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ROZMOWA

Inwestycje - DNA gminy
GABRIEL TOBOR

Burmistrz Miasta Radzionków

czy zaspokoi to potrzeby gmin. Na przyszłoroczny budżet z pewnością wpływ
będzie miała też inflacja i wzrost cen
energii aż o 50‒60%. Przy rosnących
kosztach nasze możliwości finansowe
będą mniejsze o około 20‒30%.

Z powodu pandemii ten rok znów okazał się wyjątkowo trudny. Czy to doświadczenie zmieniło Pana sposób patrzenia na funkcjonowanie gminy?

Mimo wielu trudności, w mieście sukcesywnie realizowane były kolejne inwestycje. Które z nich są kluczowe dla
rozwoju gminy?

Pandemia mocno ograniczyła relacje
międzyludzkie, działalność organizacji
społecznych, wpłynęła też na mniejsze
zaangażowanie mieszkańców w wydarzenia kulturalne, sportowe czy społeczne. Dlatego największym wyzwaniem
po jej zakończeniu będzie odbudowa
więzi i zachęcenie ludzi do aktywności obywatelskiej. Gmina od początku
pandemii nie tylko realizowała swoje
zadania, ale podjęła się realizacji wielu dodatkowych. Przypomnę tylko,
że wynajęliśmy wymazobus, uruchomiliśmy Mobilny Punkt Pobrań drive-thru,
w którym w dalszym ciągu można wykonać wymaz do testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W mieście przez kilka
miesięcy działał też Powszechny Punkt
Szczepień. Uważam, że zdaliśmy ten egzamin.

Inwestycje to nasz znak rozpoznawczy,
DNA gminy. Na ten sukces od lat pracuje w urzędzie kompetentny i zaangażowany zespół, który aktywnie pozyskuje
środki z zewnątrz. Przypomnę, że budowę rynku w 95% sfinansowaliśmy z funduszy unijnych, a termomodernizację
budynku policji czy remont ul. Gajdasa
w 100% z pozyskanych dotacji. Aktualnie kluczowe dla miasta są dwie inwestycje – budowa drogowej infrastruktury w południowo-wschodniej części
miasta, łączącej ul. Marii Dąbrowskiej
z ul. Nieznanego Żołnierza oraz budowa
basenu. Prace przy pływalni powinny
rozpocząć się w przyszłym roku.

Samorządy obciążane są kolejnymi zobowiązaniami finansowymi. W jakim
stanie jest budżet miasta?
Rzeczywiście to trudny czas dla samorządów. Wiele gmin w pocovidowej
rzeczywistości odnotowuje spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście
wydatków m.in. ze względu na wzrost
płacy minimalnej, co z kolei przekłada się
na wzrost cen usług i materiałów. Jeśli
podatki zostaną jeszcze bardziej obniżone, zagrozi to ciągłości funkcjonowania
wielu gmin. Wówczas inwestycje będą
zagrożone, nie mówiąc już o możliwościach aplikowania o środki zewnętrzne.
Według eksperckich wyliczeń, w przyszłym roku dochody naszej gminy będą
mniejsze o ok. 1,5 mln zł. Rząd zapewnia, że będą rekompensaty. Zobaczymy

Jakie jeszcze inwestycje czekają Radzionków w 2022 roku?
Czekamy na środki z Nowego Ładu
na przebudowę zatoki autobusowej
przy ul. ks. Knosały w rejonie nowego
placu miejskiego oraz przy ul. Kużaja.
Prace obejmą też budowę miejsc postojowych i parkingu dla rowerów. Miasto otrzyma na ten cel ponad 4 mln zł.
Gmina będzie też partycypować w kosztach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Knosały. To przedsięwzięcie znacznie usprawni komunikację między Radzionkowem a Tarnowskimi Górami,
a także poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Trwają również
prace koncepcyjne związane z przebudową budynku po dawnej restauracji
„U Blachuta” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. W planach mamy też
rozbudowę jednego z miejskich przedszkoli, ale ta inwestycja jest uzależniona od tego czy uda nam się pozyskać

na ten cel środki zewnętrzne. Podobnie w przypadku przebudowy ul. Artylerzystów. Ponadto w przyszłym roku
mają wreszcie rozpocząć się długo wyczekiwane prace związane z przebudową wiaduktów kolejowych. Zadanie to w całości realizować będzie PKP.
W pierwszej kolejności prace toczyć się
będą wokół wiaduktu przy ul. Zejera.
Inwestycje toczą się swoim rytmem,
a miejskie wydarzenia już nie. Miasto
słynęło z organizowanych wydarzeń,
chociażby Dni Radzionkowa. Kiedy
będzie można mówić o powrocie tych
działań?
Już teraz staramy się, w miarę możliwości związanych z panującymi obostrzeniami sanitarnymi, organizować różnego
rodzaju wydarzenia sportowe czy kulturalne. Jednak w pełni do tego rodzaju
aktywności wrócimy dopiero, gdy skończy się pandemia. Mam nadzieję, że latem w jakiejś formule zorganizujemy Dni
Radzionkowa. Do masowych imprez
podchodzimy z ostrożnością. Nie chcemy narażać mieszkańców na zakażenie.
Dlatego w 2022 roku nie odbędzie się
tradycyjny Koncert Noworoczny. Nie
chcemy też przygotowywać imprez
dla wąskiego grona odbiorców, dlatego z dużymi wydarzeniami poczekamy
na poprawę sytuacji epidemicznej.
Czego życzy Pan mieszkańcom
na Nowy Rok?
Żeby się nie poddawali i nie zniechęcali i mimo wszystko spoglądali z nadzieją
w przyszłość. Wszystkim mieszkańcom
życzę dużo zdrowia, bo w dzisiejszych
czasach to najważniejsze, a także ciepła
rodzinnego i czasu spędzonego w gronie
rodziny i przyjaciół. Te nasze mikroświaty, gdzie możemy liczyć na życzliwość
i miłość, niech będą naszą ostoją.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Odnowiony
Miniskansen
Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie z okazji 150-lecia powstania KWK
„Radzionków”, podjął się, przy współudziale gminy Radzionków, renowacji
Miniskansenu Górniczego w Rojcy. Prace
trwały dwa lata.

Dla górników wystąpił Grzegorz Poloczek.

Niech żyje górniczy stan!
Tradycyjną górniczą pobudką, w sobotę 4 grudnia, punktualnie o 5.30, rozpoczęły się w naszym mieście obchody barbórkowe.
W kościele pw. św. Wojciecha odprawione zostały godzinki ku czci św. Barbary.
Zaraz po nich odbyła się Msza św. celebrowana przez księdza proboszcza Damiana Wojtyczkę, w intencji braci górniczej, emerytów, wdów i sierot górniczych oraz
tych, którzy stracili życie podczas pracy w kopalniach. Po jej zakończeniu, przedstawiciele władz miasta i Klubu Emerytów Górniczych w Radzionkowie, złożyli kwiaty pod figurką św. Barbary. Następnie, delegacje udały się do Miniskansenu Górniczego w Rojcy, gdzie złożyły wiązanki kwiatów. Krótkie nabożeństwo odprawił
ks. Eugeniusz Krawczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Rojcy. Obecni byli również ks. proboszcz Damian Wojtyczka i ks. Tomasz
Trunk – proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Bytomiu.
W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, nie odbyła się tradycyjna biesiada górnicza. W zamian 2 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbył się koncert
Grzegorza Poloczka, dedykowany górniczej braci.
/ŁK

Skansen powstał w 2001 roku jako forma
upamiętnienia działającej w tym miejscu
Kopalni „Radzionków”. W ramach przeprowadzonych robót odnowiono między innymi elewację i wnętrze kaplicy św. Barbary, jak i odrestaurowano samą figurę
patronki górników. Ponadto odmalowano
zgromadzone na terenie skansenu urządzenia, postawiono nowe ogrodzenie oraz
uporządkowano nawierzchnię. W zrekonstruowanym fragmencie wyrobiska powieszono tablice informacyjne, jak również drobne narzędzia pracy górników.
Koordynatorem robót był Władysław
Twardowski. W prace zaangażowani byli:
Herbert Banek, Józef Cholewa, Józef
Greupner, śp. Joachim Gröbner, Bolesław
Gruszka, Marek Hajda, Jerzy Janoszka,
Stanisław Krupa, śp. Eugeniusz Nowak,
Piotr Płonka, Andrzej Tomczyk, Waldemar
Wiaterek i Mieczysław Żurek.
/ŁK

Nagrody „Orła i Róży” wręczone
Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu
Tarnogórskiego, która odbyła się 30
listopada, wręczono Nagrody „Orła
i Róży”. Tegorocznymi laureatami
prestiżowego wyróżnienia zostali
Chór Mieszany „Harfa” z Radzionkowa oraz Stowarzyszenie Parafialnej
Kamiliańskiej Orkiestry Dętej przy
Parafii Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych z Tarnowskich Gór.
W imieniu Chóru „Harfa” nagrodę
odebrali Jadwiga Wylenżek, Barbara Stanisz i Józef Mitas. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Kazimierz Gwóźdź w trakcie
uroczystości mówił: „Ziemia śląska,
radzionkowska od wieków słynie
z dobrego muzykowania, te słowa
stają się adekwatne jak nigdy dotąd.
Ziemia radzionkowska od 102 lat sły-

Uroczyste wręczenie nagrody „Orła i Róży”.

nie z dobrego muzykowania, muzykowania chóru, który stał się wizytówką i wielką dumą
radzionkowskiej społeczności. Tyle przemian, tyle pokoleń, burzliwej historii a „Harfa”
wciąż trwa, śpiewa i wcale nie zamierza zwalniać”. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
/ŁK
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Drogowe inwestycje
Trwają prace związane z przebudową ul. Marii Dąbrowskiej oraz drogi wewnętrznej przy ul. Norwida 8‒10 w Radzionkowie.
Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej podzielona została na dwa etapy. Pierwszy obejmuje
budowę zbiornika retencyjnego wraz z ogrodzeniem, zjazdem i separatorem przy ul. Nieznanego Żołnierza na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni przebudowywanej ulicy. Obiekt gotowy będzie do końca grudnia br. Koszt przedsięwzięcia
to ponad 364 tys. zł. W kolejnym etapie planowane są prace na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, pojawi się nowe oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe
i poziome. Przebudowana zostanie również sieć elektroenergetyczna. Prace potrwają
do grudnia 2022 r. Koszt tej części przedsięwzięcia to ponad 6,4 mln zł.
W październiku z kolei podpisana została umowa na budowę drogi wewnętrznej przy
ul. Norwida 8‒10. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, powstanie nowy odcinek drogi z kostki betonowej o długości 89 m. Koszt to ok. 120 tys. zł.
/ŁK

Przebudowa przejścia
Rozpoczęły się prace związane z przebudową przejścia dla pieszych przy ul. Szymały,
w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej, Pl. Letochów.
– W pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu zgody
na realizację przedsięwzięcia rozpocznie się przebudowa przejścia dla pieszych – mówi Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.
– W obrębie skrzyżowania powstanie nowe oświetlenie, a nawierzchnia zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowany zostanie także nowoczesny
system nawigacyjno-informacyjny, analogicznie jak przy ul. Gajdasa. Dodatkowo wykonane
zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome – informuje.
Prace zakończyć mają się w drugim kwartale 2022 r. Koszty inwestycji to 69,5 tys. zł.
Zadanie dofinansowane zostało w 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – Województwo Śląskie.
/ŁK

Rowerem przez miasto
Coraz więcej samorządów stawia na budowę ścieżek rowerowych. Jedna z nich powstanie wzdłuż ul. Knosały (droga powiatowa).
W listopadzie br. tarnogórski Zarząd Dróg Powiatowych wyłonił wykonawcę robót,
który przeprowadzi remont ul. Knosały i wybuduje ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
– W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy Knosały, bezpośrednio przy jezdni – mówi Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Ścieżka będzie szeroka na trzy metry na dwóch
odcinkach: od granicy miasta do Ronda Żołnierzy Radiotechników, w obrębie którego istnieją wydzielone osobne ciągi piesze i rowerowe oraz na odcinku od ronda do wysokości sklepu
LIDL. Nawierzchnia w całości wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Dodatkowo wyremontowane zostaną chodniki, wymieniona nawierzchnia jezdni, wybudowana kanalizacja
deszczowa i nowe oświetlenie – podkreśla.
Inwestycja w połowie sfinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Gmina Radzionków zadeklarowała partycypację w kosztach w wysokości 50% wkładu
własnego Powiatu Tarnogórskiego, tj. 25% wartości całego zadania.
/ŁK

Gotowy
chodnik
W listopadzie zakończył się remont
chodnika przy ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką.
W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię chodnika, zjazdów i obrzeży betonowych. Przeprowadzono renowację pasa zieleni i regulację urządzeń
uzbrojenia podziemnego. Koszt inwestycji to 248 tys. zł, z czego 220 tys. zł stanowiła dotacja celowa, którą gmina pozyskała na mocy porozumienia z powiatem
tarnogórskim. Zadanie zostało bowiem
wybrane przez głosowanie mieszkańców
w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego w 2020 r.
/ŁK

Sieć
po remoncie
Po dwóch latach prac, zakończyła się
przebudowa awaryjnych odcinków sieci
wodociągowych przy ul. Kużaja i Sikorskiego.
– Przy ul. Kużaja wymieniono sieć wodociągową na odcinku około 750 metrów, od ronda bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Przedszkola
nr 4. Koszt zadania to 505 tys. zł – mówi
Marcin Szczygieł, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
(PGK) w Radzionkowie. – Z kolei przy ul.
Sikorskiego stary, stalowy wodociąg zastąpiono nowym o długości nieco ponad
1 km. Prace kosztowały ok. 200 tys. zł.
Do wszystkich budynków, zlokalizowanych
wzdłuż tras wodociągów przy ul. Kużaja i ul.
Sikorskiego, wykonano nowe przyłącza. Prace własnym staraniem i na swój koszt przeprowadziło PGK – dodaje.
Po wykonaniu robót podziemnych,
PGK, w uzgodnieniu i przy wsparciu
Zarządu Dróg Powiatowych z Tarnowskich Gór, przystąpiło do położenia
nowych chodników w miejscu prowadzonych inwestycji. Nową nawierzchnię chodników wykonano nie tylko
w pasie robót, ale na całej ich szerokości, zastępując zniszczoną nawierzchnię
asfaltową, nawierzchnią z kostki betonowej. Na ul. Kużaja roboty zostały zakończone, natomiast na ul. Sikorskiego
prace zakończą się pod koniec grudnia.
/ŁK
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Zmiany na osiedlu
W ostatnich miesiącach osiedle robotnicze Hugona na Rojcy przeszło spektakularną przemianę, związaną m.in. z odnowieniem elewacji familoków.
W trzecim etapie prac zaplanowano renowację kanału deszczowego – orurowanego Rowu Radzionkowskiego na odcinku o długości ok. 260 m. Prace
ruszą po wyłonieniu wykonawcy. Potrwają trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Śląska Ruchoma Szopka
W Galerii „Mozaika” w Centrum Kultury „Karolinka” do 23 stycznia
2022 r. oglądać można Śląską Ruchomą Szopkę Bożonarodzeniową. Jej
autorem jest pochodzący z Radzionkowa Roman Hajda.
– Odkąd pamiętam, tworzyłem różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Prace przy
szopce rozpocząłem w 2011 roku i w zasadzie trwa to do dziś, bo każdego roku
dodaję do niej kolejny element – opowiada Roman Hajda.
Kilkunastometrowa szopka wykonana jest ręcznie, praktycznie wszystkie
figury są ruchome. Cała konstrukcja składa się z wielu detali i figurek, kapliczek, kościołów.
– Nie brakuje elementów nawiązujących do regionu i miasta. W szopce zobaczyć można napis „Radzionków 1927”, postaci górników, ale też kopalnię, transport węgla, figurę św. Barbary, familoki – mówi Roman Hajda. – Choć dziś
mieszkam w górach, chętnie wracam w rodzinne strony, tu spędziłem zresztą
większość swojego życia. Cieszę się, że mogę pokazać szopkę mieszkańcom Radzionkowa – dodaje.
Szopkę można oglądać w godz. 17.00-20.00. Istnieje również możliwość oglądania szopki we wcześniejszych godzinach (porannych) – po telefonicznym
uzgodnieniu z Impresariatem: tel. 32 286 64 54 lub 32 286 63 45, wew. 22.
/ŁK

Gmina wiceliderem
Zgodnie z najnowszą publikacją Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego, Radzionków jest na II miejscu wśród
ościennych gmin w pozyskiwaniu środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Dane pochodzą z publikacji „Broszura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – stan na 9 listopada 2021 r.”

Tarnowskie
Góry

Radzionków

Kalety

Świerklaniec

Punkt realizuje zlecenia wystawione przez placówki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badanie można
też wykonać bez skierowania, wówczas jego koszt
wynosi 300 zł. Istnieje możliwość zakupu badania
i płatności przelewem na stronie vitomed.pl. Podmiotem medycznym wykonującym wymazy jest
NZOZ Vito-Med Sp. z o.o.
Aktualne godziny otwarcia punktu pobrań dostępne są ma stronie: diagnostyka.vitomed.pl/punkty-pobran/.

Nowy system
zgłaszania
kwarantanny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bytomiu informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy
związane z COVID-19 należy zgłaszać online
przez specjalny formularz, zamieszczony na stronie: www.gov.pl w zakładce „Koronawirus: informacje i zalecenia” lub poprzez infolinię pod nr tel.
22 250‒01‒15.
Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19
kierowana bezpośrednio na adres mailowy nie jest
rozpatrywana od 30 listopada 2021 roku. Pozostałe sprawy mogą być kierowane do PSSE w Bytomiu drogą mailową. Czas odpowiedzi na otrzymane
zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

Piekary
Śląskie

Miasteczko
Śląskie

Bytom

177,83

352,12

Ponad 112 litrów krwi oddali krwiodawcy zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża „Skarbek” w Radzionkowie.
612,65

789,84

875,26

1024,76

400

0

Przy ulicy Księżogórskiej 90A (obok budynku Stacji Edukacji Ekologicznej) działa Mobilny punkt pobrań „DRIVE – THRU”, w którym można wykonać
wymaz do testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dziękujemy
1209,54

800

1532,02

1200

Mobilny Punkt
Pobrań

Powiat
tarnogórski

W tym roku odbyło się aż siedem akcji (z tego cztery
w naszym mieście) poboru krwi. Wszystkim honorowym krwiodawcom dziękujemy i gratulujemy.
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AKTUALNOŚCI

Szlachetny gest
Aż 14 radzionkowskim rodzinom, znajdującym się w potrzebie, pomogli w tym roku wolontariusze Szlachetnej
Paczki. Wręczanie prezentów odbyło się w Weekend
Cudów – 11 i 12 grudnia.

Obchody Dnia Niepodległości odbyły się tradycyjnie na Placu Letochów.

Wręczenie sztandaru
w Dzień Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada na Placu
Letochów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich złożono wiązanki
kwiatów. Podczas uroczystości poświęcono i wręczono sztandar dla
17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej.
Sztandar ufundowany został przez mieszkańców miasta i lokalne stowarzyszenia. Jest symbolem najwyższych wartości, honoru, tradycji i umiłowania Ojczyzny. Świadczy o obecności drużyny zarówno w czasie
wojny, jak i pokoju, przypominając o dobrowolnej służbie jej członków.
Pod aktem nadania sztandaru podpisali się: ks. kan. Damian Wojtyczka
(proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie), Grzegorz Szeremeta (Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”), płk Wojciech Bonczek (Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR”), Gabriel Tobor (Burmistrz
Miasta Radzionków), Patryk Wiśniowski (prezes – dowódca 17. RDPZ),
Krzysztof Dzionsko (przedstawiciel członków i podoficerów 17. RDPZ).
Płat sztandaru wykonany został przez Bogusława Ulfika z Radzionkowa
i Joannę Malechę. W trakcie uroczystości chorągiew poświęcił ks. kan.
Damian Wojtyczka. Sztandar wręczył przedstawicielom drużyny burmistrz Gabriel Tobor.
17. Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej powstała
we wrześniu 2009 roku w ówczesnym Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka. Jest organizacją proobronną przygotowującą młodzież
do służby w różnych formacjach mundurowych. Dowódcą drużyny jest
Patryk Wiśniowski. Członkowie 17. RDPZ od wielu lat biorą udział w organizowanych na terenie miasta i okolicy imprezach o charakterze patriotycznym, historycznym, sportowym i religijnym.

Wyniki wyborów
uzupełniających
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Radzionków odbyły się 21
listopada br. w okręgu wyborczym nr 6. Mandat radnego uzyskał Robert Tobór, na którego zagłosowało 93 mieszkańców.
Uprawnionych do głosowania było 853 mieszkańców. Frekwencja wyniosła 17,23%. Oddano 147 głosów, wszystkie były ważne.

Do Szlachetnej Paczki rodziny są zgłaszane przez różne
instytucje. W Radzionkowie był to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, parafia pw. św. Wojciecha i Przedszkole
nr 2 „Pod Topolą”.
– Nasze rodziny borykają się najczęściej z poważnymi problemami mieszkaniowymi – mówi Katarzyna Gaweł, koordynatorka Szlachetnej Paczki w Radzionkowie. – Przychodzi im żyć w warunkach, jakich nie powinniśmy już spotykać.
W domach brakuje łazienki, ciepłej wody, dzieci często nie
mają nawet swoich łóżek. Rodzice stają przed wyborem – kupić żywność lub opał. Wielokrotnie zmagają się z chorobami
czy niepełnosprawnością. Szczególnie poruszyła nas historia
samotnego ojca wychowującego trójkę dzieci w skrajnie trudnych warunkach. Ich mieszkanie składa się z jednego pokoju
i kuchni, której część oddzielona kotarą stanowi łazienkę –
dodaje.
Po zgłoszeniu rodziny, na miejsce udają się wolontariusze
Szlachetnej Paczki, którzy słuchają ich historii i wspólnie
ustalają największe potrzeby.
– Każde spotkanie było niezwykle emocjonujące i wiele nas
nauczyło. Jestem wdzięczna rodzinom za to, że zdecydowały się zwierzyć ze swoich problemów i poprosić o pomoc,
co wielokrotnie bywa krępujące. Dodam, że mimo ogromnych trudności, rodziny te bardzo się kochają i wspólnie stawiają czoła przeciwnościom – zapewnia Gaweł.
Wręczenie paczek odbyło się w Weekend Cudów, 11 i 12
grudnia. Do rodzin trafiły m.in. żywność, ubrania, środki
czystości, łóżka, pościele, lodówki, pralki czy opał. Niektórym dzieciom ufundowano zabawki i materiały szkolne.
– Nie brakowało wzruszenia i łez. Wdzięczność, której doświadczyliśmy, wynagradza ciężką pracę, jaką wykonaliśmy
przez te wszystkie tygodnie. Najważniejsze jest jednak to,
że osoby w potrzebie otrzymały wielką pomoc, dzięki której
podniesie się komfort ich życia – mówi Katarzyna Gaweł.
W akcję zaangażował się także radzionkowski samorząd.
– Dzięki radnym, urzędnikom i ich życzliwym przyjaciołom
udało się dla jednej z rodzin wyremontować łazienkę oraz
zainstalować kabinę prysznicową, a także zakupić laptop,
meblościankę, pościel, koce, środki czystości oraz produkty
żywnościowe. Zorganizowaliśmy upominki dla całej rodziny
– wspomina burmistrz Gabriel Tobor, który koordynował
to przedsięwzięcie.
Wszystko nie byłoby możliwe bez wolontariuszy i darczyńców. Średnio, w pomoc jednej rodzinie, zaangażowanych było około 30 osób.
– Odzew był niesamowity. Serce rośnie, kiedy widzi się tyle
osób chętnych do pomocy innym. Dziękuję każdej osobie,
która zaangażowała się w tegoroczną Szlachetną Paczkę.
Wspólnie dokonaliśmy prawdziwych cudów – mówi Katarzyna Gaweł.
/DW

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

		grudzień 2021

Edukacja przez cały rok
Koniec roku to czas bilansów i analiz,
podsumujmy więc co w 2021 r. wydarzyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w zakresie edukacji. Jak wiadomo działania na tym odcinku zostały mocno ograniczone przez trwającą pandemię COVID-19. Jednak wbrew pozorom nie był
to rok stracony, a nawet okazał się jednym
z bardziej wartościowych.
Szczególnie smutny był początek roku,
kiedy placówki szkolne pracowały w trybie on-line. Jednak w styczniu, podczas
ferii zimowych, pojawiły się na warsztatach grupy dzieci uczestniczących w półkoloniach (siedem grup, 119 uczestników).
Luty minął pracownikom Ogrodu samotnie, bez żadnych gości. Nieco później, w marcu i w kwietniu, Ogród zaczęły odwiedzać przedszkolaki, korzystając
z pierwszych zajęć na świeżym powietrzu.
Podczas tych dwóch miesięcy w warsztatach przyrodniczych, dofinansowanych
przez WFOŚiGW w Katowicach, wzięło
udział ponad 260 maluchów. W marcu
odbyły się również obchody pierwszego
ze świąt Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, czyli Dzień Wiosny. I choć odbyły
się w zmienionej, bo całkowicie terenowej
formie, a przy tym przy wyjątkowo paskudnej aurze, przyciągnęły prawie 300
osób stęsknionych natury, edukacji oraz
towarzystwa innych. Nieco łaskawszy
okazał się maj – z licznych dofinansowań
do zajęć terenowych, mogły skorzystać
pracujące stacjonarnie placówki przedszkolne. Ogród odwiedziło wówczas 35
grup z Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, Chorzowa, Siemianowic Śląskich (łącznie 627 dzieci). W maju, przy
zachowaniu reżimu sanitarnego, na świeżym powietrzu, zorganizowana została
również zaległa Księżogórska Sowia Noc,

Uczniowie sadzą rośliny.

Warsztaty edukacyjne.

w której uczestniczyło ponad 300 osób,
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Aż czterech przewodników wyruszyło po zmroku
na nasłuchiwania sowich głosów, a chętnych na wycieczki, pomimo wyjątkowo niskiej temperatury, nie zabrakło.
Czerwiec był już bardzo intensywny w zakresie edukacji. To wtedy szkoły powróciły do pracy stacjonarnej i uczniowie wraz
z nauczycielami, oderwawszy się od ekranów komputerów, tłumnie wyruszyli poza
szkolne mury, wyjątkowo chętnie do naszego Ogrodu. W zajęciach dla szkół oraz
przedszkoli wzięło udział prawie 900 wychowanków (44 grupy). Dodać do tej liczby należy jeszcze uczestników obchodów Dnia Dziecka oraz kolejnego ze świąt
przyrodniczych, czyli Dnia Ziół. Oba wydarzenia obfitowały w wiele naukowych
stanowisk, warsztatów, wycieczek oraz
innych aktywności i przyciągnęły ponad
1,5 tys. mieszkańców. W czerwcu odbyła
się też uroczysta promocja questu przyrodniczego „Różnorodność leży w natu-

rze” – w przygotowane specjalnie na ten
dzień warsztaty włączyło się aktywnie
155 uczestników. Nieco spokojniejsze
było lato, w sumie podczas wakacji Ogród
odwiedziło 15 grup półkolonijnych (294
osób). Choć to nie wszystko, bo okazją
do przyrodniczej edukacji były również
wycieczki z przewodnikiem dofinansowane przez Gminę Radzionków. Od lipca
do sierpnia odbyło się 17 takich tematycznych wycieczek, z których skorzystało
284 zwiedzających z Radzionkowa i okolicznych gmin. Natomiast absolutny rekord szkolno-przedszkolnej frekwencji
pobity został we wrześniu. Na warsztatach pojawiły się 1292 osoby (69 grup).
Wrzesień to także dwie kolejne imprezy
przyrodniczo-ekologiczne: piknik z okazji zakończenia wakacji oraz Dzień Jesieni – w sumie prawie 1000 gości. Niewiele
słabszy okazał się październik: 64 grupy,
czyli 1198 uczniów. Cieszy również coraz
częstszy udział grup z coraz dalszych lokalizacji, np. z Bierunia. W listopadzie, jak
co roku, zainteresowanie edukacją przyrodniczą było mniejsze, do czego dołożyły się czwarta fala pandemii i coraz gorsze
warunki pogodowe, ograniczające korzystanie z bezpiecznej formy warsztatów
terenowych. Jednak nawet w listopadzie
pojawiło się 13 grup – 206 uczestników,
w tym studenci Uniwersytetu Śląskiego.
Oddając ten artykuł do druku, na grudniowe warsztaty rozpoznawania drzew
iglastych i wykonywania stroików świątecznych zapisanych było 10 kolejnych
grup.
Powyższe liczby dotyczą tylko edukacji zorganizowanej, ale Śląski Ogród Botaniczny umożliwia również skuteczną
edukację przyrodniczą indywidualnym
odwiedzającym. Wychodząc naprzeciw
wszystkim zainteresowanym, na terenie
Ogrodu ustawiono tablice edukacyjne,
tabliczki z nazwami gatunków oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Aby
uatrakcyjnić zwiedzanie i pomóc w zdobywaniu wiedzy w trudnych czasach pandemii, gdy ograniczona jest możliwość
bezpośredniego kontaktu z przewodnikiem, w Ogrodzie powstał ogólnodostępny quest przyrodniczy. Szacunkowo skorzystało już z niego około 1000 graczy.
Podsumowując, mijający rok pełen obostrzeń, niepewności i przeciwności, był
czasem kreatywności i otwarcia na zmiany, nauczył pokory, kompromisów i dystansu do wielu spraw. Jaki będzie kolejny? Warto wierzyć, że lepszy. Jak zawsze.
/ Julia Góra
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Wszystkim Mieszkańcom Radzionkowa
życzymy
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych radości, ciepła i rodzinnej atmosfery
Niech 2022 rok
będzie bezpieczny i spokojny
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

I Śląska Liga Biegowa

Święto seniorów

Mimo niesprzyjającej pogody, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radzionkowie, wraz z partnerami i sponsorami, zorganizował
zawody z cyklu I Śląskiej Ligi Biegowej. Areną zmagań był Śląski
Ogród Botaniczny.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa,
na areny MOSiR Radzionków wróciła Olimpiada Seniorów.
Tegoroczna edycja odbyła się 14 listopada.

Pierwsze zawody z cyklu odbyły się 23 października. Na starcie stanęło 228 młodych biegaczy, którzy rywalizowali w 10 kategoriach
wiekowych. Drugi etap miał miejsce 21 listopada, a udział wzięło
208 zawodników. Wszyscy dostarczyli licznie zgromadzonym kibicom wielu sportowych, pozytywnych emocji. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom i ciepły poczęstunek.
Chętnych zapraszamy na kolejne zawody z cyklu I Śląskiej Ligi Biegowej, które wiosną odbędą się w bytomskim Parku.
/DW

Do rywalizacji stanęło siedem zespołów z Radzionkowa
i okolicznych miejscowości. Seniorzy wykazali się wspaniałymi umiejętnościami i godną pozazdroszczenia sprawnością
fizyczną. Emocji i zaciętej walki nie brakowało – dość powiedzieć, że o końcowych miejscach w klasyfikacji generalnej decydował czasem jeden punkt! W ostatecznym rozrachunku,
zwycięstwo odniosła drużyna Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bytomiu. Tuż za nimi uplasowali się seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich. Trzecie miejsce
i brązowe medale wywalczyli zawodnicy K.S.S. Royal Bobrowniki.
/DW

CENTRUM KULTURY KAROLINKA

		grudzień 2021

Konkurs Szopek Śląskich
Już po raz XXXVII zapraszamy do udziału w Konkursie Szopek Śląskich. Śląskie
„betlyjki” to jedna z najpiękniejszych
tradycji bożonarodzeniowych naszego
regionu.
Dzięki Kołu PTTK nr 111 im. J. Lompy
w Radzionkowie, Oddziałowi PTTK im.
S. Lachowicza w Bytomiu, Muzeum Górnośląskiemu, Urzędowi Miasta Radzionków oraz Centrum Kultury „Karolinka”,
co roku możemy podziwiać najpiękniejsze szopki i stajenki tworzone przez artystów z Radzionkowa i okolic. Wspólne,
rodzinne tworzenie „betlyjek”, to wspaniała okazja do współpracy międzypokoleniowej, spędzenia wspólnego czasu,
integracji oraz przekazania wspomnień.
Prace przyjmowane będą w Centrum
Kultury „Karolinka” do 23 grudnia. Następnie w terminie od 27 grudnia 2021 r.
do 28 stycznia 2022 r. szopki bożonarodzeniowe będą prezentowane podczas
wystawy pokonkursowej, a zwycięzców
poznamy 28 stycznia 2022 r. o godzinie
17.00 podczas oficjalnego wręczenia nagród. Zapraszamy serdecznie do udziału
konkursie.

Kto ma chęć
na kulturę?

Bez Was nie byłoby
Przystani Miejskiej
Projekt „Przystań Miejska 1” dobiegł końca. Był to niezwykle aktywny czas dla
uczestników, którzy brali udział m.in. w wycieczkach, zajęciach sportowych, warsztatach, wykładach ze specjalistami.
Dziękujemy liderowi projektu – Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie oraz koordynatorowi projektu – Mariuszowi Nowakowi, za powierzenie nam realizacji części zadań w projekcie. Dziękujemy również wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację prowadzonych działań, szczególnie paniom Marioli i Dominice oraz
panu Jackowi, za niestrudzone i regularne prowadzenie zajęć, szczególnie w tym trudnym, pandemicznym czasie. I na zakończenie najgoręcej chcemy podziękować wszystkim uczestnikom. Gdyby nie Wy, ten projekt nie mógłby się odbyć.

Serdecznie zapraszamy do udziału
w wydarzeniach kulturalnych, które
odbędą się w najbliższych tygodniach
w „Karolince”.
23.01 – Kabaret Młodych Panów
29, 30.01 – Koncert Dzień Babci MŚ
5, 6.02 – Koncert Dzień Babci – Nowoczesne
Styczniowe seanse filmowe
8.01 – 16.00 „Misiek: Ekipa na wakacjach”
8.01 – 18.00 „Dom Gucci”
22.01 – 16.00 „Chłopiec z chmur”
22.01 – 18.00 „West Side Story”
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PISZĄ DO KURIERA

W „Jedynce” nigdy nie jest nudno!
Grudzień to dobry moment do podsumowań, dlatego społeczność radzionkowskiej „Jedynki” także pragnie pochwalić się tym, co
działo się w naszej szkole od początku roku szkolnego.
Wrzesień rozpoczęliśmy od rozgrzewki po długich miesiącach zdalnej nauki.
Uczniowie wzięli udział w Narodowym
Dniu Sportu. Na szkolnym boisku imprezę rozpoczęliśmy tańcem, a następnie intensywny trening i rozciąganie,
a to wszystko przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego i Ewelinę Dehn. We wrześniu wzięliśmy też
udział w akcji Narodowego Czytania,
za co otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie od prezydenta. Od września najmłodsi uczniowie z klas I-III brali udział w akcji
zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Wirusoochrona”. To akcja informacyjno-edukacyjna, mająca na celu
wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych.
Dzieci, pod kierunkiem wychowawców
oraz koordynatorek projektu – Marty
Kuźbińskiej i Eweliny Dehn, uczestniczyły w inicjatywach plastycznych, ruchowych, quizach i konkursach.
W październiku otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość o sukcesie naszej uczennicy Pauliny Dzionsko. Przygotowywana muzycznie przez Agnieszkę Brenzę
wyśpiewała wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym
o Żołnierzach Wyklętych. Natomiast w listopadzie kolejna uczennica – Kinga Pakuła, także prowadzona przez Agnieszkę
Brenzę, została laureatką IX Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Możemy pochwalić się sukcesami artystycznymi nie tylko naszych
uczniów, ale także nauczycieli. Sabina Paruzel zdobyła I miejsce w II edycji
Przeglądu Twórczości Artystycznej Nauczycieli. W listopadzie obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Tradycyjnie wzięliśmy udział w akcji MEiN
„Szkoła do hymnu’’ z okazji Święta Niepodległości, za co także dostaliśmy oficjalne podziękowanie. Uczniowie odwie-

dzili i uporządkowali kilka opuszczonych
grobów na lokalnym cmentarzu w ramach
działań akcji „Szkoła pamięta’’.
Nasza szkoła, jako jedna z dwóch placówek gminy Radzionków, uczestniczy
w projekcie „Wiem, Umiem, Rozumiem”.
Przedmiotem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej,
ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku
pracy oraz łagodzenie ich trudności w nauce. Te umiejętności dzieci zdobywają
na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez naszą kadrę pedagogiczną.
Podejmujemy także szeroko zakrojone działania profilaktyczne. W dniach
22‒30 listopada uczniowie klasy 8c i 7a
uczestniczyli, w rekomendowanym przez
PARPA, programie profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”. Zajęcia zrealizowała
psycholog Aneta Garas z Pracowni Profilaktycznej KROKUS z Krakowa, dzięki
dofinansowaniu ze środków Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Niezwykłą inicjatywą jest także udział naszej szkoły w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13
grudnia 1981 – Pamiętamy”. Koordynatorkami przedsięwzięcia są: zastępca dyrektora Beata Duch i Katarzyna Markusik, które uczestniczyły w serii wykładów
oraz przygotowały poruszającą wystawę
poświęconą okresowi stanu wojennego oraz kolaż o tej samej tematyce, który można zobaczyć w bibliotece budynku
przy ulicy Krzywej. Uczniowie klas 7 i 8
uczestniczyli w projekcji filmu „Nie zabierajcie mamy”, a wychowawcy przeprowadzili godziny wychowawcze związane
tematycznie ze stanem wojennym. W ramach projektu odbył się także konkurs
literacki „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”. Aktywną działalnością może pochwalić się także Samorząd

Szkolny, którego opiekunki – Monika Grzemba i Monika Rosłaniec, dbają
o uatrakcyjnienie życia szkolnego, organizując Szkolny Dzień Dyni, Dzień Piżamy,
Andrzejki, Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień. Prężnie działa także wolontariat, w ramach którego podejmowane
są liczne akcje charytatywne, m.in. zbiórka zużytych baterii, zegarków, telefonów
komórkowych i znaczków jako surowca
służącego wsparciu misji czy organizacja
pomocy dla rodzin Szlachetnej Paczki.
Udało się przygotować paczki dla dwóch
rodzin - wszystko dzięki zaangażowaniu
kadry, rodziców, uczniów i pracowników
szkoły. Najwyraźniej, dzieci naszej szkoły były grzeczne i pracowite, bowiem
6 grudnia odwiedził nas Mikołaj, przynosząc upominki dla każdego ucznia ufundowane przez Radę Rodziców. W grudniu
zaczynamy realizację Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu szkoła zostanie doposażona w profesjonalne pomoce dydaktyczne. 9 grudnia
w Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku odbyło się rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu „W poszukiwaniu świadka historii”.
Nadesłano ponad czterdzieści prac. Troje naszych uczniów z klasy 8a otrzymało nagrody: Paulina Dzionsko - Nagrodę
Specjalną Dyrektora Centrum, a Igor Sorn
i Oskar Kasperczyk – wyróżnienia. Opiekunem uczniów jest nauczycielka historii
Katarzyna Markusik. 17 grudnia odbył się
tradycyjnie Dzień świątecznego sweterka
i klasowe wigilie.
Przed nami długo oczekiwany czas świąt
Bożego Narodzenia. Pragniemy w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego
oraz całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 życzyć Wszystkim radosnych, spokojnych i błogosławionych
Świąt. Oby ten czas obfitował w pokój
i wzajemną miłość w gronie najbliższych.
/Dyrekcja szkoły
wraz z gronem pedagogicznym

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA
W Wigilię 24 grudnia 2021 roku oraz 7 stycznia 2022 roku
Urząd Miasta w Radzionkowie będzie nieczynny.
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Gdy praca jest pasją
W listopadzie br. na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Halina Zgoda, wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie. Słowo bibliotekarz to dla Pani Haliny nie tylko praca, ale również pasja, o czym świadczy 41
lat spędzonych w zawodzie. Z funkcją dyrektora radzionkowskiej biblioteki
związana była od 2007 roku.
Na swoim koncie Pani Halina ma wiele osiągnięć zawodowych i zasług dla
rozwoju książnicy miejskiej. Jako aktywny bibliotekarz i społecznik zrealizowała kilkadziesiąt projektów literackich, takich jak „Radzionkowski
Tydzień Głośnego Czytania” czy „Plecaczki z niespodzianką”. Poszerzyła
księgozbiór placówki o audiobooki.
Wiele z inicjatyw, nad którymi pracowała, skupiało się na popularyzacji historii i kultury lokalnej. Wyrazem
tego jest objęcie redakcji nad książką
„U nas ciekawiej, czyli odkrywamy tajemnice miasta”, w której teksty prezentują radzionkowscy gimnazjaliści.
Jest również pomysłodawcą oraz redaktorem publikacji „Bibliografia miasta Radzionków”.
Ważnym punktem na liście osiągnięć
zawodowych Pani Haliny był również
udział Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzionkowie w „Programie Rozwoju Bibliotek”, który jest inicjatywą
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Rozwoju Społe-

czeństwa Informacyjnego. Program
ten przyniósł ogromne możliwości
w zakresie doszkalania pracowników,
pozwolił na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizacji samej biblioteki.
Radzionkowska placówka, pod rządami Pani Zgody, przeszła także
ogromną metamorfozę pod kątem
wizualnym. Generalny remont objął
zarówno Bibliotekę Główną, jak i Filię Biblioteczną. Wymienione zostały
okna, podłogi, regały oraz instalacja
C.O.
Czas kierowania biblioteką przez Panią Halinę to okres prężnego rozwoju, który dotyczył niemal każdej sfery – od kulturalnej, przez edukacyjną
po wizualną. Bez wątpienia wysoko
postawiła poprzeczkę swoim następcom.
/Iwona Labus

p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radzionkowie

Propozycje
biblioteki
Od stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie uruchamiamy dwa cykle spotkań tematycznych: „Sensoryka dla
smyka” oraz „Pracownia Sztuki”.
Pierwszy skierowany jest do maluszków
z przedziału wiekowego pomiędzy 1,5 a 3
rokiem życia. Podstawowym założeniem
spotkań będzie wspieranie rozwoju najmłodszych poprzez stymulację wszystkich
zmysłów. Będziemy doskonalić motorykę
małą i dużą maluszków, rozwijać ich układ
dotykowy, wzrokowy i smakowy. Podczas
warsztatów dzieci znajdą wszystko to,
co uwielbiają najbardziej, czyli malowanie,
ugniatanie i brudzenie się!
Z kolei „Pracownia Sztuki” to cykl zajęć plastycznych dla dzieci w wieku od 6 do 12
lat, które będą odbywały się w Filii Bibliotecznej. Za pomocą różnych technik i materiałów uczestnicy tworzyć będą dekoracje i zabawki, a także przedmioty używane
przez nich na co dzień.
Zajęcia odbywać się będą cyklicznie, raz
w miesiącu. O terminie i temacie każdych
warsztatów będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz
na Facebooku.
/Iwona Labus

Radzionkowscy harcerze
zakładają szczep
Minęło 10 lat od czasu, kiedy phm. Aleksandra Simon na nowo przyniosła do Radzionkowa harcerską tradycję, zakładając pierwszą na Rojcy gromadę zuchową. Teraz, dekadę później, ta sama Druhna zostaje komendantką Radzionkowskiego Szczepu „Adalbertus”, działającego z ramienia Hufca ZHP Bytom.

W skład nowo powstałego szczepu wchodzą wszystkie jednostki działające w Radzionkowie: 10. GZ „Włóczykije”, 12. GZ „Bombowe Rycerzyki”, 15. GZ „Smocza Rodzinka”, 10. DH „Kierunek”,
12. DH „Oręż”, 12. DW „Gwardia” oraz Próbna Harcerska Drużyna Wodna. Jednostki te działają przy szkołach nr 1, 2 i 4 w Radzionkowie.
Inauguracja szczepu odbyła się 13 listopada. Z tej właśnie okazji
na terenie Bytomia i Radzionkowa miejsce miała dwudniowa gra
terenowa pod nazwą „Dwa miasta. Jedno serce”, podczas której radzionkowscy harcerze mieli okazję na nowo odkryć pięk-

no obu tych miejscowości. Pierwszego dnia gry, harcerze udali
się do Bytomia, by dowiedzieć się więcej o historii harcerstwa
i odwiedzić ważne dla miasta miejsca. Drugi dzień gry odbył się
w Radzionkowie. Harcerze uwieczniali na zdjęciach uroki okolicy, tworząc w ten sposób pocztówki. Odkrywali także tajniki
komunikacji, odszyfrowując podaną alfabetem Morse’a wiadomość czy też poznając podstawy języka migowego. Końcowym
punktem gry był bieg na orientację. Po zakończeniu gry przyszedł czas na rzecz najważniejszą - inauguracyjny apel na Księżej
Górze, otwierający szczep.
/Alicja Pradela
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 2 grudnia 2021 roku na XXXV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXXV/350/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. Uchwałę Nr XXXV/351/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031;
3. Uchwałę Nr XXXV/352/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
4. Uchwałę Nr XXXV/353/2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2022;
5. Uchwałę Nr XXXV/354/2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2022;
6. Uchwałę Nr XXXV/355/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XXXV/356/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XXXV/357/29021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
9. Uchwałę Nr XXXV/358/2021 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Radzionków;
10. Uchwałę Nr XXXV/359/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radzionków;
11. Uchwałę Nr XXXV/360/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 roku;
12. Uchwałę Nr XXXV/361/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionkow na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała Nr XXXV/353/2021 Rady Miasta Radzionków
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 w następującej wysokości:
1) od 1 m² powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,96 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł;
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego - 0,01 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 poz. 1398 oraz
z 2019r. poz.730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,40 zł;
2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,82 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 24,71 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 5,25 zł;
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł;
4) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2.
Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXII/233/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda

Uchwała Nr XXXV/354/2021 RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2022
1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8, 9
oraz 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 384 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 670 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 832 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
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dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż
12
15

mniej niż
15

12
21

21

12
29

29

13

zawieszenie osi pneumatyczne
inny system
lub równoważne
zawieszenia osi
stawka podatku w złotych
2 osie
934
1 008
1 008
1 696
3 osie
1 080
1 150
1 376
2 136
4 osie i więcej
1 412
2240
2240
3326

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 852 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż
12
31

mniej niż
31

12
40

40

zawieszenie osi
inny system
pneumatyczne
zawieszenia osi
lub równoważne
stawka podatku w złotych
2 osie
934
1 248
1 914
2 628
3 osie i więcej
1 690
2 336
2 336
3 284

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 478 zł,
4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż
12
25

mniej niż
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

zawieszenie osi
inny system
pneumatyczne
zawieszenia osi
lub równoważne
stawka podatku w złotych
1 oś
520
534
552
760
2 osie
574
642
834
1 150
1 150
1 752
1 558
2 306
3 osie i więcej
918
1 274
1 278
1 740

5) od autobusu:
autobusy
stawka podatku w złotych
574
630

liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)
mniej niż 22 miejsca
równej lub większej niż 22 miejsca
§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXII/232/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.
§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
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Nasza judoczka stanęła na podium
W Oleśnicy w dniach 20‒21 listopada odbył się Tiger Cup Puchar Polski Juniorów i Juniorek w judo.
Mieszkanka Radzionkowa Wiktora Baron zwyciężyła w kategorii do 70 kg.
Zawodniczka, reprezentująca GKS „Czarni” Bytom, wygrała najpierw trzy walki w grupie, a później zwyciężyła
w półfinale i finale z zawodniczkami z II grupy. Wiktoria jest jeszcze kadetką i to jej pierwszy start w wyższej
kategorii wiekowej. To kolejny sukces zawodniczki. Rok
wcześniej została indywidualną wicemistrzynią Polski
kadetek w kat. do 70 kg. Gratulujemy!
Organizatorem zawodów był Klub Sportowy Judo Tigers przy wsparciu Polskiego Związku Judo i Miasta
Oleśnica. W zawodach wzięło udział prawie 140 zawodników i zawodniczek z prawie 50 klubów.
Wiktoria Baron, druga z lewej.

Sukces trampkarzy i młodzików
Sezon 2021/2022 zawodnicy niemal wszystkich grup sportowych UKS „Ruch” Radzionków mogą zaliczyć do bardzo udanych.
Szczególny sukces odnieśli trampkarze z rocznika 2007 oraz młodzicy z rocznika 2010, będący na co dzień uczniami radzionkowskiego SMS-u.
Sezon, chociaż bardzo niepewny i trudny, okazał się
dla tych grup niezwykle
szczęśliwy. W listopadzie
oba roczniki świętowały
sukces – awans do II ligi wojewódzkiej. Szczególnie dla
młodszych chłopaków było
to olbrzymie zaskoczenie,
którego na początku się nie
spodziewali. Każdy z nich
miał swoje wzloty i upadki, gorsze i lepsze momenty
podczas meczów i treningów. Wszystko to jednak
przyniosło rezultaty i przypieczętowane zostało upragnionym awansem. Przypomnijmy, że rocznik 2010,
to jedna z certyfikowanych
grup piłkarskich klubu. Treningi oparte na wnikliwych
konspektach, stała liczba
godzin treningowych oraz
Zespół trampkarzy starszych awansował do II ligi wojewódzkiej.
olbrzymie zaangażowanie
ze strony trenerów Henryka Sobali oraz Mariusza Maloka sprawiły, że chłopcy od przybiegane na boisku, analizy meczów, pozytywne psychiczne
szłego sezonu będą mierzyć się z takimi drużynami jak „Roznastawienie, pozwoliły na to, by i oni cieszyli się upragniowój” Katowice, „Górnik” Zabrze czy „Stadion Śląski” Chorzów.
nym sukcesem, na który bardzo ciężko pracowali. Chłopakom
oraz ich trenerom gratulujemy i czekamy z niecierpliwością
Trampkarze, ze względu na swój wiek, mieli już większą świana pierwszą kolejkę w II lidze wojewódzkiej.
domość sukcesu, który mogą osiągnąć. Podopieczni trenera
Mateusza Flegla, na co dzień będący popularną klasą VIIIa
/HB i HS
w SMS-ie, również pokazali na jak wiele ich stać. Godziny wy-
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Stawka 67 zł za odbiór odpadów
– przy niewłaściwej segregacji
Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszego miasta wynosi obecnie 33,50 zł
od osoby. Jednak jest to stawka w przypadku prowadzenia
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

z kolei zobowiązany wszcząć postępowanie administracyjne
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która w takim przypadku wynosi
na chwilę obecną 67 zł od osoby.

Obowiązek segregacji wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5) oraz z uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Radzionków (XXIII/244/2020).

Aby uniknąć tak wysokich opłat segregujmy odpady, a w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki
Odpadami pod numerem telefonu 32/388‒71‒62. Dodatkowe
materiały na temat segregacji można znaleźć w zakładce Ekologia – ustawa śmieciowa - na stronie www.radzionkow.pl.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i jest zobowiązana
powiadomić o tym fakcie burmistrza oraz właściciela nieruchomości. W wyniku takiego powiadomienia burmistrz jest

Właściwa segregacja odpadów komunalnych jest niezwykle
ważna, gdyż gmina jest zobowiązana osiągnąć odpowiednie
coroczne poziomy recyklingu. W przypadku ich nieosiągnięcia, zgodnie z ustawą gmina poniesie konsekwencje finansowe, co będzie miało wpływ na koszty systemu gospodarowania odpadami.
/Ewa Łabno

Przykłady złej segregacji

W obu tych pojemnikach powinno znajdować się szkło! Tymczasem, zobaczcie, co niektórzy z nas wrzucają do zielonego pojemnika!

Tu powinny być bioodpady!

Tu powinien być papier!

MIASTO LUDZI EKO
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Skorzystaj z Programu

„Czyste Powietrze”
W Urzędzie Miasta Radzionków uruchomiony został punkt
konsultacyjno-informacyjny ogólnopolskiego Programu „Czyste Powietrze”. Miejsce to ma na celu ułatwienie mieszkańcom
Gminy Radzionków aplikowania o dofinansowanie na wymianę
źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Wszystkie formalności mieszkańcy będą mogli załatwić w swoim urzędzie bez konieczności samodzielnego składania wniosku
przez internet czy wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Do zadań urzędników będzie należało: udzielanie informacji o zasadach i warunkach Programu, pomoc w przygotowaniu wniosku i przekazanie go do WFOŚiGW, a także pomoc
przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie mieszkańcom, chcącym przystąpić
do Programu, załatwianie wszelkich formalności blisko swojego
miejsca zamieszkania.
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w Programie
„Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z Referatem
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Jednocześnie mieszkańcy przed umówionym spotkaniem, proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danych, które będą niezbędne
do przygotowania wniosku o dofinansowanie, co znacznie ułatwi obsługę. Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie
Miasta Radzionków zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” zlokalizowany jest przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie-Rojcy, w Referacie Ochrony Środowiska (biuro na pierwszym piętrze budynku PKG) i aktualnie jest czynny w środy w godzinach
12.00‒17.00 oraz w piątki w godzinach 8.00‒13.00. Umówić
się na wizytę lub uzyskać więcej informacji można pod dedykowanym numerem telefonu 32 388‒71‒59.
Polski Alarm Smogowy wraz z funduszami ochrony środowiska
prowadzi ranking aktywności gmin w Programie „Czyste Powietrze”. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych do programu z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.
Warto zaznaczyć, że w III kwartale 2021 r. nasze miasto zostało sklasyfikowane na niezłym 68. miejscu (na łączną liczbę niemal 2500 gmin w Polsce). Cały ranking dostępny jest na stronie
https://polskialarmsmogowy.pl/ranking.
/Michał Gwóźdź

Zgłoś swój piec – to Twój obowiązek!
Przypominamy, że 1 lipca br. pojawił się nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców nieruchomości, w których użytkowane są źródła ciepła (kotły, piece, kominki i inne urządzenia służące ogrzewaniu) o mocy do 1 MW.

W praktyce obowiązkiem tym objęci
są właściciele i zarządcy niemal wszystkich budynków, zarówno mieszkalnych, jak
i pełniących inne funkcje. Obowiązek ten
polega na złożeniu specjalnej deklaracji
o zainstalowanych i eksploatowanych źródłach ciepła, o ich rodzaju, klasie i liczbie
oraz o stosowanych w nich paliwach. Deklaracje dla urządzeń użytkowanych przed
1 lipca 2021 r. należy złożyć w ciągu 12

miesięcy (tj. do 30 czerwca 2022 r.), a dla
nowych urządzeń w ciągu 14 dni od ich
uruchomienia. Brak złożenia stosownych
informacji w ww. terminach skutkować
może sankcjami karnymi m.in. w postaci
grzywny, jak za wykroczenie.
Deklarację można złożyć elektronicznie
przez internet za pośrednictwem strony
zone.gunb.gov.pl lub tradycyjnie, papiero-

wo w Urzędzie Miasta Radzionków, na formularzach dostępnych w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Kużaja 17 w Rojcy.
Uzyskane w ten sposób dane zasilą Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków,
która docelowo ma służyć efektywnemu
zarządzaniu ochroną powietrza i walce
z niską emisją zanieczyszczeń.
/Michał Gwóźdź
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Mikołaj nie tylko przyniósł prezenty, ale przyprowadził też specjalnych gości.

Siatkarsko-piłkarskie mikołajki w SMS!
Po rocznej przerwie spowodowanej
pandemią, 6 grudnia w progi SMS Radzionków mógł ze spokojem zawitać
św. Mikołaj. Przyniósł ze sobą nie tylko
słodkości, ale i przyprowadził specjalnych gości.
Od rannych godzin, szczególnie uczniowie klas I – II wyczekiwali mikołajowych
dzwonków i… udało się! Mikołaj zjawił
się w naszej szkole ze specjalnymi pomocnikami, którymi okazali się członkowie zarządu, zawodnicy oraz trenerzy
Klubu Sportowego „Ruch” Radzionków.
Mieli dla naszych uczniów mnóstwo słodyczy. Wizyta świętego z taką świtą była
dla naszych sportowców nie lada niespodzianką. Uczniowie z szeroko otwar-

tymi oczami przyglądali się pomocnikom
Mikołaja, odnajdując wśród nich także
i kolegów, którzy jeszcze kilka miesięcy
temu byli uczniami naszego SMS-u.
W tym samym dniu, zwabiony przez
św. Mikołaja, szkołę odwiedził też Marcin Prus – siatkarz, obecnie ambasador
Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych,
a dawniej Mistrz Świata Juniorów, Mistrz
Europy oraz wielokrotny Mistrz Polski
w siatkówce. Podczas dwóch wykładów dedykowanych dla uczniów młodszych i starszych, poruszał tematy związane z motywacją, determinacją oraz
samodyscypliną – filarami dzisiejszego
sportowca. Zwracał też uczniom uwagę
na to, jak ważna jest nauka i przestrzegał

przed niebezpieczeństwami świata wirtualnego. Uczniowie z dużym zaciekawieniem wysłuchali słów siatkarza, które
miejmy nadzieję, wzięli głęboko do serca. Uczniowie w swoich klasach otrzymali miłe upominki (słodycze, gry), które
św. Mikołaj zostawił pod opieką Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawców.
Serdecznie dziękujemy Klubowi Sportowemu „Ruch” Radzionków oraz Marcinowi Prusowi za przemiłe odwiedziny.
Cudownie było zaznać przedświątecznej
atmosfery w tych trudnych dla wszystkich czasach.
/HB

Będą nagrody za wyniki sportowe
Od 3 stycznia do 28 lutego 2022 r. będzie można składać,
w Urzędzie Miasta Radzionków, wnioski o przyznanie nagród
za wysokie wyniki sportowe.

Nagrody uzależnione są od wyników i mogą być rzeczowe bądź
finansowe. Wnioski dotyczące nagrody można składać w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4).

Na gratyfikacje mają szansę zawodnicy, będący mieszkańcami Radzionkowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo, w turniejach krajowych lub międzynarodowych, rozgrywanych w dyscyplinach sportowych olimpijskich
lub paraolimpijskich. Wyróżnienia przyznane zostaną za 2021 r.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19),
tel. 32 388 71 45.
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Wielkie sukcesy
naszych w nowej
dyscyplinie
Tenis plażowy to dyscyplina, która w Polsce dopiero zyskuje
na popularności. Mimo to, reprezentanci naszego kraju mogą
się pochwalić sukcesami na arenie międzynarodowej. Duża
w tym zasługa mieszkańców Radzionkowa – Marty Wawer
i Michała Szczygła.
Podstawowa różnica pomiędzy tenisem ziemnym a plażowym,
to oczywiście nawierzchnia, na której toczone są rozgrywki. Tradycyjny kort został zastąpiony piaskiem. Siatka wisi na wysokości około 1,7 metrów, a rakieta to połączenie tradycyjnej i pingpongowej. Co istotne, w przeciwieństwie do klasycznego tenisa,
w jego plażowej odmianie najciekawsze są pojedynki deblowe
i mikstów, nie zaś zmagania indywidualne.
Mieszkający w Radzionkowie Michał Szczygieł jest reprezentantem Polski w tej dyscyplinie. Jak sam przyznaje, jego przygoda
z tym sportem zaczęła się przypadkiem.
– Przez sześć lat trenowałem tenis ziemny, uczyłem się w klasie
tenisowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie – mówi.
– Po jakimś czasie mój zapał osłabł i postanowiłem zrobić sobie
przerwę. Wtedy skontaktowała się ze mną osoba, która zajmuje
się propagowaniem tenisa plażowego wśród młodzieży. Zaproponowała treningi. Zgodziłem się, choć nie byłem do tego zbyt pozytywnie nastawiony. Po kilku tygodniach przekonałem się jednak
do tego sportu i zaczęła się moja przygoda – wspomina.

Marta Wawer i Michał Szczygieł.

– W reprezentacji, poza mną i Martą, była jeszcze Amelia z Sosnowca i Antek z Poznania. Miejsce wywalczyliśmy dzięki wygranej w turnieju kwalifikacyjnym, który kilka tygodni wcześniej odbył się w Spale
– mówi Michał. – Byliśmy najmłodszą reprezentacją na mistrzostwach, rywalizowaliśmy z zespołami seniorskimi z różnych krajów:
Łotwy, Litwy, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Włoch czy Hiszpanii. Razem
z Martą zdobyliśmy brąz w mikście, z Antkiem zaś srebro w deblu.
Marta i Amelia w deblu kobiet okazały się najlepsze. Jako drużyna
zajęliśmy trzecie miejsce – wymienia.
Po sukcesach, przyszedł czas na odpoczynek. Zima to okres,
w którym treningi odbywają się na hali.
– Kolejne zawody latem. Mam zamiar startować w turniejach
w naszym kraju, ale liczę też na występy za granicą – mówi Michał
Szczygieł.
/DW

Pierwszy sukces Michała to mistrzostwo polski juniorów w kategorii do 15 lat oraz wicemistrzostwo do lat 18 zdobyte w 2019
roku. Dwa lata później został wicemistrzem zarówno w deblu,
jak i singlu. Największe triumfy odniósł na arenie międzynarodowej – podczas Mistrzostw Europy w Barcelonie, które odbyły
się 5‒7 listopada 2021 roku.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Turniej z okazji Święta Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości, nie mogło, na hali MOSiR, zabraknąć tradycyjnego turnieju w piłce nożnej halowej. Tegoroczna edycja odbyła się 20 listopada.

kibicom w Radzionkowie ekipa „Pryzmat” Zabrze, która w finale
pokonała gospodarzy – SMS Radzionków. Na najniższym stopniu
podium stanęli piłkarze Panawit Team.

Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów, które najpierw rywalizowały w dwóch grupach. Następnie rozegrano półfinały i finał.
Po zaciętych spotkaniach, złote medale wywalczyła znana już

Dodatkowo w przerwie turnieju przeprowadzono konkurs strzałów w poprzeczkę, w którym najlepszy okazał się zawodnik „Pryzmatu” Zabrze – Mateusz Malec.
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