
      Racibórz 25.03.2021.

      Starosta Raciborski,Zarząd Powiatu Raciborskiego 
oraz Radni Powiatu Raciborskiego,Prezydent Raciborza,                        
          Radni Raciborscy, Firmy Raciborza 
     w sprawie nowego parku na ulicy Ogrodowej.

                                                 LIST OTWARTY

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Starosty Raciborskiego, Zarządu Powiatu oraz 
wszystkich Radnych powiatowych, Prezydenta Raciborza i Radnych raciborskich o jakiekolwiek 
wsparcie idei powstania w Raciborzu nowego Parku, naturalnego ( z jak najmniejszą ingerencją 
człowieka) przy ulicy Ogrodowej w miejscu ogrodu po byłym przedszkolu Ogrodowa 30.

Sprawa jest pilna.

Między innymi w tej sprawie prosimy od ponad roku w petycji skierowanej do Radnych 
Raciborza oraz prezydenta miasta Raciborza Pana Dariusza Polowego. Niestety jak na razie 
zupełnie bez efektu. Mieszkańcy w tej petycji pod którą podpisało się już 747 osób prosili Radnych 
i Prezydenta Raciborza o zmianę planu zagospodarowania (a jeśli trzeba i studium 
zagospodarowania przestrzennego), z inwestycyjnego dla działki przy Ogrodowej na teren zielony 
rekreacyjny i odkupienie tej działki po byłym przedszkolu przy ulicy Ogrodowej, aby w tym 
miejscu powstał nowy park. Mieszkańcy nie zgadzają się na zabudowę tego terenu. Prosiliśmy o 
pilne działania aby uchronić ten teren przed deweloperem i zabudową. Już na przełomie stycznia i 
lutego 2020 roku na portalu NaszRaciborz był sondaż czy mieszkańcy są za tym aby UM Racibórz 
odkupił działkę przy Ogrodowej- Odpoczynkowej z przeznaczeniem pod park. Głosowało 482 
osoby z których 84% opowiedziało się za tym aby miasto odkupiło ten teren z przeznaczeniem pod 
park. Głosowanie trwało siedem dni.



Jak wspomniano wyżej dodatkowo m.in. w tej samej sprawie podpisało się pod petycją 
papierową prawie 800 osób. Racibórz się wyludnia. Pytanie jak się wyludnia? Jak się okazuje 
najbardziej wyludnia się Centrum miasta a mieszkańcy, kto może i kogo stać albo się wyprowadza 
w ogóle z miasta albo przeprowadza się na obrzeża miasta tam gdzie jest więcej przestrzeni, zieleni,
mniej samochodów i  hałasu samochodowego, gdzie jest po prostu lepsza jakość życia. Niestety 
działania od lat radnych i prezydentów zarówno poprzednich kadencji jak i obecnej zmierza do 
całkowitej zabudowy ostatnich wolnych przestrzeni w Raciborzu często terenów zielonych , 
zabetonowania i zabrukowania  miasta, stłoczenia mieszkańców jak sardynki w puszcze i 
twierdzenia, że to jest rozwój. To nie jest rozwój ale degradacja miasta i działania skłaniające 
mieszkańców do jeszcze szybszej wyprowadzki bo w takich warunkach nie da się żyć, odpoczywać 
i cieszyć życiem. Zabudowa naszym zdaniem powinna być robiona albo na terenach 
poprzemysłowych albo wokół Raciborza aby nie ściskać mieszkańców, nie odbierać im przestrzeni, 
zieleni z, których korzystają od lata, by nie zabudowywać korytarzy powietrznych. Nie należy 
naszym zdaniem marnować kolejnych terenów Raciborza na sklepy wielkopowierzchniowe czy 
galerie. Racibórz ma fatalną jakość powietrza. Już parę lat temu Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska IPIŚ PAN pokazał na podstawie badań, że Racibórz nie tylko ma bardzo 
zanieczyszczone powietrze, ale i wyspy ciepła z powodu gęstej zabudowy i zabetonowywaniu 
miasta oraz, że mamy zabudowane korytarze powietrzne i to przy naturalnym słabym 
przewietrzaniu miasta położonego niekorzystnie w dolinie co dodatkowo utrudnia przewietrzanie 
miasta. Przy coraz gorętszych latach i ekstremalnych temperaturach likwidowanie kolejnych 
terenów zielonych i ich zabudowywanie będzie wielkim błędem bardzo negatywnie wpływającym 
na mieszkańców i całe miasto. Działania zmierzające do dalszej zabudowy takich zielonych 
terenów w naszym mieście jak ten przy ulicy Ogrodowej, terenów rekreacyjnych dla mieszkańców 
bo z tego terenu zielonego od lat korzystają mieszkańcy z całej okolicy, nie tylko wzmoże 
występowanie wysp ciepła w Raciborzu bo drzewa, krzewy trawa zieleń i parki chłodzą miasto i 
zapobiegają wyspom ciepła ale i są remedium i najtańszym podstawowym sposobem na 
polepszenie jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców ich dobrostanu. Potrzeba rozwoju 
terenów zielonych w Raciborzu to także naszym zdaniem podstawowy fakt ( całkowicie pomijany 
przez włodarzy i większość radnych) jako czynnik zapobiegający wyludnianiu się Centrum miasta i
całego Raciborza oraz jako element poprawy jakości życia mieszkańców Raciborza. Dodatkowo w 
czasach pandemii, które mogą trwać wiele lat i powracać tworzenie miast ściśle zabudowanych jest 
działaniem pod prąd i bardzo niekorzystnym i nieprzemyślanym, sprzyjającym lockdownom, 
większej ilości zakażeń  i zgonów mieszkańców takich miast.

Tak więc tworzenie nowych  terenów zielonych i parków w Raciborzu to jeden z 
najlepszych sposobów zatrzymania mieszkańców w mieście i wyludniającym się Centrum miasta. 
I odwrotnie  zabudowa ostatnich zielonych terenów, likwidowanie wolnych przestrzeni, 
betonowanie zielonych podwórek zamienianie tych terenów na betonowe, nieprzyjazne będzie nie 
tylko uciążliwe do zamieszkania i będzie sprzyjało wyludnianiu się takich stref ale nawet nie będzie
sprzyjało aby rodziny mieszkające w takich miejskich „piekłach” chciały mieć więcej dzieci czy 
nawet w ogóle je mieć. Warto to wziąć pod uwagę. W Raciborzu w zastraszającym tempie ubyło w 
ostatnich latach wiele terenów zielonych. Wycięto tysiące drzew, zabetonowano wiele zielonych 
powierzchni biologicznie czynnych. Obecnie w trudnym okresie pandemii w końcu czas na 
otrzeźwienie aby zacząć kompensować te bardzo negatywne wieloletnie działania. Jest ostatni 
moment aby utworzyć nowy park w Raciborzu ( przynajmniej jeden lub więcej)  i ochronić obecnie 
naturalne tereny zielone dla mieszkańców. Nie można dopuścić do sprzedawania  i zabudowywania 
kolejnych terenów zielonych i skwerów w centrum miasta. Takie działania są na szkodę 
mieszkańców i miasta. Także powinien być chroniony przed zabudową i bardziej zazieleniony 
zielony skwer w miejscu po byłej Synagodze przy ulicy Szewskiej, plac Długosza i właśnie teren 
ogrodu po byłym przedszkolu przy ulicy Ogrodowej gdzie mieszkańcy chcą nowego parku. W 
przypadku  zabudowy i zniszczenia tych terenów wpłynie to bardzo negatywnie na obecnych 
mieszkańców Raciborza i całe miasto i będzie z pewnością skutkować dalszym wyludnianiem się 



Centrum i całego miasta. Identyczna sytuacja jest np.w Katowicach gdzie całe miasto także się 
wyludnia a szczególnie właśnie wyludnia się śródmieście czyli najbardziej zatłoczone, hałaśliwe 
miejsce. https://www.infokatowice.pl/2021/03/23/ktore-dzielnice-katowic-sie-najbardziej-
wyludniaja-a-gdzie-przybywa-mieszkancow-sprawdzilismy/

Jeżeli nikt nie pomoże teraz w ochronie zielonego terenu przy ulicy Ogrodowej aby powstał 
tu nowy park a w tym wypadku sprawa jest bardzo pilna doprowadzimy wszyscy wspólnie 
działaniami lub zaniechaniem do całkowitej degradacji Raciborza. Już cała okolica Ogrodowej, 
Pracy i Słowackiego ma 2-3 razy większy ruch samochodowy z powodu powstania  ok. 2 lata temu 
niepotrzebnej nowej Biedronki na ulicy Pracy. Zabudowa zielonego terenu przy ul.Ogrodowej nie 
tylko odbierze mieszkańcom zieloną przestrzeń, zuboży różnorodność biologiczną miasta, wpłynie 
negatywnie na jakość powietrza ale spowoduje dodatkowy znaczny jeszcze większy ruch 
samochodów w całej okolicy, co uczyni życie tu nieznośnym i jeszcze bardziej uciążliwym m.in. z 
powodu wzrostu ruchu samochodowego, hałasu ulicznego i spalin. Zwykły metr kwadratowy 
trawnika i to całorocznie ( nie mówiąc o drzewach czy krzewach) pochłania (rocznie) kilka set kg 
pyłów zawieszonych. Tereny zabetonowane nie pochłaniają ani kilograma. Ten pył będziemy mieli 
potem wszyscy w naszych płucach i organizmach. Zapłacimy za to wszyscy naszym zdrowiem a 
wielu z nas życiem. W mieście nie tylko, że wycina się drzewa na potęgę bez względu na czyim 
terenie, to nie ma jeszcze terenów gdzie można sadzić drzewa jako nasadzenia zastępcze po takich 
wycinkach. Park na Ogrodowej byłby w tym celu idealny bo jest tam miejsce na nowe nasadzenia i 
o tym także trzeba pomyśleć w kontekście  działki przy ulicy Ogrodowe 30.Dlatego bardzo prosimy
o jakiekolwiek wsparcie setek mieszkańców Raciborza w sprawie idei powstania parku na ulicy 
Ogrodowej i ratowanie tego terenu przed zabudową i deweloperem, gdyż od około 3 tygodni kręci 
się tu deweloper z województwa opolskiego, który chce odkupić  ten teren pod zabudowę. 
Deweloper nie wie, że mieszkańcy protestują od ponad roku i nie zgadzają się na zabudowę i 
niszczenie tego zielonego zielonego-ogrodu  przy ulicy Ogrodowej-Odpoczynkowej, że mieszkańcy
chcą tu parku i, że może być na tym tle duży konflikt społeczny. Dlatego  ośmielamy się prosić o 
jakakolwiek pomoc, bo potrzeba pilnych działań aby miasto odkupiło ten teren lub aby ktokolwiek 
mógł dołożyć się finansowo np. zakłady pracy aby pomóc miastu odkupić tą działkę pod nowy 
park. Miasto przed laty sprzedało ją za 1,2 mln zł obecnie kosztuje ona ok.1,8 mln zł. Miasta 
Europy przygotowują się na zmiany klimatyczne, odbrukowują miasta, przywracając tereny 
zielone, tworząc nowe parki, sadzą tysiące nowych drzew i krzewów oraz tworzą nowe tereny 
zielone. W Raciborzu od lat robi się dokładnie odwrotnie betonując i ściskając całe miasto. Nie ma 
na to zgody mieszkańców. Jeśli nikt nas nie wysłucha nasze miasto czeka katastrofa urbanistyczna 
co skutkować  będzie jeszcze większą depopulacją i mianem Raciborza  jako miejsca dla ludzi z 
bardzo niską jakością życia, ściśniętych jak sardynki w puszcze ludzi nieszczęśliwych a wszystko to
dla partykularnych i krótkowzrocznych  nieprzemyślanych celów i zysków developerów. Miasto się
planuje nie na 10 lat ale na 50, 100 lat i dłużej a pod uwagę trzeba brać interes społeczny i 
publiczny a nie deweloperów. Wystarczy już co zrobiono na Rynku ( betonowy klocek) czy z ulicą 
Długą ( betonowa pustynia). Nie można dalej powtarzać tych samych błędów nie słuchając głosu z 
sondaży i petycji i dalej niszczyć miasto i jego mieszkańców. Dlatego prosimy o jakakolwiek 
pomoc w ratowaniu zielonego ogrodu po byłym przedszkolu przy ulicy Ogrodowej 30 przed 
zabudową i deweloperem aby tu mógł powstać nowy park tak jak chce setki mieszkańców 
Raciborza. Radnych Raciborza prosimy o korektę budżetu aby jak najszybciej odkupić teren przy 
ulicy Ogrodowej pod nowy park dla Raciborza. Zwracamy się także do Raciborskich Firm jeśli 
są w stanie, może pomogłyby dołożyć się miastu aby odkupić ogród na Ogrodowej pod nowy park 
miejski i ustrzec ten teren przed zabudową. W tym miejscu szczególnie apelujemy do firmy 
Ekookna o choćby symboliczną pomoc finansową.

Na zakończenie apelujemy także do prezydenta Raciborza Dariusza Polowego, Prezydenta 
Dawida Wacławczyka znanego z zamiłowania przyrodą i sprawami ekologii oraz do byłego 
prezydenta Raciborza a obecnego radnego Mirosława Lenka o pomoc oraz do wszystkich Radnych 



raciborskich bo to od Was zależy przyszłość tej działki a zarazem to jaki los czeka mieszkańców tej 
okolicy i całego Raciborza. Czas skończyć z działaniami pogarszającymi jakość życia mieszkańców
miasta. Nie każdy może mieszkać w domku z ogródkiem. Większość z nas mieszka w blokach 
wielorodzinnych i jesteśmy skazani na tereny i przestrzeń publiczną miejską. Nie odbierajcie  jej 
nam.
Prosimy Was o nowy park na Ogrodowej i uchronienie tego terenu przed deweloperką i 
jakąkolwiek zabudową. Wybraliśmy Was abyście nas reprezentowali. Liczymy na Was...

W tym artykule jest link do petycji mieszkańców. Petycję złożyliśmy 6 lutego 2020 .Pod petycją tą, 
na styczeń 2021 było podpisanych 747 mieszkańców. Podpisy dostępne są w Urzędzie miasta 
Racibórz:
https://raciborz.com.pl/2020/02/06/dzialka-na-ogrodowej-plac-dlugosza-i-nadmierny-ruch-
pojazdow-petycja-do-prezydenta-polowego.html

my niżej podpisani w imieniu mieszkańców:

https://raciborz.com.pl/2020/02/06/dzialka-na-ogrodowej-plac-dlugosza-i-nadmierny-ruch-pojazdow-petycja-do-prezydenta-polowego.html
https://raciborz.com.pl/2020/02/06/dzialka-na-ogrodowej-plac-dlugosza-i-nadmierny-ruch-pojazdow-petycja-do-prezydenta-polowego.html

