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NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH…

Rozmyślając o życiu członków rodziny: kim byli, skąd pochodzili, jakimi
byli ludźmi, dowiadujemy się czegoś ważnego także o sobie. Świadomość
przynależności do grupy, której członkowie radzili sobie w niezwykle trudnych
czasach lub mierzyli się z sytuacjami granicznymi, sprzyja budowaniu wiary
w siebie, poczucia skuteczności: „ja też sobie poradzę”. Małgorzata Godlewska,
psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS.
Pamięć to integralna część naszej świadomości, to dobra strona naszej duszy;
Wszystkich Świętych to czas zadumy nad doczesnością i spojrzenie wstecz,
czasem warto, by uświadomić sobie, iż też będziemy wspominani…

glosradz@interia.pl
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Ostatni w okolicy, bliższej i dalszej…

RADZIONKÓW BĘDZIE MIAŁ
BUDŻET OBYWATELSKI!

W kolejnej z rzędu rozmowie „Kuriera Radzionkowskiego”, numer
wrześniowo – październikowy z burmistrzem dr Gabrielem Toborem, ze zdumieniem, ale też z satysfakcją przeczytaliśmy takie oto
słowa: Zaproponowałem radnym stworzenie w mieście budżetu
obywatelskiego. Regulamin, formułę budżetu i kryteria wyboru
projektów chcę wypracować z radnymi podczas jesiennych komisji
Rady Miasta, tak by na początku 2020 r. uruchomić nabór wniosków. Aktywność społeczna w naszym mieście jest duża. Chcemy
więc oddać głos mieszkańcom, by mieli jeszcze większy wpływ na
realizację lokalnych inwestycji. 				
Str. 7

Hałda płonie i będzie płonąć

Od kilku lat za oczyszczalnią ścieków pali się hałda w Bytomiu
tuż przy granicy z Radzionkowem. Wprawdzie hałda (przemieszana z odpadami) pali się w Bytomiu, ale to my wdychamy przeraźliwy, trujący dym zawiewający często na Rojcę.
Czytaj na str. 6

Najlepsze życzenia dla chóru
mieszanego „Harfa”, który w tym
roku świętuje swe stulecie!

www.rtsk.pl

PLANTY ROSNĄ
Planty ładnie rosną w Rojcy trwają prace nader intensywne.
Bieżnia prawie gotowa, trwają nasadzania drzew i krzewów. Na
placach zabaw i plenerowej siłowni pojawiły się też pierwsze
urządzenia.. Przed nami jeszcze m.in. ukończenie ścieżki zdrowia, stoły do gry w ping-ponga, szachy i warcaby, stoły piknikowe. Powstanie też ogrodzony wybieg dla psów.
xxx
W imieniu ludzi, którzy już w mijającym sezonie chodzili ze
swymi pociechami na placyk ruchu drogowego – jedna rzecz,
żeby można było gdzieś schować się przed palącym słońcem…

Developer i Recykling Sp. z o.o.

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
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Spacer w Ogrodzie

Ile wody w ciągu roku potrzebują drzewa? Jak wodę pozyskują zwierzęta? Czy woda w przyrodzie występuje
tylko w rzekach, jeziorach i morzu? Na te i inne pytania
próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którzy wraz z przyrodnikiem panem Łukaszem Fuglewiczem,wybrali się na spacer po ścieżkach
Ogrodu Botanicznego na Księżej Górze.

www.rtsk.pl
przyciągnąć uwagę każdego słuchacza. Dodatkowym atutem tych warsztatów była obecność Gabrieli Kaczyńskiej z Polskiego Radia Katowice, a
audycja z udziałem uczniów naszej szkoły została wyemitowana w niedzielę 22 września o godz. 10.10 w „Eko – ranku”. Celem tych audycji
jest przede wszystkim edukowanie i inspirowanie dzieci oraz młodzieży do
prawidłowych zachowań ekologicznych. Zachęcamy wszystkich serdecznie
do wysłuchania radiowej opowieści o znaczeniu wody w przyrodzie. Link
do audycji: https://www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKO-RANEK.html

17 września klasa 4a, wraz z nauczycielką przyrody Joanną Labus – Kolano, odbyła zajęcia terenowe w Śląskim Ogrodzie Botanicznym na Księżej
Górze. Tematyka ćwiczeń dotyczyła wody jako źródła życia dla wszystkich
żywych organizmów. Poprzez eksperymenty, takie jak filtrowanie, parowanie, obserwacje natury, dzieci poznawały znaczenie wody w świecie przyrody. Zajęcia przeprowadzone zostały przez znakomitego przyrodnika –
Łukasza Fuglewicza, który niezwykłymi ciekawostkami o wodzie potrafił

e-mail do redakcji

PROTESTUJMY!

Witam redakcję, znalazłem w urzędowym BIP- ie taką informację nazwaną „Obwieszczeniem”. Koło łowieckie z Piekar Śląskich będzie sobie
strzelać w Radzionkowie w rejonach: ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego
Żołnierza, ul. Szybowej i ul. ks. J. Knosały. Oczywiście jest podana podstawa prawna do tego działania, jak sądzę burmistrz miasta nie bardzo miał
możliwość reagowania stąd jego obwieszczenie.
Jak wynika z terminarza – już strzelano! Ludzie! Są możliwości sprzeciwu! Samo obwieszczenie na to wskazuje – nie dajmy strzelać, zabijać
zwierzęta w Radzionkowie! Po co?! To są odstrzały selektywne? Chyba nie.
Kotki, temat do miłej pogawędki, ale jednak sprawia ten temat proble- Sport, zabawa? Komu przeszkadzają sarenki czy zające? Problemów z dzimy. Można wypuścić kotka do piaskownicy, by swe potrzeby spełnił albo kami u nas nie mamy. Jestem zbulwersowany, protestujmy!
Andrzej G. dane znane redakcji
wyprowadzić go w miejsce ustronne. Tylko trzeba chcieć…
Jerzy

e-mail do redakcji

BARBÓRKA Z RTSK

Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
zaprasza na coroczną tradycyjną Barbórkę z RTSK, czyli
XVII Biesiadę Piwną organizowaną z okazji Dnia Górnika. W miejscu oczywistym – w restauracji „u Letochy” – 5
grudnia 2019 roku od godziny 17.00.
W roli zabawiających wystąpi w niezawodny kabaret „Jestem” ze swym nowym programem, jak zwykle będzie poczęstunek, konkursy; jest gwarancja dobrej zabawy; bilety
do nabycia – 50 zł, w Remizie (18,15`) od 20 listopada.
Głos Radzionkowski
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Przeczytane u innych; https://tarnowskiegory.pl

57 milionów na drogi rowerowe
i centrum przesiadkowe!

Do Tarnowskich Gór trafi 48 milionów złotych ze środków unijnych na realizację projektu rozbudowy centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej! Resztę (niecałe 9 mln zł) dołoży miasto.
Decyzję o dofinansowaniu tarnogórskiego projektu podjął właśnie Zarząd Województwa Śląskiego. Centrum przesiadkowe zintegruje 4 środki transportu w Tarnowskich Górach: autobus, pociąg, samochód i rower. Zadanie wpisuje się w program ochrony
powietrza dla terenów województwa śląskiego i jest wypadkową
przeprowadzanych konsultacji społecznych i oczekiwań mieszkańców. – Po inwestycjach dotyczących kanalizacji, przystanku Europa
i modernizacji kilkunastu budynków oświatowych przyszedł czas
na infrastrukturę rowerową – to największy projekt inwestycyjny
w naszym mieście – mówi zastępca burmistrza ds. gospodarczych
Piotr Skrabaczewski. Planowana infrastruktura rowerowa będzie
liczyła 28,2 km. Ponad to rewitalizacji zostanie poddany obszar
miasta o wielkości 2,4 h pomiędzy Halą Targową a dworcem PKP.
Powstanie także ponad 145 metrowy oświetlony tunel pieszo-rowerowy w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej. Przedsięwzięcie jest zgodne ze standardami
i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia realizacji
projektu to czerwiec 2023 roku. Projekt obejmie swoim zasięgiem
następujące ulice: Częstochowską, Opatowicką, Sielankę, Janasa,
Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Litewską, Pyskowicką, wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej na odcinku od ulicy Parkowej do
ulicy Cegielnianej, Nakielską, Częstochowską wraz z łącznikiem
rowerowym łączącym ulicę Mościckiego z Łączną, Sienkiewicza,
9-Maja, Piłsudskiego, Bytomską, Legionów, Gliwicką, Bałtycką,
rejon obwodnicy DK11 na odcinku od skrzyżowania z ul. Wy-

PRZESŁANIE…
21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe.
Minęło 12 miesięcy od tego wydarzenia. Czas szybko płynie.
Pragnę Wam, radnym RTSK i niezrzeszonym, a także radnym
Inicjatywy – bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie
w sprawy miasta. Wasze starania, moim zdaniem, nie poszły na
marne, o tym świadczy liczba otrzymanych głosów na naszą drużynę. Piątka naszych radnych RTSK świetnie sobie radzi w Radzie Miasta, jest aktywna i wrażliwa na ludzkie sprawy, co pokazuje ich wagę i rangę w Radzie.
Inicjatywy, które podejmowaliśmy w ostatnim okresie
w większości zostały pozytywnie załatwione. To ważne, bo po
to istniejemy. Cieszy nas również fakt, że nasza inicjatywa o budżecie obywatelskim będzie realizowana w Radzionkowie. Warto być aktywnym i zaangażowanym w sprawy radzionkowskiego
samorządu.
Paweł Bomba

Głos
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szyńskiego do skrzyżowania z ul. Bałtycką, rejon skrzyżowania
ul. B. Śmiałego z ul. Młodości, Opolską. Centrum przesiadkowe
zostanie skomunikowane z ulicą Oświęcimską.
xxx
To jest sprawa, to jest sukces!

WIADUKT WE MGLE
Trwa historia związana z zamówieniami publicznymi, a co
nas najbardziej interesuje to przebudową linii kolejowej nr
131, w ramach której ma zostać przebudowany m.in. wiadukt
na ul. Zejera.
W powtórnym postępowaniu ogłoszonym w lipcu br. PLK
oszacowały wartość zamówienia podstawowego na 1,376 mld
zł brutto. W informacji z otwarcia ofert z dnia 23.09.2019 roku
najtańsza łączna cena brutto to 1,742 mld zł. Jeżeli ma dojść do
podpisania umowy z wykonawcą, PLK będą musiały dołożyć
przeszło 366 mln zł. Decyzję, co do dalszego postępowania kolej
musi podjąć w ciągu 90 dni. Czy kolej dołoży brakujące miliony?
Tego na razie nie wiemy, tak jak nic o działalności lobbingowej
naszego miasta…
„Liczymy, że tym razem zapadnie decyzja o dołożeniu brakujących środków. Jak widać na tym przykładzie kolejne unieważnienie postępowania może skutkować dalszym wzrostem wartości
inwestycji. Oby nie zabrakło czasu, bo obecna perspektywa unijna
biegnie szybko i szkoda byłoby, aby środki unijne przepadły.” To
czytamy na stronie internetowej miasta, do troski się przyłączamy. A przecież, bez złośliwości, burmistrz i jego opcja obiecywała załatwienie sprawy omalże od ręki, choć wszyscy wiedzieli, iż
to sprawa poza władztwem miasta. Red.

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

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Dnia Nauczyciela, podczas uroczystości 14 października, które odbyły się w Liceum
Ogólnokształcącym nagrodzono nauczycieli – nagrody są wyrazem uznania za osiągnięte wyniki dydaktyczno – naukowe,
nagrodzono także wyróżniających się uczniów.

Wyróżnieni nauczyciele to: Agnieszka Mościńska (Przedszkole
nr 3), Aleksandra Pachulska (SP nr 1), Agnieszka Jochlik (SP nr
1), Adam Staś (SP nr 2), Adam Szydło (SP nr 4) i Marek Minas
(LO).
Burmistrz miasta przyznał nagrody dla najlepszych absolwentów naszych szkół za: wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury oraz sportu.
Nagrodę I stopnia w tym roku otrzymali uczniowie SP nr 1/
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka:
Katarzyna Czernik, Marta Konik, Wiktoria
Kwiotek, Julia Wrodarczyk.
Wyróżnienie II stopnia trafiło do: Olgi
Ciunowicz i Anny Czernik z SP nr 1/Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka oraz
do Alicji Pradeli z SP nr 4.
Nagrody III stopnia otrzymali: Anastazja
Błaszczok z SP nr 1/Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka, Szymon Mikina (SP
nr 2), Bartosz Szopa (SP nr 4/Gimnazjum
nr 2), Samuel Spyra (SP nr 32 im. Pułku
Strzelców Bytomskich w Bytomiu), Zuzanna Mania (LO im. S. Staszica w Tarnowskich
Górach).

Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczono również akty
mianowania dla nauczycieli.
Otrzymali je: Anna Kandora, Patrycja Cichy, Joanna Dworzyńska, Ewelina Pakuła, Magdalena Siwiec.
Gratulacje także dla Lidii Dylewskiej, która została odznaczona
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz
kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uroczyste wręczenie medalu odbyły się15 października w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Foto: archiwum UM

Głos Radzionkowski
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Ryszard Lis

Wycieczka Radnych do spalarni śmieci w Krakowie
Podczas XI Sesji radny Szeremeta ogłosił, że wyjazd radnych do Krakowa celem zwiedzania ekologicznej spalarni śmieci ustalony został na dzień 12 listopada 2019 roku. Zdaniem Burmistrza to wyjazd
edukacyjny, a Przewodniczący Rady Miasta, na temat tego wyjazdu stwierdził, że wszechstronnie zdobywana wiedza skutkuje trafnymi decyzjami mającymi odzwierciedlenie w rozwoju naszej gminy, oraz
dodał, że ten kierunek działania jest właściwy.
Chyba należy zacząć się bać! Do czego radnemu wiedza o spalarni
śmieci, skoro taka nigdy w Radzionkowie nie powstanie! Oglądanie
spalarni śmieci przez radnych jest tak samo potrzebne i uzasadnione
merytorycznie jak oglądanie zakładu odsalania wody z Morza Martwego w Izraelu. Czy tego typu fanaberie pn. „zdobywanie wiedzy”
Gmina ma finansować? Może zamiast spalarni lepiej byłoby pojechać
do Piekar i popytać jak Piekary przyciągnęły inwestorów do swojej
strefy aktywności przy obwodnicy. Gdyby był to wyjazd edukacyjny
do spalarni w celu poznania zagrożeń związanych z funkcjonowaniem tego typu zakładu czy zapoznania się z opinią „zachwyconych”
z sąsiedztwa okolicznych mieszkańców to zamiast do Krakowa pojechaliby np. do „nowoczesnej i ekologicznej” spalarni w Dąbrowie
Górniczej, gdzie tylko w tym roku śmieci paliły się już dwa razy i to
przed załadowaniem ich do pieca. Dodatkowo proponowałbym też
wyjazd edukacyjny dla radnych do miast, w których działa kompostownia czy instalacja związana z pyłami! Taki wyjazd byłby jak
najbardziej uzasadniony. Radni świadomi byliby podczas głosowania np. przy uchwalaniu MPZP tego, co przegłosowują. Wyjazd do
Krakowa jest merytorycznie nieuzasadniony i budzi jedynie niepokój zwłaszcza przy narracji „wyjazd do nowoczesnej ekologicznej”
spalarni śmieci. To tak, jakby powiedzieć, że ktoś zdrowo w trumnie
wyglądał. Za chwilę może się okazać, że nabytą wiedzę nasi przedstawiciele będą chcieli wykorzystać w Radzionkowie. Mam nadzieję,
że ten wyjazd uświadomi chociaż niektórym radnym, że tam gdzie
spalarnia tam śmieci, smród i dym.
Jeżeli radni szukają atrakcji, mam propozycję bezkosztowej wycieczki pieszej, „Szlakiem Rojcowskich smrodów”:
Plan wycieczki:
• Zbiórka pod PGK
• Przejście Skotnicką, Sikorskiego obok oczyszczalni
• Spacer po palącej się hałdzie z wąchaniem przeraźliwego, trującego dymu wydobywającego się z niej ze wskazaniem terenów, na
których zgodnie z obecnym MPZP mogą powstać inwestycje smrodotwórcze i odpadowe, w tym zapoznaniem się z lokalizacją nieruchomości, gdzie miała powstać kompostownia oraz obejrzenie nielegalnego składowiska odpadów.
• Spacer wzdłuż ul. Nałkowskiej obok Wtórmetu i stacji paliw do
ul. Szybowej ze wskazaniem terenów, na których zgodnie z MPZP

mogą powstać inwestycje smrodliwe, odpadowe oraz wskazaniem,
gdzie powstanie zakład zestalania pyłów niebezpiecznych.
• Spacer ul. Szybową, gdzie funkcjonowała sortownia śmieci
a następnie wzdłuż zakładu HAM do ul. Nieznanego Żołnierza ze
wskazaniem terenów, na których zgodnie z MPZP mogą powstać inwestycje smrodliwe, odpadowe.
• Zakończenie wycieczki pod PGK.
Być może brzmi to ironicznie, ale jest to całkiem poważna propozycja. Nikt, kto nie widział tych terenów i nie poczuł tego smrodu nie
zrozumie o czym piszę. Wystarczy, żeby Burmistrz albo Przewodniczący RM ogłosi informację o wyciecze a ja jestem gotów ją poprowadzić.
Pisma w powyżej sprawie, można znaleźć na mojej stronie internetowej ryszardlis.wordpress.com pod tytułem „Wycieczka do spalarni”.

Hałda płonie i będzie płonąć

Od kilku lat za oczyszczalnią ścieków pali się hałda w Bytomiu tuż przy granicy z Radzionkowem. Wprawdzie hałda (przemieszana z odpadami) pali się w Bytomiu, ale to my wdychamy
przeraźliwy, trujący dym zawiewający często na Rojcę.
Dwa lata temu Gmina Bytom twierdziła, że nic nie może zrobić,
gdyż dwie zapożarowane działki są własnością SRK a pożar trzeba
gasić całościowo. W ubiegłym roku pojawiła się nadzieja. Po przekazaniu przez SRK zapożarowanych działek Gminie, otrzymałem
odpowiedź, że Gmina Bytom złożyła wniosek do NFOŚ-u (w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Likwidacja zapożarowania
hałdy odpadów … przy ul. Magdaleny”) o dofinansowanie likwidacji pożaru. Minął rok i znów zapytałem, kiedy zapożarowana
hałda przestanie nas truć. Z odpowiedzi udzielonej przez Prezy-
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denta Bytomia wynika, że dofinansowania z NFOŚ-u nie będzie
a zatem nadziei nie ma – bynajmniej prędko pożar nie zostanie
ugaszony (chyba, że wcześniej hałda się wypali).
W Radzionkowie walczy się ze smogiem, organizowane są konferencje na ten temat, ale czy dymy z pieców mieszkańców Radzionkowa są jedynie sprawcami smogu? Ten przeraźliwy, trujący
dym z palącej się hałdy, palącej się przez 365 dni w roku nie jest
szkodliwy? Nie powoduje smogu? Ta hałda od kilku lat pali się
50m od granicy Radzionkowa i ok. 500m od domostw mieszkańGłos Radzionkowski
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ców Rojcy. Myślę, że Burmistrz ma w tej sprawie wiele do zrobienia, w końcu to mieszkańcy Rojcy wdychają to co się z niej wydobywa, a z hałdy wydobywa się dym przez cały rok – tymczasem
mieszkańcy w piecach palą tylko przez pięć miesięcy w roku. Może
Burmistrz obejmie patronat nad konferencją na temat palącej się
hałdy? Chyba, że Burmistrz przekonany jest, tak jak w przypadku wydanej decyzji dot. instalacji do zestalania pyłów, gdzie pyły
mają fruwać jedynie nad zakładem, tak ten dym z palącej się hałdy

zatruwa jedynie powietrze nad hałdą. Przy okazji informuję mieszkańców Rojcy, że hałda w granicach Radzionkowa również zaczęła
się palić.
Pisma w powyższej sprawie, można znaleźć na mojej stronie internetowej ryszardlis.wordpress.com pod tytułem „Odór w Rojcy”
Ryszard Lis
Załącznik PDF– pismo Prezydenta m. Bytom

Ostatni w okolicy, bliższej i dalszej…

RADZIONKÓW BĘDZIE MIAŁ BUDŻET OBYWATELSKI!
W kolejnej z rzędu rozmowie Kuriera Radzionkowskiego, numer wrześniowo – październikowy, z burmistrzem dr Gabrielem
Toborem, ze zdumieniem, ale też z satysfakcją przeczytaliśmy takie oto słowa: Zaproponowałem radnym stworzenie w mieście
budżetu obywatelskiego. Regulamin, formułę budżetu i kryteria wyboru projektów chcę wypracować z radnymi podczas
jesiennych komisji Rady Miasta, tak by na początku 2020 r.
uruchomić nabór wniosków. Aktywność społeczna w naszym
mieście jest duża. Chcemy więc oddać głos mieszkańcom, by
mieli jeszcze większy wpływ na realizację lokalnych inwestycji.
xxx
Nie wierzyliśmy swym oczom, po 10 a może więcej latach bezskutecznego przekonywania burmistrza miasta i kolejnych ekip
radnych Inicjatywy Obywatelskiej doczekaliśmy się! Doczekaliśmy
się uznania znaczenia budżetu obywatelskiego! Uznania podmiotowości mieszkańców, uznania tego, iż oddanie ogółowi mieszkańców wpływu na to, co dzieję się wokół nich ma sens i nie jest jednocześnie zamachem na mandat radnego, który przecież interesy
mieszkańców reprezentuje, po cóż więc budżet obywatelski zwany

także partycypacyjnym? Jest potrzebny, bo aktywizuje ludzi, a na
tym władzy winno zależeć, by w mieszkańcach mieć partnerów.
Nieistotne, co wpłynęło na wolę burmistrza, na rewizję jego poglądów, co do podmiotowej roli mieszkańców, może ostatnie oddolne
inicjatywy ludzi, chcących mieć głos w sprawach miasta wtedy, gdy
się ich o nic nie pyta? Może, ale ważny jest sam fakt.
Piszemy to bez satysfakcji, bo pozostajemy nadal, do przyszłego
roku jedyną gminą w okolicy, także i dalszej, która dopiero aspiruje
do budżetu obywatelskiego. Byliśmy do tej pory samotną wyspą
w tej materii. Nie wiadomo, kogo mogło to satysfakcjonować.
Jeszcze dwie sprawy, mówi się w mieście, iż budżet obywatelski
tworzony akurat teraz ma jeden cel, by dokonać remonty ulicy Długiej, którą to inwestycję przegraliśmy w wyścigu po środki z budżetu obywatelskiego powiatu tarnogórskiego. To trzeba zatrzeć…
Poza tym, wszystko wskazuje na to, iż ustawodawca, w przyszłym
roku, i tak wprowadziłby obowiązek posiadania budżetu obywatelskiego przez gminy poniżej 20 tyś. mieszkańców.
Tak czy owak – witamy budżet obywatelski Radzionkowa 2020,
red.

TO SPEKTAKULARNA NASZA PORAŻKA, KAŻDEGO…

W głosowaniu na tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego, które trwało od poniedziałku 16
września do środy 2 października, wzięło udział 4 585 osób, o 1 722 osób więcej niż w roku ubiegłym. Przez 17 dni mieszkańcy decydowali o wyborze 2 projektów spośród 14 zgłoszonych do realizacji. Przypomnijmy, że do podziału było 400 000
zł rozdzielone na dwie grupy gmin tj.: 180 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn, 220 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców
powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.
Najwięcej głosów spośród zgłoszony projektów z pierwszej grupy gmin
otrzymało zadanie pn.: „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji
budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz
z wykonaniem odcinka 300mb” z gminy Miasteczko Śląskie. Projekt został zgłoszony przez Fundację na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, a jego
wartość to 180 000 zł.
Natomiast projektem o największej liczbie oddanych głosów dla drugiej
grupy gmin został projekt pn. „Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni
chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”, zgłoszony przez Panią Karinę Respondek ze Zbrosławic. Jego wartość to 205 000 zł.
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, pierwsze trzy pozycje:
Co tu komentować? Posłużymy się więc fragmentami dyskusji na Facebooku, może lepiej tak?...

16 tyś. Radzionków przegrywa z 2,5 tyś. Zbrosławicami oraz 1,2 tyś
Pniowcem w głosowaniu projektu Budżetu Partycypacyjnego Powiatu
Tarnogórskiego. Pieniądze które można podnieść i w łatwy sposób zagospodarować w naszym mieście niestety przepadają po raz kolejny. Chcemy ładnego, funkcjonalnego miasta ale chyba tylko chcemy nie dając nic
od siebie, nawet tak prostej rzeczy jak głosu na projekt dla miasta. (…)
Faktem jest, że również czuje się rozczarowana wynikiem i jest mi
z tego powodu przykro, ale myślę że powinniśmy łączyć siły (…), proszę
pamiętać że nie liczymy się jako jednostka w końcu jesteśmy częścią tych
16000 mieszkańców(…)
Porażka w głosowaniu powiatowym, to nie kwestia kasy, dla budżetu
Radzionkowa tylko ułamek, ale to symboliczna porażka wspólnotowa,
niech władze Radzionkowa tak to ujrzą, wreszcie. Mała ma wiara...
Red

Nazwa projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt

Głosy oddane

Głosy ważne Głosy nieważne

Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu
dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach
oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach

Gmina Zbrosławice

205 000 zł

829

687

142

Nowy bezpieczny chodnik wiodący nad Zalew w Pniowcu

Gmina Tarnowskie Góry 220 000 zł

596

511

85

561

507

54

Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania
Gmina Radzionków
z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie

Głos Radzionkowski

220 000 zł
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WYBORY 2019’

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Frekwencja wyniosła 61,74 proc. W Sejmie znalazło się pięć ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało samodzielną większość. Liczba głosów nieważnych wyniosła 207 747, co stanowi 1,11 proc. wszystkich
głosów. W Senacie, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, PiS nie będzie miało większości.
Podział mandatów przedstawia się następująco: 235 PiS, 134 KO, 49 Lewica, 30 PSL, 11 Konfederacja i jeden dla Mniejszości Niemieckiej. Podział mandatów w Senacie przedstawia się następująco: 48 PiS, 43 KO, 3 PSL, 2 Lewica i 4 dla senatorów niezależnych. Jak
wcześniej informowaliśmy, oznacza to, że większość w izbie zdobyli politycy opozycji.
Pięcioprocentowy próg wyborczy w wyborach do
Sejmu przekroczyły komitety wyborcze partii politycznych – KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Sojusz
Lewicy Demokratycznej, KW Polskie Stronnictwo
Ludowe i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość;
8-procentowy próg dla koalicji przekroczył Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO N
IPL ZIELONI. W podziale mandatów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – uczestniczyć też będzie Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka, na
który oddano 32 tys. 94 głosy, czyli 0,17 proc. Na PiS
zagłosowało 8 mln 51 tys. 935 osób, czyli 43,59 proc.
Z kolei na Koalicję Obywatelską oddano 5 mln 60
tys. 355 głosów, co stanowi 27,40 proc.
Komitet wyborczy SLD skupiający również Wiosnę i Lewicą Razem zdobył 2 mln 319 tys. 946 głosów, czyli 12,56 proc. Na komitet wyborczy PSL oddano 1 mln 578 tys. 523 głosy, co stanowi 8,55 proc.
Piąte miejsce zajęła Konfederacja, na którą oddano 1
mln 256 tys. 953 głosy, co daje im wynik 6,81 proc.
Progu wyborczego nie przekroczyły komitety: KW
Prawica, na który oddano 1765 głosów (0,01 proc.);
KW Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów, na
który głosowało 5448 osób (0,03 proc.); KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, na który oddano
144 tys. 773 głosy (0,78 proc.) oraz KW Skuteczni
Piotra Liroya-Marca, na który głosowało 18 tys. 918
głosów (0,1 proc.).
Śląsk w wyborach parlamentarnych do Sejmu
podzielony został na sześć okręgów. W okręgu numer 29 znalazły się powiaty: gliwicki i tarnogórski
oraz miasta: Bytom, Gliwice i Zabrze. Kandydaci rywalizowali na wspomnianych obszarze o 9 poselskich
mandatów.
Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła już
przeliczanie głosów w okręgu nr 29. Które ugrupowanie może świętować wyborczy sukces?
Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Okręg 29
Gliwice. Pełne wyniki PKW
Prawo i Sprawiedliwość – 37,75 proc. (liczba głosów
– 128 579),
Koalicja Obywatelska – 32,61 proc. (111 078),
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 13,38 proc. (45
583),
Konfederacja – 7,67 proc. (26 114),
Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,99 proc. (20 408),
Bezpartyjni i Samorządowcy – 2,61 proc. (8 885).
Frekwencja w okręgu nr 29 wyniosła 59,18 proc.
Senat
Zygmunt Frankiewicz został senatorem
z w okręgu wyborczym nr 70 Gliwice – Koalicyjny
Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL
Zieloni i Halina Bieda z okręgu 71 Bytom, startująca
z tego samego ugrupowania.
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Medycyna estetyczna

O możliwościach i najczęstszych obawach pacjentów rozmawiamy z lekarzem dentystą. Moniką TysiącMiśta – dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej, specjalistą stomatologii zachowawczej
z endodoncją – właścicielką gabinetu Esteti Med Dent w Bytomiu przy ul. Hlonda 99/7.
Redakcja: Pani Doktor coraz więcej mówi się o medycynie estetycznej.
Czym ona właściwe jest i dlaczego stała się tak popularna?
Monika Tysiąc – Miśta: Celem medycyny estetycznej jest poprawa bądź
przywrócenie piękna i zdrowia ciała oraz polepszenie samopoczucia
pacjentów. Jest to tak rozległe zagadnienie, że różni dyplomowani lekarze
medycyny estetycznej specjalizują się w różnych zabiegach. Z racji tego że
jestem lekarzem dentystą zajmuję się szczególnie poprawą estetyki twarzy
i uśmiechu. Dotyczy to stosowania toksyny botulinowej (popularnie
zwanej botoksem) do redukcji zmarszczek, które są jednymi z pierwszych
objawów starzenia. Zmarszczki trwałe, głębokie wymagają dodatkowego
wypełnienia za pomocą preparatów kwasu hialuronowego. Podobnie
za jego pomocą można poprawić kontur twarzy, uwydatniając „kości
policzkowe” (anatomicznie struktury te to tzw. łuki jarzmowe), zapadającą
się z czasem okolicę podoczodołową (tzw. dolinę łez) i policzki. Przy
pomocy kwasu hialuronowego można uwydatnić linie żuchwy (maskując
tzw. „chomiki”) czy poprawić kształt brody. Zabieg bardzo powszechnie
wykonywany wśród pacjentów w każdym wieku to modelowanie kształtu
i powiększanie objętości ust. Jestem zwolenniczką naturalnych preparatów
i naturalnych efektów, stąd zachęcam do korzystania z zabiegów
z wykorzystaniem krwi własnej pacjenta (tzw. wampirzy lifting), z której
otrzymuje się preparat osocza i fibryny bogatopłytkowej wykorzystywany
w celach rewitalizacji skóry twarzy.
Odpowiadając na drugą część pytania: popularność tych zabiegów
znacząco wzrosła ze względu na większą świadomość i chęć pacjentów
do nieoperacyjnej poprawy wyglądu. Jest to związane z dużą obecnością
w naszym codziennym życiu mediów społecznościowych takich jak
Facebook, Instagram czy Snapchat, gdzie wielu z nas ciągle zamieszcza
swoje zdjęcia. Drugim aspektem jest znaczny spadek ceny zabiegów. Dalej
nie należą one do najtańszych, ale na pewno przestały być dostępne tylko
dla osób najbogatszych.

Pacjentka i lekarz w trakcie zabiegu medycyny estetycznej.
Fot. Joanna Malewska

- Czego najczęściej obawiają się Pani pacjenci?
Pacjenci najbardziej obawiają się nienaturalnego wyglądu. Bardzo złą sławę
w tym względzie przysporzył zabieg powiększania ust, gdzie pacjentki
wyglądały jak „glonojady”. Informuję pacjentki, że podczas zabiegu
modelowania ust podaję taką ilość preparatu, która nie spowoduje
takiego efektu. Kolejnym zagadnieniem jest ból w trakcie zabiegu. Zawsze
przed zabiegiem używamy specjalny krem znieczulający. A ewentualne
dolegliwości bólowe są związane z ukłuciem lub odczuciem rozpierania
wynikającym z podania pewnej objętości a nie z właściwościami samego
preparatu. Na koniec powiem czego niestety pacjenci nie są świadomi.
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie należą do zabiegów

Głos Radzionkowski

Od lewej: mgr Martyna Jędrak – kosmetolog; lek. dent. Agnieszka
Sykulska – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej; lek. dent.
Monika Tysiąc-Miśta – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej.

prostych. Zwłaszcza podawanie wypełniacza w postaci kwasu
hialuronowego obarczone jest ryzykiem powikłań. Najczęstszym są
zakażenia bakteryjnego, dlatego zabieg ten powinien być wykonywanym
w gabinecie, w którym z najwyższym rygorem przestrzegane są zasady
aseptyki. Drugim poważnym powikłaniem jest miejscowa martwica
skóry twarzy (w tym ust), która wynika z niedokrwienia. Dlatego
zabiegi te powinny wykonywać osoby, które mają dużą wiedzę z zakresu
anatomii twarzy oraz potrafią rozpoznać i leczyć miejscowe powikłania.
Informuję naszych pacjentów, że w razie jakiegokolwiek niepokoju po
zabiegu mają się do nas jak najszybciej zgłosić, ponieważ w sprawach
związanych z niedokrwieniem najważniejsza jest szybka reakcja
a właściwie przeprowadzone leczenie polegające na rozpuszczeniu
kwasu hialuronowego potrafi przywrócić pełnię zdrowie danej okolicy.
Nie wyobrażam sobie, żeby pacjent po takim zabiegu nie miał pełnej
opieki i możliwości uzyskania pomocy ze strony lekarza, który ten zabieg
wykonywał. Nasz gabinet dołączył do akcji „#wbezpiecznychrekach”,
której celem jest informowane pacjentów, że zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej powinny być wykonywane przez dyplomowany lekarzy
medycyny estetycznej, którzy zaopiekują się pacjentem również
w wypadku wystąpienia powikłań.
- Dziękuję Pani Doktor za rozmowę.
Również serdecznie dziękuję. W razie pytań zapraszamy na stronę
internetową www.estetimeddent.pl, nasz profil na FB oraz Instagramie
a także na bezpośrednią konsultację.

Esteti Med Dent Monika Tysiąc-Miśta
ul. Hlonda 99/7
41-933 Bytom
NIP 626 292 90 65
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Najlepsze życzenia dla chóru mieszanego „Harfa”,
który w tym roku świętuje swe stulecie!

Zapraszamy na uroczystą galę, która odbędzie się w niedzielę 24 listopada
w Centrum Kultury „Karolinka”.

Początki działalności chóru sięgają 1919 r., kiedy to w mieście zorganizowano sekcję śpiewu przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. 16 marca 1919 r. sekcja stała się samodzielnym zespołem, przyjmując nazwę Towarzystwo Śpiewacze Radzionków.
Pierwszymi założycielami i propagatorami byli Józef Ogierman i Wilhelm Mazur. W 1924 r. chór przyjął nazwę Towarzystwo
Śpiewacze „Harfa” w Radzionkowie. W tym też roku przystąpił do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach.W sobotę
23 listopada w kościele pw. św. Wojciecha odbędzie się uroczysta msza św. w intencji chóru, dzień później – w niedzielę w „Karolince” o godz. 17.00 odbędzie się muzyczna gala. Chór wykona najpopularniejsze utwory ze swojego repertuaru.
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Tu otrzymasz
„GŁOS RADZIONKOWSKI”
Sklepy Wielobranżowe
Marian Żurek
- ul.Kużaja, - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk
ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian
Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz
Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel
Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona
Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa –
CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

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

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

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

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

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

Głos Radzionkowski
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Fundacja ISKIERKA działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
Pomaga tym najmniejszym uwierzyć,
że warto walczyć, że wokół są inni ludzie.
Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać.
Bo w życiu najważniejsze jest życie…
NASZE „ISKIERKI” – WSPOMÓŻMY JE!
„Mam na imię Marta, mam 16 lat i od zawsze mieszkam w Radzionkowie. Trudny czas choroby rozpoczął się dla mnie we wrześniu
2018 roku. Po trzech operacjach i długim okresie diagnozowania, co
tak naprawdę dzieje się we mnie, stwierdzono u mnie nowotwór-tłuszczakomięsak śluzowaty. W czerwcu 2019 roku rozpoczęłam
w zabrzańskim szpitalu chemioterapię, teraz leczą mnie naświetlając
to wszystko, co ciągle we mnie niestety jeszcze jest. Mam nadzieję,
że uda się rozpocząć kolejny etap mojego leczenia lekiem nowej
generacji – Trabektedyną, który daje mi szanse na życie.

Moje życie stało się inne, trudne, czasem zwyczajnie smutne,
ale mam w sobie nadzieję. Mam tez wokół siebie mnóstwo fajnych
i dobrych ludzi, mój brat, rodzina, są moi przyjaciele i mam swoje
kochane… dwa kotki. Bo tak w ogóle to ja bardzo kocham koty:)
Chciałabym znów pojeździć na desce snowbordowej, pójść do
szkoły, zatańczyć oberka, bo wiecie ja tańczyłam w zespole folklorystycznym i tak po prostu ŻYĆ.
Marta Konik, dla przyjaciół po prostu Tusia.
Zwracamy się do Państwa o wsparcie procesu leczenia Marty
poprzez dokonanie dobrowolnej darowizny na indywidualny numer subkonta dziewczynki i podzielenie się 1% podatku w okresie
rozliczeniowym. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy.
*Apel powstał w oparciu o informacje z dnia 02.10.2019r.
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
21 1050 0099 6781 1000 1000 0889
Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL21 1050 0099 6781 1000 1000 0889
BIC (SWIFT): INGBPLPW
1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Marta KONIK”
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xxx
Maja Witkowska to 7-letnia urocza dziewczynka, która całe
życie mieszkała w Siemianowicach Śląskich, a od dwóch miesięcy w Radzionkowie. Dziewczynka w połowie sierpnia 2019 roku
została przyjęta do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach, ponieważ wyniki morfologii były niepokojące. Niestety, po kolejnych badaniach lekarze postawili diagnozę,
która brzmiała – ostra białaczka limfoblastyczna.

Maja od września miała iść do 1 klasy szkoły podstawowej, niestety choroba pokrzyżowała jej plany. Jej największą pasją są prace
plastyczne – uwielbia malować. Bardzo lubi także tańczyć i śpiewać, chętnie brała udział w przeróżnych konkursach. Maja ma
trzech braci, którzy bardzo ją kochają i za nią tęsknią.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wparcie dla rodziny. Zachęcamy do wpłacania darowizn na indywidualny numer subkonta Mai oraz do podzielenia się 1% podatku na rzecz dziewczynki.
Za każde okazane wsparcie, w imieniu rodziny, serdecznie dziękujemy.
Apel powstał w oparciu o informacje z dnia: 03.09.2019r.
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
91 1050 0099 6781 1000 1000 0890
Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL91 1050 0099 6781 1000 1000 0890
BIC (SWIFT): INGBPLPW
1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Maja WITKOWSKA”
Głos Radzionkowski

W ROJCY PRZESTANIE
ŚMIERDZIEĆ?

www.rtsk.pl

Nowy Zarząd, nowe nadzieje … BPK od prawie roku ma nowego
Prezesa a od listopada br. Oczyszczalnia Ścieków „Centralna” będzie miała
nowego kierownika, rodzi to dla nas rojczan nadzieje na lepsze jutro.
Nie ma przepisów w naszym prawie, które regulowałyby
uciążliwości odorowe, gdyż ochrona powietrza i nasz system prawny jedynie nakazuje utrzymanie jakości powietrza,
czyli poziomów substancji w nim zawartych, zgodnie z prawem o ochronie środowiska – ustawodawca nie przewidział
w polskim porządku prawnym obowiązku ochrony powietrza przed odorami (zapachami), a jedynie przed określonymi substancjami w powietrzu.
Zapach czy odór to substancja niemierzalna, i odczuwanie go ma tylko charakter subiektywny (co jednemu śmierdzi
innemu pachnieć może).
Ponieważ w polskim systemie prawnym nie ma norm,
które odnosiłyby się do zapachów, za kryterium oceny przyjmuje się w takiej sytuacji średnio-roczne i godzinowe stężenia amoniaku i siarkowodoru, które u nas są w normie,
a więc nawet gdyby śmierdziało jeszcze bardziej, to i tak nic
ani nikt za bardzo nie mógłby zadziałać w tej sprawie.
Pomimo tego, bytomskie władze problem uciążliwości dla
mieszkańców Rojcy dostrzegają i planują zmiany. Na szczęście! – bo zarówno ja, jak i żaden inny radzionkowski radny
nie mamy możliwości wpłynąć na działania BPK. Możemy
tylko dopytać: jakie są plany inwestycyjne, jak działa oczyszczalnia itp. tak, aby przekazać mieszkańcom wiedzę o stanie
rzeczy.
Jak poinformował mnie w rozmowie Dyrektor ds. Inwestycji Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Marek
Stajndor: „... na razie przeprowadzona zostanie „inwentaryzacja” elementów oczyszczalni, która pozwoli na określenie
i sporządzenie planu techniczno- finansowego na przyszłe
lata...”. Pewne inwestycje już zostały wykonane, gdyż w fazie
próbnej od marca do końca grudnia tego roku zamontowane
jest na komorze rozprężnej Oczyszczalni szwedzkie urządzenie filtrujące DEO-100, które wg przedstawicieli BPK
poddawane jest testowi i w przypadku pozytywnego wyniku
próby BPK planuje zakup tego urządzenia.
W przyszłym roku zaplanowano również rozpoczęcie wymiany filtra biologicznego wraz z instalacją wentylacyjno –
wyciągową. Dodatkowo planuje się wymianę prasy filtracyjnej na wirówkę lub prasę ślimakową, co pozwoli na poprawę
suchej masy osadu ściekowego do 30% suchej masy, polepszając tym samym jakość tego osadu.
W odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie skierowane do BPK – czy zbadano, na którym etapie ciągu
technologicznego jest największy problem skutkujący
wydzielaniem fetoru – czytamy: „Odory, w sąsiedztwie
oczyszczalni, powstają w kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z powodu zmniejszenia ilości ścieków, spowodowane m.in. zmniejszonym zużyciem wody przez mieszkańców Bytomia i Radzionkowa. W kanałach następuje
Głos Radzionkowski

wyhamowanie przepływów i w konsekwencji dochodzi do
zagniwania. Uwolnienie odoru powstaje w komorze rozprężnej oraz na początku ciągu technologicznego oczyszczalni tj. w hali krat.” Muszę dodać, że wina leży również
po stronie radzionkowskiej kanalizacji. W Rojcy nie ma
kanalizacji rozdzielczej, co również może być powodem
uciążliwości zapachowych, np. tych, które da się wyczuć
przy rojczańskim rondzie przy ul Kużaja/Sikorskiego,
a także przy cmentarzu na ulicy Skotnickiej.
Czy są jakieś plany inwestycyjne dla tych terenów? Na
dzień dzisiejszy brak jest oficjalnych zapewnień, a dokładniej będę w stanie coś napisać (co zapewne uczynię), gdy dostanę odpowiedź na swoje zapytania od zarządców naszego
Radzionkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Myślę, że w niedalekiej przyszłości dostanę odpowiedź
na zapytanie – jakie są wyniki przeprowadzonych kontroli
przez Radzionkowski Zespół Ochrony Środowiska, który
sprawę monitoruje od długiego czasu.
Wielu mieszkańców Radzionkowa żyje w przekonaniu, że
do „bytomskiej” oczyszczalni spływają ścieki tylko z Bytomia a my nic z tego nie mamy poza smrodem.
Z terenu miasta Radzionkowa odprowadzono do oczyszczalni w okresie 9 miesięcy tego roku około 453 500 m3 ścieków. A więc to nie jest tak! My jako miasto nie mamy swojej
oczyszczalni (może i dobrze bo uciążliwości byłyby zapewne
podwójne), tak więc ścieki zarówno te z naszych kanalizacji
jak i z naszej deszczówki trafiają właśnie do tej „bytomsko
-rojczańskiej”.
Aby to bardziej „namacalnie” uświadomić mieszkańcom,
wystąpiłam do Zarządu BPK z wnioskiem o możliwość zorganizowania „Dnia Otwartego” dla Wszystkich mieszkańców Radzionkowa. Tak aby mieszkańcy w praktyce, nie tylko
w teorii mieli też możliwość zobaczenia jak działa oczyszczalnia (jak wygląda cały proces oczyszczania ścieków) aby
każdy mógł zobaczyć czego nie można wrzucać do WC i dlaczego itp. Pozwoli to również zrozumieć, na którym etapie
technologicznym powstaje największa uciążliwość i w jaki
sposób się ją neutralizuje, oraz w jakim stanie technicznym,
i na jakim etapie technologicznym jest dziś oczyszczalnia,
aby móc porównać za kilka lat – jak i czy się zmieni, czy
faktycznie zostanie zrealizowana obietnica Przedstawicieli
BPK, że dążą do eliminacji wszelakich odorów i do poprawy jakości życia sąsiadujących z oczyszczalnią mieszkańców
Radzionkowa?
Podsumowując, trzymam z całej siły kciuki aby wszystko
zmierzało w dobrym kierunku, oczywiście w miarę swoich
możliwości będę przyglądała się postępom w sprawie i na
bieżąco starała się Was o nich informować.
Aneta Niedźwiecka, radna
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SPORTOWA „CZWÓRKA”

Od sukcesów uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 rozpoczął się sezon sportowy
2019/2020. W Marszobiegu Sprawnościowo – Obronnym oraz w Szkolnych Gminnych Zawodach Sztafetowych w Biegach Przełajowych nie mieli sobie równych.
Piątka wybrańców: Ania, Alex, Krzysiek, Filip i Sebastian reprezentowali Rojcę
w V Marszobiegu Sprawnościowo-Obronnym zorganizowanym przez 17 Radzionkowską Drużynę Piechoty Zmechanizowanej oraz przez MOSiR. Drużyny
z radzionkowskich szkół miały do pokonania trasę rozlokowaną w księżogórskim
parku, na której ukrytych zostało 9 punktów z zadaniami. Uczniowie „czwórki”
wykazali się zarówno wysoką sprawnością
fizyczną, ale także, mimo zmęczenia, intelektualną. Do wykonania były zadania
na punkty i na czas: przenoszenie opon,
znajomość budowy broni, ładowanie magazynka nabojami, poruszanie się z bronią
na polu walki, strzelanie do celu, rzucanie
granatami, wyznaczanie azymutu, opatrywanie ran, przenoszenie rannego na noszach, szukanie min.Wszystkie te niełatwe
czynności nasza młodzież, wraz z opiekunem Tomaszem Skandym, wykonała
najlepiej i w świetnym stylu, pokonując
cztery pozostałe szkoły.
Nasza szkoła była także współorganizatorem, wraz z MOSiR-em, Szkolnych Gminnych Zawodów w Sztafetowych Biegach
Przełajowych. Za sprawne przeprowadzenie zawodów, w których
brało udział około 100 uczniów radzionkowskich szkół, odpowiedzialni byli nauczyciele: Tomasz Skandy i Adam Szydło. W biegach tych bardzo dobry występ zanotowały dziewczęta klas 4-6
i będą one reprezentowały naszą szkołę na szczeblu powiatowym.
To jeszcze nie koniec osiągnięć SP 4, Adam Szydło, został koordynatorem programu SKAUT w Radzionkowie realizowanego przez
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Celem programu
jest obserwacja stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, a także
identyfikacja dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz umożliwienie im skorzystania z ofert i wsparcia klubów i związków
sportowych.
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W SPRAWIE APELU BURMISTRZA
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W ostatnim numerze „Kuriera” ukazał się „Apel” burmistrza miasta do mieszkańców.
Pozwalamy sobie przytoczyć go w całości:

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa!
Z pewnością każdy się zgodzi ze stwierdzeniem, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd naszej małej ojczyzny. Radzionków
z każdym miesiącem staje się piękniejszy i bardziej zielony, w ostatnim czasie zostały zrekultywowane parki przy ul. Miedziowej i Danieleckiej, a w całym mieście dosadzono mnóstwo drzew i krzewów.
Kolejne przestrzenie publiczne już się tworzą i w niedługim czasie
będzie można z nich korzystać.
Zachęcamy więc Państwa do współuczestniczenia w dbaniu o wizerunek tych miejsc i całego miasta. Należy zdać sobie sprawę jak
istotne jest, aby każdy mieszkaniec w równym stopniu poczuł się
gospodarzem naszej gminy i jednocześnie odpowiedzialnym za jej
czystość i porządek. Prosimy o nie ignorowanie wszelkich niszczycielskich zachowań oraz o zwrócenie uwagi na osoby zaśmiecające
miasto. Przypominamy, że w przestrzeni publicznej nie należy wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów, śmieci, niedopałków, papierów,
itp. Do tej czynności służą kosze na śmieci. Nieczystości po psach,
kotach i innych zwierzętach zobowiązany jest uprzątnąć właściciel
zwierząt. Natomiast picie alkoholu w miejscach publicznych jest po
prostu zabronione.
Apeluję do wszystkich mieszkańców – troska o poprawę stanu środowiska naturalnego i estetycznego wyglądu naszego otoczenia jest
świadectwem naszej kultury i świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej.
Jestem przekonany, że czystość w mieście i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie. Już dziś
dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom Radzionkowa, którzy odpowiedzą na mój apel i zadbają o estetykę i czystość naszej gminy.
Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa
xxx
Każdy kto przeczyta sobie ów apel będzie go interpretował po
swojemu. Co czytamy? – to nasza redakcyjna interpretacja.
Owszem, zdajemy sobie sprawę z tego, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wizerunek miasta; pan burmistrz tyle robi, by
było jeszcze piękniejsze, i tyleż zrobi jeszcze, by przestrzeń publiczna nas tuliła. W równym stopniu – wszyscy – mamy dbać
o wspólne dobro, które zostaje nam ofiarowane, za cenę jego
obrony wszelkimi możliwymi sposobami. Pamiętajcie ludzie:
nie śmiećcie, nie rzucajcie petów byle gdzie, ani papierów, w tym
„Głosu Radzionkowskiego”, to tylko domniemanie, sprzątajcie
g…a po psach i kotach, nie pijcie na widoku. Troszczcie się o śro-
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dowisko naturalne i estetykę, jak ja się troszczę, bo to świadczy
o waszej kulturze, albo chamstwie, wedle życzenia. Już dziękuję
za poważne potraktowanie „Apelu”, i ruszcie swe d…y, chwyćcie
za grabie, łopaty, wiaderka i do roboty!
Nie rozumiemy tylko dlaczego burmistrz dwa razy pisze w liczbie mnogiej – „Zachęcamy” i „Przypominamy”, skoro to jego osobisty list, sygnowany przez niego… „Zachęcamy”, „Przypominamy”
– My? My, car Aleksander II z Bożej Łaski w Roku Pańskim 1864
ukazem uwłaszczającym część polskiego ludu? Jak mamy mówić do
burmistrza, skoro on do siebie powiada – My? Wasza burmistrzowska mość? Potem już pisze w pierwszej osobie liczby pojedynczej…
xxx

A teraz trochę na poważnie, apel jak apel, z gruntu słuszny
i mający nas przekonać, iż miasto wiele robi, by o jego estetykę,
wizerunek zadbać, a pan burmistrz jest naprawdę zwolennikiem
ekologii. Owszem, idą na to duże pieniądze, przepraszam, nie za
bardzo jednak to widać. Czy to wina mieszkańców, których trzeba
napominać, by dbali o mienie swoje i miasta? Nie trzeba mieszkańców napominać, bo to nie uczniacy, przepraszam wszystkich
uczniów, to tylko metafora. Jeśli coś się złego dzieje, powiedziałbym, iż w każdej społeczności jest jakiś margines złoczyńców. Od
tego są odpowiednie służby, by przeciwdziałać, prawda? Owszem,
gdy coś nagannego widzimy powinniśmy reagować na zasadzie
obywatelskiego obowiązku. To chyba naturalny odruch każdego,
bez konieczności napominania. Jakie więc intencje są owego „Apelu”? Już wiemy, że pan burmistrz kocha swoje miasto, upiększa je,
a my pewnie mu w tym przeszkadzamy. Tak to czytam. Nie wszystko jest kwestią formy, ale jeśli już przedstawiciel władzy zwraca się
do mieszkańców, to winien intencje swe ujawnić szczerze, a przede
wszystkim zachęcając do zachowań prospołecznych pokazać, co
zrobi ze swojej strony, by cel osiągnąć np. zwiększyć liczbę strażników miejskich, zaostrzyć kary, lub starać się o to, by ustawić kolejnych 250 śmietników z pulą dla petów, co postuluję jako zdeklarowany palacz, moje prawo, także na ulicy, szukający miejsca, gdzie
mógłbym peta zgasić. Nie ma, wrzucam do najbliższej studzienki,
mea culpa. A tak, pozostają puste frazy panie burmistrzu… GB
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Mówmy o smogu, ale jeszcze bardziej
dobitniej – zwalczajmy go!

W bajecznych wnętrzach Teatru Tańca na bytomskim Rozbarku odbyła się 14 Konferencja
Ekologiczna, zorganizowana przez radzionkowską „Zieloną Ziemię”.

W tym roku poświęcona zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem ekologicznym w miastach. W programie wydarzenia
znalazły się nie tylko wykłady, ale też pokazy dronów do badania
jakości powietrza, warsztaty czystego spalania i prezentacje roślin
zwalczających smog. W części warsztatowej spotkania uczestnicy
dowiedzieli się jak analizować na swoich urządzeniach (telefonach,
tabletach itp.) dane dotyczące m.in. pyłów zawieszonych, czadu,
związków siarki oraz różnych czynników związanych z klimatem

ki, podczas których Gabriela Kadłubek, ogrodnik Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej opowiadała o roślinach, które
są naturalnymi oczyszczaczami powietrza w domach i biurach.
Wykład „Ciemne strony wielkich odkryć” zaprezentowała prof.
Ewa Marchwińska-Wyrwał ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Gościem konferencji był prof. Andrzej Misiołek, który zaprezentował wykład „Bezpieczeństwo ekologiczne dziś”, w którym
poruszył zagadnienia związane z procesami dążącymi do osiągnięcia bezpiecznego dla życia człowieka stanu środowiska naturalnego. O epizodach smogowych opowiedział Wojciech Główkowski
z Polskiej Izby Ekologii, a Tomasz Pietrucha z Instytutu Zdrowego
Powietrza omówił problematykę powietrza w przestrzeniach zamkniętych. Konferencji towarzyszył wernisaż 9. Międzynarodowej
Wystawy Plakatu Ekologicznego „Ekoplakat; Zmiany klimatu”.
Red.

e-mail do redakcji
i pogodą Mieszkańcy dowiedzieli się też jak działa miejska sieć
czujników badających jakość powietrza. Uczestnicy warsztatów
wzięli udział w pokazie czystego spalania i dowiedzieli się jak samodzielnie stworzyć prosty czujnik pyłu i zadbać o swoje środowisko.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty Zielone firan-
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Pisaliście o planach zamontowania parkomatów w mieście.
Niby żartowaliście, ale to wcale nie taka bagatelna sprawa. Nie tylko w godzinach szczytu nie ma gdzie zaparkować w mieście, w centrum, niby jest pas dla samochodów przy Męczenników Oświęcimia
i parking przy Biedronce na placu Letochów, ale wciąż za mało.
Przy Szymały – podobnie, jeszcze raz – centrum. No można jeszcze
parkować przy drugiej Biedronce, jak kto chce. Jest jednak problem
na mniejszych naszych ulicach – przesyłam fotkę z Wiosennej, ale
jeszcze Sobieskiego itd. Normalność i slalom między samochodami,
i karkołomna jazda w dół w kierunku Blachuta – blokujące samochody, tam trzeba mieć oczy dookoła głowy. Mnie chodzi o jakiś
system, niech władze coś zaproponują, Nawiasem mówiąc, światła
na końcu Europejskiej i z drugiej strony, to nie był najlepszy pomysł.
Dziś mamy chaos i zatory. Przecież nie o to chodziło, inteligentne
światła nie pomogły, a gdzie ta ich inteligencja? Jako ktoś, kto porusza się po naszym mieście przez cały dzień stwierdzam, że brak
u nas porządku; rondo przy Szymały i Europejskiej byłoby lepsze,
jakoś szybko zaakceptowaliśmy rondo przy Kauflandzie.
MR
Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

TAJEMNICE PUBLICZNE!?
W 2018 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapytała wszystkie urzędy gmin w Polsce o to, ile
otrzymują wniosków o informację publiczną. Tej informacji publicznej... nie udzieliło niemal 30
proc. jednostek samorządu terytorialnego. Bartosz Wilk, wiceprezes Watchdog Polska, nie ma wątpliwości, że urzędy nadużywają prawa, jeśli chodzi o dostęp (a właściwie brak dostępu) do informacji publicznej. Urzędom w nieudostępnianiu informacji publicznej pomagają sądy, które dają
organom szerokie spektrum argumentów, jak odmawiać na takie wnioski – uważa Bartosz Wilk.
Jego zdaniem w pewnym zakresie mogłaby pomóc zmiana przepisów. W szczególności odnosi się
to do tzw. informacji przetworzonej. Likwidacja tej instytucji z obrotu prawnego mogłaby nawet o
tysiące zmniejszyć liczbę spraw przed sądami administracyjnymi. Zazwyczaj spory pomiędzy urzędem a mieszkańcem gminy nie wynikają ze złości tego drugiego. Odsłaniają, że to po stronie urzędu
informacyjnie jest coś nie tak – mówi Bartosz Wilk.
Od bieżącej kadencji samorządowej radni otrzymali szereg
nowych uprawnień do uzyskiwania informacji z urzędów. Czasem jednak ze strony organów pojawiają się odmowy udzielenia
informacji, argumentowane tym, że radny nie wykazał potrzeby ich uzyskania do sprawowania mandatu. Jeśli radny chce informacji publicznej, to może o nią wystąpić jako mieszkaniec.
Wtedy nie musi uzasadniać. Rzeczywiście radni otrzymali szereg
nowych i atrakcyjnych uprawnień do uzyskiwania informacji.
Problem powstaje wówczas, gdy te uprawnienia nie są realizowane. Jeśli radny dostanie odmowę z urzędu, argumentowaną
tym, że nie jest mu dana informacja potrzebna do sprawowania
mandatu, to nie ma skutecznego instrumentu, żeby z tym polemizować. Oczywiście może składać skargi czy nawet wejść na
ścieżkę prawnokarną, ale odpowiedzialność karna to ostateczność. Radni nie mają twardych podstaw prawnych, żeby skutecznie wymusić na organie wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Radni pozostają bezradni. Pojawiają się także argumenty
„drugiej strony”, czyli organów. Często wójtowie czy burmistrzowie narzekają, że urzędy są zalewane wnioskami o informacje
publiczne – niekoniecznie ze strony radnych, mieszkańców także. W skrajnych przypadkach rozważano zawiadomienie prokuratury o celowym paraliżowaniu pracy urzędów. Jeśli miałbym
rozstrzygnąć, kto nadużywa prawa, to powiedziałbym, że urzędy. Gdyby zerwać całą otoczkę różnych sporów o udostępnienie
informacji publicznej, to na ich podłożu zazwyczaj leży problem
samego urzędu z udostępnianiem informacji. Gdyby pewne do-

kumenty były „po prostu” dostępne, uniknęlibyśmy wielu sporów z mieszkańcami czy radnymi.
xxx
Problem dotyczy także naszej gminy, informacja publiczna, w szerszym znaczeniu i prawnym, naszym zdaniem jest
reglamentowana, w owym szerokim pojęciu. Informacje
o charakterze publicznym najczęściej wiszą na ścianach urzędu, w Internecie, tak nakazuje prawo lokalne i nikt nie chce
go zmienić, w „Kurierze” publikowane są jedynie informacje
o uchwałach rady – tytuły i drugorzędne komunikaty. Uzasadnienia do projektów uchwał rady miasta są nader zdawkowe,
potem publikowane są obowiązkowo w BiP- niewiele wnoszą,
niewiele wyjaśniają chcącym zorientować się nad czym to radni głosowali,. Przyjęliśmy kilka sygnałów co do szczegółowych
spraw, np. jeśli ogłasza się komunikat o sprzedaży działki
gminnej, to dlaczego jej numer, jest utajniony – co wobec tego
i komu miasto chce sprzedać? Podobnie rzecz ma się z tak zwaną tajemnicą handlową: czy tajemnica handlową są negocjacje
przedstawicieli miasta z firmami zewnętrznymi? Dlaczegóż to?,
Negocjuje się przecież nasze pieniądze – np. śmieci?! Jawność
panie burmistrzu! Jedno jest pewne, radni winni pytać władzę
o wszystko, co dzieje się z miejskimi pieniędzmi, to ich prawo i obowiązek, to prawo dotyczy także mieszkańców, którzy
mogą bez pośrednictwa radnych pytać o działania władzy.
Red.
portalsamorządowy.pl

Młodzicy UKS Ruchu Radzionków
Mistrzem Podokręgu
Bytom!!

Rocznik 2007` zakończył zmagania w IV i V Lidze Podokręgu 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. 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! Gratulacje.
Głos Radzionkowski
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Drużyna Ruchu z sezonu 1985/86, czyli na krótko przed
marszem klubu w górę. Wtedy jednak nikt nie spodziewał
się, że sprawy wkrótce nabiorą tak piękny obrót. Stoją od
lewej: Roman Zedel, Grzegorz Patoń, Jacek Ferdyn, Andrzej
Markusik, Marek Malik, Marian Janoszka, Marian Frej, Jerzy
Klocek, Grzegorz Wołowski. Klęczą: od lewej: Mirosław Rak,
Andrzej Ludyga, Ginter Klimek, Andrzej Mrozek, Krzysztof
Knychała, Marek Mrozek, Eugeniusz Golus.

- czy ktoś jest w stanie opisać to zdjęcie?

Na początku lat siedemdziesiątych przez trzy sezony
radzionkowscy szczypiorniści występowali w drugiej lidze piłki
ręcznej. U góry od lewej: Zygmunt Przybylski, Wojciech Hajda, Jan
Flach, Jan Zawisza, Henryk Szastok. Z przodu stoją od lewej: Henryk
Dzionsko, Andrzej Tyczka, Andrzej Kędzior, Roman Mrozek, Józef
Ścigała, Roman Dębski, Jan Tobór, Jan Kozłowski (trener).
Drużyna Ruchu, która w sezonie 1996/97, jako
beniaminek zajęła szóstą pozycję w drugiej lidze,
a w jej składzie wielu piłkarzy, którzy stanowili potem
o sile „Cidrów” w pierwszej lidze (Ekstraklasie).
Górny rząd od lewej: Piotr Szastok, Rafał Rogalski,
Rafał Jarosz, Paweł Chmiel, Czesław Wrześniewski,
Dariusz Ogoński, Marcin Wujek, Arkadiusz Lazar,
Tomasz Fornalik, Damian Galeja, Janusz Kościelny.
Środkowy rząd od lewej: Zygmunt Miś – kierownik
drużyny, Andrzej Pawłowski, Ireneusz Waluś,
Andrzej Markusik, Marcin Patryarcha, Andrzej
Urbańczyk, Jarosław Przewoźnik, Tomasz Grozmani,
Jacek Wieczorek, Joachim Paruzel, Marian Janoszka,
Konrad Holewa – kierownik drużyny.
Dolny rząd od lewej: Paweł Bomba – prezes,
Józef Holewa – wiceprezes, Sławomir Danek,
Marek Szymiński, Adam Kompała, Józef Jaworski
– trener, Roman Cegiełka, Tomasz Rudek, Maciej
Jaworski, Jan Pietryga – drugi trener, Marek
Zorzycki – masażysta.
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Tabela IV Ligi Śląskiej, Grupa I, na 20 października 2019 r.
1

Bytom

11

26

8

2

1

23 – 11

12

2

Unia Kosztowy

11

24

7

3

1

28 – 10

18

3

uch Radzionków

11

19

6

1

4

21 – 12

9

4

AKS Mikołów

11

19

5

4

2

13 – 7

6

5

Sarmacja Będzin

11

17

4

5

2

19 – 10

9

6

Znicz Kłobuck

11

17

5

2

4

23 – 15

8

7

Warta Zawiercie

11

16

5

1

5

24 – 19

5

8

Przemsza Siewierz

11

16

4

4

3

19 – 17

2

9

Gwarek Ornontowice

11

15

4

3

4

20 – 14

6

10

Unia Dąbrowa
Górnicza

11

14

4

2

5

13 – 19

-6

11

Śląsk
Świętochłowice

11

14

4

2

5

14 – 23

-9

12

Raków II Częstochowa

11

13

4

1

6

19 – 20

-1

13

Slavia Ruda Śląska

11

11

3

2

6

12 – 21

-9

14

Polonia Poraj

11

10

2

4

5

13 – 21

-8

15

RKS Grodziec

11

8

2

2

7

13 – 29

-16

16

Drama Zbrosławice

11

5

1

2

8

16 – 42

-26

Głos Radzionkowski
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Głos Radzionkowski
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