Tłumy bawiące się pod sceną, kolorowy
i radosny korowód z udziałem mieszkańców naszego miasta, wydarzenia sportowe, festyn rodzinny, wystawy, seanse filmowe i wiele innych atrakcji. To wszystko
w ramach tegorocznych, piątych już Dni
Radzionkowa, które ściągnęły do miasta
tłumy. Radzionków po raz kolejny udowodnił, że chce i potrafi się bawić.

W tym roku Dni Radzionkowa trwały aż
19 dni. Rozpoczęły się 1 czerwca zabawami i konkursami z okazji Dnia Dziecka.
Dzień później w CK „Karolinka” odbyła się
VI Otwarta Konferencja Ekologiczna „Szukamy rady na odpady” pod hasłem „Chemia
– człowiek, środowisko, cywilizacja”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”.
W pierwszy weekend czerwca miłośnicy
wojskowych pojazdów spotkali się na terenie przyszłego rynku na VII Zlocie Pojazdów
Militarnych Bytom – Tarnowskie Góry – Radzionków. W tym samym czasie w hali sportowej MOSiR odbył się I Turniej o Puchar
Burmistrza Drużyn Pierwszoligowych w Koszykówce Kobiet zorganizowany przez UKS
Basket Women Radzionków, a przy Zespole
Szkół przy ul. Nałkowskiej – VII Integracyjny
Festyn Rodzinny.
Miejska Biblioteka Publiczna również włączyła się w obchody święta miasta. Odbywał
się tutaj Radzionkowski Tydzień Głośnego
Czytania, który w tym roku przebiegał pod
hasłem „1000 powodów, żeby czytać maluchom”. W bibliotece można było również
oglądać wystawę „Krzysztof Kmieć – ekslibrisy”, a także przyjść na festyn rodzinny
podsumowujący realizację projektu literacko
– plastycznego „U nas ciekawiej, czyli odkrywamy tajemnice miasta”. W przeddzień
rozpoczęcia kulminacyjnych Dni Radzionkowa, na terenie Księżej Góry odbyły się
III Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza
Radzionkowa współorganizowane przez Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar”, a w „Karolince” można było posłuchać
Chóru Harfa.
Główne obchody Dni Radzionkowa rozpoczęły się w piątek, 10 czerwca barwnym
korowodem, który wyruszył z Rojcy i przeszedł ulicami miasta aż do Forum Miejskiego,
gdzie znane melodie zagrała orkiestra dęta.
Dokończenie na str. 5
Kurier Radzionkowski
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Radzionków
się bawił

Taniec znów zagości w Radzionkowie

M

iło nam poinformować, że po
kilku latach przerwy Radzionków powraca do organizacji
Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”. W tym roku będzie
to już jego szósta edycja. Od 19 do 21
sierpnia nasze miasto zamieni się w kolorowy i roztańczony parkiet, gdzie najmłodsi prezentować będą swoje taneczne
umiejętności. Do Radzionkowa przyjadą
zespoły folklorystyczne ze Słowacji, Węgier i Serbii. W trakcie swojego pobytu
zagraniczni goście nie tylko zatańczą, ale
i spotkają się z burmistrzami Radzionkowa i Tarnowskich Gór, zwiedzą Kopalnię Zabytkową w Tarnowskich Górach
oraz skorzystają z kąpieliska miejskiego
w Radzionkowie. Gospodarzem festiwalu
tradycyjnie będzie Zespół Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk”, działający w radzionkowskim Centrum Kultury „Karolinka”.
Przypomnijmy, że po raz pierwszy festiwal zorganizowany został w 1999 roku.
Do tej pory nasze miasto odwiedziły
m.in. zespoły z Białorusi, Chorwacji, Litwy, Słowacji, Włoch, Finlandii, Bułgarii,

Estonii, Niemiec, Ukrainy, Węgier i Rosji.
„Fyrtek”, zgodnie z intencją organizatorów, ma integrować młodych Europejczyków poprzez kulturę ludową – taniec
i śpiew. Tegoroczny festiwal objęty został
patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie
UE. Szerzej o festiwalu piszemy w środku
„Kuriera”. Uruchomiona została też specjalna, festiwalowa strona internetowa:
www.fyrtek.art.pl.
(ŁK)

Budujemy drogi

W

Radzionkowie wiele się dzieje.
Jest to szczególnie widoczne, jeżeli spojrzymy na infrastrukturę
drogową, która jest ciągle rozbudowywana
i modernizowana. Na realizację zadań gmina Radzionków, oprócz środków własnych,
pozyskuje środki rządowe oraz unijne.
Jedną z ukończonych inwestycji jest przebudowa drogi wraz z sieciami wodociągowo–kanalizacyjnymi w ulicy Adamieckiego. Odbiór prac miał miejsce 22 czerwca.
W ramach zadania wykonano nową sieć
wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, nawierzchnię drogi, wykonano chodniki oraz ementy spowalniające
ruch w formie wysepek. Powstała także
4 (45) lipiec – sierpień 2011

przepompownia ścieków, dzięki której zarówno mieszkańcy istniejącego osiedla na
„Górce” w jej zachodniej stronie, a także
tereny inwestycyjne położone na zachód
od ul. M. Dąbrowskiej o łącznej powierzchni około 10 ha są uzbrojone w sieć
kanalizacyjną. W ramach robót wykonano
także nową sieć kanalizacyjną i wodociągową na fragmencie ulicy Wspólnej.
— Remont tej ulicy stanowił I etap przebudowy infrastruktury technicznej na
tzw. „Górce”. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac i zapisem w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, dalsze etapy będą
przeprowadzone w następnych latach.
Dokończenie na str. 4
1

Rozmowa z Markiem Minasem, historykiem i wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Urzędu Miasta Radzionków

Historyczny krok
ku samodzielności
– W październiku świętować będziemy sierpniową 60.
rocznicę przyznania Radzionkowowi praw miejskich. Jak
doszło do uzyskania tych praw? Czy jest ktoś, kto w sposób szczególny przyczynił się do tego, wyjątkowego w historii miasta, wydarzenia?
– W początkach 1951 roku w głowach władz pojawił się
pomysł, żeby Radzionków połączyć z którymś z sąsiednich
miast. W grę wchodziły Bytom, Tarnowskie Góry lub Piekary
Śląskie. Można się tylko domyślać, jaki oddźwięk taka koncepcja mogła wywołać w Radzionkowie, tym bardziej, że
prawdopodobnie chciano dokonać przy okazji swego rodzaju „rozbioru” Radzionkowa, bo niezależnie od przynależności administracyjnej samej miejscowości, Stroszek miał być
włączony do Bytomia. Na sesji Gminnej Rady Narodowej
domagano się nie tylko utrzymania niezależności gminy, ale
i powiększenia jej obszaru o lasy znajdujące się za ówczesną
kopalnią „Bytom”. Argumentem było zdobycie miejsc rekreacji i odpoczynku dla radzionkowskiej klasy robotniczej. Na
wspomnianej sesji plany wobec Radzionkowa radni porównali do pomysłów, jak to określono: „kapitalistów niemiecko
– angielskich”, którzy chcieli po pierwszej wojnie światowej
odebrać gminie Buchacz z kopalnią „Radzionków”. Na tej
tak burzliwej sesji postanowiono postarać się o przyznanie
naszej miejscowości praw miejskich. Wybrano delegację,
w skład której wchodzili Franciszek Gabor, Karol Tica, Paweł
Trzęsioch, Andrzej Reguła, Teodor Bąk, Gertruda Zimonowa, Paweł Roszczyk i Szymon Matysek. Delegacja przedstawiła sprawę w województwie. Efektem było rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1951 roku. Radzionków stał
się miastem.

motorem nowoczesnych przemian i – co tu dużo mówić –
zdecydowanie poprawiło jakość życia naszych mieszkańców.

– Jakie znaczenie dla naszej miejscowości i jej mieszkańców miała ta decyzja?
– Dla mnie, jako osoby pamiętającej bylejakość rządów Bytomia i karygodne zaniedbania w tym okresie, jest to pytanie trochę emocjonalne. Ale postaram się odpowiedzieć jak
historyk. Radzionków po prostu odbył drogę jak większość
śląskich miast – od wsi poprzez osadę przemysłową do miasta. Proszę popatrzeć na Piekary, Chorzów, Katowice – to
w zasadzie ta sama historia rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego czy urbanizacyjnego. Ot, po prostu znaleźliśmy
się w granicach państwa pruskiego, które było pod wieloma
względami najnowocześniejsze w Europie, zwłaszcza gdy
kanclerzem był Bismarck, którego ustawodawstwo stało się

– Miasta coraz częściej w swojej promocji stawiają na
kulturę. Czy Pana zdaniem jest to słuszny kierunek i czy
bogactwo kultury w Radzionkowie też może być wykorzystane do promocji miasta na zewnątrz?
– Odpowiem na to tak: w ubiegłym roku szkolnym grupa
uczniów pod moim kierunkiem nakręciła film „Odpust
w Radzionkowie”. Film powstał w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Film został wysoko oceniony, zaś jego autorzy zaproszeni do
Warszawy na jego prezentację w ramach EtnoShow.

2

– Okrągła rocznica zobowiązuje. Jak będą wyglądały obchody tego niecodziennego święta miasta?
– W październiku będzie uroczysta sesja Rady Miasta,
planowana jest plenerowa wystawa fotografii dotyczących
historii miasta, odbędzie się też promocja kolejnej części
albumu poświęconego naszej miejscowości. Tym razem
w albumie znajdą się zdjęcia z lat 1960 – 1980.
– Będąc radnym Rady Miasta Radzionkowa, jest Pan też
wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Jak Pan ocenia działalność kulturalną miasta?
– To temat rzeka, proszę tylko spojrzeć na ofertę Centrum
Kultury „Karolinka”. Przecież w naszej gminie można załapać
się na przedstawienia teatralne czy koncerty z górnej półki.
Proszę spojrzeć na ofertę dla dzieci w czasie wakacji czy
ferii zimowych, a przy okazji jest przecież mnóstwo różnych
imprez dodatkowych. Dla mnie jednak bardzo miarodajne
są głosy moich uczniów z naszego ogólniaka. Chciałbym tu
podkreślić, że robimy nabór w wielu okolicznych miejscowościach. Otóż moi uczniowie często wyrażają zdziwienie,
że w tak małej miejscowości tak wiele się dzieje w aspekcie
imprez kulturalnych czy sportowych. Może to nie należy ściśle do pytania, ale swego czasu pewną radość sprawiła mi
opinia uczennic spoza Radzionkowa, że po lekcjach mogą
posiedzieć przy fontannie czy powłóczyć się po Księżej Górze i nie są przez nikogo zaczepiane, co jest nie do pomyślenia w ich mieście.
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Oprac. (ŁK)
Kurier Radzionkowski

Absolutorium dla burmistrza

Głosuj
na Radzionków!

P

odczas czerwcowej sesji
radni udzielili burmistrzowi
miasta Gabrielowi Toborowi absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu miasta.
Decyzję tę poparło 14 radnych,
a jeden wstrzymał się od głosu.
Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu uznając, że burmistrz realizując powierzone mu zadania
kierował się zasadą celowości,
legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Po głosowaniu
burmistrz podziękował za dobrą
współpracę m.in. Aleksandrze
Gryboś, skarbnik miasta (na
zdjęciu).
(ab)

G

mina Radzionków bierze udział w konkursie
„100 placów zabaw na
100 lat NIVEA”. Celem konkursu jest budowa 100 placów
zabaw na terenach należących
do samorządów lokalnych
i spółdzielni mieszkaniowych.
NIVEA Polska zobowiązuje
się do sfinansowania zakupu
i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez gminy. Głosować można jeden raz dziennie,
rejestrując się na stronie www.
nivea.pl. Radzionków zgłosił tereny znajdujące się na radzionkowskich plantach, u zbiegu
ulic Kużaja i Skotnickiej oraz
przy Placu Jana Pawła II.
Serdecznie zachęcamy do głosowania na Radzionków.

Zakończona kadencja
Młodzieżowej Rady

U

roczyste zakończenie kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Radzionków
2009–2011 miało miejsce 28 czerwca podczas ostatniej przed wakacjami sesji
Rady Miasta. Młodzi radni odebrali gratulacje z rąk burmistrza miasta Gabriela Tobora,
swojego opiekuna Rudolfa Sobczyka oraz
miejskich radnych. Dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta zakończy się oficjalnie w październiku.
Przypomnijmy, że przewodniczącym czternastoosobowej Młodzieżowej Rady Miasta
kadencji 2009–2011 jest Karol Majewski,
wiceprzewodniczącą – Magdalena Rabsztyn, a sekretarzem – Artur Wrodarczyk.
Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które swoją siedzibę mają w Radzionkowie oraz

uczniów będących mieszkańcami miasta
uczęszczających do szkół poza miejscem zamieszkania. Celem działania Rady jest przede
wszystkim kształtowanie i utrwalanie postaw
demokratycznych, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży
oraz inicjowanie działań dotyczących życia
młodych ludzi w mieście, w szczególności
w zakresie nauki, kultury i sportu. Do zadań
Młodzieżowej Rady Miasta należy również
udział w organizowaniu wypoczynku dla
dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych. Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą
z budżetu Rady Miasta Radzionków.
(ab)

Niebezpieczny
azbest

P

odczas czerwcowej sesji RM podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu
miasta Radzionków”. Dokument wskazuje cele i zadania wynikające z krajowego
programu w odniesieniu do
zagadnień gospodarowania
azbestem na terenie naszego miasta, uwarunkowania
prawne użytkowania i usuwania azbestu, inwentaryzację wyrobów azbestowych
na terenie miasta, harmonogram realizacji oraz aspekty
finansowe.

Biblioteka promuje nasze miasto
„U nas ciekawiej, czyli odkrywamy
tajemnice miasta” to tytuł zbioru opowiadań nawiązujących do architektury
i przyrody Radzionkowa. Ich autorami
są laureaci konkursu literacko-plastycznego, zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Radzionkowie.
Jego założeniem było zaproszenie
uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych do
napisania tekstu opatrzonego samoKurier Radzionkowski

dzielnie wykonaną ilustracją. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału
w spotkaniu z pisarzem i artystą-plastykiem, którzy udzielali im pożytecznych wskazówek.
Konkurs został zorganizowany w ramach I edycji programu Rozwoju Bibliotek. To inicjatywa mająca na celu
unowocześnienie placówek działających na terenie wsi i małych miejsco4 (45) lipiec – sierpień 2011

wości. W ramach programu radzionkowska biblioteka została wyposażona
w sprzęt umożliwiający czytelnikom
dostęp do internetu oraz organizację
interesujących wydarzeń. Ponadto
pracownicy MBP uczestniczą w szkoleniach na temat podnoszenia kompetencji zawodowych bibliotekarza oraz
pozyskiwania funduszy na promocję
czytelnictwa i gminy.
(ap)
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Przekształcenie przychodni i stadion poczekają

Ś

rodowiska gospodarcze i samorządowe w Polsce
od lat narzekają na zmienność przepisów prawa.
Po raz kolejny okazuje się, że planowanie w perspektywie kilkuletniej w naszym kraju jest niemożliwe.
Tym razem problem ten dotknął samorząd radzionkowski w dwóch ważnych dla nas sprawach – przekształcenia przychodni oraz budowy stadionu. Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej mieszczący się przy ul.
Gajdasa, którego organem założycielskim jest gmina
Radzionków, funkcjonuje w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Dawno oczekiwana ustawa
o działalności leczniczej weszła w końcu w życie 1 lipca
br. Umożliwia ona przekształcenie zakładów publicznych w niepubliczne wprost z pominięciem likwidacji.
Taka formuła przekształcenia zabezpiecza o wiele lepiej
prawa pacjentów, jak i pracowników. Ustawa przewiduje, że właściwy minister do spraw Skarbu Państwa,
w porozumieniu z ministrem zdrowia, w drodze rozporządzenia określi wzory dokumentów niezbędnych
do przekształcenia. I tu niestety pojawia się problem –
rozporządzeń nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Przekształcenie w oparciu o starą ustawę jest praktycznie
niemożliwe, a do nowej brak aktów wykonawczych.
Dlatego dopóki akty te nie zostaną wydane, jedyne co
pozostaje to czekać. W kraju wiele placówek i szpitali
jest w podobnej sytuacji, dlatego można mieć nadzieję,
że rząd wywiąże się ze swoich obowiązków w miarę
szybko.
Drugi problem to budowa stadionu. Dwie zmiany
w prawie. Pierwsza dotyczy słynnego rozporządzenia
ministra finansów o zaliczeniu partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego. Nie dotyczy to
wszystkich rodzajów partnerstwa, ale dotyczy formuły,

którą planowaliśmy dla stadionu i która jest możliwa,
patrząc na uwarunkowania partnera prywatnego. Druga
zmiana w prawie, dotycząca obrotu nieruchomościami
agencji rynku rolnego, obowiązująca od stycznia tego
roku, uniemożliwia pozyskanie gruntów na działalność
publiczną połączoną z komercyjną. A takie rozwiązanie
było planowane i możliwe. Dlatego w obecnym stanie
prawnym nie można zrealizować pomysłów, które jeszcze na początku grudnia ubiegłego roku były możliwe.
Co nie oznacza, że budowa stadionu miejskiego jest
niemożliwa. Jednak cały ciężar budowy i utrzymania
spocznie wyłącznie na gminie. Trzeba zadać sobie kilka pytań. Czy w tych trudnych czasach dla samorządów w Polsce, stać nas na to? Czy jest to nadal dla Radzionkowa priorytet? I kosztem jakich innych inwestycji
i działań ten projekt zrealizować? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale nie można od nich uciekać. Na
jedno chcę zwrócić uwagę. Niemożliwe jest, aby utrzymać dotychczasowy poziom pomocy klubowi Ruch
Radzionków i równocześnie ponosić ogromne koszty
budowy stadionu. Przypomnę tylko wydatki ponoszone
przez gminę na klub. Rok 2007 – ok. 93.000 zł, 2008 –
85.445 zł, 2009 – 360.129 zł, 2010 – 631.677 zł , w roku
2011 dotychczas wydano 424.100 zł, a w planie budżetowym zabezpieczone jest jeszcze 72.806 zł. Do tych
kwot należy dodać jeszcze wpływy z targowiska, którym klub zarządza i ewentualną umowę na promocję
rundy jesiennej, o którą klub zabiega. Są to kwoty dla
budżetu Radzionkowa znaczące. Zwłaszcza, że obciążenia samorządów w Polsce rosną drastycznie co roku.
Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Budujemy drogi
Dokończenie ze str. 1
Na przełomie 2011 i 2012 roku
planowane jest rozpoczęcie II etapu robót obejmującego przebudowę ulicy Przyjaźni — mówi
Krzysztof Kula, zastępca burmistrza Radzionkowa.
Koszt I etapu przebudowy ulic na
„Górce” tj. ulicy Adamieckiego wyniósł ponad 3.477.000 zł, z czego
przebudowa sieci wod-kan. kosztowała 2.257.000 zł, a przebudowa drogi 1.220.000 zł.
Z kolei w połowie lipca nastąpił
odbiór techniczny trzeciego etapu
robót związanych z przebudową
ulic Średniej i Jaracza. Przypomnijmy, że w ramach prac, które
rozpoczęły się we wrześniu 2009
roku, udało się już wykonać kanał
sanitarny i deszczowy, wodociąg
i nowe nawierzchnie dróg. Stanowi to około 75% całości prac.
Ostatni etap przebudowy ul.
Średniej powinien zostać zrealizowany z końcem bieżącego roku.
Wcześniej ruch w tym rejonie
odbywał się wąską drogą, oddzieloną od posesji poboczami w formie pasów ziemnych. Obecnie
nieurządzone pobocza zostały
zastąpione chodnikami, a droga
została poszerzona, co umożliwia
4

swobodny ruch dwukierunkowy
dla pojazdów. Na jezdniach zostały również zastosowane elementy
spowalniające ruch w postaci wysepek zawężających i wypiętrzonych skrzyżowań. Łączna wartość
inwestycji to 3.723.000 zł. Środki
na realizację tego zadania pochodzą z budżetu gminy.
Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy
robót w ramach przebudowy ulicy
Orzechowskiej na 770 metrowym
odcinku od ulicy Anieli Krzywoń
do skrzyżowania z ulicą św. Wojciecha. Droga ta od lat jest w bardzo złym stanie technicznym,
stwarza zagrożenie dla kierowców
i osób pieszych. W ramach projektu powstanie nowa nawierzchnia z asfaltobetonu na jezdni,
której szerokość będzie wynosiła
6 metrów. Wykonany będzie również jednostronny chodnik o szerokości 1,5 metra i nowe wjazdy
do wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanego
odcinka drogi. Z drugiej strony
drogi powstanie utwardzone pobocze o szerokości około metra.
— Na realizację zadania gmina
pozyskała środki z Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw. „schetynówek” w wysokości około 712
tysięcy złotych. Planowany termin
zakończenia prac to koniec tego
roku, jednak wszystko uzależnione
będzie od terminu rozstrzygnięcia
przetargów i warunków pogodowych – wyjaśnia wiceburmistrz
Krzysztof Kula.
Przypomnijmy również, że gmina
Radzionków otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
w wysokości 4 mln złotych na budowę ulicy Księżogórskiej. Pozyskana kwota stanowi 70% całej inwestycji, resztę pokryje samorząd
ze środków własnych. W ramach
inwestycji zostanie wybudowana
jezdnia o szerokości 6 metrów,
chodnik i ścieżka rowerowa o szerokości 2 metrów, kanalizacja
deszczowa i punkty oświetleniowe. Droga będzie liczyła około
750 metrów długości i powstanie
na odcinku od wjazdu na kąpielisko do ulicy Anieli Krzywoń. Planowany termin realizacji zadania
to rok 2012.
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KOMUNIKAT
Komunikat przypominający
o zmianach od 1 stycznia
2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka
Dział Świadczeń Rodzinnych
i Dodatków Mieszkaniowych OPS w Radzionkowie
przypomina:
Od 1 stycznia 2012 r., prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka,
ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez
osobę ubiegającą się o zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia
25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych
dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia
2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy
opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego
pozostawanie pod tą opieką (Dz. U.
z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

ROZWIĄZANIE
FOTOZAGADKI
Przedstawiony na zdjęciu
(w
poprzednim
numerze
„KR”). element to wylot instalacji wentylacyjnej. Obiekt
znajduje się naprzeciw tarasu
Restauracji FIGARO. Nagrody
otrzymują: pani Iwona, która
wysłała odpowiedź z adresu:
irzeznic@tlen.pl oraz osoba,
która wysłała odpowiedź z adresu: leosh@poczta.fm. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do
Urzędu Miasta Radzionków,
pok. nr 13.
Kurier Radzionkowski

Radzionków się bawił

Trzydniowe obchody rozpoczęły się barwnym korowodem. Gwiazdami byli Szymon Wydra i Czerwone Gitary.
Dokończenie ze str. 1
W korowodzie wzięli udział m.in. uczniowie radzionkowskich szkół, członkowie
dziecięcych i młodzieżowych zespołów
tanecznych, grupy hobbystyczne, a także
przedstawiciele miejskich władz samorządowych. W korowodzie nie mogło
oczywiście zabraknąć patrona Radzionkowa św. Wojciecha (w tej roli jak co roku
wystąpił Jerzy Hajda) oraz bł. Gaudentego, w którego rolę wcielił się Ludwik
Kurzok.
Nad zalewem Nakło–Chechło rozegrano
IX Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie, a w siedzibie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się sympatycy skata, by wziąć udział
w Turnieju o Puchar Śląskiej Grupy Multimedialnej. Tego dnia na scenie głównej
przed CK „Karolinka” gościły zespoły:
Jumanji, Icaros, a następnie Droga Ewakuacyjna. Gwiazdą sobotniego wieczoru
był Szymon Wydra i Carpe Diem.
Trzeci dzień również rozpoczął się od wydarzeń sportowych. W hali MOSiR rozgrywano mecze w ramach Turnieju Piłki
Siatkowej Kobiet O&S Volleyball Women
Cup pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków, współorganizowanego
przez MKS Sokół Radzionków. Z kolei na
stadionie KS Ruchu Radzionków trampkarze rocznika 1998/99 próbowali swoich sił w Turnieju Piłki Nożnej. Równolegle odbywały się występy na scenie przed

Kurier Radzionkowski

CK „Karolinka”, a w roli konferansjera wystąpiła, podobnie jak przed rokiem, Joanna Bartel. Na początek zaprezentowały
się grupy działające przy CK „Karolinka”,
a w przerwach między występami publiczność mogła sprawdzić swoją wiedzę
w turnieju wiedzy o Radzionkowie. Kolejnym punktem niedzielnego programu
był występ zespołu Nas Troje, po nim
zaprezentował się Die Silinger z Andrzejem Misiem. Zaśpiewana przez zespół
znana „Wodzionka” zachęciła widownię
do wspólnej zabawy. Gwiazdą tego dnia
niewątpliwie była prawdziwa muzyczna
legenda, czyli Czerwone Gitary. Wierni
fani szczelnie wypełnili plac przed sceną
„Karolinki”. Chociaż skład grupy zmieniał
się kilkakrotnie, zespół na swoich koncertach nadal bez trudu potrafi rozkręcić
swoich fanów. I tak było również w Radzionkowie. Po wielokrotnych bisach,
koncertowy weekend zakończył pokaz
sztucznych ogni.
Nie był to jednak koniec wspólnej zabawy. W kolejnych dniach czerwca odbyły się m.in. koncert z okazji Dnia Mamy
i Taty, Mistrzostwa Radzionkowa w Piłce
Nożnej Halowej oraz Festyn Rodzinny Ciderfest na terenie parafii św. Wojciecha.
Po tak wielu atrakcjach z niecierpliwością
czekamy na kolejne Dni Radzionkowa
w przyszłym roku.

(ab)
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Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych Dni Radzionkowa. Podziękowania
kieruję do wszystkich jednostek oświatowych, instytucji,
organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz
firm, które brały udział w korowodzie zorganizowanym
przez Zakład Placówek Oświatowych.
Składam wyrazy wdzięczności tym, którzy podjęli
się organizacji imprez, jakie znalazły się w programie
V Dni Radzionkowa. Dziękuję organizatorom: Centrum
Kultury „Karolinka”, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Firmie
RELAKS; instytucjom: Zespołowi Dziennych Ośrodków
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Radzionkowie oraz Zespołowi Szkół w Radzionkowie;
organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, Inicjatywie
Obywatelskiej w Tarnowskich Górach Koło w Radzionkowie, Stowarzyszeniu „Damy Radę”, Stowarzyszeniu
Żołnierzy Radiotechników „RADAR”, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział w Radzionkowie), Kołu PTTK nr 111 im. Józefa Lompy, Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych
(Sekcja Radzionków i Sekcja Rojca), Stowarzyszeniu
Rodzin Katolickich, Ruchowi Światło-Życie oraz parafii
pw. św. Wojciecha; klubom sportowym: UKS Basket
Women Radzionków, MKS Sokół Radzionków oraz KS
Ruch Radzionków.
Pomocą i zaangażowaniem wykazali się również pracownicy Komisariatu Policji w Radzionkowie, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Radzionkowie oraz Straży Miejskiej, za co z serca
dziękuję.
Podziękowania kieruję również do sponsorów i partnerów V Dni Radzionkowa – Firmom: AG-ROLBUD
Materiały Budowlane Radzionków, Agencja Reklamowa
FORMIND, O&S Computer-Soft, Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER Maciej Lempart, Kaufland, Hotel Pałac
Wiśniewski w Piekarach Śląskich, PPUH HYDROBUD
Sp. z o.o., Kanlux S.A., Zakłady Mięsne HAM, SPOKEY
Sp. z o.o., PEC Bytom, Zuber – Mechanika Samochodowa, RELKAS, Firma Wielobranżowa Fabian Mateja, PRO
SAN S.C., Fresco, Norman Sp. z o.o., SIMPLY Market.
Dziękuję również tym, którzy objęli patronat medialny
nad tegorocznymi Dniami Radzionkowa, a byli to: Radio
Piekary, Tygodnik GWAREK, Kurier Radzionkowski oraz
SFERA TV, ELSAT oraz SILEMAN oraz wszystkim, którzy
mieli swój wkład w uświetnienie obchodów naszego
wspólnego święta.
Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa
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Awaria
pod kontrolą

I

nformujemy, że na terenie placu przy ul. Kużaja doszło do
nieszczęśliwego wypadku. Firma której zlecono prace konserwatorskie nie dołożyła należytej
staranności, co spowodowało zalanie komory fontanny. To z kolei
doprowadziło do uszkodzenia
instalacji elektrycznej, odpowiedzialnej za działanie oświetlenia
na placu oraz działanie samej
fontanny. Dzięki błyskawicznej
reakcji pracowników Urzędu
Miasta oraz Zakładu Gospodarki
Komunalnej, uszkodzenia nie są
bardziej rozległe.
Natychmiast po wystąpieniu
awarii, firma odpowiedzialna
za konserwację obiektu została
wezwana do pokrycia kosztów
naprawy. Firma posiada ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym
po ustaleniu z ubezpieczycielem
zakresu napraw, Gmina przystąpiła do usunięcia uszkodzeń,
w pierwszej kolejności w zakresie oświetlenia. Koszty naprawy
zostaną pokryte z ubezpieczenia
firmy konserwatorskiej. Jednocześnie ZGK zerwało współpracę
z firmą, a na polecenie burmistrza miasta zostaną opracowane stosowne dokumenty w celu
przeciwdziałania
podobnym
sytuacjom.

Pierwsza lokata

Z

espół Taneczny FESS
z
radzionkowskiego
Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka zdobył
I miejsce na Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży
Szkolnej Województwa Śląskiego. Podopieczne nauczycielki
Agnieszki Jochlik wystąpiły
w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie, gdzie
rywalizowały z 56 zespołami.
14 czerwca, podczas Koncertu
Laureatów w sali widowiskowej MDK, otrzymały statuetkę
i dyplom z rąk przedstawicieli
Urzędu Miasta Częstochowy.
Utalentowanym
uczennicom
serdecznie gratulujemy!

Opłata środowiskowa

– kto i za co musi płacić?

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska dotyczy:
1. Przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa;
2. Jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami;
3. Osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Jako korzystający ze środowiska ustalasz we własnym zakresie wysokość należnej opłaty
i wnosisz ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Opłaty wnosisz gdy:
• wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek paliw,
kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu),
• wprowadzasz ścieki nie do kanalizacji lecz do wód lub odprowadzasz ścieki do rzeki
czy rowu melioracyjnego (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe,
wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli
ryb lub innych organizmów wodnych),
• pobierasz wodę z własnych ujęć (wody podziemne, powierzchniowe). Nie wnosisz
opłat za wodę kupowaną od dostawców,
• składujesz odpady (mając podpisaną umowę z odpowiednimi przedsiębiorstwami,
przekazujesz im obowiązek rozliczeń z urzędem marszałkowskim),
• masz samochód służbowy lub inny pojazd mechaniczny wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej,
• ogrzewasz siedzibę przy użyciu własnego kotła C.O.
Wysokość opłat zależy od:
1. Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
2. Ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia,
3. Ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju,
4. Temperatury, w przypadku odprowadzania wód chłodniczych,
5. Wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki
(wody opadowe i roztopowe),
6. Rodzaju substancji zawartych w ściekach oraz ich ilości,
7. Ilości i rodzaju składowanych odpadów.
Nie wnosisz opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.
Uwaga:
1. Niezależnie od wyliczonej kwoty, masz obowiązek przesłania formularzy z naliczonych opłat, w terminie do końca lipca (za I półrocze) i do końca stycznia następnego roku
(za II półrocze) do Marszałka Województwa. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przekazujesz informację o wyliczonej kwocie.
2. Obowiązek ponoszenia opłat ciąży na wszystkich jednostkach organizacyjnych, bez
względu na to, czy ustawa o ochronie środowiska nakłada na nie obowiązek posiadania
decyzji o dopuszczalnej emisji.
3. Podmiotem obowiązanym do zapłaty jest podmiot faktycznie korzystający ze środowiska,
niezależnie od tego, czyją własnością są urządzenia służące do tego korzystania.
Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.bip.slaskie.pl w zakładce Środowisko poz. Opłaty za korzystanie
ze środowiska.
Opracował:
Eugeniusz Tomanek
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.
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Kurier Radzionkowski

Przedwojenna flota
w Radzionkowie

Czekając na boisko

Z

 FLOTYLLA PIŃSKA, PRZEDWOJENNE STATKI HANDLOWE, „KLEJNOTY KSIĘŻNICZKI DAGMARY” CZY MENU
SPRZED STU LAT – TO TYLKO NIEWIELKA CZĘŚĆ KOLEKCJI
ADAMA DASZEWSKIEGO. SWOJE PAMIĄTKI MARYNISTYCZNE POKAZAŁ W RAMACH WYSTAWY „POLSKA FLOTA”,
KTÓREJ WERNISAŻ ODBYŁ SIĘ 15 LIPCA W RADZIONKOWSKIM CENTRUM KULTURY „KAROLINKA”, W RAMACH OBCHODÓW DNIA MORZA.
Adam Daszewski, dziennikarz i wieloletni redaktor „Dziennika Zachodniego”, może pochwalić się największym w Polsce
zbiorem pocztówek o tematyce marynistycznej. Jego kolekcja
liczy ponad 16 tys. sztuk. Do prawdziwych rarytasów należą te
przedstawiające flotyllę pińską, przedwojenną marynarkę handlową, dywizjon lotniczy z Pucka oraz pocztówki z polskimi
okrętami wojennymi, wydane w Wielkiej Brytanii w czasie II
wojny światowej.
Kolekcjoner udostępnił dla zwiedzających również inne eksponaty związane z polską flotą. W gablotach leżały publikowane
w formie książeczek listy pasażerów, gazety wydawane w pokładowych drukarniach, bilety, karty menu i plany statków.
Wystawa obejmowała pamiątki z lat 1889-1946, jednak nie zawierała najstarszego okazu ze zbioru Adama Daszewskiego:
— Udało mi się zdobyć pocztówkę, która powstała w 1886 roku,
a więc zaledwie kilkanaście lat po zaistnieniu kartki pocztowej na
świecie — zaznacza kolekcjoner.
Pamiątki kupował na aukcjach, w internecie bądź wymieniał
je z innymi pasjonatami. Część przysłali mu przyjaciele z zagranicy. Jednak niektóre z nich zdobywał w zaskakujących
okolicznościach:
— Kiedyś zauważyłem pocztówki, które ktoś wyrzucił. Jak przystało na prawdziwego kolekcjonera, nie przepuściłem takiej okazji... Okazało się, że wsród nich znajdowały się niezwykle rzadkie
okazy — opowiada Adam Daszewski.
To jednak nie jedyne atrakcje, jakie przygotowano z okazji obchodów tegorocznego Dnia Morza. Radzionkowski MOSiR
zorganizował konkurs rzeźby z piasku, a Miejska Biblioteka Publiczna warsztaty morskiego origami.
Dzień Morza odbył się w Radzionkowie już po raz trzeci. Święto upamiętnia rocznicę zwodowania statku MS Radzionków, co
nastąpiło 15 lipca 1972 roku.
(AP)
Kurier Radzionkowski

początkiem wakacji został wybrany wykonawca dla budowy wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią,
które powstanie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Jest to bytomski przedsiębiorca BELLSPORT G.
Leszczyński, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Dodać należy, że firma udzieli pięcioletniej gwarancji na
wykonany przez siebie obiekt. Przekazanie frontu robót odbyło się
w dniu 19 lipca br. W ramach zadania wytyczone zostanie boisko
do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m, do koszykówki oraz
dwa korty do tenisa ziemnego. Całość nawierzchni będzie wykonana z bezpiecznego poliuretanu. Boisko zostanie ogrodzone, a także
zamontowane zostaną tzw. piłkochwyty. Łączna wysokość ogrodzenia wraz z piłkochwytami wyniesie 5 m.
Na budowę boiska uzyskano dofinansowanie w ramach programu
Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa wielofunkcyjnych boisk
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 425.738,97 zł, z czego Ministerstwo Sportu wyasygnuje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 200 tysięcy złotych. Resztę kosztów pokryje gmina ze
środków własnych. Zgodnie z umową, boisko powinno być gotowe
najpóźniej do końca października bieżącego roku.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 stanowi kolejny
z elementów wyposażania naszego miasta w nowoczesną bazę
sportową.
(ab)

KOMUNIKAT
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendium
szkolnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 winny złożyć
nowy stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2011/2012 będą przyjmowane od
dnia 1 sierpnia 2011 roku.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na
nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 września
2011 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego będą brane pod uwagę dochody uzyskane
przez członków rodziny w roku 2010.
Wnioski o przyznanie stypendium na nowy rok szkolny
2011/2012 będą przyjmowane w okresie od 1 września do
15 września 2011 roku.
Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego będą brane
pod uwagę dochody uzyskane przez członków gospodarstwa
domowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku –
tj. sierpień 2011 roku.
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych
do przyznania prawa do świadczeń są do pobrania w Dziale
Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radzionkowie ul. Kużaja 19 od dnia
1 sierpnia 2011 roku.

4 (45) lipiec – sierpień 2011
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Wakacje
z „Karolinką”

N

iemal każdego dnia
wakacji w Centrum
Kultury „Karolinka”
coś się dzieje. I to zarówno
coś dla tych najmłodszych,
jak i coś dla tych nieco starszych. Wszystkich, którzy
jeszcze nie wyjechali lub już
wrócili z wakacji, serdecznie
zapraszamy. W końcu po co
siedzieć w wakacje przed
komputerem czy telewizorem? A co proponujemy:
WTORKI
LETNIE WARSZTATY
PLASTYCZNE
2, 9 SIERPNIA
godz. 11.00 (Quilling, filcowanie wełny, biżuteria),
sugerowane dla dzieci od
7. roku życia
ŚRODY
LETNIE WARSZTATY
TANECZNE
3, 10 SIERPNIA
godz. 11.00
(taniec nowoczesny, taniec
towarzyski, taniec klasyczny). Sugerowane dla dzieci
i młodzieży od 10. roku
życia.
Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Za względu na
ograniczoną liczbę miejsc
prosimy o wcześniejsze
zgłaszanie chęci udziału najpóźniej na dzień przez
wybranymi zajęciami.
CZWARTKI
LETNIE KINO
WAKACYJNE
4, 11 SIERPNIA
godz. 11.00
Cena biletu na każdy seans
letniego kina: 6 zł
Więcej o filmach na stronie
www.karolinka.art.pl
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Fyrtek powraca!
To już pewnie! Po trzech latach od ostatniego
festiwalu, a aż sześciu, w których festiwal odbył
się w Radzionkowie, mieszkańcy naszego miasta znów będą mogli podziwiać zespoły folklorystyczne z innych krajów. Koncerty w ramach
VI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych
„FYRTEK” można będzie oglądać oczywiście
na placu przed Centrum Kultury „Karolinka”,
ale nie tylko. Przewidziane są prezentacje m.in.
w Tarnowskich Górach.
Kto się pojawi podczas szóstej edycji festiwalu?
Zespoły „Matičiarik” z miejscowości Banská
Bystrica na Słowacji, „Glio Ventrisco” z miejscowości Castelforte we Włoszech oraz „Branko
Radicevic” z miejscowości Sremska Mitrovica na
Serbii, będą gośćmi na VI Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Folklorystycznych „Fyrtek” 2011. Zespół z Serbii
będzie gościć na festiwalu w miejsce zespołu
z Rosji, który musiał odwołać przyjazd na nasz
festiwal z powodu problemów wizowych.
Zespoły przyjadą do Radzionkowa już w środę
17 sierpnia, jednak koncerty festiwalowe odbywać się będą dopiero od 19 do 21 sierpnia na
scenie przed Centrum Kultury „Karolinka”. Dnia
21 sierpnia, zespoły będą koncertowały również
w Tarnowskich Górach. Podczas pobytu zespołów zagranicznych w naszej miejscowości planowane są spotkania z burmistrzami miast, Radzionkowa oraz Tarnowskich Gór, wizyta w kopalni
zabytkowej w Tarnowskich Górach oraz pobyt
na kąpielisku miejskim w Radzionkowie. Powrót
zespołów do swoich krajów planowany jest na
22 sierpnia.
VI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „FYRTEK” został objęty patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

narodowego Festiwalu „Fyrtek” oraz koncerty zespołów (plac przed Centrum Kultury „Karolinka”)
20 sierpnia 2011 r. – sobota
godzina 10.30 – 12.00 – reklama „Fyrtka” na ulicach miasta Radzionków – występ plenerowy na
Forum Miejskim
godzina 13.30 – 16.00 – warsztaty w Centrum
Kultury „Karolinka” (warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty wokalne)
godzina 18.00 – koncert galowy zespołów na scenie przed Centrum Kultury „Karolinka”
godzina 20.30 – gwiazda wieczoru Zespół
Chrząszcze (The Beatles Cover)
21 sierpnia 2011 r. – niedziela
godzina 11.30 – uroczysta msza święta w kościele pw. świętego Wojciecha w Radzionkowie
godzina 16.00 – koncerty reklamowe w Tarnowskich Górach (zespoły z Serbii, Włoch i Polski)
godzina 18.00 – uroczyste zakończenie festiwalu na scenie przed Centrum Kultury „Karolinka”,
wraz z pokazem efektów warsztatów prowadzonych w poprzednim dniu.
Patronat medialny nad VI Międzynarodowym Festiwalem Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „FYRTEK” sprawują: Radio
Piekary, tygodnik „Gwarek”, portal naszemiasto.pl,
Dziennik Zachodni oraz Echo Miasta.
Więcej o festiwalu na stornie www.fyrtek.art.pl

Program VI Fyrtka 2011
19 sierpnia 2011 r. – piątek
godzina 12.00 – pochód zespołów ulicą Krakowską w Tarnowskich Górach
godzina 19.00 – uroczysta inauguracja Między4 (45) lipiec – sierpień 2011

Kurier Radzionkowski

W

Glio Ventrisco WŁOCHY

kwietniu 1985 roku powstaje zespół folklorystyczny „Glio Ventrisco”. Jako cel stawia sobie ponowne
odkrycie i popularyzację folkloru wywodzącego się
z okolic doliny rzeki Garigliano i południowego Pontino, pięknych zwyczajów i tradycji niegdyś tam żywych.
Poprzez swoje prezentacje, poprzez muzykę i tańce, zespół
chce propagować ten zaginiony antyczny świat wśród nowej
generacji.
Nazwa grupy wywodzi się od nazwy typowej dla regionu śródziemnomorskiego rośliny. Legenda głosi, że zakwitanie tego
kwiatu dawało nadzieję wszystkim podróżnikom i emigrantom
na szybki powrót do macierzy, do ziemi przodków.
Tańce i pieśni, które zespół ma w programie skupiają się na codziennych zwyczajach związanych z życiem społeczności tego
regionu, ich problemami, pracą, ale również szczęśliwymi i wesołymi chwilami, jak zaloty, zaręczyny i śluby.
Grupa liczy 50 członków.

Maticiarik SŁOWACJA

Branko Radičević SERBIA

S

łowacja nie należy do największych państw w regionie, jednak mimo to prezentuje niezwykłą różnorodność i piękno
krajobrazowe. W ciągu zaledwie jednego dnia można przejechać kraj wzdłuż i wszerz, jednak widoki za oknem będą się zmieniać jak w kalejdoskopie. Od żyznych nizin, przez karby wzgórz
i gęsto zalesione stoki wyżyn, aż po strome skalne szczyty górskie.
Ta niezwykłe różnorodność wpłynęła na bogatą tradycję i kulturę
regionu. I to duchowe bogactwo sprawia, że Słowaków rozpiera
duma.
Dziecięcy zespół folklorystyczny „Maticiarik“ powstał w roku
1990. Jednym z głównych celów jest udowodnienie, że dzieci
mogą być niezwykle uniwersalnymi i wszechstronnymi tancerzami
i śpiewakami w dodatku z zachowaniem ludowej ekspresji wyrazu. Praca z oryginalnym materiałem tworzy unikatowy charakter
zespołu „Maticiarik“. W skład grupy wchodzi około 120 dzieci,
a sam zespół dzieli się na trzy podgrupy wiekowe. Dzieci tańczą,
śpiewają i grają, co wydaje się naturalne w ich wieku. Idea, która
stoi za działalnością zespołu opiera się na założeniu, że Słowacka
kultura ludowa wzbogaci i pozostanie na zawsze obecna w życiu
tych młodych artystów.
Zespół brał udział w festiwalach regionalnych, gdzie zdobywał wyróżnienia i nagrody. Zaczął też brać udział w festiwalach poza granicami Słowacji, w tym w Czechach, Polsce, Serbii, Słowenii, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Finlandii. W kategorii par do lat 12 brał
udział w festiwalach w Belgii, Francji, Meksyku, Rosji, Bułgarii i dalekiej Wenezueli.

Kurier Radzionkowski

Z

espół powstał w 1965 roku. Od początku swego istnienia
skupia się na zachowaniu i prezentowaniu piękna serbskiej
tradycji i kultury poprzez pieśni, taniec, muzykę i zwyczaje.
Zespół brał udział w wielu festiwalach zarówno w Serbii, jak i poza
jej granicami, w tym w Grecji, Niemczech, Włoszech, Bułgarii, Turcji, Czechach, Francji i wielu innych krajach zdobywając znaczące
wyróżnienia i nagrody.
Zespół rozsławia i promuje swój region i to na tyle mocno, że spora
grupa członków została wyróżniona specjalną nagrodą „The November award of Sremska Mitrovica.”
Siedzibą zespołu jest Centrum Kultury „Sirmiumart” gdzie odbywają się próby poszczególnych grup (tancerzy, śpiewacy, orkiestra,
etc). Na program zespołu składają się pieśni i tańce z regionu całej
Serbii. O tym, jak kulturowo bogaty to region, świadczyć może
liczba blisko 400 kostiumów i strojów, które zespół ma w posiadaniu. Warto dodać, że część z tych strojów to oryginały.

4 (45) lipiec – sierpień 2011
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Seniorzy wojsk radiotechnicznych
w Radzionkowie

P

ierwszego czerwca 2011 r.
gośćmi radzionkowskich
radiotechników byli: płk
w st. spocz. Henryk Seroka
(87 lat) i ppłk w st. spocz. Alojzy Skrzyszewski (89 lat). W zasadzie to nic niezwykłego nie
kryje się za tą wizytą, zainspirowaną przez Stowarzyszenie
Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie. Jednak
to właśnie ci panowie w latach
1970 – 1971 byli odpowiedzialni
za budowę tego obiektu. Alojzy Skrzyszewski, jako dowódca

3. batalionu radiotechnicznego,
stacjonującego wówczas w Ożarowicach, był kierownikiem budowy i szykował nowe miejsce
bazowania batalionu w Radzionkowie, a Henryk Seroka, dowódca 19. pułku radiotechnicznego
w Chorzowie, nadzorował te
prace podległej sobie jednostki.
Goście w towarzystwie gospodarza obiektu technicznego
por. Koziorowskiego podziwiali modernizację wznoszonej
niegdyś budowli, wspominając
siermiężne warunki, z jakimi się
wówczas zmagali. Obejrzeli też
zdjęcia z tamtych lat i zapoznali się z aktualnymi warunkami
służby współczesnych radiotechników, a także z działalnością
Stowarzyszenia RADAR, którego
przecież są honorowymi członkami. Goście z wielką radością
przyjęli do wiadomości fakt, iż
27 sierpnia br., w 40. rocznicę
tej pamiętnej przeprowadzki,
odbędzie się w Ożarowicach
okolicznościowa
uroczystość
posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Wojciech Bonczek

Projekt wolontaryjny SP 1
najlepszy!

W

ramach programu „Szkoła bez przemocy” uczniowie
„Jedynki” wraz z rodzicami i nauczycielami pokazali,
że wspólnie można zrobić wiele dobrego. Podejmowane działania proponowały dzieciom różne sposoby spędzania
wolnego czasu. Wnosiły w ich życie wiele dobrego, uczyły odpowiedzialności, pokory oraz wrażliwości na potrzeby innych. Nasi
młodzi wolontariusze angażowali się całym sercem w realizację
zaplanowanych działań.
Projekty realizowane były od stycznia do końca kwietnia, kiedy to
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i... projekt wolontaryjny SP 1
okazał się najlepszym w województwie śląskim! Ofiarność i zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli zaowocowało nagrodą. Dwoje naszych uczniów – Dominika Kiczka i Szymon Jasiok
weźmie udział w tygodniowym wyjeździe wakacyjnym na Letnią
Szkołę Liderów Wolontariatu do Kazimierza Dolnego. Tam, poza
atrakcjami wypoczynkowymi, korzystać będą z warsztatów dla
młodych liderów wolontariatu, będą również uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
6 czerwca ogłoszono w Polsce „Dniem Szkoły bez przemocy”.
SP 1 razem z wszystkimi innymi szkołami w kraju, które przystąpiły do programu, zorganizowała w tym dniu rozgrywki sportowe,
wieńczące tegoroczną działalność wolontaryjną. Szkolne koło wolontaryjne „Pomocna dłoń” pod pieczą pani Joanny Leciej przygotowało w tym dniu konkurs wiedzy „Omnibus” oraz wiele konkurencji sportowych. Całość zakończył występ rozrywkowy uczniów
klasy IVa.
Wielkim wyróżnieniem dla naszej szkoły jest również zaproszenie
Joanny Leciej wraz z dwójką uczniów na galę wręczenia nagród
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie – 14 czerwca, wystosowane
przez panią prezydentową Annę Komorowską oraz organizatorów
programu. Docenienie naszego projektu przez komisję to dla nas
wielki sukces, radość i powód do dumy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1

Udany obóz żeglarsko–kajakowy

U

czniowie z radzionkowskich szkół
wrócili z obozu letniego organizowanego we Wdzydzach Kiszewskich. Podczas bardzo aktywnego wypoczynku na Kaszubach, 46 uczniów poznało
uroki żeglowania po jeziorze Wdzydzkim.
Początki nauki jak zwykle były trudne, ale
po niedługim czasie wszyscy odczuwali już frajdę żeglowania i „łapania” wiatru
w żagle. Część uczestników już wyraża
chęć powrotu za rok, by zdobyć patenty
żeglarskie. Wielką atrakcją obozu była całodzienna wyprawa w malownicze okolice
kaszubskich lasów i jezior. Po pokonaniu
rowerami 20 km trasy przepięknym sosnowym lasem, dojechaliśmy nad jezioro
Schodno, gdzie czekała nas przesiadka na
kajaki i powrót do ośrodka nad rzeką Wdą.
W przerwie czekał już na nas ciepły posiłek: pyszna zupa i kiełbaski, które piekliśmy
sobie na ognisku. Wreszcie kajaki na wodę
i w drogę.
W czasie spływu pojawiło się kilka przeszkód, które z trudem pokonali niektórzy
uczestnicy, tracąc przy tym trochę sił. Na
szczęście około godz. 17.00 zobaczyliśmy

10

już w oddali nasz ośrodek i siły wróciły bardzo szybko. To był bardzo aktywny dzień.
Wszyscy byli zachwyceni rzeką Wdą i okoliczną przyrodą, którą obserwowaliśmy
z kajaków. W jeden z pochmurnych dni
wybraliśmy się do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.
Malowniczo położony skansen tuż nad
samym jeziorem ukazuje zespoły zabudowy kaszubskiej, stanowiące fragmenty wsi
w ich typowym układzie. Skansen powstał
już w 1906 roku i jest najstarszym tego
typu obiektem w Polsce. Tam uczyliśmy
się garncarstwa, języka kaszubskiego, chodzenia na szczudłach. W karczmie wszyscy
spróbowali wspaniałości regionalnych tak
zwanych „ruchanek”, które przypominają
nasze racuchy. Kolejnym bardzo ciekawym
miejscem, które poznaliśmy, było Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,
a w nim: dom do góry nogami, najdłuższa
deska świata (ponad 36 metrów) i najdłuższy stół (około 35 metrów). Wszystkim odpoczywającym na Kaszubach polecamy to
miejsce. Jednak by je zwiedzić bez wielkich
tłumów, trzeba przyjechać na miejsce przed
4 (45) lipiec – sierpień 2011

godz. 10.00. Na zakończenie naszego pobytu odwiedziliśmy Kościerzynę – popularne centrum turystyczne w południowej
części Pojezierza Kaszubskiego. Niestety,
nasz obóz dobiegł już końca, ale pozostały
wspomnienia i piękne zdjęcia. W imieniu
organizatora letniego wypoczynku Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie dziękuję wychowawcom: pani
Katarzynie Krzyszpin, pani Izabeli Mrozek,
panu Krzysztofowi Nocoń oraz wszystkim
uczestnikom za wspólnie spędzony czas.
Zachęcam do odwiedzenia Kaszub.
Grzegorz Kłaczek

K

NAPISZ DO KURIERA

olejny
numer
„Kuriera”
ukaże się w połowie września. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą
na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do
26 sierpnia. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Kurier Radzionkowski

UCHWAŁY RADY MIASTA
INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2011 roku na X sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr X/69/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2010 r.;
2. Uchwałę Nr X/70/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2010 r.;
3. Uchwałę Nr X/71/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
4. Uchwałę Nr X/72/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na realizację remontów cząstkowych w ciągu
dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Radzionków;
5. Uchwałę Nr X/73/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu;
6. Uchwałę Nr X/74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr X/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr X/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. Uchwałę Nr X/77/2011 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków”;
10. Uchwałę Nr X/78/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;
11. Uchwałę Nr X/79/2011 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2012-2015;
12. Uchwałę Nr X/80/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2011 roku;
13. Uchwałę Nr X/81/2011 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego o nr NP/II/0911/237/11 z dnia 07 czerwca
2011 roku;
14. Uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
15. Uchwałę Nr X/83/2011 w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011 – 2026”;
16. Uchwałę Nr X/84/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
									
								
Sekretarz Miasta
							
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała Nr X / 72 / 2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na realizację remontów cząstkowych w ciągu dróg powiatowych leżących
na terenie Gminy Radzionków.
Działając na podstawie przepisów art. 10 ust. 2, art. 51 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.
Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 95 000,00 zł Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie remontu
cząstkowego nawierzchni bitumicznej ulicy Długiej w Radzionkowie.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011 rok.
§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w zawartej umowie
pomiędzy Gminą a Powiatem.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
							
Uchwała Nr X / 77 / 2011
Rady Miasta Radzionków
z dna 28 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków”
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), art. 162 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiKurier Radzionkowski
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ska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i § 1 pkt 1, 2 uchwały Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (M.P. Nr 50, poz. 735 ze zm.), na
wniosek Burmistrza Miasta Radzionków
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

UZASADNIENIE
Rezolucją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wycofania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997 r. Nr 38 poz. 373)
wezwano Radę Ministrów do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na
terytorium Polski. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku. Program ten nałożył na gminy szereg obowiązków, m.in. uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami.
W 2009 r. dokonano aktualizacji celów oraz działań w powyższym programie poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały Nr 122/2009
z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”.
Program ten utrzymuje cele poprzedniego programu z dnia 14 maja 2002 r. takie jak usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, likwidacja szkodliwego
oddziaływania azbestu na środowisko.
Ponadto określono nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie do 2032 r., wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Cele Programu osiągane będą przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym). Na poziomie lokalnym zadania realizuje samorząd gminny m.in. poprzez przygotowywanie i aktualizację
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami.
W związku z powyższym w lipcu 2009 r. Urząd Miasta Radzionków wziął udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki
o nazwie AZBEST w celu pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z opracowaniem Programu usuwania
wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu pozyskano kwotę w wysokości
19.154,00 zł na ten cel. Powyższe działania były przeprowadzone przez firmę zewnętrzną Eco-art Sp. z o.o. z Warszawy.
W związku z pozyskaniem środków finansowych, firma Eco-art. Sp. z o.o. przeprowadziła inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie
Miasta Radzionków w okresie lipiec – wrzesień 2009 r., a następnie opracowała Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta
Radzionków.
W związku z art. 46 i 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dokument strategiczny, jakim
jest przedmiotowy Program, wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poprzez sporządzenie prognozy
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 53 ww. ustawy Burmistrz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z prośbą o podanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko dla projektu Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków. Zgodnie ze wskazaniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego tj. zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy,
została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Następnie zgodnie z art. 54 ust. 1, art. 57 ust.1 pkt 2 przekazano do zaopiniowania prognozę oddziaływania na środowisko dla powyższego
dokumentu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i uzyskano opinie
pozytywne.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zaopiniował prognozę pozytywnie pismem z dnia 29.04.2011 r. znak
WOŚ.410.116.2011.JW z uwagami, które zostały naniesione do przedmiotowych dokumentów. Natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny przedłożył pozytywną opinię pismem z dnia 27.04.2011 r. znak NS/NZ/521/A/0254/65/11.
Ponadto na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, art. 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dnia 4.04.2011 r. opublikowano Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie konsultacji społecznych
przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu usuwania wyrobów azbestowych
z terenu miasta Radzionków. Obwieszczenie zamieszczono w prasie, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Urzędu Miasta Radzionków. Zgodnie
z prawem konsultacje społeczne trwały 21 dni. W tym czasie zainteresowani mogli składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu. W czasie
trwania konsultacji nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
W związku z charakterem swoich obowiązków służbowych, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska często uczestniczą w różnego rodzaju
oględzinach w terenie (m. in. podczas procedury wydawania decyzji na wycinkę drzew), co przyczyniło się do uzupełnienia inwentaryzacji
wyrobów azbestowych na terenie Gminy (dot. posesji przy ul. M.Dąbrowskiej, ul. Wiosennej, ul. Pietrygów).
Ponadto w czerwcu br. zaktualizowano zarówno Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków jak i Prognozę od12
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działywania na środowisko pod względem obecnego stanu prawnego.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze, iż gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest
istotnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, został opracowany Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta
Radzionków. Dokument ten ujmuje zagadnienia związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje cele i zadania wynikające z krajowego programu w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie Miasta Radzionków, uwarunkowania prawne
użytkowania i usuwania azbestu, inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie Miasta oraz harmonogram realizacji, aspekty finansowe
oraz monitoring realizacji.
Sporządzony projekt jest zgodny z innymi dokumentami strategicznymi Gminy, przyjętymi planami i programami wyższego szczebla i polityką
ekologiczną Państwa.
Uchwalony w takim kształcie Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków, będzie dokumentem strategicznym
wykorzystywanym przez samorząd terytorialny jako instrument zarządzania środowiskiem.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Uchwała Nr X / 79 / 2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2012-2015
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
kadencji 2012-2015, zwany dalej Zespołem.
§ 2.
1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Zespół przygotuje do dnia 10 września 2011 roku i przedstawi ją na najbliższej po tym terminie sesji Rady
Miasta.
§ 3.
W skład Zespołu wchodzą:
1) STEFAN HAJDA
2) KLAUDIUSZ JANIA
3) EUGENIUSZ MAREK
4) MAREK MINAS
5) ERHARD REISS
6) PIOTR TOBÓR
7) MAREK WILCZEK
Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.
§ 5.

		

UZASADNIENIE
Dnia 1 stycznia 2012 r. rozpocznie się nowa czteroletnia kadencja ławników. Procedura dotycząca wyborów ławników została uruchomiona w maju br. Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach (zgodnie z art. 161 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych) pismem znak:
Adm.0130-4/11
z dnia 28 kwietnia 2011 r. podał liczbę ławników, jaką Rada Miasta ma obowiązek wybrać. W związku z tym, Rada Miasta wybierze 2 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz 7 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, w tym
w sprawach z zakresu prawa pracy – 4 ławników.
Zgłoszenia kandydatów na ławników są przyjmowane do 30 czerwca br. Wybory ławników muszą odbyć się najpóźniej w październiku br.
Zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy, przed przystąpieniem do wyborów ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji
rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Ustawa nie precyzuje, kto może być członkiem zespołu opiniującego. Proponuje się więc, uznając za najbardziej zasadne, by zespół składał
się z radnych.
W niniejszym projekcie przedstawiono także propozycję terminu na wydanie opinii o kandydatach – wrzesień br., a także zaproponowano,
by przedmiotowa opinia została przedstawiona Radzie na sesji wrześniowej.
Kurier Radzionkowski
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To był udany weekend

P

onad 1,5 tysiąca osób w sobotę, 9 lipca skorzystało
z oferty kąpieliska na Księżej Górze. Oprócz kąpieli
w wyremontowanych basenach, można było skorzystać z boisk do siatkówki plażowej, piłki nożnej, kortów, tenisa stołowego, trampoliny, bujaczka dla dzieci, zjeżdżalni
czy kuli wodnej. Specjalnie na ten dzień radzionkowski MOSiR przygotował warsztaty ceramiczne. Spora grupa dzieci
pod okiem instruktora Władysława Grzesicy lepiła z gliny
arcydzieła w nietypowych jak na tę czynność strojach kąpielowych. Wszystkie prace, a było ich ponad 70, można
było podziwiać przy wejściu na basen, a najlepsze zostały
nagrodzone.
Następnego dnia młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności na rowerowym torze przeszkód. Dużym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszyło się pokonanie slalomu na rowerze w alkogoglach (po ich założeniu widzimy świat jak po
spożyciu alkoholu). I niestety okazało się, że taka jazda jest
wyjątkowo trudna i niebezpieczna. Żadnemu z uczestników
nie udało się przejechać prostego slalomu bez problemów.
W tym dniu można było dodatkowo skorzystać z bezpłatnego masażu relaksacyjnego zorganizowanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach w ramach
akcji „Plażuj z GWSH”.

Otwarcie kąpieliska

P

omimo niesprzyjającej aury, sporo osób w piątek,
24 czerwca skorzystało z wodnych przyjemności
podczas otwarcia kąpieliska na Księżej Górze. Przez
całe lato nad bezpieczeństwem pływających czuwa czterech doświadczonych ratowników, dwóch ochroniarzy oraz
pracownicy MOSiR. W tym roku na Księżej Górze rozpoczął
również działalność dobrze zaopatrzony punkt gastronomiczny. Podobnie jak w roku ubiegłym, na kąpielisko będzie
można dojechać autobusem linii 919.

Żeglowali

załóg, 21 wyścigów i aż 7 godzin trzeba było, aby
wyłonić kolejnego mistrza podczas IX Mistrzostw
Mistrzostwa w strzelaniu 15
Radzionkowa w Żeglarstwie, które odbywały się 11 czerw-

W

ramach tegorocznych Dni Radzionkowa, 9 czerwca na Księżej Górze zorganizowano już po raz trzeci Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu. Wzięło
w nich udział ponad 50 uczestników. Było „ostre” strzelanie
nie tylko z broni pneumatycznej, ale także okazja do strzelania z łuku.
W strzelaniu z broni pneumatycznej w kategorii mężczyzn do
lat 18 zwyciężył Mateusz Chojnacki, a w kategorii mężczyzn
powyżej lat 18 najlepszy okazał się Andrzej Plewnia. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Justyna Hajda. Z kolei w strzelaniu z łuku w kategorii open zwyciężył Mirosław
Mojza. Wręczenie nagród miało miejsce 12 czerwca podczas
obchodów Dni Radzionkowa na scenie przed CK „Karolinka”.
Jak zawsze współorganizatorem mistrzostw było Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” z Radzionkowa.

14

ca nad zalewem Nakło-Chechło. Jeszcze po przedostatnim
wyścigu zdecydowanie prowadził Andrzej Kowalczyk ze
swoją załogą, ale doskonała postawa w ostatnim wyścigu
załogi Grzegorza Widawskiego i jego trzech załogantek
sprawiła, że to właśnie oni po raz trzeci z rzędu wygrali radzionkowskie regaty. Drugie miejsce zajęła osada Andrzeja
Kowalczyka, na trzecim miejscu dopłynęła załoga Jacka Gonery. Czwarte miejsce zajęła osada krakowsko-warszawska
dowodzona przez sternika Marcina Spędzia, a piąte miejsce
przypadło załodze Krzysztofa Klaka. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody oraz specjalnie przygotowane na zawody pamiątki. Mogli skosztować również smacznego radzionkowskiego kołacza i pysznego gulaszu. Zawody udało się
zorganizować dzięki wsparciu Firmy Uniwersal z Katowic,
BNP Paribas oraz Aereco.
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Piknik integracyjny
18
czerwca br. na terenie Księżej
Góry w Radzionkowie odbył
się Piknik Integracyjny zrealizowany
w ramach projektu systemowego tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej
„Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Impreza odbyła się pod hasłem „Integracja społeczna nasz wspólny cel”
i była jednym z działań środowiskowych realizowanego w bieżącym roku
Programu Aktywności Lokalnej dla
osób niepełnosprawnych.
Na piknik zostały zaproszone władze
miasta, wszyscy byli i obecni uczestnicy realizowanych przez OPS projektów
oraz mieszkańcy Radzionkowa, którzy przybyli z przyjaciółmi, rodzinami,

w towarzystwie dzieci, aby ciekawie
spędzić sobotnie popołudnie.
Gośćmi specjalnymi byli uczestnicy
zaprzyjaźnionego Programu Aktywności Lokalnej na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Teraz my” z Katowic.
W ramach pikniku przygotowano dla
uczestników wiele atrakcji, w tym liczne konkursy, zabawy chustą klanza,
zawody sportowe i sprawnościowe,
w których chętnie brali udział zarówno
dorośli jak i dzieci. Szczególnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób dorosłych, cieszyło się przeciąganie liny.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dzieci miały możliwość pomalować
sobie twarz.
Podczas trwania Pikniku został przeprowadzony pokaz pierwszej pomo-

IO CUP 2011

Zagrają o Puchar Burmistrza

J

Kurier Radzionkowski

Pracownik socjalny ds. PAL
Julianna Górecka

Wojskowo
w Radzionkowie

SPORT

uż po raz szósty amatorzy piłki
nożnej zmierzą się w rozgrywkach
Turnieju Piłki Nożnej IO CUP 2011.
Przez cały wrzesień na boiskach na
Księżej Górze zawodnicy rywalizować będą o zaszczytny tytuł najlepszej
drużyny o Puchar Burmistrza Radzionkowa. W ubiegłym roku w turnieju
wzięła udział rekordowa ilość 272 zawodników z 24 drużyn. Organizatorzy
liczą, że w tym roku będzie podobnie.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 1994 roku i starsi.
W każdej drużynie może znaleźć się
maksimum trzech zawodników zrzeszonych w klubach PZPN klasy A i B.
Organizatorzy planują, że w rozgrywkach weźmie udział 16 lub 24 drużyn, które podzielone zostaną na grupy. Każdy mecz rozgrywany będzie
w czasie 2 x 25 minut, z pięciominutową przerwą.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane
są do 5 września. O zakwalifikowaniu

cy przedlekarskiej a przez cały czas
trwania imprezy był czynny bezpłatny
punkt pomiaru ciśnienia.
Na pikniku oczywiście nie zabrakło poczęstunku, którym były kiełbaski z grilla
oraz ciasto.
Całej imprezie towarzyszyła przemiła
oprawa muzyczna, a piknik zakończył
konkurs karaoke i wspólne śpiewanie,
a co poniektórzy uczestnicy nawet dali
się porwać do tańca.
Na pikniku panowała bardzo przyjazna
atmosfera, sprzyjająca wzajemnej integracji uczestników.
Pomimo pochmurnego nieba, pogoda
dopisała i wszyscy uczestnicy imprezy
bardzo dobrze się bawili.

drużyny decydować będzie kolejność
oddania kompletnej karty zgłoszeniowej. Udział w turnieju można zgłaszać
od poniedziałku do piątku od godziny
7.30 do 15.30 w Referacie Promocji,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Radzionków (pok. nr 13; II piętro, tel. 32
388-71-45). Szczegółowe informacje
uzyskać można też pod numerem telefonu 609-299-925. Regulamin turnieju dostępny jest na stronach: www.
radzionkow.pl i www.iocup.pl. Spotkanie organizacyjne, połączone z losowaniem grup, odbędzie się 8 września w Centrum Kultury „Karolinka”.
Głównym organizatorem IO CUP
jest Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego Koło w Radzionkowie. Współorganizatorami turnieju są: Urząd Miasta Radzionków
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radzionkowie.

M

iłośników militariów ucieszy
z pewnością fakt, że po raz drugi
w naszym mieście zorganizowany
zostanie Piknik Militarny. 17 września na
radzionkowskich Plantach (teren pomiędzy
ulicą Skotnicką a kościołem pw. WNMP)
dziać się będzie naprawdę sporo. Zaplanowano m.in. pokaz możliwości służb mundurowych: policji, straży pożarnej, straży
granicznej i służby celnej. Swoje stanowiska będą mieć również siły powietrzne
i Wojskowa Komenda Uzupełnień. Do Radzionkowa zjadą też Grupy Rekonstrukcji
Historycznej. Gościć będziemy 45. Dywizję Piechoty Armii Amerykańskiej z czasów
II wojny światowej oraz 314. Dywizję Piechoty płk Piotra Jefimienki, odtwarzającą
Armię Czerwoną również z czasów II wojny światowej. W części artystycznej wystąpi zespół KGB, czyli Kabaretowa Grupa
Biesiadna. Nie zabraknie i słynnej wojskowej grochówki.
Organizatorami Pikniku Militarnego są
Urząd Miasta Radzionków oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR.
Szczegółowy program imprezy będzie dostępny na stronie internetowej: www.radzionkow.pl oraz na plakatach.

(ŁK)
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Nasza tenisistka na podium

M

iło nam poinformować, że Gabriela Sławik, mieszkanka Radzionkowa i zapalona tenisistka, zajęła wysokie miejsca w aż
trzech turniejach tenisowych, rozgrywanych w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy.
Pierwszy sukces pani Gabriela odniosła podczas turnieju tenisowego
z cyklu atp – Prince Cup, odbywającego się na kortach Tenisowego Klubu Sportowego „Budowlani” w Chorzowie. W kategorii „gra pojedyncza
kobiet 45+” nasza tenisistka zajęła trzecie miejsce. Brązowy medal pani
Gabriela Sławik wywalczyła również w trakcie 51. Międzynarodowych
Mistrzostw Seniorów, rozgrywanych w dniach 25 czerwca – 2 lipca w Sopocie. To jednak nie koniec dobrej passy. Zawodniczka z Radzionkowa
zajęła też drugie miejsce w grze pojedynczej kobiet w trakcie Turnieju
Seniorów atp o Puchar Prezydenta Katowic Piotra Uszoka, rozgrywanego w Katowicach w dniach 9-11 lipca.
Naszej tenisistce gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy
kolejnych!
(ŁK)

Mamy klub judo
 JUDO TO SPORT RODEM Z JAPONII, KTÓREGO
TWÓRCĄ BYŁ PROFESOR JIGORO KANO. ZEBRAŁ ON
I ULEPSZYŁ CHWYTY JIU-JITSU NADAJĄC IM NOWĄ FORMĘ. KANO USUNĄŁ Z JIU-JITSU ELEMENTY MOGĄCE ZAGROZIĆ ZDROWIU LUB ŻYCIU WPROWADZAJĄC NOWE,
STWORZONE PRZEZ SIEBIE.
Fundamentem ideologicznym tej sztuki walki są szlachetne
zasady: „Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku” –
polega ona na wykorzystaniu siły ataku do wychwiania go
i pokonania jego własną siłą; drugą zasadą jest „Obopólne
dobro i pomyślność” – dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo
swoje i innych (nie tylko na treningu). Współczesne judo jest
sportem ograniczonym przepisami, to rodzaj walki zapaśniczej, wymagającej specjalnego ubioru zwanego „judogi”.
Ogólny rozwój fizyczny, a następnie uzyskanie skuteczności
w zawodach – oto główne cele współczesnego judo.
Trening judo uprawiać można już od najmłodszych lat, 5-9 lat
to etap tzw. funny judo, zajęcia prowadzone są w formie
zabawowej, mają charakter ogólnorozwojowy, w głównej
mierze uczą dzieci poprawnie padać. Zadania te są fundamentem bezpiecznego bardziej zaawansowanego treningu.
Sportowy trening judo rozpoczyna się w wieku IV klasy podstawowej. Ma on za zadanie oprócz gimnastyki, zabaw i nauki techniki wprowadzenie elementu rywalizacji w postaci
sportowej walki judo. Dzieci i młodzież zainteresowane tą
formą aktywności fizycznej serdecznie zapraszamy na treningi już od września do radzionkowskich szkół podstawowych nr 1 i 2. Od lipca zapraszamy osoby dorosłe w poniedziałki i środy od godziny 19.00 do Szkoły Podstawowej nr 1
w Radzionkowie.
— Bardzo się cieszę, że w moim rodzinnym mieście Radzion16

kowie powstała sekcja judo, która umożliwi dzieciom i młodzieży zapoznanie się z tym pięknym sportem olimpijskim.
IKIZAMA JUDO CLUB będzie szansą na odkrywanie talentów
ukrytych gdzieś wśród radzionkowskiej młodzieży, talentów,
które mam nadzieję w przyszłości będziemy mieli okazję
oglądać na arenach Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że zajęcia na
tatami mogą stać się również znakomitą formą aktywności ruchowej dla dorosłych mieszkańców Radzionkowa, ponieważ
judo to nie tylko sport, to również sztuka walki i samoobrony
— mówi Robert Krawczyk olimpijczyk z Sydney, Aten i Pekinu, Mistrz Europy oraz medalista Mistrzostw Świata.
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