciągu roku, 280 
tys. MWh energii cieplnej pozwalając na zaspokojenie 10% rocz-
nych potrzeb systemu ciepłowniczego miasta Krakowa. Energia 
uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części 
za energię odnawialną. W 2017 roku Urząd Regulacji Energetyki 
wydał dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. tzw. Zielo-
ne Certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia energii elektrycznej 
z  odnawialnego źródła energii. Krakowska Ekospalarnia, której 
właścicielem i operatorem jest KHK S.A., otrzymała je jako pierw-
szy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem 
odpadów. Zielone Certyfikaty są dokumentami potwierdzającymi 
wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł 

BĘDZIEMY PALIĆ ŚMIECI! 
WCZEŚNIEJ, CZY PÓŹNIEJ
7 listopada grupa radnych rady miasta Radzionków gościła w krakowskiej „spalarni” odpadów. Wyjazd 
wzbudzał kontrowersje, bowiem przecież nikt nie twierdził, oprócz plotkarzy i fachowców od czarnego PR, 
iż ktoś chce w Radzionkowie budować spalarnię! Czy nie lepiej było jako cel podróży wybrać jakąś wzorcową 
oczyszczalnię ścieków albo wysypisko odpadów, by porównać to do rajczańskiej rzeczywistości? Ale przecież 
wiedzę zdobywa się wciąż, nie traktując jej wyłącznie instrumentalnie…
O wrażenia z Krakowa poprosiliśmy radnego RTSK Krystiana Strzelczyka. 
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energii. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowa-
nie słoneczne, geotermia, a także opady. 

xxx
13 listopada, przedstawiciele miast i gmin Górnośląsko-Zagłę-

biowskiej Metropolii wyrazili zgodę, aby na jej terenie powstały 
instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Bu-

dowa spalarni ma zapobiec drastycznemu wzrostowi cen za wywóz 
śmieci i  rozwiązać problem przepełnionych składowisk. Podjęta 
przez przedstawicieli GZM uchwała ma charakter intencyjny i daje 
zielone światło zarządowi Metropolii do podejmowania działań 
zmierzających do budowy spalarni. Na razie nie została wskazana 
konkretna lokalizacja. 

xxx
Co więc z tymi spalarniami? Będzie taka w Radzionkowie?! No 

nie, nic na to nie wskazuje, z wielu względów, choćby z tego, iż nie 
ma możliwości zminimalizowania tego typu obiektu tylko na po-
trzeby jednego 16-tysięcznego miasta. To niemożliwe i absurdal-
ne. Ale faktem jest, iż nasze wysypiska nie tylko na Śląsku pękają 
w szwach. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Nie dość, że wysypiska są 
przeładowane, drogie w utrzymaniu, czyli sporo kosztują gminy, to 
jeszcze ich oddziaływanie na środowisko jest fatalne. W Szwajcarii 
np. nie ma ich w ogóle, są tylko spalarnie, owszem to nie argument. 
Co wobec tego wynika dla Radzionkowa? Trudno powiedzieć, ale 
wydaje się, iż w perspektywie w miarę przewidywalnej nasze od-
pady będziemy gdzieś spalać poza miastem – gdzie – i co dla nas 
z tego wyniknie? Pytania na razie bez odpowiedzi. Jedno jest tylko 
pewne, nie róbmy u nas jakichkolwiek śmietników – składowisk, 
późniejsza utylizacja jest kosztowana i trwa latami… 

red. 

JESTEŚMY LIDERAMI ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ

JEST DYPLOM, A GDZIE WIZJA?
14 listopada w  Kielcach w  trakcie Kongresu Polityki Miejskiej odbyła się prezentacja zwycięzców 
i wręczenie nagród w III Ogólnopolskim Konkursie Miast. Jednym z laureatów jest Radzionków, któ-
ry otrzymał tytuł Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią w kategorii gmin miejskich 
w  roku 2019, za pomysł i  konsekwentne działanie w  niełatwym okresie wyludniania się miasta. Za 
kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający podnoszenie komfortu życia mieszkańców, rozwój 
gospodarczy i poprawę jakości przestrzeni publicznych. Pamiątkowy dyplom w czasie trwania kongre-
su odebrał Burmistrz Miasta Radzionków.
Oprócz naszego miasta tytuł został przyznany również miastom: Gdańsk, Gliwice, Świdnica i Stary Sącz. Tematem przewodnim 
trzeciej edycji konkursu jest „Wizja miasta”, rozumiana jako pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji. Zbadane i ocenione 
zostały zagadnienia dotyczące m.in.: realizowanej wizji miasta, działań promujących planowanie i  zarządzanie przestrzenią 
z szerokim udziałem społeczeństwa, oszczędnego gospodarowania przestrzenią, ochrony zabytkowych fragmentów miasta i re-
witalizacji.
Celem konkursu jest identyfikacja i promocja miast dbających o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu prze-
strzenią. Organizatorom zależy na wzmocnieniu profesjonalizmu i podnoszeniu kompetencji administracji w zakresie zarzą-
dzania przestrzenią miast, a także na kreowaniu pozytywnego wizerunku władz samorządowych.

xxx
Panie burmistrzu, o ile wzrosła liczba mieszkańców w ostatnich 3 latach? Red. 
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Drodzy Mieszkańcy Radzionkowa i okolic!
Strona powstała w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców Radzionkowa i okolic, aby szerzyć informacje o planach zago-

spodarowania terenu Szkały jakie w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się ze strony Urzędu Miasta w Radzionkowie. Na wstępie informu-
jemy, że strona nie ma na celu pomawiania jakiejkolwiek osoby czy instytucji. Od jakiegoś czasu mówi się (mniej lub bardziej oficjalnie) 
o rekultywacji terenu Szkały w Radzionkowie. Niestety, ale większość mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że rekultywacja ta ma 
polegać w pierwszym etapie (mamy nadzieję, że nie ostatnim) na utworzeniu tam otwartych strzelnic sportowych. Z czasem, kiedy za-
częliśmy zagłębiać się coraz bardziej w temat strzelnicy i proces jaki ta inwestycja ma już za sobą, zaczęliśmy się coraz bardziej obawiać 
o to, czy mieszkańcy mogą mieć w ogóle jakikolwiek głos w tej sprawie. Będziemy dawkować wam informacje związane z tą inwestycją, 
które udało nam się uzyskać, ponieważ mogą wywołać Wasze niemałe zdziwienie, (chociaż jest to chyba zbyt łagodne określenie). Dlatego 
postanowiliśmy zawalczyć o swoje prawa, chcemy aby władze naszego miasta szanowały nas jako obywateli i nasze zdanie. Nie jesteśmy 
przeciwni rekultywacji terenu Szkały, chcemy utworzenia miejsca bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom, które nie będzie uciążliwe pod 
kątem hałasu dla nas, naszych zwierząt i całego otoczenia. Jako alternatywę proponujemy na Szkale realizację takich inwestycji jak np. 
place zabaw dla dzieci, budowa siłowni napowietrznej, wydzielenie wybiegów dla psów, budowa tężni solankowej, ścieżek rowerowych czy 
tras biegowych. Chcemy, żeby Szkała była dostępna dla każdego bez względu na wiek, stan zdrowia i zamożność (-)
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"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   

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 

TU OTRZYMASZ 
„GŁOS RADZIONKOWSKI”

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

PPHU Elitel Sp. z o.o. 
oferuje umowę o pracę na stanowiskach: 
sygnalista, cieśla szybowy, spawacz, obsługa pomp. 
Miejscem pracy będzie 
teren KWK Bobrek - 
Piekary Ruch Piekary. 
tel. 32 705 73 90

Tu miejsce na 
twoją reklamę



12 Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

W  radzionkowskim Centrum Kultury Karolinka spotkały się 
więc pokolenia zawodników, trenerów, działaczy, ich rodziny, 
sponsorów i kibiców oraz sympatyków „żółto-czarnej ojczyzny”. 

Uroczystość rozpoczęto wniesieniem na salę sztandaru oraz 
artystycznym odśpiewaniem przez Wojtka Małotę i  zespół Coda 
– hymnu Ruchu Radzionków – Ciderland. A potem przez kilkana-
ście minut wędrowaliśmy z Ruchem i ludźmi z nimi związanymi 
przez karty stuletniej historii. A wszystko zaczęło się w 14 sierpnia 
1919 roku, kiedy to założono Towarzystwo Gier i Zabaw, 28 maja 
1920 roku przemianowane na Towarzystwo Sportowe Ruch Ra-
dzionków. Ujrzeliśmy w znakomicie skomponowanym przeglądzie 
autorstwa Łukasza Michalskiego historyczne postaci klubu, obiek-
tyw, fotki z  wielkich dla naszej społeczności wydarzeń… To był 

ważny moment uświadamiający wszystkim, iż uczestniczą w istot-
nym wydarzeniu, to rodzaj oddania hołdu Klubowi i jego ludziom, 
miastu, naszemu byłemu i obecnemu otoczeniu. Jak potem rzekł 
aktualny prezes klubu Marcin Wąsiak: Przez wiek wiele się zmie-
niło, ale jedno jest trwałe – ludzie pod żółto-czarnym sztandarem 
mają marzenia i starają się je realizować. Czuję się zaszczycony, że 
mogą stać na czele takiego klubu. Cieszę się, że mogę przywitać 
moją żółto-czarną rodzinę, bo to że tu jesteśmy oznacza, że Ruch 
Radzionków żyje, a misja, której się podjąłem ma sens. Myślę, że 
nie będzie lepszej okazji, żeby podziękować tym wszystkim, którzy 

ten klub zakładali, tworzyli, dbali o niego, walczyli o niego i za nie-
go oraz w przeróżny sposób pomagali. Jest mnóstwo osób, które 
mają Ruch Radzionków w  sercu, którym zależy na naszym klu-
bie i którym należą się wielkie ukłony i najserdeczniejsze ukłony. 
Prezes mówił o swej misji, której podjął się w 2012 roku, ogrom-
nie trudnym czasie dla Jubilata. I sportowo i materialnie klub był 

Relacja z uroczystej gali na 100-lecie Ruchu Radzionków

„Nie ma Ruchu bez Radzionkowa, 
nie ma Radzionkowa bez Ruchu”…
„Nie ma Ruchu bez Radzionkowa, nie ma Radzionkowa bez Ruchu”… Ta parafraza pewnego powiedzenia 
stała się credo uroczystej gali, która 17 listopada br. odbyła się w CK „Karolinka”. Pełna sala złożona głównie 
z ludzi związanych z zasłużonym naszym klubem, ale także, znamienici goście, parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, przedstawiciele innych śląskich klubów, kibice. Trzeba powiedzieć, iż gala miała świetną i kreatyw-
ną oprawę, pochwalić trzeba scenariusz spotkania, wykonanie, to było widowisko, chwilami wzruszające, 
czasem zabawne. I jedno na co zwróciliśmy uwagę, Ruch Radzionków to dziś jedynie piłka nożna, ale nie 
zapomniano o historii, bo Ruch przed laty, sporo ludzi jeszcze to pamięta był klubem wielosekcyjnym i przez 
niego w całej historii przewinęło się setki, może tysiące ludzi, zawodników, trenerów, działaczy, nie licząc ki-
biców, tu oczywiście możemy mówić o dziesiątkach tysięcy… No cóż, „lista obecności” ludzi zasłużonych dla 
klubu na pewno nie została dopełniona, ale pamięć o nich nie zaginie… 
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w rozsypce, dziś omalże udało się równowagę tę przywrócić, cóż, 
przez chwilę było to, co dziś wydaje się realne, czyli III liga – i do 
tego, do powrotu do tej klasy rozgrywkowej Ruch ma ambicje po-
wrócić. To prezes Wąsiak wypowiedział przytaczane na wstępie 
słowa: Nie ma Radzionkowa bez Ruchu, nie ma Ruchu bez Ra-
dzionkowa. Dziękując naszemu samorządowi za wsparcie w trud-
nych chwilach i obecnie, mówiąc o marzeniach, wspomniał m.in. 
o marzeniu o „własnym domu’. Przypomnijmy, iż obecnie siedzi-
ba klubu mieści się na przyjaznym uchodźstwie… Czy naprawdę 
w  mieście nie znajdzie się obiekt, gdzie siedziba klubu mogłaby 

godnie się znaleźć? Trudno w to uwierzyć.
W  tej materii niestety nie znaleźliśmy otuchy w  słowach ko-

lejnego mówcy – burmistrza Radzionkowa dra Gabriela Tobora, 
w miłych słowach dla klubu – jubilata nie doszukaliśmy się szcze-
gólnej oferty dla niego. Okazały puchar, który wręczył burmistrz 
prezesowi klubu na razie zdaje się być pusty, nie napełniony żadną 
obietnica, ani zapewnieniem… 

Potem prowadzący galę Dariusz Leśnikowski zaprosił do roz-
mowy na scenie: Jerzego Żydka, czyli popularnego w Radzionko-
wie byłego gospodarza klubu, a także piłkarzy: Wojciecha Myszo-
ra, Marcela Różankę i Kamila Banasia. Mówcy mówili o czasach, 
w którym przyszło im pracować w klubie, ze swadą, nie stroniąc od 
anegdot nieco ocieplili podniosłą atmosferę uroczystości.

Podobnie jak malowniczy zespół „Obersleisen” założony przez 
Marcelego Różankę, byłego bramkarza Ruchu Radzionków, który 
przygotował na tę okoliczność minii recital złożony z utworów ma-
jących swe źródło w Radzionkowie i nawiązujących do jubileuszu 
klubu. Przednia zabawa, było głośno!

Z  okazji 100-lecia klub zorganizował plebiscyt na „gwiazdy” 
stulecia, wyniki plebiscytu poznaliśmy podczas niedzielnego wie-
czoru, a honory odczytującego nazwiska zwycięzców czynił ksiądz 
Arkadiusz Kinel, onegdaj kapelan Ruchu Radzionków. 

I  tak: Rafał Jarosz odebrał laury za zwycięstwo w  kategorii 
„Wydarzenie 100-lecia”. To był sezon 1998/1999 w ekstraklasie, 
nasi zajęli wtedy 6 miejsca w  tabeli, najwyższe wśród śląskich 
drużyn, a na inaugurację I ligi rozgromili na Narutowicza Wi-
dzew Łódź – 5:0, a pierwszego gola strzelił właśnie popularny 

„Wafel”, czyli Wojciech Myszor. 
Paweł Bomba zwyciężył w kategorii „Prezes stulecia”, współ-

twórca największych sukcesów klubu, za jego to kadencji ra-
dzionkowianie awansowali do ekstraklasy. 

„Trenerem stulecia” wybrano, niestety nieżyjącego już An-
drzeja Płatka, który wtedy właśnie trenował piłkarzy Ruchu, 
dyplom odebrała żona Jadwiga. 

 „Zawodnik stulecia”, w historii klubu było wielu znakomi-
tych zawodników, ale zwycięstwo mógł odnieść tylko jeden 
– „Ecik” – Marian Janoszka, legendarny napastnik „Cidrów”, 
strzelający gole w ekstraklasie nawet jako czterdziestolatek. 

Wreszcie – „Osobowość stulecia” – zwyciężył także nieżyjący 
już Lucjan Lis, kolarz, jedyny radzionkowski olimpijczyk, wice-
mistrz olimpijski i złoty i brązowy medalista mistrzostw świata; 
w imieniu zmarłego w 2015 roku kolarza trofeum odebrała sio-
stra Aniela.

Tę część uroczystości zakończył występ zespołu „Mały Śląsk”.



14 Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

A na podsumowaniu – oficjalne życzenia dla klubu i wręczenie 
wyróżnień: z rąk prezesa śląskiego ZPN Henryka Kuli Brązowe Od-
znaki Honorowe Śląskiego ZPN otrzymali: Tomasz Cyptor, Marcin 
Dziewulski, Jacek Jankowski, Sebastian Pasiński, Henryk Sobala, 
Marcin Trzcionka i Robert Wojsyk. Srebrne Odznaki Honorowe Ślą-
skiego ZPN odebrali: Piotr Rocki i Andrzej Skrzypczak, a Złote Ho-
norowe Odznaki Śląskiego ZPN trafiły do rąk Teresy Banasik, Mar-
cina Wąsiaka i Marka Zorzyckiego. Natomiast Polski Związek Piłki 
Nożnej uhonorował Brązową Odznaką Honorową PZPN Wojciecha 
Cieszyńskiego oraz Złotymi Odznakami Honorowymi PZPN: Ma-
riana Janoszkę, Franciszka Tabora i Herberta Tabora. Złotymi Ho-
norowymi Odznakami Podokręgu Bytom wyróżnieni zostali: Jan 
Hajda, Jerzy Gruszka, Herbert Tobor, Franciszek Tobor, Jerzy Żydek, 
Paweł Wieczorek, Zbigniew Bujnowicz, Paweł Bomba, Damian Miś, 
Andrzej Urzędniczok, Tomasz Baran i Marcin Wąsiak.

xxx

Uroczystości towarzyszyła urządzona w galerii „Moziaka” wy-
stawa trofeów, pamiątek, fotografii upamiętniająca najważniejsze 
chwile z  historii klubu. A  nad wszystkim górowała reprodukcja 
jednego z najbardziej znanych zdjęć w historii Ruchu Radzionków. 
Na starym stadionie można je było oglądać w klubowej kawiaren-
ce, dziś wisi ono na korytarzu Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w  Radzionkowie. 17 listopada 1999 roku, dzięki zabiegom wiel-
kiego przyjaciela klubu biskupa Jana Wieczorka, radzionkowianie 
zostali przyjęci na audiencji przez Papieża Jana Pawła II. Przed 
Ojcem Świętym klęknęli Marek Szymiński, Andrzej Wróblewski 
i Józef Żymańczyk.

xxx
I  cóż, uroczystości zakończyły się, przyszedł czas na trudną 

rzeczywistość, na zwykły dzień. Gratulujemy Jubileuszu, życzymy 

sukcesów i sportowych, i pozasportowych. Ruch jest nierozerwal-
nie związany z historią miasta, pełni rolę nie tylko przecież sporto-
wą, ale także społeczno – wychowawczą, no i marketingową. Na-
dal pozostaje przecież wizytówką – ambasadorem naszego miasta. 
Wszystkiego dobrego! Red.
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Na kolejny wniosek mieszkańców bloku mieszkalnego przy  
ul. Reymonta 9 złożyłem interpelację w sprawie przeprowadzonych 
kontroli wentylacji oraz problemów z nią związanymi. Odpowiedź 
władz miasta jest dla mnie kuriozalna, i ton i konkluzje.

Krystian Strzelczyk, radny RTSK 

Nieustannie monitoruję sprawę potencjalnej wycinki kilkudzie-
sięciu lip na ulicy Szymały. Jak wasi czytelnicy wiedzą, na razie 
udało się zablokować to przedsięwzięcie, w dużej mierze dzięki 

zaangażowaniu ludzi, którzy złożyli swe podpisy pod petycję. Po-
nieważ jednak w ostatecznej konkluzji odpowiedzi ze strony władz 
miasta znalazło się stwierdzenie o powrocie do pomysłu wycinki, 
w nowej wersji, pytam władze miasta o ową nową koncepcję doty-
czącą ulicy Szymały. Odpowiedź znajduje się obok. Co z niej wy-
nika? Ze nowa koncepcja nie została jeszcze opracowana, tyle. Bę-
dziemy więc czekać, może do wiosny. Ze swej strony zapewniam, 
iż zrobię wszystko, by nasze lipy ocalić.

Ludomir Pawłowski, radny 

Radzionków, dnia 4 listopada 2019 roku
Radny Rady Miasta Radzionkowa
Ludomir Pawłowski

Pan Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta

Zapytanie
Dotyczy odpowiedzi Burmistrza na petycję przeciwko wycince 

kilkudziesięciu drzew ul. Szymały z dnia 30 września 2019 roku.
Proszę o udzielenie informacji:
1. Czy zostało zlecone opracowanie nowej koncepcji przebudo-

wy ul. Szymały przewidujące rozwiązania projektowe przebudo-
wy, w sposób pozwalający na maksymalne zachowanie drzewosta-
nu lipowego (o którym mowa w w/w piśmie)?

2. Jeżeli koncepcja została opracowana to proszę o przesłanie 
mi kopii opracowania.

3. Jeżeli koncepcja nie została jeszcze opracowana to proszę 
o  informację kiedy należy się jej spodziewać a  po opracowaniu 
koncepcji proszę o przesłanie mi kopii.

Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
ludomir@compnet.pl

CO Z LIPAMI NA SZYMAŁY? CZEKAMY…

JARMARK NA NIKISZU, 
6-8 XII 2019 NIKISZOWIEC

W imieniu Organizatora – Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw 
Lokalnych mieszkańców i sympatyków oraz Miasta Katowice, ser-
decznie zapraszamy na XII edycję JARMARKU NA NIKISZU, któ-
ra odbędzie się 6-8 grudnia. Tak jak w poprzednich latach czekać 
będzie na Was ponad 200 wystawców z całej Polski – starannie wy-
selekcjonowanych z długiej listy chętnych. Wśród nich znajdziecie 
m.in. stragany z najwyższej jakości rękodziełem i sztuką użytkową. 
I w tym roku podczas JNN zostanie wydzielona specjalna strefa ga-
stro, którą znajdziecie na Skwerze Zillmannów. 

W tym roku pierwszy dzień Jarmarku przypada na mikołajki, 
dlatego dla najmłodszych w piątek o godz. 16.00 przygotowaliśmy 
z tej okazji przedstawienie pt. „Gorączka Mikołajowa” w wykona-
niu „Teatru Gry i Ludzie”. Po nikiszowieckim rynku będzie tego 
dnia przechadzał się także śląski Mikołaj. Ponadto już tradycyjnie, 
najmłodsi podczas Jarmarku będą mogli pokręcić się na karuze-
li wiedeńskiej oraz karuzeli mikołajkowej. Świąteczną atmosferę 
będą podkreślać także specjalne iluminacje świetlne. Jarmarkowi 
towarzyszyć będzie jak zwykle scena artystyczna, na której usłyszeć 
będzie można m.in. świąteczne kolędy i pastorałki. 

Biuro Organizatora tradycyjnie znajdować się będzie w Cen-
trum Zimbardo w Nikiszowcu (pl. Wyzwolenia 5). Tam też będzie 
można zakupić lokalne i regionalne pamiątki, rękodzieło, niepo-
wtarzalne upominki świąteczne. 

6 grudnia po sąsiedzku w Muzeum Historii Katowic przy ul. Ry-
marskiej 4, zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Pierniki. Podróż 
do krainy zmysłów”. 8 grudnia przy ul. Krawczyka będzie można 
wziąć udział w akcja „Dar za Dar” – choinka dla krwiodawcy, orga-
nizowanej przez Fundację Kropla Życia oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Podczas Jarmar-
ku na Nikiszu, w sąsiedztwie rynku, trzy miejsca na ul. Czechowa 
odkryją tajemnice „Beboków” – śląskich stworzeń. Żeby poznać je 
wszystkie wystarczy zajrzeć do pracowni ceramiki i galerii Beaty 
Mutke (ul. Czechowa 5/4), richtig ślōnskiygo geszeftu „Ajncla” (ul. 
Czechowa 8/16) oraz „Atelier z akwarelami” (ul. Czechowa 10/9).
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Bytomski „BECEK” zaprasza
Wystawę: „Portrety w Witkacym”

Cykl 10 portretów olejnych i  10 oprawionych rysunków 
przedstawiających aktorów Teatru Witkacego namalowanych 
przez malarkę Iwonę Golor. Są to największe portrety jakie Au-
torka namalowała do tej pory. Wernisaż prac odbył się maju 
2019 roku w Teatrze Witkacego w Zakopanem. W Bytomskim 
Centrum Kultury wystawa będzie dostępna dla zwiedzających 
do 29 listopada br. Projekt został współfinansowany przez Fun-
dację Perspektywy Tomasza Gałka. Miejsce: hol Bytomskiego 
Centrum Kultury. 

Iwona Golor urodzona 29.11.1991 w  Tarnowskich Górach. 
Malarka specjalizująca się w  portrecie, pejzażystka. Laureatka 
złotego indeksu zapewniającego przyjęcie na dowolnie wybraną 
ASP w Polsce. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem prof. Krzysztofa 
Wachowiaka oraz prof. Edwarda Tarkowskiego. Dyplom z ma-
larstwa ukończyła z  wyróżnieniem otrzymując Nagrodę Euro-
poseł Ewy Tomaszewskiej. Twórczyni malarskiego cyklu „Wyjść 
z Twarzą” organizowanego wspólnie z Elą Kraszewską w Galerii 
Wiele Sztuki. W 2018 jej obraz „prof. Marian Zembala” znalazł 
się w kolekcji muzealnej. Portret został zakupiony przez Muzeum 
w Tarnowskich Górach. Na swoim koncie ma zarówno wystawy 
indywidualne jak i udział w ekspozycjach zbiorowych. Jej obrazy 
znajdują się w prywatnych kolekcjach m.in. Jurka Owsiaka.

Szczegóły: https://becek.pl/program/date,2019-11-15

Zapraszamy na wystawę w bytomskiej Agorze

RADZIONKOWSKI STRAŻAK – 
GENIALNY FOTOGRAFIK

Piotr Zwarycz – rocznik 82`, oficer Państwowej Straży Pożar-
nej z ponad 15-letnim doświadczeniem, ratownik wysokościo-
wy, taternik jaskiniowy, płetwonurek, skoczek spadochronowy, 
motorowodniak, instruktor cfbt.pl, fotograf.

Po ukończeniu Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, tra-
fił  do Komendy Miejskiej PSP w  Bytomiu do Specjalistycznej 
Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego. Od 2006 roku pracu-
je w Komendzie Powiatowej w Tarnowskich Górach w Jednostce 
Ratowniczo Gaśniczej w Radzionkowie. Aktywnie działa w Spe-
cjalistycznej Grupie Ratownictwa Wysokościowego oraz w Spe-
cjalistycznej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej. 

Fotografowaniem zajmuje się od kilkunastu lat. Jest wielo-
krotnym laureatem konkursów regionalnych i  krajowych. Jego 
zdjęcia pojawiały się w telewizji, prasie ogólnopolskiej, na okład-
kach wielu czasopism branżowych o tematyce ratowniczej, moż-
na je było oglądać na kilku wystawach w kraju i za granicą. 

Został laureatem prestiżowej nagrody Grand Press Photo. To 
konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redak-
cjach prasowych, internetowych, agencjach fotograficznych oraz 
freelancerów. Organizuje go magazyn Press. Uczestników oce-
niają fachowcy o światowej sławie – laureat World Press Photo 
oraz zawodowi fotoreporterzy i fotoedytorzy.

Tyle w „pigułce” o autorze, a prace są genialne, niewiary-
godna precyzja oka, technika, to arcydzieła, przepraszamy za 
profanację naszych prób pokazania ich w  gazecie, to trzeba 
zobaczyć na żywo, w bytomskiej Agorze, na 3 piętrze, w galerii 
– „na Poziomie”. Zachęcamy! 
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Lucjan Lis – jedyny w dziejach klubu medalista olimpijski –  
wiele ulicznych kryteriów kończył właśnie w takim stylu.

Na zdjęciu drużyna piłkarzy ręcznych Ruchu Radzionków z po-
łowy lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, która niepodzielnie 
królowała w Lidze Śląskiej (choć trzeba przyznać, że najlepsze ślą-
skie zespoły grały wtedy w pierwszej lidze).

Stoją od lewej: Zefiryn Brzoza (kierownik sekcji), Józef Mra-
chacz, Jerzy Piekarczyk, Franciszek Jonik, Marian Zejer, Józef Ste-
fański, Hubert Matejczyk, Wojciech Hajda.

Na dole od lewej: Jan Żurek, Roman Dębski.

W  XV kolejce rozgrywek piłkarskiej IV ligi ponieśli pierwszą 
porażkę na własnym obiekcie i  przypadło to akurat na derbowe 
stracie z sąsiadem zza miedzy drużyną Szombierek Bytom. Popu-
larni „zieloni” w tym sezonie są faworytami do zwycięstwa w lidze, 
a następnie awansu do III ligi, a ostanie okazałe zwycięstwo nad 
Cidrami tylko umocniło ich na pozycji lidera. Radzionkowianie 
dwa razy doprowadzali do remisu, po trafieniach Michała Szromka 
ale tylko na tyle tego dnia było ich stać. Goście, aż pięciokrotnie 
pokonali strzegącego w tym dniu bramki Ruchu Kamila Solika i to 
oni przy licznie zgromadzonej w  ten piątkowy wieczór widowni 
świętowali zwycięstwo i fotel lidera przynajmniej do wiosny. 

Radzionkowianie z  dorobkiem dwudziestu czterech punktów 
zajmują w tabeli piątą lokatę z stratą dziesięciu do wspomnianych 
Szombierek 

Ruch – Szombierki Bytom 2:5 (1:1)
0:1 – Hołoś 5.
1:1 – Szromek 14.
1:2 – Hołoś 47.
2:2 – Szromek 67.
2:3 – Kaiser 74.
2:4 – Gwiaździński 78.
2:5 – Pstuś 90.
Ruch: Solik – Kaletka, Banaś, Wnuk, Skalski, Pietryga (87’ Kopica), 
Łabojko, Boudguiga, Trzcionka, Kopeć (56’ Staszowski), Szromek.
Trener: Michał Majsner.
Szombierki: Latka – Cieszyński, Balul, Curyło, Stefaniak, Gwiaź-
dziński, Rybak (86’ Pstuś), Kaiser, Moritz, Terbalyan (77’ Pietry-
cha), Hołoś. 
Trener: Janusz Kluge.

Tabela po pierwszej rundzie:

Sparringi

W  zimowym okresie przygotowawczym do rundy wiosennej 
piłkarzy Ruchu Radzionków czeka jedenaście meczów sparin-
gowych. Wśród rywali radzionkowian dominować będą kluby 
z czwartej i z trzeciej ligi, a dojdzie także od potyczek z zespołami 
niższych klas rozgrywkowych.

Rywale Ruchu w sparingowych zimą 2020 roku:

sobota 25 stycznia: Spójnia Landek (czwarta liga)
wtorek 28 stycznia: Unia Strzybnica (klasa okręgowa)
sobota 1 lutego: Odra Wodzisław Śląski (czwarta liga)
sobota 8 lutego: Górnik Zabrze U18 (Centralna Liga Juniorów)
środa 12 lutego: Podlesianka Katowice (klasa okręgowa)
sobota 15 lutego: Pniówek Pawłowice Śląskie (trzecia liga)
środa 19 lutego: Ruch Chorzów (trzecia liga)
sobota 22 lutego: Unia Krapkowice (czwarta liga)
środa 26 lutego: Orzeł Babienica/Psary (klasa A)
sobota 29 lutego: Ruch Zdzieszowice (trzecia liga)
sobota 7 marca: LKS Bełk (czwarta liga)

Porażka 
w derbach

 1.  Szombierki Bytom... 15 34 
 2.  Unia Kosztowy 15 31 
 3.  Znicz Kłobuck 15 29 
 4.  Warta Zawiercie 15 25 
 5.  Ruch Radzionków 15 24 
 6.  AKS Mikołów 15 24 
 7.  Raków II Częstochowa... 15 20 
 8.  Polonia Poraj 15 20 
 9.  Przemsza Siewierz. 15 20 
 10.  Sarmacja Będzin 15 19 
 11.  Gwarek Ornontowice... 15 18 
 12.  Unia Dąbrowa Górnicza... 15 18 
 13.  Śląsk Świętochło.wice 15 18 
 14.  Slavia Ruda Śląska. 15 13 
 15.  RKS Grodziec 15 9 
 16.  Drama Zbrosławice... 15 9 

Ruch Radzionków uległ Szombierkom Bytom 2:5 i zakończył rundę jesienną na piątej pozycji
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W roczniku 2007 zakończyły się zmagania w IV i V Lidze Pod-
okręgu Bytom. W obydwu ligach w rywalizacji wzięło udział po 8 
zespołów. Rozgrywki był podzielone na 2 fazy: w pierwszej każda 
drużyna rozegrała 7 spotkań, następnie tabela została podzielona 
na pół i rywalizacja toczyła się pomiędzy zespołami, które zajęły 
miejsca 1-4 oraz 5-8, przez co w drugiej fazie każdy rozgrywał 3 
mecze. 

W V lidze bezkonkurencyjny okazał się „Orzeł” Nakło Śląskie, 
który na wiosnę zagra w IV lidze. Na podium znalazły się też TS 
Tarnowiczanka oraz „Sokół” Orzech.

W  IV lidze trwała zacięta rywalizacja pomiędzy 3 zespołami: 
„Unią” Świerklaniec, UKS „Ruchem” Radzionków oraz BS „Polo-
nią” II Bytom. W pierwszej kolejce grupy mistrzowskiej „Polonia” 
pokonała „Unię” Świerklaniec 5:0, a „Cidry” 2:0 „Silesię” Miecho-
wice. Do decydującego spotkania doszło 18 października w Byto-
miu. Liderująca BS „Polonia” II Bytom podejmowała drugi UKS 
„Ruch”. „Polonia” II delegowała do gry pełny skład, który na co 
dzień rywalizuje w I Lidze Wojewódzkiej. Do przerwy „niebiesko-
-czerwoni” dominowali i  zasłużenie prowadzili 2:0. Po zmianie 
stron obraz gry się zmienił: „Cidry” grały z minuty na minutę co-

raz lepiej, jednak długo nie potrafiły zdobyć bramki. Przełomowe 
okazało się 5 minut, pomiędzy 51 a 56 minutą (w  tym roczniku 
gra się 2 x 30 minut), kiedy to „żółto-czarni” zdobyli 3 gole, a kon-
kretnie strzelali je: Kamil Buchacz, Kuba Caban i Harald Mueller. 
„Ruch” wygrał 3:2 po pasjonującym pojedynku, na co uwagę zwra-
cali i kibice, i sędzia prowadzący zawody. 

W ostatniej kolejce „Ruch” zremisował z „Unią” 1:1, a „Polonia” 
II pokonała 6:2 „Silesię”. 

Mistrzem Podokręgu Bytom został UKS „Ruch” Radzionków, 
wyprzedzając BS „Polonię” II Bytom oraz „Unię” Świerklaniec. 
Wiosną podopieczni trenera Adama Dyrdy będą rywalizować 
w  III Lidze Wojewódzkiej. Z  IV do V ligi spadł GKS „Rozbark” 
Bytom. 

Mimo zakończenia rozgrywek uczniowie 6 klasy SMS Radzion-
ków dalej intensywnie pracują, rozegrają 4 sparingi oraz udadzą 
się na 2 turnieje: jeden halowy w Blachowni k. Częstochowy, a dru-
gi pod balonem na sztucznej trawie w Krakowie. Będzie to Mię-
dzynarodowy Turniej Mikołajkowy, w którym oprócz gospodarzy, 
„Cracovii” Kraków i „Ruchu” Radzionków,wezmą udział: słowacka 
MSK Zilina, „Stal” Rzeszów, „Odra” Opole oraz „Odra” Wodzisław 
Śląski.

Drużyna UKS „Ruchu” Radzionków grała jesienią w składzie: 
Bartek Przypaliński, Szymon Stańczyk, Igor Górski (bram-
karze), Filip Bogacki, Dominik Brzezina, Kuba Caban, Kuba 
Burda, Łukasz Korbel, Kuba Kościański, Harald Mueller, Łu-
kasz Ozimek, Kajetan Riger, Kuba Stańczyk, Kacper Wikarek, 
Dominik Wiatrek, Igor Kwietniowski, Czarek Wroniszewski 
(kapitan), Bartek Zejer, Kamil Buchacz, Kamil Małota, Konrad 
Gaida, Kacper Tobór, Remik Zawada. 

Sztab szkoleniowy: Adam Dyrda, Mariusz Malok (trenerzy), 
Rafał Przypaliński (kierownik zespołu)

Sztab i  zawodnicy dziękują bardzo serdecznie Alinie Anczok 
– właścicielce „Cukierni Pyszna Babeczka” w Radzionkowie – za 
okazały i przepyszny tort sprezentowany po ostatnim meczu.

Podsumowanie rozgrywek IV i V Ligi Podokręgu Bytom:

Młodzicy UKS Ruchu Radzionków Mistrzem Podokręgu Bytom!
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Niedawno minął rok od rozpoczęcia programu, który ma przyczynić 
się do poprawy jakości powietrza w polskich miejscowościach. Kryty-
kowany przede wszystkim za małą efektywność przeszedł w ostaniem 
czasie kosmetyczne zmiany – do współpracy zaangażowano samorzą-
dy. Za 30 lat, zgodnie z dyrektywami EPBD, czyli dyrektywy o efektyw-
ności energetycznej budynków, wszystkie budynki w Europie w 2050 
r., czyli także te istniejące, nie powinny korzystać z paliw kopalnych. 
W tej perspektywie mówimy więc o dwukrotnej wymianie urządzeń: 
najpierw na gaz, a potem na takie urządzenia jak pompy ciepła.

Polski Alarm Smogowy na początku września podsumował, że 
w pierwszym roku działania programu zrealizowano mniej niż 1 proc. 
planowanej wymiany 3 mln kopcących kotłów (a przewidziano go na 
lata 2018-2029). – Po roku od uruchomienia programu „Czyste po-
wietrze” podpisano zaledwie 20 tys. umów dotyczących wymiany ko-
tłów w istniejących budynkach, co jak na 4 mln dymiących domów nie 
wróży dobrze walce ze smogiem. Rocznie w ramach programu powin-
no być wymienianych 300 tys. kotłów.

Program czeka jednak poważniejsza reforma. Unia Europejska nie 
będzie bowiem w kolejnej perspektywie dopłacać do źródeł ciepła za-
silanych węglem. Obecnie można dostać na to dotację – jeśli są to ko-
tły wysokiej jakości. Jednak polityka unijna źle postrzega źródła ciepła 
zasilane paliwami kopalnymi, w tym także gazem.

Walka ze smogiem, czyli ograniczanie stężenia pyłów zawieszonych 
w powietrzu – a za te odpowiadają głównie złej jakości piece – jest jed-
nym z  unijnych priorytetów. Kolejnym – polityka klimatyczna, czyli 
ograniczanie emisji CO2. I o  to, czyli o źródła ciepła zasilane gazem, 
które  problemu  emisji dwutlenku węgla nie rozwiązują, jeszcze toczy 
się batalia. Są starania, by przekonać Komisję Europejską do utrzyma-
nia wsparcia dla pieców gazowych. Eksperci mówią, że aż 60 proc. osób 
decydujących się na wymianę źródła ciepła wybiera ogrzewanie gazowe.

Biorąc pod uwagę trendy na rynku, europejską politykę, a  co za 
tym idzie lokowanie środków, czeka nas skok ekologiczny: od kop-
ciuchów do pomp ciepła. Teoretycznie byłby on możliwy i w Polsce, 
wciąż jednak podstawowym problemem jest niewydolność samego 
programu „Czyste powietrze” u jego źródła, czyli już na etapie składa-
nia wniosków o dofinansowanie.

xxx
Tymczasem Radzionkowski samorząd ustalił stawkę dopłaty 

w postaci dotacji do ocieplenia jednego budynku w wysokości nie 
więcej niż 7 950,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzion-
ków nr 302/2019 z dnia 27 maja 2019 r. – jaką część termomoderni-
zacji faktycznie pokryje dotacja? 

I może się okazać, że niektórych mieszkańców nie będzie stać na 
dopłacenie nawet tej brakującej reszty, bo rynek budowlany „szale-
je cenowo”. Patrząc na dotacje w innych miastach w zakresie termo-
modernizacji zewnętrznych pionowych przegród budowlanych to 
kwoty są znacznie większe:

Piekary Śląskie – dotacja 12 000,00 zł;
Tarnowskie Góry – dotacja 10 500,00 zł;
Zabrze – dotacja 12 000,00zl;
Psary koło Będzina – dotacja 16 000,00 zł;
Źródło informacji o ww. kwotach dotacji ze strony internetowej: 

www.niskaemisja.ekoscan.pl
Nie będzie także dotacji dla radzionkowian z puli marszałkow-

skiej na odnawialne źródła energii.. Radzionków ubiegał się o do-
finansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwięk-
szenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii 

na terenie Gminy Radzionków” w kwocie 4.311.094,30 zł, W 2018 
roku deklaracje udziału w projekcie złożyło ponad 200 mieszkań-
ców, którzy zamierzali uruchomić w  latach 2019-2020 ponad 300 
mikroinstalacji OZE, takich jak układy fotowoltaiczne i  solarne, 
pompy ciepła czy kotły na biomasę. 

xxx
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 11 paździer-

nika obowiązują bardziej restrykcyjne normy informowania i alarmo-
wania o  smogu. Alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu 
średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu 
PM10, poprzednio było to 300 mikrogramów. Tzw. poziom informo-
wania to 100 mikrogramów.

Jak wynika z  komunikatu opublikowanego we wtorek na stronach 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tego dnia wystąpiło przekroczenie po-
ziomu informowania (101-150 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszone-
go PM10 w powietrzu na obszarze miast i powiatów: Dąbrowa Górnicza, 
Siemianowice Śląskie, Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, 
powiat bieruńsko-lędziński, Gliwice, powiat gliwicki, powiat pszczyński, 
aglomeracja rybnicko-jastrzębska: Rybnik, Żory oraz Jastrzębie-Zdrój.

Nowe przepisy stanowią, że alarm smogowy jest ogłaszany przy 
przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m 
sześc. dla pyłu PM10; poziom informowania ustalono na 100 mikro-
gramów. Wartości te są o połowę niższe niż określone w rozporządze-
niu z 2012 r., kiedy wynosiły odpowiednio 300 i 200 mikrogramów. 
Oznacza to też, że społeczeństwo będzie częściej informowane o wy-
sokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.

W przypadku wystąpienia dużego smogu i przekroczenia poziomu 
informowania dla pyłu PM10 w powietrzu, w celu zmniejszenia nara-
żenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zaleca się ogra-
niczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom 
w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu 
oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie 
się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Z  kolei w  przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu 
PM10, ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powie-
trzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbęd-
nego minimum. Część samorządów w  przypadku wystąpienia pozio-
mów alarmowych wprowadza darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu 
i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 
tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów 
zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor 
bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz trans-
port. Opr. Red.

Od kopciucha do pompy ciepła? A u nas nadal za mało na termomodernizację

„Czyste powietrze” do remontu!
Program „Czyste powietrze” wspierający wymianę trujących powietrze kotłów i termomoderni-
zację czeka poważna reforma. Piece na węgiel nie dostaną dofinansowania unijnego.




