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Zaprasza;  str.2

CO SIĘ DZIEJE 
W DANIELECKIM 
PARKU?!

Nieład i nieporządek, zwały ziemi, gruzu, kamieni wypeł-
niają lasek, ziemią z odkrytego szlaku nowej drogi wypełnia 
się okoliczne zagłębienia; niszczy się drzewostan.

Czytaj na str.4

Ratuszowe bery 
i bojki na temat 
kompostowni
- bo jak inaczej nazwać opowieści dziwnej treści rozpo-
wszechniane przez miłościwie nam panującego chociażby 
na temat wymyślonej spalarni – kontra realnej kompo-
stowni. Władze Radzionkowa zajmują się dementowaniem 
fake newsa o budowie spalarni, bagatelizując jednocześnie 
budowę kompostowni odpadów. Nie jest wiadome skąd się 
wziął fake o budowie spalarni, być może został wymyślo-
ny tylko po to, by zamydlić nam oczy w sprawie budowy 
kompostowni.

Czytaj na str. 7
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Relacja z „Dnia Sportowego z Ruchem Radzionków” 
– w następnym numerze „GR”.
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7 sierpnia radzionkowskim Jubilatom wręczono medale 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość odbyła się 
z udziałem Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora 
oraz Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków  Stefana 
Hajdy.

Medale za „50 lecie pożycia małżeńskiego” otrzymali: 
Regina i  Ryszard Czajkowscy, Stefania i  Alojzy Drzyzgo-
wie, Renata i Andrzej Fuchs, Aniela i Jerzy Gawłowie, Maria 
i Aleksander Hojkowie, Danuta i Marian Horyniowie, Maria 
i Paweł Jasiokowie, 

Barbara i Sławomir Kuśmierzowie, Irena i Henryk Lesz-
czykowie, Urszula i Jan Musiołowie, Eugenia i Eryk Siwco-
wie, Brygida i Gerard Toborowie, Irena i Ryszard Tomczyko-
wie, Urszula i Krystian Wrodarczykowie, Elżbieta i Roman 
Zajęccy. 

Medalami za „60 lecie pożycia małżeńskiego” uhonoro-
wano: Hildegardę i Romana Horzelów, Leokadię i Romana 
Kalusów, Gertrudę i  Sebastiana Korpaków, Annę i  Józefa 
Krzyżów oraz Irenę i Henryka Rogalskich.

Serdeczne gratulacje!

Developer i Recykling Sp. z o.o. 41-808 Zabrze, ul. Młodego Górnika 2d, 
tel. 032 376 16 10, 608 504 716 

NIP: 648-23-66-960 REGON: 276980869 KRS: 0000037155 
Kapitał zakładowy 415 000 zł: Sad Rejonowy w Gliwicach

www.developer-recykling.pl 

Developer i Recykling Sp. z o.o.

Roboty objęły wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami, budowę 
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, budowę zbiorni-
ków retencyjnych na kanalizacji deszczowej oraz przebudowę na-
wierzchni dróg i  chodników na ww. ulicach. Koszt inwestycji to 
2.214.000,00 zł

Był to ostatni etap zadania obejmującego budowę sieci wodo-

ciągowej i  kanalizacyjnej wraz z  przebudową dróg w  ulicach M. 
Dąbrowskiej, Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, 
Wiktorii, Wiosenniej i Wspólnej w Radzionkowie.

xxx
Więcej o sprawach dotyczących gospodarki wodno – ściekowej 

napiszemy w następnym numerze „GR”. 

PŁATNE 
PARKINGI?

Do dyskusji – jak Państwo sądzicie, czy wobec wzrastającej 
liczby samochodów w mieście a także gości nas odwiedzających 
istnieje potrzeba zainstalowania w obrębie przynajmniej ścisłe-
go centrum, także i w Rojcy – płatnych parkingów i miejsc po-
stojowych.

Temat powraca w rozmowach nieformalnych… 

WAŻNA INWESTYCJA NA GÓRCE
Zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przyjaźni, ul. Wiosennej 

i ul. Wspólnej w Radzionkowie realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

MEDALE DLA JUBILATÓW
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Radny Ludomir Pawłowski zainteresowany sygnałem od miesz-
kańców w sprawie „porządków” przy budowie obwodnicy Knosały 
– Długa. Pewnego popołudnia, dokładnie 30 lipca wybraliśmy się 
na miejsce w okolicach parku na Danielcu stworzonego tuż przed 
wyborami samorządowymi. 

I  to co zobaczyliśmy poraziło nas. Zresztą wszystko pokazują 
nasze zdjęcia. Nieład i nieporządek, zwały ziemi, gruzu, kamieni 
wypełniają lasek, ziemią z odkrytego szlaku nowej drogi wypełnia 
się okoliczne zagłębienia; niszczy się drzewostan. Po prostu firma, 
naszym zdaniem idzie na łatwiznę, po co wywozić odpady, skoro 
można je składować na miejscu, na terenie parku na Danielcu? Na-
szym zdaniem to nielegalny proceder! Nielegalne składowanie od-
padów, to jedno, a drugie to nielegalna, wycinka drzew oraz zasy-
pywanie drzew odpadami ponad pnie... Może jednak się mylimy? 
Może nie mamy racji, może jest w tym jakaś ukryta, twórcza myśl? 

Choć wątpimy, to domagamy się konkretnej odpowiedzi. Odpo-
wiedzi w sprawie składowania odpadów (glina, kamienie, ziemia) 
pochodzących z wykopów budowanego kolejnego odcinka drogi 

Unii Europejskiej. Prosimy o  podanie na jakiej podstawie odby-
wa się ten proceder? Od kiedy teren parku Danielec jest miejscem 
składowania odpadów? Jakie były zapisy w SIWZ – czyli w „Specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia” jako dokumencie w po-
stępowaniu związanym z  zamówieniami publicznymi, w  którym 
określa się warunki, jakie powinien spełniać wykonawca: pod-
stawowe dane zamówienia oraz wykaz elementów, które znajdu-
ją się w ofercie, a także i w „przedmiarze robót” w tym przetargu 
w zakresie utylizacji odpadów pochodzących z budowy drogi? Kto 
w imieniu Gminy nadzoruje tą budowę? 

Red. 

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Redaguje zespół, red. nacz. Grzegorz Bylica

DRUK:
Mikopol Radzionków, www.mikopol.com.pl
Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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Latem zeszłego roku rekordy popularności bił teledysk Dawida 
Podsiadły do piosenki Małomiasteczkowy. W klipie artysta dołączył 
do ekipy, która zajmuje się przesadzaniem drzew ze specjalistycz-
nej plantacji i uczestniczył w procesie zasadzenia drzewa w centrum 
Warszawy. W teledysku „od kuchni” pokazano proces, dzięki które-
mu nasze miasta stają się bardziej zielone i znośne do życia w trakcie 
tropikalnych upałów. – Szkoda, że prezydenci miast nie inspirują 
się bardzo ładnym teledyskiem Podsiadły. Jest wręcz przeciwnie. 
W Polsce od wielu lat panuje moda na „betonozę”, czyli zjawisko po-
legające na masowym wycinaniu drzew z polskich miast. Tam, gdzie 
niegdyś można było schować się w cieniu, dziś wylano beton – mówi 
Jan Mencwel, aktywista miejski i działacz w Miasto Jest Nasze.

W Polsce już od wielu lat panuje odwrotny trend niż w Euro-
pie Zachodniej, gdzie sadzi się drzewa na potęgę. My, zamiast brać 
przykład z Kopenhagi czy Frankfurtu nad Menem, wolimy iść wła-
sną ścieżką i skazywać mieszkańców na męczarnie czy potencjalne 
udary. Z  badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Ba-
dań Publicznych wynika, że w Warszawie w ciągu siedmiu dni od 
pierwszego dnia fali upałów wzrost umieralności osiąga 9,3 proc. 
w całej populacji i 11,7 proc. osób w wieku 70 lat i więcej. Piekło, 
z którym musimy się zmagać, dobitnie pokazują pomiary przepro-
wadzone przez Miasto Jest Nasze na jednym z warszawskich pla-
ców. W miejscach, gdzie nie ma drzew, temperatura chodnika osią-
gała 52 stopnie Celsjusza. Z kolei tam, gdzie był cień, termometr 
pokazywał nawet 20 stopni mniej. Wniosek? Drzewa nie tylko dają 
ulgę mieszkańcom, ale również izolują beton, chłodząc przy okazji 
całe miasto. To podstawowa wiedza, którą powinni dysponować lu-
dzie zasiadający w urzędach. Jednak najwyraźniej jej nie posiadają.

- Dlaczego w polskich miastach jest tak mało drzew?
To pytanie zadałem Grzegorzowi Piątkowi, architektowi i urba-

niście, który od wielu lat zajmuje się tematami zieleni w mieście. 
Ten przekonuje, że drzewa nie pasują do wizji prestiżu miasta. 
Zieleń miejska zasłania fasady ratuszy i kamienic, w dodatku nie-
zadbane drzewa rosną nieregularnie, zdarza się też, że korzenie 
wybijają chodniki. Drzewo, w przeciwieństwie do fontanny, to dla 
miejskiego rajcy nie jest powód do dumy. – Przy remontach głów-
nych placów i  rynków myśli się o  ich odświętnym funkcjonowa-

niu, a nie o codziennych potrzebach. Myśli się, że lepiej w mieście 
wylać beton i wyłożyć kamieniem, który sprawia wrażenie schlud-
nego i uporządkowanego. Na pustym, twardym placu łatwiej zro-
bić festyn czy inny event. A to że na co dzień będzie nie do życia, 
nie ma znaczenia – twierdzi. Kolejną kwestią jest polityka prosa-
mochodowa, która ogarnęła polskie miasta i miasteczka. – Zieleń 
miejska od lat ustępuje poszerzaniu dróg, a  także obsesyjnemu 
tworzeniu nowych miejsc parkingowych. Cofnęliśmy się w rozwo-
ju. Kiedy w 1949 roku budowano trasę WZ, poprowadzono ją tak, 
by przy okazji posadzić tysiące drzew. Teraz? Droga ma być drogą, 
zieleń to zbędny dodatek. Nie inaczej było na Śląsku, gdy rozwijał 
się po wojnie w „czarnej atmosferze”, jakoś wtedy nie zapominano 
o sadzeniu drzew, jeszcze to widać, jeszcze… – przyp. Red. Piątek 
zwraca uwagę na dość nieoczywisty kłopot z  sadzeniem drzew, 
a jest on związany z transformacją ustrojową i rozwojem dzikiego 
kapitalizmu. – Tutaj dochodzimy do tego, co stało się po 1989 roku. 
Prywatyzacja dostawców mediów – wodociągów, ciepła, telekomu-
nikacji – sprawiła, że podziemne sieci przewodów rozrosły się bez 
ładu i składu. Nikt nie widział potrzeby, by wsadzić je w sensowne 
i uporządkowane kanały zbiorcze. Lata zaniedbań sprawiły, że dziś 
jeden kabel należy do tej firmy, kawałek dalej jest światłowód, który 
należy do innej i tak dalej – mówi. Zdaniem Piątka bałagan, który 
znajduje się pod polskimi chodnikami powoduje, że w urzędach gra 
się na alibi. Lepiej wyciąć wszystko w pień, tym samym pozbywając 
się kłopotów. Mencwel z kolei twierdzi, że beton w miastach jest 
skutkiem połączenia ignorancji urzędników oraz nagłego zastrzy-
ku unijnej gotówki. – Przyszły duże pieniądze z Unii Europejskiej, 
a brakowało pomysłu, jak je wydać. Najłatwiej było zrobić projekt 
rewitalizacji rynków za kilka milionów złotych. Problem w  tym, 
że w tych wszystkich miastach i miasteczkach nie było osób, które 
zasadziłyby tam drzewa. Nastąpiła moda na beton. To chyba nasz 
polski kompleks, bo wydaje się nam, że beton jest wielkomiejski. 
To podstawowy brak wyobraźni i wrażliwości. Drzewa są zasobem, 
a burmistrzowie traktują je jako zło konieczne – twierdzi.

- Jak oszukać na zieleni?
Dobrej jakości zieleń jest w oczach większości inwestorów czy 

drogowców obciążeniem budżetowym. Mimo że wszystkie nowe 

CO SIĘ DZIEJE 
W DANIELECKIM PARKU?!

Przeczytaliśmy u innych

POLSKA SMAŻY SIĘ W „BETONOZIE”. 
EKSPERCI: COFNĘLIŚMY SIĘ 
W ROZWOJU. W LATACH 50. SADZONO 
DRZEWA, DZIŚ TNIE SIĘ JE NA POTĘGĘ
www. noizz.pl/ekologia/polska
Zimą dusimy się upiornym smogiem, a kiedy wydaje się, że najgorsze jest już za nami, wówczas 
przychodzi lato. Czerwiec i lipiec w dobie kryzysu klimatycznego wkrótce mogą stać się nie do 
zniesienia. Czy nasze miasta są przygotowane na zmianę klimatu? Dlaczego w  Polsce panuje 
moda na wycinanie drzew, które przynoszą przecież ulgę w trakcie upałów? O tym rozmawiam 
z Janem Mencwelem z Miasto Jest Nasze oraz Grzegorzem Piątkiem, krytykiem architektury.
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inwestycje muszą zawierać powierzchnie biologicznie  czynne, 
czyli zielone, to budowniczy z finezją obchodzą te przepisy. Jakie 
stosują triki? – Podam przykład – przy budowie parkingu stosuje 
się kratkę ażurową, pomiędzy którą rośnie trawa. Teoretycznie to 
nie jest teren utwardzony, ale tylko teoretycznie. Przecież nie 
jest to nawierzchnia, na której cokolwiek wyrośnie, bo jeżdżą 
po niej samochody. Cienka warstwa trawy posadzona na płycie 
betonowej czy drzewka w donicach to też nie to samo, co drzewa 
zakorzenione w gruncie – mówi Piątek.

Ale zdaniem Mencwela ta sytuacja nie potrwa za długo. Miesz-
kańcy miast będą smażyć się na betonowych rynkach, a to spowo-
duje niezadowolenie i presję społeczną. – Powoli zaczynamy rozu-
mieć, jakim problemem są betonowe pustynie w zmieniającym się 
klimacie. Nasze miasta po prostu nie nadają się do życia – twierdzi.

W dobie social mediów presja ma sens, nie tylko w Warszawie 
– mówi.

- Co możemy zrobić?
Dopóki nie będzie twardych, prawnych wymogów dotyczących 

zieleni w mieście, dopóty nasze miasta nie będą przystosowane do 
zmian klimatycznych. – Nie zbawimy świata z dnia na dzień, ale trze-
ba zacząć już teraz. Jak? Najpierw odzyskajmy główne place i rynki, 
które w wielu miastach zostały zagospodarowane na duże parkin-
gi albo zabetonowane w imię prestiżu. I tam powinniśmy posadzić 
drzewa. Cieszę się, że akcja Jana Mencwela skupiła się właśnie na 
takich placach, bo to one pokazują aspiracje i dają przykład innym, 
zwyklejszym miejscom. Musimy też pilnować, by przy inwestycjach 

drogowych obowiązkowo powstawała bujna zieleń – twierdzi Piątek.
Mencwel przekonuje, że powinniśmy rozpocząć modę na zie-

leń. Rząd powinien stworzyć system motywacyjny, który gratyfi-
kowałby samorządy inwestujące w  zieleń. – Niedawno istotnym 
tematem w mediach stał się brak transportu publicznego w małych 
miejscowościach. Szybko okazało się, że powstał program rządo-
wy, który wspiera samorządy w  odbudowie zlikwidowanej siatki 
połączeń. Tak samo powinno być z zielenią. Politycy na szczeblu 
centralnym powinni stworzyć ogólnopolski program, w  którym 
samorządy byłyby nagradzane za to, że przywracają zieleń i sadzą 
drzewa w mieście – mówi Mencwel.

- bo jak inaczej nazwać opowieści dziwnej treści rozpowszech-
niane przez miłościwie nam panującego chociażby na temat wymy-
ślonej spalarni – kontra realnej kompostowni. Władze Radzionko-
wa zajmują się dementowaniem fake newsa o  budowie spalarni, 
bagatelizując jednocześnie budowę kompostowni odpadów. Nie 
jest wiadome skąd się wziął fake o budowie spalarni, być może zo-
stał wymyślony tylko po to, by zamydlić nam oczy w sprawie bu-
dowy kompostowni. Jako ciekawostka – spalarni nie będzie ale jej 
namiastka i owszem – pyły i żużle ze spalarni będą przywożone do 
Rojcy, ale o tym napiszę innym razem. 

Spróbuję w punktach skomentować pojawiające się regularnie 
bery i  bojki rozpowszechniane przez przybocznych Burmistrza, 
umniejszające zagrożeniom płynącym z budowy kompostowni.

1. To tylko kompostownia – to nie kompostownik jaki mamy 
w ogródku tzn. dołek, do którego wrzucamy skoszoną trawę czy 
liście. Kompostownia odpadów, ta, która jest planowana, to taka, 
w której mają być na wolnym powietrzu w pryzmach składowane 
nie tylko odpady zielone, ale także surowce, jak i produkty niena-
dające się do spożycia. To musi generować uciążliwy fetor i przy 
okazji plagę gryzoni. To nie jest wiedza tajemna, wystarczy poczy-
tać w Internecie z jakimi kłopotami borykają się mieszkańcy, któ-
rym w pobliżu wybudowano kompostownię.

2. Inwestor poczyni kosztowne inwestycje – żadnych inwesty-
cji tam nie będzie, jedynie pryzmy gnijących odpadów w ilości 60 
tys. ton na rok, gnojówka i  tyle. Takiej ilości odpadów zielonych 
Radzionków nie wytworzy przez 60 lat!

3. Będą podatki – inwestor zapłaci podatek od nieruchomości 
w  takiej samej wysokości jak gdyby powstała tam plantacja igla-
ków. Natomiast, gdyby powstała tam fabryka perfum podatki były-
by wielokrotnie większe, bo musiałyby powstać budynki, hale itp. 
Najgorsze jest to, że jeżeli powstałaby ta kompostownia odstraszy 
to innych potencjalnych inwestorów, bowiem, kto będzie chciał in-
westować obok smrododawcy?

4. Za wcześnie na protest – czy aby na pewno? Absolutnie 
nie, za kilka dni czy tygodni, po wejściu w  życie nowego prawa 
mieszkańcy stracą instrument do skutecznej walki z  inwestorem. 
Nowelizacja ustawy została już zatwierdzona przez Sejm. Według 
nowego prawa, każdy kto mieszka dalej niż 100 metrów od poten-
cjalnie uciążliwej inwestycji, nie tylko traci prawo do tego, aby być 
stroną w  postępowaniu środowiskowym, ale nawet nie zostanie 
poinformowany, że jakaś inwestycja jest w  jego sąsiedztwie pla-
nowana. Informacje, co się dzieje w miejscowościach, w których 
mieszkańcy nie zablokowali na czas tego typu inwestycji można 
znaleźć w Internecie,

5. Urzędnicy rozwiążą problem – jeżeli nie będzie woli poli-
tycznej naszych wybrańców do zmiany zapisów MPZP (Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), urzędnicy nic 
zrobić nie będą mogli. Pojęcie smrodu w polskim prawie nie ist-
nieje. Wprawdzie mogą z jakiegoś powodu wydać negatywną dla 
inwestora decyzję, ale ten zapewne odwoła się, a Sąd przyzna mu 
rację. Z oświadczenia Burmistrza jasno bowiem wynika, że „Zgod-
nie z  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działki te, (dopisek: na których ma zostać wybu-
dowana kompostownia) leżą w  strefie aktywności gospodarczej, 
gdzie dopuszczona jest realizacja wyżej wymienionych przedsię-
wzięć (kompostowni)”.

6. Mniejsze rachunki za odbiór śmieci – budowana kompo-
stownia to działalność komercyjna nastawiona na zysk a składo-
wane odpady będą miały z Radzionkowem niewiele wspólnego. 

7. Rekompensaty za zmianę planu – lobbyści śmieciowi pod-
noszą larum, że po zmianie MPZP nieruchomości, na których 
chcieli zrobić hasiok i smrodzić, stracą na wartości, a Gmina będzie 
musiała wypłacić odszkodowania. Nie biorą pod uwagę, że obniży 
się wartość nieruchomości przedsiębiorców, którzy już prowadzą 
swoje firmy w pobliżu potencjalnych śmieciarzy – smrododawców, 
a  przede wszystkim mieszkańców, którym znacznie obniży się 
komfort i jakość życia. O nasz interes – mieszkańców nikt się nie 
troszczy, więc zatroszczymy się o niego sami! 

Warto zauważyć jaki byłby bilans zysków i  strat dla naszego 
Miasta, gdyby inwestycja została zrealizowana: Korzyści: Do kasy 
Miasta wpłynąłby podatek od nieruchomości (tylko od gruntów), 
na tym koniec.

Zagrożenia? Mnóstwo, które należy wypunktować:
• Komfort naszego życia znacznie się pogorszy, będziemy zmu-

szeni wąchać uciążliwy fetor.
• Do kasy Miasta nie wpłyną podatki za sąsiednie nierucho-

mości, (których jest całkiem sporo do zagospodarowania) przy ul 
Nałkowskiej, gdyż kto będzie chciał inwestować w pobliżu smro-
dodawcy? Być może – co gorsza – inny smrododawca.

• Wizerunkowo – dla tych, którzy będą chcieli odwiedzić na-
sze Miasto a będą wjeżdżać do Radzionkowa od strony Rojcy, Ra-
dzionków będzie zapamiętamy nie jako miasto ludzi z pasją, a jako 
miasto smrodu (poniekąd już teraz tak się dzieje). 

• Dewastacja dróg przez ciężarówki wożące odpady w ilości 60 
tyś ton/rok. 

Dla zobrazowania powagi sytuacji należy wspomnieć, że co ty-
dzień ma być przywożone do Rojcy 1.150 ton (60 tys. ton/rok) od-
padów, po czym będą musiały stąd wyjechać. Do tego gnojówka, 
która podczas procesu gnicia się wytworzy. Te 1.150 ton na tydzień 
obliczone jest łącznie z  miesiącami, w  których nie ma odpadów 
zielonych (listopad- marzec), co zatem w tych miesiącach byłoby 
kompostowane – strach pomyśleć.

Na uwagę zasługuje jeszcze jedno szokujące porównanie od-
dające skalę tej smrodowej inwestycji – wszyscy mieszkańcy Ra-
dzionkowa wytwarzają mniej jak jeden tysiąc ton/rok odpadów 
zielonych (łącznie z  tymi kuchennymi), tymczasem inwestor za-
mierza przetwarzać w Rojcy 60 tyś ton/rok odpadów.

Zadziwiająca jest postawa decydentów. Gdyby było tak, że część 
mieszkańców opowiada się za kompostownią, a druga przeciwnie, 
to konieczne stało by się podjęcie decyzji, która części mieszkań-
ców by nie zadowoliła. W tym przypadku wszyscy są zgodni – są 
przeciw! Być może oprócz Burmistrza, kilku Radnych, sympaty-
ków i lobby śmieciowego.

Podsumowując, niedopuszczalne jest, by nasi wybrańcy działali 
wbrew naszej woli – mieszkańców. Obecna Władza tak długo już 
rządzi, że zapomniała kto tu jest dla kogo, my dla nich czy może od-
wrotnie. Trzeba przypominać Burmistrzowi, że mieszkańcy wybrali 
go nie na Króla Radzionkowa a po to by nam służył nam i naszemu 
miastu, bowiem za to otrzymuje od nas co miesiąc wynagrodzenie.

Ryszard Lis

Sopot jest najbardziej zielonym miastem w Polsce z ponad 60 
procentami terenów zielonych. W Gdyni miasto niedawno posa-
dziło wzdłuż 3,5 kilometra drogi 400 drzew.

- Nieraz niestety kosztem miejsc parkingowych, nieraz niestety 
kosztem szerokości chodnika, ale jednak spowodowało to, że ina-
czej już jeździ się tą ulicą, inaczej się na nią patrzy – powiedział 
prezydent miasta Jacek Karnowski.

Jak dodał, w Sopocie w ostatnich latach posadzono też kilkaset 
drzew wzdłuż innych ulic, a ambicją miasta jest odtworzenie szpa-
lerów drzew przy wszystkich ulicach w mieście. Wyjaśnił, że inwe-
storów prowadzących w Sopocie różne prace, miasto „przestrzega 
specjalnymi plakatami, że pierwszą rzeczą, którą muszę ogarnąć, 
gdy zaczynają inwestycję” są kwestie związane z rosnącymi na da-
nym terenie drzewami. Podkreślił, że w 90 procentach samorząd 
nie zgadza się na ich wycinkę.

Wrocław z kolei przestał u siebie ścinać trawy…
xxx

Tematyka zainteresowała nas przy okazji totalnej wycinki 
drzew przy ul. Knosały – po obu stronach drogi aż do Bobrow-
nik. Na razie to „naga” droga. Wedle dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Tarnowskich Górach Barbary Myland były to dzia-
łania niezbędne. ZDP posiada ekspertyzę biegłego dendrologa, 
który stwierdził, iż nie dość, iż topole, to gatunek „chwastów”, 
to na dodatek ich stan fitosanitarny uzasadniał ich wycięcie, po 
prostu niby drzewa były chore. W trakcie naszej wizji lokalnej 
natknęliśmy się na pnie wyciętych drzew o średnicy 1 metra w 
stanie, wizualnym przynajmniej – bez zarzutu. faktem jest, iż po 
wichurach sporo gałęzi znajdowało się na jezdni, poza tym mnó-

stwo jemioły – pasożytów drzew ukrywało się w konarach. Czy 
to jednak przekonujące argumenty? Owszem, po jednej stronie 
powstanie droga rowerowa, po drugiej ma zostać nasadzone 120 
innych drzew. Zobaczymy, będziemy tę sprawę śledzić.

Pozostaje jeszcze sprawa lip przy Szymały. Wycinka tych 
drzew, za wyjątkiem kilku, chorych została wstrzymana. Pisali-
śmy o tym obszernie. Ale w oficjalnym stanowisku miasta czy-
tamy: 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 za-
niepokojonych zmniejszeniem drzewostanu obecnie przeprowa-
dzana jest ponowna analiza potrzeb liczby planowanych miejsc 
postojowych na odcinku od ul Długiej do ul. Sienkiewicza, gdzie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i mienia mieszkańców jest naj-
większe. Ewentualna pozostała wycinka, będzie możliwa na eta-
pie realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie chodników 
oraz wykonaniu niezbędnych na tej ulicy zatok postojowych.

Odpowiedź ta nie uspokaja nas, ani tysiąca ludzi, którzy zło-
żyli swe podpisy pod apelem i petycją w sprawie zaprzestania 
wycinki drzew przy tej ulicy. Co będzie w przyszłym roku? Jak 
zostaną zrewidowane plany tworzenia zatoczek parkingowych? 
Tego nie wiemy, jesteśmy pełni obaw. A przypominamy, iż jesz-
cze parę lat temu planowano z ulicy Szymały stworzyć deptak… 
Przy okazji rozmowy o lipach, przy ul. Szymały, tak czy owak 
przydałoby się lekkie przycięcie konarów. 

AP. 

DAJMY ŻYĆ DRZEWOM!
Wiele samorządów kontynuuje programy zadrzewienia kolejnych terenów na swym obszarze. To 
jest już trend ogólnopolski, ale owszem, niektóre samorządy korzystając jednak z luk lexSzyszko 
robią odwrotnie, stawiając ponad estetykę miasta i zdrowie jego mieszkańców wycinki i totalne 
zalewanie dróg i chodników betonem…

Ratuszowe bery i bojki na 
temat kompostowni
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Pod petycją przeciw budowie instalacji do przetwarzania od-
padów oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego złożyło swój podpis 1346 mieszkańców – serdecznie 
wszystkim dziękuję za zaangażowanie w sprawę, za zebrane podpi-
sy, za poświęcony czas. Oczywiście nadal można złożyć swój podpis 
jeżeli jeszcze ktoś będzie chętny. Zapraszam do kontaktu.

To teraz kilka słów w sprawie ewentualnej kompostowni...
Mam nowe wieści, mamy szanse że inwestycja zostanie zabloko-

wana otóż § 7 ustęp 2 pkt. 2 uchwały RM nr IX/ 63/2015 może nam 
bardzo pomoc mówi on: zakaz składowania na otwartej przestrzeni 
surowców i materiałów stwarzających uciążliwości zapachowe”. Za-
pewne nasza petycja w sprawie powstrzymania tej inwestycji będzie 
pomocna w  znalezieniu kolejnych powodów do jej wstrzymania... 
Przypominam, na nasze szczęście Wydział Ochrony Środowiska robi 
na prawdę dużo (w ramach obowiązujących przepisów) dla sprawy…

Nasza petycja w  sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego i przeciw budowie instalacji do przetwa-
rzania odpadów wpłynęła do UM. Oczywiście jak na razie aktualny 
będzie pkt 2 petycji i  dotyczyć ma tylko samych zmian w  zapisie 
w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego aby nie 
była już dopuszczalna sama możliwość żadnych „śmieciowych” in-
westycji. I pomimo, że odpowiedz Pana Burmistrza na mój wniosek 
(wcześniej opublikowałam) była powiedzmy w  miarę przychylna, 
bo zakładała wzięcie pod uwagę naszych sugestii, to myślę, że pod-
pisy pod petycją pomogą w planowaniu przestrzeni naszego piękne-
go Radzionkowa,. Pamiętać należy, że jak na razie, samej inwestycji 
„śmieciowej” petycja nie będzie dotyczyć bezpośrednio ponieważ 
nie zostały ogłoszone konsultacje społeczne, no bo i decyzje środo-
wiskowe nie zostały jeszcze wydane do tego przedsięwzięcia i może 
nie zostaną oby... Ale takie założenie w pkt. 1 petycji jest – gdyby 
jednak było inaczej i konsultacje miały by być ogłoszone.

Aneta Niedźwiecka

Jest reakcja!
Oto kolejnych kilka spraw, którymi się zajmowałem w czerwcu. 

Najbardziej cieszy mnie reakcja władz – wreszcie – na problemy 
mieszkańców ulicy budynku nr 9 przy ulicy Reymonta.

Krystian Strzelczyk

PLANTY 
ROSNĄ

Jeszcze w czerwcu poganialiśmy wykonawców inwestycji pt. 
broczańskie planty. Prace wyraźnie przyspieszyły, jest nawet wyma-
gane prawem budowlanym ogrodzenie, rachityczne, ale jest, dziu-
rawe, acz nieostrożnych przeganiają tabliczki ostrzegawcze. Lecz 
nie o to chodzi, dobrze, że prace się toczą, przypominamy jednak 
nadzorcy tych prac o naszych pytaniach, wśród nich – czy materia-
ły użyte do budowy są bezpieczne, czy chemiczna ich struktura jest 
dopuszczalna? To żadna sugestia, to pytanie – czy ziemia nawiezio-
na na miejsce budowy jest przebadana… red. 

FORUM  
RADNYCH

ODPOWIEDZI 
I ZNAKI ZAPYTANIA…
Jeszcze w  czerwcu zwróciłam się do władz mia-
sta ze sprawą dostosowania budynku naszego 
urzędu dla osób niepełnosprawnych. Poniżej za-
mieszczam odpowiedź. Moim zdaniem ma ona 
charakter doraźny, choć rozumiem, iż budynek 
naszego Ratusza ma swoje lata, wtedy nikt o nie-
pełnosprawnych nie myślał… 
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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
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Według danych Eurostatu blisko 56% Polaków mieszka w do-
machwolnostojących, szeregowcach i  bliźniakach1. Wszystkie te 
budynki wymagają ogrzewania. Tylko w  pełni sprawne, spełnia-
jące aktualne normy urządzenia zapewnią mieszkańcom komfort, 
ciepło i  bezpieczeństwo użytkowania. Odpowiedni dobór źródła 
ciepła i instalacji grzewczej pozwoli także zminimalizować koszty 
oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Masz kopciucha – puszczasz pieniądze z dymem
Szacuje się, że aż 3,8 miliona polskich domów ogrzewanych jest 

kotłem lub piecem węglowym. Niska emisja, czyli emisja pyłów 
i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m, pochodząca ze spala-
nia paliw w przestarzałych piecach i kotłach istotnie zanieczyszcza 
powietrze. Kopciuchy, jak określa się je potocznie, nie tylko nie-
korzystnie wpływają na nasze samopoczucie i  zdrowie, ale także 
przyczyniają się do zmian klimatycznych na świecie. Nieefektyw-
ne piece produkują ogromne ilości pyłów zawieszonych PM10 
i PM2,5, inne szkodliwe dla zdrowia związki takie jak benzo(alfa)
piren oraz znaczne ilości dwutlenku węgla (CO2), odpowiadające-
go za wzrost średniej temperatury na Ziemi.

Już same argumenty ekologiczne i zdrowotne powinny nas prze-
konać do stosowania w  domach innowacyjnych rozwiązań.War-
to jednak wiedzieć, że nowe instalacje są wygodniejsze w obsłudze 
i  dzięki wyższej efektywności prowadzą do zmniejszenia kosztów 
ogrzewania.–  Urządzenia wykonane w  przestarzałej technologii ge-
nerują wielokrotnie więcej pyłów, niż kotły nowej generacji.Instalacja 
nowego, bardziej wydajnego źródła ogrzewania korzystnie wpływa na 
koszty eksploatacji. Nowoczesne piece są znacznie efektywniejsze od 
starych i wykorzystują nawet 90% energii zawartej w paliwie– podkre-
śla Anna Żyła, Główny Ekolog w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Modernizacja z głową
Wymianę źródła ciepła warto rozważnie zaplanować. W pierw-

szej kolejności należy przeprowadzić ocenę energetyczną budynku, 
czyli wyliczyć jego zapotrzebowanie na ciepło, uzależnione m.in. 
od rodzaju ocieplenia oraz powierzchni nieruchomości. Szacunki 
można wykonać samodzielnie za pomocą dostępnych w internecie 
kalkulatorów, ale ostateczną decyzję warto podjąć przy wsparciu 
specjalisty. Następny krok to wybór najefektywniejszej metody 
dostosowanej do potrzeb naszego domu. Dostępne są nowoczesne 

piece na ekogroszek, olej opałowy, kotły gazowe, a także ogrzewa-
nie elektryczne. Istnieją też rozwiązania wykorzystujące odnawial-
ne źródła energii, takie jak kolektory słoneczne i pompy ciepła. 

Ostatnim etapem przygotowań jest sprawdzenie możliwości 
sfinansowania modernizacji lub wymiany źródła ciepła.–Wymia-
nę starych pieców i kotłów dofinansowują m.in. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódz-
kie w ramach programu Czyste Powietrze. Co więcej, od 2019 roku 
istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Inwe-
stycje ekologicznie są chętnie kredytowane np. przez Bank Ochrony 
Środowiska, który posiada pożyczki dedykowane termomoderniza-
cji czy innym rozwiązaniom służącym poprawie jakości powietrza. 
Z kolei klienci PGNiG mogą skorzystać ze wsparcia przy wymianie 
starego kotła na gazowy – dodaje Anna Żyła. 

W zależności od wybranego sposobu finansowania, przed przy-
stąpieniem do realizacji należy dopełnić niezbędnych formalności 
takich jak złożenie wniosku o pożyczkę lub dotację. Konieczne jest 
też zgłoszenie wymiany pieca albo kotła do odpowiedniego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej. Modernizację najle-
piej przeprowadzić przy wsparciu firmy lub odpowiednio wyszko-
lonego montera. Zdarza się, że producenci w pakiecie z urządze-
niem zapewniają montaż w dowolnie wybranym terminie. Z regu-
ły sama wymiana trwa jeden dzień. W bardziej skomplikowanych 
przypadkach może przedłużyć się do kilku dni.

Nie odkładajmy modernizacji instalacji do ostatniej chwili – na-
wet jeśli temperatury pozwalają nam zapomnieć o zbliżającym się 
sezonie grzewczym i zimowym smogu. Zwłaszcza, że źródła finan-
sowania są łatwo i szybko dostępne.

Apel Urzędu Miasta 
Szanowni Mieszkańcy!
Wszyscy wiemy jak dużym problemem dla nas wszystkich jest 

zła jakość powietrza w sezonie grzewczym, dlatego m.in. w celu 
poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia 
źródeł niskiej emisji na terenie Gminy, a dalej umożliwienia za-
planowania optymalnych działań w zakresie poprawy jakości po-
wietrza na najbliższe lata, Urząd Miasta przeprowadza inwenta-
ryzację źródeł ciepła w Radzionkowie.

W związku z tym prosimy każdego właściciela nieruchomości 
o wypełnienie znajdującej się poniżej ankiety i dostarczenie jej do 
Urzędu Miasta Radzionków:

- na adres e-mail: powietrze@radzionkow.pl (skan, zdjęcie, lub 
wypełniony formularz bez podpisu elektronicznego),

- w formie papierowej osobiście albo listownie do siedziby UM 
Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 lub osobiście 
do Wydziału Ekologii przy ul. Kużaja 17.

Gotowa do wypisania ankieta inwentaryzacyjna będzie 
również zamieszczona w następnym – sierpniowym kurierze, 
w dodatku „Miasto ludzi EKO”.

W  przypadku pytań i  wątpliwości prosimy o  kontakt z  pra-
cownikami Wydziału Ekologii pod nr 32 388 71 59(60).

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę!

Od września, o czym już informowaliśmy, Ośrodek Po-
mocy Społecznej organizuje dla dzieci i młodzieży i rodzi-
ców warsztaty pt. „Mądrość relacji”, które przeprowadzane 
będą na terenie placówek oświatowych. 

„Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poćwiczyć 
umiejętność prawidłowego budowania relacji, opartej na 
wzajemnej akceptacji, zrozumieniu i właściwej komunika-
cji. Rodzice z kolei, dzięki udziałowi w tych zajęciach, będą 
mogli zweryfikować przyjęty przez nich system wychowaw-
czy, poprawić dotychczasowe metody stawiania granic i po-
działu obowiązków domowych.”

Dla dwóch grup uczestników przewidziany jest także 
wyjazdowy trening edukacji międzypokoleniowej.

Okres grzewczy coraz bliżej. Jak wymienić piec 
jeszcze przed sezonem jesienno-zimowym?
We wrześniu rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Coraz chłodniejsze dni i noce oznaczają 
konieczność uruchomienia centralnego ogrzewania w naszych domach. To ostatni moment 
na sprawdzenie stanu instalacji oraz wymianę nieefektywnego i nieekologicznego kotła. 
Dlaczego modernizacja źródła ciepła jest tak ważna i jak się za nią zabrać?

UCZMY SIĘ 
RELACJI 
MIĘDZYLUDZKICH…

Koncert – Anny Marii Jopek 
W sobotę, 21 września, o godz. 18 

– w „Karolince” – niewątpliwe wyda-
rzenie artystyczne!

Artystce na scenie towarzyszyć będą: Robert 
Kubiszyn (bas), Paweł Dobrowolski (perkusja), 
Piotr Nazaruk (flety, głos, cytra) oraz Krzysztof 
Herdzin (fortepian), to zespół przyjaciół i pasjo-
natów. Wszyscy w drużynie Jopek są frontma-
nami własnych projektów.

„Wolność i nieograniczoność wyobraźni jest tym, 
co kocham najbardziej u tych, z którymi staję na 
scenie” – wyznaje Jopek. I szybko dodaje: „Tylko 
spełnieni twórcy potrafią być prawdziwymi dawca-
mi. W muzyce działamy na otwartym sercu”.

Usłyszymy utwory z ostatniej płyty „Ulotne”, 
inspirowanej dzieciństwem Jopek spędzonym 
za kulisami legendarnego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze”, w którym tańczyli i śpiewali jej 
rodzice. „Muzyka mojego dzieciństwa, wszyst-
kie Ptaszki, Serduszka i Cyraneczki, na zawsze 
zdeterminowały mój śpiew i myślenie o muzy-
ce. Noszę w sobie płaski pejzaż Mazowsza z całą 
jego melancholią i bezkresem”.
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Trochę historii o  UKS Ruch Radzionków. W  dniu 6.05.2014 
r. podczas posiedzenia Zarządu GKS Ruch Radzionków podjęto 
uchwałę o utworzeniu UKS Ruch Radzionków. Założycielami tego 
uczniowskiego klubu było 18 osób z udziałem Pawła Bomby. Powo-
łano Komitet Organizacyjny w składzie: Wojciech Cieszyński, Adam 
Szydło i Adam Ślązok. Podczas tego posiedzenia Zarządu GKS, za-
twierdzono Statut UKS, wpisowe o wartości 1 zł oraz ustalono ter-
miny rejestracji i pierwszego zebrania którego celem było wyłonie-
nie władz UKS. Prezesem UKS Ruch Radzionków na pierwszym 
zebraniu w radzionkowskiej Remizie wybrano Adama Szydłę.

W 2013 roku ze względu na dużą potrzebę lokalnej społeczno-
ści UKS został reaktywowany, w 2015 roku prezesem został Hen-
ryk 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, pro-
wadzonych przez 11 trenerów. Duża część z  nich uczęszcza lub 
od września będzie uczęszczać do Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w Radzionkowie, która powstała w 2017 roku i ma za zadanie 
w odpowiednim wieku jeszcze lepiej rozwijać sportowo, ale rów-
nież kształcić i wychowywać. Pomaga w  tym świetna baza spor-
towa: 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”, regularne wyjaz-

dy na obozy zimą i latem, rywalizacja w najwyższych ligach, tur-
niejach w Polsce i poza jej granicami.

Nasz Klub może się pochwalić wychowaniem młodzieżowych Re-
prezentantów Polski (Mateusz Lipp i Piotr Starzyński) oraz bardzo 
dużą grupą zawodników, który grali lub grają w Kadrze Śląska (m. in. 
obecni kadrowicze Dominik Przybyłek i Bartosz Fijałkowski). Co cie-
kawe, na poziomie Kadry Śląska reprezentowały nas również dziew-
czyny: 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 nasz Tomek 
Mazur (brat dalej grającego w „Cidrach” Dawida Mazura).

W 2016 i 2017 roku drużyna rocznika 2004 prowadzona przez 
trenerów Sobalę i Paździora zdobywała tytuł Mistrza Śląska, wy-
grywając dwukrotnie I Ligę Wojewódzką. W 2019 roku tytuł Mi-
strza 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 Ślą-
ska w roczniku 2005. Zawodnicy UKSu od kilku lat są członkami 
kadry pierwszego zespołu oraz debiutowali już w seniorskiej dru-
żynie „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.

ny. Entyzjaści strzlectwa zaś są pełni entuzjazmu – takiego obiektu 
brak u nas i w najbliższej okolicy… Wydaje się, iż konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie, gdyby miała ona nabrać materialnego wymia-
ru są niezbędne…

red. 

Jedna z radzionkowskich organizacji pozarządowych – Stowa-
rzyszenie im. Kpt. Waltera Larysza opracowała interesującą kon-
cepcję zagospodarowania części „Szkały” w sąsiedztwie ulicy Sta-
szica. Oto zarys ten koncepcji zawierającej się w stworzeniu tam 
parku wraz z urządzeniami rekreacyjnymi oraz strzelnicy:

Tak więc jest to dopiero koncepcja, 
i powiedzmy sobie szczerze, już bu-
dzaca kontrowersje. Nie przedstawia-
my w tym miejscu swego stanowiska, 
posługujemy się jedynie napływający-
mi do nas sygnałay od mieszkańców. 
Cześć z nich obawia się sąsiedztwa 
„niebezpiecznego” obiektu, jakim jest 
strzelnica, inni zwracają uwagę na ha-
łaśliwość tej dyscypliny sportu, formy 
aktywności, który może być mocno 
uciążliwy dla okolicznych mieszkań-
ców. Obrońcy przyrody podnoszą fakt 
uciązliwości także dla leśnej zwierzy-

STRZELNICA 
NA SZKALE?

15-tka UKS RUCH RADZIONKÓW
W bieżącym roku świętujemy także 15-lecie istnienia UKS „Ruch” Radzionków.
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Co możemy zrobić 
dla Ruchu w tym dniu? 
W  tym i  w  następnych 
– wiele! Ale najpierw – 
podziękować mu należy 
za lata walki o polskość 
radzionkowskiej zie-
mi, za budowanie toż-
samości i  naszej dumy 
radzionkowskiej, za wy-
chowanie mieszkańców 
Radzionkowa przez 
sport w poczuciu swojej 
wartości, wartości, iż je-
steśmy u siebie – w na-
szej małej Ojczyźnie, za 
wyniki sportowe: szer-
mierzy, bokserów, siat-
karzy, badmintonistów, 

piłkarzy ręcznych, ko-
larzy, szachistów oraz 
piłkarzy. Za medale 
mistrzostw Polski, 
mistrzostw Świata, 
medale olimpijskie, 
za emocje sportowe, 
które nam przez lata 
przysparzał. 

Dziękować na-
leży także za to, że 
klub stał się kolebką 
i miejscem, gdzie na-
rodziła się idea ra-
dzionkowskiej samo-
rządności i powstanie 
Radzionkowskiego 
Towarzystwa Spo-
łeczno Kulturalnego, 

z którym klub osiągnął największe sukcesy tj. odrodzenie radzion-
kowskiej samowładności z jednej strony i awans do I ligi piłki noż-
nej – z drugiej.

Dziękować należy też klubowi, że stał się miejscem, z  które-
go wywodzili sie wspaniali obywatele naszego miasta nie tylko 
w dziedzinie sportu ale też samorządności, działalności społecznej 
i  gospodarczej, że krzewił ideę społeczeństwa obywatelskiego, iż 
w  Klubie, i  wokół Klubu budowała się nasza lokalna wspólnota, 
radzionkowska wspólnota oparta na przyjaźni i zrozumieniu bez 
pychy i zarozumiałości. Jeszcze raz dziękujemy za to wszystko.

Życzymy na kolejne 100 lat i więcej, wytrwałości, konsekwencji, 
determinacji i dalszych sukcesów w wszystkich aspektach działal-
ności sportowej, społecznej i samorządowej. 

Życzymy by Wam towarzyszyła zwykła ludzka życzliwość 
w tym co robicie, szczególnie w wychowaniu przez sport kolejnych 
pokoleń radzionkowian. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch, a roz-
wój fizyczny musi iść w parze z rozwojem kulturalnym i rozwojem 
duchowym. Życzymy byście mieli wokół siebie samych ludzi życz-
liwych i  oddanych duchowi sportu, ludzi którzy będą rozumieli 

Wasze potrzeby i  wyjdą 
Wam naprzeciw z pomo-
cą. Niech mieszkańcy na-
szego miasta wierni będą 
historii i  teraźniejszości 
Klubu, docenią jego do-
robek będąc dumnymi 
z  tej pięknej naszej ra-
dzionkowskiej karty…

Ruch Radzionków 
pozostanie najlepszą 
marka i  wizytówką, 
dbajmy o  te atrybuty, 
wspólnie na dobre i  na 
złe, bo w  naszych ser-
cach na zawsze Ruch, 
był, jest i pozostanie!

Paweł Bomba

Tu możemy oddać głos sprawozdawcy z tamtego okresu, który 
tak nakreślił atmosferę tego dnia „... zwołującym zebranie założy-
cielskie był Rudolf Poloczek, który w swoim zagajeniu stwierdził, 
że wymogiem czasu jest utworzenie w Radzionkowie podobnie jak 
w innych miejscowościach na Śląsku, polskiej organizacji sporto-
wej i towarzyskiej, aby z jednej strony przeciwstawić się istniejącej 
w Radzionkowie niemieckiej organizacji „Spielverein”, a z drugiej 
strony, aby nasza polska młodzież mogła się skupić w  jednym 
związku, który pielęgnowałby ducha polskiego pod względem 
umysłowym i sportowym...”.

W  powstaniu, które wybuchło niebawem wzięło udział wielu 
z założycieli klubu.

28 maja 1920 roku po niespełna dziewięciomiesięcznej działal-
ności podczas walnego zebrania podjęta została uchwała o zmianie 
nazwy na Towarzystwo Sportowe Ruch Radzionków. Rozważano 
też następujące możliwości: Piast, Radzin, Żymierski, Jastrząb.

Dnia 8 sierpnia 1920 roku na spotkaniu 135 klubów powołano 
zarząd Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Zatwierdzono tak-
że terminarz i regulamin rozgrywek, które odbywały się w trzech 
klasach o mistrzostwo obwodu i mistrzostwo Śląska. Z obwodu by-
tomskiego, do którego została przydzielona drużyna Ruchu awans 
do najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli „klasy A” uzyskała druży-
na Poniatowski Szombierki (protoplasta obecnych Szombierek By-
tom) pozostawiając w pokonanym polu nie tylko radzionkowian, 
ale też bardzo popularną wtedy drużynę Polonii Bytom. W  tym 
czasie umarł twórca Ruchu Rudolf Poloczek, zaś w  II powstaniu 
śląskim zginął działacz Krzykawski.

Prawdziwy rozwój klubu rozpoczął się dopiero po utworzeniu 

województwa śląskiego. Jednak już w 1921 roku w mistrzostwach 
powiatu tarnogórskiego obok drużyn Zgody Repty, Przedświtu 
Czarna Huta, Unii Strzybnica, Iskry Lasowice, Odry Miasteczko 
Śląskie i Śląska Tarnowskie Góry biorą udział aż dwie drużyny Ru-
chu Radzionków.

Niestety o działalności klubu w latach 20-tych niewiele wiado-
mo. Nie zachowały się prawie żadne dokumenty klubowe, a  lo-
kalna prasa nie była zainteresowana działalnością takich klubów 
jak Ruch. Istniejący już wtedy Głos Radzionkowski raczej rzadko 
podawał dokładne opisy i wyniki zmagań sportowych koncentru-
jąc się raczej na informacjach o imprezach sportowych. W latach 
30-tych sytuacja ulega już poprawie, zaś w 1933 roku Ruch posia-
dał już własny kompleks sportowy. Oddajmy znowu głos ówcze-
snej prasie czyli „Głosowi Radzionkowskiemu”: „15 października 
1933 uroczyście otwarto stadion sportowy w Radzionkowie, który 
powstał z inicjatywy naczelnika gminy Radzionków Jerzego Zięt-
ka oraz przy wydatnym wysiłkom i wielkim wkładzie lokalnych 
władz sportowych i dodatkowym środkom uzyskanym z Fundu-
szu Pracy, dzięki którym mogło znaleźć zatrudnienie 200 bezro-
botnych. W  ceremonii oprócz zgromadzonych tłumów uczest-
niczył wojewoda śląski Michał Grażyński, którego imieniem 
nazwano powstały stadion”.

W 1935 roku dalsze występy radzionkowskiego Ruchu na sta-
dionie im M. Grażyńskiego stanęły pod znakiem zapytania. De-
cyzją ówczesnych władz wojewódzkich stadion został przekazany 
utworzonemu w lecie 1935 roku przez władze państwowe Klubowi 
Sportowemu „Strzelec” Radzionków. Przyczyną tej decyzji była 
chęć wtopienia Ruchu do powstałego Strzelca. Reakcja działaczy 
i  sympatyków Ruchu była natychmiastowa. Już 1 września T.S. 
Ruch Radzionków urządził wielki turniej z  okazji otwarcia wła-

snego boiska zbudowanego 
w przeciągu 6 tygodni przez 
bezrobotnych członków 
klubu. W  dowód poparcia 
i  identyfikacji z  Ruchem, 
a  nie Strzelcem miejscowa 
ludność przybyła w  dotąd 
niespotykanej liczbie 4 tysię-
cy. Zarząd klubu w  jednym 
z numerów „Głosu Radzion-
kowskiego” złożył specjalne 
podziękowanie: „Zarząd 
Towarzystwa Sportowego 
Ruch wyraża wszystkim 
tym, którzy w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się do 
wybudowania tej okazałej 

RUCH RADZIONKÓW, 
Z KART HISTORII
Ruch Radzionków to jeden z najstarszych klubów sportowych na Górnym Śląsku, a także 
jeden ze starszych w Polsce, który istnieje do dziś. Jego korzenie sięgają roku 1919, kiedy 
to grupa miejscowych działaczy społecznych postanowiła powołać do życia polskie 
stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Gier i Zabaw wzorowane na niemieckich „Spiel 
und Turnverin” (co w dosłownym tłumaczeniu znaczy dokładnie towarzystwo gier i zabaw). 
14 sierpnia 1919 roku, a więc na dwa dni przed wybuchem I powstania śląskiego w lokalu 
pana Nowaka w  Radzionkowie odbyło się zebranie organizacyjne polskiej organizacji 
sportowej, która przyjęła wspomnianą wcześniej nazwę. 

Ruchowi – dwustu lat!
14 sierpnia 2019 roku, tego dnia Ruch Radzionków obchodził swoje urodziny, setne 
urodziny! Piękny Jubileusz. Od początku istnienia Ruch Radzionków był i jest naj-
ważniejszą organizacją społeczną w naszym mieście. 

Aktualna kadra Ruchu
Najstarsza fotka ruchowa...
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15 sierpnia to święto Matki Boskiej Zielnej, czyli Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, kościelne święto, zwane także świętem 
Matki Boskiej Zielnej. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 
to święto liturgiczne, które obchodzimy już od V wieku; należy 
do czterech dogmatów dotyczących postaci Maryi; jest symbolem 
zakończenia ziemskiego żywota Maryi. Jednocześnie 15 sierpnia, 
to data tak zwanego Cudu nad Wisłą, czyli Święto Wojska Pol-
skiego, święta państwowego; upamiętnienie zwycięskiej bitwy 
warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej. Była to jedna z najważniejszych bitew współczesnej Eu-
ropy, odmieniła być może jej oblicze… Ale także w sierpniu 1944 
roku, toczy się Powstanie Warszawskie, na Śląsku w sierpniu, wcze-
śniej też nie było spokojnie…

Dla nas, tu urodzonych to historia I Powstania 
Śląskiego – wystąpienia zbrojnego zorganizowane-
go przez  Polską Organizację Wojskową Górnego 
Śląska mającego na celu przyłączenie Górnego Ślą-
ska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierp-
nia 1919 i trwało do 24 sierpnia. Powstanie objęło 
powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnic-
ki, tarnogórski oraz część raciborskiego, a prapoczą-
tek, to zgromadzenie przed kopalnią „Mysłowice” 
około 3 tys. śląskich robotników z żonami i dziećmi 
w celu podjęcia wynagrodzenia za pracę. Polała się 
krew, strzelał Grenzschutz… W okolicach Tarnow-
skich Gór powstańcy byli dowodzeni przez Jana Ze-
jera. Zdobyto Radzionków i Piekary Śląskie, jednak 
powstańcy po trzykrotnych atakach na regularne 
jednostki wojska niemieckiego nie byli w  stanie 
zdobyć Tarnowskich Gór, w związku z czym wyco-
fali się. Ale powstanie przyniosło jednak dla spra-
wy polskiej bardzo korzystne rezultaty. Okazało się 
bowiem, iż Górnoślązacy nie do końca akceptowali 
pruskie metody rządzenia, ani szykanowania lud-
ności mówiącej po polsku i śląsku, ani pruskiej nie-

zgody na poczucie Ślązaków bycia „u siebie”. 
A potem II Powstanie Śląskie, które wybuchło w nocy z 19 na 20 

sierpnia  1920; powstańcy śląscy zdobyli w  toku walk m.in. Szo-
pienice, Mikołów, Murcki, Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Ocho-
jec  oraz  Hutę Baildon,  Rozbark,  Brzeziny Śląskie,  Dąbrówkę 
Wielką, Brzozowice-Kamień, Piekary Śląskie, Miechowice, Bogu-
cice, Bytom. Ten śląski zryw, obok III Powstania Śląskiego zostaje 
uznany za zwycięski…

xxx
Sierpień to miesiąc szczególny, pamięci naszej dedykowany, 

i  jeszcze Ruch, i pewnie każdy z nas z  tym miesiącem ma jakieś 
wspomnienia. Nasza współczesność jest istotna, bez pamięci jed-
nak o przeszłości, jest uboższa…  

Na początek 0:1 
z Kłobuckiem

Wyjazdowym meczem z MLKS Znicz Kłobuck Ruch zain-
augurował rozgrywki czwartej ligi śląskiej w grupie pierwszej. 
Gorycz spadku z trzeciej ligi już dawno poszła w zapomnienie, 
a od początku letnich przygotowań drużyna Ruchu jest w peł-
ni skoncentrowana na czekających ją nowych wyzwaniach. 
Utrzymanie większości podstawowych piłkarzy z poprzednie-
go sezonu, oraz interesujące transfery nowych zawodników, 
z których część predysponuje od razu do gry w wyjściowym 
składzie, dają nadzieję, że drużyna będzie w  stanie walczyć 
o najwyższe cele. Miano faworyta, a spadkowicz z trzeciej ligi, 
który w przeszłości ma za sobą grę w Ekstraklasie, będzie nim 
dyżurnie w  prawie każdym meczu, trzeba od początku po-
twierdzać na boisku.

Na inaugurację pozostajemy bez punktów, choć w  star-
ciu z  przeciwnikami  mieliśmy sytuacje ku temu, by kończyć 
mecz w  zdecydowanie lepszych nastrojach. Piłkarze Ruchu 
Radzionków przez większość spotkania byli stroną dążącą do 
sięgnięcia po pełną pulę na inaugurację IV-ligowych rozgry-
wek. Znicz Kłobuck w ostatniej minucie meczu wyprowadził 
jednak kontrę, po której „Cidry” wróciły do domu bez punk-
tów... Będzie lepiej!

W Ruchu Radzionków w piłkę ręczną grali nie tylko panowie. 
Żeńska sekcja szczypiorniaka działała w klubie w latach 1964-77. 
Panie rywalizowały głównie w niższych klasach rozgrywkowych, 
ale w pewnym momencie były bliskie awansu do drugiej ligi, prze-
grywając jednak w barażach.

Rok 1960 i prawdziwe tłumy przed jednym z meczów Ruchu na 
dawnym stadionie w Radzionkowie.

KS Ruch Radzionków

PAMIĘTNE SIERPNIE…placówki sportowej – staropolskie „Bóg zapłać”. Pod hasłem „Praca 
ludu dokona cudu” wybudował sobie Ruch ładne boisko sporto-
we w samym centrum Radzionkowa”. Przy tak jasnym określeniu 
sportowych sympatii radzionkowian działalność Strzelca nie miała 
przyszłości i już 29 września 1935 roku klub ten został rozwiązany. 
Jak widać klub musiał się borykać także z ówczesnymi władzami 
polskimi, które niejako na siłę chciały go zrzeszyć z innymi propań-
stwowymi organizacjami sportowo-patriotycznymi. Cdn

Źródło: https://www.ruchradzionkow.com




