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inwestycje w gminie

Spokojnych, zdrowych
i błogosławionych
Świąt Wielkiejnocy
Głębokiej radości, jaką daje
Zmartwychwstały Chrystus

życzą

w kwietniu rozpocznie się przebudowa ulicy anieli 
Krzywoń w Radzionkowie. Przypomnijmy, że gmina otrzy-
mała ponad 1,6 mln zł dotacji z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój w województwie śląskim.
– Dzięki tej inwestycji uda nam się połączyć ulicę Orzechowską 
i Księżogórską z drogą wojewódzką 911 ciągiem komunikacyj-
nym o nowej nawierzchni. Realizacja zadania przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami, rowerzystów 
i pieszych oraz upłynni ruch w południowo-wschodniej części 
miasta – wyjaśnia Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej i Inwestycji. Dodaje, że prace będą obej-
mować wykonanie siedmiometrowej nawierzchni asfalto-
wej, jednostronnego chodnika o szerokości dwóch metrów i 
ścieżki rowerowej. Dodatkowo wykonane zostanie oświetle-
nie drogi i oznakowanie. Prace zostaną zakończone jeszcze 
w tym roku. 

(mm)

przebudowa ulicy 
anieli Krzywoń

Spotkania burmistrza z mieszkańcami

śmieci przede wszystkim
Realizacja nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi była te-
matem wiosennych rozmów burmistrza z mieszkańcami Radzionkowa. Pierw-
sze spotkanie z władzami miasta miało miejsce 18 marca w Zespole Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Rojcy. Kolejne odbyło się dzień później w Centrum 
Kultury „Karolinka”.
Licznie przybyłych mieszkańców interesowało przede wszystkim to, jak w prak-
tyce będzie wyglądać odbiór śmieci po 1 lipca. Nowe zasady wywozu śmieci 
omówiła w specjalnej prezentacji Zuzanna Senkała, kierownik Referatu Ochro-
ny Środowiska UM Radzionków. Podkreślała, że w przypadku domów jednoro-
dzinnych odpady segregowane odbierane będą raz w miesiącu, a odpady zie-
lone w okresie od kwietnia do listopada raz na dwa tygodnie. We wspólnotach 
i spółdzielniach mieszkaniowych posegregowane odpady wywożone będą raz 
w  tygodniu, a  odpady zielone po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 
Nieco inaczej sprawa wyglądać będzie w przypadku odpadów niesegregowa-
nych. Z domów jednorodzinnych odbierane będą raz na dwa tygodnie, a od 
wspólnot i spółdzielni trzy razy w tygodniu. W trakcie spotkań poinformowano 
też mieszkańców, że w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Ku-
żaja 17 w Radzionkowie można uzyskać pomoc w wypełnianiu deklaracji. Pra-
cownicy Referatu Ochrony Środowiska odpowiadają też na wszelkie pytania 
mieszkańców.
Sporo emocji wzbudzały stawki za wywóz śmieci. Burmistrz Gabriel Tobor prze-
konywał, że są one optymalne i  zostały ustalone na podstawie średniej ilości 
śmieci wytwarzanej przez jednego mieszkańca naszej gminy. Jednak rzeczywi-
sty koszt wywozu odpadów będzie znany dopiero po przeprowadzeniu prze-
targu i jeśli wówczas okaże się, że koszty obsługi nowego systemu będą niższe, 
stawki będą obniżane. 

Gabriel Tobor
Burmistrz

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta
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Bernard Skibiński
Wiceburmistrz Radzionkowa

Jesteśmy przygotowani
1 lipca mieszkańców czeka prawdziwa re-
wolucja. zgodnie z  ustawą o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, rozpocz-
nie się funkcjonowanie nowego systemu 
gospodarki odpadami. jak pan ocenia ideę 
nowej „ustawy śmieciowej”?
Samej idei nie można podważać. Chyba każ-
demu z  nas zależy na tym, aby nasze dzieci, 
wnuki i prawnuki żyły w środowisku wolnym 
od zanieczyszczeń. Trzeba pamiętać o  tym, 
że rocznie w całym kraju wytwarzamy około 
12 milionów ton odpadów komunalnych. Sza-
cuje się, że około dwa miliony ton trafiają na 
dzikie wysypiska. To góra śmieci, którą trudno 
sobie wyobrazić. Dlatego likwidacja dzikich 
wysypisk, zmniejszenie ilości odpadów ulega-
jących biodegradacji – kierowanych do skła-
dowania, zwiększenie poziomu recyklingu 
i  odzysku zebranych selektywnie odpadów, 
to dzisiaj konieczne zmiany. Nie podoba mi 
się natomiast sposób rozwiązania problemu. 
Co do jednego mogę się zgodzić: na pewno 
mamy do czynienia z  rewolucją, czyli cha-
osem, bałaganem. Do Trybunału Konstytu-
cyjnego spływają kolejne wnioski o niezgod-
ności zapisów ustawy „śmieciowej” z ustawą 
zasadniczą. To wystarczający sygnał, aby za-
stanowić się czy rozwiązania są dobre.

No właśnie, czy nasza gmina jest w  pełni 
przygotowana do wdrożenia wszystkich 
zadań wynikających ze znowelizowanych 
przepisów?
Co prawda w ograniczonym zakresie, ale pro-
wadzimy selekcję odpadów od kilku lat i  te 
dobre rozwiązania przenosimy do nowego 
systemu. Rozpoczynamy procedury związa-
ne z  budową punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów i  procedury z  przetargiem na 
odbiór i  zagospodarowanie odpadów. Ze 
względu na złożoność tych procedur, istnie-
je ryzyko ich przedłużenia. Dlatego już dziś 
analizujemy alternatywne rozwiązania, które 
umożliwią wdrożenie systemu od 1 lipca. Już 
pojawiają się głosy, że za całe niepowodze-
nie związane z  przygotowaniem przejęcia 
gospodarki odpadami odpowiadają gminy, 
które miały na to całe dwa lata. Chciałbym 
jednak przypomnieć, że ustawa weszła w ży-

cie 1 stycznia 2012 roku, a  ostatnie obligato-
ryjne akty wykonawcze ukazały się z końcem 
czerwca 2012 roku. Do końca czerwca miał zo-
stać przyjęty plan gospodarki odpadami dla 
województwa śląskiego. Tymczasem przyjęto 
go z  końcem sierpnia. To na podstawie tych 
dokumentów gminy miały przygotować cały 
pakiet uchwał regulujących gospodarkę śmie-
ciową w gminie. Na koniec zafundowano nam 
nowelę ustawy, która weszła w życie 6 marca 
br.,  mającą wpływ na finanse gmin. Istniała 
więc podstawa do przesunięcia terminu na 
1  tycznia 2014 roku. Tymczasem rząd znalazł 
kozła ofiarnego, przepychając odpowiedzial-
ność na gminy, toteż nie widzi potrzeby prze-
sunięcia terminu. Mógłbym przekornie zapy-
tać czy rząd przygotował nam dobrą ustawę?

w  trakcie naszego ostatniego spotkania 
mówił pan, że ustawa jest w  wielu miej-
scach nieprecyzyjna. jakie widzi pan naj-
większe zagrożenie dla samorządów, ale 
i  mieszkańców, związane z  wprowadze-
niem ustawy śmieciowej?
Głównym problemem nas wszystkich jest 
segregacja, a  właściwie jej weryfikacja. To 
źródło potencjalnych konfliktów. Ze zdwojo-
ną siłą problem ten pojawi się w budynkach 
wielolokalowych. Nie widzę możliwości do-
chodzenia, którzy z  mieszkańców nie prze-
strzegają zasad selekcji. Będziemy mieli do 
czynienia z  odpowiedzialnością zbiorową. 
Segregacja jest naszym wspólnym interesem, 
o  tym już mówiliśmy. Nie wiem czy różnica 
pomiędzy stawką podstawową (wyższą) i  tą 
niższą – dla segregujących, jest wystarczają-
ca, żeby zachęcić do segregacji. Brakuje mi 
elementu wręcz przymuszającego do niej. Pa-
miętajmy, że do 2020 roku musimy ograniczyć 
masę odpadów kierowanych na składowisko 
do 35% w  stosunku do masy odpadów wy-
tworzonych w  1995 roku. Niespełnienie tego 
warunku podlega karze finansowej.

to, co najbardziej interesuje mieszkań-
ców, to stawki za wywóz śmieci i  sposób 
ich naliczania. czy stawki ustalone dla 
mieszkańców Radzionkowa rzeczywiście 
są optymalne i czy nie mogłyby być niższe?

W  przypadku nieruchomości zamieszkałych 
opłata będzie ustalana w  oparciu o  liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość i stawkę określoną w uchwale Rady 
Miasta, zależną od tego, czy na danej nieru-
chomości będzie prowadzona selektywna 
zbiórka odpadów, czy też nie. W naszym przy-
padku będzie to 9,80 zł miesięcznie za osobę 
– na nieruchomości, gdzie prowadzona jest 
selekcja odpadów i  15 zł miesięcznie za oso-
bę – na nieruchomości, gdzie nie prowadzi się 
selekcji odpadów. To właściciel nieruchomo-
ści, składając deklarację, podaje liczbę osób 
zamieszkujących nieruchomość – podkre-
ślam zamieszkujących a nie zameldowanych, 
deklaruje czy na nieruchomości będzie pro-
wadzona selektywna zbiórka odpadów i  na 
końcu wylicza opłatę, jaką będzie ponosił za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych przez gminę. Tak wyliczona opłata 
jest jedynym kosztem, który będzie obciążał 
właścicieli nieruchomości, w zamian za funk-
cjonowanie całego systemu. System nie obej-
muje kosztów wynajmu pojemnika na gruz.
W  przypadku nieruchomości niezamieszka-
łych wyjaśnienie sposobu wyliczenia samej 
opłaty zajęłoby znacznie więcej czasu, toteż 
pozwolę sobie odesłać zainteresowanych na 
stronę Referatu Ochrony Środowiska http://
www.eko.radzionkow.pl, gdzie mieszkańcy 
znajdą wzory wypełnionych deklaracji. Nato-
miast co do tego czy stawki mogłyby być niż-
sze i czy rzeczywiście są optymalne, to mogę 
jedynie zapewnić Państwa, że uwzględniliśmy 
wszystkie dane dostarczone nam przez firmy 
trudniące się wywozem odpadów oraz dane 
zawarte w  wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami. Wyliczyliśmy wartości surowców 
wtórnych, uwzględniliśmy koszty dotych-
czasowych zbiórek, koszty administracyjne. 
Jednym słowem uwzględniliśmy koszty funk-
cjonowania całego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. I  tylko takie koszty, 
bo innych nam nie wolno. Chciałbym uspo-
koić mieszkańców i  zapewnić, że Wasze pie-
niądze są „znaczone” i nie mogą być wydane 
poza tym systemem.
Inną kwestią jest wielkość błędu wynikająca 
z niedoszacowania lub przeszacowania danych 
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(chociażby osób ilość sortujących). Ale ten błąd 
może wystąpić w jedną lub drugą stronę. Tak 
naprawdę optymalne stawki będziemy znali 
po rozstrzygnięciu przetargu. Trzeba zazna-
czyć, że dopuszcza się zweryfikowanie tych 
stawek, co wiąże się ze składaniem nowych 
deklaracji. Moim zdaniem, błędem tej ustawy 
jest składanie przez właścicieli nieruchomości 
deklaracji o  wysokości opłaty. Wystarczyłaby 
deklaracja o  ilości osób zamieszkujących nie-
ruchomość (w przypadku  wyboru metody na-
liczania stawki od mieszkańca) oraz o  selekcji 
odpadów. Cała reszta to już czysto matema-
tyczne wyliczenia i mogłaby to robić gmina.

Osoby, które będą segregować śmieci, za-
płacą mniej. Nadal jednak w tej kwestii jest 
wiele niejasności. jak w praktyce wyglądać 
ma segregacja śmieci przez mieszkańców?
Zgadzam się, że niejasności jest wiele, ale 
jest to też wynikiem dezinformowania miesz-
kańców, z  którym nie mamy nic wspólne-
go. Pozwoli Pan, że nieco szerzej spróbuję 
przedstawić mieszkańcom zasady dotyczące 
segregacji śmieci. Zacznijmy od tego, że nie 
będzie można jedynie zadeklarować sortowa-
nia, a  jednocześnie wrzucać wszystkie śmie-
ci do pojemnika na odpady niepodlegające 
segregacji – i  to proszę podkreślić w tekście. 
Wyłoniona w przetargu firma ma obowiązek 
powiadomić nas o niedopełnieniu przez wła-
ściciela nieruchomości zadeklarowanej selek-
tywnej zbiórki odpadów. Będzie to dla nas 
podstawą do potraktowania tych śmieci jak 
zmieszane odpady komunalne. Na początku 
będziemy upominać mieszkańców, w  przy-
padku ponownego niewywiązywania się z se-
lekcji będziemy naliczać opłaty jak za śmieci 
niesegregowane.
Wracając do samej selekcji, to oprócz dotych-
czasowych rodzajów odpadów, rozszerzamy 
ją o  dodatkowe elementy, to jest odpady 
zielone, chemikalia, odpady wielomateriało-
we, gruz i  zużyte opony. W  sumie daje to 12 
rodzajów odpadów, które podlegają selekcji. 
Cała pozostała reszta to odpad zmieszany, 
który będzie można gromadzić w pojemniku 
na odpady niesegregowane.
Wyselekcjonowane odpady w  zabudowie 
jednorodzinnej mieszkańcy będą mogli 
zbierać w dostarczanych im workach, w któ-
re dodatkowo będzie można się wyposażyć 
w  urzędzie miasta i  wskazanych punktach. 
W  przypadku zabudowy wielorodzinnej od-
pady te będą zbierane w pojemnikach. W obu 
przypadkach należy przestrzegać odpowied-
niej kolorystyki worków lub pojemników na 
dany rodzaj odpadów. I  tak kolor niebieski – 
na papier i  tekturę, kolor zielony – na szkło, 
kolor brązowy – na odpady zielone i  żółty – 
na tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe (dopuszcza się łączenie ze 
sobą tych trzech frakcji). Tytułem wyjaśnienia: 
opakowania wielomateriałowe to na przykład 
kartoniki po sokach, mleku itp.
Zużyte baterie i  akumulatory małogaba-
rytowe będą zbierane tak, jak do tej pory, 
w  specjalnych pojemnikach ustawionych 

w  wyznaczonych budynkach użyteczności 
publicznej. Podobnie przeterminowane leki – 
będą zbierane jak do tej pory w  specjalnych 
pojemnikach w  wyznaczonych aptekach na 
terenie gminy. Natomiast przeterminowane 
chemikalia i zużyte opony zbierane będą tyl-
ko w  punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych.
Nieco inaczej organizujemy odbiór odpadów 
wielkogabarytowych oraz wielkogabaryto-
wego sprzętu elektrycznego i  elektronicz-
nego. Będzie on odbierany bezpośrednio 
z posesji trzy razy w roku, po uprzednim zgło-
szeniu przez mieszkańców potrzeby wy-
wozu danego rodzaju odpadu w  gminie. 
Oczywiście z  odpowiednim wyprzedzeniem 
będziemy informowali mieszkańców o termi-
nie nadsyłania zgłoszeń oraz terminach od-
bioru odpadów.
I  na koniec odpady budowlane i  rozbiórko-
we. Właściciel nieruchomości będzie je mógł, 
w  ilości nieprzekraczającej 3 m3, przywieźć 
i  złożyć w  punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. W  ilości powyżej 
3  m3 odbierane będą bezpośrednio z  nieru-
chomości. Po uprzednim zgłoszeniu potrzeby 
wywozu tego odpadu w gminie, zostanie do-
starczony właścicielowi nieruchomości konte-
ner o wymaganej przez niego pojemności, za-
mówiony na koszt właściciela nieruchomości.
Te wszystkie rodzaje odpadów, o których mó-
wiłem, będzie można, poza harmonogramem 
wywozu odpadów ustalonym przez gminę, 
samodzielnie dostarczyć do punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz podkre-
ślić, że dostarczone odpady do tego punktu 
nie podlegają już żadnej opłacie. Punkt bę-
dzie świadczył usługi od wtorku do soboty, 
w godzinach od 10.00 do 18.00.

wielu samorządowców zwraca uwagę na 
jeszcze jeden problem – jak skutecznie 
wyegzekwować opłatę za wywóz odpa-
dów. jak gmina podchodzi do tej kwestii?
Przekazanie egzekucji administracyjnej gmi-
nom zapewne przyspieszy samą procedurę. 
Ale czy zwiększy efektywność, pokaże do-
piero życie. Na pewno musimy dochować 
należytej staranności, ażeby ta ściągalność 
była jak najwyższa. Niemniej na 100% bym 
nie liczył. Jest zbyt wiele osób, które już dziś 
zalegają z opłatami w stosunku do gminy. Tak 
przy okazji, windykacja to także koszt funk-
cjonowania systemu, o  którym mówiliśmy 
wcześniej.

urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumen-
tów ocenił, że zmiana ustawy o  utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach może 
zaszkodzić konkurencyjności na rynku od-
bioru odpadów komunalnych. zgadza się 
pan z  tą prognozą? Kiedy poznamy firmę 
wywozową, która będzie świadczyła usłu-
gi w naszej gminie?
Trudno się z  nią nie zgodzić. Pamiętajmy, 
że sytuacja na rynku odpadów wpłynie na 
kształtowanie cen, na sytuację konsumenta, 

czyli nas wszystkich. Już na etapie projektu 
ustawy twierdziłem, że z  rynku znikną małe 
firmy, a duże się nim podzielą. To bardzo pro-
sty mechanizm, którego celem jest zdobycie 
rynku i  wyeliminowanie konkurencji. Duże 
firmy stać na obniżanie cen poniżej kosz-
tów, oczywiście zakładając, że odbiją to so-
bie w przyszłej perspektywie, kiedy rynkiem 
zawładną. Z  tego, co sobie przypominam, 
UOKiK, przed wydaniem swojego raportu 
przeprowadził szeroko zakrojone badania, 
obejmując nimi zarówno gminy i  przedsię-
biorców. Tak więc ich opinia oparta jest nie 
tylko na przypuszczeniach. To życie pokaże, 
kto miał rację – my czy ustawodawca, który 
problemu nie dostrzega. Co do firmy, która 
zostanie wyłoniona w  drodze przetargu na 
świadczenie usługi wywozu i  zagospodaro-
wania odpadów, to wiedzę taką powinniśmy 
mieć około połowy czerwca, oczywiście za-
kładając, że nie będzie odwołań do Krajowej 
Izby Odwoławczej.

prowadzenie gospodarki odpadami to 
kolejne zadanie narzucone samorządom. 
ponad 800 gmin i związków gminnych po-
parło wniosek prezydenta inowrocławia 
o skierowanie wniosku o stwierdzenie nie-
zgodności z  konstytucją ustawy o  utrzy-
maniu czystości i  porządku w  gminach. 
uważa pan, że racja leży po stronie samo-
rządowców?
Oczywiście, że tak. Co prawda temat nas bez-
pośrednio nie dotyka, ale pozwoli Pan, że 
wytłumaczymy mieszkańcom o  co chodzi. 
Otóż zapisy ustawy o  utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminie ograniczają rozwiązania 
zawarte w ustawie o gospodarce komunalnej 
i  ustawie o  finansach publicznych, zmuszając 
gminy do zorganizowania przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów, pomimo że są 
gotowe do realizacji tego zadania za pomocą 
własnych jednostek. Ponadto zapisy te stoją 
w sprzeczności z zasadą zawartą w prawie za-
mówień publicznych, która stanowi, że gmina, 
wykonując zadania własne z  zakresu gospo-
darki komunalnej za pomocą własnego zakła-
du budżetowego lub spółki prawa handlowe-
go, nie stosuje prawa zamówień publicznych. 
Innymi słowy mówiąc, na podstawie delegacji 
zawartej w  ustawie o  zamówieniach publicz-
nych, gmina może to zadanie realizować swo-
imi jednostkami w trybie pozaprzetargowym. 
Tak to funkcjonuje w  Unii Europejskiej i  ma 
swoje gospodarcze uzasadnienie, bo przecież 
nie po to gminy wyposażyły własne jednostki 
w  majątek pozwalający na realizację zadań, 
aby później stały bezczynnie. Czyli w  Unii – 
możliwe, u nas – nie do przyjęcia. Niestety, nie 
potrafię znaleźć logicznego uzasadnienia dla 
takiego stanowiska. Szkoda, że nie zmieniono 
tego, wykorzystując ostatnią nowelizację usta-
wy, która dopiero co weszła w życie. Zapewne 
tych poprawek będzie jeszcze wiele, oby tylko 
nie było za późno dla naszych jednostek, szko-
da by było tego majątku gmin. 

Rozmawiał:
łukasz Karkoszka
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Ekologiczna konferencja

Szukamy rady na odpady

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia w  Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie. Konferencji towarzyszyć będą Targi Edukacji i Przed-
siębiorczości, czynne będą również punkty konsultacyjne urzędów 
w  Radzionkowie, Bytomiu i  Piekarach Śląskich. Udział w  konferencji 
i imprezach towarzyszących jest bezpłatny. 

Program konferencji:

Stowarzyszenie przyjaciół i Sympatyków Ekologii 
zielona ziemia zaprasza do udziału w ósmej edycji 
Otwartej Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady 
na odpady. Rewolucja śmieciowa”.

9.00 - 9.15
Występ laureata VIII Przedszkolnego Festiwalu 
Ekologicznego

9.15 - 9.20 Powitanie uczestników, otwarcie obrad

9.20 - 9.30
Uwarunkowania prawne i ekologiczne zmian 
dotyczących systemu gospodarowania odpadami 
– prof. nzw. dr hab. Andrzej Misiołek, senator RP

9.30 - 9.40
Nowe obowiązki i kompetencje samorządów zwią-
zane z władztwem nad  odpadami – Barbara Dziuk, 
radna Sejmiku Województwa Śląskiego

9.40 - 9.50
Prawa i obowiązki mieszkańców związane z se-
gregacją odpadów u źródła – dr Gabriel Tobor, 
burmistrz Radzionkowa

9.50 - 10.00

Prawa i obowiązki przedsiębiorców związane ze 
zmianami ustawy o odpadach – Irena Gatys, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Ekologii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach

10.00 - 10.30

Prezentacja przyjętych rozwiązań organizacji 
sytemu gospodarowania odpadami w Bytomiu 
(Andrzej Panek, wiceprezydent Bytomia), w Ra-
dzionkowie (Bernard Skibiński, wiceburmistrz 
Radzionkowa)

10.30 - 10.40

Prezentacja rozwiązań technologicznych za-
gospodarowania i unieszkodliwienia odpadów 
komunalnych – Agnieszka Kostempska, wiceprezes 
Zarządu Miejskiego Zakładu Składowania Odpa-
dów w Sosnowcu

10.40 - 10.50

Technologie zagospodarowania odpadów – 
wyzwaniem dla gmin – Bogumił Wrona, członek 
Zarządu Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. prof. 
Juliana Sokołowskiego w Wodzisławiu Śląskim

10.50 - 11.00

Podsumowanie działań edukacyjnych roku 
2012/2013, wręczenie nagród Lidera Roku VII edycji 
Programu Moje Czyste Miasto, nagrody Senatora 
RP Andrzeja Misiołka oraz rektora GWSH prof. nzw. 
dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego

11.00
Zakończenie konferencji: podsumowanie, spotka-
nia w kuluarach

Krew jest najważniejszym pły-
nem ustrojowym w  organizmie 
człowieka. Pośredniczy w dostar-
czaniu do komórek ciała substan-
cji odżywczych i tlenu. Odprowa-
dza natomiast do płuc dwutlenek 
węgla, a  do nerek zbędne pro-
dukty przemiany materii. Na po-
czątku marca odbyła się kolejna 
akcja krwiodawstwa w  Radzion-
kowie. Chętnych do podzielenia 
się życiodajnym płynem nie bra-
kowało.
– Tym razem udało nam się ze-
brać prawie 30 litrów krwi. Akcję 
poboru krwi organizujemy czte-
ry razy w  roku. Za każdym razem 
przedsięwzięcie cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Krewniacy 
udowodnili, że potrafią dzielić się 
tym, co najcenniejsze. Nie może-
my zapominać, że bez krwi nie 
ma życia. Jest potrzebna ofiarom 
ciężkich wypadków, osobom prze-
wlekle chorym – mówi Wiesław 
Białobrzewski, prezes Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi PCK 

Zaangażowani krewniacy
„Skarbek”. Dodaje, że zebrana 
krew została przeznaczona dla 
chorego Krzysia Tobora. Każdy, 
kto oddał krew, oprócz słodkie-
go upominku, otrzymał talon na 
obiad w  restauracji, ufundowany 
przez radzionkowski magistrat. 
Przypominamy, że krew może 
oddać każdy zdrowy człowiek 
w  wieku od 18 do 65 lat, który 
waży co najmniej 50 kilogramów. 
Przed oddaniem krwi należy 
zjeść lekki posiłek. Zgłaszając 
się do oddania krwi należy mieć 
przy sobie dowód osobisty lub 
inny dokument stwierdzający 
tożsamość ze zdjęciem. 
Organizatorem akcji był Polski 
Czerwony Krzyż, Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Skar-
bek” oraz Urząd Miasta.
Następne akcje krwiodawstwa 
w Radzionkowie zaplanowano na 
8 czerwca, 7 września oraz 7 grud-
nia. Zachęcamy mieszkańców do 
włączenia się w kolejne akcje. 

(mm)

Zmiana ustawy
o ewidencji ludności
w  związku z  wejściem w  życie 
w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy 
o zmianie ustawy o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.  U. 
z  2012 r., poz. 1407) informuje się 
o  wprowadzonych ułatwieniach 
w realizacji obowiązku meldunko-
wego obejmujących m.in.:

 • wprowadzenie możliwości jed-
noczesnego wymeldowania 
przy zameldowaniu w nowym 
miejscu;

 • zniesienie obowiązku zamel-
dowania obywateli polskich, 
obywateli UE, obywateli 
państw EFTA  – stron EOG 
oraz obywateli Konfederacji 
Szwajcarskiej na pobyt czaso-
wy nieprzekraczający trzech 
miesięcy;

 • likwidację obowiązku mel-
dunkowego wczasowiczów 
i turystów;

 • likwidację obowiązków wła-
ścicieli, dozorców, administra-
torów nieruchomości oraz 
zakładów pracy do weryfiko-

wania wypełniania obowiązku 
meldunkowego przez miesz-
kańców lub pracowników;

 • wprowadzenie możliwości do-
pełnienia obowiązku meldun-
kowego przez ustanowionego 
pełnomocnika;

 • wydłużenie terminu na realiza-
cję obowiązku meldunkowego 
z 4 do 30 dni oraz zniesienie 
sankcji karnych dla obywateli 
polskich, obywateli UE, oby-
wateli EFTA – stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwaj-
carskiej za niedopełnienie 
obowiązku meldunkowego;

 • odstąpienie od konieczności 
zgłaszania przy dopełnianiu 
obowiązku meldunkowego 
informacji o wykształceniu, 
obowiązku wojskowym oraz 
przedkładania wojskowego 
dokumentu osobistego;

 • wydłużenie okresów wyjaz-
dów zagranicznych podlega-
jących zgłoszeniu w organie 
ewidencji z trzech do sześciu 
miesięcy. 

Obowiązek meldunkowy
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Andrzej Sławik
radny Sejmiku Województwa Śląskiego 

z klubu Ruch Autonomii Śląska

Mija właśnie rok odkąd objął pan mandat radnego Sejmiku woje-
wództwa śląskiego...
Zgadza się. Dla mnie jest to wręcz rodzaj posługi wobec wyborców, 
którzy mi zaufali. We wszystkich działaniach, które podejmuję, mam na 
uwadze dobro moich wyborców i miast mojego okręgu wyborczego. 
Pragnę zwrócić uwagę, że swój mandat sprawuję o połowę krócej niż 
moje koleżanki i koledzy z Sejmiku, którzy od początku kadencji mogli 
pracować na pełnych obrotach. Oczywiście, gdy tylko udało mi się zdo-
być mandat, także rozpocząłem intensywną pracę na rzecz regionu. Z 
perspektywy tych dwunastu miesięcy widzę, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia.

czy dlatego, choć startował pan jako bezpartyjny kandydat z list 
prawa i Sprawiedliwości, ostatecznie wybrał pan klub Ruchu auto-
nomii śląska?
Jako syn ziemi górnośląskiej miałem i mam wiele osobistych powodów, 
by działać na rzecz regionu, a najpełniej interesy Śląska reprezentuje 
właśnie RAŚ. Nie mam wyrzutów sumienia, ponieważ nigdy nie byłem 
członkiem PiS-u, ani żadnej innej partii. Co więcej, dzięki głosom odda-
nym na mnie, do Sejmiku weszła druga osoba z listy. W ten sposób radną 
została Barbara Dziuk, którą bardzo cenię i szanuję.

co udało się panu osiągnąć w ciągu tego roku zasiadania w ławach 
Sejmiku?
Złożyłem wiele interpelacji dotyczących spraw, którymi żyją mieszkańcy 
naszego okręgu wyborczego. Najważniejsze z nich dotyczyły: połącze-
nia kolejowego naszych gmin z portem lotniczym w Pyrzowicach, przy-
spieszenia działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego te-
renów i obiektów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, a także budowy 
ogrodu botanicznego na terenie Księżej Góry w Radzionkowie. Poza tym 
interweniowałem – i to skutecznie – w sprawie uciążliwego dla miesz-
kańców Radzionkowa i Bytomia hałasu wydobywającego się z zepsute-
go wentylatora w szybie przy ulicy Zofii Nałkowskiej w Rojcy.
Efektywnie pilotowałem też sprawę pozyskania środków unijnych dla 
Radzionkowa – 4,5 milionów złotych na budowę wspomnianego już 
ogrodu botanicznego i 3,8 milionów złotych na remont Centrum Kultury 
„Karolinka”. Czyli łącznie osiem milionów trzysta tysięcy złotych.

a nad czym pan obecnie pracuje?
Obok rozwiązywania aktualnych problemów mieszkańców, powołałem 
zespół do zaprojektowania tras rowerowych „Szlakami Górnośląskich 
Sanktuariów” i połączenia ich z innymi atrakcyjnymi miejscami Ziemi 
Górnośląskiej. Ponadto pomagam Tarnowskim Górom w pozyskaniu 
środków na budowę hali sportowej, która powstać ma przy Parku Wod-
nym. Pomogłem pozyskać środki na organizację turnieju tenisowego 
„Bytom-Juniors-CUP do lat 18 Bytom 2013”. Wielu mieszkańcom Radzion-
kowa i Bytomia pomogłem też znaleźć zatrudnienie lub otworzyć wła-
sną działalność gospodarczą. Niektórych z tych przedsięwzięć nie uda-
łoby mi się zrealizować, gdyby nie mandat radnego Sejmiku. Dlatego 
wszystkim mieszkańcom jeszcze raz dziękuję za zaufanie i obiecuję, że 
nadal będę dokładać wszelkich starań, aby w naszej „małej Ojczyźnie” 
żyło nam się przyjemnie i dostatnio.
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiejnocy wszystkim mieszkańcom ży-
czę prawdziwej radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, spokoju 
ducha, a także rodzinnej i ciepłej atmosfery przy świątecznym stole. 

Rozmowa

Skutecznie działać 
na rzecz śląska

AS-y na start
w siedzibie gminnego centrum informacji w Radzionkowie 6 mar-
ca odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji w 2013 roku 
szóstej edycji projektu systemowego „Program aktywnej integracji AS 
– aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”. 
Realizatorem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 
VII  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej), jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radzionkowie. Inicjatywa skierowana jest do osób bezrobotnych, za-
grożonych wykluczeniem społecznym, które są jednocześnie osobami 
w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy 
społecznej w  rozumieniu przepisów o  pomocy społecznej. W  trakcie 
spotkania uczestnicy zostali poinformowani o celach projektu i realizo-
wanych działaniach. Dokonano prezentacji, która zilustrowała działania 
zrealizowane w ramach poprzedniej edycji projektu w 2012 r.
W bieżącym roku w ramach projektu przeprowadzone zostaną: trenin-
gi kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacje specjalistyczne 
z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenia zawodowe. Udział 
w projekcie zwiększy szanse uczestników na znalezienie dobrej pracy, 
a  tym samym przyczyni się do poprawy kondycji finansowej i  statusu 
społecznego rodziny i najbliższego otoczenia uczestnika projektu. 

mgr inż. Ewa Reimann
koordynator projektu

czysta rzeka Szarlejka

Dalszy ciąg rekultywacji
Na przełomie maja i  czerwca 
rozpocznie się kolejny etap prac 
związanych z  rekultywacją tere-
nów doliny rzeki Szarlejki. Zakres 
prac obejmuje likwidację dzikich 
wysypisk, oczyszczenie terenu 
z  resztek budowlanych, gruzu 
i śmieci, wywiezienie oraz utyliza-
cję odpadów. 
– W  ramach zadania wykonana 
zostanie dokumentacja projekto-
wa, na podstawie której powstanie 
infrastruktura wzmacniająca zdol-
ność do samooczyszczania rzeki 
w  jej środkowym biegu. Oczyszczo-
ne zostaną również znajdujące się 
w  sąsiedztwie dna stawów i  oczek 
wodnych z  namułów. Teren doliny 
rzeki oraz część terenów sąsiednich 
zostanie zniwelowana, ukształto-
wane zostaną również brzegi oczek 
wodnych. Nasadzone zostaną 
drzewa i krzewy – wyjaśnia Marcin 
Szczygieł, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej i Inwestycji. 
Na czas robót powstaną również 
tzw. tymczasowe drogi technolo-

giczne, które w  przyszłości będą 
służyć jako ścieżki rowerowe i spa-
cerowe.
Przypomnijmy, że pierwszy etap 
zakończył się we wrześniu ubie-
głego roku i  obejmował uregu-
lowanie koryta rzeki na odcinku 
o długości liczącym 1,5 kilometra – 
od oczyszczalni ścieków „Central-
na” do granicy z  Bytomiem. Usu-
nięto również samosiejki, rośliny 
inwazyjne, wykoszono dno rzeki. 
Dolina została podsypana żyzną 
ziemią, by ułatwić wzrost nowej 
roślinności. W  kilku miejscach na 
rozparcelowanej przy rzece ziemi 
zasiano nową trawę. W  obrębie 
zlewni powstał także system zbior-
ników małej retencji. Dzięki temu 
znacząco zmniejszy się ryzyko 
wystąpienia podtopień pobliskich 
terenów.
Inwestycja jest realizowana w  ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. 

(mm)

Rozmawiał:
łukasz Karkoszka
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1. czy istnieje możliwość 
przesunięcia odbioru śmieci 
przez gminę o  pół roku, czyli 
od 1  stycznia 2014 r.? czy ta in-
formacja jest prawdziwa? czy 
1  lipca jest nieodwołalnym ter-
minem, w którym gminy przej-
mują wywóz śmieci? 
Zgodnie z  art. 10 ustawy z  dnia 
1  lipca 2011 r. o  zmianie ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porząd-
ku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, 
poz.  897), która weszła w  życie 
z  dniem 1  stycznia 2012 r., gminy 
mają 18  miesięcy na wdrożenie 
nowego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. 
W związku z powyższym od dnia 
1 lipca br. zacznie obowiązywać 
nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

2. jaki wniosek trzeba złożyć, 
jeśli w  domu jest zameldowa-
nych więcej osób niż mieszka 
faktycznie? czy można taki 
wniosek znaleźć gdzieś w inter-
necie? jak on się nazywa? 
Do 15 kwietnia br. należy złożyć 
w  siedzibie Urzędu Miasta Ra-
dzionków w pokoju nr 4 Deklarację 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 
Można się w nią zaopatrzyć w sie-
dzibie Urzędu Miasta, bądź pobrać 
pod podanym adresem:
http://www.eko.radzionkow.pl/
images/stories/ARTYKULY2012/
DEKLARACJA.pdf
W  deklaracji należy uwzględnić 
liczbę faktycznie przebywających 
na nieruchomości osób, a nie licz-
bę osób zameldowanych.

3. w ulotce informacyjnej napi-
sano, że prawdopodobnie cena 
kubła będzie pokrywana przez 
gminę? Kiedy będzie jakaś pew-
na informacja na ten temat i czy 
wielkość wybranego pojemnika 
będzie miała jakieś znaczenie? 
czy np. pojemniki 120 l będą 
przez gminę finansowane, a  za 
większe trzeba będzie zapłacić 
samemu?
Zmiana zapisów ustawy z  dnia 
13 września 1996 r. o  utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach 
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zawie-

rająca możliwość wyposażenia 
mieszkańców przez gminę w  po-
jemniki na odpady komunalne 
została już podpisana i  weszła 
w życie z dniem 5 marca 2013 roku. 
Wobec tego gmina zamierza ob-
jąć systemem wszystkie rodzaje 
pojemników, niezależnie od ich 
wielkości.

4. czy worki na szkło, papier 
i  tworzywa sztuczne będą dar-
mowe, jeśli nie to w jakiej cenie?
Worki przeznaczone do selek-
cji odpadów są wliczone w  stałą 
opłatę, jaką ponoszą mieszkańcy 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi przez gminę. Będzie 
je dostarczała firma przy każdora-
zowym odbiorze danego rodzaju 
odpadu. Będzie można się w  nie 
zaopatrzyć także w siedzibie Urzę-
du Miasta oraz innych punktach 
wskazanych przez gminę.

5. czy worki ze szkłem trzeba 
będzie oddawać co miesiąc? czy 
jeśli w  ciągu miesiąca nazbiera 
się tylko pół worka, to będzie 
można szkło oddawać tylko raz 
na dwa miesiące? czy będzie 
to miało dla mnie znaczenie 
jeśli worki będą odpłatne? czy 
można segregować tylko szkło 
i  tworzywa sztuczne, a  papier 
będzie spalany w piecu? 
Zgodnie z  Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie Gminy Radzionków w  celu 
zachowania właściwego stanu 
sanitarno-porządkowego właści-
ciel nieruchomości z  zabudową 
jednorodzinną oraz wielorodzin-
ną do siedmiu lokali zobowiązany 
jest przynajmniej raz w  miesiącu 
pozbywać się odpadów z papieru 
i  tektury, szkła, tworzyw sztucz-
nych, metali oraz odpadów wielo-
materiałowych niezależnie od ich 
wytwarzanej ilości. W przypadku, 
jeśli takiego rodzaju odpady nie 
zostaną wytworzone w  gospo-
darstwie domowym, worek z  od-
padami nie zostanie wystawiony.
Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w  sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz od-
padów może przekazać osobom 
fizycznym lub jednostkom orga-

nizacyjnym niebędącym przed-
siębiorcami oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 75, poz. 527 ze zm.), opakowania 
z  papieru i  tektury (kod odpadu 
15 01 01) mogą być wykorzystywa-
ne jako paliwo, w  związku z  tym 
mogą być spalane w piecu.

6. Skąd będą odbierane worki 
ze szkłem i tworzywami sztucz-
nymi? z posesji czy trzeba je bę-
dzie gdzieś wynosić? Skąd będą 
odbierane kubły ze śmieciami? 
w  chwili obecnej mam umowę 
z  firmą, która odbiera pojem-
nik sprzed posesji i  odwozi go 
na miejsce, choć nie mieszkam 
bezpośrednio przy ulicy?
Pojemniki na odpady komunalne 
oraz worki z selekcją będą odbie-
rane bezpośrednio sprzed posesji.

7. co z  odpadami, których nie 
da się posegregować (popiół 
z  pieca, pampersy lub rzeczy 
wyeliminowane z rzeczy do se-
gregacji wymienione na ulotce 
informacyjnej)? to wszystko bę-
dzie można wyrzucać do głów-
nego kubła na śmieci? 
Odpady, które nie wymagają se-
lektywnego zbierania, można 
wrzucać do głównego pojemnika 
na niesegregowane odpady.

8. czy wywóz odpadów wiel-
kogabarytowych i  zużytego 
sprzętu elektrycznego (jak po-
dano w  informacji trzy razy do 
roku z posesji) będzie dodatko-
wo płatny? 
Wywóz odpadów wielkogabary-
towych i  zużytego sprzętu elek-
trycznego i  elektronicznego, któ-
ry będzie odbywał się trzy razy 
w  roku, jest już wliczony w  mie-
sięczną opłatę, jaką będą ponosili 
mieszkańcy za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez 
gminę, czyli nie będzie dodatko-
wo płatny.

9. czy przywiezienie odpadów 
np. opon lub gruzu budowla-
nego do punktu selektywne-
go zbierania odpadów będzie 
płatne? 
W  punkcie selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych od-

pady selektywne będą odbierane 
w  ramach opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
bez jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. Odpady należy dostar-
czyć do punktu we własnym za-
kresie.

10. czy firmy również rozwiązu-
ją do dnia 30 czerwca br. aktual-
ne umowy zawarte z  firmą na 
odbiór odpadów komunalnych?
Tak, firmy również rozwiązują do 
dnia 30 czerwca umowy na odbiór 
odpadów komunalnych, gdyż od 
1 lipca br. to już gmina poprzez fir-
mę wyłonioną w przetargu będzie 
odbierała od Państwa odpady ko-
munalne w  zamian za uiszczoną 
do Urzędu Miasta opłatę za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

11. czy firma ma obowiązek 
wypełnienia załącznika nr 1 
do uchwały Rady Miasta Ra-
dzionków w  sprawie wzoru 
deklaracji o  wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi?
Tak, firma ma obowiązek wypeł-
nienia załącznika nr 1 do Uchwały 
nr XXVII/260/2012 Rady Miasta 
Radzionków w sprawie wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz złożenie jej do dnia 
15 kwietnia br. w siedzibie Urzędu 
Miasta w  pokoju nr 4 (deklarację 
należy wypełnić w części F).

12. do końca roku mam umo-
wę na wywóz nieczystości z fir-
mą „X”. w  mediach pojawiła 
się informacja, że po złożeniu 
oświadczenia do końca 2013 r. 
mogę korzystać z  usługi firmy 
„X”. proszę o potwierdzenie po-
wyższego i  podać sposób zała-
twienia formalności.
W  przypadku, gdyby gmina 
wcześniej wprowadziła nowy 
system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi (przed dniem 
1 lipca br.) mógłby Pan korzystać 
z  dotychczasowej umowy na od-
biór odpadów komunalnych, po 
uprzednim zgłoszeniu tego faktu 
w gminie oraz przedłożeniu kopii 

Wszystko co powinieneś wiedzieć 
o ustawie śmieciowej

Nowe prawo

str. 7
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Przyjdź na MaMMOgRafię
centrum Onkologii – insty-
tut im. M. Skłodowskiej-cu-
rie Oddział w Gliwicach wraz 
z  Urzędem Miasta Radzionków 
i Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie, zapraszają 
wszystkie Panie do udziału w 
darmowym cyfrowym badaniu 
mammograficznym.
Mammobus będzie stał przed 
Centrum Kultury „Karolinka”, przy 
pl. Jana Pawła II 2 w dniach:

 • 3-5 kwietnia 
w godz. 10.00-17.00;

 • 8 kwietnia 
w godz. 8.00-15.00.

Z darmowej mammografii mogą 
skorzystać panie z roczników 
1944-1963, które w ciągu dwóch 
ostatnich lat nie miały wykony-
wanych badań mammograficz-
nych. Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32 278-98-96. 

Klub Emerytów górniczych

Rozmowy
o ważnych sprawach 

Spotkanie, które odbyło się 13 lutego, było okazją do rozmowy na te-
mat aktualnych problemów górników. Omówiono przede wszystkim 
kwestię deputatów węglowych należnych górnikom, którzy stracili 
pracę. Poruszono również temat wypłat zaległych wynagrodzeń. Wła-
dysław Twardowski, prezes Klubu, przypomniał zasady przyznawania 
deputatów węglowych. Wyjaśnił, że na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z  przedsiębiorstw robót 
górniczych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do 
realizacji ekwiwalentu pieniężnego. Ustawa o  funkcjonowaniu gór-
nictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 z 7 września 2007 roku, 
przewiduje wypłatę ekwiwalentu z  ZUS byłym pracownikom kopalń 
postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, albo wdo-
wom, wdowcom lub członkom rodzin, którzy nabyli prawo do renty 
rodzinnej po emerycie i renciście uprawnionemu do ekwiwalentu. 

(mm)

założenia nowelizacji o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz deputaty węglowe – 
to główne tematy poruszone podczas spotkania 
członków Klubu Emerytów górniczych z burmi-
strzem miasta gabrielem toborem.

umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych (do dnia 30 czerwca 
br.). Wraz z dniem 1 lipca br. nowy 
system obejmie już wszystkich 
mieszkańców, jak i nieruchomości 
niezamieszkałe, na których po-
wstają odpady komunalne. Aby 
nie płacić podwójnie firmie i gmi-
nie, należy rozwiązać dotychcza-
sową umowę z dniem 30 czerwca 
br. Prosimy wcześniej sprawdzić 
okres wypowiedzenia umowy, 
gdyż w  większości przypadków 
wynosi trzy miesiące.

13. ustawa dopuszcza cztery 
metody rozliczania wywozu 
nieczystości. dlaczego gmina 
przyjęła jeden sposób nalicza-
nia opłat za wywóz nieczystości 
od liczby osób zamieszkujących 
dane gospodarstwo, a  nie na 
przykład rozliczanie zależne 
od ilości zużycia wody? Nowela 
ustawy daje możliwość wpro-
wadzenia kolejnej metody np. 
od ilości zużycia wody. czy 
jest planowana zatem nowela 
uchwały w  tej sprawie, gdyż 
wiele rodzin straci na obecnej 
metodzie?
Każda z  metod ma swoje wady 
i  zalety, niestety żadna nie jest 
idealna, a  więc sprawiedliwa dla 
wszystkich mieszkańców. W  gmi-
nie Radzionków przyjęto metodę 
naliczania opłaty „od mieszkańca” 
właśnie z  tego powodu, że najle-
piej spośród wszystkich metod 
powiązana jest z  zasadą „zanie-
czyszczający płaci” – to miesz-
kaniec wytwarza odpady. Anali-
zowano metodę stawki zależnej 
od ilości zużytej wody z  danej 
nieruchomości, jednak wydaje 
się, że ta metoda sprawdzi się 
w miejscowościach turystycznych, 
bądź miastach studenckich, gdzie 
zauważalna jest duża zmienność 
w  ilości przebywających osób 
w pewnych okresach czasu.

14. Nie mam miejsca na mojej 
posesji na pojemnik większy 
niż 240 litrów. jak zatem gmina 
zamierza rozwiązać problem 
korelacji pomiędzy pojemno-
ścią a  częstotliwością wywozu 
śmieci? czy większy pojemnik 
stanie przed moją posesją na 
chodniku?
Przyjęta częstotliwość opróżnia-

nia odpadów na terenie gminy to 
jeden raz na dwa tygodnie. Jest 
to rozwiązanie optymalne. Zało-
żeniem systemu było, że wszyscy 
mieszkańcy gminy winni prowa-
dzić selektywną zbiórkę odpadów. 
W  takiej sytuacji automatycznie 
zmniejsza się niezbędna do zapew-
nienia pojemność pojemnika na 
odpady zmieszane. Pojemnik 240 l 
winien być wystarczający nawet dla 
ośmioosobowej rodziny. Ponad-
to prawo budowlane, w  rozdziale 
dotyczącym utrzymania obiektów 
budowlanych, zobowiązuje właści-
ciela nieruchomości do utrzymania 
i  użytkowania obiektu w  sposób 
zapewniający usuwanie odpadów.

15. w  styczniu br. ustawa śmie-
ciowa została znowelizowana, 
dając samorządom możliwość 
różnicowania stawek dla na 
przykład rodzin wielodzietnych. 
czy gmina zamierza skorzystać 
z  tej nowelizacji zmieniając od-
powiednio przepisy?
Na dzień dzisiejszy gmina rozważa 
możliwości wprowadzenia ulg od 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi dla rodzin 
wielodzietnych. Bardziej szczegó-
łowe informacje w  tym zakresie 
będą przekazywane mieszkań-
com w  niedługim czasie, m.in. 
poprzez ogłoszenie na stronach 
internetowych.

16. jaką umowę i z kim zawartą 
trzeba dołączyć do pierwszej 
deklaracji o  wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi?
Do pierwszej deklaracji o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy 
dołączyć kopię umowy na odbiór 
odpadów, którą mają Państwo 
podpisaną z  firmą wywożącą od-
pady komunalne.

17. w przypadku, gdy zdecydu-
ję się na prowadzenie selekcji 
odpadów, to czy oprócz wor-
ków, otrzymam również zwy-
kły kubeł?
Tak, w  przypadku segregacji od-
padów, nieruchomość zostanie 
wyposażona w  pojemnik na od-
pady zmieszane (wszystkie te, 
których nie można już poddać 
segregacji) oraz worki na odpady 
segregowane. 

str. 6
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zespół pieśni i tańca „Mały śląsk” świętuje 
40 lat działalności artystycznej. Zespół zało-
żony został w 1973 roku przez Edwarda Sosnę. 
Początkowo działał przy Domu Kultury w Ra-
dzionkowie jako Młodzieżowy Zespół Tańca 
Ludowego „Radzionkowianie”. W 1978 roku ze-
spół przekształcono w  „Zespół Pieśni i  Tańca 
Ziemi Bytomskiej”, co związane było ze zmia-
nami administracyjnymi w kraju.

Szczególnie ważne w historii grupy wydarze-
nie miało miejsce w 1991 roku, kiedy to Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Bytomskiej został oficjal-
nie objęty patronatem przez Państwowy Lu-
dowy Zespół Pieśni i  Tańca „Śląsk” profesora 
Stanisława Hadyny.

W 2001 roku Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Mia-
sta Radzionkowa. Z  okazji jubileuszu 30-lecia 
w  roku 2003 zespół został uhonorowany Od-
znaką Zasłużonego dla Województwa Śląskie-
go i otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfan-
tego. Uroczystość odbyła się w  Katowicach, 
w gmachu Sejmiku Śląskiego.

W 2009 roku Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
zdobył Nagrodę Specjalną za wykonanie pie-
śni z  okresu powstań śląskich podczas Prze-
glądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa 
Dygacza. Rok później reprezentował powiat 
tarnogórski na Dniach Ojczyzny zorganizo-
wanych przez powiat partnerski Erlangen – 
Hochstadt w Niemczech.

Wielokrotnie też brał udział w nagraniach pro-
gramu „Śląska laba”, jak również programów 
tematycznych (np. z  okazji Dnia Matki), co 
było efektem wieloletniej współpracy z  Tele-
wizją Katowice. W  ciągu kolejnych lat grupa 
podróżowała po wielu krajach Europy i nie tyl-
ko. Członkowie odbyli tournee po Włoszech, 
Francji i USA. Odwiedzili również Krym, Serbię, 
Turcję oraz Bułgarię.

Obecnie grupa liczy prawie 200 członków tań-
czących w  siedmiu grupach wiekowych od 
dzieci w  wieku 6 lat, po młodzież oraz doro-
słych (studentów i osoby pracujące), ukazując 
piękno polskiego folkloru oraz sławiąc trady-
cje śląskie.

Z okazji jubileuszu 40-lecia w Centrum Kultury 
„Karolinka”, czyli w siedzibie zespołu, odbędą 
się dwa koncerty:

 • 26 kwietnia o godz. 18.00 
koncert jubileuszowy

 • 27 kwietnia o godz. 16.00 
gala jubileuszowa

Dodatkowo 19 kwietnia o godz. 17.00 zostanie 
uruchomiona wystawa zdjęć i archiwaliów do-
kumentujących 40 lat działalności ZPiT „Mały 
Śląsk”. Ekspozycja będzie dostępna do 10 maja 
2013. Na wystawę wstęp jest wolny.

Bilety na koncerty jubileuszowe w cenie 25 zł 
będą w  sprzedaży od 2 kwietnia w  Impre-
sariacie Centrum Kultury „Karolinka” w  Ra-
dzionkowie. 

jubileusz 40-lecia zpit „Mały śląsk”
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Opera na troje
Na scenie centrum Kultury „Karolinka” 
wystąpi todo art trio, który zaprezen-
tuje najpiękniejsze melodie włoskiego 
belcanta; arie, duety i uwertury ope-
rowe największych mistrzów gatunku 
w.a. Mozarta i g. Rossiniego.  

Todo Art Trio utworzyli 
w 1994 roku studenci Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego w  Katowicach. W  1997 
roku muzycy otrzymali III na-
grodę na I  Międzynarodowym 
Konkursie Współczesnej Muzyki 
Kameralnej im. K. Pendereckie-

go w Krakowie. Zespół dwukrotnie otrzymał stypendium 
Sommerakademie für Kammermusik Niedersachsen, 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem 
wybitnych pedagogów niemieckich uczelni: R. Greiss-
Armin, H. D. Klausa, E. Penzela, H. Schlichtiga, K. Beckera, 
Ch. F. Dallmanna. 
Od momentu powstania instrumentaliści Todo Art Trio 
wzbogacają swój repertuar zarówno o oryginalne dzieła 
mistrzów, jak i o nowe aranżacje muzyki klasycznej i roz-
rywkowej autorstwa Dawida Smykowskiego.
Koncert odbędzie się w ramach VIII Międzynarodowego 
Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego.  Zapraszamy 18 kwiet-
nia, o godzinie 19.00. Bilety w cenie 5 zł do kupienia w Im-
presariacie CK „Karolinka”. 

centrum Kultury „Karolinka” i  insty-
tucja Kultury Katowice – Miasto Ogro-
dów, zapraszają na warsztaty sitodruku 
ogrodniczego, które odbędą się w ramach 
katowickiego Street Art Festival.  
Podczas warsztatów pokażemy wam, jak 
może zakończyć się spotkanie pracowni 
sitodruku [kwiaciarnia grafiki] i miejskich 
ogrodników [kwiatuchi]. 
Rozejrzyj się po okolicy i  zerwij jedną, 
dwie rośliny. Pamiętaj, aby roślina nie była 
zbytnio wypukła, gdyż roślinę będziemy 
musieli możliwie rozpłaszczyć.  Zebraną 
roślinę zabierz na warsztaty. Następnie 
przygotujemy jedną, wspólną pracę – ro-

ślinny plakat Radzionkowa, który podda-
my procesowi sitodruku. Dodamy opisy 
roślin i miejsca ich zbiórki. Drugiego dnia 
postaramy się umieścić plakaty w  prze-
strzeni miasta.
Warsztaty odbędą się w sobotę 27 kwiet-
nia w  godzinach od 11.00 do 17.00 oraz 
w  niedzielę 28 kwietnia w  godzinach od 
12.00 do 18.00. Zajęcia poprowadzą: kwia-
ciarniagrafik.pl i kwiatuchi.org 
Zapisy: Impresariat Centrum Kultury „Ka-
rolinka”. Udział w  warsztatach jest bez-
płatny.  
Pamiętaj: na warsztat przynieś roślinę 
oraz koszulkę. 

Sitodruk ogrodniczy 
czyli sztuka ulicy Niebawem rozpoczną się rozgrywki Xii grand prix 

Radzionkowa w  Szachach. W  ramach GP odbędą się 
cztery indywidualne  turnieje, które zostaną rozegrane 
w dniach:

 • I Turniej – 6.04.2013 r.
 • II Turniej – 8.06.2013 r.
 • III Turniej – 14.09.2013 r.
 • IV Turniej – 9.11.2013 r.

Każdy z turniejów rozpocznie się o godzinie 10.00.
Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane 
elektronicznie na stronie turnieju ChessArbiter (www.
chessarbiter.com) do godziny 23.00 dnia poprzedzające-
go turniej lub w dniu rozgrywek od 9.30 do 9.45.
W  przypadku niepotwierdzenia przez zawodnika gry 
w dniu turnieju lub osoby, które spóźnią się – organiza-
tor ma prawo nie wpisać zawodnika do turnieju.
W  rozgrywkach GP mogą uczestniczyć wszyscy, bez 
względu na miejsce zamieszkania. Nie wprowadza się 
ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szacho-
wą czy przynależność klubową.
Turnieje rozgrywane będą w systemie szwajcarskim, na 
dystansie siedmiu rund, z czasem gry 15 minut dla każ-
dego zawodnika.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w rozgrywkach 
zapraszamy do pobrania regulaminu XII Grand Prix Ra-
dzionkowa w szachach w roku 2013, który dostępny jest 
na stronie www.karolinka.art.pl (zakładka repertuar, pod 
datą kolejnych turniejów). 

Grand Prix
Radzionkowa w Szachach

Kabaret Młodych Panów

brzydzą się chamskim i  prostackim 
żartem. Na scenie prezentują doskonały 
poziom humoru i potrafią rozbawić nawet 
najbardziej poważnego widza. 21 kwietnia 
o godzinie 17.00 w Centrum Kultury „Karo-
linka” wystąpi Kabaret Młodych Panów. 
Kabaret powstał w  Rybniku. Premiera 
pierwszego programu „My napraw-
dę chcemy pracować” odbyła się pod-

czas IX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej 
w  2004  roku. Artyści błyskawicznie zdo-
byli uznanie publiczności i  jurorów prze-
glądów kabaretowych w całej Polsce. 

Bilety: 50 zł parter / 45 zł balkon (sprzedaż 
od 25 marca 2013). Rezerwacje pod nume-
rem telefonu 32 286 64 54 (oraz w serwisie 
biletynakabarety.pl). 
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pragniemy bardzo ser-
decznie podziękować 
za każdą kroplę krwi 
oddaną dla ratowania 
życia i zdrowia Krzysia 
Tobora. „Każdy, kto od-
daje krew, ma prawo 
czuć się wyjątkowym 
człowiekiem, ponieważ 
jego krew płynie w  ży-
łach drugiego człowie-
ka, ratując czyjeś życie”.
Mocno wierzymy, że 
bezcenny dar krwi i  wsparcie ze strony tylu wspania-
łych osób pozwoli Krzysiowi odzyskać zdrowie, by mógł 
wreszcie cieszyć się beztroskim dzieciństwem i życiem. 

Krzysiu z rodzicami

dzieje się w bibliotece... 

Remont i warsztaty 

Prace obejmowały remont dachu, docieplenie stropów, wymianę okien i drzwi. 
Założono także nową instalację elektryczną, telefoniczną i łącza internetowe. Prze-
budowano toaletę, zmodernizowano centralne ogrzewanie i wykonano posadzki 
we wszystkich pomieszczeniach. Zmieniono również układ przestrzenny wnętrza 
i zadbano o jego estetykę. W chwili obecnej dobiegają końca prace nad położeniem 
nowego sufitu.
Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad 120 tys. zł. Część tej kwoty 
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (60 tys. zł). Pozostałą część dołożyła gmina.
Najtrudniejszym logistycznie zadaniem było zabezpieczenie ponad 30 tysięcy ksią-
żek na czas remontu. Wiązało się to ze znalezieniem odpowiedniego miejsca poza 
biblioteką, przetransportowaniem całego zbioru oraz ponownym jego wniesieniem 
i ułożeniem.
Niestety, jeszcze wiele pracy przed nami. Aby zakończyć prace modernizacyjne, ko-
nieczne jest docieplenie ścian i przebudowa holu biblioteki w celu utworzenia zaple-
cza oraz miejsca przeznaczonego do zabaw, nauki i spotkań.
W odnowionej siedzibie znalazły swoje miejsce zbiory dziecięce, księgozbiór dla do-
rosłych oraz księgozbiór podręczny. Całości dopełniły czytelnia internetowa i czytel-
nia czasopism oraz zbiór audiobooków, czyli książek mówionych. Liczymy, że po mo-
dernizacji nasza biblioteka będzie częściej odwiedzana przez obecnych i nowych 
czytelników.

Wykorzystując wolne chwile pomiędzy pracami remontowymi a porządkowymi, 
przeprowadziłyśmy warsztaty scrapbookingu – ozdabiania i dekorowania stron, al-
bumów czy pamiątek rodzinnych. Każdy miał możliwość zrobienia własnego wyjąt-
kowego notesu. Przygotowane zostały profesjonalne materiały. Były piękne papiery 
i różne ozdoby, koronki i wstążki, specjalne tusze i nożyczki do wycinania wzorów. 
Fachową pomocą służyła zaprzyjaźniona z biblioteką Ania Frej, która w wolnych chwi-
lach tworzy prawdziwe cuda. 
– Zajęcia te sprawiały nam wiele frajdy. Pozwoliły chwilowo powrócić w świat dziecięcych 
marzeń i zabaw, a jednocześnie odkryły w nas talenty plastyczne – tak oceniły warsztaty 
wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Efekty ich pracy to pięknie 
i niepowtarzalnie ozdobione notesy. 

halina zgoda
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Radzionkowie

Modernizacja pomieszczeń Miejskiej biblioteki publicznej 
mieszczącej się przy ulicy Knosały 61a, powoli dobiega końca. 
prace remontowe były niezbędne, albowiem fatalny stan tech-
niczny lokalu od wielu lat utrudniał czytelnikom korzystanie 
ze zbiorów.

podziękowania

Muzeum chleba
zaprasza
wszystkich mieszkańców Radzionkowa zapraszamy 
do udziału w akcjach organizowanych przez radzion-
kowskie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. Tuż 
przed świętami, 30 marca, w parafii św. Jacka w Bytomiu 
Rozbarku o godzinie 14.00 odbędzie się uroczyste święce-
nie potraw w strojach śląskich i mundurach górniczych, 
wraz z grupową sesją zdjęciową przed kościołem. Z kolei 
6 kwietnia o godz. 16.00 w Muzeum odbędzie się spotka-
nie, na którym uczestnicy będą mogli wymienić się histo-
riami o zanikających już zwyczajach z życia rodzinnego, 
przynieść zdjęcia, opowiedzieć o swoich dziadkach, wła-
snym dzieciństwie. Prosimy o potwierdzenie przybycia 
pod numerem telefonu 32 387-17-60. 
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W  ostatnich miesiącach w  mediach sporo mówiło się 
o  rosnących długach polskich samorządów. Zwracano 
uwagę, że kwota zadłużenia wielu gmin przekroczyła 
maksymalny pułap, określony w ustawie z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych na 60% wykonanych 
dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego na 
koniec roku budżetowego. Także w  lokalnych mediach 
pojawiły się informacje o dużym zadłużeniu naszej gmi-
ny. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej publiku-
jemy tabelę prezentującą stan zadłużenia naszej gminy 
w minionych latach i prognozowaną na lata 2013-2015:

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Ra-
dzionkowa Gabriela Tobora:
– Prezentowane wskaźniki wyraźnie pokazują, jak bardzo 
nieprawdziwe były informacje o ogromnym zadłużeniu na-
szego miasta. Do maksymalnego progu 60% naszej gminie 
jeszcze daleko. Moim zdaniem, optymalną granicą jest 40%. 
Rezerwa, którą mamy, to nasz swoisty bufor bezpieczeń-
stwa. Staramy się nie przekraczać 40% zadłużenia, aby mieć 
możliwość pozyskiwania kolejnych dotacji unijnych, czy to 
z obecnego okresu programowania, czy w przyszłości z no-
wej perspektywy finansowej 2014+. Jak wiadomo, gmina, 
decydując się na pozyskanie funduszy z UE, musi posiadać 
środki na wkład własny, a te pochodzą z zaciąganych kredy-
tów. Dlatego też Radzionków w kolejnych latach, by móc re-
alizować kolejne zadania inwestycyjne, nadal będzie się za-
dłużać, jednak zachowując bezpieczny pułap zadłużenia.  

uchwały Rady MiaSta

informuję, iż w dniu 21 lutego 2013 roku na XXiX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXIX/280/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013-2023;
2. Uchwałę Nr XXIX/281/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
3. Uchwałę Nr XXIX/282/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
4. Uchwałę Nr XXIX/283/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów;

5. Uchwałę Nr XXIX/284/2013 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Radzionków w 2013 roku;

6. Uchwałę Nr XXIX/285/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;
7. Uchwałę Nr XXIX/286/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl 

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

INFORMACJA

Co nowego w Ogrodzie Botanicznym?
w marcu ruszają prace bezpośrednio 
związane z przeniesieniem płatów ro-
ślinności z Międzynarodowego Portu 
Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach 
na Księżą Górę. Wykonawcy zostali wyło-
nieni, a stosowne umowy podpisane. Fir-
ma wykonująca przenosiny ma już za sobą 
praktyczne doświadczenia w tego typu 
pracach, więc można oczekiwać spraw-
nego ich wykonania. Lada dzień należy 
spodziewać się na drogach Radzionkowa 
zwiększonego ruchu ciężkich pojazdów 
przewożących rośliny. Pierwszy etap po-
trwa do połowy maja. W tym czasie, we-
dług harmonogramu, powinno zostać 
wykonane około ¾ całości robót. Dru-
ga tura przenoszenia zaplanowana jest 
na jesień. Tak więc już latem będzie moż-
na zobaczyć pierwsze efekty. To pierwsze 
wrażenie może nieco rozczarować, bo ro-
śliny potrzebują czasu, aby odpowiednio 
zaaklimatyzować się na nowym siedlisku. 
Realne efekty przesiedlania zbiorowisk 
będzie można oceniać w roku przyszłym 
i następnych.
Ale nie tylko to będzie się działo w ogro-
dzie botanicznym. Do końca przyszłego 
roku powstanie budynek Regionalnej Sta-
cji Edukacji Ekologicznej oraz edukacyjne 
kolekcje roślin. Wybudowane zostaną 
nowe wygodne alejki, pojawią się ławki 
i zadaszenia oraz oświetlenie. W najbliż-
szych planach jest stworzenie kolekcji 

różaneczników, kolekcji dendrologicznej, 
rosarium, czyli kolekcji róż, sadów starych 
odmian jabłoni oraz erikarium (kolekcja 
roślin wrzosowatych). Posadzone zostaną 
liczne byliny i wysiane mieszanki traw oraz 
roślin kwiatowych tworzących różnego 
typu łąki. Zanim to nastąpi, niezbędne 
będzie wycięcie pewnej ilości drzew, jed-
nak ten fakt nie powinien wzbudzać kon-
trowersji. Drzewostan będzie umiejętnie 
przerzedzony, pod okiem specjalistów 
ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mi-
kołowie. W puste miejsca nasadzona zo-
stanie większa liczba drzew i krzewów 
gatunków rodzimych zgodnych z danym 
siedliskiem, jak również kilkadziesiąt in-
teresujących gatunków i odmian egzo-
tycznych.
W związku z realizacją projektów i dla bez-
pieczeństwa mieszkańców czasowo ogra-
niczone będą możliwości odwiedzania 
ogrodu botanicznego na Księżej Górze, 
którego pewne fragmenty zostaną wyłą-
czone ze zwiedzania. Zachęcamy jednak 
do śledzenia postępów rozwoju radzion-
kowskiego Ogrodu. Informacje są na bie-
żąco przekazywane za pośrednictwem 
strony internetowej. Można skorzystać 
z adresu Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie (www.sibg.org.pl), na której 
znajduje się zakładka Ogród Botaniczny 
w Radzionkowie. 

julia góra

Zmiana terminu sesji
uprzejmie informuję, że uległ zmianie termin kwietniowej sesji Rady Miasta Ra-
dzionków z 25 kwietnia 2013 r. na 26 kwietnia 2013 r. o godz 14.00.
Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Radzionków pozostają bez zmian:

 • posiedzenie Komisji Komunalnej 
odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30,

 • posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia 
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00,

 • posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Miasta 
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 16.30. 

mgr inż. dariusz wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta Radzionków

Rok zadłużenie/dochody 
ogółem (max. 60%)

Wykonanie 2005 13,82%

Wykonanie 2006 11,18%

Wykonanie 2007 13,66%

Wykonanie 2008 19,40%

Wykonanie 2009 32,11%

Wykonanie 2010 45,73%

Wykonanie 2011 38,61%

Wykonanie 2012 33,85%

Plan 2013 22,29%

Plan 2014 22,00%

Plan 2015 13,95%

zadłużenie
w granicach normy
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piSzĄ dO KuRiERa

Uczniowie ZST-E 
ponownie w Irlandii
irlandia północna to część wyspy pozostająca pod pa-
nowaniem brytyjskim. Kraj o burzliwej historii i ciekawej 
strukturze społecznej. Nasza grupa – dwudziestu uczniów 
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzion-
kowie-Rojcy wraz z opiekunami – mogła na własne oczy 
zapoznać się z kulturą tego ciekawego zakątka Europy, 
biorąc udział w miesięcznej praktyce w Londonderry (Der-
ry) w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez 
całe życie” Leonardo da Vinci. Praktyki odbywały się w bry-
tyjskich sklepach i przedsiębiorstwach: Next House, Cafe 
Java, Smyths Toy Store, Currys i Dunnes. Mieliśmy więc 
okazję zdobyć nowe doświadczenia zarówno zawodowe, 
jak i językowe. Instytucją przyjmującą była, podobnie jak 
w poprzednich latach, North West Academy. W Irlandii 
przywitała nas typowa wyspiarska pogoda i chciałoby się 
zaśpiewać „ciągle pada”, ale aura nie popsuła nam poby-
tu. Czas mijał bardzo szybko. Mieliśmy intensywne zajęcia 
językowe w North West Academy, ale przede wszystkim 
pojechaliśmy tam zdobyć doświadczenie na praktykach 
zawodowych. Poza pracą i nauką nie było czasu na nudę. 
Wiele wrażeń dostarczyła wycieczka historycznym szla-
kiem Derry, spacer mostem Pace Bridge, zwiedzanie Craft 
Village – zabytkowej dzielnicy rzemieślników, czy wizy-
ta w historycznej dzielnicy Bogside. W Belfaście – stolicy 
Irlandii Północnej – zobaczyliśmy budynek Parlamentu 
Irlandii Północnej oraz historyczną dzielnicę z malowidła-
mi na ścianach i napisami upamiętniającymi walki o wy-
zwolenie narodu. Sami też zostawiliśmy nasze pisemne 
przesłanie. Następnie zwiedziliśmy największe na świecie 
muzeum Titanica, a na koniec muzeum Botanic Garden. 
Ogromne wrażenie wywarły na nas nadmorskie bazalto-
we formacje skalne nazywane Giant’s Causeway, czyli Gro-
blą Olbrzyma. W tradycyjnym irlandzkim pubie o nazwie 
Strand oraz hinduskiej restauracji Mama Masala mieliśmy 
możliwość zobaczyć, jak Irlandczycy spędzają czas po pra-
cy oraz samodzielnie złożyć zamówienie, co początkowo 
nie było łatwe, gdyż miejscowa ludność porozumiewa się 
specyficznym dialektem języka angielskiego. W Akademii 
na lekcjach języka było o wiele łatwiej. W trakcie nasze-
go pobytu nie zapomnieliśmy również o dobrej kondycji 
fizycznej, biorąc udział w zajęciach sportowych w Penny-
burn Community Centre, a wypad na kręgle do Brunswick 
Moviebowl i wyścigi gokartami były świetnymi sposobami 
na odreagowanie po codziennym wysiłku intelektualnym. 
Cieszymy się więc, że wykorzystaliśmy szansę, jaką dawał 
nam program Leonardo da Vinci, wróciliśmy przecież 
dojrzalsi i bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe. Ży-
czymy też podobnych wrażeń następnym uczestnikom 
zagranicznych praktyk. 

angelika Lis, kl.IV b

Spotkanie z europosłem
1 marca mieliśmy okazje gościć w naszym Liceum Ogólno-
kształcącym im. powstańców śląskich w Radzionkowie pana 
bogdana Marcinkiewicza, posła parlamentu Europejskiego.

Celem spotkania było przybliżenie nam 
pracy i obowiązków, z jakimi zmaga się 
na co dzień eurodeputowany w Parla-
mencie Europejskim, Brukseli oraz Stras-
burgu. W licznym składzie klas II z zacie-
kawieniem udaliśmy się na spotkanie 
i z uwagą wysłuchaliśmy przemowy, jaką 
specjalnie dla nas przygotował pan Bog-
dan Marcinkiewicz. Nie zabrakło również 
okazji do zadawania pytań, dzięki którym 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rze-
czy, między innymi jak wygląda przecięt-
ny dzień europosła w Brukseli, ile kobiet 
zasiada obecnie w Parlamencie czy też 
jakie warunki należy spełniać, by zostać 
eurodeputowanym. Pan Marcinkiewicz 
chętnie odpowiadał na każde zadane 
przez nas pytania. Udzielając szczerych 
i wyczerpujących odpowiedzi uzmysło-
wił nam, iż praca ta składa się nie tylko 
z wielu obowiązków, ale także wymaga 
wyrzeczeń i zaangażowania. Byliśmy 

pełni podziwu dla niego, jak wiele serca 
i trudu wkłada w pełnioną przez siebie 
funkcję, by sprostać wszystkim wymaga-
niom, znajdując jeszcze czas dla swojej 
rodziny. Przekonaliśmy się, że tajnikiem 
osiągnięcia sukcesu jest samozaparcie, 
dobra organizacja, wiara w siebie i swoje 
możliwości. Cieszymy się, że pan poseł 
pokazuje w Brukseli Śląsk – naszą małą 
Ojczyznę – z jak najlepszej strony.
Za poświęcony czas i poszerzenie naszych 
horyzontów dziękujemy, z pewnością 
wielu z nas na długo zapamięta tę wizytę. 
Mamy jednak nadzieję, że pan Marcinkie-
wicz zechce nas jeszcze kiedyś odwiedzić 
i udzielić odpowiedzi na kolejne nurtujące 
nas pytania. Czekamy z niecierpliwością, 
a panu europosłowi życzymy wielu suk-
cesów. 

Ola buszka
kl. 2c. LO w Radzionkowie

Sukces uczniów ZSPG

W  konkursie wzięło udział 16 uczniów 
z  gimnazjów w  Mierzęcicach, Tarnow-
skich Górach, Piekarach Śląskich, Byto-
miu i Radzionkowie. Jury oceniało uczest-
ników pod kątem doboru repertuaru, 
znajomości tekstu, interpretacji utworu 
(tempo, intonacja), kultury słowa i ogól-
nego wyrazu artystycznego (uzasadnio-
ny gest sceniczny). Zwycięzcą konkursu 
został Michał Kowalski, który brawurowo 
wyrecytował wiersz Edwarda Stachury 
„Ona sobie tego nie życzy”. Drugie miej-

sce zajęła Edyta Dreszer za interpretację 
wiersza „Fakt” Sławomira Mrożka. Trzecie 
miejsce wywalczyła Aleksandra Uliasz 
z  Publicznego Gimnazjum nr 2 w  Byto-
miu. Wszyscy uczestnicy prezentowali 
wysoki poziom artystyczny, dlatego też 
komisja konkursowa przyznała dodatko-
we wyróżnienia: Jadwidze Beśce, Małgo-
rzacie Kowalskiej, Kalinie Młyńczak i Jes-
sice Drozdowskiej. Laureatom serdecznie 
gratulujemy! 

uczniowie zSpg Michał Kowalski i Edyta dreszer 8 marca wy-
grali konkurs recytatorski La donna e mobile, który w związku 
z Międzynarodowym dniem Kobiet zorganizowało Liceum 
Ogólnokształcące im. powstańców śląskich w Radzionkowie. 

Konkurs recytatorski
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Mistrz małej gastronomii

Głównym celem konkursu jest pobudza-
nie i rozwijanie zainteresowań uczniów 
zawodem kucharza, rozwijanie ich umie-
jętności zawodowych oraz upowszech-
nianie wzorców kultury zawodowej. 
W rywalizacji wzięli udział uczniowie 
Zasadniczych Szkół Zawodowych z Ra-
dzionkowa, Piekar Śląskich, Tarnowskich 
Gór i Bytomia. Zespoły poszczególnych 
szkół przygotowywały potrawę konkur-
sową wg własnego pomysłu i kompozy-
cji z wybranych produktów spożywczych 
(produktem wyjściowym było mięso 
wieprzowe). Jury miało trudne zadanie, 
gdyż młodzież w sposób twórczy pode-
szła do zadania, przygotowując niezwy-

kle apetycznie wyglądające i smaczne 
potrawy. W jury zasiadła właścicielka Za-
jazdu – Restauracji KARLIK Iwona Mazur, 
która swoją wiedzą wsparła merytorycz-
nie konkurs. Ostatecznie wygrał zespół 
ZSZ Nr 4 z Tarnowskich Gór. Drugie miej-
sce zajął ZSZ Nr 12 z Radzionkowa, trze-
cie – ZSZ Nr 8 z Bytomia, a czwarte – ZSZ 
im. Stanisława Ligonia z Piekar Śląskich.
Konkurs już od wielu lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W przyszłym roku 
szkolnym organizatorzy będą chcieli 
udoskonalić jego formę, tak aby jeszcze 
więcej szkół zaprosić do rywalizacji. 

anna guzy

Angielski na wesoło
w czasie ferii zimowych w Liceum 
Ogólnokształcącym w Radzionkowie 
odbyły się zajęcia języka angielskie-
go na wesoło – „English is Fun”. Wzięły 
w nich udział dzieci ze szkoły podstawo-
wej i przedszkola. Wspólna zabawa opar-
ta była o gry „Question chain” – gdzie 
trzeba było znaleźć odpowiedź na zada-
ne pytanie; „Domino Rhyme”, w której 
uczniowie musieli odnaleźć rymy do po-
danych wyrazów. Korzystaliśmy też z gry 
utrwalającej zwroty grzecznościowe, 
w której należało zebrać pięć kart z tej sa-

mej kategorii. Celem zajęć było pokaza-
nie, że języka angielskiego można uczyć 
się na wesoło, wykorzystując gry plan-
szowe, karciane, rysując obrazki, czy po-
sługując się tradycyjną tablicą lub kartką 
papieru. Dzieciom bardzo się te zajęcia 
podobały. Mam nadzieję, że w przyszło-
ści inni uczniowie również skorzystają 
z takiej formy zabawy. Zapraszam już 
dzisiaj. 

Karina Kalus
nauczyciel języka angielskiego w LO

Kontynuują rodzinne tradycje
agata wylenzek, Michał wylenzek 
i  Ksawery Komór – młodzi rzemieśl-
nicy z  Radzionkowa wyróżnieni zostali 
16  marca, podczas tradycyjnej Gali Rze-
miosł w  Bytomiu, honorowymi dyplo-
mami za kontynuowanie rodzinnych tra-
dycji. Burmistrz Gabriel Tobor, wręczając 
wyróżnienia, życzył młodym przedsię-
biorcom wytrwałości w realizowaniu dal-
szych działań na polu zawodowym oraz 
czerpania przyjemności i satysfakcji pły-

nących z kultywowania rzemieślniczego 
fachu. Podczas gali najwyższe odzna-
czenie polskiego rzemiosła – Platynowy 
Medal im. Jana Kilińskiego odebrał Tade-
usz Bączkowicz, radzionkowski piekarz 
i cukiernik. Z kolei złotym medalem od-
znaczeni zostali Józef i  Anna Wylenzek, 
pochodzący także z  Radzionkowa. Gra-
tulujemy! 

(łK)

gala Rzemiosła

Konkurs matematyczny
w Liceum Ogólnokształcącym im. powstańców ślą-
skich w  Radzionkowie 14 marca odbyła się IV edycja 
Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli bur-
mistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor i dziekan Wydziału 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach dr inż. Krzysztof Nowacki.
Po raz pierwszy konkurs objął swym zasięgiem szkoły 
spoza Radzionkowa. Zaproszenie organizatorów przy-
jęły placówki z  Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich 
Gór, Mierzęcic i  Ożarowic. W  konkursie wzięło udział 
126 uczniów, którzy zmierzyli się w  pięciu kategoriach 
wiekowych. Uczestnicy w trakcie konkursu musieli roz-
wiązać zadania przygotowane przez Komisję Konkurso-
wą, w  skład której wchodzili nauczyciele matematyki 
miejscowych szkół. Uczniowie rywalizowali nie tylko 
o nagrody indywidualne, ale również o nagrodę główną 
– telewizor LCD (nagrody główne ufundowane zostały 
przez burmistrza Radzionkowa dr. Gabriela Tobora).
Nad całością przygotowań związanych z  organizacją 
konkursu czuwała mgr Celina Napieraj, nauczycielka 
matematyki w radzionkowskim liceum. Po sprawdzeniu 
prac, Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić dwu-
dziestu uczniów, a nagrodę główną otrzymało Miejskie 
Gimnazjum nr 2 w  Piekarach Śląskich. Laureatom ser-
decznie gratulujemy i  liczymy, że kolejne edycje będą 
cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem miło-
śników królowej nauk. Szczegółowe informacje o  wy-
nikach i  laureatach zamieszczone są na naszej stronie 
internetowej: www.liceum.radzionkow.pl 

Organizatorzy 

Forum Gospodarcze
23 kwietnia br. po raz kolejny odbędzie się w  ra-
dzionkowskim Centrum Kultury „Karolinka” Forum 
Gospodarcze, współorganizowane przez Urząd Miasta 
Radzionków oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w  Tar-
nowskich Górach. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni 
są przedstawiciele samorządu terytorialnego, organi-
zacji społecznych oraz lokalnych przedsiębiorców. Spo-
tkanie będzie okazją nie tylko do wymiany doświadczeń 
między przedsiębiorcami, ale również do podejmowa-
nia dialogu między przedsiębiorcami a  reprezentanta-
mi władzy państwowej i samorządowej. 
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z  terenu Ra-
dzionkowa do udziału w spotkaniu, kontakt telefonicz-
ny z IPH w Tarnowskich Górach: 32 393-33-16 

Organizatorzy 

piSzĄ dO KuRiERa

Rywalizacja kucharzy

językowe zabawy

Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Radzionkowie we 
współpracy ze Stowarzyszeniem damy Radę oraz urzędem 
Miasta Radzionków 4 marca 2013 r. zorganizował Vi Międzysz-
kolny Konkurs „Mistrz małej gastronomii” dla zasadniczych 
Szkół zawodowych z województwa śląskiego.
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MiEjSKi OśROdEK
SpORtu i REKREacji

Rozgrywki w badmintonie
Mieszkańcy Radzionkowa – Anna Pituch 
i Leszek Suder zwyciężyli w turnieju 
badmintona, który odbył się pod koniec 
lutego. W sumie na kortach zmierzyło 
się czternaście dwuosobowych zespo-
łów z Bytomia, Orzesza, Wieszowej, Tar-
nowskich Gór, Strumienia k. Cieszyna, 
Bobrownik, Katowic, Chorzowa oraz Ra-
dzionkowa.
Drugie miejsce zajęli mieszkańcy Kato-
wic Anna Kempa i Robert Czupioł. Nato-
miast team: Katarzyna Czerwińska i Woj-
ciech Kałamaga wywalczyli III miejsce 
na podium.
Po raz pierwszy w turnieju wziął udział 
Mariusz Kałamaga, lider popularnego 
kabaretu Łowcy.B, który od dwóch mie-
sięcy pojawia się na naszej hali ze swoim 
bratem.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsi puchary. Do-
datkowo wśród wszystkich uczestników 
rozlosowane zostały trzy zaproszenia 
do pizzerii „U Batmana”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również rozgrywki w badmintonie zor-
ganizowane z okazji Dnia Kobiet. W tur-
nieju wzięło udział siedemnaście uczest-
niczek. Od samego początku poziom 
rozgrywek był bardzo wysoki. Ostatecz-
nie I miejsce na podium wywalczyła Ka-
tarzyna Czerwińska z Bytomia. Tuż za nią 
uplasowała się Anna Kempa z Katowic. 
Trzecie miejsce przypadło Aleksandrze 
Michalik z Bytomia. Fotorelacja z turnie-
ju jest dostępna na stronie internetowej 
www.mosir.radzionkow.pl 

Memoriał
Krystiana Michalskiego
i Szymona Łysika
w  jubileuszowej edycji 
Memoriału Koszykówki 
im. Krystiana Michal-
skiego i  Szymona łysi-
ka wzięło udział dziesięć 
drużyn: „Kopuła TG Team”, 
„Machina AG RolBud”, 
„Nauczyciele”, „LO Sta-
szic” oraz drużyna „Przyja-
ciele Szymona” i drużyny 
z  miast partnerskich Tar-
nowskich Gór i  Radzion-
kowa: Kutna Hora z Czech, 

Bernburg z  Niemiec, Be-
kescsaba z  Węgier oraz 
Serock i Boguszów Gorce.
Drużyny rywalizowały 
w  dwóch grupach. Spo-
tkania były rozgrywane 
na dwóch halach – MOSiR 
Radzionków oraz szkolnej 
sali przy II Liceum Ogól-
nokształcącym w Tarnow-
skich Górach.  Pierwsze 
miejsce na podium zajęła 
drużyna „Nauczyciele”, 

która pokonała „Przyjaciół 
Szymona” 73:58. Trzecie 
miejsce zajął zespół „Ma-
china AG RolBud”. 
Przypomnijmy, że po-
mysłodawcą turnieju był 
wieloletni wychowawca 
koszykarzy z  LO Staszic 
Krystian Michalski. Chciał 
w  ten sposób upamiętnić 
zmarłego w 2004 roku tar-
nogórskiego koszykarza 
Szymona Łysika. 

Zapowiedzi
imprez sportowych
 • Turniej radzionkowskiej Funny Ligi Judo – 7 kwietnia; 
 • V Szachowy Turniej Miast o Puchar Burmistrza Ra-

dzionkowa – 13 kwietnia;
 • Rodzinny Rajd Nordic Walking – 20 kwietnia;
 • Turniej piłki nożnej halowej MatiMar Cup 2013 – maj; 
 • Turniej o Puchar Andrzeja Pluty – 25 maja. 

Z kolei wiceburmistrz Bernard Skibiński ujawnił, że gmina 
rozważa wprowadzenie zwolnienia z części opłat rodzin 
wielodzietnych. Żadne decyzje jednak w tej sprawie jesz-
cze nie zapadły.

Mieszkańcy dopytywali też czy po 1 lipca będzie można 
sprzedawać makulaturę i złom, tak jak do tej pory w punk-
tach skupu. Niestety, jak podkreślał wiceburmistrz, no-
welizacja ustawy w  wielu miejscach jest nieprecyzyjna 
i tak naprawdę to, jak cały system gospodarki odpadami 
będzie funkcjonować, okaże się dopiero w  pierwszych 
miesiącach jej obowiązywania. Wątpliwości osób obec-
nych na spotkaniach budziły też kwestie związane z wy-
pełnianiem deklaracji. Proszono o wyjaśnienia czy dekla-
rację będzie można zmieniać w późniejszych terminach. 
Przedstawiciele miasta zwracali uwagę mieszkańców na 
to, że korekta deklaracji będzie zawsze możliwa. Także 
w przypadku, jeśli któryś z domowników wyjeżdża na kil-
ka miesięcy. Jednak, co ważne, po jego powrocie będzie 
trzeba dokonać kolejnej zmiany w deklaracji.
Z  dokładnymi zasadami działania nowego systemu go-
spodarki komunalnej mieszkańcy mogą zapoznać się 
także poprzez specjalne ulotki lub odwiedzając stronę: 
www.eko.radzionkow.pl 

(łK)

śmieci 
przede wszystkim

str. 1

Spotkania z burmistrzem cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.
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Ruch Radzionków
na drodze powrotu do ligi
Na piłkarskich boiskach właśnie roz-
poczyna się runda wiosenna. Jest 
to też znak, że powoli Ruch Radzionków 
rozpocznie działania pod kątem sporto-
wym, czyli przywrócenia drużyny do roz-
grywek w trzeciej lidze śląsko-opolskiej.
Na początku kwietnia znane będzie na-
zwisko trenera, który następne miesiące 
poświęci temu, aby trenerzy mogli jeź-
dzić, obserwować, rozmawiać i budować 
zarys drużyny na nowy sezon. Zadanie 
trudne, bo wymaga stworzenia drużyny 
od podstaw, ale mając odpowiedni plan 
i odpowiednio dużo czasu, jest ono jak 
najbardziej realne. Jednocześnie władze 
Klubu nadal realizują plan restrukturyza-
cji zadłużenia, rozliczając się z kolejnymi 
wierzycielami i zawierając kolejne poro-
zumienia i ugody. W miarę możliwości 
pozyskują również zewnętrzne środki 
ze sprzedaży powierzchni reklamowych. 
To wszystko pozwala z umiarkowanym 
optymizmem patrzeć w przyszłość, gdyż 
każdy miesiąc przynosi poprawę sytu-
acji. Klub stara się również nie zapomi-
nać o kibicach, na których mocno liczy 
w perspektywie nowego sezonu. W mia-
rę możliwości informujemy o sytuacji 
klubu i związanymi z nim wydarzeniami 
za pośrednictwem własnych mediów. 
Nie zaprzestaliśmy wydawania cieszą-
cego się dużym powodzeniem magazy-
nu „Ciderland”, wręcz rozbudowujemy 
to czasopismo.

Dużą uwagę poświęcamy grupom mło-
dzieżowym. Dowodem na to są warun-
ki pracy trenerów i dzieci oraz osiągane 
przez nie wyniki. Drużyna Okręgowej 
Ligi Juniorów, również dzięki pomocy 
rodziców, wyjechała nawet na kilkudnio-
wy obóz do Kluczborka. Równocześnie 
obok powyższych działań, postępuje 
budowanie budżetu na sezon 2013/2014, 
który stanie się podstawą funkcjonowa-
nia Klubu.

– Wierzę, że przy wspólnym wysiłku 
i zaangażowaniu wszystkich ludzi, któ-
rym Ruch Radzionków nie jest obojętny, 
jest to jak najbardziej możliwe. Mówię tak 
dlatego, ponieważ w chwili obecnej jest 
to najistotniejsza kwestia: zjednoczenie ra-
dzionkowskiego środowiska i ludzi, którym 
zależy na tym, aby te 94  lata tradycji nie 
przepadły bezpowrotnie. Chciałbym, aby 
wszystkim przyświecał jeden cel. Zdrowy, 
silny Ruch Radzionków, grający w przyszło-
ści na nowym obiekcie na terenie własnego 
miasta. To wszystko jest realne. Potrzeba 
tylko dobrego słowa, wsparcia i lobbowa-
nia na rzecz Klubu. Chciałbym również pro-
sić o przekazywanie 1% podatku na grupy 
młodzieżowe Ruchu Radzionków tak, aby 
nasze dzieci mogły się realizować i mieć jak 
najlepsze warunki do trenowania – apelu-
je Marcin Wąsiak, prezes Klubu Ruch Ra-
dzionków. 

VI Kolejka Ciderplas
zakończyła się zasadnicza faza tegorocznej edycji 
Amatorskiej Ligi Siatkowej. Po sześciu kolejkach spo-
tkań bezkonkurencyjny okazał się zespół „Pronetbud”. 
Drugie miejsce w tabeli zajął zespół „Bobrek Centrum”. 
Na trzecim miejscu uplasował się „Mirex” z Rudy Śląskiej, 
który w ostatnim spotkaniu pokonał siatkarzy z Sowic.
Kolejne miejsce w tabeli zajął zespół „One Move Laso-
wice”. Zaciętą walkę o V miejsce stoczył zespół „Latające 
Gwoździe” z Radzionkowa, który pokonał zawodników 
z Miasteczka Śląskiego.
Zespoły te zagrają w play-offach. Rozgrywki zaplano-
wano pod koniec marca. 

julia góra

Noworoczny turniej szachowy
X Noworoczny turniej Szacho-
wy, zorganizowany w  ramach 
tegorocznych ferii, zainaugu-
rował nowy sezon szachowy 
w  Radzionkowie. Zwycięzcą za-
wodów został Nikodem Ślezinski, 
zdobywając 6 pkt. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się Paweł 
Matyski (5½ pkt) i  Edward Ciuła 
(5½ pkt). Turniej rozegrany został 
w  systemie szwajcarskim na dy-
stansie siedmiu rund z czasem gry 
15 minut na każdego zawodnika. 
Walka o  zwycięstwo tym razem 
trwała do samego końca, a szturm 
młodych zawodników okazał się 
niezwykle skuteczny. Młodość 
górowała, a  doświadczeni za-
wodnicy radzili sobie nieco go-
rzej. W  turnieju wzięło udział aż 
46 uczestników, m.in. z  Bytomia, 
Tarnowskich Gór, Chorzowa, Rudy 
Śląskiej, Sosnowca, Katowic, Gli-
wic, a nawet z Zabrzegu (koło Biel-
ska Białej).

Debiutujący stawili rutyniarzom 
duży opór i  wyjechali jako zwy-
cięzcy z  Radzionkowa. Cieszy, że 
prawie 30 zawodników to mło-
dzież poniżej 18 lat, a  rozpiętość 
wiekowa uczestników sięgała od 
lat 6 do 74.
Klasyfikację prowadzono w  gru-
pach: open, młodzieżowej do 
10 lat, 14 lat i 18 lat. 
W  grupie najmłodszych „benia-
minków” zwyciężyła Wiktoria 
Tarasek (Bytom) przed Arkiem 
Gajdzikiem (Piekary Śl.) i  Jasiem 
Giołbasem (Tarnowskie Góry). 
W  grupie do 14  lat zwyciężył 
Marcin Pasieka (4½ pkt), drugie 
miejsce zajęli Szymon Turczyn 
(3½ pkt) i Patryk Przykuta (3 pkt). 
W  grupie do 18 lat zwyciężyła 
z kolei Anna Kubica, zdobywając 
5 pkt, przed Kamilem Stemplew-
skim (4½ pkt) i Łukaszem Świera-
dem (4 pkt).
Dobra współpraca wszystkich 

zawodników i  organizatorów 
pozwoliła przeżyć niezapomnia-
ne chwile i  podwyższyć swoje 
umiejętności szachowe. Zawody 
prowadzili Wojciech Hajda i  Ru-
dolf Sobczyk. Szczegółowe wy-
niki turnieju znaleźć można na 
chessarbiter.com. Organizatora-
mi zawodów były CK „Karolinka” 
i  Urząd Miasta Ra-
dzionków.
Wszystkich szachi-
stów zapraszamy już 
na kolejne turnieje 
z  cyklu XII Grand 
Prix Radzionkowa 
Zawody odbędą się: 
6  kwietnia, 8 czerw-
ca, 14 września i 9  li-
stopada br. w CK „Ka-
rolinka”, początek 
o  godz. 9.30. Z  kolei 
MOSiR Radzionków 
13 kwietnia organizu-
je Turniej Drużyno-

wy Miast (skład drużyny – czte-
rech zawodników, w  tym dwóch 
do 18 lat). Zapraszamy też na ko-
lejną edycję Ciderszach, która od-
będzie się w  dniach 27-30  grud-
nia br. 

Zanotował 
Rudolf Sobczyk
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Trzecioligowe zmagania na mecie, a Sokół leci dalej
2 lutego 2013 roku w hali przy 
ul. alfreda 1 w Katowicach za-
wodniczki Sokoła Radzionków 
zdobyły ostatni punkt w sezonie. 
W sumie 1433 udane akcje, które 
złożyły się na 31 wygranych se-
tów we wszystkich 18 meczach, 
pozwoliły zakończyć tegorocz-
ną kampanię na bezpiecznym 
piątym miejscu, ze zdobyczą 26 
punktów. Zespół w przeciągu 
kilkunastu miesięcy odnotował 
znaczny progres, bowiem rok 
temu uplasował się na 11. pozy-
cji. Pozytywnym aspektem jest 
rosnąca popularność Sokoła. 
Mecze w hali MOSiR-u cieszyły 
się każdorazowo dużą frekwen-
cją, której apogeum przypadło 
na wspominany już swego czasu 
mecz derbowy z Gwiazdą Tar-
nowskie Góry. I chociaż ligowe 
zmagania już za nami, to sympa-
tycy siatkówki nie będą zmuszeni 
do oczekiwania na oglądanie na-
szych dziewczyn w akcji aż do na-

stępnej jesieni. Klub zadbał o to, 
by w czasie przygotowań do ko-
lejnych meczów o punkty o Soko-
le ciągle było głośno.

Pierwszym tego przejawem był 
zorganizowany przez klub i mia-
sto Radzionków turniej siatkarski, 
w którym udział wzięły trzecio- 
i czwartoligowe drużyny. Wy-
darzenie miało miejsce 3 marca, 
a swoją obecnością zaszczyciły 
nas: KPKS Halemba, UKS Iskra 
Kamieniec, MCKS Czeladź oraz 
Tarnogórska Gwiazda. Turniej ro-
zegrano systemem „każdy z każ-
dym”, a mecze trwały dwa sety. 
Rozgrywkom towarzyszyła do-
bra, sportowa atmosfera, mimo iż 
żadna z drużyn nie miała zamia-
ru oddać zwycięstwa bez walki. 
Wieczorem, po kilku godzinach 
zmagań, publiczność zgroma-
dzona w radzionkowskiej hali 
poznała końcowy układ tabeli. 
Prezentujące fantastyczną formę 

zawodniczki KPKS Halemba zo-
stały niekwestionowanymi zwy-
ciężczyniami. Wart odnotowania 
jest fakt, że przegrały tylko... je-
den set. A set ten padł łupem siat-
karek Sokoła Radzionków, które 
dzięki niemu uplasowały się 
z minimalną przewagą na drugim 
miejscu, tuż nad rywalkami z Tar-
nowskich Gór. Kto nie mógł tego 
dnia zjawić się przy ul. Knosały 16, 
będzie mógł powetować sobie 
stratę z początkiem lata, kiedy 
to w planach jest zorganizowanie 
turnieju siatkówki plażowej.

Tymczasem klub przygotował 
kolejną gratkę dla amatorów 
siatkówki. W każdy czwartek 
w hali radzionkowskiego MO-
SiR-u od 19.30 do 21.00 organi-
zowane są Otwarte Treningi 
Sokoła. To inicjatywa, do której 
zapraszamy wszystkie dziewczę-
ta i kobiety, które pragną spró-
bować swoich sił na boisku. Za-

jęcia są całkowicie bezpłatne, 
a prowadzą je trenerzy szkolący 
na co dzień drużyny Sokoła Ra-
dzionków. Treningi odbywają się 
w trzech kategoriach wiekowych: 
11-13 lat, 14-17 lat i 18+. Zapraszamy 
do rozpoczęcia, bądź kontynu-
owania swojej przygody z siat-
kówką w naszym klubie.

Zarząd O&S MKS Sokoła Radzion-
ków wychodząc naprzeciw gło-
som kibiców i rosnącej popular-
ności siatkówki w mieście podjął 
starania, by w niedługim czasie 
z uroków tego sportu mogli ko-
rzystać także młodzi chłopcy. Już 
teraz rozpoczęto starania nad po-
wołaniem do życia męskiej gru-
py naborowej. Więcej informacji 
w odpowiednim czasie będzie 
można znaleźć na klubowym 
fanpage (https://www.facebook.
com/mkssokolradzionkow) lub 
oficjalnej stronie internetowej 
(www.sokol.radzionkow.pl). 

Wyróżnieni sportowcy
Sześciu sportowców z  Radzionkowa otrzymało wyróżnie-
nie burmistrza miasta za dobre wyniki w  sporcie. Uroczystość 
wręczenia pamiątkowych dyplomów i medali odbyła się 13 marca 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta. 
Anna Moś, narciarka wodna, została nagrodzona za zajęcie pierw-
szego miejsca w jeździe figurowej w Grand Prix of the Cable w ka-
tegorii Open. Z kolei Marcel Cichy i Grzegorz Ptak zostali wyróż-
nieni za zdobycie tytułu Mistrza Polski w  Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w piłce wodnej.
Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski wy-
ścigów psich zaprzęgów otrzymał Dariusz Stawicki. Wśród tego-
rocznych laureatów nagrody burmistrza znalazł się również Patryk 
Walczyk za zdobycie pierwszego miejsca w XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w  Judo. Natomiast Kamil Orciuch został 
nagrodzony za zdobycie tytułu Mistrza Polski Jodo w  kategorii 
shodan. 
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