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Radzionkowski
ŚWIAT JEST PIĘKNY, TYLKO

TROCHĘ ZAMAZANY…

Świat jest piękny, i ten dalszy, i ten bliższy, co
pokazuje zdjęcie, i dobrze, że potrafimy go dostrzegać. Może szczególnie wrażliwie dziś, w czasie dziwnym, ograniczonym w pewnym sensie,
ale właśnie pozwalającym nam jak nigdy wcześniej spojrzeć w siebie i wokół… I dostrzegać to,
co przecież istniało, ale nie dostrzegaliśmy tego
we współczesnym pędzie, pędzie do komfortu życia, jakkolwiek go rozumieć. Dziś gdy ów komfort mamy ograniczony, mamy więcej czasu dla

siebie możemy dojść do wniosku, iż mimo ograniczeń tak naprawdę jesteśmy wolniejsi, przynajmniej w sferze wewnętrznej…
Ale bez przesady jednocześnie, bo przecież świat
zewnętrzny, realny przecież istnieje. I w naszym
mieście życie powoli wraca do normy…
Całość str. 5-6

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Czyżby wpierw pod nóż poszły szkoły!?

WIRUS, DZIECI,
NAUCZYCIELE I KASA

Dotarła do naszych rąk petycja, pod którą podpisują się
rodzice radzionkowskich szkół podstawowych, szkół
dla których burmistrz jest organem prowadzącym. Rodzice zaniepokojeni są planami reorganizacji radzionkowskiej edukacji, łączenia klas, redukcją nauczycieli,
godzin… Jak zwykle brakuje nie tylko konsultacji, ale
i informacji. Przyroda pięknieje, my zdaje się stajemy
się coraz mniej subtelni… Finansowy zamach na szkoły
byłby zbrodnią, niech to samorządowcy przez nas opłacani przemyślą…
Czytaj na str. 8
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DRZEWA JUŻ SĄ,
DROGI NIE MA…
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W marcu zeszłego roku przy drodze
prowadzącej do Bobrownik wycięto
wszystkie drzewa – po obu stronach
– solidarnie.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Barbara Myland powiedziała nam, iż były to działania niezbędne. – „ZDP posiada ekspertyzę biegłego dendrologa, który
stwierdził, iż nie dość, iż topole, to gatunek „obcych” drzew,
chwastów, to na dodatek ich stan fitosanitarny uzasadniał ich
wycięcie.”
Po prawej stronie, jadąc od
Radzionkowa powstać ma ciąg
pieszo – rowerowy w kierunku Bobrownik, a po drugiej
stronie miało być nasadzone
120 drzew innych gatunków.
No i drzewa, a na razie raczej
drzewka ZDP posadził, czy
jest ich 120? Nie liczyliśmy, ale
są – to klony zwyczajne, klony
jawory, lipy drobnolistne i czereśnie ptasie.
A co z drogą rowerową, którą miał zbudować Radzionków, choć droga Bobrownicka
ma status drogi powiatowej?
Projekt sporządził powiat,
o pieniądze na tę inwestycję
Radzionków starał się w Metropolii Śląskiej, a jeśli się nie
uda, to miał je wyłożyć z własnego budżetu. Z tego co nam
wiadomo, trwają prace nad
projektem oświetlenia drogi.
O dofinansowaniu niczego
jeszcze nie wiadomo…
xxx
W Piekarach Śląskich trwa
budowa ścieżki rowerowej na
Księżą Górę, środki na tę inwestycję miasto to otrzymało
ze środków unijnych.
Chodzi o przedłużenie odcinka od Kopca Wyzwolenia,
gdzie rozciąga się znakomita
droga rowerowa do naszych,
radzionkowskich terenów rekreacyjnych na Księżej, bardzo ciekawa i pożyteczna inicjatywa.
Budowa powinna być skończona do końca 2021 roku, 15
kilometrów trasy rowerowej
za 25 mln zł.
Głos Radzionkowski
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DOCIEPLAMY,
TYLKO KOGO?

„Z wielką radością przekazujemy informację, że w tym tygodniu
rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z termomodernizacją
budynku SMS!
Budynek nie tylko zyska nowy wygląd, ale przede wszystkim, dzięki pracom uda się osiągnąć oszczędność energetyczną. Na „pierwszy
ogień” pójdą okna, następnie kaloryfery, instalacje... a wszystko
zwieńczy ocieplenie i otynkowanie budynku.
Termomodernizacja SMS jest częścią projektu „Zaprojektuj i wybuduj”, do którego przystąpił Urząd Miasta Radzionków, zyskując
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”
Czytamy w oświadczeniu kierownictwa Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Radzionkowie.
xxx
„Budynki Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Komisariatu Policji
wraz z częścią mieszkalną przejdą termomodernizację. W marcu
ruszyły już wstępne działania. Wykonawca prowadzi inwentaryzację budynku szkoły i prace projektowe. Z kolei w przypadku komisariatu, trwają aktualnie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń, wykonawca przystąpi do
prac w zakresie inwentaryzacji budynku oraz dokumentacji projektowej. Inwestycje zrealizowane zostaną w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Roboty obejmą między innymi modernizację systemu
grzewczego, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę

okien i drzwi. Prace związane z uruchomieniem centralnego ogrzewania potrwają do 30 września, z kolei całość prac ma zakończyć
się w grudniu br. Koszt termomodernizacji szkoły to ponad 1,5 mln
zł, z kolei komisariatu – 815 tys. zł. Zadania w 85% sfinansowane zostaną przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To jednak nie koniec prac termomodernizacyjnych w mieście. W lutym br. gmina
ogłosiła przetarg nieograniczony na modernizację energetyczną
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. Knosały 20.
W ramach zadania wykonane zostaną dokumentacja projektowa
i roboty budowlane. Inwestycja obejmie między innymi ocieplenie
ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia, wymianę stolarki okiennej
na strychu i w piwnicy, wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych do klatek schodowych), ocieplenie połaci dachu i stropu
nad piwnicą oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz
z kotłownią gazową.
Czytamy w „Kurierze Radzionkowskim”
xxx
Super, wszystko zgodnie z teorią i praktyką – eko i ekonomią!
Mamy tylko kilka niewinnych pytań: SMS to prywatna szkoła?
Prawda? Policja ma status – państwowej? – jaki wkład do tego zadania daje właściciel szkoły i budżet państwa? Czy przypadkiem
nie wyręczamy faktycznych najemców ewentualnie właścicieli?
Wszystko wskazuje na to, iż właścicielem wyżej wymienionych
budynków jest miasto, ale użytkownikami faktycznymi jest kto
inny, przy całym, szacunku dla nich i dla publicznych, miejskich
pieniędzy…
AB

KOMUNIKAT
Przychodnia Bi-Med w Tarnowskich Górach informuje, że
placówka do 31 maja nadal nie będzie pełnić dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
„W związku z utrzymująca się sytuacją epidemiologiczną
wśród personelu dyżurującego informujemy, że nie będziemy
pełnić dyżurów do 31 maja.
Jednocześnie zapewniamy, że zdrowy personel udzielający świadczeń medycznych w placówce przy ul. Mickiewicza
8, Tarnowskie Góry – Centrum został dopuszczony do pracy
z uwzględnieniem wszelkich zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej” – poinformowano” – czytamy w komunikacie.
W nagłych przypadkach w nocy i święta pomocy udzielają:
Zakład Leczniczy Zakonu Ojców Kamilianów, ul. Bytomska
22, Tarnowskie Góry,
tel. 32 307 32 35, oraz
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., ul. Pyskowicka
47-51, Tarnowskie Góry,
tel. 32 390 82 31.
Jednocześnie Bi-Med informuje, że w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielane są m.in. teleporady lekarskie i pielęgniarskie, odbywają się wizyty patronażowe, działa punkt poboru krwi. Czynna jest również pracownia RTG i mammografii, wykonywane jest USG, szczepienia. Wszystkie świadczenia,
niezależnie od miejsca, w którym pacjent złożył deklarację (czy
w placówce przy ul. Mickiewicza czy w Lasowicach) są udzielane
w filii przy ul. Mickiewicza.
Wcześniej konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy
z rejestracją.
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ŚWIAT JEST PIĘKNY,
TYLKO TROCHĘ ZAMAZANY…

Świat jest piękny, i ten dalszy, i ten bliższy, co pokazuje zdjęcie, i dobrze, że potrafimy go
dostrzegać. Może szczególnie wrażliwie dziś, w czasie dziwnym, ograniczonym w pewnym
sensie, ale właśnie pozwalającym nam jak nigdy wcześniej spojrzeć w siebie i wokół… I dostrzegać to, co przecież istniało, ale nie dostrzegaliśmy tego we współczesnym pędzie, pędzie
do komfortu życia, jakkolwiek go rozumieć. Dziś gdy ów komfort mamy ograniczony, mamy
więcej czasu dla siebie możemy dojść do wniosku, iż mimo ograniczeń tak naprawdę jesteśmy
wolniejsi, przynajmniej w sferze wewnętrznej…
Ale bez przesady jednocześnie, bo przecież świat zewnętrzny,
realny przecież istnieje. I w naszym mieście życie powoli wraca
do normy. Powoli, bardzo powoli. 12 maja burmistrz miasta pisze
do radzionkowian: W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi
pracy „wymazobusa”, który pracuje na zlecenie Urzędu Miasta informuję, że realizuje on wymazy wyłącznie od osób wskazanych do
badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. W chwili obecnej, ze względu na obowiązujące procedury,
nie ma innych możliwości zlecenia wymazu. Lekarze przychodni
RAD-MED nie mają uprawnień do zlecania badań, mogą jedynie
kierować osoby podejrzane o zakażenie do szpitala zakaźnego. Ponadto informuję, że z informacji uzyskanych w Sanepidzie, wynika,
że górnicy i rodziny górników, będą podlegać odrębnej, priorytetowej
ścieżce realizowanej przez pracodawcę. Na dzień dzisiejszy Urząd
Miasta nie jest informowany o przypadkach zakażeń i kwarantannie
w środowisku górniczym. Liczę na to, że podjęte działania przez władze każdej kopalni będą sprawne i szybkie. Sytuacja, o której piszę,
istnieje na chwilę obecną. W zależności od podejmowanych działań
odpowiednich służb, np. Sanepidu czy Wojewody, może ona ulec
zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować.
To nie jest informacja dobra, choć przecież nie burmistrz temu
winny. Samorządy w dużym stopniu wobec pandemii zostały pozostawione same sobie. Z powodu koronawirusa budżety samorządów mogą zacząć się walić, wkrótce może to odbić się m.in.
na wywozie śmieci, oświetleniu ulic czy zatrudnieniu nauczycieli.
Odgórne ograniczenia i strach przed zarażeniem od razu zaczęły
przekładać się m.in. na wpływy z usług komunalnych. Co więcej,
miasta i gminy w dużej mierze same szły na rękę mieszkańcom,
rezygnując chociażby z poboru opłat za publiczne żłobki i przedszkola, gdy rząd ogłosił, że nie będzie można do nich posyłać
dzieci. Spadną wpływy do budżetu z podatku PIT, nie lepiej jest
w przypadku wpływów z podatku CIT. Sytuacja finansowa samorządów będzie coraz gorsza. Do tego spadną jeszcze wpływy
z tytułu podatku od nieruchomości. Miasta szukają oszczędności,
wstrzymują inwestycje, tną wydatki na promocję. W Radzionkowie, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „GR” a o czym
mówił w obszernym wywiadzie w wydaniu internetowym ratuszowego „Kuriera” burmistrz – praca wre: Rozpoczęte inwestycje są
realizowane. Widzimy wiele trudności w firmach je realizujących,
ale póki co wszystko przebiega bez opóźnień. Problem jest w rewitali-
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zacji budynków na Hugonie, ale to dotyczy tylko małego zakresu, po
prostu ze względów oczywistych, wstrzymane są roboty w mieszkaniach. Co do dalszych działań, za wcześnie o tym mówić. Dotychczas
funkcjonowaliśmy w czasach turbulentnych, dzisiaj działamy w stanie zapaści gospodarczej. Priorytety się zmieniają. Może będziemy
chodzić po krzywych chodnikach i jeździć po dziurawych drogach,
ale najważniejsze, że zdrowi.
W istocie, co sprawdziliśmy, rynek rośnie, choć wedle gustów,
na Hugonie robotnicy kręcą się. Pocieszające jest jednakże to, iż
burmistrz widzi możliwość zmiany priorytetów…
Bez wątpienia rząd powinien jak najszybciej wesprzeć finansowo samorządy, żeby w ogóle były w stanie realizować swoje podstawowe zadania, takie jak utrzymanie oświetlenia, sprzątanie, czy
zapewnienie edukacji szkolnej. Niezbędna jest tarcza antykryzysowa dla samorządów. Ale także samorządy nie powinny być bierne
w oczekiwaniu na pomoc, która może wcale nie nadejść. Oszczędności, optymalizacja kosztów, rozsądna zmiana orientacji inwestycyjnej. Kredyty problemów nie załatwią, bo grozi to komisarycznym zarządzaniem samorządami, a tego nikt by sobie nie życzył
w szczególności sami samorządowcy…
xxx
Jeszcze jedna sprawa, może nie ogarniam tego ciasnym umysłem, nie jestem także ani epidemiologiem, wirusologiem, medykiem, ani politykiem, ani filozofem; mówię o pewnym dla mnie
paradoksie. Nadciągnęła pandemia, chorujemy, obawiamy się,
chorujemy nie tylko przecież na koronawirusa. I co się dzieje? A to,
że w pierwszej kolejności zamyka się szpitale i przychodnie. Nie
pojmuję tego. A czemu służba zdrowia, dobrze, opieka zdrowotna
służy nie temu, co ma w nazwie? Czy gdyby nawiedziła nas fala katastroficznych ulew wycofano by ze sprzedaży parasole? Gdyby najechali nas Hunowie, to nasze wojsko zamknęlibyśmy w koszarach,
bo mogłoby polec na polu walki? Oczywiście trywializuję; ktoś powie – ogień zwalcza się ogniem, ale czy wodę – wodą… Staram się
rozumieć, iż w ten sposób chciano uchronić personel medyczny
przed zachorowaniem, bo wtedy już nie byłoby żadnej fachowej
pomocy, ocalić i tak niedoskonały system ochrony zdrowia. Może
to i słuszne, ale trwa to bardzo długo; 18 maja wszystkie okoliczne
szpitale nadal wyglądają jak oblężone twierdze, a lekarze, jak ko-
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smici, przychodnie udzielają teleporad. To nie jest ich wina! Nie
przyłączamy się do antylekarskiego hejtu! Tylko pytamy…
xxx
Polityka niektórych znudziła zupełnie, niektórych uaktywniła,
to obserwuję. Dla jednych staje się ersatzem normalności i sposobem na radzeniem sobie ze stresem, dla innych bezsensownym paplaniem, poplątaniem z pomieszaniem nie wartym czasu…
Ale jeszcze dla niektórych wspomaganiem własnego ego, skąd już
blisko do kabaretu, to tekst ze strony internetowej naszego miasta:
Orędzie w sprawie przedszkoli
Opublikowano: 30 kwiecień 2020
(…)Szanowni Mieszkańcy,
podstawowym zadaniem Gminy, jest zapewnienie BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH warunków we wszystkich podległych
nam placówkach oświatowych. Mając na uwadze, że nasze dzieci
to najwyższe dobro, stoję na stanowisku, że winniśmy odpowiedzialnie wdrożyć nowy, wzmożony reżim sanitarny, który będzie
bezwzględnym warunkiem umożliwiającym otwarcie przedszkoli. Ponieważ w tej materii pytań i wątpliwości jest całe mnóstwo,
wczoraj tj. 29 kwietnia wystąpiłem do Sanepidu o wskazanie jakie szczegółowe warunki sanitarne musi zapewnić przedszkole
w nowej rzeczywistości, którą wygenerowała pandemia. Czekamy
na odpowiedź. Pragnę dodać, że dzisiaj czyli 30 kwietnia, Minister Edukacji Narodowej opublikował list skierowany do samorządów, w którym w załączniku wskazuje na zasady, które należy
uwzględnić otwierając 6 maja placówkę oświatową. Jednak, mając
na względzie zbyt ogólny charakter tych wytycznych oraz ciągły
wzrost zakażonych koronawirusem, uważam, że ich realizacja nie
stanowi wystarczającego argumentu dla decyzji o otwarciu placówek. Stoję na stanowisku, że dopiero uszczegółowienie warunków
opisanych przez MEN, w odpowiedzi, na którą oczekujemy od
Sanepidu, da przejrzysty i kompletny obraz wytycznych niezbędnych do wdrożenia. Pragnę zapewnić, iż dołożę wszelkich starań
aby otrzymane wytyczne jak najszybciej wykonać. O postępach
prowadzonych działań będę Państwa na bieżąco informować. Mając na uwadze powyższe informuję w duchu odpowiedzialności za
zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli, że w dniu 6
maja br. przedszkola w naszym mieście nie zostaną otwarte.
Z wyrazami szacunku
Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa
Czepiamy się słówek, ale na litość boską! – trochę umiaru! Orędzie w najprostszym znaczeniu to: „uroczyste oznajmienie, przemówienie ważnej osoby w państwie polityka, duchownego, skierowane do ogółu. Zwykle dotyczy bieżącej sytuacji politycznej
w kraju. Często orędzia pojawiają się przed i po wyborach, a także
w trakcie uroczystych wizyt polityków.”
Gratulujemy dobrego samopoczucia… Gdyby słowa miały moc
uzdrawiającą, a choć sprawczą w jakiś sposób. Nie widzimy żadnego twórczego działania…
xxx
To jednak, iż powoli wracamy do normalności zaświadcza kolejny apel burmistrza, który przyjmujemy z całą powagą, czekaliśmy na niego:
Apel Burmistrza, 18 maja br.
Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa,
Zgodnie z kierunkiem działań władz państwowych staramy się
stopniowo przywracać funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych. W ograniczonym stopniu i przy zachowaniu specjalnych
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zasad działają już „Centrum Kultury „Karolinka” i Miejska Biblioteka Publiczna. O szczegółach dotyczących dostępności tych placówek możecie Państwo przeczytać na ich stronach internetowych.
Od dziś otwarte jest również miasteczko rowerowe przy plantach na
Rojcy. Czynimy także intensywne przygotowania, by od przyszłego
poniedziałku (25 maja 2020), w nowym, wzmożonym reżimie sanitarnym, otworzyć przedszkola oraz rozpocząć zajęcia opiekuńcze
dla klas I-III w szkołach podstawowych. Na chwilę obecną, na terenie Radzionkowa, u 31 osób stwierdzono obecność koronawirusa,
a łącznie 105 mieszkańców objętych jest kwarantanną na podstawie
decyzji administracyjnej lub pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno kupców jak i klientów,
przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zaleceń służb sanitarnych, planujemy dopuścić na targowisku miejskim handel artykułami przemysłowymi. Decyzje w tej sprawie, dotyczące zasad i dni
handlu art. przemysłowymi, zostaną przedstawione jeszcze w tym
tygodniu, po konsultacjach dzierżawcy targowiska z handlującymi.
Ponawiając swój cotygodniowy apel o odpowiedzialność za siebie
oraz innych, poprzez stosowanie się do wszystkich wytycznych właściwych służb oraz solidaryzując się z wszystkimi chorymi w naszym regionie, życzę Państwu dużo zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta
xxx
Jest jeszcze jedna sporna sprawa, związki domagają się przebadania przed zajęciami i personelu i wychowanków, samorządy
twierdzą, że nie mają do tego środków, rząd się nie pali do sfinansowania…
Ale tak czy owak, powoli, bardzo powoli, wracamy do rzeczywistości nadal zamaskowani, choć podobno już niedługo.
Mamy piękną wiosnę, tylko trochę taką zamazaną…
GB

e-mail do redakcji
„Witam Państwa, mam pytanie, czy radzionkowska policja
jest na kwarantannie? Cały Radzionków, a szczególnie Rojca są
popisane sprayem. Może ktoś odpowie, że przecież policja nie
będzie całą noc pilnowała ulic. Otóż nie. Przechodząc w nocy
przez Rojcę zauważyłem piszące po kamienicach osoby. Wezwałem policję, która potrzebowała 10 minut aby przemierzyć
samochodem dystans 300 metrów. W dodatku przyjechała „na
kogucie”. Nie muszę chyba pisać, że nikogo nie złapali. Weźcie się
Panowie do pracy, bo już nawet kamienice naprzeciwko Waszej
komendy są popisane.
Łukasz, (dane znane redakcji)
xxx
Próbowaliśmy wyjaśnić sprawę rozmawiając z komendantem
naszego komisariatu, fakt – za mało danych – prosimy o ponowny kontakt z redakcją – przynajmniej dzień i godzina.
Przy okazji zapytaliśmy komendanta podinspektora Artura
Jakubczyka – jak się ma policja w tym nadzwyczajnym czasie,
i jak się ma stan bezpieczeństwa w mieście w tym czasie?
- Robimy swoje, choć obowiązków nam mocno przybyło
w związku z pandemią. Przede wszystkim kontrolujemy kwarantanne, proszę pamiętać, iż nasz komisariat obsługuje także
gminę Świerklaniec. Przestępczość nie wzrosła, wzrosły nasze
obowiązki. Ale na interwencje reagujemy jak zawsze, to nasza
powinność. Sprawę w Rojcy skomentuję, gdy będę miał ściślejsze dane.
Głos Radzionkowski
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WIRUS, DZIECI, NAUCZYCIELE I KASA

Dotarła do naszych rąk petycja, pod którą podpisują się rodzice radzionkowskich szkół podstawowych, dla których burmistrz
jest organem prowadzącym. Petycja ma spora wagę społeczną, do
momentu zakończenia prac nad majowym wydaniem „GR” nie
mamy jeszcze stanowiska miasta w tej sprawie, dlatego też z pewną
ostrożnością podchodzimy do rzeczy. Nie możemy jednak wykluczyć, iż niezbędne oszczędności w wydatkach naszego samorządu
rozpoczęto od cięć w oświacie. A to już byłoby co najmniej dyskusyjne, jeśli nie niewłaściwe…
Oto fragmenty petycji:
Radzionków, dnia 21 maja 2020 roku
Do Burmistrza Miasta Radzionków
Do Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków
Petycja przeciwko planom reorganizacji funkcjonowania
Szkół na terenie miasta Radzionków
My niżej podpisani rodzice uczniów Szkół Podstawowych na terenie Miasta Radzionków a w szczególności SP1, SP2 i SP4 jesteśmy
zaniepokojeni z docierających do nas informacji co do planowanych
zmian w arkuszach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2020/2021.
Nie możemy pozostać obojętni wobec prób zaprzepaszczenia wieloletnich starań wszystkich pracowników szkół, aby dzieci w tych
szkołach czuły się bezpieczne i mogły w godnych warunkach przemierzyć tą część ścieżki edukacyjnej. Jako mieszkańcy Radzionkowa wnioskujemy do Pana Burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej
o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby znaleźć oszczędności
w innych działach budżetu a nie w szkolnictwie. Ze względu na dobro naszych dzieci zwracamy się z wnioskiem o: – nie likwidowanie klas poprzez ich łączenie w szkołach podstawowych (zmniejszona liczba oddziałów klas), gdyż zbyt duża liczba uczniów
w klasie nie pozwala na indywidualne podejście nauczyciela do
ucznia tak potrzebnego w szczególności w klasach od 1 do 3 ale
i w 4 do 8. (…). Następnie jak ma się to do stworzenia dobrych warunków nauki dla dzieci, które zaczęły naukę jako 6 – latki? Pomyślał

ktoś o nich? Przecież połączenie dwóch klas może skutkować tym,
że pomiędzy dziećmi powstanie różnica wieku blisko 2 lat. Dzieci
będą miały problemy z nauką, emocjami i zachowaniem. Dlaczego
nie odbyły się konsultacje z rodzicami w tej sprawie?
Co z zasadami bezpieczeństwa przecież Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało na jesień drugą falę zachorowań! Jak to zrobić w klasach
blisko 30 osobowych? Należy zauważyć, że dzieci będą wymagały po
ostatnich przeżyciach, izolacji a widać i po planach Pana burmistrza
roszadach w szkole, wsparcia pedagogów, psychologów!!! I tu przechodzimy do kolejnego punktu – cięcia godzin przeznaczonych na
pracę z dziećmi psychologów, pedagogów czy logopedy o 50% na
każdy etat? (…)Kolejna sprawa, czy we wrześniu będzie miał kto wydawać podręczniki naszym dzieciom w bibliotece?
.(…) A więc Panie burmistrzu czy argumenty, które zostały tu
wymienione da się przeliczyć na pieniądze? Czy prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka da się zapisać w budżecie? Czy pieniądze zaoszczędzone kosztem naszych dzieci zagwarantują Miastu w obecnej sytuacji współmiernie poprawę sytuacji finansowej
naszej gminy? (…)

ODMRAŻANY URZĄD

Od 25 maja urząd miasta Radzionków będzie ponownie
otwarty dla mieszkańców, chociaz z sposób ograniczony. Urząd
będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Do budynku będzie
można się dostać wyłącznie głównym wejściem, a wewnątrz jednocześnie będzie się mogło znajdować maksymalnie 5 klientów
urzędu. Czynna będzie również kasa.
Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć
środki ochrony osobistej – maseczki lub zamienniki oraz rękawiczki.
Na parterze oraz na piętrach rozstawione są urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.

FARSA – „NIEMA SESJA” RADY MIASTA RADZIONKÓW
30 kwietnia odbyła się sesja miasta Radzionków. Tym razem
w sali widowiskowej CK „Karolinka” w warunkach jak na czas pandemii ekskluzywnych i wybitnie bezpiecznych – higienicznych, 20
– parę osób na ponad 400 osobowej widowni.
Tymczasem mieliśmy do czynienia z groteską. Pierwsza od
dwóch miesięcy, sesji po okresie totalnej inercja władzy, owszem,
niektórzy radni pracowali w swych okręgach, przejedzie do historii
jako „sejsa niema”, jak „sejm niemy” w 1717 za Augusta Mocnego,
gdy pozbawiono głosu posłów.
Wedle wskazań przewodniczącego rady miasta Radzionków
radni mieli milczeć, uszanowali wniosek – bez debaty, zapytań,
interpelacji, zgoła jeden radny na moment wyłamał się, po co się
w ogóle ta sesja się odbyła? Co z niej mieszkańcy wynieśli, czego
się dowiedzieli? Po to się odbyła, by bez sprzeciwu uchwalić, wyjaśnień uchwalić, co życzył sobie burmistrz? A może tradycję już
zachować? Po co władza słuchać ma przedstawicieli mieszkańców,
sama lepiej wszystko wie najlepiej.
Burmistrz prawie nie mówił, choć miał swój własny, tylko dla
niego przeznaczony mikrofon.
Tymczasem, fontanna tryska, beton się grzeje, trawka posadzona;
burmistrz na sesji orzekł, iż przedszkola ożywi, jeśli san-epid pozwoli, w godzinę później – zamroził przedszkola na czas niekreślony.
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Nowy trener i optymizm.
Powalczyć o szacunek dla „Cidrów”

Po ponad dwóch latach Marcin Dziewulski wraca do Ruchu
Radzionków. W roli piłkarza zagrał dla „Cidrów” prawie 200
razy, teraz podjął się roli trenera „żółto-czarnych”. – Serce zawsze biło mi tutaj mocniej. Kto mnie zna, ten wie, że zawsze zależało mi na tym klubie – mówi 37-latek, który dziś podpisze
umowę z IV-ligowcem.

Marcin Dziewulski w trakcie piłkarskiej kariery spędził w Radzionkowie 7 sezonów. W latach 2008-2012 był ważnym członkiem
ekipy, która pod wodzą trenerów Rafała Góraka, a później Artura
Skowronka maszerowała z III do I ligi. Po kryzysie skutkującym
wycofaniem się „Cidrów” z zaplecza Ekstraklasy wrócił do drużyny już w IV lidze, w sezonie 2017/18 jako grający asystent Kamila
Rakoczego przyczyniając się do awansu z IV do III ligi. Kontuzja
odniesiona w przerwie zimowej tamtych rozgrywek sprawiła, że
zawiesił buty na kołku, skupiając się na pracy w nowej roli.
Odcisnąć ślad
Trenerską przygodę rozpoczął w Dramie Zbrosławice. Z maleńkim klubem, przy współpracy z trenerem Dariuszem Dwojakiem,
świętował awans z okręgówki do IV ligi. Już latem miał propozycję
od „Cidrów”, wtedy jednak odmówił jej przyjęcia. – Wewnętrznie
nie czułem się na siłach. Marzyłem, by zostać kiedyś trenerem Ruchu, ale chciałem do tego dojść nieco spokojniej. Coś wtedy mówiło mi, że warto poczekać. Teraz było mi łatwiej podjąć tą decyzję.
Chcę stworzyć tutaj coś fajnego i zostać zapamiętanym jako ktoś,
kto swoim sposobem bycia i kulturą pracy odciśnie swój ślad na
drużynie – deklaruje przyszły szkoleniowiec radzionkowian.

Dziewulski zastąpi na stanowisku Michała Majsnera, z którym
klub pożegnał się w ubiegłym tygodniu. Formalnie trenerem będzie
od początku okresu przygotowawczego do nowych rozgrywek, ale
już w poniedziałek spotka się z drużyną i w miarę możliwości ograniczonych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa

będzie prowadził jej treningi. – To przemyślana decyzja. Marcin
Dziewulski przekonał nas swoją wizją. Ma pomysł na wprowadzanie młodych graczy do zespołu i indywidualne podejście do każdego z piłkarzy. Jego sposób myślenia pokrywa się z naszymi ideami,
jakimi chcemy się w Radzionkowie kierować. Poza tym Marcin to
człowiek stąd, zagrał dla Ruchu prawie 200 meczów, a my chcemy
stawiać na swoich – argumentuje pełniący obowiązki prezesa „Cidrów” Witold Wieczorek.
Jasne zasady
- Przez ostatnie dwa lata miałem czas by ochłonąć, spojrzeć na
klub z dystansu i innej perspektywy. To pozwala czasem zobaczyć
rzeczy, których nie było widać od środka. Chcę powalczyć o rozwój i odbudowę Ruchu Radzionków. Zależy mi, by ten klub cieszył
się szacunkiem i poważnym traktowaniem na Śląsku i w Polsce –
mówi z entuzjazmem przystępujący do nowej roli „Dziewul”.
Marcin Dziewulski w barwach Ruchu Radzionków rozegrał 196
spotkań o stawkę, w których zdobył 17 goli (fot. Ł.Sobala/PressFocus)
Nowy trener radzionkowian spotka się w poniedziałek z drużyną, w której wciąż pozostało kilku zawodników, z jakimi grał na
ligowych boiskach. – W pewnym sensie to może być jeden z tych
trudniejszych aspektów i musimy szybko to poukładać. Relacje
będą nowe i inne, a podział obowiązków między trenerem a zawodnikami odpowiedni. Musimy to zrozumieć, jeśli zamierzamy
pracować profesjonalnie i rzetelnie. Trzeba ustalić jasne zasady i je
respektować. Ale nie da się ukryć, że są w tej szatni koledzy, wciąż
bardzo ich szanuję, a fakt, że te osoby wciąż mają ogromną energię
by wspólnie walczyć o Ruch bardzo mnie cieszy – analizuje Dziewulski.
Czas weryfikacji
W Radzionkowie nie chcą jeszcze określać celów z jakimi przystąpią do nowych rozgrywek. Zarówno w klubie jak i w całej lidze
zbyt wiele jest dziś niewiadomych, by składać jednoznaczne deklaracje. – Czas zweryfikuje, jak będzie wyglądała liga. Ile będzie
drużyn, jakie będą miały możliwości i aspiracje. Dziś słyszymy,
że może się zdarzyć sytuacja, w której nie wszyscy z przyczyn
organizacyjnych przystąpią do rozgrywek. Nie ma sensu już teraz tworzyć niepotrzebnej presji, sami musimy najpierw okrzep-
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nąć w nowych realiach. Chcemy spokojnie odbudowywać Ruch,
sprawiać, by kibice mogli być dumny ze swojego zespołu, a jeśli
nadarzy się szansa na awans to bardzo chcielibyśmy ją wykorzystać – zapowiada Witold Wieczorek. – Policzyłem, że miałem
w swojej przygodzie z piłką 22 trenerów. Od każdego mogłem
czerpać wiedzę, kompetencje, wiedzę taktyczną, wyczucie w prowadzeniu treningu, charyzmę, dyscyplinę. Od najmłodszych lat
i treningów w Gwarku Zabrze robiłem sobie notatki, wyczuwałem, że będę chciał zostać szkoleniowcem po zakończeniu kariery.
W swojej pracy chcę przede wszystkim dotrzeć do zawodników
tak, by uwierzyli w siebie. Na bazie tej wiary i pewności siebie
łatwiej zbudować grupę i sprawić, by bez względu na okoliczności
zawsze chciała iść mocno do przodu – mówi o swoich pierwszych
celach Marcin Dziewulski.
Powody do optymizmu
W rozmowach z przedstawicielami IV-ligowca wyczuwalny jest
jednak spory optymizm. Ruch uregulował zaległości względem
drużyny, dochodząc również do porozumienia w sprawie pensji za
marzec, w którego połowie – z powodu epidemii – treningi zostały zawieszone. Rozmowy z nowymi władzami klubu
miały spore znaczenie dla Dziewulskiego, który jest
przekonany, że nowe rozdanie przyda się w Radzionkowie. – Wygląda na to, że mogą ułożyć się relacje
miastem. Mam zapewnienie wiceprezesa Wieczorka,
że chce współpracować z ratuszem i Szkołą Mistrzostwa Sportowego, budować klub w rzetelny sposób.
To były argumenty, które przekonały mnie do podjęcia się nowej roli. Wierzę, że wróci zdrowy Ruch
Radzionków – uśmiecha się 37-latek.
Na budowanie kadry do nowych rozgrywek
ma co najmniej dwa miesiące. Władzie Śląskiego
Związku Piłki Nożnej zakładają, że IV liga w sezonie 2020/21 wystartuje najwcześniej w połowie
lipca. To sporo czasu na przebudowę kadry, której
chcą dokonać „Cidry”. – Z decyzjami kadrowymi
wstrzymywaliśmy się do momentu uzgodnienia warunków z nowym trenerem. To osoba, bez której nie
zamierzaliśmy wykonać żadnego ruchu. Przymiarki
pod kątem wzmocnień już są, wstępnie rozmawiamy
z dwójką solidnych graczy. Marcin też ma swoje pomysły, ale najpierw chce poznać możliwości piłkarzy,
których już ma w szatni – zdradza Wieczorek. – Najpierw muszę spojrzeć chłopakom w oczy, zobaczyć
ich w kilku jednostkach treningowych, przyjrzeć się
ich możliwościom. Najbliższe tygodnie powinny dać
nam rozpęd, pozwolić stworzyć konkretny plan –
spokojnie rysuje przyszłość Dziewulski.
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Młodzi ruszą w świat?
Kibice Ruchu w ciągu najbliższych tygodni mogą jednak spodziewać się kilku ruchów. Ważną rolę wciąż ma ogrywać młodzież
z miejscowej Szkoły Mistrzostwa Sportowej, ale działacze wraz
z nowym trenerem chcieliby również wzmocnić zespół bardziej
doświadczonymi piłkarzami. Miejscowych cieszy fakt, że po urazach do gry powinni być gotowi Tomasz Harmata i Robert Wojsyk.
Powrót do gry tego ostatniego byłby wyjątkowo dobrą wiadomością. Niezawodny snajper „Cidrów” z powodu kontuzji kolana stracił niemal cały rok 2019 i nosił się z zamiarem zakończenia kariery.
Zdecydował się jednak na operację, która w ciągu tygodni ma dać
mu możliwość podjęcia treningów z pełnym obciążeniem. „Żółto-czarni” liczą się za to z odejściem dwójki swoich najbardziej utalentowanych piłkarzy. 19-letni Mikołaj Łabojko i dwa lata od niego
młodszy Michał Szromek cieszą się zainteresowaniem na rynku
transferowym, wiele wskazuje więc na to, że latem spróbują swoich
sił na wyższych poziomach rozgrywkowych.
autor: Łukasz Michalski
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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

BTW

BIURO RACHUNKOWE

Nie dym...
Głos Radzionkowski

- 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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Radzionkowie legendy

BIAŁA DAMA

W średniowieczu w okolicy Radzionkowa istniały
dwa zamki – w Bytomiu i w Świerklańcu. Po bytomskim zamku nie ma już śladu, trudno nawet ustalić
gdzie się on znajdował, natomiast świerklaniecki zamek trwał aż do 1945 roku, kiedy to wskutek podpalenia popadł w ruinę, rozszabrowane mury zamkowe
stały jeszcze kilkanaście lat, aż wreszcie zostały wysadzone… Ruiny zamku były kiedyś ulubionym celem
wieczornych spacerów, młode pary przychodziły tam
pod pretekstem wypatrywania „Białej Damy”, która
ponoć przechadzała się w blasku księżyca pomiędzy
złomami murów… kiedy ruiny zostały rozebrane,
„Biała Dama” zniknęła, a pamięć o niej stopniowo
gaśnie, może więc warto ją przypomnieć?
Starki i starzykowie opowiadali kiedyś radzionkowskim dzieciom, że dawno, dawno temu, w świerklanieckim zamku mieszkał
surowy dla poddanych pan. Nazywał się Jarosław Sacherowski. Za
najmniejsze przewiny surowo karał, był gwałtowny, a nierzadko
okrutny. Traktował ludzi często niesprawiedliwie. Był samotnikiem, jego młodość upłynęła na wojnach i turniejach, wprawdzie
dorobił się tam majątku, ale bezpowrotnie utracił wrażliwość, jego
serce było twarde i zimne jak głaz. Jako człowiek wyrachowany
i bezwzględny przyzwyczaił się do traktowania innych ludzi jako
narzędzi w swoich poczynaniach. Nie interesowało go co inni mówią i myślą na jego temat. Jednak z upływem lat zaczął zastanawiać
się nad tym, kto będzie jego dziedzicem. Swoich krewnych nienawidził, postanowił więc znaleźć sobie żonę wśród szlachetnie urodzonych panien w okolicy i z nią doczekać potomków. Okazało się
to trudniejsze niż myślał, żaden kochający ojciec nie kwapił się aby
swoją córkę oddać za żonę takiemu człowiekowi jak on. Pan Sacherowski upokarzany był kolejnymi odmowami… Pewnej niedzieli
Sacherowski wybrał się do Bytomia, i choć nie był zbyt pobożny, to
jednak poszedł do kościoła. Uznał, że w dniu świątecznym najwięcej mieszczan można spotkać właśnie tam, więc być może wśród
mieszczek wypatrzy jakąś ładną panienkę?… z mieszczanami nie
musiał się liczyć, mógł każdego z nich zmusić do oddania córki za
żonę. Tak przynajmniej mu się wydawało. Wkroczył do fary i skierował się prosto przed ołtarz, nawet przez myśl mu nie przeszło,
że na takie miejsce w kościele parafialnym trzeba było zasłużyć…
usiadł na fotelu przeznaczonym dla kapłana i z tego miejsca zaczął uważnie lustrować wiernych w kościele. W pierwszej ławce siedział bytomski kasztelan Stanisław, wraz ze swą czcigodną
małżonką Anną i córką Ludwiką. Panienka Ludwika słusznie była
uważana za jedną z najurodziwszych mieszkanek Bytomia, miała
długie, jasne warkocze, piękną twarzyczkę i wyraziste chabrowe
oczy. Pan Sacherowski ujrzawszy jej wdzięczną postać nie szukał
już innej. Postanowił, że to ona będzie matką jego dziedziców.
Zaraz po Mszy podszedł do kasztelana Stanisława i bez zbędnych
ceregieli oświadczył, że zamierza poślubić jego córkę. Zaskoczony
Stanisław zaniemówił, natomiast jego małżonka dość stanowczo
oświadczyła, że zwyczaj nakazuje aby inaczej prosić o rękę córki.
Tego było Sacherowskiemu za dużo, powalił na ziemię Stanisława, odepchnął jego małżonkę, dziewczynę zaś złapał za rękę i powlókł w stronę konia, przy którym czekali jego słudzy. Mieszczanie zastygli w zgrozie, jednak nikt nie odważył się stanąć do walki
z uzbrojonym rycerzem i jego pachołkami. Sacherowski wskoczył
na konia, dziewczynę posadził przed sobą i ruszył co koń wysko-
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czy do Świerklańca. Zanim kasztelan Stanisław zebrał swoich ludzi,
porywacz był już daleko. Mimo oporu Ludwiki zamkowy kapelan
udzielił ślubu, i tak zaczęła się gehenna niewinnej dziewczyny…
Mąż traktował ją źle, poniżał, bił, upokarzał sprowadzaniem dziewek sprzedajnych. Najbardziej rozsierdzał go niemy opór Ludwiki,
jej spojrzenie pełne wyrzutu nie pozwalało mu spokojnie w nocy
spać. Mimo wszystkich szykan Ludwika zachowywała godność,
nie pozwoliła się złamać. Nic więc dziwnego, że Jarosław Sacherowski umyślił pozbyć się żony, zwłaszcza że lata mijały, a upragnionego dziedzica nie było. Nakazał zaufanemu słudze śledzić
Ludwikę. Dość szybko szpieg wypatrzył, że Ludwika spotyka się
w tajemnicy z jakimś młodzieńcem. Dalsze obserwacje ujawniły,
że młodzieniec był posłańcem rodziców Ludwiki. Pan Sacherowski
zabronił Ludwice widywania się z rodzicami, nie pozwalał jej również oddalać się od zamku, stęsknieni rodzice wysyłali więc od czasu do czasu do córki list, który doręczał posłaniec. W spotkaniach
Ludwiki z nim nie było nic złego, jednak dla Sacherowskiego był to
doskonały pretekst żeby oskarżyć żonę o zdradę. Kiedy kolejny raz
Ludwika odbierała list od rodziców, znienacka, zza węgła wyłonił
się jej mąż, z wielkim krzykiem rzucił się na posłańca i jednym ciosem pozbawił go życia, zaś przerażoną Ludwikę kazał zamurować
w niewielkiej komnatce w wieży zamkowej. Na próżno Ludwika
błagała o litość, jej los był już przesądzony, mąż skazał ją na śmierć
głodową. Przez wiele dni służba zamkowa ze zgrozą słuchała jej
lamentów, modlitw, a w końcu smutnego śpiewu… Pan Sacherowski nie mogąc tego znieść wyjechał na długie polowanie. Wreszcie
zapanowała cisza. Ludwika umarła, ale jej dusza pozostała w świerklanieckim zamku i od czasu do czasu, nocami, pojawiała się na
zamkowych murach… Jej pojawienie zwiastowało zawsze jakieś
nieszczęście. Najbardziej bał się spotkania ze zjawą pan Sacherowski. Wieczorami zamykał się w swojej komnacie i drzwi otwierał
dopiero po świcie. Strach przed duchem zamordowanej żony rekompensował sobie jeszcze większym okrucieństwem wobec poddanych, nie było łajdactwa i zbrodni której by się nie dopuścił.
W ludziach wzbierał gniew, bezprawie i okrucieństwo doprowadziły do buntu poddanych, którzy prastarym obyczajem postawili
złego pana przed sądem ludowym. Spętany możnowładca został
doprowadzony do odwiecznego dębu, pod którym społeczność
wiejska miała go osądzić. Początkowo pan Sacherowski miał jeszcze nadzieję, że jego drużyna odbije go z rąk poddanych, srodze się
jednak rozczarował, towarzysze broni, którzy w istocie byli najemnikami, obojętnie patrzyli na upadek możnowładcy, mieli już dość
jego nieopanowanych ataków wściekłości i okrucieństwa. Wiedzieli również że hulanki i rozrzutność doprowadziły Jarosława
Sacherowskiego na skraj bankructwa, uznali więc, że czas szukać
nowego pana. Stojąc pod dębem Jarosław Sacherowski wiedział, że
nie będzie litości wobec niego, miał jednak zamiar przyjąć swój
los z godnością. Z grymasem pogardy na twarzy słuchał kolejnych
skarg wnoszonych przez poddanych opisujących krzywdy doznane
od pana – pobicia, wyzysk, doprowadzenie do nędzy, krzywdzenie
żon i córek – kolejne oskarżenia rysowały historię ostatnich lat życia Jarosława. On jednak trwał niewzruszony. W pewnej chwili zauważył, że tłum rozstępuje się przed kimś, kto nadchodzi. Na końcu szpaleru ludzi ujrzał białą postać kobiety. Powoli, z godnością
zbliżała się do niego. Kiedy podeszła bliżej rozpoznał w niej zmarłą
Ludwikę. Nic nie mówiła, tylko uparcie patrzała mu prosto w oczy.
Tego Jarosław Sacherowski nie zniósł, śmiertelnie przerażony padł
trupem u stóp Białej Damy, wśród licznych poddanych, pod odwiecznym dębem… co potem nastąpiło? Dobra świerklanieckie
przeszły w ręce nowego pana, który z ludźmi postępował uczciwie,
a Biała Dama podobno już się nie pokazała nikomu. Choć wielu
zaprzeczało temu, twierdząc, że słyszało smutny śpiew dochodzący
z wieży zamkowej, i widziało zwiewną postać przemykającą pomiędzy murami…
opr. MMJ
Głos Radzionkowski
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Rojca to nie hasiok

TAK
NIE
MOŻNA
PANIE
BURMISTRZU!
Burmistrz przeszedł samego siebie, proponując i to całkiem poważnie, by połowa Rojcy mogła stać się
jednym wielkim śmierdzącym hasiokiem. W ubiegłym roku, ponad 1500 mieszkańców Radzionkowa
podpisało się pod petycją przeciwko budowie kompostowni i innych instalacji śmieciowych w Rojcy.
Burmistrz jednak nie wsłuchał się w głos mieszkańców, w projekcie nowego planu miejscowego z kwietnia br. zakpił z nas! Poszedł na całego!
Gdyby doszło do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP), w miejscu, w którym w ubiegłym roku chciano wybudować kompostownię, po jego
uchwaleniu– będzie mogła ona powstać pomimo protestów mieszkańców! Ale nie tylko w tym miejscu – cała południowa część
Rojcy może być jednym wielkim hasiokiem – szesnaście obszarów
Rojcy i jeden obszar w Radzionkowie ma otrzymać taki status!
Szanowni mieszkańcy, nie podobał nam się pomysł budowy jednej
kompostowni, to teraz będziemy mogli mieć ich i dziesięć! To jest
odpowiedź Burmistrza na nasz protest.
Przejdźmy do konkretów – działka, która do tej pory nie jest
w całości przeznaczona na przetwarzanie odpadów (kompostownię, o którą toczył się bój), w projekcie planu, a jakże – została przekwalifikowana tak, by można na niej, kompostownię wybudować.
Ponadto, zapisy w projekcie MPZP są wewnętrznie sprzeczne,
w jednym punkcie widnieje zapis o zakazie lokalizacji nowych
przedsięwzięć odpadowych, a już dwa punkty niżej dopuszcza
się takie przedsięwzięcia. Pokuszę się o tezę, że w Radzionkowie jest zakaz inwestycji śmieciowych, ale nie dotyczy to Rojcy.
Konkretnie, w §7 ust 2. pkt 1. lit. b projektu MPZP, można przeczytać, że jest zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco i potencjalnie oddziaływać na środowisko.
(Brawo, o to my mieszkańcy zabiegaliśmy podpisując się pod
petycją przeciwko budowie kompostowni). Jednak nic z tych
rzeczy, już w §7 ust 2. pkt 3 lit. d i e, zapisano że, dopuszcza się
(bezwarunkowo) budowę instalacji do przetwarzania odpadów,
oczywiście i tych niebezpiecznych. Uwaga! Patrząc od ronda
w kierunku obwodnicy, niemal cały obszar od ul. Sikorskiego,
dalej Wtórmetu i ul. Nieznanego Żołnierza, prócz ośrodka wychowawczego, szkoły i budynków mieszkalnych, zgodnie z nowym MPZP ma być strefą, na której będzie można przetwarzać
odpady (np. kompostownie), ale na znacznej części tego obszaru
będzie można przetwarzać odpady niebezpieczne takie, jak zestalanie pyłów!
„14 maja – W związku z panującą epidemią koronawirusa,
Burmistrz Miasta Radzionków informuje o odwołaniu dyskusji publicznej, dotyczącej przyjętych rozwiązań w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która
była ustalona na 14 maja br. o godz. 16:00.”
Gwoli wyjaśnienia – w 2017 roku, Radni uchwalili studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (dalej studium).
We wstępie projektu MPZP, który sporządzany jest na podstawie
tego studium zapisano, że projekt jest zgodny z tym studium. Tymczasem w studium nie ma słowa, nie ma nawet żadnej wzmianki
o budowie instalacji do przetwarzania odpadów. W studium są zapisy np. „teren zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej,
usługowej” (P i PU) – ale co te zapisy mają wspólnego z „budową
nowych instalacji do przetwarzania odpadów w tym niebezpiecznych”?! Niech oznaczenia obszarów P czy PU – obszary produkcyjno-usługowe (jak wzdłuż Obwodnicy Piekarskiej) jak najbardziej
pozostaną, niech się budują nowe firmy, drogi, ale bez instalacji
odpadowych! Ten projekt jest nie tylko niezgodny ze studium,
Głos Radzionkowski

ale przede wszystkim z oczekiwaniami mieszkańców!
W czwartek 14 maja miała się odbyć dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami projektu MPZP, jednak została przesunięta na czas
nieokreślony. Termin do składanie wniosków jednak nie został
przesunięty i upływa w dniu 1 czerwca. Zachęcam wszystkich do
składania uwag do projektu. Uwag jest wiele, ale te najistotniejsze
to:
1. Wykreślić z projektu zapis że, dopuszcza się instalacje związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych (lit. d, w pkt 3, ust
2, w §7) z trzech obszarów projektu planu,
2. Wykreślić zapis że, dopuszcza się instalacje związane z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne (lit. e w pkt 3, ust
2, w §7) z szesnastu obszarów projektu planu.
Po wykreśleniu powyższych zapisów automatycznie zostaną
wykreślone pozostałe niepokojące zapisy, np. takie jak w §7 ust 2.
pkt 1. litery:
i) instalacje do wytapiania substancji mineralnych,
w) instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych
lub zwierzęcych, instalacje do uboju zwierząt czy produkcji mączki
rybnej itp.
Co powoduje Burmistrzem, że podejmuje działania wbrew
woli i interesowi mieszkańców – tego nie wie nikt. Jeżeli jednak
nie sprzeciwimy się zapisom zawartym w projekcie, będziemy żyli
w smrodzie obok śmietnika. Ten MPZP, w proponowanej przez
burmistrza formie, nie może zostać uchwalony!
Ryszard Lis
PS. Podpowiedzi dla radnych:
Jako mieszkaniec Radzionkowa, pytam Państwa radnych, władze miasta czy:
1. Czy jest Pani/Pan za przyjęciem przygotowanego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obecnej
formie?
2. Czy jest Pani/Pan za wykreśleniem z projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zapisów „dopuszcza się
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instalacje związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych
(lit. d, w pkt 3, ust 2, w §7) „oraz że, „dopuszcza się instalacje związane z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne” (lit. e
w pkt 3, ust 2, w §7)?
Uprzedzając argumenty autorów planu – wykreślenie powyższych zapisów nie naraża Gminy na odpowiedzialność odszkodowawczą, gdyż podmioty już działające bądź mające decyzje na
przetwarzanie odpadów zachowują swoje prawa zgodnie z §7 ust
2. pkt 1. lit. b projektu, a zakaz jedynie będzie dotyczył nowych
podmiotów, którzy chcieliby działalność odpadową w Radzionkowie zacząć prowadzić.

xxx
Sprawa nabrała barw w mediach społecznościowych, tylko kilka
wyjątków:
-Więc nic Panu nie pozostaje, jak wyjaśnienie tej kwestii dotyczącej zapisu o instalacjach do przetwarzania odpadów. Dodam, że nie
tylko w Rojcy są tereny, na których takie instalacje mogą powstać,
bo w samym Radzionkowie też je mamy. Wszystkie tereny P i PU są
przeznaczone dla tej grupy inwestycji. Z drugiej strony, gdzieś takie
inwestycje muszą powstawać, naturalnym jest, że są na to przeznaczone tereny „około produkcyjne”, a ta część Radzionkowa, jest od
zawsze związana z tego typu inwestycjami, przypomnę, że właśnie
tam, działała huta, kopalnia, zakłady kwasu siarkowego. Teraz jest
czas, i odpowiednia droga proceduralna, z której trzeba skorzystać
do wyjaśnienia tej sprawy, ewentualnie do dokonania zmian w planie. Tu trzeba też osoby, która się na tym wszystkim zna, i umie dobrze „czytać plan zagospodarowania”.
-No to dobrze, skoro nie widzi Pan problemu i wydaje mi się, że
nie mieszka Pan w promieniu tych 300 metrów, to zapytam inaczej
– jaka jest szansa że szkoła na terenie, której znajduje się symbol
PU1 zacznie wytwarzać fetor lub inną niemierzalna w/g przepisów
prawa uciążliwość chociażby taka, jaka była w planach inwestora tu
w Rojcy?
Nie znam osoby, która mieszkając tu w okolicy i była zadowolona
z co niektórych okolicznych zakładów, a jest ich dość sporo pominę
tę, która była odrzucona, bo dotychczasowe przepisy MPZP pozwoliły zablokować te inwestycje – niestety ten plan już je dopuszcza. Jeżeli jest jakaś osoba, która uważa że na Rojcy jest za mało inwestycji
uciążliwych dla otoczenia, to albo jest jednym z takich inwestorów,
albo nie leży tej osobie dobro całego Radzionkowa na sercu (Rojca,
to też Radzionków i czy się chce czy nie, to smród też jest jego wizytówką) a na pewno nie jest mieszkańcem Rojcy. (…)
Przechodząc do rzeczy, czy terminy: „Terem zabudowy przemysłowej”, „Teren zakładu górniczego”, „Teren zabudowy produkcyjno-usługowej” są tożsame z terminem budowa przedsięwzięć do przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych jak i tych innych jak niebezpieczne?
W tych zapisach jest clou sprawy. Ani ja ani nikt, którego znam
nie oburza się jeżeli chodzi o budowę firm produkcyjno-usługowych,
a jedynie te instalacje odpadowe – smrodliwe i pylące.
Takie terminy nie sposób też znaleźć w studium uwarunkowań,
a w projekcie planu są! A my mieszkańcy Radzionkowa Rojcy ich nie
chcemy! I tyle!
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Poruszył Pan kilka wątków, zatem; co do obszaru 1PU to ze
względu na Ragor został zakwalifikowany jako obszar produkcyjno-usługowy. Gwarantuję, że gdyby Ragor II miał powstać w miejscu,
gdzie nadal planowana jest budowa kompostowni (1PU) – nie byłoby tematu, ba każdy by przyklasnął.
Co do obszarów P i PU to i tu i tu dopuszcza się przetwarzanie
odpadów. Różnica jest taka, że w pierwszym dopuszcza się przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, a w tym drugim – przetwarzanie
odpadów innych niż niebezpieczne.
Co do „specyfikacji terenu”, moja ulica była 25 lat temu szutrowa,
a teraz jest brukowa, to co, ma nadal być szutrowa? Czy w budynkach socjalnych przy ul Lipoka czy Nieznanego Żołnierza mają być
wychodki jak na początku XX wieku, kiedy funkcjonowała huta Łazarza czy kopalnia? (…)
- My, mieszkańcy Rojcy nie chcemy żyć w smrodzie i pyle – czy coś
w tym dziwnego?
xxx
Oczywiście, iż gdzieś „szkodliwe” tereny są i będą, miasto
winno dbać, by własne „szkodliwości” u siebie likwidować,
ale niekoniecznie zapraszać w swe progi tych, którzy ulżyć
chcą własnym mieszkańcom, to nie szowinizm, pozbywali
się swych problemów kosztem innych miast. Radzionków to
nie hasiok! Ile by to nie przyniosłoby kasy dla budżetu miasta Rojca nie powinna stać składowiskiem śmieci. To tylko
chciwość i brak szacunku dla ludzi? Tym bardziej w trudnych czasach pandemii. Odwołanie publicznej debaty ze
względu na wirusa w tym kontekście uważamy za formalny
wybieg, co uwiarygodnia nie przedłużenie terminu składania sprzeciwów. To już cynizm… Koszty zmian w planie –
także szokują.
Red.

Głos Radzionkowski
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o. Jan Wlazły OMI:

Jest w nas głód
spotkania z Bogiem”
- Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI był wierny swemu
powołaniu. Jego szlachetna postawa uczy nas wiernego
trwania przy Bogu nawet wtedy, gdy nie jest to komfortowe – dyrektor Sekretariatu Powołań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Jan Wlazły OMI opowiada
o oblackich charyzmatach oraz trudnych wyzwaniach w
czasie epidemii.
Dagmara Nawratek: W tym roku Polacy przeżywali Wielki
Tydzień inaczej niż do tej pory. Dzięki mediom społecznościowym Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej stworzyli wirtualną
wspólnotę, czego dowodem jest „Oblacki album wiary w naszych
domowych Kościołach”. Które fotografie zrobiły na Ojcu największe wrażenie?
O. Jan Wlazły OMI: Rzeczywiście, to był inny Wielki Post
i Wielki Tydzień. Mam jednak nadzieję, że nie gorszy. Fotografie
i filmiki otrzymane od parafian i ludzi związanych z naszą zakonną
rodziną udowodniły to, że w wielu z nas jest prawdziwy głód spotkania z Panem Bogiem oraz z sakramentami. Potwierdziły również fakt, że jesteśmy potrzebni ludziom jako Misjonarze Oblaci
Maryi Niepokalanej. Dziękuję za to! Największe wrażenie zrobiły
na mnie zdjęcia przysłane przez ludzi, których znam osobiście.
Były to fotografie przedstawiające ministrantów ubranych w stroje liturgiczne i przeżywających Eucharystię w swoich własnych
domach. Wzruszyło mnie również zdjęcie przedstawiające ministranta ubranego w albę i błogosławiącego pokarmy wielkanocne.
Piękne jest to, że chłopcy uczestniczą w domowej liturgii, a nawet
jej przewodniczą. Myślę, że to mogą być pierwsze oznaki rodzącego się w nich powołania zakonnego.
- Internet wiele ułatwia, ale dokument Papieskiej Rady ds.
Środków Społecznego Przekazu mówi o tym, że w przestrzeni wirtualnej nie ma sakramentów. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej znaleźli wyjście z tej sytuacji, organizując spowiedź w wersji drive-thru. Jak wierni zareagowali na ten model sakramentu
pojednania?
Początkowo wierni reagowali na ten pomysł uśmiechem. Mogę
jednak powiedzieć, że już pierwszym spowiedziom towarzyszyły łzy wzruszenia. Był to dla mnie kolejny moment, w którym
spotkałem ludzi potrzebujących Pana Boga i Jego miłosierdzia,
a jednocześnie obawiających się epidemii. Wiele osób skorzystało
z tej formy sakramentu pokuty i pojednania. Wyrażały one swoją wdzięczność za sakramentalną pewność Bożego przebaczenia
wzbogaconą poczuciem bezpieczeństwa.
- Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI otrzymał miano „patrona na czas epidemii”, ponieważ z wielkim poświęceniem niósł
pomoc chorym i umierającym w czasie epidemii czerwonki i tyfusu, która miała miejsce w 1942r. Postulator generalny o. Diego
Sáeza OMI stwierdził: „Ludwik wiedział, jak pokazać uniwersalne boskie ojcostwo swoim życiem i przykładem, narażając się na
ryzyko: podróży z jednego miejsca do drugiego, przezwyciężania
nienawiści etnicznej i kontaktu z zakażonymi, co nie uchroniło go
przed męczeńską śmiercią w 1943r.”. Jaką duchową naukę możemy czerpać z jego szlachetnej postawy w tym wyjątkowym czasie?
Dla mnie najważniejsze jest to, że o. Ludwik Wrodarczyk OMI
był wierny swemu powołaniu. Realizował oblacką misję mimo zagrożenia oraz niebezpieczeństwa. Jego szlachetna postawa uczy
Głos Radzionkowski

nas wiernego trwania przy Bogu nawet
wtedy, gdy nie jest
to komfortowe. Myślę w tym kontekście
również o współbraciach oblatach, którzy mimo epidemii
koronawirusa
postanowili pozostać
w swoich placówkach misyjnych. Placówki te znajdują się
na wszystkich kontynentach.
Zrezygnowali oni z możliwości powrotu do
Ojczyzny. Pozostali
tam, ponieważ nadal
chcą być ze swoimi
owcami. To są pasterze, którzy „pachną

owcami” – tak mawia papież Franciszek.
- O. Ludwik Wrodarczyk OMI służył pomocą wszystkim potrzebującym bez względu na ich narodowość oraz wyznanie.
Często powtarzał: „Jest jeden Bóg dla wszystkich ludzi i musimy
wszyscy żyć zgodnie.”. Które wartości krzewione przez oblata są
szczególnie ważne w procesie kształtowania właściwych postaw
wśród młodego pokolenia?
Wszystkie! Podczas rozmów z młodymi ludźmi zauważam, że
dwie cechy naszego oblackiego charyzmatu interesują ich najbardziej: wspólnotowość i maryjność.
- W 2019r. objął Ojciec funkcję dyrektora Sekretariatu Powołań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Co mógłby Ojciec
doradzić młodym ludziom, którzy dopiero szukają swojej życiowej
drogi? Jak odnaleźć samego siebie w zgiełku współczesnego świata?
Pan Jezus powiedział do uczniów, którzy postanowili pójść za
nim: „Chodźcie, a zobaczycie.” (J 1, 39). Ten cytat odpowiada na
pytanie o to, jak poznać swoje powołanie. Najpierw posłuchaj swoich pragnień, a następnie idź za nimi. Jeżeli chcesz głosić słowa
Chrystusa, najpierw przyjdź i zobacz, jak wygląda życie zakonne,
kapłańskie. Poznaj nas – Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
i odpowiedz sobie na pytanie o to, czy chcesz żyć podobnie jak my.
Nasza zakonna rodzina organizuje bezpłatne rekolekcje i dni skupienia skierowane do siódmoklasistów oraz do starszych uczniów.
- Jak wyglądają rekolekcje powołaniowe odbywające się
w klasztorach zgromadzenia? Czy pozwalają one przyjrzeć się codziennemu życiu wspólnoty oblackiej oraz realizowanemu przez
nią charyzmatowi?
Przez kilka dni chłopcy mieszkają z nami w klasztorze, uczestniczą we wspólnej modlitwie, poznają nas, rozmawiają z nami
i rozważają kwestię powołania. Uczeń może w spokoju zastanowić się nad tym, czy fascynuje go taki sposób na życie. Każde rekolekcje i dni skupienia są inne, a ich charakter zależy od danego
miejsca oraz od klasztoru, w jakim się one odbywają. Ważna jest
również ekipa, która w nich uczestniczy. Niezmiennymi elementami takich rekolekcji są następujące kwestie: wejście w rytm dnia
danego klasztoru, poznanie zakonnej codzienności, ciekawe spotkania z naszymi nowicjuszami i klerykami. Nie brakuje czasu na
modlitwę ani na sakrament pokuty i pojednania. Każde rekolekcje
obfitują w miłe spotkania przy stole, wyjątkowe chwile poznawania
siebie i rówieśników, a także w niezapomniane momenty przeznaczone na wspólną zabawę, sport, zwiedzanie oraz interesujące konferencje. Przyjedź i zobacz! Zapraszamy!
- Dziękuję za rozmowę.
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Jak być dobrym dla kotów –
Lekcja druga: czym karmić koty?

Wszystkie koty to drapieżniki, podstawą ich wyżywienia jest więc mięso. Kiedyś koty musiały same zadbać o swoje wyżywienie, polowały na małe zwierzęta
– myszy, szczury, węże czy ptaki. Koty domowe, a nawet
koty wolno żyjące, dzisiaj raczej same się nie wyżywią,
jeśli nawet polują, to raczej dla rozrywki.
Co więc powinny jeść koty, żeby były zdrowe?
Na początek czas obalić mit o tym, że koty to
mlekopije. Owszem, mogą pić mleko, ale ono im
nie służy. Po mleku koty mają różne zaburzenia
trawienne, biegunki, rozwolnienia… W sklepach zoologicznych można kupić specjalne
mleko dla kotów, ale czytałam, że też nie jest
ono zdrowe dla kotów ponieważ zawiera cukier,
więc jeśli już chcecie kotom kupić takie mleczko
– to od czasu do czasu, nie za często. Natomiast
tego mleka, które my pijemy – nie podawajcie
kotom. Koty, choć z natury mało piją, powinny
mieć dostęp do świeżej wody, zwłaszcza kiedy
jest ciepło. Kot średniej wielkości (ok. 5 kg.) powinien wypijać ok. 200 – 250 ml wody
Niektóre koty są przyzwyczajone przez właścicieli do jedzenia „ludzkiego jedzenia”, żółtego sera, wędlin, czy
mięsa przyprawionego odpowiednio dla ludzi. Nie jest to dobre dla
kotów, zwłaszcza sól i inne przyprawy są wręcz szkodliwe dla kota.
Nie uczmy kota, że w czasie naszego posiłku będzie dostawał jakieś
kąski z naszego talerza, to może jest zabawne, ale na dłuższą metę –

INFORMACJA W SPRAWIE
UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW
SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 – 2023
Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miasta Radzionków z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 osoby
na ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach na
kadencję 2020-2023. Działając na podstawie ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.
2020 r., poz. 365) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr
121, poz. 693), informuje się, iż nieprzekraczalny terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego
w Gliwicach upływa dnia 30 czerwca 2020 r.
(…) Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Radzionkowa. Zgłoszenia kandydatów na
ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata
na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat
jest zatrudniony lub zamieszkuje. (…)
Informacje i wszelkie wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Radzionków, w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 lub 7, albo telefonicznie pod numerem (32) 388-71-10,
(32)388-71-12. Przewodniczący Rady /-/ mgr inż. Stefan Hajda
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jest uciążliwe, kot powinien jeść ze swojej miseczki kocie jedzenie.
Podstawą wyżywienia kota, jak wspomniałam na wstępie, powinno być mięso. Ponieważ przygotowanie odpowiedniego jedzenia w domu może być trudne i czasochłonne, więc właściciele często korzystają z gotowego jedzenia, którego na rynku mamy pod
dostatkiem – począwszy od tzw. „śmieciowego fast fooda” aż po
ekskluzywne i drogie puszeczki… Jedzenie, które nazwałam „fast
foodem” jest niezbyt zdrowe ponieważ zawiera mało mięsa, mało
białka, ale jest przyprawione w taki sposób, że pięknie kotom pachnie, więc jedzą je bardzo chętnie. Skład pożywienia jest podany na
opakowaniu, możemy się wcześniej dowiedzieć ile procent karmy
stanowi mięso, a ile bezwartościowe polepszacze. W karmie powinno być więcej białka niż węglowodanów, unikać trzeba karmy z dużą ilością
dodatków, sprawdzać czy w karmie są mikroelementy.
Jedzenie może być suche lub mokre.
Suche jest tańsze, ale trzeba uważać, żeby
kot się nie odwodnił, a odwodnienie trwale
uszkadza narządy wewnętrzne kota i jest
dla niego bardzo niebezpieczne. Z kolei
mokre nawadnia kota, czasem ponad miarę, co obciąża jego nerki, a nerki kota to delikatny i wrażliwy narząd. Trzeba zachować
umiar i zdrowy rozsądek.
Możemy również sami karmić zdrowo
swojego kotka – np. gotowanym w domu
mięsem, najlepiej drobiowym lub wołowym. Mięso powinno być
gotowane bez soli. Mięso może być również sparzone wrzątkiem.
Koty mogą jeść surowe mięso, ale z tym łączy się ryzyko zarażenia
bakteriami lub pasożytami, warto więc najpierw mięso zamrozić, co
sprawi, że niepożądane żyjątka zginą.
Koty lubią jeść ryby, można więc raz na jakiś czas podać kotu kawałek – ale nie smażonej!! lecz gotowanej lub sparzonej wrzątkiem ryby.
Koty jedzą również żółtka jaj, ryż, marchewkę i inne warzywa. Ale powinny być one ugotowane i nie powinno się ich podawać zbyt wiele.
Koty, podobnie jak ludzie, narażone są na otyłość. Żeby jej uniknąć nie należy przekarmiać kotów. Kot powinien dostać dzienną
dawkę jedzenia, dostosowaną do swojego wieku i wagi – i na tym
koniec. Żadnego podjadania! Wyjątek stanowią małe koteczki, które powinny często jeść, więc dla nich miseczki mogą być zawsze
pełne. Małe koty są bardzo aktywne, spalają kalorie, więc mogą sobie pozwolić na więcej.
Taco Makota

MOŻEMY JUŻ ĆWICZYĆ NA WOLNYM POWIETRZU, ALE Z OGRANICZENIAMI
Od 4 maja znowu można korzystać z niektórych obiektów
sportowych głównie otwartych To m.in. boiska, korty tenisowe i bieżnie, skateparki…
Otwarto boisko wielofunkcyjne przy ul. Knosały (na płycie
głównej może przebywać 6 osób i 4 na boisku treningowym
w tym samym czasie), boisko piłkarskie i korty tenisowe na
Księżej Górze (odpowiednio może tam przebywać 6 i 4 osoby),
boiska do piłki plażowej i tenisa plażowego (maksymalnie 4 osoby w tym samym czasie na boisku), miniboisko do koszykówki
(maks. 4 osoby). Obiekty trzeba wcześniej zarezerwować telefonicznie: na Księżej Górze między godz. 14 a 22 pod numerem
tel. 784-640-259, a przy ul. Knosały między godz. 15 a 19 pod
numerem tel. 883-344-861. Nieczynny wciąż jest park linowy
i siłowania zewnętrzna na Księżej Górze, wybieg dla psów i skate
park w Rojcy….
Głos Radzionkowski
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„Czyste miasto” na nowo
Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste
Powietrze” ruszył 15 maja. Jak informuje Ministerstwo Klimatu, nowa formuła programu przewiduje współpracę z bankami
i wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo
do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania. Zmiany
ułatwiają też dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł
ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Do Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej
wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do
otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie.
NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich, żeby zainteresowane banki mogły wziąć udział w programie. Resort Klimatu zapowiada, że wypracowane zostały uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które ułatwiają dofinansowanie
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych.
Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe. Jak wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik
Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie prowadzona obserwacja, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu. Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste
Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu
dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli
pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego
instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.
Czas pandemii koronawirusa NFOŚiGW wykorzystał na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami

smogowymi – nowego formularza wniosku do „Czystego Powietrza”. Efektem prowadzonych prac i konsultacji była zmiana programu „Czyste Powietrze”, przewidująca możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem
z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni
będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie
domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim
formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło
sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się
do programu. Dlatego 30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli
beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia
takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca
maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom
pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.
Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od
15 maja, w program „Czyste Powietrze” zaangażowane będzie
także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy.
Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa
wniosek o dofinansowanie w „Czystym Powietrzu”.
Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł
na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.
opr. ab

WARTO SZANOWAĆ
WODĘ…

Woda stopniowo staje się coraz droższa, i każdy, niezależnie od poglądów na ekologię, musi
zacząć ją oszczędzać.
W Radzionkowie spora część mieszkańców posiada ogródki –
przydomowe, działkowe, mamy też kwiatki w doniczkach, na
balkonach, każda taka uprawa wymaga podlewania. I tu warto wykorzystać wodę deszczową. Wiem, ze wiele osób posiada
beczki czy inne pojemniki, do których zbierana jest deszczówka, wykorzystywana potem do podlewania ogrodów. Niedawno
czytałam, że są gminy w Polsce gdzie władze zachęcają ludzi do
oszczędzania wody i wykorzystywania deszczówki. W podkrakowskiej gminie Zielonki rozdano mieszkańcom zbiorniki na
wodę w ramach programu mikroretencji. Program okazał się
strzałem w dziesiątkę, chętnych było znacznie więcej niż zakładano. Podobne programy są wprowadzane również w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Bielsku-Białej i wielu innych
gminach – większych i mniejszych. Może warto byłoby taki program zaproponować również mieszkańcom Radzionkowa? Myślę, że chętnych byłoby wielu.
(maj)
Głos Radzionkowski
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ARCHIWALIA, HISTORIA O RYNKU…

Radzionków: Marzenia o rynku
KRZYSZTOF SZENDZIELORZ 5 czerwca 2006, DZIENNIK ZACHODNI

(…) Władze miasta rozpoczęły konsultacje w sprawie przebudowy placu Letochów w centrum Radzionkowa. W przyszłości miałby zostać on przekształcony w coś na kształt rynku, którego miasto dziś nie ma.
Władze miasta rozpoczęły konsultacje w sprawie przebudowy
placu Letochów w centrum Radzionkowa. W przyszłości miałby
zostać on przekształcony w coś na kształt rynku, którego miasto
dziś nie ma. Plac Letochów znajduje się w samym centrum miasta u zbiegu ulic Śródmiejskiej, św. Wojciecha, Męczenników
Oświęcimia i Szymały. Stoi tam pomnik poświęcony Powstańcom
Śląskim. Ufundował go gen. Jerzy Ziętek. Władze miasta organizują tutaj uroczystości państwowe. Z placem bezpośrednio sąsiaduje
obskurny budynek supermarketu. Za placem Letochów od strony
ul. Śródmiejskiej prywatna firma stawia właśnie nowy budynek,
w którym znajdzie się sklep mięsny. To właśnie ta inwestycja zmobilizowała władze Radzionkowa do opracowania pomysłu przebudowy placu Letochów pod nazwą „Forum Miejskie”. Przedstawił ją
na ostatniej sesji Rady Miejskiej Karol Tobór, wiceburmistrz Radzionkowa.
- Do rozważenia pozostaje sprawa znajdującego się tam pomnika i jego ewentualne przeniesienie na plac Jana Pawła II przy
Centrum Kultury Karolinka – prezentował pomysł Karol Tobór
rajcom miejskim.
- Moim zdaniem powinniśmy liczyć na to, że w przyszłości nastąpi „śmierć techniczna” budynku Plusa. Wtedy przy okazji zlikwiduje się także parking w tym miejscu. Będziemy mieli ładne

centrum. Przy ewentualnych przenosinach pomnika trzeba pomyśleć też o prawach autorskich jego twórców – uzasadniał Gustaw
Jochlik, burmistrz miasta.
Okazuje się bowiem, że plan zagospodarowania przestrzennego zabrania rozbudowy budynku handlowo-usługowego w tym
miejscu. Tak więc w przyszłości można byłoby liczyć na rozbiórkę
supermarketu.
- Jestem za przesunięciem pomnika bliżej drogi, bo faktycznie
może on źle wyglądać na tle sklepu mięsnego – uzasadniała swój
pomysł Małgorzata Janota, radna miejska.
Zupełnie inną koncepcję przedstawił radny Krzysztof Hajda. –
W Radzionkowie w ogóle nie możemy mówić o centrum miasta. Jest
okazja żeby to zmienić. Pomyślmy o stworzeniu prawdziwego rynku. Moglibyśmy wykupić teren „Agrosadu” – przekonywał Hajda.
Ten pomysł jednak nie spodobał się większości radnych. – Nie
możemy zmusić właściciela „Agrosadu” do sprzedaży tego terenu
– przypominał Karol Tobór. Wstępne konkluzje były takie, żeby
pomnik pozostawić na placu Letochów i co najwyższej przesunąć
go. Sam plac miałby zostać wyremontowany. Władze Radzionkowa
planują jeszcze konsultacje ze stowarzyszeniami, a przede wszystkim z kombatantami. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na
przyszły rok.
xxx
Poszperaliśmy po archiwach, tekst ten przytaczamy dla prawdy
historycznej…
red.

RYNEK STAŁ SIĘ FAKTEM,
FAKTY PRZED NAMI…

Radzionkowski rynek – otwarty, co prawda bez fanfar, werbli i przecinania wstęgi, jak to onegdaj było na
przykład na ulicy Artura, ale stoi otworem dla chętnych, którzy chcą swą ciekawość zaspokoić, względnie na
chwilę zająć czymś znudzone dzieci.
Przypominamy, iż projektantami rynku byli: Stanisław Lessaer i Jarosław Broda.
Jakie wrażeni? – te zawsze są subiektywne rzecz jasna. Od czasu,
gdy tam byliśmy w połowie maja, coś przybyło, kilka ozdobnych
drzewek, w każdym razie plac, przypominamy – o wymiarach 150
x 96 metrów – jest omalże gotowy. Jak nam się wydaje, pierwotna
koncepcja zagospodarowania rynku pokazywana na licznych wizualizacjach, nieco odbiega od rzeczywistości…
I właśnie o tym najpierw. Na razie to mało Eko-rynek, setki ton
betonu, nieco zieleni, nieco drzewek, ogromny brodzik(?). Jakie
funkcje będzie pełnił? Domniemamy, iż nie służyć będzie moczeniu nóg, albo miejsca dorastania kijanek, a pewnie ma służyć nawilgoceniu tego terenu, chłodzeniu otoczenia. Martwi nas jednak
to, iż bardzo trudno będzie go utrzymać w czystości. Trochę wody
jednak nie zaszkodzi, lepsze to niż wybrukowany bytomski „Plac
Czerwony”, jak się go nazywa, choć tam ruszyła właśnie akcja sadzenia drzewek kosztem kostek brukowych…
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Ławki, dość topornie przytwierdzone
do podłoża, ale estetyczne, miejsca do
siedzenia, że tak to nazwiemy – grupowego – wykonane z tworzyw kompozytowych podejrzewamy, iż mocno grzać
nam będą w…
Scena, kwiatki – bratki, fontanna, widzieliśmy tylko na urzędowych fotkach, jak pięknie funkcjonuje przede wszystkim w nocy,
no i rzeźba pary w ludowych strojach – to
ukłon w stronę „Małego Śląska”, co gdzieś
wyczytaliśmy. O gustach się podobno nie
dyskutuje, nam się ona podoba. Nieważne,
iż trudno odczytać, w jakich strojach, z jakiego regionu para się prezentuje, nieważne,
iż twarze postaci są nieco odhumanizowane, całość rzeźby w ekspresyjnej pozie coś mówi, inspiruje nawet…
A mają tu stanąć jeszcze rzeźby górnika i piekarza.
Co do fontann, nie tylko nowej: Główny Inspektor Sanitarny 21
kwietnia zakazał uruchamiania fontann, zdrojów ulicznych i poidełek. Pismo w tej sprawie trafiło do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce:
„W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

wywołującego chorobę COVID19, jak również dynamiczną sytuacją
w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz
zbliżającą się korzystną aurą pogodową, uprzejmie informuję, iż nie
zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów z uwagi na
fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem
dla cząsteczek wirusa”.
Oznacza to, że aż do odwołania w miastach nie będą działały
fontanny, mgiełki chłodzące i kurtyny wodne uruchamiane w czasie upałów, a także zdroje uliczne.
xxx
Rynek jest jaki jest każdy to widzi. Może istotnie będzie miejscem odpoczynku i rozrywki, do której służyć będzie scena
umieszczona tuż obok ściany „Karolinki”. Może będzie miejscem
towarzyskich spotkań radzionkowian, po latach wrośnie w nową
świadomość mieszkańców naszego miasta…
xxx
Pozostaje przed nami jeszcze drugi etap, związany z budową komercyjnej części rynku. Gmina już szuka inwestorów. Według założeń, wokół rynku ma powstać pierzeja budynków, składająca się
łącznie z 21 kamienic usytuowanych wokół Eko- rynku. Wszystkie
budynki dostępne będą od strony samego placu miejskiego, jak i od
strony zewnętrznej, tj. poprzez istniejący układ komunikacyjny w tej
części miasta. Wejście na sam plac odbywać się będzie przejściami
utworzonymi między projektowanymi budynkami oraz od strony
południowo-wschodniej. Tyle założenia, fakty? Na razie ich nie ma.
Głos Radzionkowski

Wedle założeń budynki wokół rynku miałyby powstać w latach
2021-2022 i szacuje się, iż kosztowałyby ok. 35 mln zł. Oczywiście, że Radzionkowa na to nie stać, niezbędny będzie wiec partner
prywatny, albo jakiś deweloper, który chciałby zaryzykować spore
pieniądze będąc przekonany zagospodarowując działki, iż zysk to
przyniesie, albo indywidualni inwestorzy. Jest jeszcze opcja PPP –
partnerstwa publiczno – prywatnego, czyli przy zaangażowaniu
częściowym gminy, jeśli nie wykonawczym, to zrzekając się wpływów z inwestycji. No dobrze, a gdzie w tych koncepcjach mieści
się ratusz? Przecież to jeden ze sztandarowych pomysłów na nowy
rynek!? Kto go wybuduje? Prywatny przedsiębiorca? – a gmina
będzie płaciła mu czynsz na podstawie umowy, w której pewnie
znalazłaby się klauzura o 3- miesięcznym wypowiedzeniu?! Nie
starcza wyobraźni…
xxx
Teren zakupiono od prywatnego partnera – Agrosadu w 2007
roku za 3,6 mln zł, PRL -u było tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, a historycznie Folwark Donnersmarcków. Na rynek wydano
6,5 mln zł, wedle zapewnień – Radzionków płaci tylko 5 proc.,
czyli około 325 tys. zł. Budowę rynku w 85 proc. finansuje Unia
Europejska, a resztę – budżet państwa.
xxx
Podczas skromniej inauguracji oficjalnego otworzenia rynku,
o dacie nic nam jeszcze nie wiadomo, ma zostać zakopana w ziemi „kapsuła czasu”. To rodzaj takiego „testamentu” dla przyszłych
pokoleń, który winien zawierać choć cząstkę prawdy o współczesności, w której dokonywano tego aktu. Bardzo ciekawi jesteśmy
tego tekstu…
Red.

DRZEWA LECZĄ…

Drzewa w mieście od zawsze miały pozytywny wpływ na estetykę. Od jakiegoś czasu wiadomo też o ich wpływie na obniżanie temperatury w lecie oraz na redukcję ilości dwutlenku
węgla. Najnowsze dane pokazuję także, że pozytywny wpływ
drzew na tkankę miejską można wyrazić w pieniądzach.
Brytyjski Urząd Statystyczny w najnowszym raporcie szacuje,
że pokrycie drzewami londyńskich ulic przyczyniło się do zaoszczędzenia w latach 2014-2018 pięciu miliardów funtów tylko
dzięki chłodzeniu powietrza. Ponadto przyczyniły się także do
ograniczenia spadku wydajności pracy wynikającego z wysokich temperatur. To zdaniem brytyjskich statystyków dodatkowe 11 mld funtów.
xxx
To tak a propos stosunku ilości betonu do drzew w naszym, i nie
tylko naszym mieście…
red.
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