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Tegoroczna Barbórka, ze względu na obostrzenia związane z trwającą pande-
mią, miała nieco skromniejszy wymiar. Tradycyjnie, 4 grudnia mieszkańców Ra-
dzionkowa obudziły dźwięki górniczej orkiestry.

Następnie, o godz. 8.30 w kościele pw. św. Wojciecha odprawione zostały godzinki do 
św. Barbary. Zaraz po nich odbyła się Msza św. w intencji górniczej braci. Po jej zakończeniu, 
około godziny 10.30 przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty w kaplicy św. Barbary na 
terenie Miniskansenu górniczego przy ul. Nałkowskiej. Tam też odprawiono nabożeństwo 
z udziałem proboszczów obu radzionkowskich parafii.  W tym roku nie odbyła się górnicza 
biesiada, zamiast tego górnicy obdarowani zostali płytą „Radzionkowska Barbórka 2020”. 

Wszystkim Mieszkańcom
życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Niech 2021 rok przyniesie Wam dobre dni,
i będzie bezpieczny oraz spokojny

Oto zwycięski
projekt
z Radzionkowa
Projekt „Remont chodnika w ciągu
ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śród-
miejską do skrzyżowania z ul. Danie-
lecką w Radzionkowie”, zgłoszony 
przez Grzegorza Szeremetę, został wy-
brany do realizacji w ramach V edycji 
budżetu partycypacyjnego Powiatu 
Tarnogórskiego.

Przedsięwzięcie zdobyło ponad tysiąc gło-
sów – najwięcej ze wszystkich zgłoszo-
nych projektów. Inwestycja zostanie zreali-
zowana w przyszłym roku. Jej szacunkowy 
koszt to ok. 220 tys. zł. Dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, którzy zaangażowali się 
w to przedsięwzięcie i oddali swój głos.

Kwota budżetu partycypacyjnego na rok 
2021 została podzielona na pule obejmujące 
dwie grupy gmin powiatu tj. 180 000 zł dla 
gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 
(Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Two-
róg, Krupski Młyn) oraz 220 000 zł dla gminy 
z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 (Tar-
nowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, 
Zbrosławice). 

W tym roku skromna Barbórka

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta
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rozmowa z Bernardem Skibińskim
wiceburmistrzem Radzionkowa

INWESTYCJE
DOPASOWANE
DO MOŻLIWOŚCI

Mijający rok zdominowała pandemia korona-
wirusa, która wpłynęła na każdą sferę nasze-
go życia. Jaki był to czas dla Radzionkowa?

Był to trudny dla nas wszystkich okres, dla sa-
morządu również. Szczególnie pierwsza fala, 
kiedy nie byliśmy przygotowani do tak dużych 
ograniczeń. Nikt z nas nie przypuszczał, że pan-
demia przybierze taki obrót. Pierwsze dociera-
jące do nas rządowe informacje nie wskazywały 
na tak dużą skalę problemu. Działaliśmy wów-
czas pod wpływem dużego stresu i dużej niewia-
domej. Dzisiaj pomimo tego, że jesteśmy znacz-
nie lepiej wyedukowani i przygotowani do walki, 
trzeba przyznać, że wirus nie zwalnia tempa i ata-
kuje ze wzmożoną siłą, niestety też ze zwiększo-
ną śmiertelnością.

Proszę powiedzieć, jakie problemy gospodar-
cze ujawniła pandemia?

Lockdown dotknął prawie wszystkie gałęzie go-
spodarki. Szczególnie mocno ucierpiała branża 
gastronomiczna, hotelarska, turystyczna, sektor 
usług kosmetyczno-fryzjerskich czy chociażby 
cała branża związana ze sferą kultury. Musiało 
to pociągnąć za sobą spadek zatrudnienia, wielu 
przedsiębiorców, aby nie uciekać się do zwolnień 
części pracowników – obniżyło wynagrodzenia, 
a to z kolei wpływa na spadek konsumpcji, tym 
samym na wyhamowanie wzrostu gospodar-
czego. Dochody wielu przedsiębiorców mocno 
spadły. Widzimy to po ilości wniosków z prośbą 
o umorzenie lub wydłużenie terminów płatności 
podatku. Wnioski rozpatrywaliśmy indywidual-
nie, w większości pozytywnie. Tylko z tytułu umo-
rzeń podatków udzieliliśmy wsparcia na kwo-
tę ok. 200 tys. zł. Dodatkowo wydaliśmy ponad 
150 tys. zł na różnego rodzaju działania zwią-
zane z przeciwdziałaniem COVID-19. Szacuje-
my, że do gminnego budżetu wpłynie znacznie 
mniej środków z podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Będzie to kwota o ok. 1 mln zł mniej-
sza niż planowana.

Mimo wielu ograniczeń i wiosennego lock-
downu, prowadzono miejskie inwestycje.

Powiedziałbym więcej, wszystkie miejskie inwe-
stycje musiały być prowadzone zgodnie z pla-
nem. Związane jest to z dofinansowaniem, jakie 

otrzymaliśmy na ich realizację. Jedyny problem, 
który się pojawił, związany jest z wydłużeniem 
terminu ich realizacji, co szczególnie widoczne 
jest teraz – w trakcie drugiej fali. Podyktowane 
jest to zachorowaniami pracowników, czy też 
kierowaniem ich na kwarantannę lub izolację. 
Wykonawcy, którzy zwracają się do nas z prośbą 
o wydłużenie czasu realizacji inwestycji, taką zgo-
dę otrzymują.

Od nowego roku mieszkańców czekają 
podwyżki związane z odbiorem odpadów 
komunalnych. O ile wzrosną opłaty i skąd 
taka decyzja?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, samorząd nie może dopła-
cać do systemu gospodarowania odpadami. 
A za 2019 r. Radzionków dopłacił prawie 130 
tys. zł. Związane jest to z rekompensatą, jaką mu-
sieliśmy wypłacić za funkcjonowanie Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. W ubiegłym roku przyjęliśmy tam 1800 ton 
odpadów. To liczba, która przerosła nasze ocze-
kiwania. Niestety sukcesywnie rosną też kosz-
ty związane z zagospodarowaniem odpadów. 
W marcu tego roku firma Remondis zwróciła się 
do nas z pismem uzasadniającym wzrost staw-
ki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Teo-
retycznie wzrost stawki za gospodarowanie od-
padami dla mieszkańca powinien nastąpić już 
w czerwcu tego roku. Mając jednak na względzie 
zbliżający się termin nowego przetargu na od-
biór i zagospodarowanie odpadów, ale i trudną 
sytuację mieszkańców związaną z lockdownem, 
postanowiliśmy zaczekać do nowego roku. Tak 
więc, od 1 stycznia 2021 r. nasi mieszkańcy płacić 
będą 25 zł za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów. Podobne kwoty obowiązują już od jakiegoś 
czasu w sąsiednich gminach. W Piekarach Ślą-
skich, Tworogu czy Kaletach mieszkańcy od daw-
na płacą już 25 zł, w Ożarowicach nawet 33 zł, 
a w Świerklańcu od nowego roku 36 zł.

Czy w związku z podwyżkami, coś zmieni się 
w usługach odbioru odpadów komunalnych?

Największa zmiana systemowa związana jest 
z tym, że odchodzimy od odbioru i zagospo-
darowania odpadów od nieruchomości nieza-
mieszkanych. Ustawodawca określił maksymalną 

stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z tych nieruchomości na zbyt niskim poziomie 
58 złotych za pojemnik 1100 l. Dziś ceny rynko-
we za taki pojemnik sięgają 150 zł. Pytanie, kto 
ma za to zapłacić? Jeśli odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów z nieruchomości niezamieszkanych 
pozostałby w kompetencjach gminy, koszty po-
nieśliby mieszkańcy. Chcemy tego uniknąć, stąd 
nasza decyzja.

Jeśli chodzi o odbiór odpadów bezpośrednio 
sprzed posesji, to w zasadzie nic się nie zmieni. 
Zmienia się natomiast funkcjonowanie Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Wprowadzone zostaną limity związane z odbio-
rem gruzu, gabarytów i opon. Nie będzie też już 
możliwości oddania w PSZOK-u odpadów zie-
lonych. Wszystkie odpady zielone będą odbie-
rane bezpośrednio sprzed posesji, natomiast 
na ponadlimitowe ilości gruzu i gabarytów bę-
dzie można skorzystać z usługi dodatkowej. Przy-
gotowywana jest ulotka dla mieszkańców okre-
ślająca nowe zasady funkcjonowania PSZOK-u, 
limity i zasady identyfikacji dostarczającego od-
pady. Chcemy mieć pewność, że odpady pocho-
dzą z terenu naszego miasta i od osób objętych 
systemem.

Gminy zobowiązane są do uzyskania odpo-
wiednich wskaźników recyklingu. Czy Ra-
dzionków spełnia narzucone normy?

Zgodnie z przyjętymi normami, w 2019 roku, gmi-
ny miały osiągnąć 40% wskaźnik recyklingu, je-
śli chodzi o papier, plastik, szkło. Spełniliśmy te 
normy, osiągając 42%. W tym roku poziom recy-
klingu ma być już na poziomie 50%. Nie mamy 
jeszcze pełnych danych, ale liczymy, że także się 
to uda.

Jakie najważniejsze wyzwania, pod wzglę-
dem inwestycyjnym, czekają Radzionków 
w 2021 roku?

W przyszłym roku kończyć będziemy unijną in-
westycję związaną z rewitalizacją Osiedla Hugo-
na. Ostatni etap prac związany z czyszczeniem 
elewacji familoków już się rozpoczął. Przyszły rok 
to również finalizacja związana z budową cen-
trum przesiadkowego oraz termomodernizacja 
budynku komunalnego przy ul. Knosały 20. Jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe, to czekamy na de-
cyzję związaną z przyznaniem gminie środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych na przedłuże-
nie ulicy Marii Dąbrowskiej. Kończyć będziemy 
rozpoczętą w tym roku ul. Gajdasa. Planujemy 
również prace remontowe na kładce nad torami 
pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Orzechowską.
Mam nadzieję, że jak co roku w miarę pojawiają-
cych się w trakcie roku budżetowego środków fi-
nansowych, ta lista zostanie wydłużona. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Udana termomodernizacja

W listopadzie zakończyły się prace związane z modernizacją 
energetyczną Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie.

W ramach zadania wykonano między innymi modernizację systemu grzew-
czego, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymieniono również 
okna i drzwi zewnętrzne. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to po-
nad 1,5 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wkład 
własny gminy został pokryty przy udziale środków uzyskanych z pomocy 
finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prace termomodernizacyjne trwają jeszcze przy budynku komisariatu poli-
cji. Aktualnie trwa ocieplanie ścian zewnętrznych. 

Kończą się prace związane z modernizacją miejskich chodników.

Roboty budowlane w ostatnich tygodniach prowadzone były na deptaku 
łączącym Eko-Rynek z ul. Śródmiejską, na pl. Jana Pawła II, przy ul. Paw-
laka, ul. Wopistów, ul. Lipoka i ul. Kadetów. W chwili obecnej trwają pra-
ce na ul.  Skotnickiej. Inwestycja, która została dofinansowana ze środków 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakończy się jeszcze w tym roku. 

Naprawiamy chodniki

Inwestycje w mieście

Jedną z kluczowych miejskich inwestycji jest budo-
wa nowoczesnego centrum przesiadkowego przy 
Dworcu PKP Rojca w Radzionkowie.

Docelowo powstać ma tam budynek z zapleczem socjal-
nym i poczekalnią, parking na 20 miejsc postojowych oraz 
trzy postoje dla rowerów.
– Już jakiś czas temu udało się  przenieść przystanek z ul. Schwal-
lenberga na ul. Kużaja oraz zlikwidować wysepkę na ul. Schwal-
lenberga. Zakończyliśmy też prace związane z usunięciem ko-
lizji z kablami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi pod 
projektowanym budynkiem. W chwili obecnej są wznoszone 
ściany fundamentowe – mówi Justyna Misiołek.
Przedsięwzięcie w 85% finansowane jest ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Prace zakończyć mają się w trzecim kwar-
tale 2021 roku. 

Centrum przesiadkowe 
coraz bliżej

W listopadzie zakończyły się prace związane 
z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych 
budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 
w Radzionkowie. Zadanie obejmowało w szcze-
gólności hydroizolację i termoizolację części 
przyziemia bloków. Koszt inwestycji to 335 tys. zł.

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wo-
kół osiedla robotniczego w Radzionkowie.
– Wykonawca przeprowadził już roboty ziemne w zakresie 
robót wodociągowych i kanalizacji deszczowej oraz prace 
rozbiórkowe – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Za-
kończono również układanie nawierzchni z kostki betonowej 
na parkingu i w miejscach pod altany śmietnikowe. Wyko-
nano też oświetlenie terenu i zamontowano urządzenia za-
bawowe na placach zabaw. Aktualnie trwają prace związa-
ne z układaniem nawierzchni z kostki betonowej pod ścieżki 
oraz nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw. Trwają 
również nasadzenia oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Ro-
boty zakończą się w grudniu – dodaje.

Kolejny element rewitalizacji osiedla robotniczego przy 
ul. Kużaja to naprawa elewacji budynków. Prace obej-
mą między innymi naprawę pękniętych ścian, nadpro-
ży, uszkodzonych cegieł oraz czyszczenie i ujednolicenie 
elewacji, odtworzenie detali architektonicznych. Zamon-
towane zostaną też tablice z numerami domów i nazwą 
ulicy. Na gzymsach i oknach strychowych umieszczone 
zostaną elementy chroniące przed gołębiami. Prace w tym 
zakresie zakończyć mają się w drugim kwartale 2021 r. 

Pełną parą na Hugona

Długo wyczekiwana przebudowa ul. Gajdasa rozpoczęła się 
w ostatnich tygodniach.

Trwają prace związane z układaniem krawężników betonowych oraz robo-
ty nawierzchniowe chodnika. Kolejnym etapem będzie przebudowa drogi 
głównej o długości ok. 400 metrów wraz z odcinkiem bocznym o długości 
ok. 80 metrów. Prace przy jezdni potrwają do czerwca 2021 roku.

Koszt przedsięwzięcia to 966 tys. zł. Inwestycja finansowana jest w połowie 
ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
W pozostałej części zadanie jest dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię w formie dotacji celowej w ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz Programu „Metropolitalny Fundusz 
Solidarności”, a także ze środków własnych gminy. 

Przebudowa ulicy Gajdasa
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W 2020 roku usługi kurierskie i paczkowe ogromnie zyskały na popularności 
wśród indywidualnych odbiorców. Bezkontaktowe formy doręczeń, szybkość 
i wygoda – to ich zalety.
– Także w Radzionkowie, mieszkańcy chętnie wysyłają paczki – mówi Ernest Kli-
mas, prowadzący Punkt Nadań Kurierskich DPD PickUP w Radzionkowie. – Do tej 
pory w większości obsługiwaliśmy firmy, teraz trend się zmienił. Co ciekawe, nawet 
osoby starsze coraz częściej korzystają z tych usług. Wielu z nas ma rodzinę za grani-
cą, z którą okazja do spotkania pojawiała się właśnie w czasie świąt. Na Wielkanoc 
było to niemożliwe, wszystko wskazuje na to, że i w Boże Narodzenie będzie kłopot. 
Dlatego wysłanie paczki do bliskich, to dobry pomysł. Wszystko odbywa się z zacho-
waniem reżimu sanitarnego– dodaje.

Także odbiór paczki przebiega bezpiecznie.
– Kurierzy nie wymagają już podpisu pod protokołem, więc kontakt ograniczony 
jest do minimum. W przypadku paczkomatów, które w ostatnim czasie są oblegane, 
warto zaopatrzyć się w rękawiczki jednorazowe – mówi Ernest Klimas.

Punkt Nadań Kurierskich DPD PickUP w Radzionkowie znajduje się na Rojcy, przy 
ulicy Artura 12A w Pawilonie, nr tel: 794 929 100. 

Nie odwiedzaj, wyślij paczkę
Zbliża się Boże Narodzenie. Przyzwyczailiśmy się w tym czasie 
do spotkań z rodziną. Niestety, w tym roku epidemia pokrzyżu-
je plany wyjazdowe wielu z nas. Wciąż jednak możemy sprawić 
bliskim niespodziankę. Zamiast odwiedzin, można bowiem… 
wysłać paczkę.

W ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+” sprzęt trafił do SP 1, 
SP 2, SP 4 oraz do Liceum Ogólnokształcącego w Radzion-
kowie. Koszt obu przedsięwzięć to ponad 125 tys. zł. 

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Działania 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich prze-
pustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. 

Gmina kupiła laptopy
dla szkół
Sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawia, 
że uczniowie po kilku tygodniach tradycyj-
nej nauki w szkołach, powrócili do nauki 
zdalnej. Aby proces ten przebiegał sprawnie, 
gmina w ramach dwóch unijnych projektów 
zakupiła 56 laptopów, które wykorzystywa-
ne są do prowadzenia zdalnych lekcji.

Autorem projektu jest mieszkający w Radzionkowie Adam 
Kultys. Autor przedstawił na znaczku lokomotywę z wago-
nami towarowymi na torach kolejowych, z prawej strony 
fragment kopalni na Śląsku oraz Donbas.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wer-
sji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. 
Widnieją na niej materiały ze zbiorów Centrum Dokumen-
tacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.  

Ukazał się
pamiątkowy znaczek
Poczta Polska wprowadziła 6 listopada 
do obiegu znaczek pocztowy „75. roczni-
ca Tragedii Górnośląskiej”, upamiętniający 
deportacje Górnoślązaków do Związku Ra-
dzieckiego. Znaczek, o wartości 3,30 zł, uka-
zał się w nakładzie 120 tys. sztuk.

Zbieranie plastikowych nakrętek było już przedmiotem wielu akcji charytatyw-
nych. Zebrane w ten sposób pieniądze, organizatorzy zbiórek przeznaczali na 
pomoc potrzebującym. Także w Radzionkowie nie brakuje osób, które pomaga-
ją w ten sposób. Robi to także Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, które ze środków 
własnych, przy wsparciu partnerów, sfinansowało dwa pojemniki w kształcie 
serc, do których można wrzucać nakrętki.

– Angażowaliśmy się w wiele akcji pomocowych dla dzieci z Radzionkowa i okolic. 
Na pomysł ustawienia specjalnych pojemników wpadliśmy podczas zbiórki dla Hani 
Łączkowskiej z Tarnowskich Gór. Włączyliśmy się wtedy aktywnie i zebraliśmy trzy-
naście dużych worków z nakrętkami. Dotarło do nas wtedy, jak prosty, a zarazem 
skuteczny jest ten sposób pomagania – mówi Grzegorz Szeremeta, Radny Rady 
Miasta, honorowy prezes Stowarzyszenia.

Mieszkańcy Radzionkowa mogą wrzucać nakrętki do pojemników od 28 listopa-
da. Do 7 stycznia 2021 roku, pomoc będzie kierowana dla Lenki z Piekar Śląskich.
– Dobro dla dobra – to nasze motto. Zebranie, a następnie wrzucenie nakrętek do 
pojemnika to bardzo prosta czynność, poprzez którą możemy nieść wielką pomoc. 
Myślę, że nie trzeba tutaj specjalnie zachęcać mieszkańców naszego miasta, którzy 
niejednokrotnie udowodnili, że potrafią stanąć na wysokości zadania i pomóc, kiedy 
trzeba – mówi Grzegorz Szeremeta. 

Zbieraj nakrętki i pomagaj
Dwa pojemniki w kształcie 
serca stanęły w Radzionkowie: 
jeden przed CK „Karolinka”, 
drugi na plantach w Rojcy. 
Przeznaczone są na plasti-
kowe nakrętki. Zbierając je, 
można jednocześnie pomagać 
potrzebującym.
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Symboliczne obchody 
Święta Niepodległości

Z powodu pandemii koronawirusa obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości miały w tym roku inny 
niż zwykle przebieg.

Przyzwyczailiśmy się, że co roku, 11 listopada na placu przy Po-
mniku Powstańców Śląskich zbierały się dziesiątki mieszkańców, 
liczne poczty sztandarowe, dzieci i młodzież, a także wojsko, har-
cerze i członkowie organizacji pozarządowych. W tym roku, z po-
wodu zagrożenia epidemicznego, było inaczej. Tradycyjnie odbyła 
się jedynie uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha w in-
tencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu, na Forum Miejskim przy Placu 
Letochów, burmistrz Gabriel Tobor, w imieniu organizacji pozarzą-
dowych, młodzieży i mieszkańców, złożył symboliczną wiązankę 
kwiatów. Przy pomniku posterunek honorowy wystawili żołnierze 
330. Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa. 

Muzyczna Barbórka

Płytę otrzymali głównie radzionkowscy górnicy, którzy zwyczajowo 
brali udział w biesiadzie górniczej organizowanej 4 grudnia przez 
Urząd Miasta Radzionków i Klub Emerytów Górniczych w Radzionko-
wie. W tym roku z powodu trwającej pandemii, wydarzenie nie od-
było się.

Z okazji wydania płyty nagrany został też specjalny teledysk 
do „Hymnu Górniczego”, który kręcony był na terenie miasta. Zo-
baczyć go można na profilu społecznościowym FB i w serwisie 
YouTube. 

„Radzionkowska 
Barbórka 2020” 
to tytuł płyty, którą 
z okazji górniczego 
święta, wydał UM 
Radzionków. Album 
składa się z 13 utwo-
rów poświęconych 
w większości górni-
czym tradycjom.

Mimo bardzo trudnego roku i wielu ograniczeń zwią-
zanych z epidemią koronawirusa, krwiodawcy oddali 
ponad 150 litrów krwi. 

Ponad 80 litrów krwi zebrano podczas sześciu akcji, z których cztery 
odbyły się w Radzionkowie, kolejno 7 marca, 6 czerwca, 5 września 
i 5 grudnia. Dodatkowo, w styczniu krew można było oddać w Woź-
nikach, a w lipcu w Sośnicy. Do tego, ponad 70 litrów krwi, członko-
wie klubu oddali w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach. 
Mimo że, to wynik słabszy niż w zeszłym roku (zebrano 220 litrów), 
to klubowicze nie poddają sie. Liczy się każdy litr. A jaki był ten rok, 
każdy wie – mówią zgodnie.

W tym roku, krwiodawcy świętowali jubileusz 50-lecia istnienia klu-
bu „Skarbek”. Podczas obchodów, które odbyły się 9 października 
w Centrum Kultury „Karolinka”, wręczono odznaczenia dla członków.

Krew ponownie będzie można oddawać w przyszłym roku. Informa-
cje o kolejnych akcjach będą pojawiały się w „Kurierze” oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta. 

Liczy się każdy litr krwi

Przychodnia Lekarska Rad-Med Sp. z o.o. w Radzionkowie wprowadzi-
ła nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów. Mają one 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu.

1. Lekarze przyjmują chorych w formie teleporad, ale nie tylko. W trakcie roz-
mowy telefonicznej podejmują decyzję, co do konieczności osobistej wizyty 
w poradni. Pacjenci są wpuszczani do placówki o określonych godzinach, ce-
lem uniknięcia styczności z potencjalnymi nosicielami wirusa. Są wśród nich 
także chorzy onkologicznie i obarczeni innymi istotnymi schorzeniami, któ-
re znacznie zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby zakaźnej. Po za-
kończonej wizycie gabinety są każdorazowo dezynfekowane. Reżim sanitarny 
wymaga zaangażowania personelu w dodatkowe zajęcia i jest także czaso-
chłonny, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

2. Prosimy pacjentów o cierpliwość podczas oczekiwania na połączenie te-
lefoniczne. Aby usprawnić system teleporad uruchomiliśmy dodatkowe linie 
telefoniczne i przeorganizowaliśmy pracę pielęgniarek.

3. Prosimy o rozważne i przemyślane zamawianie leków, najlepiej maksymal-
nie raz w miesiącu lub co kilka miesięcy. Zbyt częste zamawianie leków obar-
cza personel czasochłonną pracą. Obecnie istnieje możliwość wypisywania 
stale pobieranych leków nawet na 12 miesięcy.

4. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty u lekarza czy badań diagno-
stycznych, prosimy o telefoniczną lub e-mailową informację. Pozwoli to sko-
rzystać z usług POZ innemu pacjentowi.

5. Normalnie odbywają się wizyty domowe i świadczenia pielęgniarek środo-
wiskowych. Jednak wizyty lekarza u pacjentów z dodatnim wynikiem SARS-
-CoV-2 i niezainfekowanych muszą być czasowo rozdzielone. Dlatego zda-
rza się, że czas oczekiwania na wizytę może się wydłużyć, o ile stan chorego 
na to pozwala.

6. Zwracamy się z apelem, by przekazywać kluczowe informacje o stanie zdro-
wia podczas rejestracji do przychodni. Pozwoli to wyłonić pacjentów wyma-
gających szybszej interwencji medycznej.

7. Prosimy o przestrzeganie zasad wytyczonych przez MZ (dezynfekcja, ma-
seczka, dystans) i dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

Wspólne stosowanie się do wytycznych pozwoli uniknąć wielu nieporozumień 
i usprawni przebieg wizyt lekarskich i pielęgniarskich. Wierzymy, że na tym nam 
wspólnie zależy. Życzymy mieszkańcom Radzionkowa zdrowia.

Personel Przychodni Lekarskiej RAD-MED Sp. z o.o.

KOMUNIKAT RAD-MED SP. Z O.O.

Relacje, wydarzenia
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Co wydarzyło się w 2020 roku…

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 
W RADZIONKOWIE

Mijający rok w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie nie należał do najbardziej udanych, z powodu panu-
jącej pandemii i narzuconych obostrzeń. Ale i tak sporo się wydarzyło.

W Ogrodzie udało się założyć 
nową kolekcję – rośliny ogrodu 
skalnego. Inwestycja jest zloka-
lizowana na zachodniej skarpie 
kamieniołomu, na powierzch-
ni 16 arów. W jej ramach wypro-
filowano skosy kamieniołomu, 
osadzono 30 sztuk głazów oraz 
usypano rumowiska skalne z 250 
ton różnowymiarowego kamie-
nia, imitujące piarżyska górskie. 
W wybranych miejscach nawie-
ziono odpowiednią ziemię oraz 
powstały nowe ścieżki. Nasadzo-
no pojedyncze drzewa (buki), 
liczne krzewy (kosodrzewinę, ja-
łowiec, żarnowiec, wrzosiec) i ro-
śliny zielne, w tym gatunki rzad-
kie, chronione (rośliny murawowe 
oraz górskie, pozyskane z innych 
ogrodów botanicznych lub z na-
tury). Celem tego projektu, dofi-
nansowanego przez WFOŚiGW 
w Katowicach, było zwiększenie 
bioróżnorodności, atrakcyjności 
oraz potencjału edukacyjnego 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 
Dojścia do ogrodu skalnego wy-
magają jeszcze wykończenia, ale 
już wiosną będzie można bez-
piecznie zwiedzać to nowe cieka-
we miejsce.

W ramach kolejnego zadania, 
również dofinansowanego przez 
WFOŚiGW w Katowicach zaku-
piono, nasadzono i zabezpieczo-
no przed mrozem i zgryzaniem 57 
szt. sadzonek z 30 różnych gatun-

ków. Są to głównie odmiany bota-
niczne drzew i krzewów z różnych 
części świata, chętnie podziwiane 
przez spacerowiczów. Ponadto 
zakupiony został drobny sprzęt 
i materiały ogrodnicze do pie-
lęgnacji kolekcji roślinnych. Pra-
cy w Ogrodzie jest coraz więcej, 
bo coraz więcej terenu jest zago-
spodarowane. Z radością można 
obserwować, jak wiele roślin już 
urosło, kwitnie i owocuje, a wciąż 
pojawiają się kolejne.

Cały czas jest kontynuowany 
program ochrony starych trady-
cyjnych odmian drzew owoco-
wych – jesienią rozdano prawie 
300 egzemplarzy zaszczepio-
nych drzew owocowych tych 
cennych odmian (głównie ja-
błoni). Częściowo wróciły one 
do osób, które podzieliły się zra-
zami, a częściowo trafiły do róż-
nych innych osób, zainteresowa-
nych ich uprawą.

Natomiast coś czego zdecydo-
wanie zabrakło w mijającym roku 
to gwar i ruch, które zwykle to-
warzyszyły prowadzeniu warsz-
tatów edukacji ekologicznej, or-
ganizacji imprez przyrodniczych 
oraz innym wydarzeniom z udzia-
łem dzieci i młodzieży. Rok 2020 
rozpoczął się bardzo optymi-
stycznie pod względem zapla-
nowanych działań edukacyjnych, 

natomiast bardzo szybko, bo już 
w marcu, plany posypały się jak 
przysłowiowy „domek z kart”. 
W styczniu i lutym odbyło się 
kilkadziesiąt warsztatów o smo-
gu, segregacji odpadów, węglu, 
mikroskopowych i innych, a ka-
lendarze edukatorów na wiosnę 
były niemal w całości zapełnio-
ne. Przygotowana i dopięta była 
Księżogórska Sowia Noc – święto 
otwierające cykl imprez w ramach 
Śląskiego Kalendarza Ekologicz-
nego. Z przykrością, ale i pełnym 
zrozumieniem sytuacji, z punk-
tów tych trzeba było zrezygno-
wać. Nie odbył się również kurs 
szczepienia drzew owocowych. 
Potem nastąpił najsmutniejszy 
okres roku, gdy nawet wstęp 
do Ogrodu dla indywidualnych 
zwiedzających został zakazany. 
Wtedy też zapadła decyzja o prze-
sunięciu wszystkich wydarzeń 
Śląskiego Kalendarza Ekologicz-
nego, tj. Sowiej Nocy, Dnia Ziemi, 
Dnia Owadów i Pajęczaków oraz 
Dnia Jabłoni na 2021 rok. Ale nie 
znaczy to, że całkiem nic się nie 
działo… Początek lata przyniósł 
poluzowanie w reżimie sanitar-
nym i znów w Ogrodzie pojawiły 
się grupy dzieci i młodzieży, aby 
uczyć się, bawić i poznawać przy-
rodę. Kontynuowano rozpoczęte 
zimą projekty edukacyjne. Odbył 
się też cykl spacerów tematycz-
nych z przewodnikiem, dofinan-
sowany przez Gminę Radzion-

ków. Spacery cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, wzięło w nich 
udział w sumie 282 uczestników. 
Na zakończenie wakacji odbył się 
też tradycyjny piknik, który po-
mimo mokrej, wietrznej i mocno 
rozczarowującej dopołudniowej 
pogody, okazał się całkiem przy-
jemny, zarówno pod względem 
pogodowym, jak i towarzyskim. 
Frekwencja dopisała wyśmieni-
cie, humory również, słońce wyj-
rzało zza chmur i wszyscy byli nie-
zwykle aktywni. Powstały piękne 
ikebany, lalki-motanki, drewniane 
zwierzątka oraz różnorodne cuda 
przygotowane przez nauczycielki 
z Przedszkola Tika z Bytomia. W 
finale zagrała Szkolna Orkiestra 
Dęta „Allegretto” z Rogoźnika. 
W międzyczasie sadzono cebul-
ki irysów oraz słuchano niesamo-
witych leśnych opowieści. A byli 
i tacy, którzy po prostu odda-
li się błogiemu nicnierobieniu, 
bo taka wszak jest idea pikników. 

W niedzielę 4 października od-
było się terenowe spotkanie or-
nitologiczne, czyli Europejskie 
Dni Ptaków i po tym wydarzeniu 
aktywność edukacyjna w Ogro-
dzie, wraz z zamknięciem szkół, 
zamarła aż do zimy. Rozpoczął 
się czas planowania i pozyski-
wania dofinansowań na dalszą 
działalność. 

Julia Góra

Mobilny punkt pobrań
Na Księżej Górze, obok budynku Regional-
nej Stacji Edukacji Ekologicznej przy ulicy 
Księżogórskiej 90a, stanął mobilny punkt 
pobrań „Drive – Thru”.

Wykonywane są tam wymazy do testów na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2, zlecane przez placów-
ki NFZ. Punkt jest czynny w godzinach: pon. 9.00-
13.00, wt. 14.00-18.00, śr. 9.00-13.00, czw. 14.00-18.00, 
pt. 9.00-13.00, sob. 14.00-18.00, niedz. 9.00-13.00. Na 
badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość.

Radnej Rady Miasta Radzionków

Pani Anecie Niedźwieckiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
 składają

Przewodniczący RM Radzionków, Burmistrz Miasta Radzionków
wraz z radnymi oraz pracownikami Urzędu Miasta
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Jedynka
razem z UNICEF

Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 1 wzięła udział w obcho-
dach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspól-
nie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy 
wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działa-
niu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarno-
ści z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. 
Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – dokumentu, 
który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała oka-
zja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obo-
wiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także oka-
zja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci 
w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, 
bądź nie są przestrzegane.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie włączyła się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Ten rok szkolny 
jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także 
wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają 
zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Kon-
wencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele nie za-
pominają o tym dniu i realizują aktywności on-line, które mają 
zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Je-
menie – kraju, w którym od lat trwa największy kryzys humani-
tarny XXI wieku. Najbardziej bezbronnymi ofiarami są dzieci. Tracą 
zdrowie, życie i szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Polskie szkoły 
i przedszkola nie pozostają obojętne na los dzieci w Jemenie i włą-
czają się w pomoc organizowaną przez UNICEF.

Do akcji przystąpiła także nasza szkoła, która zorganizowała sze-
reg aktywności dla całej społeczności szkolnej. Tego dnia ubrali-
śmy się wszyscy na niebiesko, aby zamanifestować jedność z dzieć-
mi na całym świecie. Przyozdobiliśmy nasze mieszkania, pokoje, 
a nawet twarze. Wraz z rodzicami upiekliśmy niebieskie ciastecz-
ka. Nauczyciele przeprowadzili lekcje związane z tematyką praw 
dziecka. Przygotowaliśmy prezentacje dla młodszych uczniów. 
Wszystko po to, by coraz lepiej rozumieć nasze prawa, ale też mieć 
świadomość, że w wielu krajach są one nadal łamane. Tego dnia 
zjednoczyliśmy się ze wszystkimi dziećmi na całym świecie. Dzień 
20 listopada na stałe zagościł w kalendarzu ważnych dni w naszej 
szkole.  

Dyrekcja Szkoły

PISZĄ
DO KURIERA

Kolejne stypendia
Ostatnio pisaliśmy o stypendystce Technikum nr 13 – Wiktorii 
Surowiec. Teraz następni uczniowie Trzynastki dołączyli do gro-
na stypendystów.

Tym razem są to Roksana Skorupa z klasy trzeciej, kształcąca się na kierunku 
technik hotelarstwa oraz jej młodsza koleżanka Julia Sówka z klasy drugiej 
z kierunku technik eksploatacji portów i terminali. Obie uczennice, uzyskując 
najwyższą średnią ocen w szkole i promocję z wyróżnieniem, zostały laureat-
kami Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy i wierzymy, że będzie 
to motywacją do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów. 

Ewa Mann

Nowe oblicze Trzynastki?
Nazwa szkoły została zmieniona, jednak nie wpłynęło to ani 
na charakter szkoły, ani na jej profil. Technikum nr 13 w Radzion-
kowie nadal oferuje solidne podstawy do znalezienia zatrud-
nienia, zdobycia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz 
przygotowania się do kontynuowania nauki na studiach.

Od lat kształcimy młodzież w kierunkach: technik eksploatacji portów i termi-
nali, technik hotelarstwa oraz technik elektryk. Współpraca z firmami działają-
cymi na rynku: Katowice Airport, Veolia Południe, Zamel, Hotele „Rezydencja” 
czy „Seven”, pozwala na pogłębienie wiedzy na temat specjalistów potrzeb-
nych na rynku pracy i wymaganych od nich umiejętności. Dopełnieniem 
przygotowania zawodowego są odbywane przez uczniów miesięczne prak-
tyki w kraju i za granicą (w Irlandii Północnej). Uzupełnieniem doświadczenia 
zawodowego jest też wiedza poszerzana podczas udziału uczniów w różne-
go rodzajach projektach unijnych. Można tu wspomnieć o takich projektach, 
jak: Erasmus+, „Matura paszportem w przyszłość” czy „Powiatowa Akade-
mia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej.” Również nowocześnie wyposażone 
pracownie, wykwalifikowana kadra, atmosfera panująca w szkole pomagają 
uczniom w budowaniu i kształtowaniu swojej przyszłości. Można by się poku-
sić o stwierdzenie, że czas biegnie, a my ciągle tacy sami. 

Ewa Mann

W ramach projektu „Zaproś Mnie na Swoją Lekcję”, uczniowie dru-
giej klasy LO w ramach zajęć online z języka hiszpańskiego, prowa-
dzonych przez Agnieszkę Żurek, wzięli udział w specjalnej lekcji. Jej 
gościem była Anna Róża Żorska - nauczycielka z Warszawy, która 
przybliżyła nam, znaną na całym świecie, tradycję meksykańskiego 
Święta Zmarłych „El Día de Los Muertos”. Dowiedzieliśmy się m.in.: 
jak odmienny jest od polskiej tradycji sposób spędzania tego dnia, 
dlaczego i jak przygotowuje się „ofrendas”, czyli ołtarzyki ku czci 
zmarłych, jakie potrawy przygotowuje się w te dni, czym są „calave-
ras”, czyli słynne meksykańskie czaszki. W przyszłości chcemy po-
pularyzować w naszej szkole tradycje krajów Ameryki Łacińskiej i 
Hiszpanii, a także udowodnić, że zdalne nauczanie wcale nie musi 
być do tego przeszkodą. 

Agnieszka Żurek, nauczycielka języka hiszpańskiego

Meksykańskie tradycje 
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Talentiada online

CENTRUM 
KULTURY„KAROLINKA”

Rokrocznie w radzionkowskiej „Karolince” szukamy 
nowej gwiazdy estrady, muzycznego talentu, który 
po oszlifowaniu stałby się prawdziwym diamentem. 
Uczestnicy konfrontują się z publicznością, jury ocenia-
jącym ich występ, konkurentami, ale przede wszystkim 
z własnym stresem. Dla wielu z nich to pierwsze poważ-
ne spotkanie z dużą sceną. „Talentiada”, bo to o tym 
przeglądzie wokalnym mowa, stała się już tradycją.

W tym roku zaplanowana jedenasta edycja „Talentiady”, czy-
li konkursu wokalnych talentów, była wyjątkowa pod wieloma 
względami. Jak niemal wszystkie wydarzenia kulturalne, konkurs 
stał pod wielkim znakiem zapytania. Nie chcieliśmy się jednak 
poddawać i odmawiać możliwości zaprezentowania swojego 
głosu aspirującym wokalistom. Skonstruowany na nowo regula-
min pozwolił na weryfikację uczestników online. Jury zapoznało 
się aż z 92 nagraniami chętnych uczestników! Zasięg tegorocz-
nej edycji był ponadregionalny, a w zasadzie ogólnopolski, po-
nieważ zgłoszenia napłynęły nie tylko z województwa śląskiego, 
ale również zachodniopomorskiego, lubelskiego, opolskiego, 
podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego. Było to przemiłe 
zaskoczenie.

Oceniający występy: Magdalena Janoszka (znana z grupy Frele), 
Szymon Bisaga oraz Natalia Szkuldarek-Bisaga przesłuchali po-
nad 570 minut utworów i wybrali najlepszych wokalistów, którzy 
zostali zaproszeni do finałowej walki. Co ciekawe, muzyka łączy 
pokolenia, ponieważ uczestnicy mieli od 5 do 45 lat! Nie pozosta-
je nam zatem nic innego, jak podziękować wszystkim chętnym 
do wzięcia udziału artystom, rodzicom, pedagogom, nauczycie-
lom muzyki, którzy pomogli przygotować się dzieciom i mło-
dzieży oraz jury za to, że pomimo pandemii chcieli rozjaśniać 
świat muzyką. Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji! 

Radzionków to miasto ludzi z pasją, ale i wieloma ta-
lentami. Na początku miesiąca zachęcaliśmy do wzięcia 
udziału w konkursie na najpiękniejsze kartki i ozdoby 
świąteczne. Dzięki temu możliwe było rozwijanie za-
interesowań i uzdolnień plastycznych, propagowanie 
polskich tradycji oraz zwyczajów świąt Bożego Narodze-
nia, pobudzanie wyobraźni i aktywności oraz tworzenie 
kompozycji plastycznych inspirowanych polskimi obrzę-
dami.

Pandemia powstrzymała działalność stacjonarną grup plastycz-
nych, kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stawia-
jąc czoła tej sytuacji, chcieliśmy zachęcić do tworzenia pięknych 
prac w domowym zaciszu, które następnie zostały ocenione 
przez jury konkursowe w „Karolince” oraz zaprezentowane w in-
ternecie na profilu Facebook. To tam, zdalnie, odbędzie się część 
konkursowa, podczas której zostanie nadana nagroda publicz-
ności, wybrana w zdalnym głosowaniu. To pierwsze tego typu 
wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka”.

Ogłoszenie wyników na najlepsze kartki oraz ozdoby 
świąteczne nastąpi 18 grudnia. 

Prace będzie można podziwiać w pokonkursowej wystawie (miej-
my nadzieję stacjonarnej) aż do 10 stycznia 2021 roku. 

Najpiękniejsze
kartki i ozdoby 
świąteczne

W „Karolince” kontynuowany jest projekt „Przystań 
Miejska 1”, w ramach którego mieszkańcy mogą uczest-
niczyć w szeregu darmowych warsztatów, rozwijających 
ich pasje i hobby. Zmieniła się jednak forma prowadze-
nia zajęć, bowiem część z nich przeniosła się do interne-
tu.

Było to organizacyjne wyzwanie zarówno dla „Karolinki”, jak 
i uczestników, a przypominamy, że korzystają z nich osoby w każ-
dym wieku (nie tylko młodzież obsługująca na co dzień kompu-
ter).
Dzięki determinacji udało się przeprowadzić wspaniałe warsz-
taty szycia i rękodzieła. Uczestnicy – z otrzymanych wcześniej 
materiałów – tworzyli w domach prace, pod czujnym okiem 
instruktorki prowadzącej zajęcia online. I tak odbyły się zajęcia 

tworzenia choinki ze sznurka, szycia akcesoriów świątecznych 
na stół, tworzenia ozdób bożonarodzeniowych z makramy, szy-
cia skarpet i worków na prezenty oraz tworzenia haftowanych 
dekoracji.

Zachęcamy do udziału w kolejnych punktach programu 
w ramach projektu, którego liderem jest Stowarzysze-
nie Inicjatyw Samorządowych, zwłaszcza wszystkich 
tych, którzy pragną robić coś twórczego w wolnym 
czasie.

Informacje na temat zajęć oraz formy ich realizacji będą pojawiać 
się na stronie internetowej www.karolinka.art.pl, Facebooku, In-
stagramie oraz na plakatach. 

Przystań Miejska 1 w toku 
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KULTURY„KAROLINKA”

Czekamy na Wasze betlyjki
Śląskie „betlyjki” to jedna z najpiękniejszych tradycji bo-
żonarodzeniowych naszego regionu. Jednak podobnie 
jak wiele innych elementów obrzędowości i ten powoli 
zaczyna zanikać, ustępując miejsca zwyczajom znanym 
na całym (szczególnie zachodnim) świecie.

Na szczęście nadal istnieją instytucje oraz organizacje, które pielę-
gnują tę wyjątkową praktykę, ogłaszając rokrocznie konkurs, któ-
rego celem jest szeroka popularyzacja strojenia stajenek oraz kul-
tywowanie sakralnej i świeckiej tradycji Górnego Śląska. To dzięki 
Kołu PTTK nr 111 im. J. Lompy w Radzionkowie, Oddziałowi PTTK 
im. S. Lachowicza w Bytomiu, Muzeum Górnośląskiemu oraz Cen-
trum Kultury „Karolinka” możliwa jest już 36. edycja przeglądu!

Zależy nam, aby w przeglądzie brały udział całe rodziny. To nie-
zwykle istotne, aby najmłodsze pokolenia zaznajomiły się z tym 
pięknym zwyczajem i kultywowały go w przyszłości. To wspania-
ła okazja do współpracy międzypokoleniowej, spędzania wspól-
nie czasu, integracji, przekazania wspomnień. Wiemy, że ten rok 
jest wyjątkowy, a działalność grup zorganizowanych może zostać 
utrudniona, jednak wierzymy, że liczba napływających prac bę-
dzie tak liczna, jak zwykle. 

Prace przyjmowane są w „Karolince” do 23 grudnia. Na-
stępnie w terminie od 27 grudnia do 29 stycznia szop-

ki bożonarodzeniowe będą prezentowane podczas wy-
stawy (miejmy nadzieję, że wymogi sanitarne pozwolą 
na podziwianie ich stacjonarnie, na żywo), a zwycięz-
ców poznamy 29 stycznia.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie lub póź-
niejszego zapoznania się z pracami uczestników. 

XXXVI Konkurs Szopek Śląskich
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Z satysfakcją informujemy, iż za-
kończyliśmy realizację projektu 
„Centrum Usług Społecznych”. Ce-
lem przedsięwzięcia była szeroko 
rozumiana aktywizacja społeczna, 
w tym szczególnie wsparcie zatrud-
nienia społeczności zamieszkującej 
rejony rewitalizowane w Radzionko-
wie, a także świadczenie usług asy-
stenckich, opiekuńczych i fizjoterapii 
w domach osób niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy mogli 
skorzystać m.in. z zatrudnienia kontraktowe-
go, bezpłatnych kursów zawodowych, sta-
ży i wsparcia doradcy zawodowego. Oprócz 
działań z zakresu aktywizacji zawodowej pro-
wadziliśmy również świetlicę środowiskową 
oraz organizowaliśmy warsztaty dla dzieci. 
Świadczyliśmy również usługi w zakresie po-
radnictwa specjalistycznego (pedagogiczne-
go, prawnego, psychologicznego, geodezyj-
nego). Projekt obejmował również warsztaty 
dla osób 50+, usługi asystenckie i opiekuńcze 
oraz fizjoterapię.
Mimo początkowych trudności, dzięki zaanga-
żowaniu osób pracujących w projekcie, pozy-

skaliśmy wielu uczestników, którzy otrzymali 
oczekiwaną pomoc. Ogromnym plusem był 
fakt, iż nasze usługi miały bardziej rozszerzony 
zakres niż u innych oferentów. Po wielu mie-
siącach pozytywnej realizacji projektu, nasze 
starania ograniczyła pandemia. Jednak w mia-
rę możliwości, przestrzegając obostrzeń, do-
kładaliśmy starań, by zgłaszający się do nas, 
uzyskali potrzebne wsparcie. Było to ważne, 
zwłaszcza dla osób korzystających z usług asy-
stentów (starszych i niepełnosprawnych).

Reasumując, łącznie w projekcie uczestniczy-
ło 294 mieszkańców. W ramach aktywizacji za-
wodowej wsparcie uzyskało 65 osób, z czego 
44 osoby podpisały umowy o pracę. Z usług 
asystenckich skorzystało 13 podopiecznych, 
a ze wsparcia rehabilitanta 37 osób. Śmia-
ło możemy powiedzieć, że projekt „Centrum 
Usług Społecznych” zakończyliśmy z powo-
dzeniem, a dowodem tego są liczby i podzię-
kowania od uczestników projektu.

Przedsięwzięcie było realizowane przez Sto-
warzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Ra-
dzionkowie i współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę wciąż istniejące zaintere-
sowanie naszymi działaniami i oczekiwanie 
podtrzymania świadczenia dotychczasowych 

usług, jako organizacja realizująca zadania po-
żytku publicznego gotowi jesteśmy podjąć 
taką działalność na zasadach odpłatnych, bez 
osiągania zysku (po tzw. kosztach). Działamy 
jako organizacja non-profit, czyli naszym ce-
lem nie jest osiągnięcie zysku.

Proponujemy pomoc i usługi zatrudnionych 
asystentów i rehabilitanta na dotychczaso-
wych zasadach, określonych w Regulaminie 
Usług Asystenckich (regulamin i ceny usług 
dostępne są do wglądu w biurze projektu 
w Radzionkowie przy ul. Kużaja 51). Zakres 
usług i czas ich realizacji zostanie ustalony in-
dywidualnie przed podpisaniem umowy/kon-
traktu z podopiecznym lub jego pełnomocni-
kiem.

W najbliższym czasie (kiedy już dzieci wrócą 
do szkół) chcemy uruchomić zajęcia w świe-
tlicy środowiskowej, które obejmowałyby nie 
tylko pomoc w odrabianiu zadań domowych, 
ale również warsztaty m.in. rękodzielnicze, 
z robotyki czy programowania.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktów 
osobistych w Biurze Projektu: Radzionków, 
ul. Kużaja 51 (przy stacji benzynowej MOYA), 
w godz. 9.00-14.00, lub telefonicznie: 668 251 
884; 668 251 719 

Adam Płonka

Projekt „Centrum Usług Społecznych” dobiegł końca

PISZĄ
DO KURIERA

Wielki sukces sportowy dziewcząt z SP 4
Żeńska reprezentacja naszej szkoły 20 paździer-
nika w Konopiskach stanęła do walki w Finale 
Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Szkół Podstawowych. 

Zawody, z racji niekorzystnych warunków pogodowych, były 
dwukrotnie przekładane, ale tym razem pogoda dopisała. 
Biegi zakończyły się sukcesem i to podwójnym, bo do finału 
awansowały zarówno drużyna z klas 4-6, jak i drużyna z klas 
7-8. Dziewczęta miały do przebiegnięcia dystans 800 metrów 
w trudnym terenie. Ostatecznie młodsze uczennice uplasowa-
ły się na 8., a starsze – na 9. miejscu. Rywalki były naprawdę 
mocne - w większości ze szkół sportowych. Wielkie brawa dla 
SP 4 za walkę i zaangażowanie. 

Skład drużyny dziewcząt młodszych: Roksana Łakomy, Alicja 
Wylenzek, Maja Świerczyna, Mia Pęcak, Alicja Pięta, Judyta 
Machtycz, Zuzanna Sytniewska.

Skład dziewcząt starszych: Julia Langosz, Koleta Dołek, Fabia-
na Dołek, Kinga Harwig, Emilia Daniel, Dominika Kołodziej-
czak, Wiktoria Bloch. 
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Piłkarski turniej na
Dzień Niepodległości

Radzionkowski MOSiR od lat aktywnie włącza się 
w świętowanie Dnia Niepodległości. Mimo pandemicz-
nych ograniczeń, i w tym roku udało się zorganizować, 
we współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, tur-
nieje piłkarskie, które odbyły się 21 listopada.

Jako pierwsi do gry stanęli amatorzy piłki nożnej halowej. Choć 
do zawodów zgłosiło się dziewięć zespołów, na hali stawiło się 
osiem ekip z Radzionkowa i okolic. Nie przeszkodziło to jednak 
w rozegraniu fazy grupowej, po której drużyny rywalizowały o me-
dale. W końcowym rozrachunku, złoto wywalczyła tarnogórska 
ekipa Dako-Dom, która przez cały turniej nie przegrała ani jedne-
go spotkania. Na drugim stopniu podium stanęli zawodnicy Pana-
wit Team, a brąz zdobyli piłkarze DPL. Zespoły z podium otrzymały 
puchary, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę 
„Super Forma”.

W przerwie między meczami odbył się dodatkowo turniej strza-
łów w poprzeczkę. Tutaj najlepszy okazał się Artur Chromy z Nano-
Sport, który otrzymał pamiątkowy puchar.

Następnego dnia do gry przystąpili także młodzi piłkarze, którzy 
rywalizowali na obiekcie SMS Radzionków przy ulicy Knosały 113. 
Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a na boisku sta-
wiło się osiem ekip: „Drama” Zbrosławice, „Górnik” Bobrowniki 
Śląskie, „Orzeł” Nakło Śląskie, „Przyszłość” Nowe Chechło, „Sokół” 
Orzech, „Zgoda” Repty Śląskie oraz UKS „Ruch” Radzionków I i II. 
Ku naszej radości, dwa miejsca na podium przypadły chłopakom 
z Radzionkowa. Złote medale zdobyli zawodnicy z zespołu nr 1, 
a brązowe przypadły dla „dwójki”. Rozdzielili ich piłkarze ze Zbro-
sławic, którzy zajęli drugie miejsce. Przyznano również nagrody 
w konkursach indywidualnych. Mistrzem żonglerki został Bartek 
Ziaja, a królem rzutów karnych Filip Posmyk. O turnieju piszemy 
także  na str. 18. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Zamiast ligi… Grand Prix

Ze względu na sytuację epidemiczną, w przyszłym roku 
nie wystartuje Amatorska Liga Siatkówki Ciderplas. Za-
miast tradycyjnej ligi, organizatorzy przygotowali cykl 
czterech turniejów, które składać się będą na Grand Prix.

Rozgrywki w kategorii mężczyzn odbędą się 24 stycznia, 14 lutego, 
14 marca i 18 kwietnia. Panie z kolei, rywalizować będą 31 stycznia, 
21 lutego, 21 marca i 25 kwietnia. Zwycięzcy każdego turnieju otrzy-
mają nagrody, prowadzona będzie również klasyfikacja generalna.

Wpisowe do każdych rozgrywek wynosi 150 zł.

Więcej szczegółów i zapisy: www.mosir.radzionkow.pl 

Zapowiedź

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27, email: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c., ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39-000-39, www.kasc.pl   Druk: Mikopol, tel. 32 289-82-75   nakład: 2.500 egz.

Pomoc psychologiczna
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INFORMACJA

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 26 listopada 2020 roku na XXII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXII/229/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030;
2.  Uchwałę Nr XXII/230/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
3. Uchwałę Nr XXII/231/2020 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze, informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utwo-
rzonych przez gminę za I półrocze;

4. Uchwałę Nr XXII/232/2020 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2021;
5. Uchwałę Nr XXII/233/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2021;
6. Uchwałę Nr XXII/234/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XXII/235/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałe Nr XXII/236/2020 w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radzionków na lata 2020-2025”;
9. Uchwałe Nr XXII/237/2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030;
10. Uchwałę Nr XXII/238/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ra-

dzionkowie na lata 2021-2025;
11. Uchwałę Nr XXII/239/2020 w sprawie programu współpracy na rok 2021 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego;
12. Uchwałę Nr XXII/240/2020 w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania do skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionko-

wie. 

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

Uchwała Nr XXII/232/2020
RADY MIASTA RADZIONKÓW

26 listopada 2020 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 10 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. 

WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 w następującej wysokości: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 360 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 626 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 778 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

dopuszczalna masa całkowita
w tonach

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 15 874 942

15 942 1 586

3 osie

12 21 1010 1 076

21 1 286 1 996

4 osie i więcej

12 29 1 320 2094

29 2094 3108

UCHWAŁY RADY MIASTA
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2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 796 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 448 zł,

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

5) od autobusu:

§ 2. 
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XIII/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Stefan Hajda

liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)

autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsca 536

równej lub większej niż 22 miejsca 590

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 31 874 1 166

31 1 790 2 456

3 osie i więcej

12 40 1 580 2 184

40 2184 3070

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 1 oś

12 25 486 500

25 516 710

2 osie

12 28 536 600

28 33 780 1 076

33 38 1 076 1 638

38 1 456 2156

3 osie i więcej

12 38 858 1 192

38 1 194 1 626
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 Uchwała Nr XXII/233/2020
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) * (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następują-
cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 
państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE 
L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 w następującej wysokości:

1) od 1 m² powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł;
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego - 0,01 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 poz. 1398 oraz 

z 2019r. poz.730) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,37 zł;

2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,98 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,77 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

- 23,09 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,60 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

- 5,06 zł;
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,31 zł;

4) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XIII/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Stefan Hajda

Od nowego roku właściciele posesji 
niezamieszkanych (szkół, przedszko-
li, firm, przedsiębiorstw, sklepów, 
restauracji, ogrodów działkowych 
itp.), zobowiązani będą do podpisy-
wania indywidualnych umów o od-
biór odpadów komunalnych z ich 
posesji. W tej sytuacji ważną kwestią 
jest to, aby zachować ciągłość od-
bioru odpadów z nieruchomości.

Wszelkiego rodzaju formalności z podpisa-
niem nowej umowy (z dowolnie wybranym 

operatorem) najlepiej ustalać jeszcze w roku 
bieżącym, gdyż po 1 stycznia 2021 r. obecny wy-
konawca zobowiązany będzie zabrać z takich 
nieruchomości udostępnione pojemniki. Wy-
brani operatorzy z mocy obowiązujących prze-
pisów, zobowiązani będą do przedkładania 
gminie informacji, z którym z właścicieli posesji 
mają podpisaną umowę na odbiór odpadów, 
a z którym ją rozwiązano. Na tej podstawie 
gmina zobowiązana będzie kontrolować wła-
ścicieli tych posesji, którzy nie dopełnili obo-
wiązku i nie zawarli takiej umowy.

Na okoliczność takiej kontroli ważnym jest, aby 
właściciel kontrolowanej posesji posiadał aktu-

alną umowę na odbiór odpadów komunalnych 
z jego posesji oraz dowody uiszczanych opłat 
za odpady.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, w przypadku stwierdzenia 
niewykonania przez właściciela nieruchomości 
obowiązku spisania przedmiotowej umowy, 
burmistrz miasta zobowiązany będzie wydać 
decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 
Wykonywanie takiej decyzji, podlega egzeku-
cji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

MIASTO LUDZI EKO
Odbiór odpadów z nieruchomości 
niezamieszkanych na nowych zasadach



15
MIASTO LUDZI EKO

Aglomeracja 
– system 
kanalizacji 
zbiorczej
Dyrektywa ściekowa 91/271/EWG od-
grywa zasadniczą rolę w gospodaro-
waniu ściekami komunalnymi, a przez 
to w ochronie wód przed wprowadza-
nymi przez te ścieki zanieczyszcze-
niami. Zgodnie z dyrektywą ścieko-
wą, jako kraj jesteśmy zobowiązani 
do spełnienia standardów oczyszcza-
nia ścieków komunalnych m.in. po-
przez redukcję zanieczyszczeń biode-
gradowalnych.

W celu realizacji tego zadania obszar, na któ-
rym zaludnienie lub działalność gospodarcza 
są wystarczająco skoncentrowane, aby ście-
ki komunalne były zbierane i przekazywane 
do oczyszczalni ścieków komunalnych, two-
rzy tzw. Aglomerację, zgodnie z ustawą Pra-
wo wodne. Dotychczas Aglomerację wyzna-
czał sejmik województwa. Natomiast obecnie 
to zadanie należące do gmin.

Gmina Radzionków tworzy Aglomerację 
z Gminą Bytom. Główną przyczyną utworze-
nia w 2015 r. wspólnej Aglomeracji pomiędzy 
dwoma gminami były powiązania naszych 
systemów kanalizacyjnych oraz posiadanie 
przez Gminę Bytom oczyszczalni ścieków. Je-
żeli Aglomeracja obejmuje tereny położone 
w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wy-
znaczenia aglomeracji jest rada gminy o naj-
większej równoważnej liczbie mieszkańców, 
w związku z tym na podstawie porozumie-
nia zawartego pomiędzy Gminami nowy do-
kument zostanie przyjęty w najbliższym cza-
sie przez Radę Miasta Bytom. Dla wyjaśnienia 
wspomniana równoważna liczba mieszkań-
ców (RLM) aglomeracji, to parametr określają-
cy ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych 
we wszystkich rodzajach ścieków powstają-
cych na terenie aglomeracji.

Przyjęcie tego dokumentu jest niezwykle istot-
ne, gdyż wszelkie inwestycje wodociągowo-
-kanalizacyjne, realizowane na terenie aglome-
racji, będą mogły ubiegać się o dedykowane 
tym obszarom dofinansowanie ze środków 
unijnych, jedynie w przypadku posiadania 
obowiązującej uchwały aglomeracyjnej. 

Ewa Łabno
Referat Gospodarki Odpadami

i spraw Wodno-Ściekowych

Co roku późną jesienią przychodzi taki dzień, kiedy zmysł powonienia ogła-
sza nam nadejście sezonu smogowego. Niby nic nowego, ale niezmiennie 
uderza nas fakt, że oto znów przez kilka miesięcy będziemy zmuszeni do od-
dychania zanieczyszczonym powietrzem. Zaczynamy interesować się komi-
nem sąsiada (a może swoim własnym?), planując aktywność na zewnątrz 
uwzględniamy to, czy rzeczywiście będą to wyjścia na świeże powietrze, 
śledzimy informacje o jakości powietrza w najbliższej okolicy. I tu pojawia się 
problem wiarygodności tych danych…

Najczęściej informacje o zanieczyszczeniach atmosfery przekazywane są przy okazji pro-
gnoz pogody – podobnie jak dane synoptyczne prezentowane są one na mapach oraz wska-
zują na aktualną i prognozowaną jakość powietrza. Zazwyczaj uwzględnianym zanieczysz-
czeniem są pyły zawieszone o średnicy cząstek mniejszej niż 10 μm lub mniejszej niż 2,5 μm 
– pyły tej wielkości są nośnikami wielu rakotwórczych substancji, np. bezno(a)pirenu i z ła-
twością wnikają przez płuca do naszych organizmów. Mierzenie stężenia pyłów zawieszo-
nych jest też stosunkowo łatwe, stąd w ostatnim czasie coraz popularniejsze są tzw. czujniki 
jakości powietrza, które informują o aktualnym zapyleniu powietrza.
Nieostrożna byłaby jednak całkowita ufność w to, co wyświetla takie czy inne urządzenie 
pomiarowe. Zasada działania czujników opiera się na pomiarach dokonywanych przez układ 
laserowy, którego precyzja może się znacząco różnić. Oczywiście cena urządzenia jest skore-
lowana z jakością jego podzespołów i trzeba mieć świadomość, że dane generowane przez 
czujniki „z dolnej półki” tylko z grubsza wskazują na aktualny poziom zapylenia. Im droższe 
urządzenia, tym lepsze poszczególne elementy sensora i w przypadku dokonywania pomia-
rów takimi czujnikami możemy spodziewać się bardziej wiarygodnych wyników.

System monitoringu jakości powietrza oparty o urządzenia pomiarowe wysokiej klasy funk-
cjonuje w naszym mieście. Sieć pomiarowa oparta jest o 4 stanowiska badawcze zlokalizo-
wane na pl. Letochów (Forum Miejskie w centralnej części Radzionkowa), przy ul. Kużaja 19 
(na budynku filii biblioteki w Rojcy), przy ul. św. Wojciecha 118 (na budynku Centrum Do-
kumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.) oraz przy ul. Księżogórskiej 90a 
(na budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym). Senso-
ry na bieżąco dostarczają danych o stężeniu pyłów zawieszonych PM 10, PM 2,5 i PM 1 oraz 
o temperaturze, ciśnieniu i wilgotności powietrza. Aktualne i historyczne dane w tym zakre-
sie są bezpłatnie dostępne dla każdego na stronach internetowych www.panel.syngeos.pl 
i www.radzionkow.pl/czujniki-pylu, czy też w aplikacjach mobilnych Syngeos i EcoHarmo-
nogram.

Warto wspomnieć, że oficjalne dane o jakości powietrza (w znacznie szerszym zakresie niż 
stężenie pyłów zawieszonych) gromadzi, przetwarza i udostępnia Inspekcja Ochrony Środo-
wiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Są to najbardziej wiarygodne infor-
macje o stanie zanieczyszczenia atmosfery w naszym kraju, które opierają się o precyzyjne 
pomiary prowadzone zgodnie z naukową metodologią, przy wykorzystaniu urządzeń speł-
niających najwyższe standardy. Ze względu na znaczne koszty prowadzenia monitoringu 
zrozumiałym jest, że stacje pomiarowe tej sieci nie znajdują się w każdej gminie, ale też nie 
ma takiej potrzeby – na podstawie pozyskanych danych dokonuje się modelowania rozkładu 
zanieczyszczeń na teren całego kraju. Tu znów pojawia się analogia do meteorologii – każ-
dy z nas sprawdza temperaturę na termometrze za oknem, ale dane o pogodzie i prognozy 
co do jej zmian pochodzą z sieci stacji meteorologicznych IMGW. Warto więc zaglądać rów-
nież na strony Inspekcji Ochrony Środowiska www.powietrze.gios.gov.pl, gdzie znajdziemy 
szczegółowe prognozy jakości powietrza na najbliższe trzy dni oraz na www.katowice.wios.
gov.pl, gdzie zamieszczane są powiadomienia o ryzykach okresowego występowania wyso-
kich stężeń zanieczyszczeń w atmosferze.
Życzmy sobie, aby wszelkie mapy jakości powietrza w nowym roku świeciły się zawsze 
na zielono. 

Michał Gwóźdź 

Dać wiarę czy wątpić? 
Dane o jakości powietrza 
i ich wiarygodność
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Zmiany
w deklaracji 
„śmieciowej”

Nowe druki deklaracji przewidują miejsce 
na informację właściciela nieruchomości za-
budowanej budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym o posiadaniu kompostowni-
ka przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów, stanowiących odpady komu-
nalne oraz na informację czy daną nieru-
chomość zamieszkuje rodzina wielodzietna 
i ma prawo do ulgi. Fakt uchwalenia nowych 
druków deklaracji nie zobowiązuje wszyst-
kich właścicieli nieruchomości do złożenia 
nowych deklaracji. Nową deklarację należy 
złożyć wyłącznie w przypadku zmiany da-
nych będących podstawą ustalenia wysoko-
ści należnej opłaty, np. w przypadku zmiany 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość lub też jeżeli właściciele nie-
ruchomości będą chcieli skorzystać z ulgi, 
jeżeli będą posiadać kompostownik przydo-
mowy i kompostować w nim odpady komu-
nalne oraz skorzystać z ulgi przysługującej 
rodzinom wielodzietnym.

Wszelkie zmiany należy zgłaszać przez zło-
żenie deklaracji „śmieciowej” bezpośrednio 
w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Radzion-
ków przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK) lub 
w Urzędzie Miasta Radzionków pokój nr 4, 
kontakt telefoniczny 32/388 71 65. 

Od 1 stycznia 2021 r. deklaracja o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składana przez 
mieszkańców ulega zmianie.

2 listopada br. miało miejsce otwarcie ofert 
dotyczących postępowania przetargowego 
pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzion-
ków w latach 2021-2022.
W 2021 r. na naszych posesjach pozostają po-
jemniki na odpady, te z których obecnie ko-
rzystamy, gdyż firma Remondis z Tarnowskich 
Gór pozostaje naszym operatorem odbierają-
cym odpady. Natomiast GPSZOK nadal będzie 
obsługiwany przez PGK Sp. z o.o. 
Stawka od 1 stycznia 2021 r. to 25 zł/osoby. Ulga 
dla rodzin wielodzietnych pozostaje na pozio-
mie 5 zł, a nowością jest ulga na kompostowa-
nie bioodpadów w wysokości 0,50 zł/osoby.
Szczegóły na stronie internetowej urzędu 
oraz w ulotce, która zostanie dostarczona 
mieszkańcom z nowymi harmonogramami. 

Opłata za odbiór odpadów w naszej Gminie jest zależna od liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, a właściciele nieruchomości mają 
obowiązek zgłaszania na bieżąco każdej zmiany związanej z ilością 
osób zamieszkałych na swojej nieruchomości. 

W razie wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, między innymi: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana ilości osób, 
zmiana sposobu gromadzenia odpadów, właściciel jest zobowiązany powiadomić o tym 
tut. Urząd przez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła zmiana.
Zmiany powodujące zmniejszenie opłaty za śmieci zgłaszane po tym terminie będą 
tylko i wyłączenie uwzględniane od chwili zgłoszenia tego faktu. Wyjątkiem od tej za-
sady jest zmiana spowodowana zgonem mieszkańca, gdzie przepis pozwala na cofnię-
cie się do 6 miesięcy od daty zgonu i zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.
Przypominamy również mieszkańcom, że składanie nowych deklaracji powinno nastąpić 
przez osoby, które są już podatnikami i złożyły poprzednią deklaracje oraz opłacają opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie zmiany należy zgłaszać przez złożenie deklaracji „śmieciowej” bezpośrednio 
w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK) lub 
w Urzędzie Miasta Radzionków, pokój nr 4.

Podczas weryfikacji liczby osób zawartych w deklaracji bardzo często zdarza się, że nie 
wszyscy mieszkańcy są zgłoszeni do systemu „śmieciowego”. Dotyczy to głównie dzie-
ci. Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia ich do systemu „śmie-
ciowego” poprzez złożenie deklaracji odpadowej. Konsekwencją niezgłoszenia wszyst-
kich osób zamieszkujących na posesji, będzie naliczenie zaległej opłaty i jej uiszczenie 
do pięciu lat wstecz.
W związku z powyższym prosimy o podawanie liczby osób zamieszkujących nierucho-
mość zgodnie ze stanem faktycznym. 

Zważywszy na jesienno-zimowy okres, przypominamy mieszkańcom 
miasta o obowiązku dbania o porządek na chodniku. Chodzi tu w szcze-
gólności o sprzątanie chodnika, który przylega do nieruchomości. Zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel 
posesji ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń, z chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości.

W sytuacji, gdy ktoś wskutek wypadku na nieoczyszczonym chodniku dozna szkody, 
może dochodzić odszkodowania (za szkodę) oraz zadośćuczynienia (za krzywdę, np. cier-
pienie w związku ze złamaniem nogi). Wówczas istotną w tej sytuacji kwestią jest przede 
wszystkim to, czy właściciel posesji ponosi winę za zdarzenie, czy czasem nie zaniedbał 
swoich obowiązków.
Pamiętajmy, o porządek trzeba dbać nie tylko zimą, ale przez cały rok, choć z oczywistych 
powodów to w okresie jesienno-zimowym sprzątanie chodnika jest najważniejsze. 

Adam Piontek

Naliczanie opłaty
za odbiór odpadów

Sprzątanie chodnika
Nowe stawki 
za odpady
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Na szóstym miejscu

W ostatnich miesiącach większość 
z nas dotknęło zamknięcie w do-
mach i utrzymywanie dystansu. 
Od kiedy zamknięte są szkoły, zaję-
cia wychowania fizycznego odby-
wają się online, a dzieci i młodzież 
ze względu na pogodę mniej czasu 
spędzają na zewnątrz, zwyczajnie 
brakuje im ruchu.

Z tego powodu zapraszamy na zajęcia szkół-
ki biegowej Bajtle Lotajom, które w okre-
sie zimowym odbywają się na hali sporto-

wej MOSiR-u w każdy poniedziałek i piątek 
o godz. 19.00. Treningi dla dzieci i młodzieży 
prowadzone są przez profesjonalnych trene-
rów, którzy kładą nacisk nie tylko na biega-
nie, ale ogólny rozwój fizyczny.

Zapraszamy również wszystkich chęt-
nych na treningi biegowe oraz Nordic Wal-
king w czwartki o godz. 19.30 (Księża Góra, 
a drugi i czwarty czwartek miesiąca bieżnia 
na Plantach) oraz Nordic Walking w ponie-
działki o godz. 19.00 (Księża Góra). 

Stowarzyszenie Cidry Lotajom

Szkółka biegowa czeka na Ciebie!

KS „Ruch” Radzionków

Na szóstym miejscu w tabeli pierw-
szej grupy Zina śląskiej czwartej ligi 
zakończyli jesienne, przedłużone 
przez pandemię, rozgrywki piłkarze 
„Ruchu” Radzionków.

14 października żółto-czarni przegrali w Ra-
dzionkowie finał bytomskiego Pucharu Pol-
ski z „Szombierkami” Bytom 1:3 (bramka 
Michała Szromka). Jak się potem okazało, 
był to ostatni mecz rozgrywany z kibicami, 
a testy w zespole na obecność koronawi-
rusa dały kilka pozytywnych przypadków, 
co zaskutkowało tym, że drużynie wrócić 
do gry udało się dopiero 4 listopada. „Cidry” 
po dobrym meczu i bramkach Szromka oraz 
Szymona Siwego wygrały wtedy u siebie 2:0 
z „Sarmacją” Będzin. Niestety, trzy dni póź-
niej po bezbarwnej grze uległy w Siewie-
rzu Przemsie 0:1, dla której było to pierwsze 
w sezonie domowe zwycięstwo.

Tymczasem na kolejny mecz podopiecz-
nych trenera Marcina Dziewulskiego przy-
szło poczekać dwa tygodnie, bo w między-
czasie problemy z wirusem dosięgły rywala. 
Tym samym, by odrobić zaległości, „Ruch” 
musiał pozostać w grze trzy tygodnie dłu-
żej niż wskazywał to pierwotny terminarz 
rozgrywek. Jednak w tym „doliczonym cza-
sie” naszej drużynie poszło naprawdę bar-
dzo dobrze. Zaczęło się od remisu 2:2 (dwa 
gole Szromka) z „Wartą” w Zawierciu, czyli 
zespołem ze ścisłej czołówki, który wcze-
śniej u siebie stracił tylko jednego gola. Na-

stępnie na własnym pustym stadionie żół-
to-czarni pewnie i wysoko, bo 4:0 zwyciężyli 
„Polonię” Łaziska Górne (bramki Amine Bo-
udguigi, Szymona Cicheckiego, Kamila Kop-
cia i Szromka), by rundę zakończyć wyjazdo-
wą (dopiero drugą w rozgrywkach) wygraną 
2:0 z „MKS” Myszków (gole Szromka i Kamila 
Banasia).

Dobre wyniki w trzech ostatnich meczach 
bardzo poprawiły nastroje w drużynie. 
Spłaszczona środkowa i dolna część tabeli 

sprawiała, że „Cidry” niemal cały czas mu-
siały oglądać się za siebie, a każde potknię-
cie przybliżało do strefy spadkowej. Po 
odrobieniu trzech zaległych meczów z do-
robkiem siedmiu punktów „Ruch” ma cztery 
punkty przewagi nad będącą na siódmym 
miejscu „Szczakowianką” Jaworzno, a do li-
gowego podium traci sześć punktów.

Finał tzw. Pucharu Stulatków z „Ruchem” 
Chorzów został przełożony na wiosnę 2021 
roku. 
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22 listopada 2020 r. na terenie obiektu przy ul. Knosały w Radzionkowie odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w piłce nożnej dla rocznika 2010, 
zorganizowane przez UKS „Ruch” Radzionków oraz MOSiR Radzionków.

I chociaż temperatura za oknem była bliska zeru, to nasi młodzi piłkarze z uśmiechem 
na ustach stanęli do sportowej rywalizacji. Z zachowaniem wszystkich pandemicznych 
zaleceń na boisku stawiło się aż siedem drużyn z naszego powiatu: „Drama” Zbrosławi-
ce, „Górnik” Bobrowniki Śląskie, „Orzeł” Nakło Śląskie, „Przyszłość” Nowe Chechło, „So-
kół” Orzech, „Zgoda” Repty Śląskie oraz dwie drużyny UKS „Ruchu” Radzionków. Rywali-
zacja odbyła się w systemie „każdy z każdym” i po czterogodzinnych zmaganiach można 
było poznać zwycięzcę, którym okazała się drużyna UKS „Ruchu” Radzionków. Zawodnicy 
na co dzień uczęszczają do radzionkowskiego SMSu. Na drugim miejscu uplasowała się 
„Drama” Zbrosławice, wyprzedzając drugą drużynę UKS „Ruchu” Radzionków, która zna-
lazła się na miejscu trzecim. W trakcie turnieju odbyły się też dwa konkursy indywidualne, 
w których nie mieli sobie równych zawodnicy UKSu. Królem rzutów karnych został Filip Po-
smyk, z kolei mistrzem żonglerki Bartek Ziaja. W imieniu organizatorów serdecznie dzięku-
jemy wszystkim drużynom za przybycie. Szczególne podziękowania dla współorganizato-
ra turnieju – MOSiRu w Radzionkowie oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, 
które objęło swoją pieczą cały turniej. 

HB

Najlepsi w powiecie

UKS „Ruch” Radzionków

Sokół szkoli
MKS „Sokół” Radzionków

„Sokół” Radzionków rozwija się. 
Mimo trudnego czasu pandemii  
w klubie szkolenie odbywa kilka-
dziesiąt zawodniczek, a już niedługo 
mogą do nich dołączyć także spor-
towcy.

W klubie swoje umiejętności doskonali 
obecnie kilkadziesiąt zawodniczek w wie-
ku 12-16 lat, a kilkanaście z nich przywdzia-
ło barwy „Sokoła” po jesiennym naborze. 
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radzionkowie. Grupy przygotowują się 
do rozgrywanych (w miarę możliwości epi-
demicznych) turniejów. Jednym z nich był 
Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miasta Radzionków rozegrany we wrze-
śniu. Wzięły w nim udział cztery zespoły: 
UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza, SMS 
Radzionków oraz dwa zespoły MKS „Sokół” 
Radzionków. Pierwsze miejsce na podium 
wywalczyły reprezentantki SMS Radzion-
ków. Niestety, ze względu na sytuację i ob-
ostrzenia nie doszedł do skutku zaplano-
wany turniej niepodległościowy. Jednak 
podstawowym celem jest przygotowanie 
do przyszłorocznego startu w rozgrywkach 
ligowych, a poszczególne gry kontrolne 
mają w tym pomóc – wskazać kierunki roz-
woju i pracy.

Nadal istnieje możliwość dołączania do grup 
szkoleniowych. Grupy żeńskie nieustan-
nie cieszą się zainteresowaniem. Celem jest 
szkolenie w każdej grupie wiekowej, co wią-
że się z otwarciem grup minisiatkówki (dzie-
ci 7-12 lat) w kategoriach żeńskiej i męskiej. 
Wszystkich zainteresowanych udziałem 
podopiecznych w zajęciach minisiatkówki 
prosimy o kontakt z Zarządem Klubu pod 
numerem telefonu: 664 283 386. Grupy roz-
poczną treningi po uzbieraniu odpowied-
niej liczby uczestników. 

Nagrody za wysokie 
wyniki sportowe
Od 2 stycznia do 28 lutego 2021r. będzie można składać, w Urzędzie Miasta Ra-
dzionków, wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Na gratyfikacje mają szansę zawodnicy, będący mieszkańcami Radzionkowa, którzy osią-
gnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo w turniejach krajowych lub międzyna-
rodowych, rozgrywanych w dyscyplinach sportowych olimpijskich lub paraolimpijskich. 
Wyróżnienia przyznane zostaną za 2020 r. Nagrody uzależnione są od wyników i mogą być 
rzeczowe bądź finansowe. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Promo-
cji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19), tel. 32 388 71 45. 


