
numer 5 (100) wrzesień-październik 2020

MOSIR > 11

SPORT > 17-18

PISZĄ DO KURIERA > 12, 14

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY > 7

ROZMOWA > 2

INWESTYCJE > 3

CK „KAROLINKA” > 8-9

WYDATKI INWESTYCYJNE GMIN > 5

MIASTO LUDZI EKO > 15-16

Wielofunkcyjne boisko przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rojcy 
zostało oficjalnie otwarte 25 września.

Obiekt składa się z pola do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Dodatkowo 
powstała 60-metrowa bieżnia i skocznia w dal. Boisko jest ogólnodostępne dla miesz-
kańców.
Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pozyskanych podczas I edy-
cji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogromne podziękowania należą się 
Grzegorzowi Szeremecie – radnemu miasta, który zaktywizował społeczność naszego 
miasta i przyczynił się do sukcesu w głosowaniu nad projektami. Dziękujemy również 
dyrekcji, pracownikom i podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
za przychylność oraz pomoc podczas promowania projektu. Całkowity koszt to około 
400 tys. zł. 

(DW)

KOLEJNE BOISKO GOTOWE!

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE 
ŚWIĘTOWALI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Gabriel Tobor wyróżnił tradycyjnie 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrodził uczniów, 
osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze otrzymali: Anna Kandora 
(Przedszkole nr 2), Lidia Bloch (Przedszko-
le nr 4), Joanna Mania (SP nr 1), Justyna 
Kozłowska (SP nr 2), Justyna Kowalska (SP 
nr 2), Anna Maćkowska (SP nr 4), Barbara 
Dziembała (LO).
Specjalne wyróżnienie kierowane jest rów-
nież do Pani Magdaleny Wilczek z Przed-
szkola nr 2, która 25 sierpnia br., w wyniku 
postępowania egzaminacyjnego, uzyskała 
stopień nauczyciela mianowanego.
Wyróżnienia przyznane zostały też absol-
wentom szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Nagrodę I stopnia otrzymali: 

Maksymilian Wawrzyczek (SP nr 1), Marta 
Wawer (SP nr 2), Karolina Siwakowska (SP 
nr 2), Michał Szczygieł (SP nr 2). Wyróżnie-
nie II stopnia otrzymali: Eliza Machoń (SP 
nr 1), Hanna Hajda (SP nr 1), Mateusz Wylę-
żek (SP nr 1), Dawid Chrząszcz (SP nr 1), Julia 
Kowalik (SP nr 4). Nagrody III stopnia otrzy-
mali: Magdalena Jantos (SP nr 1), Jakub Po-
smyk (SP nr 2), David Labus (SP nr 2), Da-
ria Müller (SP nr 4), Damian Kościelny (LO), 
Magdalena Stencel (Liceum Ogólnokształ-
cące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach). 
Wyróżnionym pedagogom i uczniom ser-
decznie gratulujemy. 

(ŁK)

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

nauczycielom, pedagogom

i wszystkim pracownikom

placówek oświatowych,

życzymy

zdrowia, satysfakcji z pracy

z uczniami, zdobywania

kolejnych stopni awansów

zawodowych,

a także sukcesów

dydaktycznych i pomyślności 

w życiu osobistym

Gabriel Tobor

Burmistrz Miasta Radzionków

Stefan Hajda

Przewodniczący

Rady Miasta Radzionków
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Przychodnia Rad-Med w Radzionkowie

rozmowa z Zenonem Przywarą
prezesem zarządu
Przychodni Lekarskiej RAD-MED w Radzionkowie

NIKOGO NIE ZOSTAWIAMY
BEZ POMOCY

Objął Pan stanowisko prezesa przychod-
ni Rad-Med w trudnym okresie pande-
mii. Dlaczego zdecydował się Pan podjąć 
to wyzwanie?

Radzionków zawsze był mi bliski. Postrze-
gam to miasto jako dobrze zarządzane. 
Przez wiele lat działałem w samorządzie lo-
kalnym, pracowałem też w służbie zdrowia 
– pełniłem między innymi funkcję zastęp-
cy dyrektora ds. rozwoju i infrastruktury 
w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu, 
a następnie przez rok pełniłem funkcję Dy-
rektora Naczelnego. Mam doświadczenie 
w zarządzaniu placówkami ochrony zdro-
wia. Postanowiłem więc zwieńczyć swoją 
karierę zawodową właśnie w Radzionkowie, 
gdzie mogę pokierować dobrze działającą 
przychodnią. 

Stanowisko objąłem 1 września br. To, co już 
udało mi się zauważyć, to fakt, że leczy się 
tu wielu pacjentów z innych miast. To do-
wód dużego zaufania. Nie spodziewałem 
się jednak, że przyjdzie mi mierzyć się z tak 
dużym wyzwaniem, jak pandemia. To praw-
dziwy sprawdzian dla zarządzających jed-
nostkami służby zdrowia, szczególnie przy-
chodniami, które są dziś na pierwszej linii 
frontu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy 
z powagi tego co się dzieje, wręcz neguje 
istnienie koronawirusa. Tymczasem wszy-
scy musimy stanąć do walki z niewidzial-
nym wrogiem, przestrzegając obowiązują-
cych obostrzeń.

Jak w czasie koronawirusa wygląda pra-
ca ośrodka?

Pracujemy w ograniczonym trybie, udzie-
lając przede wszystkim teleporad. Wiem, 
że dla wielu to spora niedogodność, ale 
to najlepsze z możliwych rozwiązań. Wy-
obraźmy sobie, że otwieramy poradnię 
dla wszystkich i za tydzień zakażony zo-
stanie personel. Wówczas pacjenci zosta-

ną bez pomocy medycznej, bo kadra jest 
niewymienialna. Lekarzy i pielęgniarek 
jest za mało, by móc ich zastępować. Stąd 
tak ważne jest, by przestrzegać obostrzeń. 
Oczywiście, to nie jest tak, że udzielamy 
tylko teleporad. Po przeprowadzeniu wy-
wiadu telefonicznego, gdy wizyta w przy-
chodni jest konieczna, lekarze przyjmują 
pacjentów. Tylko we wrześniu przyjęliśmy 
ponad 500 osób. Ważne, by jak najmniej 
narażać personel i samych siebie. Dlate-
go wiele tradycyjnych wizyt, związanych 
z wypisaniem recepty czy skierowania 
na badania, naprawdę można zrealizować 
telefonicznie. Nasza kadra cały czas świad-
czy też opiekę długoterminową i środowi-
skową w miejscu zamieszkania pacjenta, 
w sytuacjach, gdy jest to niezbędne. Niko-
go nie zostawiamy bez pomocy.

Jakie ma Pan plany związane z przychod-
nią?

Aktualnie część administracyjną przeno-
simy do nowego budynku. Zwolnione po-
mieszczenia przeznaczymy na działalność 
medyczną – izolatoria, poradnie. Stwo-
rzymy też bezpieczny trakt przyjmowania 
pacjentów, tak aby maksymalnie obniżyć 

możliwość zakażenia. Te działania nie by-
łyby możliwe, gdyby nie decyzje mojego 
poprzednika – Jacka Tatarynowicza, który 
włożył wiele pracy w przeorganizowanie 
działalności ośrodka i jego remont, za co je-
steśmy mu bardzo wdzięczni.

Czy zamierza Pan rozwinąć ofertę usług 
medycznych dla mieszkańców?

Chcielibyśmy poszerzyć bazę dostępnych 
specjalistów, nawet jeśli mieliby przyjmo-
wać tutaj tylko prywatnie. Zależy mi, aby 
byli dostępni kardiolog, urolog, neurolog. 

Niestety aktualnie trudno planować jakieś 
działania. Cała uwaga służby zdrowia sku-
piona jest na walce z pandemią. Mamy stały 
kontakt z władzami miasta, które są zaintere-
sowane sytuacją zdrowotną mieszkańców. 
Burmistrzowi bardzo zależy, by mieszkańcy 
jak najmniej odczuwali obciążenia związane 
z pandemią i czuli się bezpiecznie. Dokłada-
my starań, by tak było. Życzymy wszystkim 
mieszkańcom zdrowia. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Miasto rozpoczęło realizację projektu „Modernizacja 
Infrastruktury ruchu pieszego w Radzionkowie”.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie dokumentacja 
projektowa i przebudowa chodników przy ul. Wopistów (przy 
budynkach o numerach parzystych), ul. Skotnickiej (po nowo 
zagospodarowanej stronie części „Plant”), ul. Pawlaka (boczna, 
budynki o numerach 1-5), pl. Jana Pawła II (przy budynku Li-
ceum Ogólnokształcącego). Inwestycja obejmie również dep-
tak łączący Eko-Rynek z ulicą Śródmiejską, chodniki przy ul. Li-
poka i ul. Kadetów (na długości od skrzyżowania z ul. Skotnicką 
do skrzyżowania z ul. Wopistów). Wykonawca rozpoczął już 
prace projektowe. Roboty potrwać mają do końca listopada br. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. 

Będą nowe chodniki
Os. Hugona coraz ładniejsze

Rewitalizacja osiedla robotniczego przy ul. Kużaja nie 
zwalnia tempa. Po oddaniu do użytku Plant, aktualnie 
prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół osiedla.

Zakończono już roboty związane z przebudową sieci wodocią-
gowej i kanalizacji deszczowej. Wyłożono nawierzchnię z kostki 
betonowej na parkingu i w miejscach pod altany śmietnikowe. 
Na osiedlu pojawiło się nowe oświetlenie, a na placach zabaw za-
montowano urządzenia do zabawy.
– Aktualnie trwają prace związane z układaniem nawierzchni z kost-
ki betonowej pod ścieżki i nawierzchni bezpiecznych na placach za-
baw. Trwają również prace związane z nasadzeniami drzew i krze-
wów oraz montowane są ławki i kosze na śmieci. Roboty potrwają 
do grudnia 2020 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej – mówi Justyna Misiołek.
Prace rewitalizacyjne obejmą również remont familoków. W lipcu 
br. podpisano umowę na wykonanie izolacji ścian fundamento-
wych budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4. Inwestycja 
zakończyć ma się pod koniec października. W najbliższym cza-
sie wyłoniony zostanie też wykonawca, który zajmie się naprawą 
elewacji wspomnianych budynków. Inwestycja obejmie m.in: na-
prawę pękniętych ścian, nadproży, uszkodzonych cegieł, a także 
czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho, ujednolicenie ele-
wacji, odtworzenie detali architektonicznych, montaż tablic z nu-
merami domów i nazwą ulicy oraz kolców na gołębie na gzym-
sach i oknach strychowych. Roboty potrwają do 31 maja 2021 r. 

(ŁK)

Rozpoczęły się prace projektowe związane z przebudową 
ul. Gajdasa. Inwestycja obejmie przebudowę drogi głównej 
o długości ok. 400 metrów z 80 m odcinkiem bocznym.

W tym roku przebudowany zostanie chodnik, a prace przy jezdni 
potrwają do czerwca 2021 r.
Całkowity koszt inwestycji to 966 tys zł. Środki w połowie po-
chodzić będą z budżetu państwa, przekazanych w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. W pozostałej części zadanie dofi-
nansowane będzie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 
w formie dotacji celowej z Programu działań na rzecz ogranicze-
nia niskiej emisji oraz Programu „Metropolitalny Fundusz Solidar-
ności”. 

Przebudowa ul. Gajdasa

Trwa modernizacja energetyczna budynków Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz 
Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią 
mieszkalną. Inwestycja realizowana jest w systemie 
zaprojektuj i wybuduj.

– W Szkole Mistrzostwa Sportowego wymieniono już stolarkę 
okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne i wymieniono 
instalację c.o. Aktualnie trwają prace wykończeniowe – mówi Ju-
styna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i In-
westycji UM Radzionków. – W przypadku budynku policji prace 
ze względu na pandemię na kilka tygodni zostały wstrzymane. 
Roboty wznowiono w lipcu. Wykonano już prace rozbiórkowe, 
izolację ścian fundamentowych, a także wymieniono instalację 
c.o, dach i stolarkę okienną – zaznacza.
Roboty potrwają do grudnia br. Zadanie finansowane jest 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.3.4. Efek-
tywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infra-
strukturze publicznej i mieszkaniowej). Wkład własny gminy 
na realizację inwestycji pochodzi m.in. ze środków uzyskanych 
z pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii. W związku z koniecznością naprawy dachu budynku przy 
ul. Męczenników Oświęcimia 43 podpisano aneks zwiększają-
cy wartość umowy do kwoty 1 010 000 zł. 

Termomodernizacja

Inwestycje w mieście
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Składanie wiązanek kwiatów w kaplicy św. Barbary na terenie miniskansenu 
górniczego w Rojcy zaplanowano na godz. 10.30. Z powodu sytuacji epide-
miologicznej tradycyjna biesiada górnicza nie odbędzie się. Dla górników 
i rodzin górniczych Urząd Miasta przygotował niespodziankę, o której in-
formować będzie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych 
w późniejszym terminie.

Barbórkowe obchody organizowane są przez Urząd Miasta Radzionków 
oraz Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie. 

Barbórka w reżimie sanitarnym
Tegoroczna „Barbórka” rozpocznie się tradycyjną „pobudką 
górniczą”. W piątek 4 grudnia o godz. 5.30 w kilku miejscach 
miasta orkiestra górnicza wykona utwory dedykowane czyn-
nym i emerytowanym pracownikom kopalń i ich rodzinom. Od-
prawiona zostanie także uroczysta Msza św. w intencji górni-
czej braci.

W przypadku zniesienia panujących obostrzeń, uroczystości rozpoczną 
się o godz. 9.00 w kościele pw. św. Wojciecha, Mszą św. w intencji Ojczy-
zny. Po jej zakończeniu o godz. 10.30 pod Pomnikiem Powstańców Śląskich 
na Forum Miejskim przy Placu Letochów, zaplanowano składanie wiązanek 
kwiatów.

Organizatorem uroczystości jest Urząd Miasta Radzionków oraz Stowarzy-
szenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR”.

Szczegóły wydarzenia, w tym formuła i kształt obchodów dostępne będą 
na stronie www.radzionkow.pl oraz na facebooku miasta. 

Patriotyczne świętowanie
pod znakiem zapytania
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, pla-
nowane na 11 listopada, uzależnione są od sytuacji epidemio-
logicznej.

Zapowiedzi

W ramach akcji zostało zebrane ponad 100 kg baterii oraz 6 dużych wor-
ków nakrętek. Nakrętki zebrane podczas akcji pomogą w sfinansowaniu 
codziennej rehabilitacji oraz zakupieniu środków medycznych i opatrunko-
wych dla dwóch braci Łukasza i Bartosza Jaszczur. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom, które wzięły udział w wakacyjnej ekologicznej akcji edukacyjno-
-promocyjnej. Państwa zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania. 

Udana akcja ekologiczna
W sierpniu Wydział Ekologii prowadził ekologiczną akcję edu-
kacyjno-promocyjną dla dzieci.

Dziesięcioosobowe grupy uczą się obsługi laptopów, 
tabletów czy smartfonów, zdobywając umiejętności 
poruszania się w internecie, a dzięki temu zyskują do-
stęp do usług, informacji i social media. Dowiadują się 
też, co można zyskać dzięki e-receptom, a także jak bez-
piecznie i wygodnie płacić rachunki czy dokonywać za-
kupów przez internet z dostawą do domu. Seniorzy po-
znają dokładnie także nowe aplikacje (np. Messenger 
i WhatsApp), które mogą ułatwić im kontakt z rodziną 
przy pomocy otrzymanego na zakończenie kursu ta-
bletu. Szkolenia prowadzą wyspecjalizowani trenerzy, 
przygotowani do pracy z osobami starszymi, wykorzy-
stując odpowiednie metody szkoleniowe. Kurs obej-
muje 60 lub 90 godzin, które realizuje się w trakcie kil-
kunastu spotkań.
W trosce o bezpieczeństwo seniorów, Fundacja Party-
cypacji Społecznej wprowadziła możliwość odbywania 
szkoleń zdalnych (on-line), wychodząc tym samym na-
przeciw sytuacji związanej z pandemią koronawirusa 
SARS-CoV-2.
Zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kon-
takt pod numerem telefonu: 577 888 627 lub 32 496 94 
88 w celu uzyskania szczegółowych informacji. W trak-
cie rozmowy z koordynatorem należy podać adres ma-
ilowy, na który zostaną wysłane dokumenty (formularz 
rekrutacyjny wraz z załącznikami). Wypełnione doku-
menty należy w formie skanu lub zdjęcia odesłać drogą 
mailową, a następnie nadać do Biura Fundacji w Cho-
rzowie w wersji papierowej. Zgłoszenia będą weryfi-
kowane w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem. 
Zainteresowani otrzymują informację zwrotną. Liczba 
miejsc jest ograniczona. 

Akademia Senior@
Fundacja Partycypacji Społecznej zachęca 
seniorów (65+) do wzięcia udziału w darmo-
wych szkoleniach komputerowych.
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Jubileusz krwiodawców
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwo-
nego Krzyża „Skarbek” w Radzionkowie, 9 paździer-
nika świętował jubileusz 50-lecia istnienia. Uro-
czystość odbyła się na sali widowiskowej Centrum 
Kultury „Karolinka”.

Najważniejszym momentem obchodów jubileuszu było wrę-
czenie odznaczeń, medali i pucharów dla najbardziej zasłużo-
nych dawców krwi. Odznakę pierwszego stopnia Honorowego 
Dawcy Krwi Klubu „Skarbek” Polskiego Czerwonego Krzy-
ża otrzymali: Rafał Pietryga, Jacek Bątkowski, Beata Szastok, 
Adam Szastok i Katarzyna Kluba. Odznakę drugiego stopnia 
otrzymali Bartosz Hadzik i Gabriel Tobor, a trzeciego stopnia 
Justyna Spałek.

Wręczono także puchary za oddanie największej ilości krwi. 
Otrzymali je: Bogdan Połedniok (za oddanie 50 litrów krwi), 
Jacek Bątkowski (za oddanie 20 litrów krwi), Adam Szastok 
(za oddanie 20 litrów krwi) oraz Beata Szastok (za oddanie 15 li-
trów krwi).

W imprezie udział wzięli honorowi dawcy krwi, przedstawi-
ciele Polskiego Czerwonego Krzyża, członkowie zaprzyjaźnio-
nych klubów dawców krwi wraz z pocztami sztandarowymi 
oraz przedstawiciele miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu „Skarbek” 
ufundowane przez Urząd Miasta Radzionków.

Po wręczeniu nagród i odznaczeń, odbyła się część artystycz-
na. Dla zebranych wystąpiła Grupa Taneczna Rock Time z Kalet 
oraz na saksofonie Leszek Pniok.

Całemu Zarządowi z Prezesem Wiesławem Białobrzewskim na 
czele oraz wszystkim członkom Klubu, życzymy dużo zdrowia 
oraz kolejnych udanych jubileuszy.

(DW)

Urząd Miasta Radzionków zapewnił materiały budowlane. W ra-
mach prac m.in. odnowiono wagoniki, figurę św. Barbary, oł-
tarz, wnętrze kapliczki, obudowę chodnikową. Wyczyszczono 
również tablice pamiątkowe.

Zieleń wokół kapliczki jest w trakcie uporządkowywania. 
W pracach przy odnawianiu miniskansenu wzięli udział górni-
cy – emeryci: Władysław Twardowski, Piotr Płonka, Mieczysław 
Żurek, Bolesław Gruszka, Eugeniusz Nowak, Andrzej Tomczyk, 
Herbert Banek, Józef Greupner, Joachim Gröbner. 

Miniskansen 
odzyskuje blask
Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie, 
w związku z przypadającą w przyszłym roku 150. 
rocznicą powstania KWK „Radzionków”, wystąpił 
z propozycją modernizacji miniskansenu górniczego 
w Rojcy.

Wydatki inwestycyjne
gmin – porównanie

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opra-
cowało ranking wydatków inwestycyjnych samorzą-
dów w latach 2017-2019.

Dane dają wgląd w średnie wydatki gmin przeznaczonych 
na inwestycje na mieszkańca. I tak w Radzionkowie w badanych 
latach wyniosły one 1135,78 zł. Dla porównania w Tarnowskich 
Górach była to kwota 581,69 zł, w Bytomiu – 671,18 zł, a w Pie-
karach Śląskich – 1012,27 zł. Również na tle innych gmin Górne-
go Śląska nasza gmina wypada dobrze. Przykładowo w Mikoło-
wie wydatki wyniosły 575,69 zł, w Świętochłowicach – 276,79 zł, 
a w Chorzowie – 879,62 zł.

(ŁK)

Eliza Machoń, uczennica Szko-
ły Podstawowej Nr 1 oraz czło-
nek Zespołu Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk” 24 września reprezento-
wała nasze miasto na Ogólno-
polskim Konkursie Wokalnym 
„Wygraj Szansę”, organizowanym 
przez TV Media z Łodzi. Konkurs 
odbył się w Rybniku. Eliza, pio-
senką „Czarodziej i ja” z musica-
lu „Wicked”, wyśpiewała sobie 
3. miejsce. Gratulujemy! 

Zdolna Eliza
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Zachęcamy młodzież do rozmów z seniorami na temat tych ważnych wyda-
rzeń. W ramach projektu uczestnicy przechodzą szkolenie, dowiadują się jak 
korzystać z metody historii mówionej i prowadzić wywiady ze świadkami 
czasu. Kluczowe dla projektu jest także spotkanie z filmowcem, specjalizu-
jącym się w tworzeniu filmów dokumentalnych oraz jego porady jak stwo-
rzyć takie nagrania od strony technicznej. W listopadzie uczestnicy będą 
samodzielnie przygotowywać nagrania, na których utrwalą wspomnienie 
seniorów. Zachęcamy zatem do dzielenia się z młodzieżą swoimi przeżycia-
mi. Pamiętajmy, że każdy człowiek nosi w sobie fascynującą historię – niepo-
wtarzalne i wyjątkowe dzieje swojego życia. Przygotowane przez młodzież 
nagrania będą oceniane przez jury. Zwycięzców projektu, czyli najlepszych 
młodych badaczy historii mówionej, poznamy już na początku grudnia.
W tym roku przedsięwzięcie organizowane jest w partnerstwie ze Szkołą 
Podstawową nr 4 w Radzionkowie oraz Polskim Związkiem Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, a finansowane z programu „Patriotyzm Jutra 2020”. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku, które wyspecjalizowało się w wykorzystywaniu 
historii mówionej, już po raz czwarty realizuje projekt „W po-
szukiwaniu świadka historii”. Tematyka tegorocznej edycji 
odwołuje się do 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej 
oraz 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej.

Świadkowie historii 
poszukiwani

„Non omnis Moriar”, to tytuł wystawy prac 
Małgorzaty Prokop-Wrony, prezentowanej 
w Centrum Dokumentacji Deportacji Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 roku. Wystawa do-
stępna dla publiczności od 22 października.

Autorka pochodzi z Radzionkowa, jest absolwentką 
ASP w Katowicach. Prezentowane na wystawie prace 
artystka wykonała w technice grafiki sitodrukowej. Jak 
sama mówi o swojej ekspozycji: „zbiór zatytułowany 
Non omnis Moriar porusza temat pełen powagi, to moje 
upamiętnienie każdej jednej duszy, która zginęła, zmar-
ła lub została zamordowana podczas II wojny świato-
wej”.

Historia powstania grafik sięga 2008 roku. Wówczas 
Małgorzata Prokop-Wrona wykonała serię fotografii 
w Muzeum Auschwitz-Birkenau, a później na nich opar-
ła temat swojej pracy dyplomowej. Grafiki, które wy-
drukowała na prześcieradłach, utrzymała w kolorysty-
ce czerni, bieli i szarości. Inaczej wyglądają powieszone 
na ścianie, a inaczej w oknach w jasny dzień. Czasem 
przypominają całuny.

Do przygotowania wystawy po raz pierwszy wyko-
rzystane zostaną nowe systemy wystawiennicze, któ-
re Centrum Kultury „Karolinka” zakupiło dzięki dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ra-
mach współpracy z ministerstwem „Karolinka” pozyska-
ła m.in. nowoczesne, podświetlane gabloty i ścianki wy-
stawowe. 

Sitodruki na wystawie

Prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezpłatnych porad 
i konsultacji w zakresie: prawa, finansów, podatków i księgowości, HR i re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu, łączenia firm, możliwości po-
zyskania dofinansowania oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego.

Zainteresowani korzystać mogą ze specjalnej infolinii, działającej w ramach 
punktu doradztwa kryzysowego, dostępnej pod numerem 324 324 224. In-
folinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zgło-
szenia do Centrum Wsparcia MŚP można przesyłać również poprzez formu-
larz na stronie internetowej www.centrumwsparciamsp.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, dzięki współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
oraz Miastem Katowice, przygotowała ofertę bezpłatnego 
wsparcia eksperckiego dla przedsiębiorców.

Wsparcie
dla przedsiębiorców
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Europejskie
Dni Ptaków 2020

Europejskie Dni Ptaków (EuroBirdwatch), przypada-
jące na pierwszy weekend października, to najwięk-
sze święto europejskich obserwatorów ptaków. W tym 
roku udział w nim wzięło ponad 23 tys. osób, a podczas 
obserwacji policzono prawie 6 mln ptaków.

Również w Polsce z tej okazji odbyło się 86 wydarzeń (wycie-
czek, spacerów i prelekcji), w których uczestniczyło 1215 osób, 
a zaobserwowano 101 044 ptaki. Koordynatorem akcji w naszym 
kraju jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wśród 
obserwatorów nie mogło zabraknąć Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego w Radzionkowie.

Na Księżą Górę na obserwacje wybrała się w tym roku niewielka, 
dziewięcioosobowa grupka osób, w tym troje dzieci. Przewod-
nikiem był Łukasz Fuglewicz, edukator w ogrodzie botanicz-
nym, ornitolog-amator, wielki pasjonat przyrody. Spacer odbył 
się w niedzielę 4 października rano, choć pogoda, szczególnie 
na początku, nie nastrajała do spacerów – było dżdżysto i mgli-
sto, co utrudniało obserwacje ptaków. W poszukiwaniu przed-
stawicieli awifauny przeczesano teren ogrodu botanicznego, 
użytku ekologicznego „Księża Góra” oraz parku. Wyniki obser-
wacji przedstawiają się następująco (alfabetycznie): bażant (1), 
bogatka (12), dzięcioł duży (1), gołąb miejski (14), kopciuszek (1), 
kos (15), myszołów (2), pokląskwa (2), pustułka (1), sójka (1), sroka 
(2), trznadel (5). Do powyższej listy należy dodać jeszcze 201 nie-
zidentyfikowanych gatunków, które w grupkach przelatywały 
na tyle daleko, że pomimo lornetek niemożliwym było ich ozna-
czenie. 

Julia Góra

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 
W RADZIONKOWIE

Wspomnienie
Śp. Maria Kielar-Czapla 

 
 
 
 
 
 
 

12 września br. zmarła Maria Kielar-Czapla, katechetka, zasłużona miesz-
kanka Radzionkowa, odznaczona Nagrodą Honorową „Crux Adalberti” 
drugiego stopnia. Pasją pani Marii przez lata była postać ojca Ludwika 
Wrodarczyka, której poświęciła książkę „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. 
Portret duchowy”. Popularyzowała wiedzę o męczenniku z Radzionko-
wa nie tylko wśród lokalnej społeczności. Przygotowała wystawę „Z Ra-
dzionkowa na ołtarze”, prezentowaną w Centrum Kultury „Karolinka”. 
Brała również czynny udział przy powstawaniu filmu pod tym samym 
tytułem, jako konsultant, statystka i jeden z lektorów. Pani Maria pełni-
ła funkcję sekretarza i koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa oraz Prowincjała Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce. Była autorką 
hymnu SP 2 w Radzionkowie o Janie Pawle II (słowa i muzyka) oraz autor-
ką słów do „Pieśni o Patronie” o o. Wrodarczyku. Angażowała się również 
w życie społeczne. Dwukrotnie brała udział w konkursie „Po naszymu, 
czyli po Śląsku” w Radio Katowice. Była też autorką książki „Radzionkow-
skie Rody”, na napisanie której poświęciła cztery lata oraz redaktorem 
naczelnym Adalbertusa i autorką wielu artykułów z życia parafii. Wielo-
letnia działalność Pani Marii ubogacała społeczność Radzionkowa. Cześć 
jej pamięci.

Śp. Jan Michalik

28 września br. zmarł Jan Michalik, odznaczony Nagrodą Honorową 
„Crux Adalberti” trzeciego stopnia. Z Radzionkowem związany był ro-
dzinnie, a następnie zawodowo jako nauczyciel w Szkole Podstawowej 
nr 1. W trakcie wieloletniej pracy pedagogicznej dał się poznać jako do-
świadczony i roztropny wychowawca kilku pokoleń młodzieży. Wśród 
uczniów umacniał poczucie tożsamości, przekazywał lokalne tradycje 
i obyczaje. Mocno zaangażowany w odzyskanie praw miejskich przez 
Radzionków. Publikował swoje felietony w lokalnej prasie pod pseudoni-
mem Erwin Keta. Mocno zaangażowany w organizację pierwszych edycji 
Festynu Parafialnego „Ciderfest”. Jako aktywny uczestnik ruchu oazowe-
go, skomponował kilkadziesiąt pieśni i piosenek kościelnych wykonywa-
nych do dnia dzisiejszego na rekolekcjach i w wielu śląskich kościołach. 
Cześć jego pamięci.
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Kultura
w czasach
pandemii
W tym numerze mieliśmy 
zaprosić Państwa do udziału 
we wspaniałych wydarzeniach. 
Żywiliśmy nadzieję, że sezon 
artystyczny na nowo ruszył 
z impetem, a my zwarci i gotowi 
będziemy mogli zaprezentować 
bogaty program rozrywkowy. 
W planach były koncerty, występy 
kabaretów, spektakle, jednak ten 
rok po raz kolejny spłatał nam figla.

Niestety wiele z naszych zaplanowanych 
wydarzeń musiało ulec przeniesieniu 
na inny termin lub odwołaniu. Jedną z ta-
kich był koncert „Folk it Tour” w wykona-
niu Julii Pietruchy. Jesteśmy jednak do-
brej myśli i pełni optymizmu spoglądamy 
w przyszłość. Mamy nadzieję, że już nie-
długo będziemy mogli wspólnie korzy-
stać z dorobku kultury, bez obaw i ogra-
niczeń. Tymczasem prosimy o śledzenie 
naszych aktualnych wydarzeń i odwie-
dzanie nas, a my zapewnimy Państwu 
maksimum bezpieczeństwa. 

Projekt Przystań Miejska 1
Nie od dziś wiadomo, że „Karolinka” to miejsce, w którym mieszkańcy 
mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Poza mnogą ofertą zajęć 
stałych dla dzieci i dorosłych, to również przestrzeń do realizacji zadań 
innych podmiotów.

Jednym z takich właśnie przedsięwzięć są warsztaty organizowane w ramach projek-
tu „Przystań Miejska 1”. Realizowane są przeróżne zajęcia – od rękodzieła, zajęć pla-
stycznych, przez zajęcia edukacyjne i społeczne, wycieczki integracyjne, aż po fitness 
dla seniorów. A wszystko to dla większej aktywizacji mieszkańców naszego miasta. 
Niestety wielu z nas cierpi z powodu samotności, marginalizacji czy wykluczenia 
(z różnych powodów – wieku, choroby, długotrwałego bezrobocia, niepełnospraw-
ności, itd.), a ten projekt ma na celu zmianę tej sytuacji.

W „Karolince” odbywało się do tej pory mnóstwo kreatywnych zajęć. W przeciągu 
ostatnich trzech miesięcy uczestnicy odwiedzili Wrocław, Ogród Botaniczny (z Regio-
nalną Stacją Edukacji Ekologicznej), Centrum Deportacji, a także skorzystali z całego 
wachlarza zajęć. Podczas warsztatów szycia uczestniczki samodzielnie stworzyły po-
duszki dla dzieci, pokrowce na dzbanek czy etui na książki. W programie znalazło się 
też coś dla fanów rękodzieła, jak choćby warsztaty tworzenia popularnego lasu w sło-
iku, makramy oraz wytworów z wikliny (palisady, koszyka i ozdób). To nie wszystko, 
dla seniorów organizowane są niezwykle popularne warsztaty ruchowe, dopasowane 
do możliwości i warunków zdrowotnych.

Zapraszamy serdecznie na kolejne wydarzenia organizowane w ramach projektu. 
Informacje na ten temat publikujemy na facebooku, stronie internetowej, ale rów-
nież na plakatach eksponowanych na naszym budynku. Niezależnie od rodzaju za-
jęć nie są ważne umiejętności czy poziom zaawansowania, a chęci i optymizm. Każdy 
ma szansę odnaleźć coś dla siebie i spędzić miło czas w towarzystwie innych osób (za-
wsze z poczęstunkiem, który jest zagwarantowany). 

Zapisy przyjmujemy osobiście lub telefonicznie, tel. 32 286 64 54 wew. 21

CENTRUM 
KULTURY„KAROLINKA”
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CENTRUM 

KULTURY„KAROLINKA”

Zapraszamy
do kina
W związku z odwołaniem imprez kul-
turalnych w Centrum Kultury w ter-
minie 12-25 października, dwa seanse 
filmowe zostały przeniesione na listo-
pad. I tak podczas tego deszczowego 
miesiąca, możemy spotkać się w cie-
płej i miłej sali kinowej, aż trzykrotnie.

7 listopada o godz. 16.00 na bajce „Wa-
leczne rybki” – dzielna papugoryba Alex 
z pomocą przyjaciół rusza na ratunek, aby 
powstrzymać wyciek ropy i uchronić ocean 
przed katastrofą.

Następnie o godz. 19.00 na filmie „Bank-
sterzy”, opartym na prawdziwych wydarze-
niach. Karolina pracuje w banku, jest ener-
giczna, pewna siebie, przebojowa. Kiedy 
w jej ręce wpada najnowszy produkt walu-
towy – kredyt we frankach szwajcarskich, 
kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się 
wykazać. Mając pełne przyzwolenie szefa – 
Adama, bez skrupułów zaczyna namawiać 
klientów na najbardziej ryzykowne i nieko-
rzystne inwestycje.

14 listopada na seansach, które miały być 
początkowo wyświetlane w październiku, 
tj. o godz. 16.00 „Mulan”, opowiada losy 
kobiety o imieniu Hua Mulan, przebranej 
za mężczyznę, która zaciąga się do chińskiej 
cesarskiej armii, aby pomóc swojemu scho-
rowanemu ojcu. O godz. 19.00 pokażemy 
film, którego głośną historią żyła cała Pol-
ska „25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy”. Tomasz Komenda miał 23 lata, 
kiedy jego normalne życie zostało brutalnie 
przerwane. Z dnia na dzień został zatrzyma-
ny, wtrącony do więzienia i oskarżony o mor-
derstwo.

Tydzień później, 21 listopada o godz. 16.00 
zapraszamy na ekranizację najnowszej fil-
mowej kultowej baśni „Pinokio”. Każdy z nas 
kojarzy wątek, gdy pewnego dnia w ręce po-
czciwego stolarza o imieniu Gepetto wpada 
kawałek drewna. Mężczyzna od samego po-
czątku czuje, że w tym z pozoru martwym 
przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. 
Ostatnim seansem będzie czwarta część kul-
towej już serii „Listy do M. 4”, na którą za-
praszamy na godz. 19.00. Stara ekipa rzecz 
jasna wraca. W swoje role ponownie wcielą 
się: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr 
Adamczyk, Wojciech Malajkat, Magdalena 
Różczka, Borys Szyc, Iza Kuna i Danuta Sten-
ka. Z nowych twarzy warto wspomnieć o de-
biutujących w serii Magdalenie Boczarskiej, 
Cezarym Pazurze, Rafale Zawierusze czy Ja-
nuszu Chabiorze. Zapraszamy! 
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Konkurs „Marka-Śląskie” odbył się już po raz jedenasty. Jego celem jest pro-
mocja województwa śląskiego. Nagrodą honorowane są instytucje, któ-
re swoją działalnością i postępowaniem kreują dobry wizerunek Śląska, 
cieszą się uznaniem i szczególną opinią, są ambasadorem Śląska w Polsce 
i na świecie. Nagroda „Marka-Śląskie” jest jednocześnie podziękowaniem 
za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowa-
nie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpły-
wa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe 
perspektywy rozwoju naszego regionu. Nagrody przyznawane są w 14 ka-
tegoriach, także kategorii szczególnej: Super Marka Śląskie. Kandydatów 
do nagrody mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy 
zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje po-
zarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i tele-
wizji. Plebiscyt organizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Han-
dlową w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

XXVI Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w związ-
ku z panującą pandemią, zgromadziła wyjątkowo tylko kilkudziesięciu gości. 
W części artystycznej Gali wystąpili Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, 
a także artyści Opery Śląskiej w Bytomiu. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku w Radzionkowie otrzymało nagrodę „Marka-
-Śląskie” w kategorii Dziedzictwo kulturowe regionu. Wyróż-
nienie przyznano w trakcie gali Regionalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 17 października 
w hali Arena Gliwice. Laur odebrała dr Małgorzata Laburda-
-Lis – koordynator radzionkowskiego Centrum.

Marka-Śląskie dla 
Centrum Deportacji!
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Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
realizuje projekt „Barbórka górników wę-
gla kamiennego na Śląsku – dokumenta-
cja dziedzictwa”. Celem przedsięwzięcia 
jest prowadzenie badań, dokumentowanie 
w formie wywiadów audio i wideo rozmów 
z mieszkańcami regionu i upowszechnia-
nie wiedzy o obchodach Barbórki wpisanej 
na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzic-
twa Kulturowego.

W październiku br. w nagraniu o tradycjach barbór-
kowych wziął udział burmistrz Radzionkowa Gabriel 
Tobor. Zebrane i opracowane wywiady oraz cały 
materiał filmowy zostaną zarchiwizowane i włączo-
ne do Archiwum Naukowego Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu. Realizacja projektu pozwo-
li na utrwalanie, dokumentowanie, badanie relacji 
osób zaangażowanych w organizację obchodów bar-
bórkowych, popularyzację niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego oraz kształtowanie tożsamości kul-
turowej regionu poprzez realizację i udostępnianie 
filmów za pośrednictwem mediów i internetu. Reali-
zacja projektu dofinansowana została z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Nagranie realizowano na terenie szybu wentylacyjno 
- podsadzkowego przy ul. Nałkowskiej. 

(ŁK)

Dokumentacja
dziedzictwa 
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Szkoły na polu bitwy

Już po raz czwarty, 17. Radzionkowska Drużyna Piechoty 
Zmechanizowanej, we współpracy z MOSiRem, zorgani-
zowała Marszobieg Sprawnościowo-Obronny. 18  wrze-
śnia na polu bitwy stanęli reprezentanci pięciu szkół, jed-
nej z Bytomia i czterech z Radzionkowa.

Uczniowie rywalizowali w dziesięciu konkurencjach, wśród 
których był m.in. tor przeszkód, ładowanie magazynka amuni-
cyjnego czy strzelanie z trenażera TWC-97 „CYKLOP”. Najlepsza 
okazała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu. 
Kolejne miejsca na podium zajęli uczniowie z Radzionkowa, 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Turniej Minitenisa

Mistrzostwa Radzionkowa w Minitenisie, które pierwot-
nie miały odbyć się w czerwcu, wreszcie doszły do skutku. 
Na hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie, 3 paź-
dziernika do rywalizacji stanęło 26 zawodników i zawod-
niczek.

Uczestnicy najpierw walczyli w grupach, następnie najlepsi 
awansowali do fazy pucharowej. W kategorii dziewcząt młod-
szych pierwsze miejsce zajęła Matylda Gołąbek. Wśród dziew-
cząt starszych najlepsza okazała się Zosia Hajda.
Wśród chłopców najlepsi okazali się Wojtek Malok (młodsi) 
i Piotr Tobór (starsi).
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek i pamiątko-
we medale, a zwycięzcy statuetki i dyplomy.
Turniej odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Or-
ganizatorami byli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej SP 2 Radzionków oraz MOSiR. 

Pobiegli z uśmiechem
Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu, który przypadał na 2 paź-
dziernika, radzionkowski MOSiR zorganizował wirtualny bieg. 
Na czym polegał? W wydarzeniu wziąć mogła udział każda 
osoba, niezależnie od wieku. Wystarczyło przebiec pięć kilo-
metrów w dowolnym miejscu na świecie, a raport z aplikacji 
wysłać do MOSiRu. Najmłodsza uczestniczka biegu miała 7 lat. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w na-
szej zabawie. 

Mistrzostwa w piłce halowej
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Turnieju Piłki Noż-
nej Halowej z okazji Dnia Niepodległości. Tegoroczne zawody 
odbędą się 14 listopada na hali MOSiR. W poprzednim turnieju, 
pierwsze miejsce wywalczyła debiutująca ekipa DANMARKUŚ 
Chorzów. Czy w tym roku znów będziemy świadkami niespo-
dzianki? A może ktoś ze stałych bywalców mistrzostw sięgnie 
po złoty medal? Przekonamy się już wkrótce.
Zapisy i szczegóły dostępne na www.mosir.radzionkow.pl 

Zapowiedzi
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Szczęśliwa trzynastka
Technikum nr 13 w Radzionkowie po raz kolejny spotkało 
się z zaufaniem uczniów szkół podstawowych i ich ro-
dziców. Dzięki temu w tym roku szkolnym otworzyliśmy 
trzy klasy pierwsze, które będą kształcić młodych ludzi 
w zawodach: technik elektryk o specjalności Smart dom 
– inteligentny dom; technik hotelarstwa o specjalności 
Spa, Wellness&dietetyka oraz technik eksploatacji por-
tów i terminali.

W życiu naszych nowych uczniów rozpoczyna się kolejny, jak-
że ważny etap – rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szko-
ły średniej. Dla wielu z nich, a także dla ich rodziców, była to 
jedna z trudniejszych decyzji, jaką musieli podjąć. Warto było 
dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół ponadpod-
stawowych, ich przygotowaniem i wyposażeniem. Dziękuje-
my więc za uznanie.
Jesteśmy szkołą kreatywną, w której kierunki kształcenia 
dostosowane są do rynku pracy i oczekiwań pracodawców. 
Uważamy, że wybór naszego technikum to dobry pomysł na 
życie dla młodych ludzi. Uczą u nas specjaliści, którzy dyspo-
nują fachową wiedzą teoretyczną i praktyczną. Oprócz prak-
tyk w kraju decydujemy się na organizację praktyk zawodo-
wych za granicą, wykorzystując w tym celu programy unijne.
Jeszcze niedawno można było usłyszeć, że technikum wybie-
rają uczniowie mniej ambitni i słabiej się uczący. Jednak bar-
dzo wielu uczniów świadomie decyduje się na ukończenie 
technikum, zdając sobie sprawę, że rośnie zapotrzebowanie 
na specjalistów z praktycznymi umiejętnościami. Jednocze-
śnie, realizując tę samą podstawę programową kształcenia 
ogólnego jak w liceum, przystępują do takiej samej matury, 
a dodatkowo zdobywają konkretne kwalifikacje. Wiedzą, że 
szybki i dobry start w przyszłość zapewni im tytuł technika, 
możliwość podjęcia pracy, ale także możliwość studiowania 
zarówno na uczelniach technicznych, jak i na humanistycz-
nych. Chcemy podkreślić, że wybór naszego Technikum nie 
ogranicza późniejszych życiowych decyzji, ale jest niewątpli-
wym atutem na rynku pracy. 

Ewa Mann

Konkurs rozstrzygnięty
W ramach akcji związanej z rekrutacją do szkół średnich 
„Uczę się w TG”, w czerwcu Starostwo Powiatowe w Tarnow-
skich Górach ogłosiło konkurs na najpopularniejszy post 
promujący szkołę średnią powiatu tarnogórskiego. 

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazało się Technikum nr 13 w Ra-
dzionkowie. Post uzyskał 1029 głosów. II miejsce zajęło I Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Gó-
rach, uzyskując 333 głosy, a na III miejscu uplasowało się Centrum 
Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnow-
skich Górach z 272  głosami. Chociaż wyniki znaliśmy już w czerw-
cu, to oficjalne podsumowanie i wręczenie nagród nastąpiło te-
raz, we wrześniu. W nagrodę szkoła uzyskała 2 tys. zł, które zasiliły 
fundusz nagród dla uczniów. Społeczność uczniowska Techni-
kum nr  13 pragnie gorąco podziękować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do jej sukcesu. 

Ewa Mann

Wręczenie stypendiów
We wrześniu w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogól-
nokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich 
Górach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla naj-
bardziej uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na tere-
nie powiatu tarnogórskiego.

W gronie laureatów znalazła się także uczennica Technikum nr 13 
w Radzionkowie – Wiktoria Surowiec z klasy IVa, kształcąca się 
na kierunku technik eksploatacji portów i terminali. Jest to szcze-
gólne osiągnięcie, zwłaszcza że kandydatów do stypendium było 
w tym roku bardzo wielu. Naszej tegorocznej maturzystce gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Ewa Mann

Narodowe Czytanie w bibliotece
Na początku września uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 i ich rodzi-
ny już po raz dziewiąty włączyli się 
w Narodowe Czytanie.

W tym roku wyznaczoną lekturą była 
„Balladyna” Juliusza Słowackiego. 
Podczas lekcji bibliotecznych ósmo-
klasiści zapoznali się z barwnym ży-
ciorysem naszego Wieszcza oraz mieli 
okazję wcielić się w fantastyczne po-
stacie, m.in. Chochlika, Skierki czy Go-

plany. Magia i ponadczasowe prze-
słanie dramatu Słowackiego udzieliło 
się wszystkim uczestnikom, choć mo-
mentami było zabawnie za sprawą 
wszechobecnych archaizmów. Na za-
kończenie wydarzenia odbyła się se-
sja fotograficzna w bibliotece szkol-
nej. Już teraz cieszymy się na przyszły 
rok, kiedy to zinterpretujemy frag-
menty sztuki Gabrieli Zapolskiej „Mo-
ralność Pani Dulskiej.” 
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku na XX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XX/209/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030;
2. Uchwałę Nr XX/210/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
3. Uchwałę Nr XX/211/2020 w sprawie wyposażenia w nieruchomość Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie;
4. Uchwałę Nr XX/212/2020 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym;
5. Uchwałę Nr XX/213/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej;
6. Uchwałę Nr XX/214/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 

2020/2021;
7. Uchwałę Nr XX/215/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza;
8. Uchwałę Nr XX/216/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ulicy 

Brzechwy w Radzionkowie.

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

Informuję, iż w dniu 24 września 2020 roku na XXI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXI/217/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030;
2. Uchwałę Nr XXI/218/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
3. Uchwałę Nr XXI/219/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXI/220/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  uży-

czenia  na  czas nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XXI/221/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  uży-

czenia  na  czas nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XXI/222/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  uży-

czenia  na  czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XXI/223/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXI/224/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Radzionków w 2020 roku;
9. Uchwałę  Nr XXI/225/2020  w  sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

służących działalności sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Radzionków;
10. Uchwałę Nr XXI/226/2020 w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo rodu Henckel von Donnersmarck”;
11. Uchwałę Nr XXI/227/2020 w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo Ojca Antoniego Leszczyka;
12. Uchwałę  Nr  XXI/228/2020  w   sprawie   wyboru   ławnika   do  Sądu  Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2020-2023.

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

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Szczęśliwa trzynastka

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., prowadzące Szpital Miejski w Pie-
karach Śląskich pw. Św. Łukasza, zaprasza Panie na bezpłatne zajęcia 
w Szkole Rodzenia. Możesz się do nas zgłosić nawet jeśli mieszkasz w in-
nym mieście. 

Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00. 
Nowy cykl spotkań rozpoczął się 15 października 2020 r. Można jeszcze dołączyć.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
– w Poradni Wielospecjalistycznej przy ulicy Piłsudskiego 5 w Piekarach Śląskich, pod 
numerem tel. (32) 284 55 20, wew. 53
– u położnej prowadzącej program – Elżbiety Małocha, tel. 693 867 521
– na stronie www.szpital.piekary.pl 

Szkoła rodzenia zaprasza przyszłe mamy 
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Gnieźnieńska Wyprawa
Rowerowa

Konkurs poetycki
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyc-
kim im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI, który 
odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Radzionkowa oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce. W konkursie mogą 
wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9. do 19. roku życia.

– Zachęcamy do tego, aby w dowolny sposób zainspirować się war-
tościami chrześcijańskimi. Tematyka konkursu jest więc dość szeroka 
– podkreśla organizatorka konkursu mgr filologii polskiej Dagma-
ra Nawratek, która po śmierci Marii Kielar-Czapli została koordy-
natorem konkursu.

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim oblatem i mę-
czennikiem. Urodził się 25 sierpnia 1907 r. w Radzionkowie. Jego 
kapłańska posługa w Okopach na Wołyniu stanowi doskonały 
wzór dla wszystkich chrześcijan. Misjonarz kochał dzieci, miał bar-
dzo dobry kontakt z młodzieżą, pomagał sierotom, ukrywał Ży-
dów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej. Oblat zgi-
nął śmiercią męczeńską z rąk nacjonalistów ukraińskich 6 grudnia 
1943 r. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad 
Vashem w Jerozolimie uhonorował go medalem oraz dyplomem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ratowanie życia Ży-
dom w czasie wojny. Męczennik został odznaczony również Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był patronem ra-
dzionkowskiego gimnazjum w latach 1999-2018. Niedawno oblat 
otrzymał miano „patrona na czas pandemii” na Ukrainie, ponie-
waż z wielkim poświęceniem niósł pomoc chorym i umierającym 
w czasie epidemii czerwonki i tyfusu, która miała miejsce w 1942 r. 
Niezwykła historia życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka 
OMI inspiruje reżyserów filmowych. W 2017 r. na zlecenie Urzędu 
Miasta Radzionkowa powstał film dokumentalny pt. „Z Radzion-
kowa na ołtarze” w reżyserii Kamila Niesłonego i Macieja Marmoli. 
Misjonarz został również jednym z bohaterów filmu pt. „Wierzyć”, 
którego premiera planowana jest na 2021 r.

Konkurs został zainaugurowany z okazji stulecia obecności w Pol-
sce Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a jego 
oficjalnym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Radzionkowie.

Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od jedne-
go do trzech wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdzie 
publikowane (zarówno w prasie, jak i w internecie) ani nagra-
dzane. Utwory powinny być opatrzone słownym godłem, czyli 
pseudonimem autora oraz odpowiednią kategorią wiekową: ka-
tegorią A (osoby w wieku od 9. do 14. roku życia) lub kategorią B 
(osoby w wieku od 15. do 19. roku życia). Ponadto, osoby miesz-
kające na terenie archidiecezji katowickiej, powinny dodatkowo 
opatrzyć wiersze hasłem: „archidiecezja katowicka”. Zgłoszenia 
należy przesyłać do 25.10.2020 r. na adres: ogolnopolskikonkur-
spoetycki@gmail.com.

Zainteresowanych konkursem zachęcamy do lektury bloga 
https://ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com, który wciąż 
się rozwija i obfituje w wiele inspirujących wpisów. 

Dagmara Nawratek 

Ósma Gnieźnieńska Wyprawa Rowerowa, zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ra-
dzionkowie, odbyła się w dniach 21-30 sierpnia br. Wzięły 
w niej udział 24 osoby, w tym 5 pań i 19 panów. Najstar-
szy – 71 lat, najmłodsza – 16 lat.

Hasłem wyprawy były słowa trzeciej zwrotki wojciechowej 
pieśni: „Sprawując Jego Tajemnicę Świętą” – bowiem, zgodnie 
z tradycją – trasa wyprawy wiodła śladami świętego – z Ra-
dzionkowa przez Gniezno, do gdańskiej dzielnicy – Święty 
Wojciech, gdzie – zgodnie z przekazem historycznym – odbył 
się „Chrzest Gdańszczan”. To stamtąd Święty Wojciech udał się 
do Prus, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

Uczestnicy rozpoczęli wyprawę mszą św. w kościele pw. 
św.  Wojciecha. Każdego dnia brali udział w nabożeństwach 
w znajdujących się na trasie kościołach i sanktuariach. Po do-
tarciu do duchowego celu wyprawy, tj. Sanktuarium św. Woj-
ciecha w Gdańsku – gdzie „gnieźnieńczycy”, razem z miejsco-
wymi parafianami, wzięli udział we mszy św. sprawowanej 
w ich intencji – ekipa ruszyła w dalszą trasę: przez Chłapowo 
aż do Helu. Tam zakończyła się zasadnicza część rowerowej 
podróży.

Przemierzyliśmy siedem województw, pokonując trasę nie-
spełna 790 km. Braliśmy udział w wielu „pozaduchowych zaję-
ciach” – zwiedzaniu ciekawych miejsc, spotkaniach i różnych 
atrakcjach znajdujących się na trasie wyprawy. Na rowerach 
powiewały chorągiewki z barwami Górnego Śląska, a do zdjęć 
pozowaliśmy w koszulkach z herbami Powiatu Tarnogórskie-
go, Miasta Radzionków oraz logami tych, którzy wsparli ma-
terialnie wyprawę.
W oczekiwaniu na pociąg powrotny na helskim bulwarze por-
towym, popijając kawę – już dało się słyszeć głosy dyskusji 
na temat IX Gnieźnieńskiej.
Uczestnicy wdzięczni są wszystkim dobrodziejom VIII Gnieź-
nieńskiej za wsparcie modlitewne i materialne – wielkie DZIĘ-
KUJEMY kierują do nich! W intencji dobrodziejów została 
odprawiona msza św., w XIII-wiecznej kaplicy seminaryjnej 
w Pelplinie. Podziękowania składają: dwa Gienki, dwa Irki, dwa 
Łukasze, dwa Tomki oraz: Danka, Ewa, Gabrysia, Grażyna i Ma-
rysia, a także: Bogdan, Damian, Janek, Jorguś, Józek, Kuba, 
Marek, Piotr, Stasiu, Wojtek i Zbyszek. 



15
MIASTO LUDZI EKO

Karta Dużej Rodziny a ulga w opłatach za odpady od 2021 r.

Czyste powietrze – nasze 
prawo i nasz obowiązek

Ten akt prawa miejscowego nakłada pew-
ne obowiązki na „podmioty eksploatujące 
instalacje, w których następuje spalanie pa-
liw stałych, w szczególności kotły, kominki 
i piece”, czyli w istocie na właścicieli i użyt-
kowników wszelkich nieruchomości (zarów-
no mieszkalnych, jak i przeznaczonych pod 
działalność gospodarczą) ogrzewanych in-
dywidualnymi paleniskami zasilanymi pali-
wami stałymi. Wprowadzone uchwałą anty-
smogową regulacje koncentrują się wokół 
trzech najważniejszych aspektów:

1. Całoroczny zakaz stosowania najgorszej 
jakości paliw stałych, takich jak muły i flo-
tokoncentraty węgla kamiennego, drobne 
miały, węgiel brunatny i jego pochodne czy 
też zawilgocona biomasa (np. niesezonowa-
ne drewno). Spalanie tego rodzaju paliw po-
woduje nadmierną emisję zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych (przede wszystkim py-

Jednym z narzędzi służących działaniom na rzecz poprawy jakości powietrza 
jest obowiązująca od 1 września 2017 roku tzw. uchwała antysmogowa (Uchwała 
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

łów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz rako-
twórczego benzopirenu) i jest nieuzasadnio-
ne ekonomicznie.

2. Zakaz instalowania nowych źródeł ciepła 
(kotłów, pieców, kominków) na paliwo stałe, 
które nie spełniają wymogów 5 klasy normy 
PN-EN 303-5:2012 bądź wymogów ekoprojek-
tu. Innymi słowy nie można już montować 
tzw. „kopciuchów”, które zresztą nie powinny 
znajdować się w obrocie handlowym.

3. Stopniowy nakaz wymiany istniejących 
kotłów i pieców węglowych na urządzenia 
grzewcze na paliwa stałe spełniające wymo-
gi 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 lub wymo-
gi ekoprojektu albo na urządzenia grzewcze 
zasilane innym rodzajem paliwa (kotły ga-
zowe, piece elektryczne, pompy ciepła, cie-
pło systemowe), w terminach uzależnionych 
od rodzaju i wieku eksploatowanego obec-

nie źródła ciepła. Na pilną inwestycję w mo-
dernizację ogrzewania powinni nastawić 
się użytkownicy tradycyjnych kotłów i pie-
ców wyprodukowanych przed 2007 rokiem 
(co wskazuje tabliczka znamionowa) lub 
nie posiadających tabliczki znamionowej – 
od dnia 1 stycznia 2022 roku wejdzie w ży-
cie zakaz eksploatacji takich urządzeń, stąd 
do końca 2021 roku muszą one być zlikwi-
dowane i zastąpione przyjaznymi dla śro-
dowiska źródłami ciepła. W dalszych latach 
wejdą w życie zakazy eksploatacji kotłów 
i pieców, których eksploatacja rozpoczęła 
się począwszy od 2007 roku. Zgodnie z obec-
nym brzmieniem uchwały antysmogowej, 
z dniem 1 stycznia 2028 roku w naszym wo-
jewództwie nie powinno już być żadnego 
uciążliwego „kopciucha”, jednakże nie można 
wykluczyć zmian obowiązujących terminów 
granicznych modernizacji źródeł ciepła, tym 
bardziej, że aktualnie trwa ewaluacja wdraża-
nia regulacji zawartych w uchwale.

Wyszczególnione powyżej zakazy i nakazy 
spoczywają na wszystkich użytkownikach 
kotłów i pieców, w których stosuje się pali-
wa stałe. Naruszenia ww. obowiązków wiążą 
się nie tylko z odpowiedzialnością karną i fi-
nansową, ale przede wszystkim przyczyniają 
się do dalszego zanieczyszczania powietrza. 
Świadomość skutków życia w smogu jest już 
coraz bardziej powszechna, bądźmy więc od-
powiedzialni wobec siebie i bliźnich. Wszyscy 
mamy prawo do czystego powietrza.

Michał Gwóźdź

Początek nowego roku przyniesie wiele 
zmian w systemie gospodarowania od-
padami komunalnymi. Planowane jest 
przede wszystkim częściowe zwolnie-
nie z opłaty za „śmieci” rodzin wielo-
dzietnych.

Rodziny wielodzietne wspólnie zamiesz-
kujące na tej samej nieruchomości i posia-
dające ważne Karty Dużej Rodziny, będą 
mogły skorzystać z takiej ulgi. Warunkiem 
jest zamieszkiwanie nieruchomości przez 
rodzinę wielodzietną, a nie samo posia-
danie Karty Dużej Rodziny. W skład rodzi-
ny wielodzietnej wchodzą: rodzic/rodzice, 
małżonek rodzica, dziecko.

Dziecku przysługuje Karta Dużej Rodziny, 
jeżeli w dniu składania wniosku o przyzna-
nie Karty, co najmniej troje dzieci w rodzi-
nie wielodzietnej nie ukończyło 18. roku 

życia lub nie ukończyło 25. roku życia, pod 
warunkiem, że kontynuują naukę (dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności bez ograniczeń wiekowych).

Po wejściu w życie stosownej uchwały, tj. 
po 1 stycznia 2021 r. właściciele nierucho-
mości, którzy będą mogli skorzystać z czę-
ściowego zwolnienia z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami, będą musieli wykazać, 
że gospodarstwo domowe stanowi ro-
dzinę wielodzietną w myśl ustawy z dnia 
5  grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
i złożyć nową deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wraz z załącznikiem.

Nowe druki deklaracji dostępne będą 
po 1.01.2021 r. Przedmiotowa deklaracja po-
winna być złożona:

• bezpośrednio do Wydziału Ekologii 
Urzędu Miasta Radzionków ul. Kuża-
ja 17 – w przypadku zamieszkiwania 
w zabudowie jednorodzinnej,

• poprzez Zarządcę, Spółdzielnię 
Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty 
– w przypadku zamieszkiwania w za-
budowie wielorodzinnej.

Należy zaznaczyć, że ulga w opłacie za od-
pady nie przysługuje wszystkim posiada-
czom Kart Dużej Rodziny, a jedynie tej ro-
dzinie, która spełnia wyżej wymienione 
kryteria. Tak więc, z ulgi w opłacie za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
nie może skorzystać rodzic/rodzice, posia-
dający Karty Dużej Rodziny, których przy-
najmniej jedno z trójki dzieci zamieszkuje 
pod innym adresem nieruchomości lub 
ukończyło 25. rok życia i dziecko nie posia-
da już ważnej Karty Dużej Rodziny.

Gnieźnieńska Wyprawa
Rowerowa
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Nowe stawki za odpady w 2021 roku? 
Problem z odpadami c.d.

W Bytomiu stawka podstawowa przy se-
gregowaniu odpadów to 21,50 zł, natomiast 
stawka podwyższona przy braku segrega-
cji to już 43 zł; Tarnowskie Góry 21 zł/42 zł; 
Piekary Śląskie 25 zł/50 zł. Stawki te to efekt 
pierwszych podwyżek w latach 2018-2019, 
gdzie cena wzrosła z około 11 zł do kwoty 
powyżej 20 zł.

W chwili obecnej w wielu gminach kończą 
się umowy przetargowe na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
i obowiązkiem burmistrzów, wójtów i pre-
zydentów miast jest ogłoszenie kolejnych 
przetargów. Efektem złożonych ofert w tym 
zakresie przez firmy komunalne są kolejne 
podwyżki, które oscylują już w granicach 
powyżej 30 zł od osoby, gdy prowadzo-
na jest segregacja odpadów. Przykładem 
może być Chrzanów ze stawką 34 zł/oso-
by, Gierałtowice 36,30 zł/osoby, czy Będzin 
36 zł/osoby.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakładają na wło-
darzy miast obowiązek, aby system się zbi-
lansował, a więc to co zapłaci mieszkaniec 
pokrywa wszelkie koszty związane z odbio-
rem, zagospodarowaniem odpadów, pro-
wadzeniem Gminnego Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Przekazanie środków z opłaty „śmieciowej” 

W nawiązaniu do artykułu z poprzedniego wydania Kuriera dotyczącego przy-
czyn drastycznego wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych, zobaczmy, jak się to przekłada bezpośrednio na stawki dla mieszkańców 
w kilku przykładowych miastach.

na inne cele niż gospodarowanie odpadami, 
jest ustawowo zabronione. Jednostki samo-
rządowe nie mogą czerpać korzyści z opłat 
pobieranych za odpady i nie powinny rów-
nież do systemu dopłacać.

W naszej Gminie obecna umowa na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów obowiązuje 
do końca roku i w związku z tym ogłoszony 
został nowy przetarg w celu wyłonienia wy-
konawcy na lata 2021-2022. Zatem czekamy 
na oferty i wybór najkorzystniejszej z nich.

W ostatnich latach zauważalny jest wy-
raźny wzrost ilości odbieranych odpadów 
od mieszkańców, na co duży wpływ ma to, 
iż jesteśmy społeczeństwem konsumpcyj-
nym, a oferta towarów w sklepach zapako-
wanych w przeróżne opakowania ma raczej 
tendencję wzrostową. Wobec tego, nie-
zwykle istotne jest rzetelne składanie 
przez mieszkańców deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami, 
aby koszty systemu rozkładały się spra-
wiedliwie. W deklaracji powinny być ujęte 
osoby, które rzeczywiście zamieszkują nie-
ruchomość, a więc często nie jest to tożsa-
me z ilością osób zameldowanych. Metoda 
rozliczania za odbiór odpadów dla miesz-
kańców nie ulegnie zmianie (od osoby). 
Jednak w celu zwiększenia kontroli gmin 
nad strumieniem odpadów komunalnych 

i zmniejszenia kosztów systemu „śmiecio-
wego”, zmiana ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach wprowadziła 
obowiązkowe rozliczanie się gmin z ope-
ratorem odbierającym odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości w oparciu 
o stawkę za 1 Mg odpadów komunalnych, 
a nie ryczałtowe jak dotychczas.

Najmniej korzystne dla systemu są zmiesza-
ne odpady komunalne,  dlatego, aby zmniej-
szyć ich ilość, zmiana przepisów wprowa-
dziła obligatoryjną segregację odpadów. 
Już w chwili obecnej mieszkańcy, przy skła-
daniu nowej deklaracji, nie mają możliwości 
zadeklarowania braku segregacji. Kolejnym 
elementem wpływającym na zmniejsze-
nie kosztów systemu jest wprowadzona 
przez wyżej przywołaną ustawę możliwość 
skorzystania z ulgi w opłacie „śmieciowe”, 
w przypadku zagospodarowania bioodpa-
dów przez mieszkańców w przydomowych 
kompostownikach (dotyczy to zabudowy 
jednorodzinnej). Jednak skorzystanie z ta-
kiej ulgi spowoduje, że mieszkaniec nie bę-
dzie miał możliwości wystawienia bioodpa-
dów w brązowych workach przed posesję 
w dniu ich odbioru przez firmę wywozową, 
zgodnie z harmonogramem odbioru bio-
odpadów, gdyż bierze na siebie obowiązek 
ich zagospodarowania, przez co może uzy-
skać w efekcie darmowy nawóz do swojego 
ogrodu.

Jak ukształtują się ostatecznie stawki za od-
biór i zagospodarowanie odpadów w naszej 
Gminie okaże się po rozstrzygnięciu prze-
targu, o czym będziemy informować m.in. 
na łamach Kuriera. Zapraszamy również 
na stronę www.radzionkow.pl do zakładki 
Ekologia, gdzie są zamieszczane bieżące in-
formacje na temat systemu „śmieciowego” 
w naszej gminie.

Ewa Łabno

Od stycznia odbiór odpadów komunalnych 
tylko od mieszkańców

Na chwilę obecną zmiana ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1439), polegająca 
na narzuceniu gminie maksymalnych sta-
wek opłat za odbiór odpadów komunal-
nych z nieruchomości niezamieszkałych, nie 
daje możliwości pozostawienia ich w syste-
mie gminnym.
Właściciele nieruchomości niezamieszka-
łych, zobowiązani będą do podpisania indy-

widualnych umów na odbiór odpadów ko-
munalnych bezpośrednio z dowolną firmą 
komunalną działającą na wolnym rynku. Wy-
kaz firm posiadających zezwolenie na odbiór 
odpadów komunalnych z terenu Miasta Ra-
dzionków zamieszczony jest na stronie www.
radzionkow.pl, zakładka – ekologia, pozycja 
menu – ustawa śmieciowa.
Ważne, aby taką umowę sporządzić jeszcze 
w tym roku, gdyż po dniu 31 grudnia 2020 r. 

obecna firma odbierająca odpady w ramach 
gminnego systemu, będzie zobowiązana 
zabrać z Państwa nieruchomości pojemni-
ki przeznaczone do gromadzenia odpadów.
Nie ma potrzeby składania do urzędu dekla-
racji „zerowych” o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, w celu 
rozwiązania dotychczasowej „umowy” z gmi-
ną. Deklaracje te wygasną automatycznie 
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, przedszkola, firmy, przedsiębiorstwa, sklepy, 
restauracje, ogrody działkowe itp.), że od 2021 r. w ramach zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, odbiór odpadów komunalnych  będzie realizowany już tylko od mieszkańców miasta.
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Sportowcy 
nagrodzeni

Reprezentacja SMS-u bardzo chciała pokazać się z jak najlepszej strony, tym bardziej, że tydzień 
wcześniej podczas Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej niewiele zabrakło do podium. Patryk Radzikow-
ski (kapitan), Oskar Musik, Sebastian Matyjaszczyk, Dawid Łukasiak, Mateusz Kotalczyk, Patryk 
Kalemba, Kamil Bednarczyk i Dominik Barbarczuk mieli do pokonania 1500 metrów po trudnej, 
grząskiej i momentami bardzo śliskiej trasie. Każdy z chłopaków miał inny cel na swojej zmianie 
– jeden musiał zapoznać się z trasą, aby przekazać wskazówki pozostałym, drugi musiał narzucić 
mordercze tempo, inny zaś kontrolować przeciwników, aż na ostatniej zmianie zdublować dwie 
ostatnie ekipy! Można już wywnioskować, że chłopcy biegli fantastycznie i z ogromną przewagą 
wygrali zawody! Ponad minuta przewagi nad drugim zespołem świadczy o deklasacji. Wielkie 
brawa dla całego zespołu. 

(MF)

Młodzi mieszkańcy Radzionkowa, któ-
rzy w 2019 roku osiągnęli znakomite 
wyniki sportowe, otrzymali nagrody 
pieniężne i rzeczowe. Uroczystość od-
była się 17 września w Centrum Kultury 
„Karolinka”.

Ultramaratonka 
z Radzionkowa 
najlepsza!
Dwunasta edycja Silesia Mara-
thon – Śląskie 1920-2020 odbyła 
się 4 października w Katowicach.
W programie oprócz rywalizacji 
na królewskim dystansie znalazły 
się również półmaraton oraz bieg 
ultra na 50 kilometrów.  

I właśnie w ultramaratonie w kategorii 
kobiet zwyciężyła Daria Niewiadom-
ska – mieszkanka Radzionkowa, z cza-
sem 04:06:54.

W zawodach wzięło udział ponad 3 tys. 
zawodników. Trasa maratonu, podob-
nie jak w latach ubiegłych prowadzi-
ła przez Katowice, Mysłowice, Siemia-
nowice Śląskie, a biegacze finiszowali 
na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Był 
to pierwszy tak duży bieg przepro-
wadzony w Polsce od czasu wybuchu 
pandemii koronawirusa. Naszej bie-
gaczce serdecznie gratulujemy! 

Najlepsi w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych
Powiatowe i Rejonowe zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych odbyły się 
8 października 2020 roku w Parku Repeckim.

Wśród nagrodzonych znalazło się w tym 
roku 23 sportowców. Nagrody pieniężne 
otrzymali: Wiktoria Baron – judo, Agata 
Będkowska – tenis ziemny, Mateusz Bom-
ba – piłka wodna, Michał Bryła – kolarstwo 
górskie, Barbara Karwat – curling, Maciej 
Michalski – koszykówka, Alicja Pachulska 
– ujeżdżenie, Magdalena Rozenbaum – 
judo, Bartosz Szopa – piłka wodna, Patryk 
Walczyk – judo i Wiktoria Walczyk – judo.

Nagrody rzeczowe otrzymali: Karol Baj-
ger – tenis ziemny/stołowy, piłka nożna; 

Patryk Kocur – narciarstwo, snowboard, 
piłka nożna; Bartosz i Lena Kruplin – judo, 
Adam Maślankiewicz – pływanie, Julia 
Misz – akrobatyka sportowa, Max Pakosz 
– judo, Zuzanna Przypalińska – lekkoatle-
tyka, Małgorzata Rozenbaum – judo, Ka-
rolina Siwakowska – tenis ziemny, Paulina 
Wilczek – tenis ziemny oraz Mikołaj Żurek 
– tenis ziemny.

Uchwałę dotyczącą ustanowienia nagród 
za wysokie wyniki sportowe Rada Miasta 
Radzionków podjęła w listopadzie 2017 

roku. Przyznawane są zawodnikom, którzy 
mieszkają na terenie miasta i osiągnęli wy-
sokie wyniki we współzawodnictwie spor-
towym, w dyscyplinach olimpijskich lub 
paraolimpijskich. O nagrodę mogą wnio-
skować sami zawodnicy, ich prawni opie-
kunowie lub kluby sportowe, w których 
zrzeszony jest zawodnik. Nagrody przy-
znaje burmistrz, po zasięgnięciu opinii ko-
misji. Wręczane są raz w roku, za sukcesy 
osiągnięte w minionym roku kalendarzo-
wym. 

(DW)
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Runda jesienna sezonu 2020/21 w rozgrywkach, w których uczestniczy drużyna „Ruchu” Radzionków przebiega bez więk-
szym problemów, mimo trwającej cały czas epidemii. Żółto-czarni wyjątkowo rywalizują w tym sezonie na trzech frontach 
–  w czwartej lidze i w dwóch pucharach.

O ile w spotkaniach ligowych „Ruch” gra 
w kratkę, o tyle przez rozgrywki pucharowe 
przechodzi bardzo pewnie, i tak w Pucha-
rze Polski na szczeblu podokręgu Bytom, 
jak w jednorazowym Pucharze Stulecia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, w którym 
grały śląskie kluby mające sto lat i więcej, 
dotarł aż do finału. W tym pierwszym w śro-
dę 14 października powalczył o tytuł w Ra-
dzionkowie z Szombierkami Bytom, a aby 
awansować do finału musiał uporać się 
między innymi z trzecioligowym Gwarkiem 
Tarnowskie Góry (wygrana 2:1 w Radzion-
kowie po bramkach Kamila Kopcia i Patry-
ka Wnuka). W drugim pucharze 11 listopada 
o godzinie 15.00 zagra na wyjeździe z czo-
łową drużyną trzeciej ligi Ruchem Chorzów, 
a wśród pokonanych rywali ma między in-
nymi Szombierki, które na wyjeździe poko-
nał po raz pierwszy od wielu lat (2:1 po go-
lach Amine Boudguigi i Marcina Trzcionki).

W lidze, jak już pisaliśmy w ostatnim nu-
merze, zaczęliśmy od wyjazdowej porażki 
z Szombierkami 1:2 (bramka Kopcia), by po-
tem przegrać w Kamyku ze Zniczem Kło-
buck 1:4 (gol Michała Szromka). Pierwszy 
mecz w Radzionkowie przyniósł wygra-
ną 1:0 ze Śląskiem Świętochłowice (bram-
ka Szromka), ale kolejny mecz wyjazdowy 
zakończył się trzecią przegraną (2:4 z RKS 
Grodziec, gole Roberta Wojsyka i Andrze-
ja Piecucha). Od wygranej u siebie z Gwar-
kiem Ornontowice 3:1 (dwie bramki Szrom-
ka, jedna Miłosza Ćwielonga) rozpoczęła się 
dobra passa drużyny. „Ruch” kolejno wy-
grał na wyjeździe z Dramą Zbrosławice 3:1 
(dwa gole Kopcia, jeden Ćwielonga), u sie-
bie ze Szczakowianką Jaworzno 3:0 (dwie 
bramki Piecucha, jedna Szymona Ci-
checkiego), by zakończyć ją remisem 0:0 
w Mikołowie. Dwa kolejne mecze to poraż-
ki do zera: w Radzionkowie z Unią Kosztowy 

0:2 i na wyjeździe z Unią Dąbrowa Górnicza 
0:3. W ostatnim meczu „Cidry” wygrały z re-
zerwami Rakowa Częstochowa 1:0 (gol Kop-
cia). Te rezultaty dają podopiecznym tre-
nera Marcina Dziewulskiego ósme miejsce 
w gronie siedemnastu drużyn w pierwszej 
grupie śląskiej czwartej ligi.

Oprócz dwóch finałów pucharów, przed 
„Ruchem” jeszcze spotkania ligowe w Za-
wierciu z Wartą, u siebie z Sarmacją Będzin 
(24 października), na wyjazdach z Myszko-
wem i Przemszą Siewierz i kończące rundę 
z Polonią Łaziska Górne w Radzionkowie 
(14 listopada).

W związku z aktualnymi obostrzeniami epi-
demicznymi na trybuny boiska w Radzion-
kowie nie mogą wejść kibice. 

Jesienna runda rozgrywek

KS „Ruch” Radzionków 


