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ROZMOWA

Miasto
przyjazne mieszkańcom
W jakiej kondycji finansowej znajduje
się gmina, szczególnie jeśli porównamy ją do sytuacji w sąsiednich samorządach?

GRZEGORZ SZEREMETA
Radny Miasta Radzionków,
Przewodniczący Komisji Finansów
i Rozwoju Miasta

Koronawirus nie daje za wygraną. Jak
Pan ocenia zaangażowanie radzionkowskiego samorządu w walce z pandemią?
Pandemia zaskoczyła i sparaliżowała
cały świat. Znaleźliśmy się w kryzysie
i w nowej, nieznanej rzeczywistości.
Z każdym dniem nabieraliśmy jednak
doświadczenia w zakresie dostępnych
środków i działań umożliwiających walkę z COVID-19. Jak wiemy doskonale, samorząd Radzionkowa na bieżąco
analizował możliwości, podejmował decyzje i wcielał w życie dostępne działania, a co za tym idzie, skutecznie odpowiadał na potrzeby społeczne w tym
temacie. Przede wszystkim gmina dbała o to, aby sukcesywnie dostarczane
były brakujące, a tak potrzebne, środki
ochrony osobistej: płyny dezynfekcyjne, maseczki czy rękawiczki. Staraliśmy
się monitorować sytuację w placówkach medycznych. Podjęliśmy decyzję
o finansowym wsparciu szpitali w Bytomiu i Tarnowskich Górach. W mieście
prowadzone były też akcje dezynfekcji
miejsc publicznych – przystanków czy
targowiska. Mimo że nasza gmina jest
niewielka, udało się na potrzeby mieszkańców uruchomić najpierw wymazowóz, a następnie stały punkt pobrań
wymazobus na terenie Księżej Góry.
Wreszcie, w efekcie starań władz gminy i przy współudziale miejscowej jednostki medycznej, na terenie miasta
został uruchomiony Punkt Szczepień
Powszechnych. Korzystają z niego zarówno nasi mieszkańcy, jak i osoby spoza Radzionkowa. Dziennie w punkcie
wykonywanych może być nawet 500
szczepień, oczywiście przy dostarczeniu takiej liczby szczepionek przez instytucje państwowe.

Kondycja finansowa Radzionkowa
jest dobra. Co roku budżet otrzymuje pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Wszystkie decyzje
związane z funkcjonowaniem miasta
są przemyślane, a środki wydatkowane
z poszanowaniem ich wartości. Działania te wpisują się w strategię rozwoju
miasta na lata 2014‒2025. Oczywiście
borykamy się z problemami, takimi jak
np. ograniczone środki na inwestycje
czy remonty. Potrzeb jest wiele. Tak
jak w większości gospodarstw, miast
i gmin, posiłkujemy się kredytami. Wyróżnia nas jednak to, że zaciągamy
je jedynie na finansowanie wkładów
własnych na pozyskiwanie zewnętrznych środków inwestycyjnych, a nie
pokrywamy nimi bieżącego funkcjonowania. Reasumując, nie „przejadamy” środków pozyskanych z kredytów.
Mocną stroną naszego samorządu jest
właśnie pozyskiwanie i wykorzystywanie środków europejskich per capita.
Ten wskaźnik wyróżnia nas na tle sąsiednich gmin. I z tego jesteśmy dumni.
Miasto od lat mocno stawia na inwestycje. Jak realizowane projekty
wpływają na rozwój miasta?
Od lat na terenie Radzionkowa powstają nowe obiekty i ciekawa infrastruktura. Miasto poprawia swoją atrakcyjność, proponuje nowe przestrzenie,
wpisujące się w zapotrzebowanie lokalnej społeczności, a to z kolei przyciąga do miasta nowych mieszkańców
i w efekcie również nowych inwestorów. Coraz częściej z obiektów miejskich korzystają też mieszkańcy gmin
sąsiednich, a to z kolei wpływa na rozwój lokalnych firm.
Przez lata Radzionków, będąc dzielnicą
Bytomia, był bardziej „eksploatowany”
niż dofinansowany, co niestety pozostawiło ślad, który teraz trzeba zniwelować. Działania samorządu w ostatnich dwunastu latach i nakreślona
strategia rozwoju sprawiły, że obraz

gminy zmienił się diametralnie. Uważam, że miasto jest przyjazne dla mieszkańców, a poprzez inwestycje zabezpiecza większość podstawowych
potrzeb. Jeden z ostatnio realizowanych projektów – rewitalizacja osiedla
robotniczego „Hugona”, dobitnie pokazuje, że warto sięgać po fundusze zewnętrzne i poprawiać zarówno wygląd
otoczenia, jak i dbać o rozwój społeczny, co w długofalowej perspektywie
przełoży się też na wzrost gospodarczy.
Obserwując dotychczas przeprowadzone zadania inwestycyjne, czego Pana zdaniem, w Radzionkowie
jeszcze brakuje? Czego potrzebują
mieszkańcy?
Potrzeby inwestycyjne w mieście będą
zawsze, ważne by samorząd umiejętnie
je monitorował i w miarę możliwości realizował. Uważam, że w związku z rozwijającym się budownictwem jednorodzinnym w obrębie Księżej Góry, pojawi się
w najbliższym czasie potrzeba sprawnego skomunikowania drogowego tego
rejonu zarówno z centrum miasta, jak
i z drogami wylotowymi. Wiem, że trwają już prace związane z odpowiednim
rozwiązaniem tego problemu. Sen z powiek spędza mieszkańcom również wąskie gardło przejazdu i przejścia pod
mostem kolejowym na ul. Zejera. Jest
szansa, że i ten problem zostanie w najbliższym czasie rozwiązany poprzez inwestycję PKP, związaną z przebudową
linii kolejowej.
Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców pokazała, jak duże jest zapotrzebowanie społeczne na miejską
krytą pływalnię. Ta inwestycja jest już
w fazie realizacji i do końca 2023 roku
z pewnością będzie gotowa. Zwiększająca się zabudowa jednorodzinna, osiedlanie się w Radzionkowie młodych
ludzi pociągnie za sobą konieczność
zrewidowania możliwości zabezpieczenia miejsc w przedszkolach czy żłobkach. To kolejne zadanie dla samorządu.
Co jeszcze? Na przestrzeni ostatnich lat
zostały utworzone nowe tereny zielone, musimy o nie dbać – tego właśnie
oczekują nasi mieszkańcy.
cd. na str. 4
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Takie ładne familoki
W ostatnich tygodniach zakończyły się prace związane z odnowieniem elewacji budynków przy ul. Kużaja 64, 66, 68.
– Roboty objęły naprawę pękniętych ścian, nadproży i uszkodzonych cegieł; czyszczenie
i ujednolicenie elewacji; odtworzenie detali architektonicznych; montaż tablic z numerami
domów i nazwą ulicy; montaż kolców na gołębie na gzymsach i oknach strychowych. Dodatkowo uzupełniono fugi i wykonano warstwę hydrofobizującą – mówi Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Aktualnie trwają
prace na budynkach przy ul. Kużaja 58, 60, 62, 70 i ul. Sikorskiego 4 – dodaje.
Koszt inwestycji to ponad 2,6 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu unijnego „Rewitalizacja osiedla robotniczego przy ul. Kużaja w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”.
/ŁK

Zmiany
na Gajdasa
Trwają prace związane z przebudową ul. Gajdasa. Gotowe są już chodniki, podbudowa jezdni, a także nawierzchnia drogi. Roboty zakończą
się w czerwcu br. Koszt inwestycji
to 966 tys. zł. Zadanie finansowane jest
w 50% ze środków budżetu państwa,
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W pozostałej części zadanie jest
dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w formie dotacji celowej w ramach Programu działań
na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz
w ramach Programu „Metropolitalny
Fundusz Solidarności”, a także ze środków własnych gminy.

Nowy
parking
Parking przy Szkole Podstawowej nr 2
w ostatnich tygodniach został zmodernizowany. W ramach prac utwardzono
kostką betonową powierzchnię terenu.
Koszt inwestycji to 99,7 tys. zł. Zadanie
sfinansowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.
Odnowione familoki

Symboliczne obchody 3 Maja
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz
setnej rocznicy wybuchu III Powstania
Śląskiego, Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor złożył symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich.
Posterunek honorowy wystawili żołnierze 330. Kompanii Radiotechnicznej Sił
Powietrznych oraz 17. Radzionkowskiej
Drużyny Piechoty Zmechanizowanej.
Tego dnia w kościele pw. św. Wojciecha
odbyła się również Msza Św. w intencji
Ojczyzny oraz żyjących i zmarłych kombatantów.
/ ŁK
Wiązankę kwiatów złożył w imieniu mieszkańców Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa
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Elektrociepłownia
Szombierki – co dalej?

Ty też się
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Bytomska Elektrociepłownia Szombierki to jeden z najpiękniejszych postindustrialnych zabytków Górnego Śląska.
Od wielu lat niszczeje. Burmistrz Gabriel
Tobor zaproponował, by obiekt odkupić
i zagospodarować na siedzibę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od 5 maja w Radzionkowie działa Punkt
Szczepień Powszechnych. Zorganizowany został w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 1 (byłe Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka).

W związku z postępującą degradacją zabytkowej perły regionu, burmistrz Radzionkowa zwrócił się do wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin,
wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o podjęcie działań związanych z ratowaniem obiektu i uczynieniem go siedzibą metropolii.
W piśmie, które zostało rozesłane do samorządowców, czytamy:
„Jako włodarze miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zobowiązani jesteśmy do pielęgnowania odziedziczonego
po przodkach dorobku duchowego i materialnego. Jego istotną częścią jest dziedzictwo przemysłowe, którego ikoną jest

znajdująca się w Bytomiu Elektrociepłownia Szombierki. Początki tego wyjątkowego obiektu sięgają 1917 roku, kiedy to rozpoczęła się jego budowa, według projektu
wybitnych architektów Emila i Georga Zillmannów.
Ponieważ medialne doniesienia na temat
przyszłości tej wyjątkowej budowli są bardzo niepokojące, proponuję, wsłuchując się
w głosy wielu środowisk i pasjonatów industrialnej historii regionu, by uczynić ją siedzibą GZM. Jestem przekonany, że wspólne
działania wszystkich samorządów pozwolą
uratować ten szczególny zabytek, czyniąc
go jednocześnie jednym z najbardziej reprezentacyjnych obiektów użyteczności publicznej w Polsce”.
Podobna treść pisma została wysłana
również do Premiera RP, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego GZM.

Wejście znajduje się od strony placu zabaw, naprzeciwko nowo utworzonego
rynku. Miejsca parkingowe zlokalizowane są przy Placu Jana Pawła II oraz przy
rynku. Dziennie w punkcie zaszczepionych może być nawet do 500 osób, ale
ostateczna liczba szczepień zależy od
ilości dostarczonych do punktu szczepionek. Punkt został utworzony przez
Urząd Miasta Radzionków we współpracy z Centrum Medycznym Kardio. Clinic & Te-Vita, która jest operatorem medycznym akcji szczepienia.
Przypominamy, że na szczepienie można
się zapisywać poprzez:
- infolinię, pod numerem 989,
- stronę https://pacjent.gov.pl/,
- SMS na numer 664-908-556 lub 880
333 333 o treści: SzczepimySie.

Miasto przyjazne mieszkańcom
cd. ze str. 2
Jednym z kluczowych wyzwań gminy
jest walka ze smogiem. Jakie działania
w tym zakresie podejmuje miasto?
W gminie realizowany jest plan dofinansowania do wymiany kotłów węglowych.
Cieszy się on bardzo dużą popularnością
wśród mieszkańców, a widać to głównie
po liczbie składanych wniosków. W ubiegłym roku Rada Miasta przeznaczyła na
ten cel dodatkowe środki, tak aby wszyscy mieszkańcy, ubiegający się o wsparcie,
otrzymali dofinansowanie. W tym roku
wniosków, a w zasadzie chętnych do ich
złożenia jest na tyle dużo, że nawet większe w stosunku do lat ubiegłych środki nie
wystarczyły. Na ten moment przeznaczono na ten cel ponad 600 tys. zł z budżetu
i dotacji, a zapotrzebowanie jest dwukrotnie większe. Zachęcam więc mieszkańców
do korzystania również z innych źródeł
wsparcia wymiany systemów ogrzewania
czy termomodernizacji domów. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach cały
czas prowadzony jest nabór w programie
„Czyste powietrze”, umożliwiającym wymianę kotłów węglowych. Od lipca punkt

informacyjny o tym programie zostanie
uruchomiony w Bytomiu, co w znacznym
stopniu powinno ułatwić wszystkim zainteresowanym korzystanie z dotacji.
Od lat angażuje się Pan w promocję
sportu wśród mieszkańców. Założył
Pan Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”…
Jestem pomysłodawcą i jednym z założycieli stowarzyszenia, które w środowisku biegaczy amatorów, ale i nie tylko, jest już rozpoznawalną marką. Swoją
przygodę ze sportem rozpocząłem jeszcze w szkole średniej. Wtedy zafascynowałem się koszykówką, a ściślej jej
sędziowaniem. Przez 14 ostatnich lat
byłem czynnym sędzią Polskiego Związku Koszykówki. Funkcja ta wymagała
ode mnie odpowiedniego przygotowania, stąd bieganie. Długie dystanse, powyżej 10 km, to już okres związany z początkiem działalności Stowarzyszenia
„Cidry Lotajom”. Do takiej formy uprawiania sportu namówił mnie brat, który
już wcześniej biegał na długich dystansach. W mieście znalazło się też kilku fanów tego rodzaju aktywności i tak to się

zaczęło. Pasja dzielona wśród towarzyszy daje dużą frajdę.
Wielu mieszkańców Radzionkowa zaszczepiło w sobie miłość do biegania.
Sprzyjają temu tereny, którymi dysponujemy – Księża Góra wraz z Ogrodem Botanicznym, jak i nowy obiekt
na Plantach w Rojcy. Cieszy duża frekwencja biegaczy pokonujących kolejne
okrążenia na bieżni. Nie bez znaczenia
jest również fakt, że w mieście realizowanych jest cyklicznie kilka imprez
przeznaczonych dla biegaczy i uprawiających Nordic Walking. Zawodników, również z innych miejscowości,
przyciąga organizowany przez MOSiR
Sztafetowy Maraton Miast i Gmin, jak
i realizowany przez Cidry Lotajom ECO
CIDRY CROSS – Dychej na Księżej Górze – bieg, którego kolejna edycja już
niebawem, bo 12 czerwca. Zapraszam
serdecznie do udziału!
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Skarby Metropolii
Park Księża Góra zwyciężył w plebiscycie „Skarby Metropolii”, organizowanym
przez Radio Piekary.
Była to kolejna odsłona plebiscytu, w którym mieszkańcy, na radiowym Facebooku, oddawali głosy na najpiękniejsze
parki województwa śląskiego. Słuchacze
zdecydowali, że na podium znalazł się
również park w Świerklańcu oraz Park
Śląski.
Przypomnijmy, że radzionkowski park
położony jest na wysokości 357 metrów.
Stworzył go w okresie międzywojennym
ówczesny naczelnik gminy Jerzy Ziętek.

Rzeźba patrona miasta
Od niedawna, mieszkańcy miasta i goście nas odwiedzający, mogą podziwiać
drewnianą rzeźbę św. Wojciecha stojącą przed kościołem, którego święty jest
patronem. Wszystko dzięki mieszkańcowi Radzionkowa – Kazimierzowi Slotoszowi. Jego prace można spotkać także
w innych częściach miasta.
Pomysł na rzeźbę świętego Wojciecha narodził się spontanicznie – opowiada autor.
– Stworzyłem figury do bożonarodzeniowej
szopki, do naszego kościoła. Właśnie wtedy,
podczas zwykłej rozmowy z proboszczem,
wpadliśmy na pomysł przygotowania rzeźby. Chętnie podjąłem się tego wyzwania –
dodaje.
Praca trwała, z przerwami, kilka miesięcy.
Autor wzorował się głównie na postaci
świętego, uwiecznionej na obrazie wiszącym nad ołtarzem radzionkowskiego kościoła. Posługiwał się tradycyjną techniką
snycerską, czyli artystycznego rzeźbie-

nia w drewnie. Zdobienia zaś powstały
za pomocą pirografu – specjalnego rylca
służącego do wypalania. Rzeźba stanęła
na cokole, na którym wypisano fragment
pieśni o świętym.
To nie pierwsza rzeźba, którą Kazimierz
Slotosz wykonał dla miasta. Oprócz figurek do szopki bożonarodzeniowej,
stworzył też rodzinę Drewniaków, którą
można podziwiać na Księżej Górze czy figurkę dłoni trzymającej hostię, dla Ojców
Misjonarzy Oblatów. Czy możemy spodziewać się kolejnych prac? To całkiem
możliwe.
– Jest pomysł na stworzenie rzeźby Radzima, który jest założycielem naszego miasta
– mówi Kazimierz Slotosz. – Nie chcę na
razie mówić o terminach, ale nie ukrywam,
że bardzo zależy mi na tej pracy i zrobię
wszystko, żeby powstała – zapewnia.
/ DW

Medale przyznane
28 maja burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor wręczył członkom Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran” medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.
Odznaczenia przyznane zostały przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek burmistrza miasta. Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” przyznawany jest osobom wykazującym się szczególną troską w pięlęgnowaniu i opiece nad
miejscami pamięci narodowej.

Świadkowie historii
poszukiwani
W poszukiwaniu świadka historii – dzieje
mojej miejscowości zapisane we wspomnieniach seniorów, to tytuł tegorocznej
edycji projektu prowadzonego przez
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Zadanie zrealizowane będzie dzięki dotacji,
którą Centrum otrzymało z Muzeum
Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”.
Już po raz piąty młodzi pasjonaci historii
mówionej będą nagrywać wspomnienia
najstarszych mieszkańców Radzionkowa.
Projekt adresowany jest do uczniów z radzionkowskich szkół podstawowych, liceum oraz seniorów.
W tym roku organizatorzy zapowiadają
kilka nowości. Na stronie internetowej
www.deportacje45.pl opublikowane zostaną podcasty zawierające wskazówki
dotyczące tego, jak poprawnie wykorzystać metodę historii mówionej – instrukcje teoretyczne i praktyczne udzielone
przez badacza, filmowca, dziennikarza
itp. Pozostała część tej przestrzeni wirtualnej będzie miejscem do wypełnienia
przez młodzież. To tam trafią wywiady
biograficzne nagrane przez uczniów.
Celem piątej, jubileuszowej edycji projektu, jest opowiedzenie o dziejach Radzionkowa z perspektywy zwykłego człowieka. Chcemy zebrać opowieści nie tylko
o przełomowych, ważnych zdarzeniach,
ale także praktykach dnia codziennego,
składających się na historyczny obraz naszej małej ojczyzny.
/Małgorzata Laburda-Lis
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Tęgie głowy

Już po raz jedenasty w murach radzionkowskiego
ogólniaka odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. Ze względu na obostrzenia, zmagania
odbyły się 16 kwietnia w reżimie sanitarnym, wyłącznie w kategorii klas VII i VIII szkół podstawowych.
Celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań matematyką, rozwijanie wiedzy i umiejętności, a także wykorzystanie matematycznej wiedzy
w życiu codziennym.
Do konkursu przystąpiło 15 uczniów, którzy mieli do rozwiązania sześć zadań przygotowanych przez Komisję Konkursową, składającą się z nauczycieli matematyki radzionkowskich szkół podstawowych. Po wnikliwej analizie prac,
komisja postanowiła przyznać cztery nagrody indywidualne i jedno wyróżnienie:
I miejsce – Jakub Ciepłak (SP 2),
II miejsce – Bartosz Zawisza (SP 2),
III miejsce – Milena Leciej (SP 1) i Adam Krysiak (SMS),
wyróżnienie – Rafał Niejodek (SP 2).
Ogromne podziękowania składamy wszystkim nauczycielom, którzy w tym roku przygotowali zadania konkursowe oraz sprawdzali prace uczniów. Wszystkim laureatom
konkursu i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem ze strony miłośników królowej nauk.

/W imieniu organizatorów
Celina Napieraj

Chemia
z politechniką
Nie ma to jak chemia w laboratorium. Niestety podczas
nauczania zdalnego uczniowie nie mogli pojechać na Politechnikę Śląską na zajęcia laboratoryjne z chemii. Za to Politechnika zawitała na lekcję w klasie 1a LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie. Zajęcia przeprowadziła pani
prof. dr hab. Mariola Saternus, która jest pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Katowicach. Podczas lekcji
uczniowie mogli wirtualnie poczuć atmosferę laboratorium
i zobaczyć jak różnie zachowują się metale w obecności
kwasów, jak się roztwarzają i pasywują.

Małe piórko
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Przedszkolu Nr
4 w Radzionkowie na wiosnę 2018 roku odbyła
się pierwsza edycja konkursu poetyckiego„mój
wiersz” i magiczna „Bajkowa Księga Pamiątkowa
– Małych Poetów z Radzionkowa”. Zapisywane
są w niej wyjątkowe wiersze, których autorami
są „milusińscy” w wieku przedszkolnym z Radzionkowa, słowem: „poeci-dzieci”.
Spośród autorów utworów literackich, od 2019 roku wybiera się najlepszego
małego poetę roku, który otrzymuje specjalną nagrodę: trofeum literackie o zastrzeżonej nazwie „małe piórko”. Nagroda i nazwa wymyślone zostały przez
nauczycielkę przedszkola: Barbarę Buchacz, zaś statuetkę stworzyła i wykonała
prezes Stowarzyszenia Artystów Śląskich „STAŚ” - Beata Hetmańczyk. Trofeum
stało się już coroczną tradycją organizatora konkursu poetyckiego w celu przyznawania honorowego tytułu: dla najlepszego poety radzionkowskiego w wieku przedszkolnym. Nagrodę wręcza dyrektor Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie
- Anna Gajkiewicz.
W tegorocznej, czwartej edycji konkursu trofeum literackie „małe piórko 2021”
otrzymał Michał Kula. Gratulacje!
Za rok, na wiosnę 2022 r., czeka nas piąta edycja konkursu. Kto weźmie udział
w jubileuszowym wydarzeniu poetyckim? Dowiemy się za rok. Jako pomysłodawczyni konkursu już dziś zapraszam wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
z Radzionkowa do udziału w wyjątkowym projekcie. Najlepszego małego poetę
od ubiegłego roku (na skutek pandemii) wybierają internauci poprzez głosowanie na wybrany utwór; przy czym ilość utworów autorskich małego poety nie
jest ograniczona. Kochane Dzieci, zapraszam do tworzenia poezji przez cały
rok: wiosną, latem, jesienią i zimą! Kochani Rodzice, zachęcam do spisywania
wierszy Waszych pociech – niech zagości w sercach czas radości tworzenia
(nawet bez wychodzenia z domu).

/Barbara Buchacz

Poeci do piór!
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI doczekał się drugiej edycji.
Inicjatorkami pierwszej edycji konkursu były: nauczycielka religii śp. mgr Maria
Kielar-Czapla oraz mgr filologii polskiej Dagmara Nawratek. Charakter wydarzenia nie zmienił się. Ideą konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej
u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o misjonarzu poprzez czerpanie inspiracji z jego szlachetnej postawy, miłości do bliźniego, a także głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi Niepokalanej. Należy więc w dowolny sposób
zainspirować się wartościami chrześcijańskimi, jakie wyznawał o. Ludwik.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9. do 19. roku życia. Zgłoszenia należy przesyłać do 17.10.2021 r. na adres: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com.
Regulamin dostępny na stronie: ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com
Honorowy patronat nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor oraz Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI. Patronat duchowy objęli
Superior Misji „sui iuris” w Turkmenistanie o. Andrzej Madej OMI oraz Delegatura Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji na czele
z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI. Oficjalnym organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.

/Dagmara Nawratek
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Co słychać w „Jedynce”?
Za nami kolejne miesiące nauki zdalnej. Jednak mimo niedogodności związanych z pandemią, w życiu szkolnym
„Jedynki” był to czas wielu sukcesów
i inicjatyw.
Dużym osiągnięciem może pochwalić się
Karolina Wójcik, uczennica klasy siódmej,
która najpierw w powiatowym etapie
konkursu recytatorskiego „Mały OKR”
zdobyła I miejsce, a na etapie wojewódzkim – wyróżnienie. Natomiast w XV Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Motyw miłości w piosence obcojęzycznej”,
organizowanym przez MDK nr 2 w Bytomiu, Karolina Śliwińska z klasy ósmej
otrzymała wyróżnienie. Czwartoklasista Dominik Pszczoła zakwalifikował się
do kolejnego etapu XXII Wojewódzkich
Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Dominik reprezentował również
szkołę, wraz z Pauliną Dzionsko z klasy
siódmej, w VIII Międzynarodowym Konkursie o Żołnierzach Wyklętych. Na rozstrzygnięcie czekają także uczestnicy
kuratoryjnego konkursu recytatorsko-wokalnego „Śląsk w wierszu i piosence”
(Julia Strzelczyk kl. 6, Nikola Pindel, kl. 8)
oraz II Regionalnego Konkursu Piosenki Turystycznej, organizowanego przez
Centrum Kultury w Knurowie (duety
Adam Maślankiewicz i Agata Wójcik oraz
Paulina Tomczyk i Dominik Pszczoła).
Uczniowie utalentowani plastycznie
także mieli możliwość pokazania swoich możliwości. Dla klas I-IV został zorganizowany przez naszą szkołę konkurs
„Jak wygląda witamina?”, a w ramach
XI edycji konkursu „Edukacja Regionalna w Szkole”, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, szkoła
ogłosiła konkurs plastyczny „Moja mała
Ojczyzna – Górny Śląsk”. W maju na panie czekały „Gadżety kobiety”, czyli fotopokaz dodatków takich jak np. kapelusze,
biżuteria, torebki, wykonanych z papieroplastyki. W czerwcu odbędzie się plener malarski „Księża Góra w odcieniach
wiosny” dla wyróżniających się twórczo
uczniów z klas IV-VIII. Ponadto w czerwcu w siedzibie biblioteki miejskiej będzie
można zobaczyć wystawę „Nasze twórcze pomysły” – wszystkie dzieła powstały w czasie zdalnego nauczania.
Swoimi osiągnięciami mogą poszczycić
się uczniowie „Jedynki” również w konkursach przedmiotowych. W konkursie
z języka angielskiego „Olimpus 2021”
aż dziewięcioro uczniów otrzymało tytuł laureata. Sukcesem okazał się także

udział w zorganizowanym przez SP nr 2
w Radzionkowie konkursie matematycznym w języku angielskim „Maths in english”. Jego laureaci to: Agata Bunio (III
miejsce w kat. klas 8.), Julia Bisikiewicz
i Wojciech Kozielski (odpowiednio – I i III
miejsce w kat. klas 7.) oraz Aleksy Wawrzyczek (I miejsce w kat. klas 6). Kolejnym sukcesem Agaty Bunio jest kwalifikacja do zawodów drugiego stopnia XVI
edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów. Warto również nadmienić, że szkoła zakwalifikowała się do finałowego
etapu XI edycji konkursu kuratoryjnego
– „Edukacja regionalna w szkole »Proszę
Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu« święty Jan Paweł II”.
Ponadto w szkole odbyło się wiele innych inicjatyw i akcji. Uczniowie brali
udział w warsztatach Centrum Edukacji Obywatelskiej na temat stereotypów,
w projekcie dotyczącym bezpieczeństwa w Internecie „Przystań w sieci”,
a także w kolejnej edycji Digital Youth
Forum - Cyfrowego Forum Młodych,
czyli ogólnopolskiego wydarzenia poświęconego edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego
korzystania z internetu i nowych technologii. Natomiast w ramach działania
Klubu Szkół UNICEF szkoła realizowała
projekt „To działa (MY)”, w ramach którego uczniowie tworzyli Lokalną Księgę
Gier i Zabaw w oparciu o wywiady z rodzicami i dziadkami. Następnie zorganizowano klasowe rozgrywki gier planszowych przodków, a także we współpracy
z biblioteką miejską, przygotowano wystawę prac fotograficznych uczniów
oraz zaplanowano udział w warsztatach pracy z książką. Dodatkowo szko-

ła uczestniczy w projekcie „Uniwersytet
Dzieci”, dzięki któremu dzieci i rodzice
mogli wziąć udział w wielu ciekawych
zajęciach oraz wykładach, a także w programie pod patronatem Ministerstwa Finansów i Ministra Edukacji i Nauki „Finansoaktywni”.
Szkoła może pochwalić się również działalnością charytatywną i dobroczynną,
czego wyrazem jest udział w projekcie „Zbieram to w szkole”. Celem tego
przedsięwzięcia jest pomoc księżom
saracenom pracującym w Azji i Afryce. Dochód z przeprowadzonych akcji
będzie przeznaczony na budowę studni głębinowych w Czadzie, dożywianie
głodujących dzieci na Filipinach oraz pomoc podopiecznym z domów dziecka
w Boliwii. Do tej pory udało się zebrać
w szkole m.in. 350 kg baterii, 21 kg telefonów i tabletów, 9 kg zegarków tarczowych i 30 kg pieniędzy.
„Jedynka” nie zapomniała też oczywiście o ważnych świętach i wydarzeniach:
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, Dniu Ziemi, Dniu Unii Europejskiej i Dniu Książki. Przygotowane z tych
okazji prezentacje, nagrania chóru czy
tematyczne zajęcia, choć w sposób zdalny, pozwoliły uczcić te wydarzenia. Ciekawą inicjatywą zorganizowaną z okazji
Dnia Książki był konkurs fotograficzny
sleeveface „Ubierz się w książkę”.
/Dyrekcja Sp 1
wraz z gronem pedagogicznym
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CENTRUM KULTURY KAROLINKA

Pierwszy quest o Radzionkowie
Centrum Kultury „Karolinka”, we współpracy z Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego,
stworzy pierwszy, radzionkowski quest.
To rodzaj gry terenowej, polegającej na poruszaniu się nieoznakowanym szlakiem i wykorzystywaniu wskazówek zawartych
w wierszowanym scenariuszu.
W grę będzie można zagrać

na dwa sposoby; rozwiązując zagadki podane na ulotce lub opublikowane w darmowej aplikacji
mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców, wykorzystującej geolokalizację. W aplikacji znajduje się
już prawie 500 questów z całej
Polski.
Scenariusz radzionkowskiej gry
opracowany został w maju podczas warsztatów, w których wzięli
udział historycy, animatorzy kultury i uczniowie z radzionkowskiego liceum. Fabuła naszego
questu dotyczyć będzie przemy-

słowego dziedzictwa Radzionkowa. Gracze będą musieli odwiedzić ok. 10. punktów, czytając
wierszowane wskazówki, poznając sekrety naszego miasta.
Odpowiedź na zagadki uczestnicy znajdą w terenie, np. na tablicy pamiątkowej, na budynku
itp. Na końcu trasy questu czeka
ukryty „skarb” – pojemnik finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i księga questu.
Inauguracja questu odbędzie się
w połowie czerwca i połączona będzie ze zorganizowaniem

premierowych rozgrywek terenowych z udziałem młodzieży.
Wraz z rozpoczęciem wakacji
w grę będą mogli grać wszyscy
zainteresowani.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury „Bardzo Młoda
Kultura 2019‒2021”. Operatorem
programu w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfantego.

Gotowi na kino?

Mały Śląsk
w „Tryptyku Powstańczym”

Po dłuższej przerwie wywołanej kolejną falą pandemii koronawirusa, wznowiona została działalność „Kina Karolinka”.

Młodzi artyści wezmą udział w niezwykłym widowisku multimedialnym „Tryptyk Powstańczy – Pamięci Ziemi”, organizowanym z okazji stulecia III Powstania Śląskiego.

Seanse inaugurujące nowy sezon kinowy odbyły się w ostatnią niedzielę maja i połączone były z rodzinnym piknikiem odbywającym się
przy Centrum Kultury „Karolinka” z okazji Dnia Dziecka. W czerwcu
planowane są dwa weekendy kinowe, podczas których wyświetlać
będziemy o godzinie 16.00 projekcję dla najmłodszych, a o godzinie
19.00 propozycję dla dorosłej części widowni. Informacje o tytułach
filmów oraz szczegółowych terminach znajdą Państwo, jak zawsze, na
stronie internetowej www.karolnka.art.pl w zakładce repertuar.

Spektakl odbędzie się 25 czerwca na rynku w Bytomiu. Tego dnia
przypada setna rocznica podpisania rozejmu w Błotnicy Strzeleckiej,
faktycznie kończącego III Powstanie Śląskie. W spektaklu zaprezentowane będą wydarzenia, które rozegrały się na Śląsku w 1921 roku.
Wezmą w nim udział śpiewacy, tancerze, muzycy z różnych ośrodków
kultury i sztuki z całego Górnego Śląska. To wyjątkowe wydarzenie
artystyczne ma być punktem kulminacyjnym obchodów 100. rocznicy
III Powstania Śląskiego.

CENTRUM KULTURY KAROLINKA
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Do 5 października trwają zapisy szkół
do kolejnej edycji Nowych Horyzontów
Edukacji Filmowej. Tegoroczna edycja
programu, który ma za sobą 15 lat doświadczenia, będzie dostosowana do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących
obostrzeń sanitarnych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów,
w tym roku dostępna będzie elastyczna forma udziału w programie. W praktyce oznacza to, że szkoły będą mogły łączyć projek-

cje w kinach z seansami online w wygodny
dla siebie sposób (jednym z kin biorących
udział w projekcie i oferujących seanse kinowe dla wszystkich poziomów edukacyjnych,
jest Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie).
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów
edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje
warsztatów plastycznych, karty pracy, sce-

nariusze lekcji oraz analizy psychologiczne
do pobrania ze strony www.nhef.pl.
Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w
NHEF wzbogaci jednocześnie programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy
oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia
mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do
działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu. Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: www.
panel.nhef.pl/zgloszenie.

55 lat naszej „Karolinki”

Już za chwilę
wakacje

15 maja 2021 r. minęło dokładnie 55 lat, odkąd Jerzy Ziętek, były już wtedy naczelnik Radzionkowa, oficjalnie zainaugurował działalność Miejskiego
Domu Kultury. Ponad pół wieku później, trudno znaleźć mieszkańca Radzionkowa i okolic, który nie słyszałby o „Karolince”.

Już za parę tygodni rozpocznie się wspaniały
okres wakacji letnich. Po tak trudnym roku
szkolnym w końcu nadejdzie czas odpoczynku i możliwości zdobywania wielu nowych
doświadczeń.

Niestety z uwagi na obowiązujące obostrzenia, obchody urodzinowe były raczej
skromne i, jak większość naszego życia w ostatnim czasie, przeniosły się do sieci. I tak
też na profilach społecznościowych naszego Centrum i na kanale YouTube opublikowany został cykl filmów „Karol&Inka – razem 55 lat”. Dzięki nagraniom, specjalnie
przygotowanym na tę okazję, widzowie mogli zapoznać się, między innymi, z najbardziej tajemniczymi zakamarkami „Karolinki”, poznać nieco jej działalność „od środka”,
uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, a także przypomnieć sobie, jak
zmieniało się Centrum przez te 55 lat. Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tymi materiałami, zapraszamy serdecznie na „karolinkowe” profile w mediach
społecznościowych.
Cała społeczność „Karolinki”, na czele z dyrekcją, serdecznie dziękuje za wszystkie życzenia i dobre słowo z okazji jubileuszu. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie nam
wszystkim dane spotkać się na żywo, a kolejne jubileusze będą odbywały się już z należytym rozmachem i wielką widownią, a przede wszystkim w murach Centrum Kultury „Karolinka”.

Idąc śladem poprzednich lat, w tym roku również
przygotowana została oferta wakacyjna, w której
każdy znajdzie coś dla siebie. W programie: warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, weekendowe koncerty i spektakle oraz tradycyjne już projekcje filmowe realizowane na sali
widowiskowej oraz w plenerze.
Więcej informacji już wkrótce znajdziecie Państwo na stronie www.karolinka.art.pl oraz na profilu Centrum Kultury „Karolinka” na Facebooku.
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Wiosenne atrakcje
wśród zieleni

Zdalna nauka
w „Trzynastce”
W związku z pandemią koronawirusa wszyscy
uczniowie i nauczyciele od października 2020 roku
znowu musieli przejść na zdalną naukę, która trwa
właściwie do dziś.

Na początku maja, wzorem lat ubiegłych, w Ogrodzie Botanicznym
została zorganizowana Księżogórska Sowia Noc - rodzinna impreza
edukacyjna dla wszystkich miłośników sów, ptaków i ogólnie przyrody. Ze względu na trwającą pandemię oraz liczne obostrzenia z nią
związane, wydarzenie odbyło się w nieco nietypowym terminie, jak
i zmienionej formie.
W tym roku wszystkie imprezy, zarówno te już odbyte, jak i zaplanowane, mają charakter wyłącznie plenerowy. I jak do tej pory, pogoda niestety nie rozpieszcza. Jednak mimo chłodu i wilgoci, wydarzenia (w marcu Dzień Wiosny, w maju Sowia Noc) cieszyły się olbrzymią frekwencją.
Na szczęście teren Ogrodu jest rozległy. Harcerze z 12. DH „Oręż” przygotowali tematyczne gry terenowe wzbudzające, jak zawsze, wielkie zainteresowanie. Nie zabrakło warsztatów naukowych oraz kreatywnych
zajęć dla najmłodszych. Po zapadnięciu zmroku, na nasłuchiwania i poszukiwania sów wyruszyły cztery grupy z przewodnikami. Miło wiedzieć,
że w Radzionkowie jest tak wielu entuzjastów natury. 1 czerwca w Ogrodzie odbył się Dzień Dziecka. Była to okazja do zwiedzenia ukwieconego o tej porze roku ogrodu oraz wzięcia udziału w licznych warsztatach, m.in. ogrodniczych, chemicznych, sportowych, stolarskich itp.
Specjalnie na tę okazję pojawiła się też budka, w której można było zakupić pyszne lody. Wydarzenie zostało dofinansowane prze Gminę Radzionków.
Kolejną propozycją jest Dzień Ziół, zaplanowany na niedzielę 20 czerwca od godz. 12.00. W ten dzień zapraszamy na wycieczki z przewodnikiem, stoiska edukacyjne, ziołowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, grę
terenową z nagrodami, kiermasz rękodzieła oraz wiele innych atrakcji.
Przewidziano luźną piknikową atmosferę, więc warto zabrać ze sobą kocyki. Natomiast tuż przed zakończeniem roku szkolnego na terenie Ogrodu odbędzie się uroczyste otwarcie ścieżki questu dotyczącego bioróżnorodności. Już niedługo questing będzie dostępny przez cały czas dla
wszystkich chętnych, ale w czwartek 24 czerwca w poszczególnych jego
punktach pojawią się edukatorzy, którzy przybliżą zagadnienia i zachęcą
do wykonania dodatkowych zadań. Questing powstał dzięki wygranemu
grantowi w konkursie Funduszu Naturalnej Energii (organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A).
Warto przy okazji przypomnieć, że teren Ogrodu Botanicznego na Księżej Górze jest dostępny bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia.
/Julia Góra

Dla uczniów Technikum nr 13 w Radzionkowie oznacza
to, że zajęcia realizowane są w formie zdalnej, z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod. Przepisy
na szczęście pozwoliły nauczycielom, w uzgodnieniu
z Dyrekcją Szkoły, na wybranie odpowiedniego narzędzia. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły są przekazywane uczniom i rodzicom
na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Aby uczyć się zdalnie w domu, uczniowie potrzebują motywacji, samodyscypliny i dobrej organizacji. Oczywiście utrudnieniem w nauce mogą być
domowe rozpraszacze lub niewłaściwie przygotowane miejsce pracy. Nauczyciele starają się jednak wspierać uczniów na różne sposoby – nie tylko
na płaszczyźnie merytorycznej, ale również psychicznej i emocjonalnej. Temu ostatniemu służą chociażby
różne dodatkowe aktywności dla uczniów – konkursy,
motywowanie ich do podejmowania wysiłku fizycznego i innych form aktywności niezwiązanych z przesiadywaniem przed komputerem. Pamiętają także
o jakości kształcenia i uczniach, którzy będą musieli
się mierzyć z egzaminami zewnętrznymi i sprawdzać
swe umiejętności praktyczne. Gdy tylko pozwalały
na to przepisy sanitarne, uczniowie klas drugich, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ćwiczyli umiejętności
w specjalistycznej pracowni zawodowej pod okiem
nauczycieli przedmiotu. Natomiast uczniowie klasy
czwartej kontaktowali się z nauczycielami przedmiotów maturalnych na terenie szkoły, tak aby lepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości.
Wszyscy woleliby być w szkole, ponieważ nic nie jest
w stanie zastąpić energii klasy, wzajemnych kontaktów nauczycieli i uczniów oraz klimatu szkoły. Jednak
dzięki wzajemnej współpracy, jesteśmy w stanie przezwyciężyć wiele trudności. Pomocną dłoń możemy
wyciągnąć także w stronę tegorocznych absolwentów
szkół podstawowych. Wiemy, że podobnie jak nasi
uczniowie, borykacie się z trudnościami wynikającymi
z izolacji, dopada was stres, który spotęgowany jest
dodatkowo koniecznością wyboru nowej szkoły. Dlatego, jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości,
jesteśmy do waszej dyspozycji. Podczas dokonywania
tak trudnych decyzji nie musicie być sami.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.t-13.pl
lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 289 05 52. Do zobaczenia.
/Ewa Mann
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Co musisz wiedzieć o spisie powszechnym
Do 30 września 2021 roku
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy
Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Obowiązkową metodą jest samospis
internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu
31.03.2021 r. o godzinie 24:00
mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane
i prawidłowo spisane osoby
są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie
logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.
Spisanie się przez Internet
daje możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

• Wejdź na stronę spis.
gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
• Pobierz unikatowy kod
uprawniający do udziału
w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń
do loterii trwa od 22 kwietnia
2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Jeżeli nie możesz spisać się
we własnym zakresie, zadzwoń na infolinię: 22 279
99 99 i spisz się przez telefon
lub odwiedź najbliższy urząd
gminy, gdzie na czas trwania
spisu przygotowano specjalne miejsca spisania się przez
Internet.
Jeśli nie spiszesz się przez
Internet ani przez telefon,
po 4 maja br. skontaktuje
się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru

22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu
przekazania danych.

Pracownicy statystyki publicznej
są
zobowiązani
do przestrzegania tajemnicy
statystycznej.

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego,
dzwoniąc na infolinię spisową
22 279 99 99.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać
się z ustawą spisową? Wejdź
na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Pamiętaj, że udział w spisie
to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. Odmowa
udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny
na podstawie art. 57 ustawy
o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane,
ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki
publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

***
Przypominamy, że na czas
przeprowadzania spisu Burmistrz Miasta Radzionków
powołał Gminne Biuro Spisowe.
Jeżeli mają Państwo pytania
dotyczące spisu, zachęcamy
do kontaktu z infolinią spisową lub Gminnym Biurem Spisowym pod nr tel. 32 3887
110, 32 3887 111, 32 3887 112.

Metropolitalne Łąki Kwietne
Łąki kwietne to nowy, popularny trend związany z zagospodarowaniem miejskich
przestrzeni. Czy powstaną również w Radzionkowie? Jest na to szansa, a to za sprawą programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”. Aktualnie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi nabór na warsztaty, których efektem będzie wysianie łąk
w miastach. Zachęcamy mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe do włączenia się w akcję.
Eksperci są zgodni, że łąki kwietne
to nie tylko wzbogacanie różnorodności biologicznej miejskiego otoczenia,
ale również skuteczny sposób na łagodzenie skutków suszy. Co ważne, przyczyniają się również do ograniczania
populacji kleszczy. W ubiegłym roku
w ramach pilotażu programu, łąki wysiano w Sosnowcu, Tychach i Piekarach
Śląskich.
W tegorocznej edycji programu mogą
wziąć udział organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Zgłoszenia
przyjmowane są do 30 czerwca. Chętni muszą podać m.in. planowaną liczbę
uczestników warsztatów, dane o położeniu oraz wielkości terenu do wysiania łąki oraz tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, na której odbędą się
warsztaty w części praktycznej. Powin-

na być ona też ogólnodostępna i znajdować się w obszarze zwartej zabudowy lub znajdować się blisko terenów
zurbanizowanych. Warsztaty odbędą się we wrześniu i w październiku.
Uczestnicy zapoznają się z zasadami
zakładania i utrzymania łąk kwietnych.
Podczas zajęć praktycznych poznają
techniki wysiewu roślin łąkowych, które zakwitną wiosną. W miejscu założenia łąki Metropolia ustawi tablicę informacyjną wraz z domkiem dla dziko
żyjących owadów zapylających, a każdy uczestnik otrzyma broszurę informacyjną i paczuszkę z nasionami łąkowymi
do samodzielnego wykorzystania w dowolnym miejscu.
Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie:
www.bip.metropoliagzm.pl

Dni
Radzionkowa
odwołane
Pandemia i obowiązujące
obostrzenia uniemożliwiają
organizację tegorocznych
Dni Radzionkowa, których
kulminacyjne wydarzenia
miały odbyć się w dniach
9-12 czerwca.
Urząd Miasta zapowiada
przygotowanie innych
wydarzeń kulturalnorekreacyjnych w późniejszym
terminie, o ile pozwoli
na to sytuacja epidemiczna.
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Akcje
dla zdrowia

Na Szlaku św. Jakuba

W ostatnim czasie w Radzionkowie
odbyły się dwie akcje zdrowotne skierowane do mieszkańców.

Radzionków od lat znajduje się na słynnym Szlaku św. Jakuba – Via Regia, prowadzącym do hiszpańskiego Santiago de Compostella. Znajdujący się tam grób apostoła
św. Jakuba Większego jest jednym z najstarszych celów pielgrzymkowych w Europie.
O tym, że miasto znajduje się na szlaku informuje specjalna tablica, która znajduje się
na Księżej Górze. Obok postawione są ławka i krzyż.
Radzionków leży na tzw. „Drodze Królewskiej”, czyli Via Regia. Dawniej drogą tą podróżowali kupcy, dyplomaci oraz pielgrzymi, którzy odbywali pokutę lub nieśli swoje
prośby do grobu św. Jakuba. Polski odcinek szlaku rozpoczyna się na polsko-ukraińskiej granicy w Korczowej i prowadzi przez Podkarpacie, Małopolskę, Górny i Dolny
Śląsk aż do Zgorzelca, dołączając się do szlaku biegnącego przez wschodnie Niemcy.
Łączna długość szlaku na terenie Polski to ponad 900 km.

W dniach 1, 2, 4 i 7 czerwca mieszkanki
mogły skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych w ramach Programu Profilaktycznego. Specjalny mammobus stanął przy Centrum Kultury
„Karolinka”.
Organizatorem akcji było Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.
O kolejnych planowanych wizytach
mammobusu w mieście będziemy informować na łamach „Kuriera”.
4 czerwca odbyła się kolejna akcja
krwiodawstwa, zorganizowana przez
członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Skarbek” z Bytomia
i Radzionkowa.
O terminach kolejnych akcji będziemy
informować na łamach „Kuriera” oraz
na stronach internetowych Urzędu
Miasta.
/ŁK

/DW

Nowy model naliczania
kosztów i wydatków egzekucyjnych
W związku ze zmianą ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzony został nowy model naliczania kosztów i wydatków egzekucyjnych. Obowiązuje od 20 lutego 2021 r.
Organ egzekucyjny (Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Burmistrz Miasta Radzionków) pobiera opłatę manipulacyjną
za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej w wysokości 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu
i wynosi 100 zł.
Poniżej przedstawiamy przykładową symulację kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy lub
gminy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:
Kwota dochodzonej zaległości podatkowej lub opłaty śmieciowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia. Razem do zapłaty
wierzycielowi 31,60 zł.

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy lub gminę:
• dla wierzyciela 31,60 zł (zaległy podatek lub opłata śmieciowa + koszty upomnienia),
• dla urzędu skarbowego lub gminy 100,00 zł (opłata manipulacyjna),
• dla urzędu skarbowego lub gminy 3,16 zł (organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych),
• dla urzędu skarbowego lub gminy 1,58 zł (w przypadku
zapłaty należności pieniężnej po terminie płatności organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 5% wyegzekwowanych środków pieniężnych),
• dla urzędu skarbowego lub gminy 34,00 zł (opłaty pocztowe, średnio 4 przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Razem dla urzędu skarbowego lub gminy w przypadku przymusowego ściągnięcia około 168,76 zł.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
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Mistrzostwa
w strzelaniu
Po raz dwunasty odbędą się Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu. Areną
zmagań będzie Księża Góra. Zawody zaplanowano na 10 czerwca.
W ramach turnieju przewidziano trzy
kategorie: kobiet open, mężczyzn do 18.
roku życia oraz powyżej 18 lat. Zawodnicy
będą mogli się zmierzyć w dwóch konkurencjach: strzelaniu z łuku i broni pneumatycznej.

Uczestniczki gry miejskiej

Odkoduj miasto
Spacer po zakodowanym Radzionkowie był nową propozycją na spędzenie wolnego czasu. W nietypowej grze miejskiej udział wzięło blisko 170 osób!
Zabawa polegała na odnalezieniu dziewięciu kodów QR, które ukryliśmy w różnych
punktach miasta. W każdym zawarte były zagadki i wskazówki, dotyczące kolejnych
punktów. Cała trasa liczyła około 13 km.
Nasi uczestnicy, przemieszczając się, korzystali najczęściej z rowerów. Nie zabrakło jednak biegaczy, miłośników nordic walking czy tradycyjnych spacerowiczów.
Do zabawy dołączyły pojedyncze osoby, grupy znajomych i całe rodziny. Łącznie
170 osób, z których zdecydowana większość, bo aż 150, dotarła do ostatniego
punktu, który zlokalizowaliśmy obok groty Notozaura „Radzia”, na Księżej Górze.
Już teraz zapraszamy na kolejną edycję gry. Szczegóły, w odpowiednim czasie, pojawią się na stronie internetowej i Facebooku.
/DW

1, 2, 3... otwieramy basen
Dobre wieści dla wszystkich, którzy czekali na możliwość skorzystania z kąpieliska na Księżej Górze. W tym roku, basen
będzie czynny! Otwarcie już 26 czerwca.
MOSiR zapewni wszelkie środki bezpieczeństwa. Rozstawione zostaną punkty
z płynem do dezynfekcji, a pracownicy
basenu będą korzystać z rękawiczek i innych środków ochrony.
– Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy jednak przede wszystkim od każdego z nas –
przypomina Grzegorz Zadęcki, dyrektor
MOSiR. – Dlatego będziemy prosili o zachowanie odpowiedniego dystansu i korzystanie ze środków dezynfekcyjnych. Zwłaszcza,
że jeśli aktualne na czas otwarcia przepisy
na to pozwolą, nie będziemy wprowadzać
żadnego limitu osób korzystających z kąpieliska – dodaje.
Prace na basenie trwają już od dawna.

Mimo niepewnej sytuacji, kąpielisko regularnie jest modernizowane.
– Kiedy tylko pogoda pozwalała, staraliśmy
się wykonywać drobne prace. Decyzja dotycząca możliwości otwarcia basenu zbiegła
się w czasie z terminem, w którym każdego
roku zaczynaliśmy poważniejsze przygotowania do sezonu, więc nie jesteśmy zaskoczeni – przyznaje dyrektor. – Podpisujemy
umowy z ratownikami i agencją ochrony.
Dołożyliśmy również w tym roku trzy nowe
kamery rejestrujące teren kąpieliska. Planujemy także, w porozumieniu z PGK, harmonogram napełniania basenów, co zwykle trwa
około 5‒7 dni – dodaje.
Informacje dotyczące funkcjonowania basenu w zbliżające się wakacje, dostępne
będą na stronie www.mosir.radzionkow.
pl oraz na FB.
/DW

Same zawody to nie wszystkie atrakcje.
Przewidziano także poczęstunek w postaci wojskowej grochówki oraz dwa pokazy sprawności bojowej w wykonaniu 17.
Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej (o godz. 17 i 18).
Więcej informacji na www.mosir.radzionkow.pl oraz na Facebooku. Zapisy na miejscu, w dniu zawodów.
/DW

Eco Cidry Cross
coraz bliżej
Zakońcyły się zapisy do piątej edycji Eco
Cidry Cross – Dychej na Księżej Górze.
Zawody odbędą się 12 czerwca.
Podczas tegorocznej edycji zawodów, będzie można wystartować w dwóch dyscyplinach – tradycyjnym biegu oraz nordic
walking. Dla zawodników tej pierwszej,
przygotowano trasę 21 km i 10 km. Dla
amatorów „chodzenia z kijkami” również
stworzono dwa warianty – 5 km i 10 km.
Przygotowano także atrakcje dla dzieci.
Biegi odbędą się po zakończeniu zawodów głównych.
Zawody odbędą się oczywiście na Księżej Górze, start i meta zlokalizowane będą
przy kąpielisku. Wszelkie szczegóły będzie można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.
Do zobaczenia na trasie!

/DW
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 25 marca 2021 roku na XXVII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uchwałę Nr XXVII/274/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
Uchwałę Nr XXVII/275/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XXVII/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XXVII/277/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVII/278/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVII/279/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVII/280/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Radzionków w 2021 roku;
Uchwałę Nr XXVII/281/2021 w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków”;
Uchwałę Nr XXVII/282/2021 w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarządzanie drogi powiatowej w celu realizacji inwestycji;
Uchwałę Nr XXVII/283/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.

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

/ Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor
Informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2021 roku na XXVIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uchwałę Nr XXVIII/284/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
Uchwałę Nr XXVIII/285/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021‒2031;
Uchwałę Nr XXVIII/286/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVIII/287/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVIII/288/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVIII/289/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków;
Uchwałę Nr XXVIII/290/2021 w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Miasta Radzionków opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
Uchwałę Nr XXVIII/291/2021 w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
Uchwałę Nr XXVIII/292/2021 w sprawie uznania za bezzasadną skargę z dnia 17 grudnia 2020 roku na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
w Radzionkowie;
Uchwałę Nr XXVIII/293/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie;
Uchwałę Nr XXVIII/294/2021 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane
projekty;
Uchwałę Nr XXVIII/295/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.

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

/ Sekretarz Miasta
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Budżety obywatelskie do podziału
Do 11 czerwca mieszkańcy Radzionkowa mogą zgłaszać propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok. Do podziału jest 600 tys. zł.
W tym roku z przygotowanej puli środków 270 tys. zł trafi do gmin do 10 tysięcy
mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety,
Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg), natomiast gminy powyżej 10 tys. mieszkańców
(Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice) powalczą o kwotę
330 tys. zł. Mieszkańcy na wybrane projekty głosować będą we wrześniu.
Warto śledzić również stronę Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (slaskie.pl). Trwa bowiem trzecia
edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców
będzie aż 10 mln zł. Środki przeznaczone na realizację zadań podzielone będą
na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO
(5 mln zł). W najbliższych tygodniach poznamy listę zakwalifikowanych przedsięwzięć. Mieszkańcy swój głos będą mo-

gli oddać w terminie od 1 do 15 września
2021 r.
Jeszcze w tym roku, Radni Rady Miasta
Radzionków zajmą się projektem uchwały w sprawie radzionkowskiego budżetu obywatelskiego. Zgłaszanie projektów
przez mieszkańców oraz ich wybór do
ostatecznej realizacji przewiduje się na
przyszły rok.

MIASTO LUDZI EKO
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Ptasie radio już nadaje

Do Radzionkowa zawitała wiosna. Po wyjątkowo
długiej zimie w końcu
możemy cieszyć się ciepłem promieni słońca,
soczystą zielenią drzew
i miłym dla ucha śpiewem
ptaków. Z tych trzech
nieodzownych atrybutów
wiosny najtrudniej chyba
usłyszeć ptasi śpiew.
Postępująca urbanizacja,
obejmująca zarówno zabieranie naturze coraz
większych obszarów, jak
i modernizację wszelkiej
zabudowy oraz zanik tradycyjnych ogrodów z dużymi
drzewami i półdziką roślinnością sprawiają, że ptakom na terenach miejskich
żyje się coraz trudniej.
Są oczywiście gatunki,
które doskonale przystosowały się do warunków

miejskich, jednak wzrost
liczebności ich populacji
dodatkowo wypiera gatunki rzadsze i ciekawsze pod
względem przyrodniczym.
Dla wielu ptaków problemem stają się inwazje
ich naturalnych wrogów,
zmniejszenie bazy pokarmowej i dostępności wody
oraz ograniczenie siedlisk
odpowiednich do gniazdowania. Chcąc walczyć
z tym ostatnim problemem, Urząd Miasta Radzionków zakupił 35 budek
lęgowych przeznaczonych
dla różnych gatunków ptaków – począwszy od małych sikor i kowalików, poprzez kopciuszki i szpaki, aż
po dzięcioły i nawet sowy
puszczyki. Skręcaniem budek ochoczo zajęły się…
przedszkolaki z miejskich
przedszkoli nr 2, nr 3 i nr
4. Podczas prowadzonych

przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska
UM Radzionków warsztatów, oprócz robótek ręcznych (wkrętarka okazała
się być niebywałą atrakcją), dzieci dowiedziały się
co nieco o życiu ptaków
i nauczyły się rozpoznawać poszczególne gatunki po ich śpiewie. Gotowe
budki wspólnie zawieszono na drzewach w przedszkolnych ogrodach tak,
by przedszkolaki mogły
obserwować ptaki. Spora część budek lęgowych
trafiła również do parku
„Księża Góra” i do lasku
„Pićki” położonego przy
granicy z Bobrownikami.
Mamy nadzieję, że w podzięce za nowe domki ptaki odwdzięczą się pięknym
śpiewem.
/Michał Gwóźdź

Jak to jest z tymi kolejkami do GPSZOKu?
Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w GPSZOK od 2021 r.
jest ważenie przyjętych odpadów oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji. Celem takich działań jest uszczelnienie systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Radzionków, co
przedkłada się bezpośrednio na finanse.
Powyższe rozwiązanie było konieczne do wprowadzenia, aby uniknąć poniższych problemów:
»
przyjęcia odpadów od mieszkańców spoza Gminy Radzionków,
»
przyjęcia odpadów od przedsiębiorców, którzy są zobowiązani

do zagospodarowania ich we własnym zakresie jako wytwórcy
(przede wszystkim gruz i opony),
»
przekroczenia limitów, jakie obowiązują na odpady poremontowe, wielkogabarytowe oraz opony.
W związku z powyższym pojawiają się czasem kolejki przed
GPSZOK-iem. Jednak bywają również sytuacje, kiedy nie ma chętnych do oddania odpadów przez dłuższy czas np. w godzinach
przedpołudniowych lub późnym popołudniem. Jeśli pracujesz w
systemie zmianowym i masz w planie wybrać się do GPSZOK, warto to zaplanować w godzinach przedpołudniowych. Warto również
pamiętać, że z GPSZOK można skorzystać aż do godziny 18.00, od
wtorku do soboty.
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Surowce wtórne – papier, szkło,
odpady ulegające biodegradacji
W poprzednim wydaniu „Kuriera” było nieco o plastiku, co wrzucać, a czego nie wrzucać do żółtego worka oraz o skali problemu odpadów plastikowych. Natomiast w obecnym wydaniu piszemy o pozostałych surowcach wtórnych.
PAPIER – niebieski worek
WRZUCAMY: opakowania z papieru,
karton, tekturę (także falistą), katalogi,
ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki, zeszyty i książki, papier pakowy,
torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek, papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych oraz ubrań.
SZKŁO – zielony worek
WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek,
porcelany, fajansu, kryształów, szkła
okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek
i świetlówek, reflektorów, opakowań
po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb okiennych
i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – brązowy worek
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę, liście, trociny
i korę drzew, resztki jedzenia, fusy po kawie, herbacie, stary chleb, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Warto zwrócić uwagę na odpady, które powstają podczas pracy w ogrodzie.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
W czerwcu na terenie miasta prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Przypominamy mieszkańcom, że wielkogabarytowe odpady komunalne to
odpady powstające w gospodarstwach
domowych, które ze względu na duże
rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do
pojemników na odpady zmieszane. Są to
np.: meble, drzwi (bez szyb), wykładziny,
dywany, rolety, żaluzje, wózki dziecięce,
wanny, muszle klozetowe, umywalki, meble ogrodowe, skrzynki, doniczki, pralki,
lodówki, telewizory.

Dokładne terminy zbiórek dla poszczególnych ulic określa harmonogram odbioru odpadów.

Ważne, aby w workach brązowych
umieszczać tylko odpady pochodzenia roślinnego, ale bez ziemi. Nadmiar
ziemi wpływa na wzrost ciężaru odpadów i może stanowić problem podczas
odbioru worka, gdyż może on pęknąć.
W takich przypadkach firma może odmówić odbioru odpadów biodegradowalnych.
Według nowych przepisów odpady
odbierane od mieszkańców są rozliczane według tonażu, a więc jeśli zadbamy o to, aby zagospodarować część
odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie poprzez kompostowanie, to będzie to najlepsza oszczędność
dla całego systemu gospodarowania
odpadami w naszej gminie. Dodatkowo
możemy uzyskać ulgę w opłacie za takie działania proekologiczne.
Najczęstsze błędy przy segregacji:
»
styropian w żółtym worku - właściwa
kwalifikacja: GPSZOK,
»
kartony po mleku i sokach (odpady wielomateriałowe) w niebieskim
worku – właściwa kwalifikacja: worek
żółty,
»
mokry, zatłuszczony papier w niebieskim worku – właściwa kwalifikacja:
pojemnik na odpady zmieszane,
»
zakrętki od słoików w zielonym worku wraz ze szkłem – właściwa kwalifikacja: żółty worek.
Jeśli pojawi się w naszym gospodarstwie domowym odpad, który trudno
nam będzie zakwalifikować do konkretnego koloru worka, to wówczas
najbezpieczniej będzie oddać go
do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów (GPSZOK), który oficjalnie nosi nazwę SELEKCIORZ
i jest czynny od wtorku do soboty
od 10.00 do 18.00.

Uwaga! Nie trzeba już zgłaszać potrzeby
odbioru odpadów wielkogabarytowych w
Urzędzie Miasta. Odpady wystarczy wystawić przed posesją w dniu ich wywozu
do godziny 6.00.

W razie pytań zapraszamy do Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw
Wodno-Ściekowych pod numerem tel.
32 388 71 62. Pytania można również
skierować do nas przez aplikację EcoHarmonogram.

/Adam Piontek

/Ewa Łabno
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Czwarty sezon Playarena
już od września
Playarena to największe w Polsce rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej, które zawitały już do wielu miast naszego kraju. Od
profesjonalnych lig różni je bardzo niewiele, mamy tu także możliwość gry o najwyższe laury, od gier w międzynarodowych rozgrywkach Ligi Mistrzów aż do występów polskiej reprezentacji w oficjalnych turniejach na arenie ogólnoświatowej. W każdej
miejscowości rozgrywki różnią się nieco od siebie. W jednym mieście kapitanowie drużyn sami organizują boiska i umawiają między sobą terminy spotkań, w drugim Ambasadorowie czuwają nad przebiegiem rozgrywek, jak klasyczni organizatorzy. Wszystkie te zmagania łączy jednak niczym nie skrępowany dostęp do gry.
Poziom sportowy rozgrywek
Playarena w poszczególnych
miastach jest zróżnicowany. O tym, w jakim mieście
gra najlepsza drużyna w Polsce, można się przekonać
w rozgrywanych co roku Mistrzostwach Polski. Do turnieju finałowego, do którego trafia tylko 16 zespołów,
awansować mogą najlepsi.
Każda ekipa, która zakwalifikuje się do najważniejszej
imprezy roku, musi po drodze przebrnąć jeszcze przez
ciężkie ogólnokrajowe eliminacje. Taki system sprawia,
że w ścisłym finale grają tylko topowe ekipy.

Zawodników uczestniczących
w turniejach ogólnopolskich
przyjeżdża oglądać trener reprezentacji Polski w piłce nożnej sześcioosobowej, który
właśnie spośród graczy rozgrywek Playarena rekrutuje graczy
do kadry. Ta z kolei co sezon
bierze udział w mistrzostwach
Europy, co oznacza, że grając
w Playarenie, można spełnić
swój sen o grze z orzełkiem
na piersi, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej. Dla najlepszych w kraju
czeka jeszcze jedna nagroda.
Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski otrzymują prawo
gry w EMF Champions League,

czyli Lidze Mistrzów w futbolu
sześcioosobowym. Jak widać,
jest o co walczyć.
Droga do każdego sukcesu
zaczyna się jednak na swoim
podwórku. Przeznaczona dla
każdego, bez podziału na stopień zaawansowania umiejętności piłkarskich, może przyciągać osoby w każdym wieku,
zwłaszcza młodzież, która
chętnie garnie się do gry, ale
niekoniecznie ma sponsora,
który ufunduje stroje i wpisowe. Chęci gry nie powstrzymała także ostania sytuacja
związana z pandemią. Cała
społeczność radzionkowskiej

Playareny z niecierpliwością
czekała na wznowienie rozgrywek, o czym świadczy wysoka
frekwencja już w pierwszych
meczach. Playarena, to zatem
idealne uzupełnienie idei darmowych boisk, które w ostatnim czasie tak licznie powstały na terenie całej Polski. Misją
tych rozgrywek jest to, by uzależniać ludzi od gry.
Na stronie internetowej projektu Playarena Radzionków:
www.playarena.pl zapraszamy
do kontaktu nowe drużyny i ich
kapitanów. Start nowego sezonu już we wrześniu.

Na turnieju

Wielkie sukcesy

W dwa majowe weekendy reprezentacje
UKS „Ruch” Radzionków z roczników 2010
oraz 2011 brały udział w ogólnopolskim turnieju „Api-Cup” w Zakopanem.

To, że SMS Radzionków słynie z piłkarskich talentów wiadomo nie od dziś.
Jednak o tym, że SMS staje się siatkarską perełką w okolicy słyszało niewielu.

Chłopcy mieli możliwość sprawdzenia siebie
i rywalizowania z takimi piłkarskimi szkółkami
jak: Śląsk Wrocław, Sandecja Nowy Sącz, Polonia Warszawa, Beniaminek Krosno czy Top
54 Biała Podlaska. Podczas czterodniowego
pobytu, młodzi piłkarze rozegrali szereg spotkań, ciesząc się zarówno zwycięstwami, jak
i odnosząc porażki. W końcowej klasyfikacji
zespół rocznika 2011 uplasował się na miejscu
9., z kolei zespół z rocznika 2010 na miejscu 14.
Dodatkową atrakcją dla chłopaków było zwiedzanie Zakopanego, m.in.: przejazd bryczką,
wjazd na Gubałówkę, spacer po Krupówkach,
wizyta pod skocznią narciarską oraz możliwość
spędzenia czasu ze sobą, co po tak długim
lockdownie było chyba największą wygraną.
/HS i HB

Z wielką dumą możemy pochwalić się sportowymi sukcesami naszych dziewcząt,
których w tym sezonie nie brakowało. 24 maja 2021 r. w hali MOSiR-u w Radzionkowie odbyły się półfinałowe, rewanżowe mecze tzw. „czwórek”. Nasze
dziewczyny w składzie: J. Kwiecińska, A. Niżewska, A. Winszczyk, Z. Winszczyk
i M. Wlazły (trener: P. Kogut) rozegrały kapitalne spotkania i z drugiego miejsca
w swojej grupie awansowały do finału Mistrzostw Śląska, co jest niebywałym
sukcesem dla naszego zespołu.
Nasze młodziczki, w pierwszym w swojej karierze sezonie rozgrywkowym, zajęły
13. miejsce na 54 zespoły na Śląsku, rywalizując z siatkarskimi potęgami na terenie całego województwa. Talent i siła dziewcząt zostały dostrzeżone i docenione,
gdyż już dziś możemy pochwalić się m.in. reprezentantkami kadry wojewódzkiej
oraz dziewczynami powołanymi na konsultacje regionalne w ramach programu
kadra Polski U-14, które na co dzień zasilają szeregi SMS-u.
Pomimo pandemii i kilku przymusowych przerw w procesie kształcenia, nasze
dziewczyny walczyły dzielnie odnosząc fenomenalne zwycięstwa i przynosząc
olbrzymią dumę żółto-czarnej rodzinie.
/HB
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Udana piłkarska wiosna
Po przeciętnej w wykonaniu piłkarzy
„Ruchu” rundzie jesiennej, wiosna dla
żółto-czarnych jest zdecydowanie bardziej udana. Najlepiej świadczy o tym
bilans dziesięciu dotąd rozegranych
meczów, w których radzionkowianie
odnieśli sześć zwycięstw, trzy remisy,
a tylko jeden mecz przegrali.
Gdyby brać pod uwagę jedynie mecze
rewanżowe, to lepszą średnią punktów
pochwalić mogą się tylko dwa zespoły.
Nie może więc dziwić, że ze środka tabeli „Ruch” przeskoczył do ścisłej czołówki,
i bardzo poważnie liczy się w walce nawet o drugie miejsce na koniec sezonu,
bo pozycja lidera dla rezerwy „Rakowa”
Częstochowa wydaje się niezagrożona.
Runda jesienna rozpoczęła się od derbowego meczu z „Szombierkami” Bytom
w Radzionkowie, który zakończył się wynikiem bezbramkowym. Na boisku nasi
zawodnicy byli jednak stroną dominującą, bliższą zwycięstwa. Tydzień później,
po bramce Marcina Trzcionki z rzutu karnego, „Ruch” wygrał u siebie po bardzo
trudnym meczu ze „Zniczem” Kłobuck,
dla którego – jak się potem okazało –
była to jedyna strata punktów w łącznie co najmniej dziesięciu rozegranych
spotkaniach. W kolejnym starciu „Cidry” przywiozły punkt ze Świętochłowic, remisując bezbramkowo z miejscowym „Śląskiem”, by potem wygrać dwa
mecze. Najpierw po bramkach Kamila
Banasia, Roberta Wojsyka i Bartłomieja Gwiaździńskiego „Ruch” pewnie ograł
najsłabszą drużynę w lidze RKS „Grodziec”, by potem 2:1 (gole Szymona Cicheckiego i Andrzeja Piecucha) wygrać
w Ornontowicach z „Gwarkiem”, odwracając w drugiej połowie wynik meczu.
W potyczce derbowej z „Dramą” Zbrosławice w Radzionkowie zdecydowanymi faworytami byli podopieczni trenera
Marcina Dziewulskiego, jednak niespo-
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dziewanie 2:1 wygrali goście, a rozmiar
porażki w ostatniej minucie meczu
zmniejszył Piecuch. Jedna porażka zmobilizowała jednak radzionkowian, którzy w trzech kolejnych meczach sięgali
po komplet punktów wygrywając kolejno 2:1 ze „Szczakowianką” w Jaworznie (bramki Wojsyka i Amine Boudguigi), u siebie 2:0 z AKS Mikołów (Wojsyk
z rzutu karnego i Cichecki) i 2:0 na wyjeździe z „Unią” Kosztowy (Wojsyk i Michał Szromek). Ostatni mecz, a zarazem
pierwszy w 2021 roku, w którym wziąć
udział mogli kibice, zakończył się remisem 1:1 przy ul. Knosały z „Unią” Dąbrowa Górnicza. Gdyby „Cidry” wygrały ten
mecz, na kolejny z przewodzącym stawce „Rakowem” II Częstochowa (23 maja)

jechałyby jako wicelider, a tak klasyfikowane są na piątym miejscu, jednak z zaledwie punktem straty do miejsca drugiego.
Po meczu w Częstochowie żółto-czarni
zagrali jeszcze u siebie z „Wartą” Zawiercie (26 maja), w Będzinie z „Sarmacją” (29
maja), przed własną publicznością z MKS
Myszków (2 czerwca). Mecz z „Przemszą”
Siewierz odbędzie się 5 czerwca o godz.
17.00. Sezon zakończy wyjazdowy mecz
z „Polonią” Łaziska Górne (12 czerwca).
Warto podkreślić, że od początku rundy wiosennej wszystkie mecze „Ruchu”
są transmitowane na żywo przez klubową telewizję RRTV na kanale YouTube.

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27
kontakt: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie: Wydawnictwo KA s.c., druk: Mikopol, nakład 2500 egz.

