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Ku pamięci 45 tysięcy
deportowanych
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
wiele autentycznej radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego,
spokoju ducha,
wiary w Boga i ludzi.
Niech światło Zmartwychwstałego
Chrystusa obdarza Was miłością
i pokojem, a ten szczególny czas
będzie momentem odrodzenia wiary
w zwycięstwo dobra nad złem.
Gabriel Tobor
wraz z Inicjatywą Mieszkańców
Radzionkowa

22 lutego ulicami Radzionkowa przebiegło ponad
230 osób w symbolicznym III Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
Organizatorami wydarzenia było radzionkowskie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz
Stowarzyszenie Cidry Lotajom. Tegoroczna edycja imprezy miała
szczególny wymiar, gdyż oprócz upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed ponad siedemdziesięciu lat, cały dochód z opłaty
wpisowej (ok. 4600 zł) przeznaczony został na pomoc dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym mieszkańca Radzionkowa
Bartka Zimroza.
Biegowi towarzyszył wernisaż wystawy zatytułowanej „Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945”.
Organizatorom, uczestnikom oraz tym, którzy przyczynili się
do bezpiecznego przebiegu imprezy, w tym służbom mundurowym,
składam serdeczne podziękowania.
Gabriel Tobor
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Przebudowa infrastruktury kolejowej
Niejednokrotnie podejmowany temat
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców „Górki”, jest jednym z priorytetowych działań zarówno radnych tego
osiedla, jak i Burmistrza Radzionkowa.
Wykonane do tej pory inwestycje m.in.
przebudowa szeregu dróg: ul. Barbórki,
ul. Miłej, ul. Wiktorii, ul. Larysza, ul. Adamieckiego; wykonanie łącznika dla transportu ciężkiego od ul. M. Dąbrowskiej
do ul. Nieznanego Żołnierza; wymiana nawierzchni oraz chodnika w ciągu ul. Zejera;
wykonanie ul. Księżogórskiej jako alternatywnego dojazdu na „Górkę”, znacząco poprawiły ruch komunikacyjny, a co za tym
idzie m.in bezpieczeństwo. Wymienione
inwestycje to dopiero część zaplanowanych
działań, mających na celu wprowadzenie
zrównoważonego rozwoju tej części miasta
oraz poprawy komunikacji i jakości życia.
W celu dalszej poprawy komunikacyjnej tej
części gminy, rozpoczęto już prace związane z budową pozostałych dróg na prawej
części „Górki” (ul. Wiosennej, Przyjaźni,
Wspólnej). W ramach przebudowy zaplanowano: budowę sieci wodociągowej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków. Inwestycja potrwa
ok. 18 miesięcy, licząc od października
2017 r.
Jednym z kluczowych zadań jest także
doprowadzenie do zapewnienia właściwej
i bezpiecznej komunikacji „Górki” z centrum Radzionkowa, a także zapewnienie
właściwego dojazdu do nieruchomości
na niej położonych. W tym zakresie niezbędnym jednak elementem było uregulowanie kwestii wiaduktów kolejowych
nad drogami prowadzącymi na „Górkę”,
tj. nad ul. Przyjaźni i nad ul. Zejera. Wiele
czasu i wysiłku zostało włożonych w kwestię zainteresowania tematem. Jako że oba
wiadukty są własnością PKP i położone
są na terenach do nich należących, koniecznym stało się dojście do porozumienia pomiędzy Gminą Radzionków a PKP. W początkowej fazie rozmów, PKP nie było
zainteresowane jakimikolwiek działaniami
na ww. terenach, ponieważ z ich punktu widzenia było to zbędne, kosztowne i dla nich
nieopłacalne.
Obecne wąskie światło tunelu nad ulicą
Zejera oraz brak chodnika dla pieszych,
stwarza spore zagrożenie zarówno dla
samych pieszych, jak i kierujących wszelkimi pojazdami. Ponadto, wzmożony
ruch, w związku z wybudowaną i oddaną do użytkowania ulicą Księżogórską,
w kierunku Piekar Śląskich, jak i z Piekar
Śląskich w kierunku centrum Radzionko-
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wa, systematycznie zwiększająca się liczba osób korzystających z walorów Księżej
Góry oraz rozbudowa budownictwa mieszkalnego (w samym obrębie ul. Księżogóskiej powstaje ok. 120 nowych budynków
jednorodzinnych) powodują, iż należy
uznać temat za bardzo ważny, konieczny
i niezbędny do realizacji.
Uparte i długotrwałe działania ze strony
Gminy doprowadziły do uzyskania zgody
na podjęcie przez nią działań na terenie należącym do PKP. Dziś można powiedzieć
– udało się.
W pierwszej kolejności wykonano już rozbiórkę wiaduktu kolejowego nad ul. Przyjaźni. Następnie Gmina przystąpiła do prac
projektowych nad przebudową mostu nad
ul. Zejera oraz uregulowania ruchu drogowego wokół tego mostu. Projekt został
wykonany, jednak w międzyczasie PKP
Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły pod
koniec 2017 roku, przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących przebudowy linii kolejowej na odcinku od Chorzowa Batorego do Tczewa. Ponieważ linia
ta przebiega przez Radzionków, w związku
z tym w naszym mieście zostanie przeprowadzonych kilka inwestycji o realizację,
których zabiegał od lat radzionkowski samorząd. W ramach przetargu i planowanych prac przeprowadzone zostaną następujące zadania:
1. Prace konserwacyjne przepustu kolejowego pomiędzy ul. Lipoka a ul. Schwal-

lenberga (m.in. oczyszczenie powierzchni betonowych).
2. Oczyszczenie i reprofilacja skarp ścian
oporowych wokół wiaduktu nad ul. Kużaja.
3. Przebudowa wiaduktu kolejowego znajdującego się na styku ulic Schwallenberga, Kużaja i Męczenników Oświęcimia,
wraz z zagospodarowaniem istniejącej
skarpy.
4. Remont i modernizacja peronu Radzionków-Rojca (nowy peron, wiaty
przystankowe, ogrodzenie, winda, mała
architektura).
5. Całkowite przebudowanie wiaduktu
przy ul. Zejera wraz z istniejącym układem drogowym, tak aby jego parametry
techniczne pozwalały na bezpieczne
poruszanie się osób pieszych i samochodów. Budowa nasypu kolejowego.
6. Budowa przejścia pod torami, w miejscu nieczynnego obecnie przejazdu przy
ul. Anieli Krzywoń.
7. Natomiast istniejący przejazd kolejowy przy ul. Św. Wojciecha (na „starym
końcu”) zostanie zlikwidowany, a ruch
odbywać ma się nowo wybudowanym
wiaduktem drogowym zlokalizowanym
100 metrów dalej.
Według założeń inwestora prace mają zostać przeprowadzone w latach 2020-2022.
Marek Wilczek
Radny Rady Miasta Radzionków

Ostatnie pożegnanie Księdza Biskupa
Eugeniusza Juretzko OMI
16 stycznia br., w wieku 79 lat zmarł pochodzący z naszego miasta ks. biskup Eugeniusz Juretzko. Był oblatem NMP,
święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku z rąk biskupa Antoniego Baraniaka. 20 maja 1991 roku został mianowany
biskupem-ordynariuszem diecezji Yokadouma w Kamerunie. W 2017 roku złożył rezygnację z urzędu.
Pomimo że borykał się z problemami zdrowotnymi, Jego dokonania misyjne są imponujące. Biskup wybudował w Kamerunie
około 60 szkół podstawowych (w większości są to jedyne szkoły dla Pigmejów) i jedną średnią, 16 przychodni i szpital. Jego
troska o Pigmejów – uważanych przez wielu za „ludzi gorszego
sortu” – sprawiła, że otrzymał nieformalny tytuł Biskupa Pigmejów. Na mocy Uchwały Rady Miasta Radzionków z 2009 roku,
był jednym z dwóch Honorowych Obywateli Miasta Radzionków.
Kilka dni po śmierci, w Rojcy – w Jego rodzinnej parafii, ks. arcybiskup Wiktor Skworc odprawił Mszę św. za duszę zmarłego
biskupa. Z kolei 23 stycznia w Lublińcu w kościele pw. św. Sta-

nisława Kostki została odprawiona Msza św. pogrzebowa w Jego
intencji. Eucharystii przewodniczyli biskupi: Jan Kopiec, Henryk
Hoser, Radosław Zmitrowicz, Stanisław Stefanek, Paweł Stobrawa, Andrzej Iwanecki oraz prowincjał Misjonarzy Oblatów o. Paweł Zając. Wśród licznych księży sprawujących liturgię obecni
byli proboszczowie obu radzionkowskich parafii: ks. dziekan Damian Wojtyczka oraz ks. Eugeniusz Krawczyk. W Mszy św. wzięło udział wielu mieszkańców Radzionkowa, z burmistrzem miasta
Gabrielem Toborem na czele. Ciało księdza biskupa Eugeniusza
Juretzko OMI zostało przetransportowane do Kamerunu i tam
złożone w grobie.

Inicjatywa Inicjatywy
po raz piętnasty zgromadziła tłumy!

Jubileuszową XV edycję Memoriału Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika wygrała radzionkowska Machina AG Rolbud. W finale koszykarskiego
turnieju 55:47 pokonała KKS Tarnowskie Góry.
W tym roku do ścisłych finałów weszły drużyny z powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego. W meczu o III miejsce zespół A.S.
Lubliniec wygrał 62:52 z OKKS Orzech.
O I miejsce walczyły zespoły z miast gospodarzy turnieju, które wystąpiły w bardzo
mocnych składach. Mecz finałowy był bardzo zacięty i wyrównany, a różnice w punktach minimalne. Ostatecznie radzionkowska
drużyna wygrała spotkanie 55:47. Zanim
nastąpiły mecze finałowe zawodnicy walczyli w dwóch grupach. Grupa A swoje mecze
rozgrywała w Tarnowskich Górach, natomiast grupa B występowała w Radzionkowie
w hali MOSiR.
W Radzionkowie za organizację memoriału
odpowiadali tradycyjnie Dariusz Wysypoł
oraz Marek Wilczek. Walczyły tam dwie
drużyny z naszego miasta tj. zwycięzca tur-

nieju Machina AG Rolbud oraz Drink Team
Radzionków, której kapitanem była wspaniała zawodniczka Justyna Pluta. W grupie B
wystąpiła również reprezentacja miasta partnerskiego Radzionkowa – drużyna Boguszów-Gorce oraz reprezentacja węgierskiego miasta partnerskiego Tarnowskich Gór
– drużyna Békéscsaba. Grupę B zamykała
drużyna A.S. Lubliniec, która ostatecznie
zajęła trzecie miejsce w turnieju. Siłę grupy
B pokazuje fakt, że trzy zespoły zdobyły tyle
samo punktów, a o wyjściu z grupy zadecydować musiały punkty zdobyte pomiędzy
drużynami. Zespoły, które wyszły z grupy
zajęły też odpowiednio pierwsze i trzecie
miejsce.
Memoriał corocznie stanowi święto koszykówki, a mecze rozgrywane na bardzo
wysokim poziome sportowym stanowią

sporą atrakcję dla fanów koszykówki. Dlatego jeżeli nie mieli Państwo okazji być dotychczas na „Memoriale” zapraszamy już
teraz na kolejną edycję!
Przypomijmy, że idea organizacji memoriału
narodziła się po śmierci tarnogórskiego koszykarza, Szymona Łysika, 25 lutego 2004
roku. Pomysłodawcą imprezy był trener
i wychowawca kilku pokoleń koszykarzy
II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr 9
w Tarnowskich Górach, Krystian Michalski.
Szymon był uczniem „Staszica” w latach
1997-2001. Przez cały ten czas występował
w szkolnej drużynie koszykówki, z którą
kilkukrotnie zdobył Mistrzostwo Powiatu
Tarnogórskiego i zajął IV miejsce w Finale
Wojewódzkim. W 2006 roku zmarł Krystian
Michalski, inicjator całej akcji. Od tej pory,
organizatorzy Turnieju postanowili całym
przedsięwzięciem uczcić także jego pamięć.
Pierwsze edycje Memoriału, oprócz oczywistego celu, miały za zadanie zmobilizować i aktywizować tarnogórskie środowisko
koszykarskie. Dzięki staraniom komitetu
organizacyjnego pod wodzą Mariusza Długajczyka, Memoriał Krystiana Michalskiego
i Szymona Łysika stał się jedną z ważniejszych imprez cyklicznych w Tarnowskich
Górach, a po pewnym czasie również w Radzionkowie. Z czasem do gry zaproszone zostały drużyny z miast partnerskich Tarnowskich Gór i Radzionkowa.
Oczywiście cała impreza nie doszłaby
do skutku bez pomocy Partnerów na czele
z Burmistrzami Tarnowskich Gór i Radzionkowa.
Dariusz Wysypoł
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Unijne wsparcie dla mieszkańców
Wraz z początkiem 2018 roku w Radzionkowie pojawiły się konkretne
propozycje pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
lub zainteresowanych podniesieniem
swoich kwalifikacji zawodowych.
Gmina pozyskała środki unijne
na realizację dwóch projektów.
Pierwszy z nich: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie
wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” skierowany jest przede wszystkim
do osób wpasowujących się w ideę trzech
pokoleń – młodzieży, dorosłych oraz osób
starszych, mieszkających w dzielnicy Rojca lub w okolicach terenu byłego PGR-u.
Głównym celem projektu jest podniesienie
poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców ww. terenów. Pomoc
w postaci kursów podnoszących kwalifikacje, warsztatów rozwoju zainteresowań,
szkoleń oraz doradztwa, jest dostosowana
do indywidualnych potrzeb i możliwości
każdego uczestnika. Nad realizacją założonych celów będzie czuwał opiekun lub osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg
projektu.
Z kolei projekt „Restart – rozwój, energia,
nowe możliwości”, stawia na rozwój lokalnej społeczności i adresowany jest do osób
z całej Gminy Radzionków w przedziale
wiekowym 15-65 lat. Ma na celu przede
wszystkim pomoc osobom zainteresowanym podnoszeniem swoich kwalifikacji
zawodowych poprzez udział w kursach doszkalających (m.in. na prawo jazdy kat. B, C
i D), szkoleń komputerowych, językowych,
a także zawodowych (opiekun osób starszych, palacz kotłów, ochroniarz, operator
wózków widłowych, florysta itp.).
Udział w projektach jest bezpłatny. Dla
uczestników przewidziano również wyjazdy integracyjne, karnety wstępu na wydarzenia kulturalne oraz sportowe.
Osoby zainteresowane udziałem w projektach zachęcamy do przeczytania regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać
telefonicznie pod numerem: tel: 32 286
65 44 wew. 30; kom. 531 345 125 lub odwiedzając stronę internetową: www.ops.
radzionkow.pl, a dalej zakładkę Projekty
Unijne. Po informacje można się również
udać osobiście – do siedziby biura projektów, które znajduje się na parterze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie
przy ulicy Kużaja 19. Projekty realizowane
są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Wojciech Głogowski
Źródło: www.ops.radzionkow.pl
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Rewitalizacja parku
przy ulicy Miedziowej
Dzięki pozyskanym środkom z Funduszy
Europejskich na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) już
niedługo rozpocznie się oczekiwana rewitalizacja Parku przy ulicy Miedziowej.
Projekt przewiduje m.in. utworzenie terenu
rekreacyjnego z nowymi alejkami spacerowymi z nawierzchni wodoprzepuszczalnych, z ławkami, koszami i oświetleniem.
Główna aleja – łącząca osiedle z projektowanym parkiem – przybierze formę szerokiego przejścia (bulwaru osiedlowego)
z umieszczonymi obustronnie ławkami,

oświetleniem i elementami małej architektury. Powstałe spontanicznie ścieżki piesze
z terenu osiedla, będą włączone w ten pas
i następnie kontynuowane w formie alejek parkowych, w większości pomiędzy
istniejącymi drzewami. Na terenie parku,
powstanie także ścieżka zdrowia połączona z siłownią plenerową. Zakończenie
prac w ramach projektu przewidywane jest
na rok 2019.
Wojciech Głogowski
Źródło: www.radzionkow.pl

Radzionków dorasta
i staje się coraz piękniejszy!
W tym roku mija dwadzieścia lat od chwili, gdy Radzionków stał się autonomicznym miastem oraz dwanaście od
kiedy powierzyli mi Państwo funkcję Waszego reprezentanta w Radzie Miasta. W tym czasie bardzo mocno zmieniło
się nasze miasto, zmieniłem się również i ja. Zdobyte doświadczenie pozwala mi inaczej spojrzeć na stojące przed miastem wyzwania, a ilość problemów, które wspólnie udało nam się już rozwiązać powoduje, że optymistycznie widzę
przyszłość Radzionkowa.
Porównując czasy, kiedy nasze miasto stanowiło dzielnicę Bytomia
do czasów obecnych łatwo dostrzec zalety samorządności. Wywalczona możliwość samostanowienia pozwoliła nam lepiej zadbać
o naszą małą ojczyznę. Powoli zapominamy, w jak złym stanie
znajdowała się w naszym mieście większość ulic, przyzwyczailiśmy się do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, korzystamy
z uroku Księżej Góry czy ogrodu botanicznego, realizujemy swoje
pasje na licznych nowoczesnych obiektach sportowych, nasze dzieci uczą się w zmodernizowanych szkołach i przedszkolach, leczymy się w nowoczesnym ośrodku zdrowia. Wyładniała przestrzeń
publiczna, powstały nowe mieszkania, spacerujemy po ulicach
z oświetleniem ledowym. A to dopiero początek, ponieważ zaplanowane i realizowane inwestycje jak budowa obwodnicy, rynku
miejskiego, kompleksu sportowego czy rewitalizacja Rojcy spowodują, że nasze miasto będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne
mieszkańcom. Trudno jest sobie wyobrazić, że moglibyśmy tak
mocno zmienić Radzionków będąc dalej dzielnicą dużego miasta
z ogromnymi problemami.
Przez ostatnie lata wzrosło również zaangażowanie społeczne,
a aktywne organizacje pozarządowe mogą stanowić wzór do naśladowania. Dzisiejszy Radzionków to miejsce niezwykłe, pełne ludzi
z pasją, którym dobro miasta leży mocno na sercu.
Powoli zbliżamy się do końca kadencji samorządu, w której pełnię
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, dlatego podsumowując
ostatni czas chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas w naszym mieście udało się uniknąć podziałów i walki prowadzącej
do destrukcji. Forum rady przez ostatnie lata było miejscem wielu ważnych decyzji ważących o losach miasta. Radni decydowali
o kierunkach rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta,
podejmowali uchwały rozpoczynające realizację ważnych inwestycji, stanowili obowiązujące nas wszystkich prawo lokalne w zakresie gospodarki odpadami, porządku i czystości oraz opłat lokalnych
i podatków. Rada zajmowała wyraźne i jednoznaczne stanowisko
w sprawach bezpieczeństwa, walki z niską emisją oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
Moim zdaniem, największym sukcesem Rady Miasta Radzionków
jest fakt, że przy podejmowaniu każdej nawet najdrobniejszej decyzji radni kierowali się przede wszystkim dobrem mieszkańców
wsłuchując się zawsze w ich głos. W mojej ocenie jest to wynik roztropności Państwa, tj. mieszkańców, którzy nie wybrali do pracy
w radzie żadnego przedstawiciela partii politycznej, a to pozwoliło
uchronić nasze miasto od sytuacji, które możemy niemal codziennie oglądać w telewizji. Uważam, że radni miasta Radzionków czują odpowiedzialność za miasto i chociaż na forum Rady nie brakuje
gorących dyskusji, w ważnych sprawach Rada potrafi współpracować dla dobra miasta.
Jestem człowiekiem dialogu zawsze szukającym kompromisu, dlatego kierując pracą Rady Miasta staram się, aby podczas sesji każdy
głos w dyskusji został wysłuchany i wybrzmiał tak samo ważnie.
Cieszę się, że mogę współpracować z radnymi, którzy do swoich
obowiązków podchodzą bardzo merytorycznie.
Decyzje podejmowane przez Radę Miasta wpływają bezpośrednio
na życie mieszkańców, dlatego każda z nich wymaga przygotowa-

nia, szczegółowej analizy oraz roztropności przy jej podejmowaniu.
W Radzionkowie od lat nie ma przypadkowości, chaosu. Decyzje,
które podejmujemy są przemyślane i wynikają z długoterminowych
strategii i planów. Dzięki temu nawet w okresach kryzysów przeżywanych w miastach ościennych, u nas uniknęliśmy tak zwanych
trudnych decyzji wynikających zazwyczaj z bezsilności. Mam zaszczyt kierować Radą w otoczeniu osób, które podobnie jak ja uważają, że w Radzionkowie nie ma problemów, a jedynie zadania
do wykonania.
Przez ostatnie dwadzieścia lat samorządności udało nam się wiele
osiągnąć i zmienić miasto, jednak przed Radzionkowem stoi jeszcze wiele wyzwań. W mojej ocenie ważną inwestycją, która zmieni
oblicze naszego miasta, będzie rewitalizacja terenów po byłym pegeerze na potrzeby budowy rynku, który chociaż rodzi się bardzo
powoli i w wielkich bólach, to jednak systematycznie zbliżamy się
do realizacji tej inwestycji, rozwiązując kolejne napotykane problemy. Już w tym roku budynki po byłym gospodarstwie rolnym powinny zniknąć, a teren przygotowany zostanie do kolejnego etapu
realizacji tego zadania. Ważnym wyzwaniem jest również rewitalizacja osiedla Hugona w Rojcy. Uchwalony został już plan rewitalizacji, projekty poszczególnych zadań są gotowe i czekają jedynie
na uruchomienie unijnych środków zarezerwowanych w ramach
Obszarów Strategicznej Interwencji.
Dużym wyzwaniem jest budowa kolejnych odcinków obwodnicy,
na które zabezpieczyć należy znaczące środki. Kolejną ważną inwestycją jest rozpoczęta budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem ze sztucznej nawierzchni, trybunami i oświetleniem. Obiekt będzie służyć dzieciom i młodzieży, umożliwiając
jednocześnie rozgrywanie meczy ligowych naszemu klubowi. Mam
nadzieję, że w najbliższych latach miasto pozyska również środki
na planowaną budowę krytego basenu.
Dużym wyzwaniem czekającym nasze miasto jest też dalsza walka
z niską emisją. Jeżeli doliczymy do tego dalszą modernizację infrastruktury drogowej, wodnej i kanalizacyjnej widzimy, że wyzwań
czekających nasze miasto jest naprawdę wiele.
Rozwiązaliśmy już mnóstwo problemów i coraz bardziej dostrzegamy również zaniedbania powiatu w zakresie infrastruktury, za którą odpowiada w naszym mieście. Jestem przekonany, że nadszedł
czas, abyśmy bardzo aktywnie włączyli się w zaszczepienie gospodarności również w powiecie!
Wierzę, że wyzwań w Radzionkowie – mieście ludzi z pasją, nikt
się nie obawia, dlatego zapraszam wszystkich chętnych, którym dobro naszego miasta leży na sercu, do współpracy. Razem możemy
dalej zmieniać nasze miasto!
W każdą środę na cotygodniowym dyżurze w urzędzie chętnie porozmawiam o Waszych problemach i oczekiwaniach dotyczących
miasta. Jeżeli mają Państwo pytania możecie je zadać poprzez adres dwysypol@gmail.com lub po prostu zadzwonić 609 299 925!
Zawsze jestem do Waszej dyspozycji!
Dariusz Wysypoł
Przewodniczący
Rady Miasta Radzionków
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Sprawa puszczy
Postanowiłem podjąć temat, który w minionym roku wzbudzał wiele emocji i to nie tylko w mediach. Chodzi o wycinkę Puszczy Białowieskiej. Nasze społeczeństwo podzieliło się w tej sprawie na dwa obozy. Również osoby, z którymi
dane było mi na ten temat rozmawiać wyraźnie, a często bardzo emocjonalnie, opowiadały się za lub przeciw działaniom podjętym w puszczy, a firmowanym przez min. Jana Szyszko.
Jest dzisiaj rzeczą niemożliwą, aby w jednym artykule zamieścić
wszystkie argumenty stron sporu oraz przeanalizować różne działania i ich skutki. Dlatego wybrałem aspekty, które szczególnie
przykuły moją uwagę.
Zacznijmy od niezwykłej wartości naukowej puszczy. Ma ona unikalne znaczenie dla poznawania ekologii lasów strefy umiarkowanej. Wyniki prowadzonych w niej badań są często punktem odniesienia dla wyników uzyskanych w innych kompleksach leśnych,
również tych mocno przekształconych ręką człowieka. W niektórych aspektach odnosi się uzyskane wyniki do badań dziewiczych
lasów Ameryki Środkowej czy Afryki. Bogactwo gatunkowe daje
możliwość poznania zależności zachodzących między różnymi
organizmami w ich naturalnym środowisku. Zbiera się różnego
rodzaju informacje, m.in. na temat składu gatunkowego zespołów
leśnych, ich zależności względem typu i wilgotności podłoża, stabilności i dynamiki sukcesji czy zdolności samodzielnego odnowienia się poszczególnych gatunków drzewiastych. W puszczy opisano
kilkadziesiąt gatunków nowych dla nauki. Jednym słowem dla nauki puszcza jest bezcenna. Jest również bezcenna, bo jest unikalna – nie ma drugiego takiego miejsca i jest niezwykle ważna dla
ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego. Gdy powstaje spór
dotyczący takiego miejsca, chociażby o kornika drukarza, decyzje
powinny być podejmowane przez świat naukowy, w oparciu o porozumienie będące efektem dyskusji.

Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
4. Sprzeciw wobec wycinki wyraziły niezależne od uniwersytetów
organizacje: Polskie Towarzystwo Etologiczne, Polskie Towarzystwo Mykologiczne oraz Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego.
5. Protestowali również sami dziekani i prodziekani wydziałów
biologicznych i przyrodniczych różnych uniwersytetów.
6. Podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
Komitet wezwał polskie władze do natychmiastowego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej.
Negowanie przez Ministerstwo Środowiska opinii, protestów, sprzeciwów i wezwań sprawiło, że 27 lipca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał całkowite wstrzymanie wycinki w puszczy.
13 września 2017 roku Komisja Europejska wnioskuje o kary dla
Polski za niewykonanie nakazu Trybunału Sprawiedliwości.

Puszcza Białowieska stanowi zaledwie 0,7% lasów polskich. Wycinka puszczy dotyczy terenów nie objętych Białowieskim Parkiem
Narodowym, ale np. programem Natura 2000 już tak.
Powszechnie uważa się, że dzisiaj stroną konfliktu, która przeciwstawia się działaniom firmowanym przez min. Jana Szyszko,
są głównie organizacje ekologiczne i aktywiści-ekolodzy w nich
zrzeszeni. Nie do końca jest to prawda. W debatę nad puszczą włączyli się naukowcy, władze uniwersytetów, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, leśnicy, obrońcy przyrody, no
i oczywiście partie polityczne. Podstawowym filarem obozu sprzeciwu wobec wycinki puszczy są naukowcy – botanicy, zoologowie
i ekolodzy (czyli badacze zajmujący się ekologią). Obrońcy przyrody są drugim ogniwem sprzeciwiającym się wycince drzew. Oto
głosy naukowców:
1. Państwowa Rada Ochrony Przyrody pod koniec 2015 roku
stwierdziła, że plany wycinki w Puszczy Białowieskiej są niezgodne z prawem krajowym oraz prawem Unii Europejskiej
i nie mają merytorycznego uzasadnienia, gdyż wycinka nie jest
skuteczną metodą ochrony przed kornikiem drukarzem, co zostało naukowo dowiedzione. Potem Minister Środowiska istotnie
zmodyfikował Państwową Radę Ochrony Środowiska.
2. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zajął stanowisko, w którym uważa, że próba kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna w stosunku do obowiązującego
planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża nie znajduje
uzasadnienia; wręcz odwrotnie, działania takie uderzają w cele
i kształt ochrony obiektu.
3. Kolejnymi instytucjami, które skrytykowały wycinkę drzew są:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, część Wydziałów
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Puszcza Białowieska od wielu lat jest w kręgu zainteresowania polityki. To ona tak naprawdę rozbudza nadzieje na zyski
z puszczy i formuje postulaty o konieczności podejmowania różnych działań szkodzących puszczy. Nie inaczej było przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi oraz w 2017 roku. Zostawmy
puszczę naukowcom, a stanie się tak, że zamiast się o nią kłócić,
będziemy z niej dumni.
***
PS. Artykuł ten pisałem pod koniec ubiegłego roku. Dzisiaj mamy
nowego ministra środowiska. Mamy również opinię Rzecznika
Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdzającą, że działania Polski w Puszczy Białowieskiej, na obszarze
Natura 2000, naruszają prawo UE. Opinia Rzecznika Generalnego
jest ostatnim etapem, chociaż niewiążącym, przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, który prawdopodobnie zapadnie w kwietniu. Nowy minister zapewnia, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku w sprawie puszczy. Nie zmienia to jednak faktu,
że wbrew przytłaczającej ilości opinii wyrażanych przez różne
instytucje, podjęto działania na obszarze 19 km kw., które przejdą
do historii, niestety, jako dewastacja.
Z poważaniem
Stefan Hajda

Radzionków się zmienia
Mam zaszczyt być cztery kadencje radnym w naszym mieście. Uczestnicząc
w podejmowaniu różnych decyzji związanych z rozwojem gminy dostrzegam,
a pewnie wielu z Państwa również, wzrastające tempo zmian wokół nas.
W Radzionkowie często uzupełniamy nasze plany rozwojowe, co jest zjawiskiem
normalnym, bo chcemy wykorzystać różne
możliwości, najczęściej związane z pozyskaniem środków zewnętrznych lub planami
o charakterze ponadlokalnym. Na terenie
naszej gminy mamy również dynamiczne zjawiska o dużym stopniu autonomii,
na przykład budownictwo mieszkaniowe.
Warto się temu przyjrzeć, bo za kilka lat
Radzionków po prostu będzie wyglądać
inaczej.
Zacznijmy od inwestycji drogowych. Z informacji, które do nas docierają wynika,
że jest zielone światło w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
Ministerstwie Infrastruktury do rozpoczęcia prac nad realizacją drogi S11, łączącej
Śląsk z Wielkopolską. S11 będzie zaczynała
się od węzła Piekary Śląskie na autostradzie
A1 i zostanie poprowadzona od wschodniej
strony Radzionkowa, gdzie zlokalizowany będzie zjazd. Dalej droga ekspresowa
skręci między Radzionkowem a Orzechem,
a po kilku kilometrach przetnie drogę między Nakłem a Tarnowskimi Górami. Roboty budowlane mają rozpocząć się około 2020
roku, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni.
Aktualnie zakończono wielowariantowe
opracowanie korytarzowe przebiegu tej drogi przez nasze województwo. Budowa tej

drogi sprawi, że uzyskamy nie tylko wygodne połączenie z Poznaniem i Koszalinem,
lecz również poważnie zmieni się charakter
i wygląd znacznej części naszej gminy.
W najbliższych latach zmieni się również
infrastruktura kolejowa w naszym mieście.
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. zmodernizują za ponad 2 mld złotych aż 165 km
linii kolejowej od Chorzowa do Zduńskiej
Woli. Na tym odcinku ma być wyremontowanych około 180 obiektów – mostów, wiaduktów i przepustów oraz zmodernizowanych 71 przejazdów kolejowo-drogowych.
Oczywiście dla nas niezwykle ważne jest,
że w ramach tych prac przebudowany zostanie wiadukt przy ul. Zejera, a także uruchomiony zostanie węzeł przy ul. Anieli Krzywoń (przez budowę przejścia podziemnego)
oraz wykonany zostanie wiadukt na wylocie
ul. Świętego Wojciecha, dzięki któremu
skończą się utrudnienia w ruchu drogowym
w tym miejscu. Trzeba podkreślić, że nasza
gmina przez wiele lat szukała możliwości
poprawy komunikacji pomiędzy częściami
Radzionkowa rozdzielonymi torami kolejowymi, zwłaszcza dotyczyło to starań o przebudowę wiaduktu przy ul. Zejera, do tego
stopnia, że byliśmy zdeterminowani wykonać tę inwestycję we własnym zakresie.
Biorąc pod uwagę rozwój ruchu samochodowego oraz żywiołowy rozwój budownictwa
jednorodzinnego na terenach przyległych
do ul. Księżogórskiej oraz ul. M. Dąbrowskiej planowane inwestycje kolejowe są naprawdę dobrą wiadomością.
Do tej pory, gdy wspominano o naszych
dużych inwestycjach drogowych, najczę-

ściej mówiono o obwodnicy, a właściwie
o etapie obejmującym połączenie ul. Długiej z ul. Knosały. Prace w tym zakresie
wykonywane są odcinkami i już niedługo,
wszystko na to wskazuje, zadanie zostanie
zrealizowane. Tymczasem powstające osiedla domów jednorodzinnych na terenach
wokół Księżej Góry wymuszają konieczność przyspieszenia połączenia ul. Księżogórskiej z ul. Nieznanego Żołnierza w Rojcy.
Projekt takiego połączenia, o czym zostaliśmy poinformowani na lutowej sesji, ma być
przygotowany w przyszłym roku. Ale plany
sięgają znacznie dalej. W przyszłości planuje się wyprowadzić ruch samochodowy
po śladzie ul. Wawelskiej do ul. Pod Lipami, i dalej nową drogą równoległą do torów
kolejowych do Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czyli w okolice dworca kolejowego,
za dużym mostem w drodze do Piekar Śląskich. Ta ostatnia inwestycja, wspólna Radzionkowa i Piekar Śląskich, ma szansę być
najszybciej zrealizowana.
Sprawy które poruszyłem to oczywiście tylko część czekających nas zmian. Są jeszcze
inne: rewitalizacja Osiedla Hugona, budowa
rynku, boiska na Tagorze. Lista jest długa.
Chcę podkreślić, że w dwóch przełomowych momentach, jeżeli chodzi o planowanie rozwoju naszej gminy, tj. w latach 1998
oraz 2006 nie spodziewaliśmy się, że nasza
gmina będzie podlegała tak dużym i tak
dynamicznym zmianom. Dlatego rozglądajmy się po naszym mieście, bo za kilka
lat Radzionków po prostu będzie wyglądać
inaczej.
Z poważaniem
Stefan Hajda
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Za Horyzontem
W drugiej połowie 2017 roku w Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się
już trzecia edycja Festiwalu Podróżniczego ZA HORYZONTEM. Organizatorzy: Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa oraz Śląskie Stowarzyszenie
Podróżnicze „Garuda” przygotowali niezwykle ciekawe wydarzenie, przede
wszystkim ze względu na tematykę wystąpień zaproszonych podróżników.
W roli pierwszego prelegenta wystąpił Tomasz Noga – krakus, absolwent górnictwa
na AGH. W wieku 17 lat zaczął wyjeżdżać
do krajów europejskich, azjatyckich republik byłego Związku Radzieckiego i do często odwiedzanej w tamtych czasach Turcji.
Mimo wielu ciekawych miejsc na naszym
kontynencie, posmakowanie kultur Bliskiego Wschodu, krajów arabskich czy
Indii doprowadziło go do „narkotycznego”
uzależnienia, zwanego podróżowaniem.
I tak minęło 30 lat błąkania się w wolnym
czasie, głównie po krajach Azji oraz Ameryki Południowej i Centralnej, wędrowania po Himalajach, Andach i Karakorum,
a także odwiedzania bajkowych miejsc jak
Galapagos czy Bhutan. Potem przyszedł
czas na Afrykę. Po Nigerii, wyruszył do kolorowej, przepięknej przyrodniczo Etiopii.
Dla Tomasza Nogi to jeden z pięciu najbardziej fascynujących krajów odwiedzonych
w ciągu trzech dziesięcioleci.
Podczas prelekcji pt. „Przez góry Simien
i nie tylko… ETIOPIA” Tomasz zabrał nas
w podróż po północnej Etiopii, zaczynając
od klasztorów na jeziorze Tana, zamków
cesarza Fasilidesa w Gonder, po sześciodniowy trekking w górach Simien, z wejściem w Boże Narodzenie na czwarty
szczyt Afryki Ras Dejen (Ras Dashen
4.550 m). Zobaczyliśmy górskie klasztory Tigraju i Boże Narodzenie w wykutych
w skałach kościołach Lalibeli, a wszystko
to pośród gościnnych, przyjaznych ludzi
i zapachu pysznej etiopskiej kawy, parzonej
i podawanej z celebrą z żarzącym się kadzidłem. A na końcu – Sylwester i Nowy
Rok w jednym z najbardziej fascynujących
miejsc na Ziemi.
Drugim prelegentem podczas Festiwalu
był Mieczysław Bieniek. Popularny „Hajer” opowiedział z charakterystycznym dla
siebie poczuciem humoru o swojej podróży
do Azji – o ponad czteromiesięcznej wyprawie przez Kirgistan, Kazachstan i Tadżykistan. Posługując się głównie gwarą śląską
rozbawił radzionkowską publiczność, która
raz po raz przerywała prelekcję salwą śmiechu oraz gromkimi brawami.
Mieczysław Bieniek to były górnik, który
po ciężkim wypadku rozstał się z kopalnią
i rozpoczął nowy, podróżniczy etap w swoim życiu. W ramach swoistej terapii psychologicznej wyruszył w świat. Najpierw
do Indii, potem do kolejnych krajów azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Południowej. W sumie odwiedził około 120 krajów
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na czterech kontynentach. Z czasem wypracował własny styl podróżowania, w którym
szczególnie ceni sobie docieranie do trudno
dostępnych miejsc. W 2006 roku na swoje
50. urodziny wyruszył w kilkumiesięczną
podróż lądową do Dalajlamy w Indiach.
W końcowej części tej drogi towarzyszył
mu filmowiec Paweł Wysoczański. Z nakręconych materiałów powstał film dokumentalny „W drodze”. Mieczysław Bieniek jest również autorem pięciu książek.
W 2010 roku wydał swoją pierwszą książkę
„Hajer jedzie do Dalajlamy”, będącą opisem zarówno całej wędrówki do Dalajlamy,
jak i wielu przygód z dzieciństwa, życia dorosłego, a przede wszystkim z innych podróży azjatyckich.
Festiwal podróżniczy zakończył się uroczystym otwarciem w Galerii Mozaika wystawy fotograficznej autorstwa Radosława
Zientarskiego, pt. „Pod chilijskim niebem”.
Na zdjęciach, autor zamieścił najciekawsze momenty z podróży do Boliwii i Chile,
w którą wyruszył wraz z przyjacielem –
Rafałem Mamokiem. Celem wyprawy była
m.in. wizyta w kompleksie radioteleskopów ALMA, należącym do Europejskiej
Agencji Kosmicznej. Na wystawie można
było zobaczyć ciekawe zdjęcia z wnętrza
obserwatorium (centrum dowodzenia, laboratorium, sprzęt komputerowy służący
do przetwarzania ogromnej ilości danych),
a także ogromne samochody ciężarowe
wykorzystywane do transportu równie dużych anten radioteleskopów.
Podczas zwiedzania ekspozycji, na publiczność czekał słodki poczęstunek, w tym

radzionkowski kołocz. Natomiast pomiędzy prelekcjami, odbywającymi się na sali
widowiskowej, publiczność miała okazję
zdobyć nagrody w postaci podwójnych zaproszeń do Kina Karolinka – ufundowane
przez Centrum Kultury oraz książki autorstwa Mieczysława Bieńka, ufundowane
przez klub radnych Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa. Wystarczyło dobrze
odpowiedzieć na pytania prelegentów,
związane z wygłoszonymi wystąpieniami.
Po zakończeniu Festiwalu można było osobiście porozmawiać z podróżnikami oraz
zdobyć dedykację na książkach.
Dziękuję pani dyrektor Justynie Konik oraz
pracownikom Centrum Kultury za wszelką
pomoc organizacyjną i techniczną związaną z przygotowaniem Festiwalu. Dziękuję
publiczności za obecność oraz bardzo życzliwe i entuzjastyczne przyjęcie naszych prelegentów. Dziękuję również Burmistrzowi
Miasta Radzionków dr. Gabrielowi Toborowi, który od pierwszej edycji Festiwalu,
obejmuje go swoim patronatem.
Jednocześnie zapraszam na kolejne wydarzenia podróżnicze w 2018 roku. Pierwsze
z nich odbędzie się w ramach Dni Radzionkowa, a kolejna edycja Festiwalu Podróżniczego ZA HORYZONTEM – w drugiej
połowie roku, po wakacjach.
Wojciech Głogowski

