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INSTYTUCJE ZAMKNIĘTE
DO ODWOŁANIA
W związku z ogłoszonym stanem epidemii, związanym
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Urząd Miasta
funkcjonuje w ograniczony sposób.
Sprawy pilne i konieczne załatwia Urząd Stanu Cywilnego, Referat
Spraw Obywatelskich, Biuro Obsługi Klienta. W przypadku pozostałych
komórek organizacyjnych możliwy jest wyłącznie kontakt drogą telefoniczną i e-mailową.
Zamknięte do odwołania zostają też miejskie instytucje. Dotyczy to:
Centrum Kultury „Karolinka”, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., i MOSiR-u.
Nieczynny jest też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej.
Zamknięta pozostaje również siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. W sytuacjach wyjątkowych kontrahenci korzystać
mogą z punktu informacyjnego, w którym może przebywać tylko jedna
osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem. 

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
oraz nadziei w sercu,
jaką daje
Zmartwychwstały Chrystus
życzą
Burmistrz
Miasta
Gabriel Tobor

Przewodniczący
Rady Miasta
Stefan Hajda

Apel Burmistrza Miasta

Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa,
wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że nasze dotychczasowe życie
nabrało zupełnie innego wymiaru, zmieniły się priorytety, a rytm dnia
wyznaczają rządowe komunikaty dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W tej wyjątkowej sytuacji apeluję do wszystkich o zachowanie spokoju
i stosowanie się do obowiązujących rozporządzeń i zaleceń wydawanych przez władze państwowe, samorządowe i kościelne. Więcej informacji o sytuacji w naszej gminie znajdą Państwo w wywiadzie, który zamieszczamy na str. 2.
Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa
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DZIAŁAMY W STANIE
ZAPAŚCI GOSPODARCZEJ
rozmowa z GABRIELEM TOBOREM
burmistrzem Radzionkowa

Epidemia koronawirusa przewróciła nasze życie do góry nogami. Jak radzionkowski samorząd radzi sobie w tym
trudnym okresie?
Życie rzeczywiście przewróciło się w wielu wymiarach. Realizujemy wszystko co
możliwe jak dotychczas. Niestety brak
możliwości podejmowania określonych
decyzji w sytuacji kryzysowej na szczeblu
samorządu, jak i brak dostępu do pełnej
informacji w wielu obszarach bardzo nas
ogranicza. Póki co wszystkie usługi komunalne są realizowane jak dotychczas,
mówię „póki co”, bo jest coraz trudniej.
Martwi mnie ogromnie sytuacja uczniów,
liczę na mądre i systemowe rozwiązania
na szczeblu kraju. Jedno jest pewne, w zależności od tego, ile pandemia potrwa,
cofniemy się jako samorządy o lata, jeśli
chodzi o poziom usług miejskich i rozwój.
Narzucone obostrzenia prawie całkowicie zatrzymały gospodarkę. Przedsiębiorcy już liczą straty. W jaki sposób miasto zamierza pomóc lokalnym
firmom? Czy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na jakieś ulgi, osłony ze strony gminy?
Tutaj tarcza antykryzysowa niespecjalnie
otworzyła nam drogę do szerokich działań. W Radzionkowie – tak małym mieście, każdy przedsiębiorca, lokator mieszkań komunalnych czy mieszkaniec będzie
traktowany indywidualnie. Każdy, kto
w jakiś sposób ucierpi, może liczyć na pomoc. Możliwości widzimy głównie w zakresie umorzeń podatku czy czynszu. To
najprostsza ścieżka i możliwa do indywidualnych rozwiązań.
Gmina aktywnie prowadziła do tej pory
miejskie inwestycje. Czy będą one kontynuowane czy też niektóre z nich zostaną wstrzymane?

Rozpoczęte inwestycje są realizowane.
Widzimy wiele trudności w firmach je realizujących, ale póki co wszystko przebiega bez opóźnień. Problem jest w rewitalizacji budynków na Hugonie, ale to
dotyczy tylko małego zakresu, po prostu
ze względów oczywistych, wstrzymane
są roboty w mieszkaniach. Co do dalszych działań, za wcześnie o tym mówić.
Dotychczas funkcjonowaliśmy w czasach
turbulentnych, dzisiaj działamy w stanie zapaści gospodarczej. Priorytety się
zmieniają. Może będziemy chodzić po
krzywych chodnikach i jeździć po dziurawych drogach, ale najważniejsze, że
zdrowi.
Koronawirus wpłynął na wszystkie
sfery naszego życia. Jedną z nich jest
system edukacji. Czy radzionkowskie
szkoły są przygotowane do zdalnego
nauczania? Jak ten proces przebiega
w praktyce?

wspiera medyków? Jak funkcjonuje
przychodnia Rad-Med?
Na bieżąco monitorujemy potrzeby Rad-Medu. Na dzień wywiadu zapasy sprzętu ochronnego i do dezynfekcji wystarczą
na jeden miesiąc. To dzisiaj wystarczający okres. Oczywiście na taki okres zapasy
będą utrzymywane. Co do innych placówek reagujemy doraźnie, ale i systemowo. Pomocy finansowej na zakup sprzętu
ochronnego, gmina Radzionków udzieliła Szpitalowi Specjalistycznemu w Bytomiu, gdzie mieści się oddział zakaźny oraz
Szpitalowi Powiatowemu w Tarnowskich
Górach. Jesteśmy w stałym kontakcie
z przedstawicielami władz tych placówek
zdrowia.
I na koniec zapytam o planowane wybory prezydenckie. Czy Pana zdaniem
jest możliwe ich przeprowadzenie?

Żadna szkoła w Polsce nie była przygotowana do obecnej sytuacji. Jak to dzisiaj
wygląda w praktyce? Nauczyciele pracują
na prywatnych komputerach, uczniowie
walczą o dostęp do komputera z rodzeństwem czy zdalnie pracującymi rodzicami, a rodzice siedzą często po 8 godzin
dziennie, aby przerobić zadany materiał.
Wszyscy dajemy radę, ale jest coraz trudniej. Apeluję w tym miejscu o wyrozumiałość i empatię wszystkich stron. Czekamy
na decyzje dotyczące matur i egzaminów,
uczniowie i ich rodzice jak najwcześniej
powinni wiedzieć, jakie będą rozwiązania. Dziękuję jednocześnie wszystkim
dyrektorom szkół i nauczycielom za to,
że błyskawicznie zareagowali na bieżącą
sytuację i wdrożyli metody zdalnego nauczania.

Wszystko jest możliwe, tylko pytanie: jakim kosztem i z jakimi konsekwencjami?
Jako burmistrz jestem od tego, aby przestrzegać prawa i tego pilnować. Ale jeżeli
ktoś stanowi prawo, którego przestrzeganie zagraża zdrowiu i życiu moich mieszkańców, to jako pierwszy jestem od tego,
aby akurat tego prawa nie przestrzegać.
Zobaczymy.
Korzystając z okazji, dziękuję z tego miejsca wszystkim osobom, które wykonują
swoje obowiązki zawodowe, narażając się
na większe niż przeciętne ryzyko zarażenia: lekarzy i innych pracowników służby
zdrowia, ekspedientów, przedstawicieli
służb mundurowych i wielu innych profesji. Jestem przekonany, że z Państwa
zaangażowaniem, poświęceniem i naszą
roztropnością uda nam się przetrwać ten
trudny okres.

Dziś na pierwszym planie jest służba
zdrowia. Czy miasto w jakiś sposób

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Inwestycje w mieście

Prace na osiedlu
Hugona
W budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja i Sikorskiego zakończono przebudowę instalacji wewnętrznych, docieplenie
stropów oraz wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej (zewnętrznej). Trwają jeszcze prace związane z budową wentylacji. Zgodnie z planem zakończyć mają się
w czerwcu br. Kontynuowane są również
roboty związane z zagospodarowaniem
terenu wokół osiedla Hugona. Aktualnie
prowadzone są roboty ziemne związane z instalacją wodociągową i kanalizacją deszczową, a także prace w zakresie
usuwania gleby przy miejscach parkingowych. 

Rynek coraz bliżej
Do otwarcia rynku coraz bliżej. Aktualnie trwają prace ziemne związane z budową zbiornika wody i fontanny oraz roboty związane z układaniem nawierzchni
z płyt betonowych. Przed nami jeszcze
stworzenie stref zieleni, montaż małej
architektury, utworzenie szlaków pieszo-rowerowych oraz montaż oświetlenia i monitoringu. Prace prowadzone
są w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł,

Pomoc
dla mieszkańców
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mieszkańcy Radzionkowa,
którzy potrzebują pomocy, mogą
kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Wykwalifikowany personel i wolontariusze są do dyspozycji. Pełnią dyżur
telefoniczny:
•
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00:
tel. 32 286 65 44
•
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00,
jak również w weekendy:
tel. 531 383 187. 

z czego aż 85% środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
a 10% z budżetu państwa. 

Termomodernizacja
budynków
Budynki Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Komisariatu Policji wraz z częścią
mieszkalną przejdą termomodernizację. W marcu ruszyły już wstępne działania. Wykonawca prowadzi inwentaryzację budynku szkoły i prace projektowe.
Z kolei w przypadku komisariatu, trwają
aktualnie uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytków. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń, wykonawca przystąpi do prac
w zakresie inwentaryzacji budynku oraz
dokumentacji projektowej.
Inwestycje zrealizowane zostaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty
obejmą między innymi modernizację systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę okien
i drzwi. Prace związane z uruchomieniem
centralnego ogrzewania potrwają do 30
września, z kolei całość prac ma zakończyć się w grudniu br. Koszt termomodernizacji szkoły to ponad 1,5 mln zł, z kolei
komisariatu – 815 tys. zł. Zadania w 85%
sfinansowane zostaną przy wsparciu Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
To jednak nie koniec prac termomodernizacyjnych w mieście. W lutym br. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony
na modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. ks. Knosały 20.
– W ramach zadania wykonane zostaną
dokumentacja projektowa i roboty budowlane. Inwestycja obejmie między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie
ścian zewnętrznych przyziemia, wymianę stolarki okiennej na strychu i w piwnicy,
wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych do klatek schodowych), ocieplenie
połaci dachu i stropu nad piwnicą oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią gazową – mówi Justyna
Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.
– Zadanie przeprowadzone zostanie w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy
z wykonawcą – dodaje.
Inwestycja sfinansowana zostanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (Poddziałanie
4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej – ZIT). 

Śląski telefon dla seniora
Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do najstarszych mieszkańców regionu – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon:
32 506 56 40.
Operatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Telefon spełnia dwie funkcje:
– terapeutyczną, zapewniając wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowę
i pomoc w przełamywaniu poczucia osamotnienia;
– interwencyjną – na infolinii można zgłosić problem seniora, a dyżurujący będą
podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej
środowisku lokalnym.
Telefon funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Dyżury pełnią m.in.: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni.
Szczegóły: https://rops-katowice.pl/2020/03/28/slaski-telefon-dla-seniora-senior-fon. 
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Samorząd na plus

Gmina szuka inwestorów

Radzionków dołączył do programu „Samorząd na plus”.
To inicjatywa realizowana wspólnie z Krajowym Rejestrem
Długów. Poprzez dostarczenie wiedzy, informacji o dobrych praktykach oraz odpowiednich narzędzi, wspiera
samorządy w zarządzaniu finansami.
Decyzja o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów motywowana jest troską o bezpieczeństwo finansów publicznych. Obecność w systemie pozwala skutecznie i sprawnie zapobiegać zadłużaniu regionu, promować rzetelność płatniczą, właściwie
zarządzać należnościami oraz, co ważne, umożliwia pobieranie
raportów o podmiotach sektora biznesowego, dzięki czemu
w szybki sposób można zweryfikować informacje dotyczące
przedsiębiorców, z którymi miasto zamierza podjąć współpracę.
Podjęta współpraca oznacza dodatkowe pieniądze na nowe inwestycje, takie jak np. remonty dróg, oświetlenie ulic; skuteczną
pomoc gminy przy odzyskiwaniu należności za zaległe alimenty,
nowe miejsca pracy dzięki ogólnemu rozwojowi regionu.
Lokatorzy zalegający ze spłatą czynszu mogą zostać dopisani
do KRD BIG S.A. W rejestrze dłużników widnieć będą mieszkańcy,
których kwota zaległości wynosi min. 200 zł. Może to być suma
zaległości i musi być wymagalna co najmniej od 30 dni. Dłużnicy notowani w rejestrze mają spore problemy m.in. z zaciągnięciem kredytów, zakupem towaru na raty czy zawarciem umów
z firmami telekomunikacyjnymi i multimedialnymi. Gmina liczy,
że możliwość wpisania do bazy dłużników przekona mieszkańców do terminowego uiszczania zaległości. 

Skorzystaj z mammografii
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach zaprasza na bezpłatne badania
mammograficzne wszystkie panie w wieku od 50 do 69 lat.
W tym roku odbędą się one w dniach 12, 15-17 czerwca. Mammobus zostanie podstawiony na parking przy Centrum Kultury
„Karolinka” w Radzionkowie (pl. Jana Pawła II 2). Badania będą odbywać się bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy zabrać ze sobą
dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniego badania, jeżeli były
wykonane poza gliwickim Centrum Onkologii. Bezpłatne badanie przysługuje co dwa lata.
Informacji można zasięgnąć pod nr tel.: 32 278 98 96. 

Budowa eko-rynku powoli dobiega końca. Przed nami
drugi etap, związany z budową komercyjnej części rynku.
Gmina już szuka inwestorów. O tym, jakie są plany zagospodarowania radzionkowskiego rynku, władze miasta
rozmawiały z przedsiębiorcami 28 lutego w trakcie śniadania biznesowego, które odbyło się w Restauracji „Figaro”.
Według założeń, wokół rynku ma powstać pierzeja budynków,
składająca się łącznie z 21 kamienic. Podstawą kompozycji urbanistycznej terenu będzie plac miejski o wymiarach ok. 150 x 96 m.
Wszystkie budynki dostępne będą od strony samego placu miejskiego, jak i od strony zewnętrznej, tj. poprzez istniejący układ komunikacyjny w tej części miasta. Wejście na sam plac odbywać
się będzie przejściami utworzonymi między projektowanymi budynkami oraz od strony południowo-wschodniej, tj. część placu,
która na tym etapie nie będzie zabudowana.
Spotkanie było też okazją do integracji środowiska przedsiębiorców „Białego Śląska”, nawiązania kontaktów oraz wymiany
doświadczeń. Oprócz omówienia inwestycyjnych planów Radzionkowa, rozmawiano także o pracowniczych planach kapitałowych. Marek Piechota – Specjalista ds. Biopaliw oraz Marek
Jasiński – Główny Automatyk z firmy TanQuid, dzielili się z uczestnikami dobrymi praktykami w biznesie, wypracowanymi przez
przedsiębiorstwo.
Śniadanie biznesowe było wspólną inicjatywą Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach i Urzędu Miasta Radzionków. 

ŁK

Rowery z Metropolii

Komunikat

5 marca przedstawiciel Metropolii GZM Marcin Dworak oficjalnie
przekazał naszej gminie dwa nowe rowery (łącznie miasto ma
już trzy). Ich zadaniem jest promocja zrównoważonej mobilności miejskiej. Będą służyć jako środek transportu do odbywania
podróży służbowych. Rowery są wspomagane elektrycznie i wyposażone w niezbędny osprzęt, np. sakwy, służące do transportu
drobnych rzeczy, w tym dokumentów. Z jednośladów mogą korzystać pracownicy Urzędu Miasta Radzionków m.in. z Wydziału
Ekologii. Pierwsze testy są już za nimi. 

Na prośbę zarządcy niedawno oddanego do użytku parku rekreacyjno-sportowego „planty”, zlokalizowanego wokół osiedla
robotniczego „Hugona”, prosimy aby osoby opiekujące się grobami na pobliskim cmentarzu, nie wyrzucały „cmentarnych odpadów” do zlokalizowanych na terenie parku koszy. Odpady wytworzone na cmentarzu należy wyrzucać do kontenerów/koszy
zlokalizowanych na terenie cmentarza. 
Wydział Ekologii

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Dzieciaki pod koszem!

Minęło już pięć lat!

O miano najlepszych radzionkowskich koszykarzy
rywalizowali w lutym uczniowie naszych szkół podstawowych.

Wiele atrakcji czekało na tych, którzy zdecydowali się
wziąć udział w obchodach jubileuszu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

Jako pierwsi, 14 lutego do ryzwalizacji stanęli uczniowie piątych i szóstych klas. Parkiet naszej hali aż drżał
od emocji. Ostatecznie, wśród dziewcząt, najlepsze okazały się reprezentantki SP nr 2. Na drugim stopniu podium stanęły uczennice SP nr 4, a trzecie miejsce zajęły
zawodniczki SP nr 1. Wśród chłopców zwyciężyli reprezentanci Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Drugie i trzecie miejsce, identycznie jak w przypadku dziewcząt,
przypadło kolejno uczniom SP nr 4 i SP nr 1.
Tydzień później, 21 lutego, do walki ruszyli ósmoklasiści. Wśród dziewczyn, bezkonkurencyjne okazały się
uczennice SP nr 4, pokonując koleżanki z SP nr 2 i SP nr
1, które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce. W kategorii chłopców, zwyciężyli reprezentanci SP nr 1, którzy
pokonali kolegów z SMS (drugie miejsce) i SP nr 4 (trzecie miejsce).
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za sportową rywalizację i wysoki poziom rozgrywek, a nauczycielom,
za znakomite przygotowanie uczniów do zawodów. 

22 lutego 2015 roku – w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej, w Radzionkowie, w budynku byłego dworca PKP, otwarto nowoczesne muzeum. Przez pięć lat, placówkę odwiedziło około 19 tys.
osób nie tylko ze Śląska, ale z całej Polski, a nawet z zagranicy.

Mistrzostwa w narciarstwie
Na stokach ośrodka „Złoty Groń” w Istebnej, 7 marca odbyły się Otwarte Mistrzostwa Radzionkowa
w Narciarstwie Alpejskim. Zawody wróciły do kalendarza imprez MOSiR dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Cidry Lotajom”.
W turnieju wzięło udział 74 narciarzy. Swoją obecnością zaszczycił nas m.in. Mateusz Ligocki – polski snowboardzista, czterokrotny olimpijczyk, który ma za sobą
wiele startów w mistrzostwach świata i pucharze świata. Na starcie stanęli, poza mieszkańcami Radzionkowa,
także reprezentanci Bielska-Białej, Szczyrku, Wodzisławia Śląskiego, Dąbrowy Górniczej i Jastrzębia-Zdroju.
Całkowity dochód z imprezy zasilił konto akcji „Dobro
dla Dobra”. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w zawodach oraz tym, którzy wsparli
nas logistycznie. 

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się 13 lutego. Wtedy właśnie
wystartował V Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków,
w którym wzięło udział około 200 osób. Cel jak zwykle szczytny
– całość zysków z opłat startowych przeznaczona została na działalność charytatywną. Tego dnia można było także wziąć udział
w wernisażu wystawy stworzonej z materiałów archiwalnych,
które Muzeum gromadzi od 2015 roku.
Główną część obchodów zaplanowano na 22 lutego. Przed budynkiem Muzeum odbyła się rekonstrukcja historyczna. Rekonstruktorzy z grupy Pro Fortalicium na kilkanaście minut przenieśli
widzów do 1945 roku i odtworzyli scenę zatrzymania mieszkańców przez Sowietów oraz ich dalszej wywózki. W rolę Ślązaków
wcieliła się m.in. młodzież z naszego liceum, członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Powstań Śląskich „Weteran”, jak i sami mieszkańcy.
28 lutego zorganizowano „Klasówkę historyczną”, w której wzięło udział 50 uczniów z radzionkowskich szkół podstawowych.
Pierwsze miejsce zdobyli reprezentanci SP nr 4, drugie uczniowie SP nr 2, a na trzecim stopniu podium stanęli przedstawiciele
„Zamkowej Szkoły”.
Dziękujemy wszystkim, którzy przez pięć lat wspierali Muzeum
i chętnie brali udział w organizowanych wydarzeniach. 

DW
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Liceum zapewnia swobodę wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności
od zainteresowań uczniów od klasy drugiej z wyjątkiem filozofii, która będzie realizowana od klasy pierwszej. W ofercie
jest także drugi język obcy do wyboru
spośród: j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego.
Nasza szkoła współpracuje z:
• Uniwersytetem Śląskim – w zakresie
pedagogiki, psychologii, języka polskiego i języka angielskiego
• Politechniką Śląską – w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, chemii
• Śląskim Ogrodem Botanicznym –
w zakresie biologii, geografii, przyrody
• Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie – zainteresowania artystyczne.

LO rusza z naborem
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie w roku
szkolnym 2020/2021 uruchomi:
• dwie klasy ogólne,
• klasę dwujęzyczną z językiem angielskim,
• klasę pedagogiczno-psychologiczną.

Ta współpraca zapewni Ci wszechstronny rozwój zainteresowań.
Ponadto każdy uczeń:
• ma 100% szansy na zdanie matury,
a tym samym wstęp na studia wyższe
• czuje się bezpiecznie – szkoła słynie
z dobrej i przyjaznej atmosfery
• pracuje z kadrą pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, która w większości posiada uprawnienia egzaminatorów maturalnych.
A jak to wygląda w praktyce zobacz na:
• www.liceum.radzionkow.pl
• https://www.facebook.com/RadzionkowskieLiceum/

Zmiany w Rad-Medzie

Umiem pływać

12 marca Prezes Rad-Medu Sp. z o.o. Jacek Tatarynowicz złożył rezygnację
z pełnionej funkcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu prezesa z dniem 27 marca br.

Gmina Radzionków przystąpiła
do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Burmistrz Gabriel Tobor podziękował prezesowi za siedmioletnią trudną pracę, prowadzoną od chwili przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Efekty pracy
są widoczne dla mieszkańców: nowa siedziba spółki, wyniki finansowe pozwalające
na dalszy rozwój i wyposażenie ośrodka oraz prowadzona budowa segmentu admnistracyjno-biurowego, której celem jest poszerzenie działalności medycznej w pomieszczeniach do tej pory zajmowanych przez administrację. Dziś w przychodni leczy
się prawie 9 tys. pacjentów. Ich liczba stale wzrasta, co świadczy o wysokiej jakości
usług oraz zadowoleniu mieszkańców z oferowanego wsparcia medycznego. W ciągu
siedmiu lat przybyło prawie 800 nowych pacjentów.
Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej powołało na członka zarządu dyrektora finansowego
Przychodni Lekarskiej Rad-Med Sp. z o.o. – Panią Renatę Dec, która pełniła dotychczas
funkcję głównego księgowego. Organy spółki w późniejszym okresie podejmą kolejne kroki związane z wyłonieniem nowego prezesa. 

Aż 150 uczniów drugich klas szkół podstawowych (nr 1, 2 i 4) weźmie udział
w 10 zajęciach na terenie tarnogórskiego Parku Wodnego. Pod opieką profesjonalnej kadry nabędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im bezpiecznie
spędzać czas nad wodą.
Projekt organizowany jest przez Agencję Inicjatyw Gospodarczych S.A. oraz
Stowarzyszenie Sanus Vivere. Koszt, jaki
poniesie Gmina Radzionków to prawie
31,5 tys. zł. 

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY
W RADZIONKOWIE

Taneczne sukcesy Mateusza
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Bujny świat roślin

Rozmowa
z dr Magdaleną Maślak,
zastępcą dyrektora
Śląskiego Ogrodu
Botanicznego
ds. Ogrodu Botanicznego
w Radzionkowie

Mateusz Mateja jest mieszkańcem Radzionkowa, który
od dziecka pasjonuje się tańcem. Swoje pierwsze kroki taneczne stawiał w Centrum Kultury ,,Karolinka”. Na swoim
koncie ma wysokie osiągnięcia z turniejów, jak i występy
u boku polskich artystów.
W 2019 roku został Mistrzem Polski w hip hopie, co dało mu możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Petersburgu, gdzie zajął
9. miejsce.
– Zawody w Rosji to był największy turniej w jakim do tej pory startowałem. Spodziewałem się, że presja będzie większa, jednak koniec
końców, przed występami nie towarzyszyła mi szczególna trema.
Byłem dobrze przygotowany. Miesiąc przed turniejem dopracowywałem choreografię i wiedziałem na co mnie stać. Udało się awansować do finału i zająć dziewiąte miejsce. Z jednej strony jestem
zadowolony z tego wyniku. Z drugiej czuję lekki niedosyt, ale tak
ma chyba każdy, poza zwycięzcą. Najważniejsze, że wiem co muszę
robić, żeby być lepszym – mówi.
Następny etap to Mistrzostwa Świata w Orlando, na których wystąpi w duecie, z Agnieszką Dydo. Pierwotnie, zawody miały się
odbyć w kwietniu 2020 roku, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, zostały przesunięte w czasie. Nowej daty jeszcze nie
ustalono.
– Nie możemy się doczekać mistrzostw. To spełnienie naszych marzeń. Przygotowując się, wkładaliśmy w treningi mnóstwo trudu,
żeby nasz występ był na najwyższym poziomie. To w końcu doskonała okazja do reprezentacji nie tylko kraju, ale i Radzionkowa, w wydarzeniu na skalę światową – mówi Mateusz Mateja. – W tej chwili,
niestety, musieliśmy przerwać przygotowania. Kiedy tylko poznamy
nową datę mistrzostw, od razu wznawiamy treningi – dodaje.
Mieszkańcy miasta, Mateusza i Agnieszkę, będą mogli zobaczyć
na najbliższych Dniach Radzionkowa.
– Pierwsze taneczne kroki stawiałem w zespołach w Centrum Kultury
„Karolinka”, więc występ na Dniach Radzionkowa, wraz z Agnieszką, będzie dla mnie świetnym doświadczeniem. Co zaprezentujemy?
Prawdopodobnie układ z mistrzostw świata – mówi. – Zapraszam
serdecznie wszystkich mieszkańców. Jestem pewien, że do sierpnia
sytuacja będzie już opanowana i wszyscy będziemy mogli się cieszyć
Dniami Radzionkowa – dodaje. 
DW

Wraz z nadejściem wiosny Śląski Ogród Botaniczny powoli
budzi się do życia...
W kwietniu pojawiają się cebulice syberyjskie, szachownice kostkowane, kwitnącego barwinka, a także kwitnące w dalszym ciągu nieco wcześniejsze gatunki: zawilce i przylaszczki. Pojawiają
się także gatunki ozdobne: tulipany, narcyzy i ifejon. O tej porze
roku w Ogrodzie bardzo aktywne są również ptaki, które szykują
się do sezonu lęgowego. Wczesnym rankiem i pod wieczór można usłyszeć samce kosów, które przepięknie śpiewają. W ciągu
dnia można z kolei zaobserwować drozdy, sikory, mazurki, kowaliki i wiele innych ptaków, które na terenie Ogrodu znajdują
pokarm i schronienie.
Czym wyróżnia się radzionkowski ogród?
Z założenia jest to ogród siedliskowy, co oznacza, że tworzone
są głównie kolekcje rodzimych zbiorowisk roślinnych, zwłaszcza
tych rzadkich i zanikających na Wyżynie Śląskiej, m.in. łąk, młak,
muraw kserotermicznych i napiaskowych. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko rzadkie gatunki roślin, które oczywiście również
znajdują się w kolekcjach Ogrodu, wymagają ochrony, ale także całe zespoły roślinne, czyli specyficzne układy roślin o zbliżonych wymaganiach siedliskowych. Wiele zbiorowisk zanika
w naturze, ponieważ zmienia się związana z nimi działalność
człowieka – odchodzimy po prostu od tradycyjnego ekstensywnego użytkowania. Na terenie Ogrodu znajdują się także naturalne zbiorowiska roślinne, nie wymagające zbyt dużej interwencji
człowieka – wrzosowiska, zadrzewienia i czyżnie. Są one sukcesywnie wzbogacane przez pracowników Ogrodu w gatunki dla
nich charakterystyczne. Kolekcje siedliskowe są również dobrą
okazją do zaprezentowania walorów ozdobnych naszej rodzimej flory i możliwości wykorzystania jej elementów w przydomowych założeniach ogrodowych. Pamiętajmy, że odpowiedni
dobór gatunków w ogródkach, zaoszczędzi ich gospodarzom
podlewania i intensywnej pielęgnacji.
Ciekawym elementem są także ślady dawnej działalności górniczej na terenie Ogrodu. Dzisiaj pamiątką po kopalni galmanu
są liczne warpie, niewielkie koliste hałdy pozostałe po głębieniu
szybów oraz pingi, czyli wgłębienia, często wypełnione wodą,
powstałe w miejscu zasypania lub zaciśnięcia szybu. Na terenie
Ogrodu eksploatowano także dolomit, czego pozostałością jest
kamieniołom.

dokończenie na str. 10
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CENTRUM
KULTURY„KAROLINKA”

Teatralny Dzień Kobiet

9

Pikantnie
na scenie

8 marca specjalnie na Dzień Kobiet została zaprezentowana sztuka
teatralna „IMIĘ”.
Na scenie pojawiła się między innymi Małgorzata Foremniak, Szymon Bobrowski oraz
Wojciech Malajkat. Salwom śmiechu nie było końca, ale były również momenty lekkiej
zadumy. 

Koncerty dla Babci i Dziadka
Głównym wydarzeniem lutowego repertuaru „Karolinki” były koncerty
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
8 i 9 lutego zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, a tydzień później
w spektaklu tanecznym „Karol i Inka” wystąpiły grupy taneczno-wokalne działające
w centrum kultury. Cztery koncerty i sala wypełniona po brzegi. Radość babć i dziadków bezcenna! 

7 lutego na deskach „Karolinki” pojawiła się plejada polskich aktorów.
W komedii „Pikantni” Stefana Vögla
z wartkim tempem oraz humorem słownym i sytuacyjnym wystąpili: Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Krawczyk oraz Michał Ziembicki. Publiczność
gromkimi brawami nagrodziła aktorów. 

Kultura
w czasach
epidemii
W związku z sytuacją związaną z pandemią większość najbliższych wydarzeń
zostaje przeniesiona na inny termin. Zachęcamy, aby śledzić naszą stronę internetową: www.karolinka.art.pl oraz Fanpage na Facebooku, gdzie pojawiają się
aktualne informacje dotyczące funkcjonowania „Karolinki”. 
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Bujny świat roślin

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY
W RADZIONKOWIE

Przyrodnicza edukacja

dokończenie ze str. 7

To zróżnicowane ukształtowanie terenu będące wynikiem dawnej działalności górniczej jest dużym atutem Ogrodu. Bogactwo
powstałych w wyniku dawnej eksploatacji siedlisk pozwala skupić na niewielkiej powierzchni liczne gatunki roślin o odmiennych wymaganiach siedliskowych. Antropogeniczny krajobraz
Ogrodu dobrze ukazuje także sposób, w jaki przyroda radzi
sobie z dawną działalnością człowieka – część roślinności powstała spontanicznie na terenach dawnych nieużytków, widać
to w składzie drzewostanu. Dodatkową atrakcją są drewniane
rzeźby zwierząt poukrywane wśród roślinności, które są bardzo
lubiane przez dzieci. Podczas spaceru można natknąć się między innymi na bobra, dzika, jeża, nietoperza czy dzięcioła.
Jakie kolekcje roślin znajdują się w radzionkowskim
ogrodzie?
Mamy trzy typy kolekcji: zachowawcze starych odmian drzew
owocowych, ozdobne i siedliskowe. Każdego roku, na wiosnę,
pracownicy Ogrodu zbierają zrazy ze starych odmian drzew
owocowych (głównie jabłoni) rosnących nie tylko w okolicznych sadach, ale w zasadzie na terenie całego Górnego Śląska.
Czasem trafiają do nas też z terenów dość odległych: z Pomorza lub Bieszczad. Jest to aktywność Ogrodu budząca chyba największe zainteresowanie społeczne. W tym roku udało nam się
pozyskać zrazy ze 143 różnych drzew. Były one szczepione pod
koniec marca, a jesienią ocenimy, które szczepienia się przyjęły. Wtedy drzewka wrócą do właścicieli oraz osób, które będą
chciały wzbogacić swoje ogródki starymi odmianami drzew
owocowych.
Kolekcji starych odmian jabłoni towarzyszy kolekcja mniej znanych warzyw oraz tzw. „grządka chronologiczna” (zaprezentowana kolekcja roślin udomawianych przez człowieka w różnych
okresach, począwszy od najstarszych odmian). Ta część kolekcji
zawsze budzi duże zainteresowanie odwiedzających – można
zobaczyć jak pięknie kwitnie ziemniak i jak wygląda szarłat.
Kolekcje ozdobne obejmują m.in. kolekcję róż, różaneczników,
kolekcję dendrologiczną oraz roślin miododajnych i ziół.
Ogród to jednak nie tylko kolekcje roślin, ale też działania w zakresie edukacji i popularyzowania wiedzy botanicznej...
Działalność edukacyjna Ogrodu to zarówno zajęcia dla odwiedzających nas grup zorganizowanych, głównie szkolnych
i przedszkolnych, jak i święta ekologiczne w ramach Śląskiego
Kalendarza Ekologicznego, skierowane do całych rodzin. Grupy zorganizowane mogą wybierać spośród 39 tematów, w tym
zajęć terenowych i stacjonarnych o charakterze ogólnoprzyrodniczym, chemicznym, geologicznym, fizycznym, a ponadto
w ofercie są także zajęcia integracyjne, gry terenowe i artystyczne. Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie
dysponuje dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym
oraz salą mikroskopową. Ciągle rozwijamy ofertę edukacyjną
i rozbudowujemy zaplecze dydaktyczne, między innymi dzięki
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W zeszłym roku w zajęciach
udział wzięło ponad 8000 osób. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie działająca przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym
bardzo aktywnie wystartowała z tegoroczną misją
edukacyjną.
W ramach różnych dofinansowań i grantów (m.in. WFOŚiGW
w Katowicach, Gmina Radzionków) na pierwsze półrocze 2020
roku udało nam się pozyskać dla uczniów Radzionkowa oraz innych miast i gmin województwa śląskiego ponad sto bezpłatnych
warsztatów przyrodniczych. Ogólnokrajowa sytuacja epidemiologiczna pomieszała nasze plany, ale wierzymy, że to co rozpoczęliśmy, będziemy kontynuować w późniejszym terminie. Z całą
pewnością te grupy, które umówiły się na zajęcia do Ogrodu nie
zostaną pozbawione możliwości skorzystania z nich.
Już w czasie ferii zimowych oraz bezpośrednio po nich ruch
w Stacji był spory – codziennie odwiedzały nas grupy szkolne lub
przedszkolne, często więcej niż jedna. Z Radzionkowa, Bytomia,
Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Brynka, Wojkowic, Świerklańca,
Katowic, Zabrza… Takie zainteresowanie bardzo nas cieszy i dodaje sił do dalszego rozwoju. Kalendarz z zapisami mamy uzupełniony do końca maja. To, co udało się w znacznym stopniu,
szczęśliwie na początku roku wykonać, to projekt realizowany
dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem wygranego przez nas konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Fundacja
„Za górami, za lasami”. Z tej okazji mieliśmy przyjemność zaprosić uczniów szkół różnego szczebla na praktyczne warsztaty pn.
„Cała prawda o smogu” oraz „Szkoda spalać węgiel”, a przedszkolaków na „Wszystkie dzieci segregują śmieci”. W sumie jest
to czterdzieści bezpłatnych warsztatów.
Ostatnim większym wydarzeniem, które odbyło się w Ogrodzie
z początkiem sezonu było Zimowe Ptakoliczenie, natomiast zaplanowane na marzec i kwiecień rodzinno-ekologiczne imprezy
Sowia Noc oraz Dzień Ziemi zostały odwołane. Dołożymy jednak
wszelkich starań, aby mogły być przeprowadzone w innych terminach. To samo dotyczy kursu szczepienia drzew owocowych
oraz szkolenia dla nauczycieli pn. „Jak wykorzystać potencjał kreatywny na lekcjach plastyki? Lokalne bogactwa do naszej dyspozycji”. Aktualnych informacji można szukać na stronie ogrodu:
www.obradzionkow.robia.pl oraz na naszym profilu FB.
Trzymajmy się zdrowo i do zobaczenia w Ogrodzie. 
Julia Góra

PISZĄ
DO KURIERA
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Wspominając wydarzenia sprzed 80 lat
W lutowym wydaniu „Kuriera Radzionkowskiego” zamieściliśmy część wspomnień Łucjana Sobkowiaka –
mieszkańca Radzionkowa, który w chwili wybuchu II
wojny światowej miał sześć lat. Pan Łucjan, mieszkający
dziś na stałe we Francji, postanowił podzielić się z czytelnikami swoimi wspomnieniami z tamtych tragicznych
wydarzeń. W bieżącym numerze zamieszczamy pozostałą część tekstu.
Jako śląskie dzieci żyjące w innych warunkach mieszkaniowych, z oświetleniem
elektrycznym i z dostępem do radia, nagle znaleźliśmy się przy oświetleniu lamp
naftowych. Z tego powodu chodziliśmy wcześnie spać. Następnego dnia, zapominając o naszej trudnej podróży, pobiegliśmy do rzeczki, przez którą wczoraj przejeżdżaliśmy. Rzeczka była niedaleko od naszego mieszkania, płytka, z piaszczystym
dnem i bardzo czystą wodą. Mogliśmy podziwiać w niej pływające ryby i ochłodzić
się, gdyż było bardzo gorąco, byliśmy przekonani, że jest to kanikuła. Potem poszliśmy całą grupką do wsi. Wieś była bardzo biedna. Składała się z kilku gospodarstw.
Byliśmy zaskoczeni, że zwierzęta żyły w całkowitej wolności i przemieszczały się
po całej wsi. Szczególnie dużo było świń różnej wielkości. Odkryliśmy również duży
staw z hodowlą karpia. W każdym gospodarstwie było dużo kur, gęsi i kaczek. Z jedzeniem nie było problemów, bo nasze Mamy kupowały u naszego gospodarza
i u innych świeże jajka, mleko, sery i drób. W ogrodzie był wielki sad bogaty w różnorodne owoce. Codziennie spędzaliśmy w nim czas objadając się owocami, których
nie mieliśmy, mieszkając na Śląsku w Radzionkowie. Nasze Mamy robiły codziennie
kompoty z tych owoców i soki do picia. Najtrudniejszym naszym zajęciem i obowiązkiem było chodzenie do lasu i szukanie drzewa do palenia w piecu kuchennym. Towarzyszyła nam zawsze jedna z matek, pilnując żebyśmy się nie zgubili.
Dla naszych Mam odcięcie się zupełnie od świata stwarzało wiele obaw. Nie było
żadnego kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi z Radzionkowa czy Tarnowskich Gór.
Nie wiedzieliśmy, co się dzieje w kraju i czy Niemcy już zaatakowały Polskę. Nie mieliśmy żadnej informacji o naszych ojcach, ani o tym, gdzie w tym czasie przebywali.

Wszystkie rodziny rzuciły się do pakowania rzeczy, gdyż czasu było niewiele i nie
wiadomo było, co będzie nas czekało dalej, od Częstochowy. Udało nam się dostać
do pociągu przy pomocy naszego gospodarza, który zaprzęgnął konia i odwiózł
nas na stację. Wszyscy pomagali mojej Mamie z sześciomiesięczną córką, żeby
zdążyła. Wiele naszego dobytku zostawiliśmy na miejscu dla naszego gospodarza.
Oficer niemiecki, który dysponował wagonem przykrytym dachem, ulokował nas
wszystkich w tym wagonie. Jeszcze przed odjazdem zostaliśmy nakarmieni gęstą
zupą przyniesioną z kuchni polowej tego transportu. Muszę powiedzieć, że oficer
i żołnierze niemieccy robili wszystko, żeby nam pomóc. Myślałem, że to ręka Boska
zesłała ten pociąg i zatrzymała go na naszej stacji kolejowej. Po raz pierwszy widziałem niemieckiego żołnierza.
Po niedługim czasie pociąg ruszył i wszyscy trochę odetchnęliśmy, ale nasze Mamy
martwiły się co będzie dalej, jak dotrzemy do Częstochowy. Popołudniu pociąg
został zatrzymany i umieszczony na bocznicy przed stacją Częstochowa. W tym
momencie jedna z Mam zauważyła stojący kilka torów dalej pociąg osobowy
z napisem Lubliniec, zatrzymany przed zamkniętym semaforem. Wyskoczyliśmy
dosłownie z niemieckiego transportu wojskowego i uważając żeby jakiś pociąg nas
nie przejechał, dostaliśmy się przed stojący ciągle pociąg. Do wagonu najpierw załadowano moją Mamę i Jej sześciomiesięczną córkę z wózkiem. W tym momencie
rozległy się rozpaczliwe krzyki, bo pociąg nagle ruszył z Mamą i siostrą. Ale jakiś kolejarz pracujący w pobliżu usłyszał nasze krzyki, skoczył między wagony, wypuścił
powietrze i zatrzymał pociąg. Pobiegł potem do maszynisty, żeby mu powiedzieć,
że był zmuszony zatrzymać pociąg i poprosił żeby zaczekał aż wszyscy się załadują do wagonu. Wszyscy byliśmy szczęśliwi, że udało nam się jeszcze w tym samym
dniu znaleźć się w pociągu, zupełnie pustym, jadącym w kierunku miejsc naszego
zamieszkania. Mieliśmy dużo szczęścia, że Pan Bóg po raz drugi miał nas w swojej
opiece. Dostaliśmy się do Lublińca. Po stwierdzeniu, że nie ma żadnego pociągu
do Tarnowskich Gór, nasze Mamy postanowiły kontynuować powrót do siebie pieszo. W Lublińcu zgubiłem się, ale moja Mama mnie odnalazła i powiedziała, że nie
wolno mi odchodzić z grupy.

Pewnego dnia nasz gospodarz przyszedł do nas, żeby powiedzieć, że jedzie
do miasteczka powiatowego o nazwie Józefów, odległego o 10 km od naszej wsi.
Nasze Mamy ucieszyły się i pojechały z nim. Mogły wtedy zapoznać się z sytuacją w kraju i zakupić rzeczy potrzebne do naszego życia na wsi, a w szczególności naftę potrzebną do lamp oświetleniowych. W tym okresie wojny jeszcze nie
było, ale czuliśmy jako dzieci, że sytuacja jest napięta. Potem raz w tygodniu kilka
Mam piechotą udawało się do miasteczka po zakupy i po wiadomości. Dla nas
– dzieci, najtrudniejszy był powrót, bo trzeba było pomóc w noszeniu zakupów.

Przechodziliśmy przez wiele wiosek i ze zdziwieniem byliśmy wrogo traktowani
i wyśmiewani. Pamiętam jak dziś, jak jeden z mieszkańców z dużym brzuchem wyśmiewał się z nas, że uciekaliśmy przed Niemcami. Wtedy podeszła do niego jedna
z Mam i powiedziała mu po śląsku: „mocie brzuch, to paście go dalej” i szybko wrócił do swojego domu. Po drodze spotykaliśmy żołnierzy niemieckich, którzy okazywali więcej zrozumienia i respektu w naszej sytuacji. Częstowali nas czekoladami, a mojej Mamie dali puszkę ze szprotkami. Byliśmy wszyscy już bardzo zmęczeni
tym dość długim marszem. Zatrzymaliśmy się pod wieczór pod małym laskiem.
Zaczęło się ściemniać. Nasze Mamy zastanawiały się, jak przeżyć nadchodzą noc
w tym lasku, gdyż nie można było liczyć na znalezienie noclegu u mieszkańców,
wiedząc jak się z nas wyśmiewali.

1 września 1939 roku przyszedł do nas gospodarz, który był w Józefowie, żeby powiedzieć nam, że Niemcy napadły na Polskę wczesnym rankiem. Powiedział również,
że lotnictwo niemieckie zbombardowało w nocy śpiące miasteczko Wieluń, gdzie
zginęło ponad tysiąc mieszkańców.
Od tego momentu żyliśmy w napięciu, a szczególnie nasze Mamy, myślące o losach swoich mężów, walczących na froncie w obronie kraju. Wieczorami odbywały się dyskusje na temat, jak zostaniemy potraktowani przez Niemców, zajmujących tę wioskę. Od tego momentu przestaliśmy spać spokojnie, a nasze Mamy
czuwały cały czas, żeby uniknąć nagłego spotkania z Niemcami. Do końca września nie pojawił się jednak w wiosce żaden niemiecki żołnierz.

I znów Opatrzność Boża przyszła nam z pomocą i uratowała nas przed spędzeniem
nocy w tym lasku. Któraś z naszych Mam zobaczyła po drugiej stronie lasku na drodze jadącą bryczkę z koniem. Poznała, że to koń i bryczka Letochy z Radzionkowa. Bez zastanawiania się popędziliśmy przez lasek żeby go dopędzić i zatrzymać.
My z bratem musieliśmy nieść wózek z naszą siostrą przez las pełen dziur. Rzeczywiście okazało się, że bryczka z koniem i woźnicą byli od Letochy. Wracał z Lublińca, gdzie przywiózł rodzinę z Radzionkowa. Woźnica jak nas zobaczył to zdrętwiał
i powiedział, że może zabrać część naszej grupy. Ale po wielu przymieszkach udało
nam się wszystkim umieścić na tej bryczce. Ja leżałem pod wózkiem mojej siostry.
Po północy szczęśliwie dobiliśmy do ciemnego Radzionkowa.

W tym czasie nasze Mamy, żeby nie być odizolowanym od świata, zdecydowały
się wrócić do siebie, mimo że odradzał nam to nasz gospodarz. Powstało pytanie
jak? Pociągi nie chodziły, wszystko było zatrzymane. Codziennie na stację kolejową chodziła przez las najmłodsza z Mam i wracała z informacją, że nie ma pociągów i że stacja jest pusta. Pewnego dnia przybiegła pędem i zdyszana, żeby nam
oznajmić, że stoi na stacji pociąg towarowy z wojskiem niemieckim. Od oficera niemieckiego, który dowodził pociągiem dowiedziała się, że udają się w kierunku Warszawy przez Częstochowę i Łódź. Ubłagała go, żeby zgodził się zabrać nas do Częstochowy. Pociąg miał stać jeszcze godzinę na tej stacji. Powiedział, że wyjątkowo
się zgadza i że mamy do dyspozycji godzinę do zainstalowania się w pociągu.

Zapukaliśmy do drzwi naszego domu, w którym została nasza mieszkanka Paula
z jamnikiem „Lotką”, która najbardziej cieszyła się z naszego powrotu. Mama zapaliła światło w pokoju i natychmiast, tak jakby na to ktoś czekał, zastukał mocno
w okno i krzyknął „Verdunkelung”. Tym krzykiem byliśmy przerażeni. Natychmiast
Mama zgasiła światło w pokoju. Nie wiedzieliśmy, że Niemcy narzucili zaciemnianie okien ze względu na wojnę. Po ciemku potwornie zmęczeni udaliśmy się spać.
Ten „Verdunkelung” trwał dla nas – Ślązaków i całej Polski pięć potwornych lat.
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Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego.
Uroczystości rozpoczęły się 21 lutego apelem, podczas którego
uczniowie w humorystyczny sposób pokazali, jak wielkie możliwości drzemią w polszczyźnie, wskazali, jakim niebezpieczeństwem są bezmyślnie stosowane zapożyczenia i w jaki sposób
modne wyrazy zubożają naszą mowę. Po apelu rozpoczęły
się szkolne rozgrywki językowe. Starsi uczniowie uczestniczyli
w konkursie wiedzy o języku polskim, a młodsze w konkursie
znajomości treści śląskich legend. W klasach przygotowywano plakaty pt. „Kocham język polski”. Druga grupa konkursów
tego dnia związana była z postacią Józefa Lompy. Dla uczczenia tego niezwykłego Ślązaka zorganizowaliśmy międzyklasowy konkurs na gazetkę informacyjną pt. „Kim byłeś, panie Józefie?” oraz szkolny etap międzyszkolnego konkursu wiedzy
o patronie. Szkolnymi zwycięzcami zostali: Aleksandra Miś i Artur Jarząbek. Ostatnim wydarzeniem tego dnia była inauguracja Szkolnej Ligi Ortograficznej. 

I miejsce dla Darii

10 marca w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu
odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w ramach Debaty Śląskiej, którego temat brzmiał „Niezwykli ludzie dla Śląska”. Organizatorką tego konkursu
od wielu lat jest pani Iwona Cieślar ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Bytomiu, która w tym roku do udziału w konkursie zaprosiła także uczniów naszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie.
W związku z tym, że patronem naszej szkoły jest jeden z najwybitniejszych Ślązaków, nie mogliśmy nie wziąć udziału w tym
konkursie. Wyzwanie podjęła Daria Müller, która przygotowała emocjonalne i bardzo wzruszające przemówienie przedstawiające patrona naszej szkoły – Józefa Lompę – i udowodniła
słuchaczom, że jest on człowiekiem niezwykłym, bez którego być może nie byłoby Śląska takiego, jaki znamy i kochamy.
Przemówienie naszej uczennicy zrobiło ogromne wrażenie nie
tylko na członkach jury, którzy przyznali jej jednogłośnie I miejsce, ale także na uczestnikach konkursu, którzy słuchali jej jak
zaczarowani. Wydawało się, że Daria dobrze zna tego wyjątkowego nauczyciela i Polaka, ponieważ opowiadała o nim, jak
o kimś bliskim i ważnym dla niej osobiście. Gratulacje dla Darii
i jej niezwykłej umiejętności przekonywania do swoich racji. 

Aleksandra Czmok

Aleksandra Czmok

Warto było pracować przez trzy lata
Takimi słowami można podsumować ogromny sukces Julii Kowalik – uczennicy klasy
ósmej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie, która od dwóch lat
zdobywała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego.
Nie było łatwo, ponieważ umiejętności, którymi musi się wykazać uczestnik tego konkursu przewyższają wiedzę większości uczniów nie tylko szkoły podstawowej, ale w ogóle większości
uczniów. Julii się udało i dokonała tego w pięknym stylu. Pokazała, że nie tylko ma ogromną wiedzę i doskonałą pamięć, ale także to, że potrafi świetnie pisać, nawet w sytuacji paraliżującego stresu. Etap finałowy tego prestiżowego konkursu odbył się 26 lutego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach. Brali w nim udział najlepsi uczniowie z całego województwa. W gronie
najlepszych znalazła się nasza Julia. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych, już w nowej szkole. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkursach przedmiotowych, zapraszamy do pracy od września. 
Aleksandra Czmok
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Nowinki „Bajkowej
rodzinki”, czyli
co robić, kiedy
zostajemy w domu

Uczniowie SMS mocni
nie tylko w sporcie!

Wiosna, a dzieci zamiast być w przedszkolu, bawić się
na placu zabaw, biegać po ogródku, zostają w domu.
I tak trzeba, bo najważniejsze jest zdrowie. Jednak
można ten trudny czas spędzić na rodzinnej zabawie
w domu, którą pomogą zainicjować nauczycielki z naszego przedszkola „Bajka”.

Pasmo sukcesów edukacyjnych odnoszą w ostatnim
czasie uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Swoje triumfy świętują zarówno ósmoklasiści, jak i uczniowie liceum.
W piątek 5 marca br. grupa ósmoklasistów pod opieką pani
Dominiki Dulskiej, udała się do pobliskiego liceum w Radzionkowie, by wziąć udział w Dniu Ścisłowca – konkursie organizowanym w ramach Turnieju Wielu Dziedzin. Po ciekawych
warsztatach przystąpiono do części głównej konkursu – testu
matematyczno-przyrodniczego. Nasi uczniowie w składzie:
Bartosz Chmiel, Dominik Patoń i Szymon Matysek okazali się
bezkonkurencyjni, zdobywając I miejsce w edukacyjnych potyczkach wśród wszystkich radzionkowskich szkół podstawowych.
To nie był jednak koniec dobrej passy uczniów SMS. 6 marca
br. nasi licealiści: Miłosz Ostałowski, Jakub Walkowski i Mateusz Wesołowski wraz z nauczycielem języka niemieckiego panem Bartoszem Lizisem, udali się do Zespołu Szkół Prywatnych
w Katowicach, by wziąć udział w regionalnym Ogólnopolskim
Konkursie „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Konkurs organizowany jest
co roku przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. W tym roku obszarem tematycznym była Szwajcaria (kultura, historia, przyroda, kraj). Spośród 50 szkół z całego
Górnego Śląska, nasi licealiści zajęli w swojej grupie II miejsce
i zostali pokonani jedynie przez Zespół Szkół nr 6 z Jastrzębia
Zdroju. Jest to olbrzymi sukces naszych licealistów, na co zwraca uwagę również pani Grażyna Nierychło (Koordynator Regionalny etapu): Uczniowie SMS Radzionków zaprezentowali
olbrzymią wiedzę. Byłam pod dużym wrażeniem ich zaangażowania, odpowiedzi, dojrzałości oraz obranej taktyki. Jeśli
w przyszłym roku wystartują w podobnym składzie i z podobnym zaangażowaniem, to mają olbrzymie szanse znaleźć się
w ścisłym finale.
Raz jeszcze gratulujemy naszym chłopakom i już trzymamy
kciuki za ich kolejne sukcesy w sporcie i oczywiście edukacji! 
HB

Podczas kwarantanny zdalna praca dydaktyczna w Przedszkolu nr 4 trwa mimo braku bezpośredniego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami. Propozycje zabaw i zajęć rodzice znajdą
na stronie internetowej: bajka.radzionkow.pl
Niestety, konkursy planowane w przedszkolu na najbliższe
miesiące, na dzień dzisiejszy, są odwołane. Ogłoszony dla
wszystkich przedszkoli publicznych w Radzionkowie konkurs
„Mój wiersz” planowany na 25 marca 2020 r. zostaje przeniesiony na inny, jeszcze nieznany termin. Czas składania wierszy,
w związku ze stanem epidemii, zostaje przedłużony, a koordynator konkursu – nauczycielka Barbara Buchacz, zaprasza
do tworzenia, uczenia się i recytacji wierszy samodzielnie
stworzonych przez najmłodszych w pieleszach rodzinnych.
Rodzice proszeni są o zapisywanie poezji dziecięcej, by mogła
się znaleźć w wyjątkowym księgozbiorze poezji przedszkolaków „Bajkowa Księga Pamiątkowa – małych poetów z Radzionkowa”, stworzonym w oprawie artystycznej z Beatą Hetmańczyk – prezesem stowarzyszenia „STAŚ”.
Informujemy również, że zadania podstawy programowej
są realizowane zgodnie z planem przez wszystkich nauczycieli w grupach przedszkolnych m.in. przez ogólnodostępny
internet. Ponadto, nauczycielki wymyślają różne akcje edukacyjne, zachęcając całe rodziny wychowanków do pozostania w domu. Jedną z propozycji jest akcja: „Wykonaj obrazek
– spraw, by ktoś się uśmiechnął”, do której zainspirowana brytyjską zabawą zaprasza nauczycielka – Lidia Bloch. Akcja polega na wykonywaniu przez przedszkolaków, w każdym tygodniu obrazków na określony temat i powieszeniu ich w oknach
w domu rodzinnym. Dzieci mogą malować, rysować, tworzyć.
Niech okna zapełnią się kolorowymi dziełami najmłodszych
mieszkańców Radzionkowa! Na pracach warto zamieścić napis:
#zostajewdomu, a najbliższe tygodniowe tematy obrazków to:
6-10 kwietnia: Wielkanoc, 20-24 kwietnia: Tęcza, 27-30 kwietnia:
Kocham Cię Polsko. 
Do zabawy zaprasza Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Przedszkola
Nr 4 w Radzionkowie
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Kalejdoskop wydarzeń w Technikum nr 13
Moja szkoła – twoją szkołą
W szkole odbyły się warsztaty z preorientacji zawodowej dla
uczniów klas ósmych z pobliskich szkół podstawowych. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z alternatywnymi ścieżkami kariery
dostępnymi po szkole podstawowej, a także dowiedzieli się bardzo ciekawych informacji na temat naszych kierunków kształcenia, zwiedzili szkołę i pracownie zawodowe, brali czynny udział
w zadaniach wyznaczonych przez zawodowców.
Zielony zwrot
Elektrycy wzięli udział w debacie w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach pt. „Zielony zwrot – elektromobilność”. Jej celem było przybliżenie problematyki związanej z autami elektrycznymi i ich przyszłością. Mówiono o nich w kontekście
ekologii, ekonomii oraz dostępności sieci ładowania. Poruszano
też kwestie innych środków transportu, które nie zanieczyszczają
środowiska.
Kuchnie świata
Hotelarze wzięli udział w projekcie „Wiedza, rozwój, zdrowie”
w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. W ramach
tematu „Kuchnie świata” przygotowywali niezwykłe potrawy.
Na koniec warsztatów odbyła się wspólna degustacja, a na talerzach pojawiły się: paella mixsta, meksykańskie burrito, tika masala, węgierski bogracz.
Kalendarz z mundurem
W naszej szkole gościli żołnierze z 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, którzy byli na misjach.
W ramach akcji „Kalendarz z mundurem” uczniowie mieli okazję usłyszeć i zobaczyć, jak wygląda życie żołnierzy na misjach.
Wszyscy słuchali z zapartym tchem relacji opowiedzianych
przez naszych gości.

Bądź mądry i żyj zdrowo
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu dietetyki
w ramach projektu „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Podczas dwóch
spotkań prowadzący zajęcia w części merytorycznej przekazał
w interesujący sposób wiedzę na temat właściwej diety dopasowanej do wieku, wagi, kondycji fizycznej i preferencji żywieniowych. Każdy mógł zważyć się na specjalistycznej wadze i poznać
parametry składu ciała. Potem uczniowie nauczyli się komponować diety w systemie Aliant (program do układania jadłospisów
z wbudowaną bazą produktów).
Trzynastka – nie zawsze pechowa
Technikum nr 13 w Radzionkowie, znane wcześniej jako Zespół
Szkół Techniczno-Ekonomicznych, rok temu, decyzją Rady Powiatu Tarnogórskiego miało zostać zamknięte. Po burzliwej batalii uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły odetchnęli z ulgą.
Szkoła nie tylko nie została zlikwidowana, ale również doskonale poradziła sobie z zadaniem naborowym – otworzyła aż 5 klas
pierwszych. Tylu bowiem było chętnych absolwentów zarówno
szkół podstawowych, jak i gimnazjów, by podjąć naukę w Technikum, które oferuje kształcenie w kierunkach: technik hotelarstwa (specjalizacja SPA&Wellness + dietetyka), technik eksploatacji portów i terminali oraz technik elektryk (specjalizacja SMART
DOM – inteligentny dom). Dodatkowo ten ostatni zawód widnieje na liście zawodów deficytowych, co oznacza, że specjaliści tej
branży są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Szkoła prężnie
się rozwija, bierze udział w kolejnych projektach unijnych, od wielu lat współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie oraz
Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie,
a ostatnio podpisała porozumienie ze Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach. W tym roku otwarta została też nowoczesna pracownia hotelarska, nowa pracowania komputerowa i pracownia obsługi portów i terminali. 

Dzień Otwarty w SP nr 4
4 marca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy
w Radzionkowie odbył się Dzień Otwarty.
Placówka posiada bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów, wspartą wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, dzięki której zapewnia wysoki poziom nauczania. Uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach edukacyjnych, m.in.
takich jak: „Trudne nie znaczy nudne”, „Mądrość relacji to źródło inspiracji”,
„W poszukiwaniu świadka historii”, „Dzień bezpiecznego internetu”, „eTwinning”, „Aiesec” czy „Akademickie laboratorium innowacji i kreatywności”.
Osiągamy wysokie wyniki w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych,
wzbogacamy ofertę kulturalną miasta, przygotowując spektakle teatralne
wystawiane w CK „Karolinka”.
SP nr 4 realizuje także innowację pedagogiczną, dzięki której nasza oferta
na rok szkolny 2020/2021 przewiduje otwarcie klasy pierwszej i czwartej z rozszerzonym językiem angielskim. Dodatkowo uczniowie mogą brać udział
w wielu zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne
czy sportowe z nauką pływania i nauką jazdy na nartach włącznie. Chętni
mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej i obiadów. Do dyspozycji rodziców i uczniów jest także pedagog i psycholog szkolny oraz logopeda. 

Ewa Mann

UCHWAŁY RADY MIASTA
Informuję, iż w dniu 27 lutego 2020 roku na XVI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące
uchwały:
1. Uchwałę Nr XVI/167/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków
na lata 2020-2029;
2. Uchwałę Nr XVI/168/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
3. Uchwałę Nr XVI/169/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości;

Uchwałę Nr XVI/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż Rudolf Sobczyk

MIASTO LUDZI EKO
Zainwestowałeś w ekologię?
Skorzystaj z ulgi
termomodernizacyjnej!
Marzec i kwiecień to miesiące, w których zaczynamy zapominać o zimowej
szarudze i z nadzieją wypatrujemy wszelkich oznak wiosny – z czystym
powietrzem na czele. Sezon grzewczy z wolna przechodzi w niepamięć.
Ci, którzy tradycyjnie palą węglem z ulgą coraz rzadziej odwiedzają kotłownie, a Ci, którzy
w zeszłym roku wymienili kopciuchy na nowoczesne źródła ciepła lub docieplili swoje domy
grubą warstwą styropianu, z zafundowaną sobie wygodą przechodzą do porządku dziennego. Warto jednak by mieszkańcy zaliczający się
do tej drugiej grupy pamiętali nie tylko o wyświadczonej sobie i środowisku przysłudze, ale
również o tym, że dzięki „inwestycji w ekologię”
mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
w podatku dochodowym za rok 2019. I teraz jest
na to najlepszy czas – w końcu marzec i kwiecień to także miesiące, w których rozliczamy
z fiskusem podatek PIT.
Od podatku można odliczyć poniesione w poprzednim roku wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
tj. budynku wolnostojącego albo budynku
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość. Za jednorodzinne uznaje się
również te budynki, w których wydzielono nie
więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku.
Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł
łącznie dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik
jest właścicielem lub współwłaścicielem, a zadanie musi zostać zakończone w okresie trzech
kolejnych lat. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy w którym poniesiono
wydatki, a mając na uwadze fakt, że przepisy
w tym zakresie wprowadzono w zeszłym roku,
obecnie ulga obejmie jedynie wydatki na termomodernizację poniesione od 2019 roku. Jeżeli kwota inwestycji nie znajduje pokrycia
w dochodzie podatnika w danym roku, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat.
Wykaz rodzajów materiałów budowlanych,
urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju,
a są to m.in.:
• wykonanie: audytu energetycznego, analizy termograficznej budynku, dokumentacji
projektowej zw. z termomodernizacją, ekspertyzy ornitologicznej (dot. ptaków) i chiropterologicznej (dot. nietoperzy),
• docieplenie ścian, dachów, płyt balkonowych lub fundamentów wraz z materiałami
budowlanymi,
• zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwio-

wej zewnętrznej,
• zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza
wywiewanego,
• zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne,
• materiały budowlane wchodzące w skład
systemu ogrzewania elektrycznego,
• wykonanie nowej lub wymiana elementów
istniejącej instalacji c.o. lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz
z materiałami,
• zakup i montaż kondensacyjnego kotła gazowego, kotła olejowego lub indywiualnego węzła cieplnego z oprzyrządowaniem,
• zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
• przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
• kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu,
• demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Odliczeniu nie podlegają wydatki zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów, odliczone
od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych. Ponadto odliczeniu nie podlegają
wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie (np. w postaci dotacji gminnej). Tym samym mieszkańcy naszego miasta,
którzy w 2019 roku uzyskali dotację z Gminy
Radzionków np. do modernizacji źródła ciepła,
są uprawnieni do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej od poniesionych kosztów wymiany kotła, pomniejszonych o wysokość otrzymanego dofinansowania.
Ulga termomodernizacyjna jest kolejnym –
obok dotacji z budżetu gminy, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji czy programu Czyste Powietrze – źródłem wsparcia finansowego dla
osób, które inwestują w ekologię. Zachęcamy
do korzystania! 
Zuzanna Szadkowska
i Michał Gwóźdź

Źródła informacji:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
• rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług
związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
• strona internetowa https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/
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Czym jest
adaptacja do
zmian klimatu?
Adaptacja do zmian klimatu to proces
dostosowania do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich
skutków.
Działania adaptacyjne mają na celu zwiększyć
odporność miasta przed skutkami zmian klimatu, jak również mają na celu wykorzystanie
szans związanych z nimi. To miasta są bowiem
obszarami szczególnie wrażliwymi, w których
koncentrują się najpilniejsze współczesne wyzwania, począwszy od niedoboru wody i złej
jakości powietrza, do zakłóceń gospodarczych
i braku stabilności społecznej.
Zmiany klimatu następują z coraz większą intensywnością i są już wyraźnie zauważalne
w postaci: deszczów nawalnych (krótkie opady
o dużej i bardzo dużej intensywności), długotrwałych upałów i okresów bezwietrznych, burz
śnieżnych w okresie wiosennym, trąb powietrznych i huraganów latem. Skutki to zniszczona
infrastruktura i straty w różnych sektorach gospodarki, w tym w transporcie i energetyce.
Zmiany klimatu są już widoczne w skali globalnej i można się spodziewać, że będą coraz dotkliwsze dla społeczeństwa i gospodarki.
Komisja Europejska opublikowała 1 kwietnia
2009 r. tzw. Białą Księgę – Adaptacja do zmian
klimatu, która ma charakter strategiczny i ukierunkowuje przygotowanie do skuteczniejszego
reagowania na skutki zmian klimatu na poziomie UE. Polska przyjęła stanowisko w sprawie
Białej Księgi 19 marca 2010 r. decyzją o potrzebie opracowania strategii adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
i tak powstał tzw. SPA 2020, który jest elementem szerszego projektu badawczego o nazwie
KLIMADA, który obejmuje okres do 2070 roku.
Opracowanie SPA 2020 wpisuje się w działania
na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest poprawa
odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze
przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych. W kolejnym etapie, poprzez współpracę
z Ministerstwem Środowiska, 44 polskie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców przystąpiły
do opracowania miejskich planów adaptacji
do zmian klimatu (MPA). Celem projektu jest
ocena wrażliwości na zmiany klimatu największych polskich miast i zaplanowanie działań
adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.
Wprowadzenie w życie MPA zmieni codzienność mieszkańców miast.
dokończenie na str. 16

16

MIASTO LUDZI EKO

KURIER RADZIONKOWSKI >> KWIECIEŃ 2020

Czym jest adaptacja
do zmian klimatu?
dokończenie ze str. 15
Wpłynie to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój
systemów informowania i ostrzegania przed
zagrożeniami, zmiany w infrastrukturze miejskiej, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa
warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych
za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Działania te wpłyną na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.
A jakie działania możemy my podjąć w naszym najbliższym otoczeniu w celu adaptacji
do zmian klimatu? cdn. 
Ewa Łabno

Odbiór śmieci
w trybie awaryjnym
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy mieszkańców, iż w dniu 17 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy REMONDIS
Tarnowskie Góry Sp. z o.o., w celu omówienia metodologii wykonywania usługi odbioru odpadów, na wypadek nagłego obniżenia
liczebności załogi dedykowanej do działań
w terenie. Ewentualne wykrycie zarażenia
się wirusem przez któregokolwiek z pracowników oraz konieczność odbywania kwarantanny przez pozostałych pracowników,
wiązałoby się z koniecznością odbierania odpadów w trybie awaryjnym np. wprowadzeniem zmian w harmonogramach odbioru odpadów, rezygnacji z akcji odbioru odpadów
wielkogabarytowych itp. Na dzień spotkania Wykonawca nie sygnalizował konieczności wdrożenia takich rozwiązań, jednakże nie
wykluczył, iż na wypadek zaistnienia siły wyższej będzie to konieczne. O wszelkich ewentualnych zmianach w tym zakresie będziemy
na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków. 
Wydział Ekologii

EKOZNAKI – warto je poznać!
Każdy z nas na co dzień ma wpływ
na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez
nasze gospodarstwa domowe odpadów.
Do głównych elementów, które o tym decydują, należą codzienne zakupy. To jakie
produkty wybierzemy w co będą opakowane ma wpływ na nasze środowisko.
Warto czytać informacje, które znajdu-

ją się na produktach i ich opakowaniach.
Ekoznaki na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania
odpadu do segregacji. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej
ekoznakami, a także do korzystania z tej
wiedzy w życiu codziennym.

Oznaczenia obowiązkowe
Najbardziej znany symbol jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wszystkie wymogi i normy, wynikające z prawa Unii Europejskiej. Aby produkt mógł znaleźć się w obiegu, musi posiadać taki znak, zanim będzie można wprowadzić go na rynek. Oznaczenie umieszczane jest głównie na wyrobach z importu, przede
wszystkim na zabawkach.
Oznaczenia na opakowaniach
Zielony punkt. Znak ten informuje nas, że producent opakowania wniósł swój wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań. Istnienie takich instytucji określone jest przepisami prawa obowiązującymi
w danym kraju oraz Europejską Dyrektywą Nr 94/62. Dzięki temu oznaczeniu wiemy, że producent musi
zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań, jego obecność
na opakowaniu nie daje natomiast informacji na temat jakości ekologicznej produktu.
Nadaje się do recyklingu. Znak ten informuje, że opakowanie zostało w taki sposób zaprojektowane
i stworzone, by można je było przetwarzać, oszczędzając w ten sposób surowce naturalne. Jeżeli symbolowi towarzyszą cyfra i napis, oznaczają surowiec, z którego stworzono opakowanie. Symbol taki zamieszczany jest na opakowaniach z tworzyw sztucznych lub aluminium.
Dbaj o czystość. Znak ten występuje najczęściej obok symbolu recyklingu; ma na celu przypomnieć, że
dane opakowanie powinno zostać wrzucone do kosza, by nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.
Do ponownego wykorzystania. Symbol ten możemy najczęściej spotkać na beczkach, kanistrach, butelkach i szklanych pojemnikach. Oznacza on, że mamy do czynienia z opakowaniami, których można użyć co
najmniej dwa razy, dzięki czemu nie od razu stają się one odpadami.
Opakowanie biodegradowalne. Jest to symbol nadawany przez Niemiecki Instytut Standaryzacji,
umieszczany na opakowaniach ulegających biodegradacji i nie uwalniających szkodliwych dla środowiska
substancji podczas kompostowania.
Oznaczenia na produktach żywnościowych
Dolpfin Safe. Wprowadzony w 1990 roku znak Dolphin Safe przyznawany przez Earth Island Institute informuje konsumentów, że zakupiony przez nich tuńczyk był poławiany w sposób bezpieczny dla delfinów,
bez używania na przykład sieci dryfujących.
Rolnictwo ekologiczne. Symbol pojawić się może w gospodarstwach rolnych, którym przyznano status
ekologicznych, co oznacza, że produkcja jest w nich przyjazna środowisku, przebiega zgodnie z przepisami unijnymi i jest nadzorowana przez jednostki certyfikujące. Widząc ten znak, możemy być pewni, że
co najmniej 95% składników kwalifikuje się jako ekologiczne według kryteriów unijnych, a produkt albo
pochodzi bezpośrednio od producenta, albo jest sprzedawany w zamkniętym, zabezpieczonym opakowaniu. Jakie dane znajdziemy na etykiecie? 1. Numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej
2. Nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy.
Ekoland. Symbol Ekoland można znaleźć na produktach żywnościowych, które zostały wyprodukowane w gospodarstwach ekologicznych. Prawo do stosowania takiego znaku przyznawane jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Obecność symbolu upewnia nas,
że mamy do czynienia z wyrobem z gospodarstw przyjaznych środowisku – jest to wcześniej stwierdzane
przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.
Zielone Płuca Polski. Znak Zielone Płuca Polski informuje, że mamy do czynienia z żywnością wyprodukowaną w warunkach, które w żaden sposób nie wpływały ujemnie na środowisko naturalne. Znak ten może
pojawić się nie tylko na żywności, ale również na artykułach przemysłowych i budowlanych. Prawo do
posługiwania się symbolem przyznaje Fundacja Zielone Płuca Polski.

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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Dzień otwarty w SP nr 2
Kreatywnie i aktywnie spędziliśmy sobotnie przedpołudnie 22 lutego, odwiedziły nas bowiem przedszkolaki
z rodzinami, aby poznać naszą szkołę. Kandydaci do klasy pierwszej brali udział w różnych zajęciach, a o szkole wyczerpująco opowiadali dyrektor Grzegorz Kłaczek
oraz wicedyrektor Justyna Urbańska.
Goście mogli się przekonać, że w Dwójce wiele się dzieje, a realizacja wszelkich działań jest wypadkową efektywnej współpracy miedzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, samorządem
oraz organizacjami zewnętrznymi. Możemy śmiało stwierdzić, iż
dzieci w naszej szkole są wyjątkowe i tak są traktowane, gwarantujemy im wszechstronny rozwój, a rodziców wspieramy
w wychowaniu. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby ich
praca była kreatywna, stwarzają sytuacje, w których uczniowie
mają szansę rozwijać harmonijnie wszystkie sfery swojej osobowości, a w świat wiedzy wprowadzają poprzez zabawę oraz
na poważnie. Nasza społeczność jest zintegrowana, spędzamy czas nie tylko w szkolnych murach, spotykamy się podczas
wielu wycieczek, imprez klasowych, szkolnych, Rajdów Rodzinnych, pikników, zawodów sportowych.
Misją Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie jest, m.in.: poszanowanie godności i praw każdego człowieka, przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów, dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny
i zdrowie, korzystania ze źródeł informacji, wykorzystania własnych zdolności i zainteresowań, uświadomienie, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. Dążymy do tego,
aby absolwent naszej szkoły miał poczucie własnej wartości, był
świadomy swoich mocnych i słabszych stron, odróżniał dobro
od zła, rozumiał innych i potrafił z nimi współpracować. Zależy
nam, aby nasi uczniowie radzili sobie ze stresem, byli otwarci

Zapisz dziecko do dwójki

Chcesz zapewnić swojemu dziecku wysoki
poziom nauczania?
Chcesz, aby miało możliwość rozwijania swoich
pasji i zainteresowań
w przyjaznej atmosferze pod okiem
wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej?
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na innych, asertywni, ale i kulturalni oraz odpowiedzialni. Podkreślamy wartość szczerości, życzliwości oraz poczucia humoru.
Podejmujemy wiele działań, aby realizować powyższe cele, jednak najlepszymi dowodami na efekty naszej pracy są postawy
i słowa absolwentów, którzy bardzo dobrze radzą sobie w szkołach średnich i z przyjemnością nas regularnie odwiedzają. 
Anna Buroń, nauczyciel SP 2

Dzień Bezpiecznego Internetu
W dniach 10-14 lutego w SP nr 2, pod hasłem „Działajmy
razem” obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu.
Zachęcaliśmy wszystkich do aktywnego uczestnictwa
we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Uczniowie klas IV-VIII brali udział
w zajęciach edukacyjnych poświęconych właśnie tej tematyce. Na lekcjach informatyki uczniowie podejmowali dyskusję
w oparciu o obejrzane filmiki „Dodaj znajomego”, „Dzień z życia”. Tworzyli dekalog zasad antyhejtowych. Klasom VII i VIII rzucone zostało wyzwanie: „Offline challenge i odłącz się od sieci
na 48 h”. Przystąpiło do niego 17 uczniów, a swoimi przeżyciami
podzielili się podczas lekcji. 
Grażyna Brewko
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Sztangiści świętowali

Zostań Cider Partnerem!
Przypominamy, że „Ruch” Radzionków wystartował
z akcją skierowaną do wszystkich osób, które pragną
wspierać jego codzienną działalność.
Dzięki niewysokiej opłacie miesięcznej wynoszącej od 50 zł do
100 zł każdy może zostać partnerem akcji bez względu na to czy
reprezentuje firmę, punkt handlowy, punkt usługowy czy też jest
kibicem „Ruchu” Radzionków!
W ramach miesięcznej opłaty Cider Partnerzy otrzymują karnety
normalne lub karnety VIP uprawniające do wstępu na mecze „Ruchu” Radzionków. Karnety można wykorzystać osobiście lub udostępnić innej osobie np. pracownikowi swojej firmy.
Każda firma przystępująca do programu Cider Partner będzie
mogła skorzystać z dodatkowych form promocji organizowanych
przez Klub!
Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do akcji Cider Partner
proszeni są o kontakt z „Ruchem” Radzionków: tel. 572 142 918, e-mail: marketing@ruchradzionkow.com. 

Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów obchodzi w tym
roku setną rocznicę istnienia.
Z tej okazji 16 lutego w Tarnowskich Górach odbyła się uroczysta gala. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Mariusz Jędra, zawodnicy,
trenerzy, działacze, sędziowie i przedstawiciele samorządów.
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia dla najbardziej
zasłużonych działaczy. Jednym z wyróżnionych był Jerzy Michura, mieszkaniec Radzionkowa, który pełni nie tylko funkcję
prezesa Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, ale również
odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów i Egzekutywie Europejskiej Konfederacji Podnoszenia Ciężarów. Otrzymał „Złotą Gwiazdę Śląskiej Sztangi” oraz
„Złoty Medal” za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. 

Pandemia zatrzymała rozgrywki
Pandemia koronawirusa – jak w każdej dziedzinie życia – pokrzyżowała plany
również sportowcom. Nie inaczej było z piłkarzami „Ruchu” Radzionków.
Gdy ci przygotowywali się już do pierwszego wiosennego meczu, rozgrywając w udanym stylu swój ostatni sparing, Związek odwołał trzy pierwsze kolejki. Zawodnicy rozpoczęli okres indywidualnych treningów. W momencie pisania tego tekstu, nikt nie może być pewnym czy liga
nie tyle wróci we wciąż obowiązującym terminie 4-5 kwietnia, ale czy w ogóle zostanie wznowiona. Nikt jednak nie zakłada czarnego scenariusza, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że po tak
długiej rozłące od wspólnych treningów, forma i zgranie drużyny będzie wielką niewiadomą.
To jednak dotyczy w takim samym stopniu wszystkich ligowych rywali żółto-czarnych.
Uwaga sympatyków „Ruchu” skupiona jest zatem na wyborze nowych władz klubu. 6 marca, po ośmiu latach pracy, z funkcji prezesa klubu zrezygnował bowiem pan Marcin Wąsiak,
a pełniącym obowiązki prezesa został dotychczasowy wiceprezes pan Marek Zorzycki. Jednak
zgromadzenie wyborcze – z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju – także musi poczekać.

