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inauguracja
kampanii
wyborczej
19 września br. odbyła się inauguracja kampanii wyborczej
Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Mieszkańców
Radzionkowa. Zaprezentowaliśmy naszych kandydatów do
Rady Miasta oraz do Rady Powiatu. Głównym punktem spotkania był występ Radzionkowskiego Big Bandu pod batutą
Klaudiusza Jani. Po koncercie, spotkanie przy kawie i rozmowy – o Radzionkowie, przyszłości, problemach, rozwoju
miasta.
Szanowni Mieszkańcy, serdecznie dziękujemy za Waszą
obecność na inauguracji kampanii wyborczej Inicjatywy
Mieszkańców Radzionkowa. Interesujące i ważne rozmowy,
opinie, sugestie oraz wsparcie są dla nas bezcenne. Ogromnie dziękujemy Klaudiuszowi Jani oraz stworzonemu przez
niego Radzionkowskiemu Big Bandowi za wspaniały koncert. Rozpoczęcie kampanii traktujemy jako zaproszenie do
rozmów i dyskusji nad przyszłością naszego miasta, dlatego
zapraszamy do kontaktu z kandydatami na radnych, którzy
pozostają w pełni do Waszej dyspozycji.
Gabriel Tobor
i Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa

Kandydaci Inicjatywy
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Określają nas nasze czyny
Gabriel
Tobor

P

Mijają cztery lata kadencji. Czas na pierwsze podsumowania. Efekt wytężonej, czteroletniej pracy widzicie Państwo sami, mnie pozostaje uzupełnić informację o niektórych detalach i danych liczbowych składających się na całość.

rzez okres tych czterech lat wydatki inwestycyjne pochłonęły łącznie kwotę
prawie 55 mln złotych, z czego ponad 31 mln
to środki własne, resztę stanowią środki zewnętrzne. Zacznijmy więc od przeglądu najważniejszych zrealizowanych inwestycji.
W całości z własnych środków przebudowano ul. Średnią i Jaracza. Wybudowano
nową drogę i chodnik do Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych. Modernizując konsekwentnie „górkę”, przebudowano
ulice Barbórki, Wiktorii i Miłą, wyremontowano generalnie ul. Zejera na odcinku
od ul. Księżogórskiej do placu Letochów.
Zmodernizowano sześć ganków łączących
ul. św. Wojciecha – ul. Norwida - ul. Słowackiego. Zmodyfikowano ulice Sobieskiego,
Sienkiewicza i Pod Lipami. Przebudowa
placu przed liceum, placu przed starym
dworcem, miasteczka rowerowego do nauki
jazdy dla dzieci na tzw. Plantach, budowa
nowego targowiska miejskiego czy chociażby wymiana nawierzchni chodników
w kilku miejscach – również zmieniły oblicze tych części miasta. Trwa przebudowa na
ul. Larysza i ul. Nieznanego Żołnierza.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że od
2012 roku zarządzamy ulicami: Śródmiejską, Szymały, Męczenników Oświęcimia
i częścią św. Wojciecha do ul. Knosały. To
centralne ulice miasta, które były w zarządzie dróg powiatowych. Czy tak wyglądałyby pozostając tam dalej? W dwa lata
wymieniliśmy nawierzchnie kilku chodników (łącznie ok. 1 km), pozostała do przebudowy ul. Szymały na odcinku od placu
Letochów do ul. Schwallenberga. Chcemy
tej części drogi nadać nowy charakter, na
kształt promenady, zamykając z niej jednocześnie wyjazd. Ale najpierw czeka nas
budowa ronda na skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i ul. Długiej.
Środki zewnętrzne to ważne źródło finansowania wielu zadań. Prawie 24 mln złotych
to niebagatelna kwota. Jednym ze źródeł ich
pozyskania jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, popularnie zwanych „schetynówkami”. Mając na uwadze
fakt, że byliśmy pierwszą gminą w kraju,
gdzie w ramach tych środków zrealizowano
inwestycję drogową (ul. Artura), świadomi
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zabezpieczenia w budżecie środków własnych w wysokości 50%, konsekwentnie
staraliśmy się o wsparcie kolejnych zadań.
Efekt – trzy „schetynówki”, ulice Orzechowska, A. Krzywoń i Szymały, gdzie prace
dobiegają końca.
Zrównoważony rozwój to jeden z argumentów pozyskiwania środków unijnych.
W każdym projekcie należało wskazać
działania uzupełniające, mające znaczenie
przy ocenie projektu. Na całość złożyły się
działania ukierunkowane na infrastrukturę
drogową, ochronę środowiska, nauczanie,
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
Budowa ul. Księżogórskiej, rekultywacja
rzeki Szarlejki, rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, budowa Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 r. oraz przebudowa sali widowiskowej i zaplecza CK „Karolinka” – to
największe zadania, których dofinansowanie zamknęło się kwotą ponad 18 mln złotych. W tym przypadku musieliśmy jeszcze
zabezpieczyć 15% wkładu własnego.
Aby domknąć obraz całości dodam, że na
same zadania związane z infrastrukturą
drogową (bez placów) wydatkowaliśmy ponad 16 mln złotych, gdzie zmodernizowaliśmy łącznie 8,7 km dróg, w tym:
•
prawie 8 km chodników,
•
5 km ścieżek rowerowych,
•
ponad 3 km nowej sieci wodociągowej,
•
ponad 7 km sieci kanalizacyjnej.
Dodając do tego wspomniane place, daje to
łącznie powierzchnię 74 tys. m2.
Tyle statystyk. Pozwólcie Państwo zwrócić
jeszcze uwagę na kilka zadań już rozpoczętych, których realizację wiążemy z nowymi
środkami zewnętrznymi.
W ramach nowego podziału środków
unijnych, które prawdopodobnie zostaną
uaktywnione z końcem 2015 roku, mamy
zgłoszone:
•
rewitalizację budynków przy ul. Kużaja wraz z przebudową infrastruktury
komunikacyjno-społecznej wokół,
zmierzającą do zbudowania funkcjonalnego centrum dzielnicy (OSI). Na
marginesie wystarczy wspomnieć,
że wpisanie nas do bytomskiego

OSI to efekt kilku miesięcy rozmów
i spotkań, w tym również spotkań
z ówczesną minister – Elżbietą Bieńkowską. Dzisiaj, ze służbami marszałka, uzgadniamy jak te 20 mln zł, które
nam przypisano, rozdysponować na
konkretne projekty obejmujące obszar
prawie 10 hektarów Rojcy;
•
budowę rynku miejskiego, gdzie
mamy gotową koncepcję architektoniczną i zrealizowane wyburzenia
części dawnego folwarku, pozwalające
na pierwszą fazę jego realizacji. Jeszcze
w tym roku rozpoczniemy przebudowę parku przy ul. Śródmiejskiej,
otwartego i wkomponowanego w tzw.
Eko Rynek;
•
budowę II etapu obwodnicy zachodniej miasta i ścieżek rowerowych.
Zmagania związane z obszarem
Natura 2000 dobiegają wreszcie końca
i jeszcze w tym roku powinniśmy
uzyskać pozwolenie na budowę;
•
montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych. Chęć przystąpienia do projektu zgłosiło 265 osób.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego nie wniosła uwag do
fiszki projektu.
Pierwsze trzy to olbrzymie zadania, których
wartość kosztorysowa przekracza zdolności
finansowe gminy. Ich realizacja będzie możliwa tylko w połączeniu ze środkami unijnymi. Zabieganie o te środki trwają od roku.
Dokonano wstępnego podziału środków.
Trwają konsultacje fiszek projektowych.
Nie rezygnujemy z tzw. „schetynówek”.
Zgłosiliśmy do realizacji przebudowę ul.
Słowackiego – Reymonta – Pietrygów. Gotowe projekty przebudowy tych ulic, długi
ciąg komunikacyjny, ważność skomunikowania oraz współpraca z przedsiębiorcami
i powiatem powinna zagwarantować dostateczną punktację do jej realizacji w ramach
programu.
Gotowa jest również koncepcja architektoniczna basenu krytego przy hali sportowej
i przedłużenia ul. Księżogórskiej. Pierwsze
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zadanie chcemy zrealizować w koncepcji
z partnerem prywatnym w ramach PPP, co
do drugiego nie mamy jeszcze sprecyzowanej formy sfinansowania. Chcemy etapować
to zadanie na dwa odcinki – pierwszy do
ul. M. Dąbrowskiej, drugi do ul. Nieznanego Żołnierza.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z programu likwidacji niskiej emisji tzw. KAWKA, zgłosiliśmy swój udział w programie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pozytywnie zweryfikował projekt dotyczący modernizacji
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych,
realizowany z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Do programu zakwalifikowano
62 wnioski mieszkańców.
Jednym z problemów komunikacyjnych
miasta jest jego rozdzielenie linią kolejową.
Dlatego też zabiegamy o rozwiązania ułatwiające skomunikowanie „górki” z centrum miasta. Mamy wstępną zgodę PKP
na likwidację wiaduktu przy ul. Przyjaźni
(tego niższego), pod warunkiem przejęcia
kosztów jego likwidacji. Trwają rozmowy
w sprawie przejścia (tunelu) dla pieszych
w okolicy wiaduktu nad ul. Zejera.
Jesteśmy na etapie projektowania dwóch
budynków mieszkalnych. Ich budowa powinna się rozpocząć w przyszłym roku. To
łącznie 30 mieszkań, które w części rozwiążą problemy mieszkaniowe. W wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy mamy zaplanowane
kolejne dwa budynki.
To tylko wąski wycinek naszych działań.
Siłą rzeczy skupiłem się jedynie na infrastrukturze. Państwa ocenie pozostawiam
skuteczność działania, a że uzależniona
jest ona od środków finansowych, również
skuteczność pozyskiwania i wykorzystania
środków zewnętrznych.
Gabriel Tobor

Czas podsumowań
Wydaje mi się, że wczoraj powierzyli mi Państwo
reprezentowanie swoich interesów na forum Rady
Miasta, a już dzisiaj nadchodzi czas podsumowań.
Bez wątpienia intensywność i nawał pracy, którą
z pełnym zaangażowaniem i satysfakcją mogłem
dzięki Państwu wykonywać, wpłynęła na takie
postrzeganie rzeczywistości. Przede wszystkim cieszę się, że podsumowując kadencję radnego mogę
z czystym sumieniem stwierdzić, że był to bardzo
dobry okres dla miasta.

Dariusz Wysypoł
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atrząc na miniony okres mógłbym pochwalić się zrealizowanymi obietnicami wyborczymi, jednak co udało się zrobić doskonale Państwo widzą. Wielu spraw nie zrealizowalibyśmy bez Państwa wsparcia, sugestii i pomocy, dlatego dziękuję Wam za zaangażowanie i wspólne spotkania, podczas moich cotygodniowych dyżurów.
Pełniąc funkcję przewodniczącego odpowiedzialny byłem za kierowanie i organizację
pracy Rady Miasta Radzionków, dzięki czemu miałem zaszczyt udziału w wielu spotkaniach z Państwem. Zawsze trafiałem na życzliwość i pomoc, za co również chciałbym
Państwu gorąco podziękować.
Obecna kadencja kończy się w momencie, kiedy miasto znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, z bardzo niskim wskaźnikiem zadłużenia oraz z przyjętą bardzo dobrą
strategią rozwoju gminy. Przed miastem stoi jednak bardzo wiele wyzwań i szans. Możemy pozyskać kolejne środki zewnętrzne, do czego jesteśmy doskonale przygotowani, możemy zrealizować skrupulatnie planowane od dłuższego czasu bardzo duże zadania inwestycyjne, takie jak dalsza część obwodnicy, mieszkania komunalne, rynek, basen kryty
czy boisko dostosowane do potrzeb miasta. Jednak jak będzie wyglądała dalsza przyszłość
miasta zależy wyłącznie od Państwa wyborów. W okresie kampanii wyborczej pojawią się
zapewne cudotwórcy obiecujący złote góry, jednak gwarancji na zrównoważony rozwój
naszego miasta udzielić mogę Państwu jedynie, jeżeli zaufają Państwo ponownie Inicjatywie Mieszkańców Radzionkowa.
Radzionków to miasto, z którym jestem związany bardzo emocjonalnie, na którym bardzo mi zależy, to miejsce, w którym żyje moja rodzina, dlatego oddaję się do Waszej dyspozycji. Wspólnie możemy zmieniać nasze miasto, czyniąc je coraz bardziej przyjaznym
mieszkańcom.
Dariusz Wysypoł

Udało się wiele

Tomasz Gościniak
Długo zastanawiałem się, w jaki sposób ująć
ogrom pracy, która została włożona przeze
mnie oraz Radnych Rady Miasta Radzionków
w rozbudowę naszego miasta oraz polepszenie życia mieszkańców. Dodatkową trudność
stanowi to, że muszę to ująć w krótkim artykule. Postanowiłem podzielić wszystkie moje

spostrzeżenia na dwa artykuły, które ukażą się
jeden po drugim, mając nadzieję, że będą mieli
Państwo szansę przeczytać obydwa.
Chciałbym się skupić na opisaniu pokrótce inwestycji oraz tych rzeczy, z których wszyscy, na
co dzień korzystamy, nie będę tutaj wspominał
o pracach w komisjach oraz kontrolach, które
każdy Radny musi wykonywać w ramach swoich obowiązków, a które stanowią niezliczone godziny pracy w terenie, jak i w Urzędzie
Miasta.
Patrząc na zmiany, które nas otaczają bardzo
szybko przyzwyczajamy się do dobrego i nie
zauważamy pozytywnego trendu zmian na
lepsze. Taka jest natura człowieka i dlatego
chciałbym tutaj podsumować kilka, moim

zdaniem ważnych zmian, które dokonały się
na przestrzeni ostatnich lat w Radzionkowie:
•
„Karolinka” – remont i rewitalizacja jej
otoczenia, cieszy to szczególnie, że kultura jest zwykle najbardziej pomijanym
i niedostrzeganym obszarem, a wszyscy
wiemy, że jednym z ważniejszych w naszym życiu,
•
Targowisko – zmiana niedawna, ale już
wiele ludzi zapomniało, jak chodziliśmy
w błocie i kałużach po starym placu,
obecnie mamy więcej sprzedawców oraz
lepsze warunki dla kupujących,
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PODDAJĘ
SIĘ WASZEJ OCENIE
Michał
Dzionsko

Szanowni Państwo,

Z

akończyła się kolejna kadencja samorządowa, w której z Państwa wyboru
pełniłem funkcję radnego Miasta Radzionków. Ostatnie cztery lata to okres działań
podjętych jako zobowiązania względem
Mieszkańców w skutecznym realizowaniu
zadań, które przede mną postawiliście oddając na mnie swoje głosy. Jestem dumny,
że mogłem Państwa reprezentować w lokalnym samorządzie i ufam, że jesteście
Państwo z mojej pracy zadowoleni. Poddając się Waszej sprawiedliwej ocenie, poniżej przedstawiam dokonania w mijającej
kadencji w naszym okręgu, jak również
w skali całego miasta.
Z zadań inwestycyjnych, które udało się
zrealizować na terenie naszego okręgu wyborczego, można wymienić:
1. Przebudowę ulicy Orzechowskiej
wraz z budową chodnika na odcinku
od skrzyżowania z ul. A. Krzywoń do
skrzyżowania z ulicą św. Wojciecha;
2. Remont chodnika w ciągu ulicy
św. Wojciecha na odcinku od pl. Le-

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

tochów do skrzyżowania z ulicą
ks. Knosały oraz budowę miejsc
parkingowych;
Modernizację oświetlenia ulicy
Sobieskiego;
Przebudowę ulicy Sobieskiego wraz
z budową chodników;
Remont klatki schodowej w budynku
przy ulicy Sobieskiego 2;
Rozpoczęcie procedury związanej
z przejęciem przez gminę części działek stanowiących drogę dojazdową do
posesji zlokalizowanych w ciągu ulicy
Orzechowskiej (2 „gonki”);
Remont chodnika w ciągu ulicy
św. Wojciecha (część powiatowa);
Przebudowę ulicy Anieli Krzywoń;
Budowę ulicy Księżogórskiej;
Przebudowę ulicy Pożarnej II wraz
z wymianą sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej.

Ponadto zgłosiłem szereg interpelacji oraz
wniosków odnośnie poprawy nawierzchni
dróg i chodników, poprawy oznakowania
oraz jego systematycznej wymiany, zmiany

tablic z nazwami ulic. Za swój sukces uważam fakt, że mogłem popierać plany inwestycyjne, dla których gmina uzyskiwała
dofinansowanie unijne, między innymi
przebudowę sali widowiskowej w Centrum
Kultury „Karolinka” oraz dofinansowanie
przebudowy dróg z budżetu państwa, np.
ulica Szymały oraz Anieli Krzywoń.
Poza inwestycjami realizowanymi na terenie naszego okręgu wyborczego było także
wiele innych zadań inwestycyjnych realizowanych na pozostałym terenie naszego
miasta. Należy tu wymienić budowę nowego ośrodka zdrowia przy ulicy Gajdasa
i budowę centrum ekologicznego wraz ze
ścieżkami na terenie parku Księża Góra.
Kończąc, chciałbym podziękować koleżance i kolegom radnym oraz urzędnikom naszego urzędu za dobrą współpracę. Przede
wszystkim dziękuję mieszkańcom naszego
okręgu wyborczego, którzy we mnie uwierzyli i zgłaszali się do mnie ze swoimi problemami. Serdecznie dziękuję.
Michał Dzionsko

Górniczy „Przodek”
R

Stanisław
Twardowski

eguły są proste, stworzyła go tradycja, trud i niebezpieczeństwo wynikające z pracy górniczej. „Przodek” tworzył swoistą rodzinę, atmosferę odpowiedzialności za życie i zdrowie
drugiego kolegi. Przeszliśmy na emeryturę, która miała być zwieńczeniem ciężkiej górniczej
pracy. Tymczasem instytucje państwowe, tj.: Bytomska Spółka Węglowa, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i ich niedawni pracodawcy oraz problemy życia codziennego rzuciły – wydawałoby
się „niepokonanych” w górnictwie – na kolana. Postanowili odtworzyć swoje dawne „przodki”,
by zadbać o los swych przyjaciół. Jednostka, którą jest emeryt, stanowi tylko problem dla instytucji i jest okazją do pokazania swej władzy nad nim. Wspólny „przodek” to siła, z którą należy
się liczyć i nie jest łatwo się go pozbyć. Takim górniczym „przodkiem” stał się Klub Emerytów
Górniczych w Radzionkowie. Tworzą go byli górnicy KWK „Powstańców Śląskich”, pracownicy
Zakładu Usług Górniczych Bytom i Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Bytom.
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Spotykamy się dwa razy w miesiącu, w drugą
i czwartą środę miesiąca, w Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. św. Wojciecha 15. Spotkania odbywają się w celach towarzyskich, jak i organizacyjnych, wspierających poszkodowanych
emerytów. Tak było, gdy pozbawiono emerytów
Zakładu Usług Górniczych Sp. z o. o. praw do deputatów węglowych w 2012 r. Decyzja Prezesa ZUS
była rażącym naruszeniem nabytych uprawnień.
Wspólna aktywizacja wszystkich członków Klubu Emerytów Górniczych w Radzionkowie przyniosła pozytywny efekt. Interwencja w biurach
poselskich posłów Wojciecha Szaramy, Tomasza
Głogowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Ministra Gospodarki, Związków Zawodowych
NSZZ „Solidarność”, Urzędzie Rady Ministrów,
nadały tok sprawie. Wspólne wystąpienie nie
zostało bez odpowiedzi. Wszystkie te instytucje
czuły się zobowiązane udzielić mniej lub bardziej
zadowalających odpowiedzi. Członkowie naszej
organizacji zaskarżyli decyzje ZUS do Sądu I Instancji w Gliwicach i Katowicach. Większość wyroków była pozytywna. Natomiast ZUS skierował
sprawy do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wtedy postanowiliśmy skorzystać z usług Kancelarii
Prawnej w Tarnowskich Górach. Po dwóch latach
zmagań w sądach pracy zapadły pozytywne wyroki w naszej sprawie. Mamy satysfakcję, że Klub
Emerytów Górniczych w Radzionkowie pomógł
zmienić decyzję ZUS i zainteresowani pracownicy
otrzymali należne im deputaty węglowe.
Chciałbym podziękować Kancelarii Prawnej Łukasza Garusa za pomoc w rozwiązaniu naszych
problemów prawnych. To był jeden z wielu przykładów działalności Klubu. Problemy często się
powtarzają i sprawy powracają, emeryt górniczy
postrzegany jest jak osoba uprzywilejowana. My
emeryci, nie chcemy mieć nic więcej niż to, co
zostało nam zagwarantowane w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy i podpisane
przez stronę rządową.
Czasem zamykamy oczy i w marzeniach jesteśmy
znowu na „przodku”, gdzie każdy wie, co ma robić,
jakie jest jego zadanie do wykonania. Po pracy satysfakcja z wykonanej „szychty”, ubrudzeni, spoceni, ale nie udręczeni. Wielu emerytów uważa, że samotność to sposób na dzisiejsze czasy. Niestety zbyt
często orientują się, iż nie tędy droga. Nigdy nie jest
za późno. W Radzionkowie jest wiele organizacji,
które mają drzwi otwarte dla wszystkich. Wybór jest
duży, jak nie w tym „przodku” to w innym. Należy
zrobić pierwszy krok i nie żałować. „Byle nie sam
i nie tylko dla siebie”.
Z pozdrowieniami górniczymi „Szczęść Boże”
Szef Klubu Emerytów Górniczych
w Radzionkowie
Władysław Twardowski

Starałem SIĘ
WSŁUCHIWAĆ
W WASZE GŁOSY
Eugeniusz
Marek

Szanowni mieszkańcy Rojcy, a szczególnie z ul. Miedziowej,
Nałkowskiej, Szybowej.

K

ończy się kolejna kadencja działalności Rady Miasta Radzionków, w
której, dzięki Waszemu poparciu, mogę pełnić funkcję radnego. W tej
kadencji starałem się wsłuchiwać w Wasze głosy dotyczące problemów nurtujących naszą dzielnicę. Wielu zgłaszało się do mnie osobiście, prosząc
o pomoc w załatwieniu różnych spraw. Nigdy nie lekceważyłem tych głosów,
gdyż świadczyły one o tym, że dzielnica żyje, a mieszkańcy widzą jej problemy i zależy im na godnym i bezpiecznym życiu. Dlatego tak ważne dla mnie
były Wasze sugestie i uwagi. Uważałem, że Wasze poparcie do czegoś mnie
zobowiązywało i nadal tak uważam. W tej kadencji wspólnie z moimi kolegami radnymi z Rojcy, staraliśmy się mieć wpływ na decyzje naszych władz
dotyczących naszej dzielnicy. Nie zawsze jednak było to możliwe, gdyż decydowały o tym finanse. Należy jednak pamiętać, że władza naszego miasta
ma na uwadze dobro wszystkich jego mieszkańców, czego przykładem były
systematyczne spotkania z burmistrzem i jego współpracownikami, kiedy
to wsłuchiwano się we wszystkie uwagi, z jakimi borykacie się na co dzień.
Drodzy mieszkańcy – słyszę co jakiś czas, że w Rojcy nic się nie robi. Jednakże wiele osób dostrzega zmiany, oto przykłady robót, które zostały zrobione: przebudowano ul. Artura, ul. Średnią i Jaracza, przebudowano plac
przy ZPO, ocieplono budynek ZSPG, wybudowano skatepark dla młodzieży, boisko „ORLIK”, miasteczko rowerowe, planty pomiędzy szkołą a cmentarzem, place zabaw dla dzieci przy przedszkolu oraz ZSPG, naprawiono
drogę dojazdową do szkoły od ul. Sikorskiego, naprawiono chodnik pomiędzy ul. Miedziową a Artura, dokonano wymiany dachu na budynku przy
ul. Kużaja.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na zadania dotyczące parku przy ulicy Miedziowej. Są one ujęte w planach, zaraz po zakończeniu realizacji rozbiórki hałdy. Jestem przekonany, że ten park zostanie niebawem
uporządkowany.
W mijającej kadencji satysfakcję dała mi możliwość nawiązania dobrej
współpracy z: policją, Zakładem Placówek Oświatowych, SM „Nasz Dom”,
Zakładem Gospodarki Komunalnej, radnym Sejmiku Wojewódzkiego,
Strażą Miejską, organizacjami samorządowymi.
Szanowni Wyborcy,
W kończącej się kadencji jako radny, pełniłem funkcje:
1. Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
2. Członka Komisji Rewizyjnej
3. Członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na której opiniowano
wnioski w sprawie mieszkań, skierowanych przez pana burmistrza.
Kończąc, zwracam się z ponowną prośbą do Was, szanowni Wyborcy, o poparcie na kolejną kadencję. Będzie to dla mnie wyraz Waszego zaufania
do mnie i mojej dotychczasowej działalności na rzecz naszego środowiska.
Eugeniusz Marek
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MINĘŁY
CZTERY LATA
Stefan
Hajda

Z

nowu minęły cztery lata. Zbliża się czas, kiedy nasz lokalny samorząd zostanie
ponownie poddany ocenie. Każdy mieszkaniec, spełniając określone warunki, ma prawo uczestniczyć w tym procesie jako wyborca lub będący wybieranym.
Oczywiście zachęcam do udziału w wyborach. Cztery lata temu pisałem, że jeżeli
ktoś świadomie rezygnuje z udziału w wyborach z reguły uzasadnia to zniechęceniem wobec realiów naszego życia społecznego, a przede wszystkim realiów życia
politycznego. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Nie będzie nam jednak lepiej, jeżeli krok po kroku nie będziemy eliminować tego, co zawiodło nasze zaufanie lub okazało się nieskuteczne i, co warto szczególnie podkreślić, po nauce jaką
mamy po ostatnich wyborach parlamentarnych, jeżeli nie będziemy chronić tego,
co uważamy za najważniejsze oraz co godne jest naszego zaufania.
W naszym mieście dwie ostatnie kadencje władzę sprawowała Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa. Radni Inicjatywy stanowili większość. W kadencji 20102014 można mówić o bezwzględnej większości, zwłaszcza, że jedyny klub opozycyjny, klub radnych RTSK, uległ rozpadowi. Burmistrz miasta miał poparcie, które
przełożyło się na zakres działań podjętych w naszym mieście. Dzięki strategii nastawionej na szybkie zmiany, a powstałej w wyniku przeanalizowania potrzeb naszych mieszkańców, jak również dzięki poważnemu zwiększeniu budżetów, zmienione zostało oblicze miasta. Nowe ulice, place zabaw, infrastruktura sportowa,
termomodernizacja budynków oświatowych, Księża Góra, ogród botaniczny, plac
targowy, rzeka Szarlejka, a ostatnio nowy budynek ZOZ-u czy adaptacja dworca
PKP, stanowią z pewnością wybiórczą listę ewolucji naszego miasta. Zmiany widać
wokół nas. Jestem przekonany, że to, co do tej pory zrobiono, jest najlepszą gwarancją dalszego rozwoju Radzionkowa na miarę naszych możliwości.
W ostatnich latach budżety gminy oscylowały wokół 50 mln zł. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków są to wysokie budżety. Dopiero całkowita analiza
poszczególnych budżetów pokazuje, co chcemy osiągnąć. Ponieważ określają one
kwotowo setki działań, można traktować te działania wybiórczo, zbudować tezę
wypaczającą założenia budżetu. To ulubiona taktyka oponentów. Przed ostatnimi
wyborami środowiska opozycyjne popularyzowały tezę o nadmiernym zadłużeniu naszej gminy i grożących nam konsekwencjach. Cztery lata po wyborach pokazały, jak ta teza była chybiona. W warunkach kryzysu gospodarczego państwa
zachowaliśmy duże tempo inwestycji.
W czasie kampanii wyborczej kandydaci kierują się szczerymi chęciami często
podkreślają sprawy, które muszą ulec zmianie. Sam się do nich zaliczam. Warto
jednak przypomnieć, że w naszej rzeczywistości istnieje szereg instytucji autonomicznych. Chyba najlepszymi przykładami takich instytucji jest NFZ czy Policja.
Często zwracamy się do nich w sprawach dotyczących naszych mieszkańców, jednakże to te instytucje podejmują decyzje i są odpowiedzialne za zakres działań im
przypisanych. Warto więc zawsze kandydata pytać, jak coś chce osiągnąć.
Szanowni Państwo,
Ponownie jestem kandydatem na radnego w okręgu wyborczym nr 11. Postanowiłem kolejny raz kandydować, by kontynuować korzystne zmiany w naszym okręgu
wyborczym i przyczyniać się skutecznie do rozwiązywania naszych problemów.
W najbliższym czasie przedstawię zagadnienia, na których mam zamiar koncentrować się w następnej kadencji. Ponieważ pełniłem już funkcję radnego, zdaję
sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka jest mi przypisana. Wiem, że potrafię ją
podjąć. Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury i poparcie mnie w nadchodzących wyborach samorządowych.
Z poważaniem
Stefan Hajda
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Marek
Minas

Rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządów, znów będą ścierać się poglądy, koncepcje, programy. Być może zdarzą się osobiste „wycieczki”
kandydatów z jednego ugrupowania na kandydatów przeciwnego.
Ciekawe, jak to wszystko wyglądało w Radzionkowie
powiedzmy w 1906 roku. Zadałem sobie takie pytanie
i zacząłem grzebać w bardzo miarodajnej w tej materii
gazecie „Katolik”. Znalazłem i Państwu poniżej prezentuję. Wobec faktu, że nasi przodkowie chętnie sięgali po pióro i lubili się rozpisywać, zebrany materiał
zajmie dwa numery „Radzionkoviany”, ale jest moim
zdaniem ze wszech miar ciekawy. Aby rzucić trochę
światła na tło wydarzeń nadmienię, że kierował wówczas gminą niejaki Max Wahner (1900-1912), który
chyba za punkt honoru postawił sobie nadanie naszej
miejscowości cech osady miejskiej: za jego kadencji nastąpił rozwój oświaty, pociągnięto wodę i prąd,
utwardzono nawierzchnię części ulic, skanalizowano
plac targowy i wydano przepisy targowe, wprowadzono nazwy ulic i numerację domów, wybudowano
gmach obecnego Urzędu Miasta, gdzie mieścił się
jeszcze areszt i siedziba policji, otwarto w Rojcy dworzec kolejowy, zaczęto wydawać pierwszą urzędową
gazetę. Za jego rządów w Radzionkowie działali dwaj
stali lekarze, ochotnicza kolumna sanitarna i fachowa
akuszerka odbierająca porody.
„W niedzielę zostało urządzone po raz pierwszy zebranie przedwyborcze celem obrania zastępców (radnych
– MM) gminy, na miejsce ustępujących dawniejszych
reprezentantów. Zebranie to zwołał sam oberżysta
p. Letocha, który też jako taki przewodniczył obok dobranych sobie ławników. Przebieg zebrania był aż nadto jaskrawy. Przewodniczący p. Letocha w dosyć dobitnych słowach wyłuszczył cel owego zebrania. Przyznać
należy, że dosyć energicznie zwalczał dotychczasowy
system rządzenia gminy. Stare przysłowie powiada:
dzban nosi wodę tak długo, dopóki mu się ucho nie
urwie. Tak samo i u nas. Obecnie, gdy się leje już woda
wszystkim za kołnierz, gdy grozi niebezpieczeństwo naszej gminie, gdy nie ma ratunku, teraz o pomoc proszą.
Ale czy to potrzeba tylu urzędników gminnych i jeszcze
o poprawie śpiewają – czy to potrzeba było tak wspaniałego pałacu dla gminy (chodzi o obecny budynek
Urzędu Miasta – MM) jako też i domu dla pożarnej
straży – potrzeba było wodociągów – a teraz sądy i kłopoty (mieszkańcy byli niezadowoleni z powodu opłat
za wodę, jak i decyzji władz o zasypaniu studni, które
nie spełniały warunków sanitarnych – MM) – potrzeba nam gazowni, która 200 tysięcy marek ma kosztować? Do tego mają być jeszcze dwie szkoły 8-klasowe
w Rojcach i Radzionkowie – potrzeba nowych poli-

>> dokończenie na stronie obok

DBAJMY
o zdrowie

Władza
pod lupą w 1906 rOKU
cyjantów i dotego jeszcze 5 lub 6 nauczycieli? Każda szkoła po
80 tysięcy marek, to wyniesie marek 160 tysięcy, policzyć jeszcze
gazownię 200 tysięcy marek i dotychczasowego długu przeszło
200 tysięcy marek, to mamy przeszło 560 tysięcy marek długu.
A tutaj drogi złe szczególnie na Rojcach, jak mówiono na zebraniu, po deszczu można diabłów topić. A czy Radzionków
wiele lepszy? Wszyscy się skarżą na błoto wielkie, a tu jeszcze
nowe kłopoty i nowe oprócz powyższych podatki chcą nakładać.
Jakiś tam Frank (Niemiec) przybył czyli sprowadzili tego męża
niemieckiego, który założył skład książek, papieru i drukarnię,
chociaż polskich kupców mamy. Ten w porozumieniu z gminą
ma wydawać gazetę niemiecką w Radzionkowie (Radzionkauer Zeitung – zachowały się nieliczne egzemplarze, są świetnym źródłem informacji o Radzionkowie – MM) – i odtąd
już nie będzie potrzeba dzwonkiem wygłaszać, bo każdy gospodarz będzie pobierał to piśmidełko za darmo? (dotąd chodził
po wsi pracownik gminy, dzwonił dzwonkiem i obwieszczał
donośnym głosem aktualne rozporządzenia władz – MM).
W domu. Co za wspaniałomyślność germanizatorska! To centrowa gospodarka. Powoli chcą nas na Niemców przerobić.
A więc obywatele! darmo macie mieć gazetę – ale… w podatku
gminnym sobie sami ją zapłacicie, a „słono” i to jeszcze nie polską ale „dajcz”! Szczęśliwy będzie Radzionków i szczęśliwy lud.
A zastępcy co na to? A więc myśmy powierzyli wam mandaty,
iżby w gminie tak rządzić? Niedługo może z nas i koszulę ściągną? Zapłata was nie minie, a dzieci i wnuki będą pamiętały
o was i o waszych łaskawych czynach. My mamy na to płacić
i podatki, a jak nie będziemy rozumieli tej gazeciarskiej niemczyzny, którą zarząd gminy ogłosi, jak wskutek tego nie będziemy wiedzieli, co robić i nie zrobimy, co ci nakazali, to – płacić
karę? (tu autor wyraźnie przesadza - obowiązek szkolny był
egzekwowany skutecznie, podobnie jak dziś, a w szkołach
uczono w języku niemieckim – MM). W gminie rządzi państwo, centrowcy, którzy skarby z ziemi wydobywają. A my co
mamy z tych milionów, które oni zarabiają? Nam potrzeba wobec tego niezależnych zastępców! Tak więc mamy nowe wybory
na 28 marca t.r. Mamy czterech nowych wybrać, i to pp. Letochę, Macieja Bonczkowica, kopidoła p. Pietrygę i górnika Markusika wybrać, których to komisya nam poleciła. Tej komisyi
nie znam. Co to za komisya? Kto taką wybrał? Kto jej dał moc?
Co do pierwszych dwóch, jesteśmy dosyć zgodni – ale do drugich dwóch ostatnich, to już zarządowi zebrania wyraźnie powiedziano, iż tych nie wszyscy chcą. Skoro chcecie odtąd lepiej
pracować dla gminy, to Bogu dzięki. Upraszamy jeszcze o jedno zebranie, a przez ten czas my sami owych dwóch obierzemy
i postawimy. Mówiono jedność buduje, a niezgoda rujnuje – ale
tej jedności u zastępców gminnych potrzeba. Mnie chodzi o to,
aby była jedność zupełna, a nie malowana. Dlatego obywatele piszcie do gazet naszych, kogo macie na myśli. Byłoby dobrze jednego z komorników (uboga grupa ludności, nie mająca
domu, tylko wynajmująca skromne mieszkanie, a najczęściej
jeden pokój i żyjąca z pracy najemnej – MM) jako zastępcę
wybrać (jak się jeden z obecnych wyraził), a drugiego zdaje mi
się owego mówcę który kilka razy głos zabierał. Jeśli teraz nie
chwycimy lepiej sprawy w ręce nasze, to badaj kiedy na lepsze
się zmieni.”
Wkrótce więcej.
Wyszperał Marek Minas
(w tekście pozwoliłem sobie na kilka komentarzy)

Katarzyna
Klakla

W

dniach 24-29 sierpnia odbyły się w Radzionkowie Senioralia. Po raz trzeci dni dla seniorów organizował Urząd
Miasta. W ramach tych obchodów spotkałam się z emerytami
z naszego miasta, żeby porozmawiać o zdrowiu. Na życzenie
seniorów pogadanka dotyczyła chorób układu krążenia: nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, choroby wieńcowej. Szczególną
uwagę poświęciliśmy profilaktyce. Osoby w starszym wieku
najczęściej mogą zastosować już tylko profilaktykę wtórną,
czyli zapobieganie dalszemu postępowi choroby i rozwojowi
powikłań u pacjentów z już rozpoznanymi chorobami. U osób
zdrowych natomiast możemy zastosować profilaktykę pierwotną, czyli zapobieganie pojawieniu się chorób, szczególnie u tych,
którzy mają czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi konkretnych chorób. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia możemy
podzielić na niezależne od pacjenta, czyli takie, których nie możemy zmienić (wiek, płeć męska, obciążenia rodzinne) i zależne
od pacjenta, czyli takie, na które mamy wpływ i powinniśmy je
zmieniać.
Te modyfikowalne czynniki ryzyka chorób układu krążenia to:
1. palenie papierosów,
2. nadciśnienie tętnicze > 140/90,
3. wysoki cholesterol i wysoki „zły” cholesterol LDL,
4. niski „dobry” cholesterol HDL,
5. cukrzyca (szczególnie źle kontrolowana),
6. nadwaga i otyłość,
7. brak ruchu, wysiłku fizycznego.
Już w młodym wieku warto sobie zadać trud i nie palić papierosów, zdrowo się odżywiać i uprawiać sport, aby uniknąć
nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału czy udaru
mózgu. Prawidłowa dieta powinna być normokaloryczna, nie
powinniśmy się objadać, a nawet lepiej troszkę nie dojadać. Jemy
4-5 niewielkich posiłków, unikamy tłuszczów zwierzęcych, cukrów prostych (słodycze i cukier!), jemy dużo surowych warzyw
i owoców.
Najważniejszy, poza zdrowym odżywianiem się, jest wysiłek
fizyczny. To pod wpływem regularnych ćwiczeń maleje ryzyko
nadciśnienia tętniczego, zmniejsza się insulinooporność naszych tkanek (czyli maleje ryzyko cukrzycy), maleje nadwaga,
poprawia się profil lipidowy (czyli spada „zły” cholesterol, a rośnie „dobry”), maleje ryzyko zakrzepów, poprawia się ukrwienie mięśnia sercowego. Na dodatek pod wpływem regularnego
wysiłku fizycznego, nasz organizm produkuje endorfiny (czyli
„wewnętrzną morfinę”, nazywaną tak dlatego, że pobudza te
same receptory w mózgu, co morfina!). Endorfiny poprawiają samopoczucie, polepszają nasz nastrój, zmniejszają napięcie
związane ze stresem (czyli maleje ryzyko nadciśnienie tętniczego). Dlatego warto dla takich efektów skorzystać na przykład
z zaplecza sportowo-rekreacyjnego naszego miasta – Księżej
Góry, plantów w Rojcy, terenu rzeki Szarlejki, aby zapewnić sobie zdrowie lub poprawić (u seniorów) przebieg chorób.
Katarzyna Klakla
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Spółdzielnia socjalna „FAMILIA”
Rodolf
Sobczyk

O

d kilku lat Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych w Tarnowskich Górach
– podmiot, który nieformalnie zaczął działać
od 2005 roku jako organizacja skupiająca organizacje pozarządowe, wykonujące program
PEAD (Pomocy dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej) – zabiegało, aby zasady
ekonomii społecznej skonkretyzować.
W programie PEAD Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Koło im. Jana Pawła II przy parafii
pw. św. Wojciecha w Radzionkowie rozprowadzało żywność do roku 2012, z którego w naszym mieście skorzystało w ciągu ośmiu lat
prawie 1000 rodzin. Dla całego powiatu sprowadzono około 2500 ton żywności, a skorzystało z niej ponad 10 tys. osób. Forma rozprowadzania i wsparcia nie zawsze jest skuteczną
walką z ubóstwem i wsparciem dla rodzin.
Idea ekonomii społecznej w postaci powołania
do istnienia spółdzielni lub przedsiębiorstw

działających w sferze społecznej i pozwalającym znaleźć zatrudnienie osobom wykluczonym nie jest łatwa.
Rynek przecież ma swoje niezbywalne prawo,
którym jest zysk, a tu w tej sferze trzeba postawić człowieka na nogi, od lat bezrobotnego,
niepełnosprawnego, odrzuconego, a równie
często załamanego na duchu, bo nie potrafił
dostosować się do nowych warunków.
CWIP najpierw spróbował powołać spółdzielnie „CUZAMEN”, która działa od roku 2013
choć z wieloma trudnościami, bo jak wszyscy
wiedzą, aby poradzić sobie ze stroną formalno-prawną, to w Polsce trzeba mieć ogromną
odporność na pokonywanie biurokratycznych
barier.
Spółdzielnia ta działa w obszarach: usługi
sprzątające, opiekuńcze, catering i rękodzieło.
Spółdzielnia Socjalna „FAMILIA” powstała
na bazie projektu „Spółdzielnie socjalne nowej
ery” realizowanego w ramach poddziałania
7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej w partnerstwie.” Na terenie województwa powstało
sześć takich spółdzielni, w tym SPÓŁDZIELNIA SOCJANA „FAMILIA” w Tarnowskich

Górach przy ul. Zamkowej 8. Zaczęło się od
szkolenia z udziałem 16 osób, by na koniec
sześć z nich zatrudnić w Spółdzielni. Działalność będzie obejmowała:
• organizację szkoleń i warsztatów zawodowych, psychologicznych, komputerowych
i artystycznych,
• wynajem sali na szkolenia z wyposażeniem,
• prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
(Zamczyskowa 8),
• prowadzenie sprzedaży wyrobów cukierniczych, napojów, przekąsek,
• usługi graficzne,
• prowadzenie sprzedaży internetowej
elektroniki użytkowej.
Nowy podmiot miał uroczyste otwarcie w dniu
22 września br. z poświęceniem siedziby oraz
życzeniami od władz powiatu, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, organizacji
współpracujących oraz życzliwych społeczników. Życzmy, aby Prezes CWIP i dyrektor
zarządzający „Familią” Pani Aniela Jany miała dużo sił, zdrowia i wsparcia, aby te bardzo
potrzebne dla naszego powiatu idee zostały
dobrze wykorzystane.
Rudolf Sobczyk

sukcesywnie realizowany w Radzionkowie, wymaga kontynuacji,
•
Ocieplenie szkół – jeden z najbardziej
innowacyjnych projektów w skali
regionu ze względu na wykorzystanie nowych metod finansowania
w samorządach.
Wszystko, co wymieniłem powyżej, nie mogłoby się wydarzyć bez zewnętrznego wsparcia. Wszyscy wiemy, że czasy są nienajlepsze
oraz że Radzionkowa nie stać na finansowanie takich wielkich zmian i inwestycji.
Projekty te zostały w większości dofinansowane z zewnętrznych funduszy, które mamy
dzięki programom rządowym, jak popularne
„schetynówki” oraz pieniądzom z Unii Europejskiej. Należy się tutaj również ukłon
w stronę Zarządu Miasta oraz Burmistrza
ze względu na wykorzystanie najnowszych
możliwości w finansowaniu przedsięwzięć
samorządowych, chodzi mi o tajemnicze
PPP, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
PPP to nic innego, jak zaangażowanie pieniędzy prywatnych w przedsięwzięcia publiczne,
gdzie partner prywatny dzieli ryzyko z samorządem w celu realizacji projektu. W Radzionkowie w ten sposób została na przykład
zrealizowana termomodernizacja budynków
oświatowych oraz w najbliższym czasie czeka
nas wymiana oświetlenia w całym mieście fi-

nansowana dokładnie w ten sam sposób.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że
w obecnie nadchodzącej kadencji 2014-2018
staną przed nami jedne z największych wyzwań w samorządach w okresie ostatnich
25 lat. Chodzi o stagnację w ogólnoświatowej
gospodarce oraz potencjalne szanse, które daje nam następny, najprawdopodobniej
ostatni, budżet Unii Europejskiej, który będzie można wykorzystać dla rozwoju miast
w Polsce. Dlatego obecnie najważniejsze
jest, aby w Radzionkowie zostali wybrani
odpowiedzialni ludzie, którzy mają duże doświadczenie w wykorzystaniu zewnętrznych
funduszy, a w szczególności funduszy unijnych oraz nowoczesnych metod zarządzania
miastem. Pomimo wszystkich inwestycji,
które zostały zrealizowane, jest jeszcze dużo
do zrobienia i przedmiotem tego będzie moja
kampania wyborcza. Chciałbym o tym rozmawiać z Państwem w najbliższym czasie i
ustalić najważniejsze priorytety rozwojowe
dla całego Radzionkowa oraz Rojcy. Dlatego namawiam wszystkich do uczestnictwa
w spotkaniach wyborczych z Radnymi, Burmistrzem oraz Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa, z ludźmi, którzy realizują nasz
wspólny program i dotrzymują obietnic.
pozdrawiam
Tomasz Gościniak
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Ośrodek Zdrowia – po długim czasie
oczekiwania wreszcie mamy nowy
ośrodek zdrowia, gdzie możemy spotykać naszych ulubionych lekarzy,
Ulica Unii Europejskiej – obecnie
stanowi centrum handlowe okolicy
z kilkoma supermarketami, targowiskiem oraz nowym centrum handlowym w trakcie budowy,
Planty na Rojcy – jeszcze niedawno niezagospodarowana przestrzeń obecnie
centrum rekreacji okolicy oraz miejsce,
gdzie wszyscy możemy miło spędzić
czas,
Księża Góra – temat rzeka, ulice
Księżogórska, Zejera, MOSIR, Ogród
Botaniczny, park na Księżej Górze,
żeby wymienić tylko najważniejsze
zmiany, które tam nastąpiły, a z których
korzysta nie tylko cały Radzionków, ale
też okolica,
Hala Sportowa – obecnie najaktywniejszy ośrodek sportu w okolicy,
Dworzec Kolejowy – projekt rewitalizacji i przekształcenia dworca w Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków, który zaangażował aż 28 gmin,
które uczestniczyły finansowo w jego
stworzeniu,
„Gonki”– projekt remontów „gonków”

