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KURIER RADZIONKOWSKI

ROZMOWA

Pomoc społeczna w dobie pandemii

JAKUB JANIAK

dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie

W Ośrodku Pomocy Społecznej jak
w soczewce skupiają się problemy lokalnych społeczności. Z jakimi trudnościami borykają się mieszkańcy Radzionkowa?
Gdy cztery lata temu zaczynałem pracę w radzionkowskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, mieszkańcy przede wszystkim borykali się z ubóstwem. Polityka
prorodzinna i programy pomocowe, które wprowadzono, z 500+ na czele, sprawiły, że dziś znacznie mniej rodzin korzysta ze świadczeń finansowych pomocy
społecznej. Teraz nasza pomoc zmierza
bardziej w kierunku pomocy opierającej się na pracy socjalnej, pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W tym
roku opracowaliśmy nową strategię rozwiązywania problemów społecznych
(2021‒2030) i przygotowane do niej
analizy wykazały, że w najbliższych latach pomoc w dużej mierze skoncentruje się przede wszystkim na seniorach
i osobach niepełnosprawnych. Jako społeczeństwo starzejmy się. Coraz więcej
osób będzie wymagało wsparcia, nie
tylko finansowego, ale i asystenckiego. Chcielibyśmy, żeby w Radzionkowie
powstała placówka dedykowana seniorom. Budowanie od podstaw nowego
obiektu rodzi ogromne koszty i wiemy,
że gminy w długofalowym funkcjonowaniu takiej placówki na taką inwestycję nie
stać. Dlatego szukamy innych rozwiązań,
na przykład oferując wsparcie w ramach
unijnych projektów.
Czy w czasie pandemii wzrosła ilość
osób, potrzebujących pomocy?
Ze wsparcia ośrodka korzysta obecnie
432 mieszkańców. Niewątpliwie, w czasie pandemii zmienił się charakter udzielanej pomocy. Izolacja, zmniejszenie dostępu do świadczeń zdrowotnych, stres
– to wszystko rodzi u wielu osób frustrację, złość i często również roszczeniową

postawę wobec otoczenia. Małe mieszkania, zdalne nauczanie, brak zajęć pozaszkolnych, zmniejszenie aktywności
ruchowej przekłada się na występowanie konfliktów w rodzinach, z przemocą
włącznie. Pracownik socjalny to dziś często terapeuta, doradca, oferujący wsparcie i pokazujący, że z każdej problemowej sytuacji jest wyjście. Odbieramy
wiele telefonów od anonimowych osób,
które po prostu chcą porozmawiać, nie
tylko o trudnościach, ale również o tym,
jak się czują, co robią, co im się udało
i z czym mają kłopot. Tak więc z jednej
strony widzimy potrzebę izolacji i ochrony zdrowia, a z drugiej nasi podopieczni chętnie angażują się w akcje samopomocowe na rzecz innych. Jednocześnie
zmienia się też wizerunek ośrodków pomocy społecznej – dziś to nie tylko instytucja wypłacająca świadczenia socjalne, ale miejsce, gdzie każdy może liczyć
na wsparcie i różną pomoc.
Jednym z działań, które realizuje OPS,
jest program „Rodzina 500+”. Jak przebiega jego realizacja w gminie?
Program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie przysługuje
do ukończenia przez dziecko 18. roku
życia. Początkowo program uzależniony był od spełnienia kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, natomiast
na drugie i kolejne przysługiwało bezdochodowo. W pierwszym okresie zasiłkowym 2016/2017 do gminy wpłynęło
1 339 wniosków. Wypłacono wówczas
świadczenie dla ok. 1 666 dzieci. Od 1 lipca 2019 r. zostały wprowadzone zmiany
w Programie 500+ i świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko
do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Aktualnie wypłacamy świadczenia wychowawcze dla 2 845 dzieci. Miesięcznie
to około 1‒1,5 mln zł!
W ostatnich latach, dzięki wsparciu UE,
duże zmiany zaszły w Rojcy – na Osiedlu Hugona. Nie tylko odnowiane są familoki, ale również skierowano pomoc
dla mieszkańców. Z jakiego wsparcia
korzystali mieszkańcy osiedla?
Mieszkańcom Osiedla Hugona dedykowany był projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie
wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem
społecznym”, który zrealizowaliśmy z powodzeniem w latach 2018‒2019. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy skorzystali z wielu kursów zawodowych: prawa
jazdy kat. B, C i D, kosmetycznego, komputerowego, obsługi wózków widło-

wych, ochroniarskiego, a także szkoleń
językowych. Spora część mieszkańców,
dzięki nowym umiejętnościom, podjęła
pracę. Poza tym organizowaliśmy warsztaty rozwoju zainteresowań oraz treningi umiejętności społecznych. Obecnie
mieszkańcy korzystać mogą z kolejnego
unijnego projektu, a mianowicie „Programu Aktywności Lokalnej – Rozwijamy
Potencjały” w ramach którego prowadzona jest rekrutacja.
Do kogo wsparcie jest adresowane?
Przedsięwzięcie
skierowane
jest
do trzech grup wiekowych: młodzieży, dorosłych i seniorów. W przypadku
najmłodszych odkrywamy ich talenty,
co pozwoli nam nakierować ich na odpowiednią ścieżkę zawodową. Dorosłym
oferujemy wsparcie w zmianie społeczno-zawodowej lub pomoc w stworzeniu
planu kariery, znalezieniu i podjęciu pracy. Natomiast seniorzy mają okazję nawiązać nowe relacje i rozwijać swoje zainteresowania.
To nie jedyny unijny projekt, który realizuje ośrodek…
Zgadza się. Aktualnie prowadzimy również projekt „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury
środowiskowej w rodzinie”. Jest on tak
skonstruowany, że możemy modelować
usługi w zależności do potrzeb. W ramach przedsięwzięcia zatrudniliśmy psychologa. Obecnie szukamy kolejnego,
bo zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne jest ogromne. W zespole
są też dwaj asystenci osobiści, dwaj asystenci rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej.
Powstanie też Klub Mieszkańców. Jaką
funkcję będzie pełnił?
Przede wszystkim będzie aktywizować
mieszkańców. W ramach Klubu rodziny z dziećmi będą mogły wziąć udział
w dedykowanych im warsztatach, piknikach czy festynach rodzinnych, o ile
pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami
wezmą udział w prelekcjach ze specjalistami – lekarzem, dietetykiem, fizjoterapeutą. Zorganizujemy dla nich również
zajęcia z rękodzieła czy majsterkowania.
Każdy uczestnik będzie mógł też skorzystać ze wsparcia psychologa, pedagoga
lub asystenta osobistego. Aktualnie trwa
rekrutacja. Liczymy, że klub uda się uruchomić do końca czerwca.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Familoki będą piękne
Dobiega końca rewitalizacja osiedla
robotniczego przy ul. Kużaja. Aktualnie trwają prace związane z odnowieniem elewacji budynków.
Budynki przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 poddane zostały kompleksowej modernizacji. Inwestycja objęła
naprawę pękniętych ścian, nadproży,
uszkodzonych cegieł; odtworzenie
detali architektonicznych; montaż tablic z numerami domów i nazwą ulicy
oraz zabezpieczeń przeciwko gołębiom na gzymsach i oknach strychowych.
– Dawny blask odzyskały już budynki
przy ul. Kużaja 66 i 68 – mówi Justyna
Misiołek Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Aktualnie trwa piaskowanie familoków przy ul. Kużaja 58 i 64.
Z kolei w budynku przy ul. Sikorskiego 4
wycinane są fugi. Przygotowywany jest
on też do piaskowania – podkreśla.
Prace modernizacyjne prowadzone
są w ramach projektu „Rewitalizacja
osiedla robotniczego przy ul. Kużaja
w zakresie przebudowy budynków
mieszkalnych wraz z udrożnieniem
infrastruktury komunikacyjno-społecznej”. Roboty zakończą się w drugim kwartale br.
/ ŁK

Piaskowanie familoków sprawi, że odzyskają dawny blask

Centrum przesiadkowe coraz bliżej
Intensywne prace budowlane trwają w pobliżu Dworca PKP
Radzionków Rojca, gdzie powstaje nowoczesne centrum
przesiadkowe.

W zeszłym roku przeniesiono przystanek z ul. Schwallenberga
na ul. Kużaja, powstał parking na 23 miejsca postojowe, w tym
4 dla osób z niepełnosprawnościami oraz zlikwidowano wysepkę na ul. Schwallenberga. Zakończono też prace związane
z usunięciem kolizji z kablami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi pod projektowanym budynkiem, co pozwoliło postawić ściany fundamentowe.
– Aktualnie wznoszone są ściany piętra. Docieplana jest też ściana
sąsiedniego budynku – mówi Justyna Misiołek Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. – Czekamy na dostawę
konstrukcji dachu. Prace potrwają do września – dodaje.
Oprócz budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla rowerów. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł. Inwestycja w 85% finansowana jest
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020.
/ ŁK

Przy budowie Centrum Przesiadkowego trwają intensywne prace
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Gajdasa się zmienia

Miasto
wspiera NGO
Prawie 65 tys. zł dotacji udzielił Urząd
Miasta Radzionków organizacjom pozarządowym. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych.

Na przebudowę czeka jeszcze jezdnia przy ul. Gajdasa

Przy ul. Gajdasa trwają intensywne prace budowlane. Udało się już wykonać chodnik z kostki betonowej po obu stronach ulicy. Ułożono również krawężniki betonowe na ok. 80% długości drogi.
W kolejnym etapie prac, przebudowana zostanie jezdnia na długości 400 metrów
z 80 m odcinkiem bocznym. Prace potrwają do czerwca 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.
/ ŁK

Linia 94 przechodzi do historii
Wielkimi krokami zbliża się reorganizacja
Związku Transportu Metropolitalnego.
Powstaną nowe linie, a sporo istniejących zostanie skasowanych. Do historii
przejdzie m.in. „radzionkowski” autobus
numer 94.
Od kwietnia na mapie Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego pojawią się
metrolinie – system 30 połączeń autobusowych, dzięki którym łatwiejsze stanie się przemieszczanie pomiędzy gminami i miastami.
W pierwszym etapie, w kwietniu 2021
roku, kursy zaczną autobusy wożące pasażerów pomiędzy największymi ośrodkami transportowymi – tam, gdzie podróżuje najwięcej osób. Będą oznaczone
symbolami: M1, M2, M4, M18, M24 i AP.
W połowie roku działalność rozpoczną
tzw. linie uzupełniające, integrujące poszczególne obszary Metropolii. Na końcu natomiast ruszą autobusy, których

celem będzie zwiększenie dostępności
do wszystkich wcześniej wprowadzonych tras.
Jak to odbije się na naszym mieście?
Zniknie autobus linii 94, a zastąpi go
M102. Trasa się nie zmieni – pojazd będzie kursował pomiędzy Tarnowskimi
Górami a Bytomiem, przez Radzionków.
Do historii przejdzie również linia 820,
a w jej miejsce pojawi się M3. Trasa także
pozostanie bez zmian. Pojawi się również
szybkie połączenie do Gliwic – M14, wiodące przez Zbrosławice, Zabrze, Bytom,
Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bobrowniki i Ożarowice.
Według założeń – czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi miastami ma się
skrócić, na niektórych odcinkach nawet
do 15 minut, a autobusy będą kursowały
częściej. ZTM co sześć miesięcy będzie
dokonywał analizy połączeń i usprawniał
nowy system.
/ DW

Pierwsze zadanie pn. „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego
Ruch Radzionków” przewiduje aktywizację fizyczną młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych z zakresu
piłki nożnej.
– W zależności od wieku, dziecko uczestniczy tygodniowo w dwóch do czterech
treningów. Dodatkowo jeden dzień przeznaczony jest na rozgrywki ligowe bądź rywalizację w turniejach czy grach wewnętrznych – mówi Henryk Sobala, prezes UKS
„Ruch” Radzionków. – Nasze zajęcia prowadzone są przez profesjonalny sztab trenerski, korzystający z bezpiecznego sprzętu, który udało się zakupić między innymi
dzięki pomocy z Urzędu Miasta – dodaje.
W tej chwili w klubie trenuje około 200
dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Rekrutacja jest otwarta. Miasto wsparło projekt
kwotą 55 tys. zł.
Drugi projekt – z kategorii „Działalność
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Usługi społeczne. Klub społecznościowy
– świetlica środowiskowa” realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych.
Przedsięwzięcie polega na kontynuowaniu działalności świetlicy środowiskowej
przy ulicy Gwarków 48, która powstała
w 2018 roku dzięki środkom unijnym.
– Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy szereg ciekawych zajęć, m.in.
z robotyki i programowania, rękodzieła,
malarstwa czy kulinariów – mówi Dorota Pakuła, koordynator projektu. – Placówka będzie działała wg zaplanowanych
w harmonogramie zajęć, przez sześć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku
w godzinach 16‒20, a w soboty od 10 do 14
– dodaje.
Projekt potrwa do końca maja. Od początku czerwca świetlica będzie dalej
kontynuowała swoją pracę w ramach
dofinansowania z Funduszy Europejskich. Na obecną działalność świetlicy
miasto przeznaczyło 9,5 tys. zł.
/ DW
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Bieg Pamięci za nami
4 marca zakończył się VI Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków „Razem
do Doniecka”, organizowany przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”. Wydarzenie nieprzypadkowo zakończono na początku marca. Wielu historyków uważa, że to właśnie wtedy, w 1945 roku, wyjechały pierwsze transporty z Górnego Śląska do ZSRR.
W tym roku w związku z pandemią biegacze wyjątkowo nie pobiegli peletonem ulicami
Radzionkowa. Każdy zainteresowany brał udział w imprezie indywidualnie. Dzięki temu
znacznie zwiększył się zasięg tego wydarzenia - objął prawie całe województwo. Biegano m.in. w Radzionkowie, Bytomiu, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Piekarach Śląskich,
Gliwicach, Kaletach, Pilchowicach, Tworogu, Nieborowicach, Katowicach. Do wydarzenia
przyłączyły się pojedyncze osoby, grupy biegowe, sportowcy, a nawet włodarze górnośląskich miast.
Pierwotnie organizatorzy za cel postawili sobie wspólne pokonanie 1726 km, czyli z Radzionkowa do Doniecka. Ostatecznie przez miesiąc trwania imprezy przebyto znacznie
więcej - 3792.90 km, czyli ponad dwukrotność trasy Radzionków – Donieck.
Bieg, jak co roku, miał wymiar charytatywny. W tym roku przyłączono się do zbiórki na rehabilitację 14-letniej Martynki Kukli, mieszkanki Radzionkowa. Opłaty wpływały bezpośrednio na konto Martynki w fundacji „Zdążyć z pomocą”.

Przekaż swój 1%
Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość przekazania 1% podatku
dochodowego, który wynika z zeznania rocznego, na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT 37 rubryka 127, PIT 36 rubryka 303, PIT 36L rubryka 106, PIT 38 rubryka 59).
Jest to doskonała okazja do pomocy fundacjom i stowarzyszeniom, które poprzez swoją działalność wspomagają potrzebujących mieszkańców Radzionkowa. Apelujemy, aby skorzystać
z tej możliwości i wesprzeć działające w naszym mieście organizacje pożytku publicznego.
Szczegóły: www.radzionkow.pl/2-aktualnosci/2242-przekaz-1

Burmistrzowi Miasta Radzionków

Gabrielowi Toborowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają
Radni Rady Miasta
oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

#LiczySięKażdy
Już 1 kwietnia 2021r. rozpoczyna się
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań wg stanu na dzień 31 marca
2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy! W tym roku podstawową formą wypełnienia formularzy będzie samospis
internetowy przez stronę spis.gov.pl.
Spisem objęci są mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy) oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu
za granicą. Na stronie: spis.gov.pl można
zapoznać się z pytaniami, które znajdą się
w ankiecie spisowej. Zamieszczone zostały tam również podstawy prawne, z których wynika obowiązek przeprowadzania
Spisu oraz podania informacji zgodnych
ze stanem faktycznym. Dane, które zostaną przekazane przez uczestników podczas Spisu, podlegają szczególnej ochronie
i są objęte tajemnicą statystyczną.
Główny Urząd Statystyczny uruchomił infolinię, gdzie można uzyskać informację
o Spisie, spisać się przez telefon czy też
zweryfikować rachmistrza. W Urzędzie
Miasta Radzionków, przy ul. Męczenników
Oświęcimia 42, będzie również wydzielone specjalne stanowisko komputerowe
umożliwiające samospis. Informujemy, iż
na terenie Gminy Radzionków będą pracowali rachmistrze spisowi, kontaktując
się z mieszkańcami telefonicznie lub bezpośrednio.
INFOLINIA SPISOWA: 22 279 99 99
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:
32 3887 110, 32 3887 111, 32 3887 112.

Roczne
sprawozdania
Na ostatniej Sesji Rady Miasta Radzionków, która odbyła się 25 marca, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Powiatowy Policji
przedstawili roczne sprawozdania z działalności służbowej.
Komendant Policji przedstawił również
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Radzionkowa. Wgląd do sprawozdań możliwy jest
w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Radzionków.
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Nabór do szkół
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do radzionkowskich szkół podstawowych. Mimo to, rodzice
nadal mogą zapisywać swoje dzieci.
Pierwszy etap rekrutacji do radzionkowskich szkół podstawowych trwał od 1 do 12 marca. 31 marca upublicznione zostały listy przyjętych uczniów. Do tej pory w Szkole Podstawowej nr 1 złożono 58 wniosków o przyjęcie,
dzięki czemu pewne jest otwarcie trzech pierwszych klas.
W Szkole Podstawowej nr 2 złożono 45 wniosków (2 klasy), a w Szkole Podstawowej nr 4 - 35 wniosków (2 klasy).
Nabór uzupełniający odbędzie się od 31 maja do 7 czerwca. Rodzice mogą jednak zapisywać swoje dzieci do radzionkowskich szkół każdego dnia.
Wielkimi krokami zbliża się także otwarcie rekrutacji
do Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich.
Od 17 maja do 21 czerwca kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły, wraz z niezbędnymi dokumentami. Od 25 czerwca do 14 lipca uczniowie dostarczają
świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 22 lipca do wiadomości
publicznej trafia informacja na temat kandydatów zakwalifikowanych. Przez kolejne siedem dni rodzice uczniów
mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły
poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia
szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 2 sierpnia pojawi się informacja o uczniach przyjętych.
Liceum przewiduje utworzenie trzech klas: ogólnej, pedagogiczno-psychologicznej (swobodny wybór przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami
uczniów) oraz językowej (rozszerzony język angielski
i drugi język nowożytny wybrany przez ucznia oraz dowolny trzeci przedmiot).

/ DW

Wnioski o 500+
elektronicznie
Od 1 lutego br. można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
Od 1 kwietnia br. możliwe będzie również złożenie wniosku osobiście lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. Świadczenie będzie przyznawane
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Do radzionkowskiego OPS trafiło już blisko 1,2 tys. wniosków. Są one rozpatrywane na bieżąco, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Osoby, które złożyły błędnie wypełnione wnioski są informowane o brakach telefonicznie
bądź e-mailowo, a następnie zapraszane do Ośrodka, aby
poprawić lub uzupełnić dokumenty. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzymuje informację
drogą elektroniczną, w której znajduje się kwota oraz termin przyznania takiego świadczenia. Wszystkie świadczenia wychowawcze przekazywane są na konta bankowe
świadczeniobiorców do ostatniego dnia miesiąca.

SP nr 1 w Radzionkowie

Co słychać w „Jedynce”?
Kiedy rozpoczynaliśmy bieżący rok szkolny, wracając pełni nadziei
i optymizmu do szkoły, nie przypuszczaliśmy, że nasza radość będzie
trwała tak krótko. Ale dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 1 to nie był czas bezczynności – wprost przeciwnie, szkoła cały czas
tętni życiem.
Na początku roku najmłodsi uczniowie wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki. Z kolei w dniach 17 i 23 września gościliśmy członków
Bractwa Kurkowego, którzy prezentując się w średniowiecznych strojach, opowiadali o kulturze rycerskiej. Szkołę odwiedzili także członkowie 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, którzy spotkali się z uczniami
klas siódmych i ósmych. Mundurowi nie tylko opowiadali o swojej działalności, ale też zachęcali do wstąpienia w swoje szeregi. W październiku otrzymaliśmy list z podziękowaniami z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za udział
w programie propagującym zdrowe żywienie oraz aktywny styl życia. W ten
pozytywny trend wpisał się także zorganizowany wśród młodszych uczniów
konkurs plastyczny „Jak wygląda witaminka?”, w ramach akcji „Wiem, co jem”.
Sporym wyzwaniem, ale także świetną przygodą, jest udział dzieci młodszych
w projekcie edukacyjnym Uniwersytet Dzieci. 11 listopada, nie tylko uczestniczyliśmy w zdalnej akademii z okazji narodowego święta, ale także – już po raz
kolejny – wzięliśmy udział w inicjatywie MEN „Szkoła do hymnu”. W związku
z tym, że nasza szkoła od dwóch lat jest członkiem Klubu Szkół UNICEF, w listopadzie podjęliśmy działania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka. Kolejnym wyzwaniem było przeprowadzenie wywiadu z zawodową recenzentką literatury dziecięcej i młodzieżowej, panią Julitą Pasikowską-Klica. W rolę dziennikarki wcieliła się uczennica klasy siódmej, Karolina Wójcik.
W grudniu uczniowie klasy siódmej postanowili podzielić się upominkami i sercem z wychowankami Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu. On-line odbyła się Barbórka, Dzień Tradycji Śląskich oraz Mikołajki. Dla seniorów
uczniowie przygotowali kartki świąteczne z życzeniami i ozdoby, które przekazaliśmy mieszkańcom Domu Seniora oraz Domu Kombatanta w Bytomiu. Odpowiedzieliśmy także na zaproszenie MEN do udziału w akcji „Razem na Święta”. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zachęcili pozostałych uczniów
do akcji „Wylosuj Anioła”, której celem było przygotowanie świątecznej kartki
przeznaczonej dla konkretnego, wylosowanego przez siebie dziecka z chorobą
nowotworową, podopiecznego fundacji „Gdy liczy się czas”. W grudniu, uczniowie klas siódmych uczestniczyli w Digital Young Forum. Nasza Szkoła zakwalifikowała się do trzeciego etapu jedenastej edycji Konkursu – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… – święty
Jan Paweł II”. Tegoroczna edycja konkursu wpisuje się w ogólnopolskie obchody
100-lecia Powstań Śląskich. Z tej okazji w marcu realizujemy projekt „Nie tylko
w pamięci. Utrwalamy ślady bohaterów i wydarzeń z lat 1919‒1921. Powstania
Śląskie - wirtualnie i na papierze”.
Życie szkoły to jednak nie tylko ciekawe imprezy oraz inicjatywy, ale przede
wszystkim sukcesy uczniów. Pierwszym osiągnięciem było trzecie miejsce naszej absolwentki – Elizy Machoń w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Wygraj szansę”. Eliza wyśpiewała swój sukces piosenką „Czarodziej i ja” z musicalu
„Wicked”. Dumni jesteśmy także z naszej uczennicy Dominiki Banduch, która
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Antologii Poezji Dziecięcej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Zabrze. Tomik wierszy laureatów został w tym roku opatrzony
recenzją Grzegorza Turnaua. W styczniu, uczeń klasy 8b – Seweryn Forysiak
– został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Z kolei Agata Wójcik, uczennica klasy 4, w styczniu zajęła trzecie miejsce
w XXVI edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek. Agata oraz dwoje innych uczniów
– Dominik Pszczoła oraz Emilia Nolewajka, reprezentowali także naszą szkołę
na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Filmowej i Musicalowej „FIM” Żory 2021.
Czekamy na kolejne roczniki, a już teraz na stronie szkoły można zobaczyć prezentację z wirtualną wycieczką, skierowaną do rodziców i przyszłych pierwszoklasistów, która zachęca do tego, aby wybrać właśnie naszą szkołę. Bo „Jedynka” jest tylko jedna!

/ Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
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SP nr 4 w Radzionkowie

Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego co roku obchodzony
jest na całym świecie 21 lutego. W tym roku Szkoła Podstawowa
nr 4 skupiła się na podstawowych elementach języka: alfabecie,
poprawności ortograficznej, słownictwie i wiedzy o języku. Każda klasa miała do wykonania określone zadanie.
Klasy I i II realizowały projekt „Abecadło z pieca spadło”. Zadanie trudne, niejednoznaczne, ale fantastycznie zrealizowane przez naszych najmłodszych. Klasy III i IV miały za zadanie przygotować „ortogramy”, czyli
obrazkowe wersje słów z trudnością ortograficzną. Klasy V i VI tworzyły
„Słownik Zapomnianych Słów” w wersji cyfrowej, jako prezentację i w formie tradycyjnej – papierowej, z której powstanie publikacja. Trafi ona do
szkolnej biblioteki.
Efekty tegorocznej pracy naszych uczniów można zobaczyć na stronie
internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.
Najstarsi, uczniowie klas VII i VIII, wzięli udział w „Turnieju Wiedzy o
Języku Polskim”. Pierwsze miejsce zajął Robert Matysek z klasy VIII a.
Na drugim miejscu uplasowali się Kinga Harwig z klasy VIII a, Natalia
Otrembnik z klasy VIII b, Igor Zawadzki z klasy VII b, a na trzecim Natalia
Roczek z klasy VII b.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu prac. Wiemy, jak trudno jest wymyślić coś oryginalnego. Gratulujemy pomysłów i zapraszamy do kolejnego świętowania
za rok.

/ Aleksandra Czmok

Technikum nr 13 w Radzionkowie

Wybór, który otwiera wiele drzwi
Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa umożliwia zdobycie
wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i świadczenia usług
w obiektach noclegowych. To klasyczne skojarzenie z zawodem.
Nauka zawodu w pięcioletnim Technikum nr 13 to jednak coś więcej;
uświadomienie sobie pasji zaangażowania i profesjonalizmu. Uczeń
uzyskuje kwalifikacje, kompetencje personalne i społeczne niezbędne
do wykonywania czynności zawodowych.
W Technikum nr 13 w Radzionkowie uczniowie zdobywają – obok wiedzy teoretycznej – doświadczenia praktyczne w specjalistycznej pracowni i podczas praktyk zawodowych. Działania szkoły skierowane
są na ucznia, aby potrafił sprostać wymaganiom rynku pracy. Rozszerzenie podstawowej wiedzy o specjalizację Dietetyka, SPA & Wellness
otwiera nowe ścieżki rozwoju w zakresie świadczenia usług dodatkowych.
Nasi absolwenci mogą podejmować pracę na różnych stanowiskach:
recepcjonista, pracownik biurowy, pracownik biura podróży, organizator spotkań biznesowych. Znajomość branży hotelarskiej i trendów w turystyce tworzy możliwość zatrudnienia w stowarzyszeniach
i organizacjach branżowych oraz organach samorządowych związanych
z usługami. Przygotowanie z zakresu marketingu oznacza perspektywę
podejmowania pracy w działach sprzedaży i promocji. Wiedza i praktyka
gastronomiczna otwiera spektrum możliwości w obsłudze gości w zakładach gastronomicznych i organizacji usług cateringowych. Uzupełnieniem tych perspektyw będzie stworzenie i zarządzanie własną firmą.
Warto kształcić się w zawodzie technik hotelarstwa.

/ Ewa Mann
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KURIER RADZIONKOWSKI

Nowy termin

CENTRUM KULTURY KAROLINKA

Wystawa
na Dzień
Kobiet
8 marca, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Kobiet. W „Karolince”, to wyjątkowe święto uczciliśmy oficjalnym otwarciem wystawy fotografii Wojciecha Korpusika „WuKa”,
zatytułowanej „Piękno oprawione w folklor”.

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, wspólnie z organizatorem podjęliśmy decyzję o ponownym przełożeniu spektaklu „Nerwica Natręctw”, zaplanowanego
na 17.04.2021 r. Nowy termin to 5.12.2021
roku. Godziny spektakli i zakupione przez
Państwa miejsca pozostają bez zmian.

Dla zwierzaków
W poprzednim numerze „Kuriera” pisaliśmy o pomyśle przekazania uszytych
przez uczestniczki naszych warsztatów
krawieckich ubranek na rzecz bezdomnych zwierząt.
Ubranka trafiły już do gabinetu weterynaryjnego „Pluto”. Mamy nadzieję, że stylowe wdzianka przydadzą się czworonogom,
a w przyszłości będzie jeszcze wiele okazji
pomocy.

Twórcze zajęcia
Z początkiem marca ruszyły przygotowania i próby grup tańca nowoczesnego oraz „Małego Śląska” do koncertów
na zakończenie sezonu artystycznego.
Zarówno uczestnicy, jak i instruktorzy byli
podekscytowani faktem, iż po tak długiej
przerwie mogli ponownie się zobaczyć.
Wszystkie zajęcia odbywają się w ograniczonych, pod względem osobowym, grupach oraz w pełnym reżimie sanitarnym.
W związku z dynamicznie zmieniającą się
sytuacją epidemiczną, Centrum w każdej
chwili gotowe jest także do tymczasowego
zawieszenia zajęć, jeżeli tylko zajdzie taka
potrzeba.

Artysta jest doskonale znany w środowisku zespołów folklorystycznych. Pochodzi z Koszęcina.
Od wielu lat współpracuje z zespołami ludowymi, w tym ZPiT „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
oraz ZPiT „Mały Śląsk”. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wernisaż wystawy odbył się
w bardzo wąskim gronie. Relację z tego wydarzenia, jak i prace twórcy dostępne są na stronie
www.karolinka.art.pl oraz na profilu Centrum na Facebook’u. Tego dnia odbyła się jeszcze emisja wybranych fragmentów koncertów z lat 2013, 2014 i 2019 w wykonaniu panów z Zespołu „Mały Śląsk”. Było to już kolejne wydarzenie w „Karolince”, które pozwoliło w tym trudnym
dla wielu, pandemicznym okresie, wrócić pamięcią do czasów, kiedy wszystko było normalne.
Wyrażamy szczerą nadzieję, że już wkrótce dane nam będzie spotkać się z Państwem na żywo
przy pełnej sali i wspólnie przeżywać emocje związane z naszymi kulturalnymi wydarzeniami.

marzec-kwiecień 2021

Pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
a także radości i siły jaką daje
Zmartwychwstały Chrystus
życzą
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta
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SMS w Radzionkowie

Ruszył nabór

Zielona pracownia

W marcu ruszył nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków na rok szkolny 2021/2022.
Od przyszłego roku szkolnego po raz pierwszy w naszej szkole zagoszczą maluchy! Trwa bowiem nabór do klas I - III Niepublicznej Szkoły Podstawowej o profilu piłka nożna chłopców oraz
siatkówka dziewcząt. Klasa będzie miała charakter sportowo-językowy, gdyż oprócz szesnastu godzin zajęć sportowych tygodniowo, zwiększona zostanie liczba godzin języka obcego nowożytnego (j. angielski).
Zapraszamy również wszystkich chętnych kandydatów do IV
oraz VII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej, gdzie pełną
parą ruszyła rekrutacja do klas o profilu piłka nożna chłopców
i siatkówka dziewcząt. Do pozostałych klas (V, VI, VIII) rozpoczęliśmy nabór uzupełniający. Nasze Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące także zachęca młodych sportowców do wejścia
w jego szeregi.
Szczegóły na ulotkach, plakatach, stronie internetowej (www.
smsradzionkow.pl) oraz Facebook’u szkoły. Dokumenty rekrutacyjne oraz wszystkie szczegółowe informacje są dostępne w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy!
/ HB

SP nr 4 w Radzionkowie

Magia żywego słowa
1 marca w SP nr 4 odbył się konkurs recytatorski „Magia żywego słowa”. Był to pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu
recytatorskiego „Mały OKR”. Uczestniczyło w nim 18 uczniów
z klas I–III oraz 17 z klas IV–VIII.
Najmłodsi recytowali przygotowane wiersze w świetlicy, starsi
wysłali nagrania występów nauczycielom z języka polskiego. Zostały one odsłuchane przez jury (Aleksandra Czmok, Anna Golus,
Anna Pawlica). Celem konkursu jest popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży, odkrywanie i wspieranie talentów recytatorskich, dbałość o kulturę słowa, a także doskonalenie warsztatu
artystycznego uczniów.
Jury dla klas I-III (Anna Buchacz, Marta Pankiewicz-Rymiorz,
Anna Stern - przewodnicząca), mogło usłyszeć od lat najbardziej
lubiane wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Aleksandra
Fredry, z kolei w klasach IV-VIII, dobór utworów był bardziej
zróżnicowany. Tutaj prym wiódł Jan Kochanowski, Ludwik Jerzy
Kern oraz Julian Tuwim. Poziom był bardzo wysoki, a uczniowie
doskonale przygotowani. Zwycięzcami z klas I–III zostali: I miejsce – Zuzanna Kitel (klasa IIb), II miejsce – Milena Nowak (klasa IIIa), III miejsce – Szymon Zając (klasa Ia). Wręczono również
dwa wyróżnienia dla Klaudii Kazyk (kl. Ia) oraz Oliwii Osadnik
(kl. IIa). W klasach IV-VIII nagrodzono: I miejsce – Amelia Zok
(klasa VIa), II miejsce – Helena Waniek (klasa VIa), III miejsce –
Julia Bendkowska (klasa VIb). Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w eliminacjach powiatowych
w Tarnowskich Górach.
/Anna Pawlica

Niezwykle miła informacja dotarła do nas 1 marca 2021 r.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Spośród 174 zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021”, nasze Liceum Ogólnokształcące z projektem pracowni Per scientia ad astra
(Przez naukę do gwiazd) znalazło się w gronie 50 laureatów konkursu, wygrywając nagrodę pieniężną o wartości
10 tys. zł. To dopiero początek zmagań o dofinansowanie całości, jednak już teraz bardzo cieszymy się. Pracownia będzie dostosowana do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych,
geograficznych oraz fizycznych, mając na względzie typ rozszerzeń wybieranych przez uczniów w naszym liceum. Ponadto,
będzie składała się z dwóch pomieszczeń – jednej dużej, wykładowej sali oraz drugiego pomieszczenia – minilaboratorium
przeznaczonego głównie do doświadczeń chemicznych. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły
SMS w tym projekcie, szczególnie panu Łukaszowi Auguścikowi
(szkolnemu koordynatorowi projektu) oraz pani Marlenie Drożdż
za piękne wizualizacje.
/ HB

SP nr 2 w Radzionkowie

Sukces Filipa
Filip Gołąbek – uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 2 – został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego.
Filip z powodzeniem przeszedł przez dwa pierwsze etapy. Trzeci wymagał od niego ogromnej wiedzy – nie tylko opanowania
słownictwa i gramatyki na poziomie maturalnym, płynności językowej, ale także znajomości historii Stanów Zjednoczonych. Filip
znakomicie poradził sobie z testem, uzyskując zaszczytny tytuł
laureata, co zwalnia go z pisania egzaminu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
/ Agnieszka Jochlik
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Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie

Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie

Uczennice klasy pierwszej – Dominika, Weronika i Paulina,
zaangażowały się w działania zorganizowane przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej na rzecz budowania Społeczeństwa
Obywatelskiego.

E-sport to forma aktywności elektronicznej, która zyskuje coraz
większe zainteresowanie wśród młodzieży.
To sposób rywalizacji
między zawodnikami
za pomocą gier komputerowych.

Licealiści budują
społeczeństwo
obywatelskie

Wzięły udział w spotkaniu z prof. Adamem Bodnarem – prawnikiem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i wysłuchały wykładu
na temat konstytucji RP i siły sprawczej współczesnej młodzieży.
Aktualnie uczennice biorą udział w warsztatach przygotowujących do konkretnego działania – muszą wybrać sferę oddziaływań i odpowiedzieć na pytanie, czy będą pracować w środowisku szkolnym, lokalnym czy regionalnym. O efektach będziemy
informować.
/ Dominika, Weronika, Paulina, kl. I b

Przedszkole nr 4 w Radzionkowie

Konkurs poetycki
dla dzieci

Przedszkole nr 4 w Radzionkowie – organizator konkursu poetyckiego, zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym z Radzionkowa do udziału w czwartej edycji konkursu „Mój wiersz”.
Uczestnik konkursu tworzy autorski utwór poetycki z tytułem
(dowolna tematyka, minimum 4 wersy, nigdzie wcześniej niepublikowany); prawny opiekun „poety-dziecka” przesyła wiersz
jako załącznik drogą internetową na adres e-mailowy inicjatorki
konkursu: barbarabuchacz69@gmail.com do 11.04.2021 r. Prosimy opiekunów o zapoznanie się z regulaminem konkursu i podpis zgody na przetwarzanie danych dziecka odnośnie informacji
o ww. konkursie do 12.04.2021 r.
Wiersze zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej UM Radzionków 13 kwietnia br. Zwycięzcę
wyłoni głosowanie internautów, którzy w terminie od 13 do 29
kwietnia prześlą wskazany „głos” – cyfrę wybranego utworu konkursowego na adres: barbarabuchacz69@gmail.com.
Zwycięzca otrzyma trofeum „Małe piórko 2021”, a wiersze
wszystkich uczestników konkursu zostaną dopisane do przedszkolnego albumu - zbioru poezji „Bajkowa Księga Pamiątkowa
małych poetów z Radzionkowa”, którego oprawę plastyczną tworzy Beata Hetmańczyk – Prezes Stowarzyszenia Artystów Śląskich „STAŚ”. Laureat konkursu zostanie ogłoszony na stronie
internetowej UM Radzionków oraz odbierze nagrodę z rąk Dyrektor Przedszkola nr 4 – Anny Gajkiewicz.
/ Barbara Buchacz – inicjatorka konkursu „Mój wiersz”

Usprawnia refleks

E-sport, oprócz aspektu integracyjnego, rozwija zdolności umysłowe, strategiczne oraz usprawnia refleks. Uczestnicy gier, często w warunkach stresowych, muszą błyskawicznie reagować
oraz podejmować dobre decyzje. Powyższe umiejętności znakomicie wpisują się w ideę rozwoju kompetencji kluczowych, tak
potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym.
Podążając za zainteresowaniami młodych ludzi, radzionkowscy
licealiści postanowili zorganizować turniej międzyklasowy. Spośród ogromnej liczby różnych gatunków gier, wybrano dwie, które cieszą się największą popularnością: Counter-Strike oraz League of Legends.
W najbliższym czasie pięcioosobowe drużyny zmierzą się ze sobą
po to, aby wyłonić najlepszą drużynę naszej szkoły. Pozostali zaś
uczniowie będą mogli obserwować ich zmagania i im kibicować.
W przyszłości planujemy również zaprosić do gry drużyny z innych szkół i zorganizować międzyszkolny turniej e-sportowy!
/ Aleksandra Więzik

Rozterki ósmoklasisty?
Pomożemy!
Aby pomóc uczniom klas ósmych szkół podstawowych i ich rodzicom rozwiać rozterki związane z odpowiedzią na pytanie, jaką
szkołę wybrać po ukończeniu podstawówki, Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie organizuje cykl imprez i dni otwarte.
W ich trakcie będzie można poznać szkołę, uczniów i nauczycieli
oraz ofertę edukacyjną. Oto harmonogram wydarzeń:
•
•
•
•

16 kwietnia – Konkurs Matematyczny
20 kwietnia – Dzień Otwarty
30 kwietnia – Dzień Ścisłowca (konkurs interdyscyplinarny – chemia, biologia, fizyka, geografia)
28 maja – Dzień Otwarty

Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach znajdują
się na stronie www.liceum.radzionkow.pl (zakładka Rekrutacja).
Zapraszamy również do kontaktu mailowego: liceum@liceum.radzionkow.pl i telefonicznego 32 2866251.
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ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

Różnorodność leży w naturze
Polski, otrzymał pierwsze miejsce za innowacyjne rozwiązania
i kreatywność, otrzymując dodatkową kwotę na rozwój inicjatyw i zakup pomocy dydaktycznych. Organizatorem konkursu
jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA,
a partnerem Fundacja „Za górami, za lasami”. Celem projektu
jest przeprowadzenie skutecznej edukacji ekologiczno-przyrodniczej w sposób bezpieczny oraz atrakcyjny – w środowisku
naturalnym, poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami.

Już niedługo (najprawdopodobniej od czerwca) będzie można
zwiedzać Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie nie tylko
tradycyjnie, ale również w nowej nietuzinkowej formie – rozwiązując quest dotyczący bioróżnorodności. To świetne rozwiązanie na czasy pandemii, bo quest jest całkowicie bezobsługowy, a skorzystać z niego będzie można w dowolnej chwili.
Pomysł stworzenia edukacyjnego przyrodniczego questu
w Ogrodzie Botanicznym zdobył uznanie jury XI edycji Funduszu Naturalnej Energii i uzyskał w ten sposób godne dofinansowanie. Ponadto, spośród 48 nagrodzonych projektów z całej

Na początek, w ramach projektu, na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, powstaną nowe elementy
edukacyjne i wspierające różnorodność biologiczną. W oparciu
o nie, ale nie tylko, powstanie treść questu. Udział w queście
pozwoli, nawet bez przewodnika, na dokładniejsze poznanie
miejsc najcenniejszych przyrodniczo, różnych gatunków roślin
i zwierząt oraz działań sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności. Ponadto, umożliwi połączenie edukacji z zabawą poprzez
bezpośrednie doświadczanie przyrody i samodzielne wykonywanie eksperymentów, a taka forma aktywności szczególnie
trafia do najmłodszych uczestników. Jest też chętnie wykorzystywana przez rodziny, jako ciekawy sposób spędzania czasu
na świeżym powietrzu. Natomiast niezależnie od questingu,
zamontowane elementy edukacyjne z pewnością uatrakcyjnią
wszystkim zwiedzającym spacery w naszym Ogrodzie.
/Julia Góra

Zaszczep w sobie miłość do sadu
Dlaczego ten projekt jest tak ważny? Wraz z ginącymi odmianami jabłoni (oraz innych drzew owocowych) bezpowrotnie zanika pula genowa, którą można by w przyszłości wykorzystać do
tworzenia nowych odmian. Znikają odmiany odporne na zmienne warunki środowiska, choroby i szkodniki. Równocześnie wielu starszych mieszkańców ze wzruszeniem wspomina utracone
smaki i zapachy owoców, obecnie nie do kupienia w żadnym
sklepie. Aby zachować tą dawną jakość i skutecznie chronić zanikające bogactwo, powstał projekt mający na celu ratowanie
ginących drzew starych gatunków i odmian. Do osiągnięcia tego
celu niezbędne jest zaangażowanie w działania części społeczeństwa – właścicieli starych sadów i ogródków, którzy chcą
się podzielić zrazami swoich drzew owocowych. Posłużą one do
zaszczepienia ogrodowych podkładek, a w dalszej perspektywie, nowe sadzonki powstałe ze starych drzew (w odpowiednim
sadowniczo terminie, zaszczepione i wstępnie podhodowane)
trafią do szerszej uprawy, czyli zostaną rozdane mieszkańcom
Radzionkowa oraz pozostałych gmin województwa śląskiego.
Ważnym projektem, realizowanym częściowo na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, jest akcja ochrony starych odmian drzew owocowych i utrzymania zanikającej
lokalnej bioróżnorodności. Wszak dawne odmiany, szczególnie
jabłoni, stanowią dziedzictwo kulturowe Śląska, a zwłaszcza
okolic Radzionkowa, które jeszcze niedawno słynęły z bogatych
praktyk sadowniczych.

Projekt prowadzony jest wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół
Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Uzyskał dofinansowanie w ramach XI edycji Funduszu Naturalnej Energii.
/ Agnieszka Kandzia

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W drodze po rekord
Czy pokonanie 100 tys. km piechotą w ciągu 10 lat jest możliwe? Według
Sebastiana Majewskiego ze Zgorzelca – jak najbardziej! Na trasie jego
niezwykłej wędrówki, której celem jest ustanowienie rekordu Guinessa,
znalazł się także Radzionków.
36-letni podróżnik swój
spacer po Polsce rozpoczął
1 lipca 2020 roku na Rysach i właśnie tam swoją
wędrówkę zamierza zakończyć. W grudniu opuścił
Małopolskę, gdzie spędził
prawie pół roku, a obecnie przebywa w północnej
części województwa śląskiego. We wtorek, 16 marca, pan Sebastian odwiedził Radzionków, gdzie
złożył wizytę w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Sebastian Majewski każdego dnia pokonuje dystans
około 25 km. Wędrując,
zwiedza okoliczne atrakcje. Zdjęcia i filmy z jego
podróży można znaleźć na
facebookowym profilu –
Skrzat Odkrywca oraz na
Youtube.
/ DW

Eco Cidry Cross w czerwcu
Jeżeli ktoś myślał, że Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” podda się i nie zorganizuje V Eco Cidry Cross, był w błędzie! Zaległe zawody odbędą się
12 czerwca w księżogórskim parku.
Impreza miała się odbyć w 2020 roku, jednak ze względu na surowe obostrzenia epidemiczne, organizatorzy byli zmuszeni ją odwołać. Tym razem jednak liczą, że koronawirus nie pokrzyżuje planów, a amatorzy biegania i nordic walking będą mogli stanąć na starcie.
Trasy obu dyscyplin pozostaną niezmienione. Dla biegaczy przygotowano
jednak niespodziankę – możliwość startu na dystansie półmaratonu, czyli
dokładnie 21 km i 97 m. To poważne wyzwanie, którym sprostają tylko najwytrwalsi. Nie ma jednak wątpliwości, że w Radzionkowie takich osób nie
brakuje.
Zapisywać można się na stronie: elektronicznezapisy.pl/event/5510/strona.
html. Co ważne, wszystkie osoby, które zgłosiły się na ubiegłoroczną edycję, uiściły opłatę startową i nie ubiegały się o jej zwrot, proszone są o ponowne zapisanie z pominięciem etapu płatności. Na liście startowej będą
widniały jako zatwierdzone i opłacone przez organizatora.
/ DW

marzec-kwiecień 2021

Zostajemy
w grze
Mimo surowych obostrzeń, udało się zorganizować
wiele ciekawych imprez, w których wzięła udział
spora, zgodna z prawem, liczba osób. W 2021 rok,
MOSiR wkracza z nowymi nadziejami.
Sytuacja epidemiczna nadal jest skomplikowana,
a obostrzenia mocno ograniczają możliwości instytucji rekreacyjno-sportowych. Jak będą wyglądały
kolejne miesiące?
– Niczego nie można być pewnym w stu procentach –
mówi Grzegorz Zadęcki, dyrektor MOSiR. – Mocno
nastawiamy się na Akcję Lato. Chcemy otworzyć basen, zorganizować rodzinny piknik na Plantach i wiele
innych atrakcji. Liczymy też, że odbędą się nasze flagowe imprezy: w czerwcu Mistrzostwa Radzionkowa
w Żeglarstwie, a w październiku Sztafetowy Maraton
Miast i Gmin. Być może będą w zmienionej formie,
dla mniejszej liczby uczestników… tego w tej chwili nie
wiemy – dodaje.
Mniejsza liczba imprez sportowych wcale nie oznaczała mniejszego nakładu pracy. MOSiR w zeszłym
roku został gospodarzem Plant na Rojcy, miasteczka rowerowego, boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Mistrzostwa Sportowego, parków przy
ul. Danieleckiej i przy ul. Miedziowej oraz Eko-Rynku. W tym roku weźmie też pod swoje skrzydła boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa
Lompy.
– Opiekowanie się i dbanie o takie obiekty to nie tylko mnóstwo obowiązków, ale także odpowiedzialność.
Staramy się jednak, aby miejsca, którymi zarządzamy,
znajdowały się w jak najlepszym stanie i służyły mieszkańcom, nawet w tak trudnych i skomplikowanych
czasach – zapewnia Grzegorz Zadęcki.
/ DW

Rowerowe
szaleństwo
Kolarstwo górskie w Radzionkowie? Jak najbardziej! Po sześciu latach ta efektowna dyscyplina
sportu powraca do naszego miasta. I Wyścig MTB
XCO – Cider Cup odbędzie się 8 maja na Księżej
Górze.
Do udziału zaproszeni są wszyscy amatorzy wyczynowej jazdy na rowerze, niezależnie od wieku. Wyścig odbędzie się w formule olimpijskiej XCO. Jak
zapewniają organizatorzy – każdy spragniony rywalizacji znajdzie coś dla siebie.
Zapisy trwają. Zgłosić chęć udziału można pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl/event/5513.
html.
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 25 lutego 2021 roku na XXVI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXVI/269/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
2. Uchwałę Nr XXVI/270/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
3. Uchwałę Nr XXVI/271.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXVI/272/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021;
5. Uchwałę Nr XXVI/273/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak odpowiedzi na oficjalne pismo skierowane do Burmistrza Miasta Radzionków.
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

MIASTO LUDZI EKO

Surowce wtórne – plastik
W związku z napływającymi do Urzędu informacjami od firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców, że jakość zebranych surowców wtórnych z terenu Gminy
nie jest najlepsza, przypominamy zasady segregacji dla poszczególnych grup odpadów.
W tym wydaniu Kuriera na plan pierwszy weźmy PLASTIK.
WRZUCAMY (worek żółty): odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe – kartony po mleku
i sokach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki,
reklamówki i inne folie, aluminiowe puszki
po napojach i sokach, puszki po konserwach, folie aluminiowe, metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników
z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań
po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
styropianu, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Koreczki plastikowe zamiast umieszczać w żółtym worku można przeznaczyć
na konkretny cel charytatywny, wrzucając
je do metalowych serc, rozmieszczonych
na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, przy następujących
adresach: Planty – ul. Ks. Pawlaka oraz CK
„Karolinka” – Plac Jana Pawła II. Na sercach znajdują się tabliczki, gdzie umieszczane są informacje, dla kogo prowadzona
jest w danej chwili zbiórka.
Problem plastikowych śmieci
Skalę problemu odpadów plastikowych
widać, gdy spojrzymy na to, co dzieje się

w morzach i oceanach świata. Najbardziej
dobitnym przykładem jest niechlubna
Wielka Pacyficzna Plama Śmieci na Oceanie Spokojnym pomiędzy Kalifornią a Hawajami. Oszacowano, że to dryfujące skupisko odpadów to 4 mln ton. Najbardziej
niebezpieczne są mikroplastiki – drobne
tworzywa sztuczne mniejsze niż 5 milimetrów. Takie drobinki zawieszone w wodzie,
dostają się do tkanek organizmów odżywiających się poprzez filtrowanie, a następnie do wyższych elementów łańcucha
pokarmowego m.in. ryb, a w końcu do naszych organizmów.
Zmiana przepisów
Jeszcze nie tak dawno bardzo dużym problemem były torby z tworzywa sztucznego, które na potęgę były oferowane
we wszystkich sklepach. Zmiana przepisów, poprzez wprowadzenie opłaty recyklingowej, spowodowała zatrzymanie
często bezmyślnego trendu korzystania
z plastikowych toreb na najmniejszy drobiazg, bo obecnie już trzeba za tę torbę
zapłacić i wówczas zastanawiamy się bardziej czy jest ona w danym momencie niezbędna. Częściej też korzystamy z toreb
wielokrotnego użytku.
Nadal dużym problemem jest brak realnej partycypacji finansowej producentów
i wprowadzających produkty i opakowania
na rynek w zagospodarowaniu odpadów,
jak też zobowiązania ich do wykorzystywania w produkcji surowców wtórnych.
Odpady, które pozbawione są realnej war-

tości, rodzą wyłącznie koszty, a więc stają
się zwykłymi „śmieciami”. Co do tego problemu czekamy na przyjęcie w tym roku
przepisów w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), które powinny zatrzymać lawinowo rosnące ceny
odpadów komunalnych dla mieszkańców.
Ponadto, odpowiedzią na problem zaśmiecenia środowiska odpadami z tworzyw
sztucznych jest tzw. dyrektywa „plastikowa” (Single use plastics – SUP). Jeszcze
w tym roku jej pierwsze założenia wejdą
w życie. Z półek sklepowych zniknie dziesięć jednorazowych produktów z tworzyw
sztucznych, między innymi słomki, mieszadełka do napojów, talerzyki, sztućce i wykonane z polistyrenu ekspandowanego
(tzw. styropianu) pojemniki na żywność.
To najczęściej spotykane odpady na wybrzeżach mórz i oceanów. Podstawowym
celem tej nowej regulacji jest ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednak pojawiają się pewne kontrowersje, m.in.: zakaz pudełek i kubków
styropianowych, patyczków kosmetycznych, kijków do balonów czy też zwykłych
słomek, które od 2021 roku są zakazane
na rynku UE. W przypadku słomek, które są bardzo praktyczne dla dzieci czy też
osób chorych trudno będzie się przestawić całkowicie na wyrób będący papierową słomką.
Czy tak drastyczne ograniczenia byłyby
konieczne gdybyśmy prowadzili właściwą i odpowiedzialną segregację w każdym
miejscu naszego pobytu (podczas urlopu,
w pracy, w szkole itd.), a wszyscy recyklerzy odpowiedzialnie prowadzili procesy
przetwarzania odpadów?
/ Ewa Łabno
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Zgłaszanie zmian w opłatach
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Właściciel
nieruchomości
o każdej zmianie mającej
wpływ na wysokość opłaty
jest zobowiązany poinformować Urząd przez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W przypadku nowo zamieszkałego budynku, właściciel
jest zobowiązany do złożenia
pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. Natomiast w przypadku
zmiany danych dotyczących
np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć
zmianę deklaracji w terminie
do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli
chodzi o zmniejszenie opłaty
np. z powodu wyprowadzki
mieszkańca, zgłoszenie takiej
zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem moż-

liwości pomniejszenia opłaty
za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie
przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja. Wyjątkiem jest śmierć
mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy
od dnia tego zdarzenia.
Sytuacja wygląda
inaczej
w przypadku zgłoszenia zmian
wpływających na zwiększenie
opłaty, np. narodziny dziecka
czy wprowadzenie się nowego mieszkańca. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia
osoby do „opłaty śmieciowej”
również w terminie do 10.
dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo
zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona
od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania

w nieruchomości osoba generuje odpady komunalne.
Kolejnym aspektem, dotyczącym zgłaszania prawidłowej
liczby osób, zgodnie z liczbą faktycznie zamieszkującą
daną nieruchomość, jest częste zapominanie przez mieszkańców o dzieciach urodzonych. Z uwagi na pojawiające
się wśród mieszkańców opinie, że „dzieci nie muszą płacić za śmieci”, przypominamy, że obowiązek ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakłada
na wszystkich mieszkańców
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Żaden mieszkaniec miasta nie
jest zwolniony w całości z opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W związku z powyższym
Urząd Miasta apeluje do właścicieli nieruchomości aby wykonywali nałożony obowiązek
związany z deklarowaniem
w urzędzie, w spółdzielniach
czy we wspólnotach mieszkaniowych, wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość,
w tym dzieci.

Zachęcamy do niezwłocznego
deklarowania prawidłowej ilości osób mieszkających na nieruchomości i regularnego ponoszenia opłat za wszystkich
domowników. Przypominamy
również, że składanie nowych
deklaracji powinno nastąpić
przez osoby, które są już podatnikami i złożyły poprzednią
deklarację oraz opłacają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonać
tego można w Wydziale Ekologii przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK) w Radzionkowie lub
złożyć taką deklarację w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udzielają
pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK) pod
nr. tel. 32/388‒71‒62, 65.
/ Agnieszka Białas

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Chociaż walka ze smogiem zatacza coraz to szersze kręgi, wciąż
nikt nie wie, ile jeszcze funkcjonuje uciążliwych „kopciuchów”,
ile budynków wymaga przeprowadzenia termomodernizacji i ile
potrzeba środków finansowych przeznaczonych na realizację
działań na rzecz skutecznego ograniczenia niskiej emisji i wyraźnej poprawy charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Z różnym skutkiem zakończyły się dotychczasowe próby
przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła – pozyskane dane
na ten temat były niepełne, a utworzone bazy niekompatybilne
ze sobą. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy niewątpliwie był
brak odpowiednich przepisów, lecz przeszkoda ta w ostatnim
czasie została usunięta.
Obowiązująca od początku bieżącego roku nowelizacja ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i re-

montów zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB), która będzie kompleksowym w skali całego
kraju narzędziem do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
danych m.in. o źródłach emisji w sektorze komunalno-bytowym.
Baza ta będzie tworzona etapami przez najbliższe lata, a w jeden z nich – inwentaryzację źródeł ciepła – zostaną zaangażowani właściciele budynków i lokali, w których funkcjonują urządzenia grzewcze. Zgodnie z zapowiedziami Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy
nieruchomości (mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, produkcyjnych, usługowych, publicznych itd.) będą zobligowani do podania do CEEB podstawowych danych o eksploatowanych w ich
budynkach źródłach ciepła o mocy do 1 MW (tj. do 1000 kW) –
w terminie 12 miesięcy, za wyjątkiem źródeł uruchamianych po raz
pierwszy – wtedy termin będzie wynosi 14 dni od daty rozpoczęcia
eksploatacji urządzenia.
dokończenie na str. 1 6
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Wiaty „śmietnikowe”
Złapać na gorącym uczynku kogoś, kto
korzysta z cudzego śmietnika nie jest łatwo, dlatego najlepszym rozwiązaniem
jest zabezpieczenie wiaty „śmietnikowej” w taki sposób, aby mogli z niej korzystać wyłącznie mieszkańcy.
Obecne przepisy obligują właściciela nieruchomości (w tym solidarnie wszystkich
mieszkańców nieruchomości) do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych,
ale i również do utrzymywania należytego
ładu i porządku w wiacie „śmietnikowej”.
Obowiązki te określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Radzionków, który stanowi, iż właściciel
nieruchomości utrzymuje miejsce gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie:
•

sanitarnym, poprzez bieżące
oczyszczanie miejsc gromadzenia

odpadów ze wszystkich odpadów
komunalnych i umieszczanie ich
w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na ternie nieruchomości lub samodzielnie dostarcza
do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
•

porządkowym, poprzez zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów.

Często zdarzają się sytuacje, że niewłaściwie prowadzoną segregację odpadów
lub nieporządek w wiacie „śmietnikowej”
mieszkańcy tłumaczą faktem, „że do ich
śmietnika podrzucają odpady praktycznie wszyscy”. Tego typu sytuacje zdarzają
się notorycznie, dlatego należy pamiętać,
że zgodnie z prawem, to właściciel nieru-

Liczby nie kłamią

chomości będzie pociągany do odpowiedzialności za panujący stan porządkowy
na swoim terenie, a mieszkańcy mogą
zostać obciążeni podwyższoną opłatą
za wywóz odpadów, w związku z niewłaściwą segregacją odpadów (podwyższona opłata to 50 zł/osoby/mc).
W większości przypadków tego typu
problemy rozwiązuje budowa zamykanej
wiaty śmietnikowej – na klucz, do której
dostęp mają wyłącznie mieszkańcy oraz
firma odbierająca odpady. Zachęcamy
zatem zarządców wspólnot, spółdzielni
borykających się z tego typu problemami do przebudowy i zabezpieczenia zarządzanych przez nich wiat „śmietnikowych”.
/ Adam Piontek

Centralna
Ewidencja
Emisyjności
Budynków
dokończenie ze str. 1 5

Chociaż nasze nosy wciąż wyczuwają smog, a czujniki zapylenia powietrza niekiedy świecą czerwono-brązowymi barwami, faktem jest, że w naszym mieście z roku
na rok modernizuje się coraz więcej kotłowni.
To eksploatacja przestarzałych źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w największej mierze odpowiada za fatalny stan powietrza w sezonach grzewczych, a stopniowa wymiana niespełniających norm energetyczno-emisyjnych „kopciuchów” daje największy efekt ekologiczny w postaci uniknięcia emisji konkretnych ilości pyłów i gazów
do atmosfery. Efekt może jeszcze nieodczuwalny, ale na pewno krok po kroku osiągany. Jak prezentują się liczby modernizacji źródeł ciepła objętych dotacjami Gminy Radzionków na przestrzeni ostatnich lat pokazuje powyższy wykres.
Warto nadmienić, że do 10 marca 2021 r. do Urzędu Miasta Radzionków złożono już
180 wniosków o dofinansowanie do realizacji w bieżącym roku.
/ Michał Gwóźdź

Informacje te będzie składało się na specjalnej deklaracji w formie elektronicznej
lub pisemnej (tj. papierowej) do urzędu
swojego miasta, a wzory formularzy zostaną podane do publicznej wiadomości
w najbliższym czasie. Złożenie przedmiotowej deklaracji w ww. terminach oraz
ewentualna aktualizacja zawartych w niej
danych stanowić będzie ustawowy obowiązek, którego niedopełnienie będzie
traktowane jak wykroczenie i podlegać będzie karze grzywny.
Warto zatem śledzić doniesienia medialne na temat CEEB, pojawiające się zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Utworzona wspólnym wysiłkiem
baza danych będzie stanowiła narzędzie
do skuteczniejszego zarządzania programami ochrony powietrza i przyczyni się
do tak oczekiwanego wyeliminowania
uciążliwych źródeł niskiej emisji.
/ Michał Gwóźdź
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KS „Ruch” Radzionków

U progu rundy wiosennej
Piłkarze „Ruchu” Radzionków zakończyli już zimowe przygotowania do rundy wiosennej czwartej ligi śląskiej, a w
sobotę 13 marca meczem derbowym
z „Szombierkami” Bytom w Radzionkowie rozpoczęli walkę o ligowe punkty w
grupie pierwszej. Niestety w związku z
wciąż utrzymywanymi obostrzeniami
pandemicznymi mecz rozegrany został
przy pustych trybunach.
Podopieczni trenera Marcina Dziewulskiego mogą patrzeć na rundę rewanżową optymistycznie. Zimą drużynę szczęśliwie omijały poważniejsze kontuzje,
a gra w sparingach i osiągane w nich wyniki budowały dobrą atmosferę. O pięciu
kolejnych wygranych meczach sparingo-

wych pisaliśmy już poprzednio. Potem
„Ruch” dołożył do tego szóstą wygraną,
i to na wyjeździe z liderem trzeciej ligi
„Ruchem” Chorzów 2:1 (bramki Andrzeja
Piecucha i Michała Szromka), który jednak zagrał bez wielu podstawowych piłkarzy.
Dzień później drużyna pojechała na wyjazdowy sparing z „Odrą” Wodzisław Śląski – liderem drugiej grupy czwartej ligi.
Do przerwy po golach Amine Boudguigi i Szromka „Cidry” prowadziły 2:0, ale
ostatecznie przegrały 2:3. W kolejnym
meczu w Radzionkowie, „Ruch” grający
jednak w okrojonym składzie, przegrał 1:2
(bramka Mateusza Pietrygi) z czwartoligową „Unią” Turza Śląska. Piłkarze przygotowania zimowe zakończyli wygraną

3:2 z liderem ligi okręgowej „Orłem” Miedary. W meczu szansę dostali młodzi zawodnicy i juniorzy, a do siatki przeciwnika
trafiali Norbert Bereżewski, Szymon Matysek (obaj – juniorzy młodsi UKS „Ruch”)
oraz Kacper Zalewski.
Do zespołu żółto-czarnych dołączyli dwaj zawodnicy ze statusem młodzieżowca - bramkarz Mateusz Szukała, grający ostatnio w „Podhalu” Nowy Targ oraz
wracający z wypożyczenia do AKS Mikołów Kevin Rocki. W rundzie wiosennej
w radzionkowskich barwach nie zobaczymy zaś Roberta Boryczki, Łukasza Jaworka i Mateusza Pietrygi, którzy zostaną
wypożyczeni do końca sezonu do „Odry”
Miasteczko Śląskie.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Radzionków

Znamy terminy zawodów
Za oknem coraz cieplej, więc nad wodę ruszają wędkarze z radzionkowskiego Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego, mającego siedzibę w Suchej Górze, nad stawem
Grota. Na początku roku ustalony został terminarz zawodów wędkarskich, które
będą sukcesywnie przeprowadzane przez Zarząd Koła (o ile pozwolą na to pandemiczne przepisy).
Harmonogram zawodów:
• 18 kwietnia - zawody wiosenne otwarcie sezonu (staw Grota),
• 1 i 3 maja - zawody o tytuł Mistrza
Koła (zbiornik Amendy w BytomiuŁagiewnikach, staw Grota),
• 9 maja – zawody o tytuł Mistrza
Koła w spinningu na Chechle
(GP1),
• 23 maja - Zawody Rencistów,
Emerytów i Weteranów +55 (staw
Grota),
• 30 maja - zawody z okazji Dnia
Dziecka w kategoriach wiekowych
6‒9 lat, 9‒11 lat, 12‒15 lat (staw
Grota),
• 13 czerwca - Zawody o Puchar
Burmistrza Radzionkowa w kat.
open i U-15 (staw Grota),
• 20 czerwca - zawody o tytuł Mi-

•
•
•
•
•
•
•

strza Koła w spinningu GP2 (zbiornik Przeczyce),
4 lipca - zawody o tytuł Mistrza
Koła w metodzie feeder (zbiornik
Kozłowa Góra),
8 lipca na Grocie, zawody „Lato
z wędką”, U-15 (staw Grota),
8 sierpnia - Zawody Zarządu
i Władz Koła oraz udzielających się
pracą (staw Grota),
15 sierpnia - Zawody o Puchar
Prezydenta Bytomia (miejsce
do uzgodnienia),
29 sierpnia - zawody „Pożegnanie
Lata”, U-15 (staw Grota),
19 września - zawody spinningowe „Puchar Jesieni”, GP3 (zbiornik
Przeczyce),
19 września - zawody o tytuł Mistrza Spinningu (U-15, U-20), miej-

sce do uzgodnienia,
• 10 października - Zawody o Puchar Prezesa Koła nr 47 Radzionków - open (staw Grota),
• w terminie i miejscu dotychczas
nieuzgodnionym odbędzie się rywalizacja o Puchar Mistrza Koła
w zawodach rzutowych, a także
o tytuł Mistrza Koła U-15, U-20
oraz kobiet.
Informujemy, iż osoby zainteresowane
członkostwem w Kole i zdaniem egzaminów na Kartę Wędkarską mogą to zrobić w pierwszą i ostatnią środę miesiąca,
w godzinach 15.00‒17.00, w rybaczówce
na Grocie. Wymagana jest wiedza z zakresu ochrony i połowu ryb, którą sprawdza Komisja Egzaminacyjna. Członkowie
Koła mają możliwość dokonywania opłat
za wędkowanie w 2021 r. w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 16.00‒19.00
(do końca kwietnia), w suchogórskiej rybaczówce.
/ Jacek Lubos
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UKS KARATE „Hajime”

Bardzo udane mistrzostwa karate
Mistrzostwa Makroregionów Śląskiego i Dolnośląskiego oraz Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin odbyły się 14 marca w Dąbrowie Górniczej. Radzionkowski klub UKS Karate „Hajime” reprezentowało siedmiu zawodników,
zdobywając w kumite (walkach) siedem medali oraz w kata (formach) srebrny medal.

Nasi medaliści w kumite to: Marcelina
Kontny (złoty medal w kat. semi kontakt młodziczek – 50 kg), Michalina Jabłońska (złoty medal w kat. junior – 55
kg), Katarzyna Czernik (złoty medal w
kat. junior – 60 kg), Agata Czernik (brązowy medal w kat. semi kontakt młodziczek – 40 kg), Emilia Ledwoń (brązowy medal w kat. junior – 50 kg), Michał
Ząbkowski (brązowy medal w kat. semi
kontakt młodzików – 45 kg), Anna
Czernik (brązowy medal w kat. junior
– 60 kg). W kata srebrny medal w kategorii młodziczek zdobyła Agata Czernik. Gratulujemy!
W tym roku po raz pierwszy Makroregion został połączony jako jeden dla
Dolnego i Górnego Śląska. W zawodach
wystartowało ok. 300 zawodników,
oczywiście z zachowaniem obecnych
standardów bezpieczeństwa.
/ Krzysztof Habraszka
UKS Karate „Hajime”

Pamiątkowe zdjęcie medalistów

Nagrody za wysokie wyniki sportowe
Po zasięgnięciu opinii komisji ds. przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, Burmistrz Miasta Radzionków zarządzeniem
przyznał nagrody dla sportowców za osiągnięcia zdobyte w 2020 roku. Łącznie wyróżniono 18 zawodników.
Przypomnijmy, że nagrody przyznawane
są zawodnikom, będącym mieszkańcami Radzionkowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo
w turniejach krajowych lub międzynarodowych w dyscyplinach sportowych
olimpijskich lub paraolimpijskich. Nagrody (rzeczowe bądź finansowe) uzależnione są od osiągniętych wyników.
W tym roku nagrody pieniężne otrzymają:
Wiktoria Baron – judo
Agata Będkowska – tenis ziemny

KURIER
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Mateusz Bomba – piłka wodna
Michał Bryła – kolarstwo górskie
Maciej Kiwacki – piłka wodna
Alicja Pachulska – ujeżdżenie
Magdalena Rozenbaum – judo
Anna Sitek – siatkówka/siatkówka plażowa
Bartosz Szopa – piłka wodna
Nagrody rzeczowe otrzymają:
Aleksandra Aleksa – gimnastyka artystyczna
Julia Bisikiewicz – gimnastyka artystyczna

Marta Hawel – gimnastyka artystyczna
Oliwia Matura – pływanie
Paweł Piekarczyk – judo
Małgorzata Rozenbaum – judo
Paulina Wilczek – tenis ziemny
Antoni Wylenżek – tenis ziemny
Mikołaj Żurek – tenis ziemny.
Uroczyste wręczenie nagród planowane
jest na czerwiec.
Wszystkim uzdolnionym sportowcom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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