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Dokończenie na str. 4

Sukcesem zakończył się 
w  tym roku udział gminy 
Radzionków w  XVI Spor-

towym Turnieju Miast i  Gmin 
Województwa Śląskiego, rozgry-
wanym pod patronatem Mar-
szałka Województwa Śląskiego. 
Koordynatorem imprezy jest 
Zarząd Wojewódzki Śląskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Katowicach. Organi-
zatorom zależy na popularyzacji 
sportu i rekreacji oraz na jak naj-
liczniejszym udziale mieszkańców 
w  zawodach i  zabawach. Pod 
uwagę brane są także wydatki 
na kulturę fizyczną w budżetach 
samorządów. 
W  tegorocznym turnieju, który 
odbył się w  ramach Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich, uczestniczyło 221 tys. 140 
mieszkańców z 26 śląskich miast 
i  gmin. Radzionków rywalizował 
z  gminami liczącymi od 15 tys. 
do 40   tys. mieszkańców. W za-
wodach w  sumie uczestniczyło 
2035 z 16 tys. 865 mieszkańców 
Radzionkowa, czyli 12,07 pro-
cent. Wydatki gminy na sport 
wyniosły 2 mln 762 tys. 292 zł, 
co daje średnią 163 zł 79 gr na 
jednego mieszkańca. Lepsze od 
Radzionkowa były tylko Miedźna 
i Mikołów.
Udany był także start Radzionko-
wa w V edycji konkursu Aktywna 
Gmina. Celem rywalizacji organi-
zowanej przez fundację Aktywni, 
jest wyłonienie regionów, które 
popularyzują sport, rekreację 
i aktywny tryb życia. Pod uwagę 
brane są imprezy organizowane 
lub sponsorowane przez gminy: 
kursy, zajęcia, szkolenia – tak-
że dla kobiet w  ciąży, niepełno-
sprawnych i  osób z nadwagą we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych. Uwzględniane są inwesty-
cje sportowe, zakupy i użyczanie 
sprzętu dla szkół. 
Podczas finału tegorocznego kon-
kursu, który odbył się w Radlinie, 
Radzionków otrzymał wyróżnie-
nie w postaci bezpłatnych szkoleń 
dla instruktora Nordic Walking 
i instruktora Gymstick.

Premia
za sport
Ponad 12 procent mieszkańców 
Radzionkowa uprawia sport, 
wynika z podsumowania Ślą-
skiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej.

Około 11 ha po-
wierzchni gminy 
Radzionków zo-

stało włączone do Byto-
mia 1 stycznia 2003 roku 
na podstawie decyzji Rady 
Ministrów z  25 czerwca 
2002 roku. O korektę gra-
nic obu gmin wnioskowały 
wówczas władze Bytomia. 
Mimo sprzeciwu samorzą-
dowców z  Radzionkowa, 
już w  lipcu 2001 roku sta-
rosta tarnogórski zezwolił 
Bytomskiemu Przedsię-
biorstwu Komunalnemu na 
budowę na spornym tere-
nie Oczyszczalni Ścieków 
„Centralna”. Nieskuteczna 
była skarga radzionkow-
skiego magistratu na mini-
sterialną decyzję, którą 25 
marca 2003 roku odrzucił 
Trybunał Konstytucyjny. 

Po uruchomieniu w  2004 
roku nowej oczyszczalni, 
mieszkańcy okolicznych 
domów zaczęli narzekać 
regularnie na fetor. Dlatego 
w  2009 roku Gabriel To-
bor, burmistrz Radzionko-
wa, postanowił ponownie 
zakwestionować w  Trybu-
nale Konstytucyjnym decy-
zję Rady Ministrów. Przy-
gotowaniem wniosku zajęła 
się Kancelaria radców praw-
nych SPCG z Krakowa.

Na sesji radzionkowskiej 
Rady Miasta 24 czerwca 
2010 roku rajcy zapoznali 
się z  uchwałą stwierdzającą 
niezgodność rozporządzenia 
Rady Ministrów sprzed ośmiu 
lat z  ustawą i  ratyfikowaną 
umową międzynarodową 
oraz Konstytucją RP. — Ta-
kie wystąpienie jest możliwe 
i może nam przynieść sukces 
— zapewniał Krzysztof Kula, 
wiceburmistrz Radzionkowa.

Wraca spór o zabrane hektary
Decyzja Rady Ministrów sprzed ośmiu lat o zmianie granic pomiędzy Radzionkowem i Byto-
miem ponownie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. W nowym wniosku poja-
wiają się inne zarzuty i okoliczności.

Lato w  mieście wcale nie 
musi być nudne. Przeko-
nują się o  tym najmłodsi 

mieszkańcy Radzionkowa, któ-
rzy w tym roku korzystają z bo-
gatej oferty zajęć rekreacyjnych 
i  sportowych, odbywających 
się w  naszym mieście. Ci, 
którzy jeszcze nie mieli oka-
zji w  nich uczestniczyć, mają 
nadal szansę, ponieważ do 
końca sierpnia organizatorzy 
nie zwalniają tempa, cały czas 
zapraszając dzieci do wspólnej 
zabawy.

Wakacje pełne zabawy
Dokończenie na str. 5
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Tworzymy
nowoczesne miasto
— Dzięki Pana zaanga-
żowaniu powstał w  Ra-
dzionkowie nowoczesny 
skatepark. Młodzi ludzie 
wyjątkowo aktywnie włą-
czyli się w opracowywanie 
koncepcji. A  Pan podobno 
cierpliwie wsłuchiwał się 
w ich pomysły. Co chciałby 
Pan jeszcze zrobić dla mło-
dzieży naszego miasta?
— Skatepark w  obecnym 
kształcie i  miejscu powstał 
dzięki zaangażowaniu mło-
dzieży. Moja rola ogranicza-
ła się jedynie do koordynacji 
toczących się w tym zakresie 
działań, zgodnych z oczeki-
waniami i  wizjami młodych 
ludzi. Muszę przyznać, że 
są to osoby z pasją, których 
wiedza i  doświadczenie 
bardzo wpłynęły na proces 
projektowania i realizacji tej 
inwestycji. Przykład skate-
parku pokazuje, że miasto 
jest wrażliwe na potrzeby 
swoich mieszkańców i  sta-
ra się tworzyć przestrzeń, 
w której każdy mieszkaniec 
znajdzie miejsce do realiza-
cji swoich zainteresowań. 
Jestem osobą otwartą na lu-
dzi, dlatego wspierać będę 
każdą inicjatywę służącą 
naszej gminie. Może na 
mnie zawsze liczyć nie tylko 
młodzież. Obecnie prowa-
dzę rozmowy na temat kon-
cepcji budowy w  naszym 
mieście małego krytego ba-
senu przyszkolnego, który 
służyłby przede wszystkim 
naszym najmłodszym.

— W  ostatnim czasie 
w Radzionkowie ruszyło też 
kilka innych poważnych in-
westycji, m.in. budowa hali 
sportowej, termomoderni-

Rozmowa z Dariuszem Wysypołem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Radzionków

zacja szkół... Jak Pan ocenia 
podejmowane przez mia-
sto zadania inwestycyjne?
— Mam wpływ na realizo-
wane inwestycje, więc nie 
mogę bezstronnie ich oce-
nić. Wspierałem je, ponie-
waż uważam, że są cenne 
i  ważne dla naszego mia-
sta. Ocenę pozostawiam 
mieszkańcom. Jednak, kie-
dy widzę odradzające się 
budynki szkół i  przedszkoli, 
boiska pełne młodzieży, 
uśmiechnięte dzieci i  rodzi-
ców bawiących się z nimi 
na powstałych placach za-
baw, ludzi korzystających 
z forum, kiedy słyszę, z jaką 
niecierpliwością mieszkań-
cy czekają na oddanie hali 
sportowej i  ukończenie 
budowy kompleksu rekre-
acyjnego na Księżej Górze, 
jestem przekonany, że de-
cyzje, w  których podejmo-
waniu uczestniczyłem, były 
słuszne.

— Ważnym przedsię-
wzięciem jest też budowa 
rynku w Radzionkowie. Ro-
zumiem, że jest Pan prze-
konany, że jest on miastu 
potrzebny, ale czy rzeczy-
wiście jest niezbędny?
— Jestem przekonany, że 
nowy rynek będzie milo-
wym krokiem w  rozwoju 
naszego miasta, dlatego tak 
bardzo wspieram tę inwe-
stycję. Z  założenia będzie 
to miejsce głównie o  cha-
rakterze kulturotwórczym 
i  reprezentacyjnym, jed-
nak powstaną tam również 
tak potrzebne mieszkania, 
drobne obiekty handlowe, 
gastronomiczne i  ekspozy-
cyjne. Rynek jest sercem 

miasta, miejscem spotkań 
mieszkańców, placem twór-
czych inicjatyw. Jeżeli nawet 
nie zbudujemy drugiego 
Krakowa, to wierzę, że nowy 
tętniący życiem rynek w Ra-
dzionkowie nie będzie mniej 
atrakcyjny. 

— Powoli zbliżamy się do 
końca kadencji. Jak Pan 
ocenia mijające cztery lata 
w Radzionkowie?
— Jestem zadowolony z fak-
tu, że w  przeciągu tak krót-
kiego okresu udało się nam 
rozwiązać tak wiele proble-
mów dręczących naszych 
mieszkańców. Dzisiaj już 
nikt nie pamięta, że jeszcze 
cztery lata temu w  naszym 
mieście brakowało przestrze-
ni rekreacyjnej, boisk i przy-
jaznej przestrzeni miejskiej. 
Wyremontowano większość 
ulic oraz wymieniono i zmo-
dernizowano kilometry ka-
nalizacji. Jestem dumny, że 
mogłem uczestniczyć w po-
dejmowaniu tych decyzji, 
jednak mam świadomość, że 
to dopiero początek tworze-
nia nowoczesnego miasta.

— Na jakie trudności napo-
tykała Rada Miasta w trak-
cie swojej działalności?
— Rada Miasta składa się 
z osób o różnych poglądach, 
temperamencie i  spojrzeniu 
na problemy miasta, dla-
tego często jest miejscem 
ostrych sporów i  dyskusji, 
które mogą doprowadzić do 
zniszczenia wielu cennych 
inicjatyw. W obecnej kaden-
cji większość radnych nie 
bała się odpowiedzialności 
i potrafiła podejmować waż-
ne decyzje, dlatego trudno 

mi jest wymienić trudności, 
z którymi rada nie potrafiła-
by sobie poradzić. Jedyne, 
co przychodzi mi na myśl, 
to bezsilność rady w stosun-
ku do infrastruktury powia-
towej, która w  większości 
jest w  bardzo złym stanie. 
Miasto nie może realizować 
inwestycji na majątku po-
wiatu, dlatego działalność 
rady ogranicza się jedynie 
do wskazywania zaniedbań. 
Jednak nawet w  tym tema-
cie wypracowywane jest 
stanowisko zmierzające do 
przejęcia większości dróg 
powiatowych, z  których 
utrzymaniem powiat wyraź-
nie sobie nie radzi.

— Przed jakimi wyzwania-
mi stoi nasze miasto w naj-
bliższych latach?
— Wieloletnie plany obej-
mują inwestycje, które są 
bardzo ważne dla poszcze-
gólnych mieszkańców. Za-
liczyć do nich możemy 
chociażby rozpoczętą prze-
budowę dróg, kanalizacji na 
„Górce”, budowę budyn-
ków socjalnych, moderniza-
cję ośrodka zdrowia i  Cen-
trum Kultury „Karolinka”, 
ale też remonty kolejnych 
ulic. Jednak wspomniany 
już rynek, nowy stadion, czy 
projektowana obwodnica, 
to największe i  najbardziej 
kosztowne inwestycje, które 
moim zdaniem powinny zo-
stać zrealizowane w najbliż-
szym okresie. Wszystkie te 
przedsięwzięcia są starannie 
planowane i przygotowywa-
ne do wykonania, dlatego 
jestem przekonany, że zosta-
ną zrealizowane, czego Pań-
stwu i sobie bardzo życzę.

Rozmawiał
Łukasz Karkoszka

Dariusz Wysypoł w  każdy 
poniedziałek od godziny 
15.30 do 16.30 pełni dyżur 
w  UM. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: 
www.wysypol.blog.pl
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Uroczyste otwarcie 
zaplanowano na 
22 sierpnia. W tym 

dniu w  ramach „Skatebo-
ardowego sierpniowego 
jamu” podziwiać będziemy 
popisy młodych zapaleń-
ców. W  programie znajdą 
się zawody skateboardowe 
(jam & best trick). Na zwy-
cięzców czekać będą atrak-
cyjne nagrody pieniężne 
oraz rzeczowe. 
Radzionkowski skatepark, 
mieszczący się przy ul. Si-
korskiego (tuż za Zespołem 
Szkół Podstawowo – Gim-
nazjalnych), jest specjal-
nym torem składającym się 
z dwóch części. Pierwsza to 
specjalna platforma, wypo-
sażona w elementy służące 
do zabawy i nauki nowych 
ewolucji. Są to grindboxy, 
poręcze, ławeczki, schody 
i  london gap. Druga część 
to duży półokrągły quarter 
pipe, czyli rampa przypo-
minająca swoim wyglądem 

Skatepark już gotowy

ćwiartkę rury, której skate-
rzy i  riderzy mogą używać 
do wyskoków, wykonania 
ślizgów i innych trików oraz 
rozpędzania się. Skatepark 
jest ogólnodostępny i oświe-
tlony. Całkowity koszt in-
westycji to 421  920,00  zł, 
z  czego 12 000,00 zł to 
koszt opracowania do-
kumentacji projektowej, 
a  409 920,00 zł to koszt 
wszystkich robót budowla-

Deskorolkowcy, miłośnicy bmx-ów i rolkarze z Radzionkowa mają własny skatepark, w którym 
do woli mogą oddawać się swojej pasji. 

nych związanych z wykona-
niem skateparku. Inwestycja 
w całości sfinansowana zo-
stała ze środków własnych 
gminy Radzionków. 

Szczegółowe informacje 
na temat zawodów można 
znaleźć na stronie: 
www.radzionkow.pl oraz 
www.techramps.com

(ŁK)

Mieszkańcy Radzion-
kowa od kilku lat 
notorycznie skarżą 

się na zły stan nawierzchni 
dróg i  chodników powiato-
wych, leżących na terenie 
miasta. Rzeczywiście, wiele 
z nich jest w bardzo opłaka-
nym stanie. Przypomnijmy, 
że do powiatu należą ul. Ku-
żaja, Nałkowskiej, Męczen-
ników Oświęcimia, św. Woj-
ciecha, Norwida, Knosały, 
Śródmiejska, Szymały i Dłu-
ga. I to właśnie w przypadku 
tych ulic na ręce burmistrza 
spływa najwięcej skarg. Nasi 
mieszkańcy zwracają uwagę 
na liczne dziury i  spękania 
w nawierzchni dróg i chod-
ników, jak i  zatkane kratki 
ściekowe.

Burmistrz Radzionkowa Ga-
briel Tobor regularnie inter-
weniuje u  starosty, prosząc 
o  wykonanie niezbędnych 
remontów. Tylko w tym roku 
burmistrz wystosował już kil-
ka pism do starosty, jak i do 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach. I tak 
np. w lutym burmistrz prze-
słał pismo do ZDP, w  któ-
rym zwracał uwagę na licz-
ne spękania nawierzchni 
przy studniach rewizyjnych 
na ulicach Męczenników 
Oświęcimia, św. Wojciecha 
i Norwida. Spękania te sta-
nowiły poważne zagrożenie 
dla uczestników ruchu dro-
gowego. Z kolei w marcu na 
prośbę mieszkańców wysła-
no pismo z prośbą o udroż-

nienie krat ściekowych na 
ul. Śródmiejskiej. W  obu 
przypadkach po interwencji 
wykonano konieczne pra-
ce. Niestety, w  przypadku 
kolejnych pism, starostwo 
odmawiało podjęcia dzia-
łań, tłumacząc się brakiem 
funduszy w  tegorocznym 
budżecie powiatu. Tak było 
m.in. w  przypadku proś-
by o  naprawę nawierzchni 
ul. Długiej i  Szymały. Bur-
mistrz w piśmie zwracał też 
uwagę na konieczność wy-
remontowania chodników. 
W  przesłanej odpowiedzi 
starosta zapewnił mieszkań-
ców, że remonty chodników 
przy drogach powiatowych 
w  Radzionkowie zostaną 
uwzględnione, jednak do-

piero w  propozycjach do 
budżetu na przyszły rok.  
Ponadto warto dodać, że re-
mont chodnika przy ul. Dłu-
giej starosta obiecuje już od... 
2003  roku! Do dnia dzisiej-
szego nie wykonano również 
prac związanych m.in. z od-
wodnieniem nawierzchni 
drogi przy ul.  św. Wojciecha 
oraz udrożnieniem przy-
drożnych rowów.
Takie odpowiedzi nie sa-
tysfakcjonują mieszkańców 
Radzionkowa. Dlatego też 
burmistrz będzie aż do skut-
ku kierował pisma w  imie-
niu mieszkańców miasta 
do starostwa z prośbą o na-
prawę zniszczonych dróg 
i chodników.

(ŁK)

Zabiegamy u starosty o naprawę powiatowych dróg

W  połowie lipca 
rozpoczęły się 
prace związa-

ne z  budową specjalnych 
ścieżek na tzw. „plan-
tach”. Dwie z  nich wybu-
dowane zostaną od ulicy 
Średniej i  Jaracza, aż do 
Zespołu Szkół Podstawo-
wo – Gimnazjalnych. Trze-
cia z  kolei powstanie od 
ulicy Kadetów do kościo-
ła parafii Wniebowzięcia 
NMP. Przez lata okolicz-
ni mieszkańcy wydeptali 
ścieżki, które teraz dzięki 
inwestycji zostaną usank-
cjonowane. Ułatwią one 
mieszkańcom poruszanie 
się po najbliższej okolicy. 
Zakończenie robót plano-
wane jest na wrzesień tego 
roku. Koszt inwestycji to 
około 61 tysięcy złotych. 
Całość sfinansowana zo-
stanie z budżetu miasta. 

(ŁK)

Będą
ścieżki 
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Ulica Szymały ma długość 1426 m i  przebiega przez 
dwie gminy. Jest ważną trasą autobusową łączącą Ra-
dzionków z ulicą Strzelców Bytomskich w Bytomiu. 

Na terenie Radzionkowa znajduje się 726 m drogi, reszta leży 
w Bytomiu. 
— W maju 2010 roku radni Bytomia postanowili wyremonto-
wać ulicę łączącą oba miasta. Zaproponowali rajcom Radzion-
kowa porozumienie w ubieganiu się o dofinansowanie prze-
budowy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Z programu tzw. schetynówek w 2011 roku 
— objaśniał Krzysztof Kula, wiceburmistrz Radzionkowa, na 
czerwcowej sesji radzionkowskiej Rady Miasta.
Radni Radzionkowa jednogłośnie zgodzili się na wspólną 
przebudowę ulicy Szymały, której połowa jest drogą gminną. 
Po planowanym w sierpniu br. przejęciu radzionkowskiej czę-
ści ulicy Szymały przez powiat tarnogórski, do porozumienia 
zamiast Radzionkowa przystąpi Starostwo w  Tarnowskich 
Górach.

(BR)

Wspólna
przebudowa ulicy Szymały Filmowcy na start!

Radzionków w kadrze zatrzymany – taki tytuł nosi kon-
kurs fotograficzny i filmowy organizowany po raz ko-
lejny przez Urząd Miasta w Radzionkowie.

Zdjęcia i filmy związane tematycznie z Radzionkowem może 
przysłać każdy bez względu na wiek i miejsce zamieszka-
nia. Prace oceniane będą w  trzech kategoriach: reportażu 
i  fotografii reporterskiej, odrębnie potraktowane zostaną 
utrwalone na kliszy ciekawe miejsca w  mieście oraz rela-
cje z imprezy Dni Radzionkowa. Reportaż może składać się 
maksymalnie z 10 fotografii, do pozostałych kategorii można 
zgłosić 6 fotek. Dozwolona jest cyfrowa obróbka. Sfotogra-
fowane obiekty czy miejsca powinny być nazwane i  opa-
trzone datą.
Zdjęcia o wymiarach co najmniej 2560x1712 pikseli w for-
mie papierowej lub cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD 
można przynosić lub przysyłać pocztą do Referatu Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Radzionkowie lub w for-
mie cyfrowej na adres mailowy: promocja@radzionkow.pl 
do 31 sierpnia 2010 roku. Każdy autor zdjęć powinien po-
dać także imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres mailowy.
W  tym roku po raz pierwszy na konkurs można zgłaszać 
także filmy, które oceniane będą w kategoriach: Nasze Mia-
sto, Dni Radzionkowa i Ekologiczny Radzionków. Uczestnik 
może zaproponować jeden nagrany na płycie DVD 10-mi-
nutowy film w każdej kategorii. Prace filmowe zatytułowane 
i opisane na płycie DVD z imieniem, nazwiskiem, adresem, 
numerem telefonu i  adresem e-mail autora należy dostar-
czyć do Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
w Radzionkowie do końca sierpnia br.
Zdjęcia i  filmy muszą być własnością autorów i  nie mogą 
naruszać praw osób trzecich. Zostaną ocenione przez 5-oso-
bowe jury. Po rozstrzygnięciu konkursu prace staną się wła-
snością UM w Radzionkowie. Organizatorom zależy na jak 
najszerszym udziale mieszkańców Radzionkowa, zwłaszcza 
tych uzdolnionych artystycznie w fotografowaniu i filmowa-
niu ciekawych obiektów i zdarzeń w mieście, dlatego gorąco 
zachęcamy do przysyłania prac konkursowych.

(BR)

Mieszkańcy naszego miasta mają szansę sprawdzić 
się w konkursie „Radzionków – ocal okruchy na-
szej historii”. Jego głównym celem jest populary-

zacja wiedzy na temat naszej lokalnej historii. W konkursie 
może wziąć udział każdy, kto interesuje się historią naszego 
miasta i regionu. Do 15 września br. organizatorzy czekają 
na prace w formie pisemnej (wywiad, rozprawka, opowia-
danie, esej, fotoreportaż z opisem zdjęć itp.), prezentacji 
multimedialnej lub filmu. Prace konkursowe należy składać 
w Urzędzie Miasta Radzionków w Referacie Promocji, Kul-
tury i Sportu. Zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami. 
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Radzionków 
Gabriel Tobor. Szczegółowe informacje oraz regulamin kon-
kursu można znaleźć na stronie: www.radzionkow.pl.

(ŁK)

Konkurs historyczny

Konkursy, konkursy

Od początku lipca w  CK „Karolinka” najmłodsi 
mogą spróbować swoich sił w rozgrywkach teni-
sa stołowego. Zawodnicy, nie oszczędzając ener-

gii, walczą o cenną nagrodę, jaką jest puchar „Karolinki”. 
Przez cały sierpień odbywają się też zajęcia plastyczne. 
Wodze fantazji będzie można też puścić w  trakcie akcji 
wielkiego malowania na asfalcie (25 sierpnia), która w tym 
roku przebiegać będzie pod hasłem „Dziecięce marze-
nia”. A  na samo zakończenie wakacji (31 sierpnia) „Ka-
rolinka” zaprasza dzieciaki na projekcję trzeciej części, 
kultowej już animacji, „Toy Story 3”. 
Prawdziwe oblężenie w  trakcie tegorocznych waka-
cji przeżywa też Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji na 
Księżej Górze. W upalne dni największym zainteresowa-
niem cieszą się kąpiele w basenach. Hitem wodnego wy-
poczynku jest dmuchana kula wodna, która już na stałe 
zagościła w  radzionkowskim kąpielisku. Na terenie MO-
SiRu odbywa się też wiele imprez cyklicznych. Za nami 
już m.in. konkurs rzeźb z  piasku, pokaz paintballa, za-
wody w bule, a także turniej szachowy. Lecz przed nami 
jeszcze Mistrzostwa Radzionkowa w Pływaniu (14 sierp-
nia) i X Mistrzostwa Radzionkowa w Siatkówce Plażowej 
(28  sierpnia). Przez cały sierpień trwają również zajęcia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W ich trakcie najmłodsi 
mają niepowtarzalną okazję poznać najciekawsze polskie 
baśnie. Z opiekunami odkrywają też gry i zabawy, w któ-
re bawili się ich dziadkowie i  rodzice. Przypomnijmy, że 
organizatorami tegorocznej akcji Lato 2010 są: Urząd 
Miasta Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna 
i Zakład Placówek Oświatowych. 

(ŁK)

Wakacje pełne zabawy
Dokończenie ze str. 1
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Inscenizacją „Legendy 
o  Radzionkowie” w  wy-
konaniu uczniów i absol-

wentów radzionkowskiego 
gimnazjum oraz Liceum 
Ogólnokształcącego, rozpo-
częła się 25 lipca na terenie 
Księżej Góry „Śląska Lista 
Przebojów” organizowana 
w  ramach Festiwalu Kultu-
ry Powiatu Tarnogórskiego. 
I  chociaż pogoda płatała 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007–2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

realna odpowiedź na realne potrzeby

Biesiadowaliśmy 

figle, publiczność dopisała 
i  bawiła się przy znanych 
śląskich szlagierach do póź-
nych godzin wieczornych.
Na specjalnie przygotowa-
nej scenie w  kompleksie 
parkowym na terenie Księ-
żej Góry pojawiły się gwiaz-
dy śląskiej muzyki biesiad-
nej, znane m.in. z  anteny 
Radia Piekary. Zabawę roz-
kręcała Kabaretowa Grupa 

Biesiadna. Następnie do 
wspólnego śpiewania za-
praszały zespoły Nastro-
je, HaNuta i  Golden Mix. 
Anegdotą i  piosenkami ba-
wił też konferansjer biesiady 
Andrzej Potempa. Wszy-
scy, którzy tego dnia zjawili 
się na Księżej Górze, mogli 
również spróbować dań 
kuchni regionalnej. Swoje 
prace malarskie, fotograficz-
ne i  rękodzieła ludowego 
prezentowali też uzdolnie-
ni artyści z  Radzionkowa. 
Festynowi towarzyszyła 
wystawa malarstwa, foto-
grafii i  rękodzieła ludowe-
go przedstawiająca sylwet-
ki i  dorobek artystyczny 
kilku  z  radzionkowskich 
pasjonatów: Aleksandry 
Ligudy – Matonii, Mirosła-
wa Ogińskiego, Kazimie-
rza Slotosza i Radosława 
Gorczycy.

(ŁK)

Zespół HaNuta bawił publiczność.

W uchwale – przyjętej jed-
nogłośnie przez radnych –
prawnicy udowadniają, że 
rozporządzenie Rady Mini-
strów z 2002 roku naruszy-
ło układ osadniczy i  prze-
strzenny gminy Radzionków 
oraz więzi społeczne, go-
spodarcze i  kulturowe. Po-
twierdza to opinia prof.  Ry-
szarda Kaczmarka i  dr. 
Piotra Greinera, historyków 
z  Uniwersytetu Śląskiego, 
którzy napisali, że teren za-
brany gminie Radzionków 
w  2002 roku należał do 
niej już w 1921  roku, kiedy 
wytyczono granicę polsko–
niemiecką, oraz był częścią 
gminy po odłączeniu się 
Radzionkowa od Bytomia 
w 1998 roku. Radcy prawni 
przekonują też, że dojazd 
do oczyszczalni przy ulicy 
Sikorskiego odbywa się po 
drogach gminnych Radzion-
kowa. Przyłączenie 11 ha 
do Bytomia uniemożliwia 
burmistrzowi Radzionko-
wa nadzór ekologiczny 
oczyszczalni oraz odpro-
wadzania ścieków do Szar-
lejki. — Burmistrz nie może 
skontrolować oczyszczalni, 
choć mieszkańcy skarżą się 
na smród — mówi Krzysz-
tof Kula. Radzionkowski 
magistrat stracił również 
finansowo na zamianie gra-
nic gminy. Jak wyliczyli eks-
perci, tylko samych opłat za 
korzystanie ze środowiska 
w  latach 2005 – 2008 po-
nad 194 tys. zł Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunal-
ne, zarządzające oczysz-
czalnią, zapłaciło Urzędo-
wi Miejskiemu w  Bytomiu. 
Straty powiatu tarnogór-
skiego z  tego powodu wy-
niosły około 92 tys. zł. Do 
tego należy jeszcze doliczyć 
utracony podatek od nieru-
chomości za ten okres, któ-
ry szacuje się w  milionach 
złotych. 

(BR)

Wraca
spór...
Dokończenie ze str. 1

Dzień morza po raz drugi

W  ubiegłym roku 
w  Radzionkowie 
odbył się po raz 

pierwszy Dzień Morza. Cie-
szyły się one sporym zainte-
resowaniem mieszkańców. 
W  tym roku organizatorzy 
postanowili pójść za ciosem, 
przygotowując drugą edycję. 
Początkowo II Dzień Morza 
miał się odbyć 24 lipca. Nie-
stety, z powodu złej pogody 
imprezę trzeba było odwo-
łać. Nic jednak straconego. 
Zaplanowane wydarzenia 
odbędą się 22 sierpnia. 
Na początek zapraszamy 

wszystkich na teren kąpieli-
ska na Księżej Górze. O go-
dzinie 16.00 odbędzie się 
tam pokaz modeli pływają-
cych, przygotowany przez 
Koło Modelarskie LOK Lędzi-
ny. Z kolei o 19.30 na Placu 
Letochów rozpocznie się 
koncert szant w  wykonaniu 
zespołu Happy Crew. Zespół 
tworzy dziewięciu młodych, 
utalentowanych śpiewaków. 
Na rynku muzycznym dzia-
łają od 2008 roku. Śpiewają 
szanty a’cappella, chociaż 
w  ich repertuarze znajdują 
się również utwory z  akom-

paniamentem instrumentów. 
Grupa ma na koncie kilka au-
torskich utworów.
Przypomnijmy, że pretek-
stem do zorganizowania Dni 
Morza w naszym mieście jest 
kolejna rocznica zwodowa-
nia statku m/s Radzionków, 
które miało miejsce 15 lip-
ca 1972 roku. Statek pływał 
wiele lat głównie po Morzu 
Śródziemnym. Miał 124 me-
try długości i 17 metrów sze-
rokości. Rozwijał prędkość 
16  węzłów. Załoga okrętu 
liczyła łącznie 33 osoby. 

(ŁK)
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Zakończył się remont ulicy Sadowej. Drogowcy wyko-
nali nową podbudowę drogi oraz położyli nową na-
wierzchnię. Wzdłuż jezdni ułożone zostały krawęż-

niki i zbudowano nowy chodnik. Powstały także parkingi 
wybrukowane czerwoną kostką. Wprowadzono nową or-
ganizację ruchu, której efektem jest poprawa bezpieczeń-
stwa, w szczególności poprzez zabudowę elementów spo-
walniających i uspokajających ruch: podniesione przejścia 
dla pieszych i wyspy spowalniające pasy ruchu.

Dodatkowo w czasie remontu ulicy wymieniono wodociąg 
oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Prace kosztowały: 
droga – 834.093,98 zł, wodociąg – 191.900,00 zł, natomiast 
koszty związane z oświetleniem pokryła firma Vattenfall.
Odbiór techniczny nastąpił 10 sierpnia 2010 roku.

Nowiutka ulica Sadowa

Od 5 do 25 sierpnia br. w godzinach od 9 do 15 
w Urzędzie Miasta (pokój nr 14) można zapo-

znać się z projektem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Radzionków. 
W  związku z  tym Referat Mienia i  Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków będzie rów-
nież czynny w soboty, w godz. od 9 do 13 i w niedziele, 
w godz. od 9 do 11. 
19 sierpnia o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Mia-
sta odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem 
zmiany planu.
Do 8 września br. można składać na piśmie uwagi do 
wyłożonego projektu zmiany planu.

Do publicznego wglądu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Po remoncie

11 września 2010 roku w  ramach VII Parady Pojazdów 
Zabytkowych Bytom – Tarnowskie Góry – Radzion-

ków, odbędzie się w Radzionkowie Piknik Militarny. Impre-
za będzie miała miejsce na terenie radzionkowskich Plant 
(w Rojcy).
W  ramach imprezy odbędzie się m.in. prezentacja pojaz-
dów zabytkowych oraz konkurs na „najciekawszy pojazd”. 
Podczas pikniku pokażą nam się policja, straż pożarna, służ-
ba celna i Wojska Radiotechniczne, które zaprezentują dzia-
łanie dwóch radarów NUR 31 i NUR 41. 
Na tych, którzy odwiedzą w tym dniu radzionkowskie planty, 
będą czekały również muzyczna niespodzianka oraz występ 
kabaretowy w  wykonaniu Andrzeja Tolusia Skupińskiego 
i Jerzego Cnoty. Dodatkową atrakcją będzie film w plene-
rze pt. „Byzuch” i wojskowa grochówka. Początek imprezy 
zaplanowano na godz. 15.00 a zakończenie na godz. 21.00.
Organizatorami Pikniku Militarnego są Urząd Miasta Ra-
dzionków oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników 
RADAR.
Szczegółowy program dostępny na stronie internetowej: 
www.radzionkow.pl oraz na plakatach.

Militarny Piknik
i Parada Pojazdów Zabytkowych

Ubiegłoroczna parada pojazdów zabytkowych

W związku z przygotowaniami do wydania folderu 
„Radzionków – miasto ludzi z pasją” zachęcamy, by 
osoby związane z naszym miastem uważające się za 
pasjonatów, hobbystów, kolekcjonerów, a które nie 
nawiązały dotychczas współpracy z Referatem Promo-
cji, Kultury i Sportu UM Radzionków, skontaktowały 
się z referatem. Prosimy o kontakt w godzinach pracy 
urzędu w terminie do 15 września.

Urząd Miasta Radzionków;
Referat Promocji, Kultury i Sportu

Ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 13
tel.: 32 388-7-137
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W naszym mieście 
realizowana jest 
aktualnie kam-

pania promocyjna „Ra-
dzionków – miasto moich 
inwestycji”, zachęcająca 
przedsiębiorców do inwe-
stowania. Jednym z jej ele-
mentów jest film promo-
cyjny, do którego zdjęcia 
kręcone były na terenie 
naszego miasta w  dniach 
11 – 12 czerwca. 
— Kampania i spot telewi-
zyjny umożliwić mają nam 
dotarcie do potencjalnych 
inwestorów. Chcemy poka-
zać, że na każdego przed-
siębiorcę, który gotów jest 
u  nas zainwestować swój 
kapitał i  doświadczenie, 
czekamy z  otwartymi ra-
mionami. Nie będzie on 
musiał przechodzić przez 
całą „biurokratyczną ma-

Zainwestuj w Radzionkowie

chinę”, czyli przez to, na 
co inwestorzy najbardziej 
się skarżą — mówi Jaro-
sław Wroński, kierownik 
Referatu Promocji, Kultury 
i Sportu UM Radzionków. 
Film reklamujący potencjał 
gospodarczy Radzionkowa 
trwać będzie trzydzieści 
sekund. 
— Spośród kilku propozy-
cji scenariuszy wybraliśmy, 
naszym zdaniem, projekt 
najodważniejszy. W  spo-
cie zobaczymy potencjal-
nego inwestora, którego 
przyjmujemy po królewsku 
– zapraszamy go do lekty-
ki, przed urzędem wita go 
tłum mieszkańców, a w sali 
sesyjnej urzędu czeka na 
niego  korzystna oferta 
umowy. Mamy nadzieję, 
że wzbudzi on zaintere-
sowanie i  jeszcze długo 

po jego emisji będzie się 
o nim dyskutowało — do-
daje Krzysztof Kula, za-
stępca burmistrza miasta 
Radzionków.
— Reklamówka utrzyma-
na jest w  humorystycznej 
konwencji. W filmie wystę-
pują mieszkańcy Radzion-
kowa, a  także sami urzęd-
nicy. Spot realizowany był 
w  stylu dokumentalnym, 
co wiąże się z dużą ilością 
stosowanych ujęć z  ręki 
i  szybkim montażem — 
dodaje Wojciech Stupnic-
ki, reżyser filmu.
Reklama ma za zadanie 
wyróżnić produkt, zain-
teresować, wywołać po-
zytywne emocje. Jeśli do 
tego wszystkiego doło-
żymy element humory-
styczny, odbiór może być 
bardzo pozytywny. Na co 
właśnie liczą twórcy i wła-
dze Radzionkowa.
Od 6 września spot, zreali-
zowany przez Agencję Re-
klamową Formind z  Cho-
rzowa, emitowany będzie 
w trzech telewizjach regio-
nalnych – TV Silesia, TVP 
Katowice i Sfera TV, a tak-
że w ogólnopolskiej stacji 
informacyjnej TVN 24. Do-
dajmy, że cała kampania 
promocyjna Radzionkowa 
uzyskała dofinansowanie 
z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego.

(ŁK)

Kadr z filmu promującego gminę

Powstał film reklamujący potencjał gospodarczy Radzionkowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013 Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Czy małe gminy 
w  walce o  wielkich 
inwestorów są z góry 

skazane na porażkę? Dla-
czego biznes jednych lubi 
bardziej, a  innych mniej? 
I  wreszcie: czemu wła-
dze Niepołomic inwesto-
rów woziły podnośnikiem 
hydraulicznym, a  władze 
Radzionkowa noszą ich 
w  lektykach? Odpowiedzi 
na te i  inne pytania padną 
podczas konferencji: „In-
westycyjne tygrysy – czy-
li małe gminy z  wielkim 
potencjałem”. 
Spotkanie odbędzie się 
6   września w  budynku 
Altus, w  Katowicach. Go-
spodarzem będzie gmina 
Radzionków, a  konferencję 
poprowadzi dziennikarz te-
lewizyjny Marek Czyż. 
Wśród zaproszonych pre-
legentów spodziewamy się 
między innymi znanych 
ekonomistów, samorządow-
ców oraz polityków, takich 
jak: prof. Leszka Balcerowi-
cza, Elżbietę Bieńkowską 
(Minister Rozwoju Regio-
nalnego), Stanisława Kraci-
ka (wojewodę małopolski), 
prof. Karola Musioła (rek-
tora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego), prof. Marka Szcze-
pańskiego (socjologa) oraz 
przedstawicieli firm Sie-
mens i KPE Infrastruktura.
Spotkanie organizowane jest 
w  ramach projektu „Gmi-
na Radzionków – miejsce 
moich inwestycji”, dofinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Celem projektu 
jest zwrócenie uwagi środo-
wisk biznesowych, opinii pu-
blicznej oraz mediów na po-
zytywne aspekty dotyczące 
potencjału inwestycyjnego 
Gminy Radzionków.

Inwestorów
traktujemy
po królewsku

Małe gminy z wielkim po-
tencjałem – konferencja
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3 września 2010 roku
godz. 18.00
Kino Karolinka, film animowany „Disco Robaczki”

godz. 20.00
W rytmie Salsy przed Centrum Kultury „Karolinka”, nauka 
i dobra zabawa dla każdego: Salsa L.A., Rueda, Bachata 

4 września 2010 roku
godz. 14.00 – 18.00
Centrum Kultury „Karolinka” warsztaty: DJ-ki, beatboxu, 
fotograficzne
Po raz kolejny w programie znajdą się warsztaty BEATBOXU 
i DJ-ki prowadzone przez grupę „Max FloRec”, które w po-
przedniej edycji zostały tak entuzjastycznie przyjęte. Oprócz 
nauczania młodych adeptów beatboxowania i DJ-ki, możemy 
być pewni, że również zawodowcy pokażą nam, „z czym to 
się je.” Warsztaty poprowadzą: beatbox–MINIX – mistrz Pol-
ski w human beatboxie w roku 2007 DJ’ing – DJ MAHU bądź 
DJ CELOWNIK – obydwaj to doświadczeni i grający regular-
nie imprezy DJ’e.

godz. 17.00
Forum Miejskie pokaz gigantycznych baniek mydlanych 
z udziałem dwóch szczudlarzy

godz. 18.15 Centrum Kultury „Karolinka” występ zespołu 
„The Papierocks”

godz. 19.00
Centrum Kultury „Karolinka” pokazy beatboxu i DJ-ki

3 – 4 września 2010 r.
Street Art Festival

godz. 19.30
Centrum Kultury „Karolinka” występ zespołu „ All Sounds 
Allowed”

godz. 21.00
Centrum Kultury „Karolinka” spektakl uliczny „Serce Don 
Juana”

godz. 19.30
Centrum Kultury „Karolinka” występ zespołu „All Sounds 
Allowed” (Wszystkie dźwięki dozwolone)
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produkcja: USA (2010), gatunek: animowany, familijny 
reżyseria: Lee Unkrich
scenariusz: Michael Arndt na podstawie noweli filmowej 
Johna Lassetera, Andrew Stantona i Lee Unkricha 
zdjęcia: Jeremy Lasky, Kim White
muzyka: Randy Newman

W wersji polskiej udział wzięli (dubbing):
Robert Czebotar – Szeryf Chudy
Łukasz Nowicki – Buzz Astral
Izabella Bukowska – Chądzyńska – Jessie
Jan Kulczycki – Pan Bulwa
Barbara Zielińska – Pani Bulwa
Emilian Kamiński – Hamm
Mieczysław Morański – Cienki
Tomasz Sapryk – Rex
Andrzej Grabowski – Miś Tuliś
Adam Pluciński – Andy
Bartłomiej Kasprzykowski – Ken
Tamara Arciuch – Barbie
Wiktoria Gąsiewska – Bonnie
Czas trwania: 103 minuty

Andy stał się już dużym chłopcem i wybiera się na studia. 
Pragnie zabrać ze sobą swą ulubioną zabawkę z  dzieciń-
stwa Kowboja Chudego, a resztę jego podopiecznych mama 
chłopca postanawia oddać do miejskiego przedszkola. 
W obawie o los swoich przyjaciół, Chudy postanawia ich nie 
opuszczać. W przedszkolu zabawki nawiązują nowe znajo-
mości oraz napotykają na niebezpieczeństwo ze strony nie-
sfornych przedszkolaków. Od tej pory Chudy wraz z przyja-
ciółmi robią wszystko, by się stamtąd wydostać i wrócić do 
domu. 

Toy Story 3
31 sierpnia 2010 roku, godz. 17:00

Kino Karolinka  pożegnanie wakacji

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie ośrodka. 

Grupa muzyczna powstała w 2004 roku we Wrocławiu. 
Zajmuje się muzyczną eksploracją oraz recyklingiem 
miejskich pejzaży i odpadów przemysłowych. Rury, me-
talowe i plastikowe beczki, blacha, sprężyny, pcv etc. – to 
surowce, które wykorzystują budując swoje nietypowe in-
strumentarium perkusyjne. Zainteresowania sonorystycz-
ne ASA to nie tylko postprodukcyjne materiały, ale także 
elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki i piły. Utwory mają 
swój początek w rytmie. Uzupełniają je o elektroniczne 
loopy, gitarę basową oraz wokal... Utrwalają brzmienie 
miejskich dźwięko – pejzaży i używają ich na żywo, two-
rząc mieszankę stylów i brzmień niespotykanych dotąd na 
polskiej scenie muzycznej.
Ich muzyka to permanentny eksperyment prowadzony na 
granicy zasad BHP. Każde wykonanie jest niepowtarzalne. 
Jest ich trzech, ale grają za dwunastu!

godz. 21.00
Centrum Kultury „Karolinka” spektakl uliczny  „Serce 
Don Juana”, Krakowski Teatr Uliczny
Niezwykłe widowisko teatralne w  wykonaniu trójki ak-
torów Sceny Kalejdoskop, oparte na osławionej   historii 
Don Juana – fascynującego, niewiernego kochanka, który 
swoimi miłosnymi podbojami zadziwiał, gorszył i wzbu-
dzał zazdrość. W spektaklu poznajemy go jako człowieka 
– pełnego namiętności, ale też samotnego, poszukującego 
prawdziwego uczucia, wolnego od pozorów i konwenan-
sów. Jawi się jako człowiek bezsprzecznie impulsywny, 
porywczy, który nie dopuszcza możliwości porażki. To 
właśnie staje się przyczyną jego zguby. Don Juan trafia do 
piekła. Czy uda mu się przekonać oprawców o czystości 
swoich ideałów?
W przedstawieniu możemy podziwiać kunszt szczudlarzy, 
niezmiernie plastyczną, a przy tym futurystyczną oprawę 
sceniczną (przeważają czerń i biel, a w scenach piekiel-
nych symboliczna czerwień) oraz niesamowite maski. 
Piękna muzyka klasyczna prowadzi nas od pierwszej do 
ostatniej sekundy przez meandry namiętności ludzkiej du-
szy. Wszystko to sprawia, że jest to niezapomniane prze-
życie z pogranicza teatru, baletu i misterium. 
Widowisko uliczne „Serce Don Juana” pełne jest efektów 
takich jak: walki wręcz, dym, taniec na szczudłach i inne 
niezwykłe atrakcje. Całość jest wspaniałą rozrywką dla ca-
łej rodziny. 

Tak bawiliśmy się w ubiegłym roku.
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Informujemy, że od 1 września do 31 paź-
dziernika 2010 zostanie przeprowadzo-
ny Powszechny Spis Rolny (wg stanu na 
30 czerwca 2010, godz. 24.00). 

PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa 
rolne osób fizycznych i  prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej.
W  PSR 2010 przewiduje się objęcie 
badaniem:
pełnym – ok. 1,7 mln gospodarstw rol-
nych o  powierzchni użytków rolnych 
wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzą-
cych działalność rolniczą, ok. 10 tys. go-
spodarstw rolnych o  powierzchni użyt-
ków rolnych poniżej 1 ha prowadzących 
uprawę roślin lub chów zwierząt gospo-
darskich powyżej określonych progów fi-
zycznych stanowiących minimalne progi 
wymagane przez Eurostat, 
reprezentacyjnym – ok. 150 tys. po-
zostałych gospodarstw (gospodarstwa 
rolne prowadzące działalność rolniczą 
o  powierzchni poniżej 1 ha użytków 
rolnych, gospodarstwa rolne nieprowa-
dzące działalności rolniczej). Spis rolny 
przeprowadza się na podstawie ustawy 
z dnia 17  lipca 2009 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 
Nr 126, poz. 1040).  
Co będzie objęte spisem?
• ogólna charakterystyka gospodarstwa 
rolnego – uwzględniająca cechy adre-
sowe siedziby użytkownika i  siedziby 
gospodarstwa rolnego (m.in. informacje 
o  użytkowniku gospodarstwa, opisanie 
struktury własnościowej użytków rol-
nych, działalności rolniczej i  innej niż 
rolnicza prowadzonej w  gospodarstwie 
rolnym),
• użytkowanie gruntów i  powierzchnia 
zasiewów – informacje o  ogólnej po-
wierzchni gruntów gospodarstwa, w po-
dziale na kategorie użytkowania oraz 
powierzchni zasiewów poszczególnych 
upraw rolnych,
• zwierzęta gospodarskie – stan liczeb-
ności i  struktura pogłowia zwierząt go-
spodarskich poszczególnych gatunków,
• ciągniki, maszyny rolnicze i  urządze-
nia – dane o liczbie ciągników własnych 
i  wspólnych, w  podziale na klasy mocy 
silnika oraz liczbie wybranych maszyn 
i urządzeń rolniczych,
• zużycie nawozów – dane w  czystym 
składniku o  ilości stosowanego nawo-

żenia mineralnego, wapniowego oraz 
nawożenia organicznego pochodzenia 
zwierzęcego,
• pracujących w  gospodarstwie rolnym 
– informacje o wielkości i  strukturze za-
sobów pracy w rolnictwie (uwzględniane 
będą wszystkie osoby wykonujące pracę 
w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 mie-
sięcy poprzedzających badanie),
• struktura dochodów gospodarstwa 
rolnego z  użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego oraz korzystanie z  programów 
wsparcia dla rolnictwa – informacje 
o dochodach z tytułu prowadzenia rolni-
czej działalności gospodarczej, pozarol-
niczej działalności gospodarczej, pracy 
najemnej, emerytur i  rent oraz innych 
źródeł niezarobkowych poza emeryturą 
i rent, o fakcie korzystania przez gospo-
darstwo z  płatności do gruntów ornych 
i programów wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich,
• metody produkcji rolniczej (wpływ rol-
nictwa na środowisko) – m.in. informacje 
o metodach uprawy gleby, zabezpiecza-
nia gleby przed wypłukiwaniem skład-
ników pokarmowych, zabiegach prze-
ciwerozyjnych, systemach utrzymania 
zwierząt gospodarskich.

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób 
fizycznych, a  w  razie ich nieobecności 
inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie 
domowym, obowiązani są do udziele-
nia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte 
w formularzu spisowym. 
Pobieranie danych od użytkowników go-
spodarstw rolnych będzie się odbywało 
poprzez samospis internetowy, wywiad 
telefoniczny oraz wywiad realizowany 
przez rachmistrza spisowego – w tym spi-
sie pierwszy raz przy użyciu urządzenia 
typu hand – held.

Zgodnie z zapisami Instrukcji organiza-
cyjnej w  sprawie sposobu przeprowa-
dzenia PSR 2010, zatwierdzonej przez 
Prezesa GUS, w  Radzionkowie, nie 
będzie prowadzony nabór na rachmi-
strzów spisowych, gdyż funkcje rachmi-
strza będzie pełnił lider gminny, czyli 
osoba koordynująca w  gminie działa-
nia związane z  PSR 2010 z  ramienia 
urzędu.

Powszechny Spis Rolny

Od 14 lipca 2010  
roku obowiązują 

nowe zasady postępowania 
z  drewnem pochodzącym 
z  wycinek w  pasach drogo-
wych i na terenach miejskich 
Radzionkowa. Według no-
wego zarządzenia, drewno 
z wycinek, przeznaczone do 
sprzedaży detalicznej, może 
kupić każdy chętny. 
Ustalone zostały także aktu-
alne ceny drewna. Metr sze-
ścienny topoli kosztuje 30  zł. 
Za pozostałe gatunki trze-
ba zapłacić 50 zł. W  cenie 
uwzględniony jest podatek 
VAT 22 %. W uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest 
ustalenie innej kwoty sprze-
daży niż w zarządzeniu bur-
mistrza. Cena nie obejmuje 
kosztów transportu. 
Drewno sprzedawane jest 
na pisemny wniosek nabyw-
cy. Pisma rozpatrywane są 
według kolejności dostar-
czenia do Urzędu Miejskie-
go w Radzionkowie. Pocięte 
na 40-centymetrowe klocki 
drewno składane jest w miej-
scu wskazanym przez pra-
cownika Referatu Ochrony 
Środowiska. 
Podczas sprzedaży spisy-
wany jest protokół o  ilości 
i  gatunku drewna. Zapłata 
w  kasie Urzędu Miejskiego 
w  Radzionkowie powinna 
nastąpić w ciągu 7 dni od spi-
sania protokołu. Kopię dowo-
du wpłaty należy dostarczyć 
do Referatu Ochrony Środo-
wiska, który odpowiada za 
wykonanie zarządzenia.
Po wejściu w  życie 14 lipca 
2010 roku nowych zasad 
sprzedaży drewna z  wyci-
nek, moc straciła uchwała 
Zarządu Miasta Radzionków 
z 3 sierpnia 1999 roku.

(BR)

Zmiana cen drewna opa-
łowego pochodzącego 
z wycinek gminnnych 

Warto
wiedzieć
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

7 tygodni rozgrywek, 
8 drużyn, 88 zawodni-
ków, 28 meczy, 1400 

minut gry, 201 strzelonych 
bramek – to statystyka Ra-
dzionkowskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki nożnej (RAL) roze-
granej na mosirowskim bo-
isku na Księżej Górze. Ra-
dzionkowska Liga to nie tylko 
liczby, to przede wszystkim 
ogromna dawka emocji 
i  sportowych przeżyć. Co 
weekend, niemal przez dwa 
miesiące, toczyły się zacięte 
pojedynki, które niejedno-
krotnie były dopingowane 
przez żony i dzieci grających 
zawodników.
Najlepsza okazała się ekipa 
C2 Team w  składzie: Zbi-

gniew Pawłowski, Adam 
Horzela, Damian Mitas, 
Stanisław Hajda, Marcin 
Skowronek, Wojciech Ho-
rzela, Tomasz Michalski, 
Stanisław Maciesza, Łukasz 
Wylenżek, Tomasz Zejer, 
Tomasz Walczyk. Druży-
na ta nie przegrała żadnego 
spotkania i z dużą przewagą 
wyprzedziła drużynę If-Zen 
Team i trzecią drużynę w ta-
beli Prawie Galaktyczni. Każ-
dy zawodnik biorący udział 
w  rozgrywkach otrzymał 
pamiątkowy dyplom, a  za-
wodnicy z trzech najlepszych 
drużyn dodatkowo statuetki. 
Najlepszym strzelcem ligi zo-
stał Robert Tobór z  dorob-
kiem 17 bramek.

Liga zakończona
Wielką radość sprawiło dru-
żynie ZGK otrzymanie dy-
plomu oraz wielkiego szam-
pana za postawę fair play 
(ani jednej kartki w  całym 
turnieju). Były również wy-
różnienia szczególne np.: 
dla najlepszego bramkarza 
(Robert Janeczek), najstar-
szego zawodnika (Ryszard 
Cempulik), ale były również 
szczególne dyplomy dla naj-
bardziej bojowego bramka-
rza, najgłośniejszego zawod-
nika, najbardziej „ostrego” 
zawodnika, najweselszego 
zawodnika, czy najbardziej 
nerwowego zawodnika. Uro-
czystość podsumowania ligi 
oraz wręczania dyplomów 
zakończyła się wspólnym 
grillowaniem. 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział 
i  dostarczenie wielu emocji, 
a  zwycięzcom gratulujemy. 
Dziękujemy również Burmi-
strzowi Miasta Radzionków 
za wsparcie finansowe roz-
grywek oraz ufundowanie 
nagród.

Aż 28 drużyn, w tym sześć zespołów kobiecych i jeden mie-
szany, wzięło udział w kolejnej edycji Wakacyjnego Tur-

nieju Piłki Plażowej. W zawodach, które odbyły się 25 lipca, wy-
startowały drużyny z Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Śląskich, 
Grodkowa, Radzionkowa i  tradycyjnie już od kilku lat drużyna 
z  Nysy. Zwycięzcą turnieju została bytomsko – piekarska para 
Meritum w składzie: Grzegorz Miszewski i Daniel Jędrzejczyk. 
Drugie miejsce zajęły Paciaciaki (Rafał Szafraniec i Jarosław Woł-
czyk), a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Rach Ciach 

(Marek Pawnuk i Mateusz Czarnecki). Najlepsza radzionkowska 
drużyna w składzie Rafał Strzelczyk i Łukasz Lasok zajęła piąte 
miejsce. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich zawodników, 
którzy wzięli udział w turnieju za waleczność, cierpliwość i świet-
ną atmosferę podczas rozgrywek. Już teraz miłośników piłki pla-
żowej zapraszamy na X Mistrzostwa Radzionkowa w Siatkówce 
Plażowej, które odbędą się 28 sierpnia. Fotorelację z turnieju oraz 
szczegółowe informacje na temat zbliżających się Mistrzostw 
można znaleźć na stronie: www.mosir.radzionkow.pl

Turniej Siatkówki Plażowej

Po raz VIII odbyły się Mi-
strzostwa Radzion-

kowa w  Żeglarstwie, które 
zorganizował 19  czerwca 
Miejski Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji na Zalewie 
Nakło Chechło. Startowa-
ło 14 załóg, w  tym dwóch 
uczestników z Francji i USA, 
czyli można powiedzieć, iż 
zawody tym razem miały 
obsadę międzynarodową. 
Pogoda była superżeglarska, 
choć z  samego rana padał 
deszcz i było zimno, to pod 
koniec zawodów zaświeciło 
piękne słońce, ale najważ-
niejsze, że wiało, wiało i  to 
mocno!

Wiatr w żagle

Dokończenie na str. 15
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się 
przedstawiony wizerunek świętego Wojciecha?

Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: 
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby 
czekają torby z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Tablica pamiątkowa znajduje się w holu głównego 
budynku Urzędu Miasta Radzionków przy 
ul.   Męczenników Oświęcimia. Nagrodę otrzymują: 
Ewald Głogowski oraz właściciel adresu mailowego 
fraitag@o2.pl
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informa-
cji o  swojej działalności, planach i  zamierzeniach. Jed-

nocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być 
dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Ko-
lejny numer „Kuriera” ukaże się w  połowie września. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Ra-
dzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie 
do 25 sierpnia. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania na-
desłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

Krzyżacy w ZSPG – spektakl

Uczniowie koła teatralnego ZSPG przygotowy-
wali się do obchodów 600. rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem od września ubiegłego roku. Posta-

nowiliśmy wystawić „Krzyżaków”, lekturę w  pierwszej 
klasie gimnazjum. Chcieliśmy przypomnieć obyczaje ry-
cerskie i zachęcić szóstoklasistów do przeczytania książki 
Sienkiewicza. 

A  zrozumienie powieści z  mnóstwem wątków i  miejsc 
akcji jest niełatwe. Które fragmenty wybrać, jak je poka-
zać na szkolnej scenie? Utrudnieniem jest celowe „posta-
rzenie” języka poprzez wprowadzenie słów i konstrukcji 
zdań, które wyszły z użycia. Po adaptacji powstał spek-
takl zbudowany z dziewięciu fragmentów powieści. Jego 
akcja toczy się w Tyńcu, Krakowie, Bogdańcu, Szczytnie, 
Ciechanowie i pod Grunwaldem. Przedstawienie nie tylko 
przypomina treść lektury, ale uczy również patriotyzmu.
Aktorzy dobrze nauczyli się ról i sami, lub z pomocą ro-
dziców, kompletowali swoje kostiumy i rekwizyty. Dzięki 
Adamowi Krasoniowi z VI b, Krzyżacy na hełmach mieli 
pawie czuby, które Zbyszko przysięgał zedrzeć dla Da-
nusi. Pan Hajda – tata Mateusza grającego Hlawę –  za-

opatrzył rycerzy w miecze i  topory. Król Jagiełło – Arek 
Stanisławski – i Powała z Taczewa, czyli Patryk Maciak, 
pożyczyli od kolegów kolczugi, a pan Blazy, którego syn 
Mateusz był księciem Januszem, zrobił makietę studni 
z krakowskiego rynku.
Atrakcją były pojedynki na miecze i topory. Danveld i Ju-
rand, a właściwie Mateusz Bąk i Sławek Pietrek, tak zacie-
kle walczyli, że jeden z mieczy złamał się, z tego powodu 
król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem skrzyżował dwa 
różne. Nie zawiódł Sławek Pietrek, który potrafił zagrać 
i dumnego pana na Spychowie, i proszącego o litość ojca, 
oraz okaleczonego, nieszczęśliwego człowieka.

W naszej pamięci zostaną: radosna Danusia, którą zagrała 
Dominika Bienek, a  także serdeczna, zawsze pomocna 
Jagienka, czyli Ania Niebylska i pełna ciepła księżna Anna 
Danuta – Daria Kozok.
Pochwała należy się  szczególne Zbyszkowi – Mateuszo-
wi Bujoczkowi, bo znów przypadła mu najdłuższa rola. 
Wszystkim podobał się Maćko – Wojtek Krzywoń, który 
chciał, by jego bratanek poślubił Jagienkę.
Należy wspomnieć o  aktorach drugiego planu: Hlawie 
– Mateuszu Hajdzie, Mieszczaninie – Denisie Aleksie, 
Kupcu – Dawidzie Glowiku, dwórkach, które były rów-
nież narratorkami – Oli Gadalińskiej i Klaudii Langner. 
Pięknie zagrali Rotgier – Szymon Choroba i  van Krist – 
Kamil Fronczak.
Premiera spektaklu odbyła się 15 maja 2010 roku na szkol-
nym pikniku, a 17 maja przedstawienie obejrzeli ucznio-
wie naszej szkoły.

Maria Rabsztyn
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie 
pan Grzegorz Kłaczek zorganizował w pierwszym 
tygodniu wakacji obóz dla uczniów radzionkow-

skich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy 
spędzili niezapomniane dziesięć dni na Mazurach. Czekało 
tam na nich wiele atrakcji, między innymi spływ kajakowy, 
zwiedzanie Torunia, wycieczka rowerowa, nauka pływania, 
podchody, dyskoteki, ogniska, wiele konkursów i nagród.
Opiekę nad uczestnikami obozu sprawowały: Justyna Ko-
walska, Dagmara Lisowska, a w wodzie nad bezpieczeń-
stwem dzieci czuwała ratowniczka Katarzyna Krzyszpin.
Mamy nadzieję, że w następnym roku spotkamy się znów, 
by przeżyć kolejną przygodę.

Dagmara Lisowska

Pierwsi obozowicze
wracają! Radzionków uzyskał akceptację Narodowej Agencji na 

realizację projektu Comenius Regio z łotewskim mia-
stem Dobele. Partnerstwa w  ramach programu Co-

menius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wy-
miany najlepszych praktyk i rozwijania struktur współpracy 
międzynarodowej. Z obydwu miast zaangażowane są cztery 
instytucje związane z edukacją. W naszym przypadku ko-
ordynatorem jest Urząd Miasta, a w projekt zaangażowane 
będą również: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, 
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Centrum Kultury „Karolinka”. 
Tematem projektu jest rozwój procesu nauczania poprzez 
użycie narzędzi technologii informacyjnej. Wszelkie działa-
nia projektu finansowane z dotacji unijnej będą obejmowały 
przede wszystkim: spotkania robocze wszystkich partne-
rów w  projekcie, wymianę pracowników zaangażowanych 
w  edukację szkolną, wymianę doświadczeń i  najlepszych 
praktyk, konferencje, seminaria, warsztaty i  kampanie in-
formacyjne, publikację i  upowszechnianie materiałów wy-
pracowanych przez nauczycieli i  uczniów, językowe przy-
gotowanie personelu uczestniczącego w  projekcie oraz 
upowszechnianie rezultatów projektu. Dzięki projektowi, 
pracownicy i  nauczyciele podniosą swoje umiejętności 
w dziedzinie informatyki, będą też mieli okazję do wymiany 
doświadczeń i pomysłów z łotewskimi partnerami. Ucznio-
wie z kolei zdobędą nowe umiejętności i będą mieli okazję 
do zawarcia nowych znajomości.

Łotewskie partnerstwo

Najuż drugie z  kolei 
zaproszenie Komi-

tetu Europejskiego francu-
skiego miasta Voiron, grupa 
reprezentująca Radzionków 
w  składzie: burmistrz Ga-
briel Tobor, nauczyciel-
ka języka angielskiego 
Agnieszka Jochlik oraz ab-
solwenci Gimnazjum im. 
Ojca Ludwika Wrodarczy-
ka – Marta Prodlik i Paweł 
Klica w  dniach od 1 do 5 
lipca wyruszyła ponownie 
do Francji. Głównym tema-
tem tegorocznego spotkania 
była walka z biedą i dyskry-
minacją, problem ubóstwa, 
bezrobocia, wykluczenie 
społeczne oraz problemy 

Kolejna wizyta w Voiron
ludzi starszych. Mieliśmy 
możliwość wymiany zdań 
na te tematy z  reprezen-
tantami aż ośmiu miast 
europejskich. Dzięki temu 
zdobyliśmy cenną wiedzę, 
podzieliliśmy się własnymi 
doświadczeniami i spostrze-
żeniami oraz wyciągnęliśmy 
wspólnie cenne wnioski. 
Nasza grupa przygotowała 
prezentację na wymienione 
tematy, a  w  ramach wcze-
śniejszych spotkań i  dys-
kusji, podzieliliśmy się wła-
snymi wątpliwościami oraz 
nabyliśmy kompletną wie-
dzę o poczynaniach miasta 
w  tych kwestiach. Dzięki 
temu mogliśmy w  pełni 

udzielać się w dyskusjach na 
forum międzynarodowym.
Aż osiem miast zaprzyjaź-
nionych z  Francji, Łotwy, 
Chorwacji, Włoch, Niemiec 
i  Wielkiej Brytanii brało 
udział w  wizycie. Pierwszy 
dzień w całości był poświę-
cony dyskusjom i  warsz-
tatom, wymianie zdań 
i  wreszcie podsumowaniu 
głównego tematu. Drugie-
go dnia nasza delegacja 
uczestniczyła w  oficjalnych 
uroczystościach – przemó-
wieniach, występach arty-
stycznych i  kolejnych dys-
kusjach. Trzeci z kolei dzień 
miał zupełnie inny charakter 
– zwiedzanie miasta, mu-
zeum oraz piknik nad rzeką 
– był dla nas dniem relaksu 
i osobistej wymiany zdań.

Świetna organizacja wizy-
ty, niezwykle ciepli ludzie, 
możliwość wymiany zdań 
na interesujące nas tematy 
i przede wszystkim przemi-
ła atmosfera sprawiły, że ten 
pobyt będziemy wspominać 
bardzo serdecznie.

Agnieszka Jochlik
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 24 czerwca 2010 roku na LIV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr LIV/444/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2.

2. Uchwałę Nr LIV/445/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Radzionkowie, ul. Kużaja 19.

3. Uchwałę Nr LIV/446/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4.

4. Uchwałę Nr LIV/447/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/248/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 sierpnia 
2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

5. Uchwałę Nr LIV/448/2010 w sprawie nadania Statutu miejskiej jednostce organizacyjnej pod nazwą Zakład Placówek 
Oświatowych z siedzibą w Radzionkowie.

6. Uchwałę Nr LIV/449/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r. 
7. Uchwałę Nr LIV/450/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miast Ra-

dzionków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania pla-
nu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonych 
przez gminę za I półrocze.

8. Uchwałę Nr LIV/451/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu 
miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.

9. Uchwałę Nr LIV/452/2010 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Miastu Radzionków oraz jego jednostkom podległym, do 
których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypad-
kach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

10. Uchwałę Nr LIV/453/2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radzionków i Gminą Bytom o wspólnym 
ubieganiu się o dofinansowanie w roku 2010 zadania pn.: „Przebudowa ul. Szymały – przebiegającej po terenach Gminy 
Bytom (droga powiatowa nr 8608S) oraz Gminy Radzionków (droga gminna).

11. Uchwałę Nr LIV/454/2010 w  sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na 
II  półrocze 2010 roku.

12. Uchwałę Nr LIV/455/2010 w sprawie zmiany nazwy ulicy.
13. Uchwałę Nr LIV/456/2010 w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP o stwierdzenie niezgodno-

ści zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin 
i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. 

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni oraz umieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Sekretarz Miasta
mgr inż Rudolf Sobczyk

Uchwała Nr LIV/453/2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 czerwca 2010 roku.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radzionków i Gminą Bytom o wspólnym ubieganiu się o dofinanso-
wanie w roku 2010 zadania pn.: „Przebudowa ul. Szymały – przebiegającej po terenach Gminy Bytom (droga powiatowa 
nr 8608S) oraz Gminy Radzionków (droga gminna)”.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1
Zawrzeć z Gminą Bytom porozumienie o wspólnym ubieganiu się o dofinansowanie w roku 2010 zadania pn.: „Przebudowa 
ul. Szymały – przebiegającej po terenach Gminy Bytom (droga powiatowa nr 8608S) oraz Gminy Radzionków (droga gminna)”.
Wniosek o dofinansowanie będzie złożony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

§ 2
Porozumienie, o którym mowa w §1 ust 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
 /-/ Bernard Skibiński
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Uchwała Nr LIV/456/2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 czerwca 2010 roku. 

w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP o stwierdzenie niezgodności zapisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości 
statusu miasta. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, 
poz. 1591 z późn.zm.), art. 191 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, 
poz. 483 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego RP o stwierdzenie niezgodności zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta (Dz. 
U. z 2002, Nr 93, poz. 822). 

§ 2.
Treść wniosku o stwierdzenie niezgodności przepisów w/w rozporządzenia z ustawą, z ratyfikowaną umową międzynarodową 
i konstytucją RP stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Radzionków (pok. nr 11, I piętro).

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński

Umiejętności uczestni-
ków były bardzo wysokie 
i mimo bardzo silnego wia-
tru nie było w  tym roku 
żadnej wywrotki a  emocji 
sporo! Kilkakrotnie o  kolej-
ności na mecie decydowały 
centymetry i  aby stwier-
dzić, kto wygrał, trzeba 
było używać fotokomórki. 
Po raz drugi z rzędu w mi-
strzostwach najlepsza oka-
zała się załoga TROCI pod 
dowództwem Grzegorza 
Widawskiego i kobiecą za-
łogą – Aniołki Widawskiego 
(Anna Widawska, Lucyna 
Fiuk i Anna Podlejska). Na 
drugim miejscu uplasowała 
się załoga PYSZCZAKÓW 
w  składzie: Jacek Gonera 
(sternik), Anna Pawlik – Go-
nera, Marcelina Nowak, 
Krzysztof Nowak, a  na 
trzecim miejscu doświad-
czona startująca po raz 8 
załoga HALIBUTÓW do-
wodzona przez najstarszego 

uczestnika regat Andrzeja 
Kowalczyka wraz z załogą: 
Jakubem Stęchły, Wojcie-
chem Stęchły i  Stanisła-
wem Siatkowskim. Radość 
zwycięskiej załogi była tak 
ogromna, że po zakończe-
niu ceremonii wręczania na-
gród cała załoga wskoczyła 
do bardzo zimnej wody 
zalewu Nakło Chechło. VIII 
Mistrzostwa w  Żeglarstwie 
to dużo emocji, dobrej za-
bawy, dobrego kołocza 
z  Radzionkowa, świetnego 
bogracza z Restauracji Figa-
ro i  fantastycznych nagród 
ufundowanych przez głów-
nego sponsora regat: firmę 
UNIWERSAL oraz Urząd 
Miasta Radzionków, firmę 
Aereco oraz MOSiR. Ahoj 
żeglarze – do zobaczenia za 
rok. Pełne wyniki oraz foto-
relację można zobaczyć na: 
www.mosir.radzionkow.pl.

Wiatr w żagle
Dokończenie ze str. 11

Po raz piąty na boisku na Księżej Górze odbędzie się 
we wrześniu Turniej Piłki Nożnej IO CUP 2010. W roz-
grywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni 

w 1993 roku i starsi. W drużynie może występować 3 piłkarzy 
zrzeszonych do dwóch lat wstecz w klubach PZPN klasy A i B.  
Za udział większej ilości zrzeszonych drużynie grozi dyskwa-
lifikacja, a kapitanowi 500 zł kary. Niepełnoletni uczestnicy 
muszą mieć zgodę rodziców. Natomiast kapitanem i opieku-
nem drużyny może być tylko osoba pełnoletnia.
Każdy zawodnik składa oświadczenie o  stanie zdrowia. Or-
ganizatorzy, którymi są: Inicjatywa Obywatelska Powiatu 
Tarnogórskiego koło Radzionków, Urząd Miasta Radzionków 
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapewniają opiekę me-
dyczną podczas turnieju, ale nie ponoszą odpowiedzialności 
za urazy i kontuzje. 
Drużyny można zgłaszać do turnieju do 3 września 2010 roku 
w godzinach od 7.30 do 15.30 w Referacie Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Radzionków – pokój nr 13, II piętro, 
tel. 323887145. Wpisowe wynosi 120 zł. O zakwalifikowaniu 
do zawodów decyduje kolejność oddania kompletnej karty 
zgłoszeniowej. Losowanie, na którym obecność kapitanów 
jest obowiązkowa, odbędzie się 8 września 2010 roku o godz. 
16 w  Centrum Kultury „Karolinka”. Dodatkowe informacje 
na temat turnieju uzyskać można pod numerem telefonu 
komórkowego: 609299925.

(BR)

Piłkarze zagrają
na Księżej Górze

Sport
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Sport

Piłkarze Ruchu Ra-
dzionków zakończyli 
przygotowania do se-

zonu, który po ośmiu latach 
przerwy ponownie spędzą 
w  pierwszej lidze. Podsu-
mowaniem tego okresu była 
czwartkowa (29.07) kon-
ferencja prasowa podczas 
której, obok prezentacji 
nowych klubowych strojów 
firmy Erima, przedstawio-
no między innymi letnie 
nabytki drużyny. Był wśród 
nich Piotr Rocki – doświad-
czony napastnik, przed laty 
jeden z  najbardziej rozpo-
znawalnych piłkarzy w  Pol-
sce. W  pierwszym meczu 
z Miejskim Klubem Sporto-
wym Kluczbork trener Ra-
fał Górak będzie mógł brać 
pod uwagę w wyborze skła-
du także młodego Mate-
usza Cielucha. To sprawia, 
że mimo kontuzji w zespole 
(dłuższe przerwy od gry cze-
kają Damiana Kaciczaka, 
Michala Farkaša i  Martina 
Matúša), i  niepewności co 
do obecności w kadrze Da-
wida Jarki i  Jána Belianči-
na, którzy jeszcze formalnie 
nie są zawodnikami klubu, 
trener Rafał Górak będzie 

Przygotowania do sezonu w Ruchu Radzionków

miał i  tak z kogo wybierać. 
Rozegrane latem sparingi 
pokazały, że w  drużynie 
tej drzemie duży potencjał, 
a nieraz prym w niej wiedli 
ci najmłodsi, jak bracia bliź-
niacy Makowie. Zwycięstwa 
z Koroną w Kielcach, z cze-
ską Karviną, wyjazdowe re-
misy po niezłej grze z  Pia-
stem Gliwice czy Polonią 
Bytom musiały robić wra-

żenie na ligowych rywalach. 
Całość tego obrazu popsuł 
jednak mecz Pucharu Polski 
w  Legnicy, w  którym Ruch 
odpadł w  rundzie przed-
wstępnej z  tych rozgrywek, 
nie dając rady Miedzi, którą 
łatwo ograł jeszcze w czerw-
cu na zakończenie sezonu 
2009/2010. W sobotę 31 lip-
ca po godzinie 17.00 będzie 
już jasne czy porażka ta była 

tylko wypadkiem przy pracy. 
Ceny wejściówek na mecze 
Ruchu Radzionków w  run-
dzie jesiennej kształtować 
będą się na następującym 
poziomie: 15 złotych – bilet 
normalny, 10 złotych – bi-
let ulgowy (dzieci szkolne, 
młodzież ucząca się i  stu-
denci do 26 roku życia, za 
okazaniem legitymacji oraz 
kobiety). 

Miło nam poinformować, że 
Gabriela Sławik, mieszkan-
ka Radzionkowa i  zapalona 

tenisistka, zajęła III miejsce w  grze 
pojedynczej kobiet na XXVI Narodo-
wych Mistrzostwach Polski w  Tenisie 
Ziemnym Amatorów, które w  dniach 
17 – 22 lipca odbywały się w Łodzi. To 
jednak nie wszystko! Wraz z bytomia-
ninem Michałem Piękosiem zdobyła 
też złoty medal w grze mieszanej. Te-
goroczny turniej w  Łodzi przyciągnął 
ponad trzystu amatorów tenisa z Pol-
ski i z zagranicy. Zawodnicy rywalizo-
wali łącznie w 27  kategoriach. 
Po zakończonych mistrzostwach 
w  Łodzi, pani Gabriela Sławik nie 

zwalnia tempa, biorąc udział w kolej-
nych zawodach. W  trakcie XXI Mię-
dzynarodowego Turnieju Tenisowego 
Seniorów „Katowice Cup”, rozgrywa-
nego w dniach 31 lipca – 4 sierpnia na 
Kortach Tenisowych im. J. Jędrzejow-
skiej w  Katowicach, nasza tenisistka 
zajęła III miejsce w  grze pojedynczej 
kobiet. Dotarła też wraz z  Michałem 
Piękosiem do finału w  kategorii gry 
mieszanej. Zawodnicy wywalczyli 
srebrny medal.
Naszej tenisistce gratulujemy do-
tychczasowych sukcesów i  życzymy 
kolejnych! 

(ŁK)

Sukcesy naszej tenisistki

Fot. Z. Taul


