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Nasze organizacje
pozarządowe są
wyjątkowo aktywne

W jakim celu zostało utworzone sta-
nowisko Pełnomocnika Burmistrza
ds. Współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi?

Około dwadzieścia lat temu Urząd Mia-
sta Radzionków przystąpił do progra-
mu „Przejrzysta Polska”. Jednym z wa-
runków uczestnictwa w tym programie 
było utworzenie stanowiska osoby 
współpracującej na bieżąco z organi-
zacjami pozarządowymi i będącej bez-
pośrednim łącznikiem pomiędzy gminą 
a tzw. trzecim sektorem.

Jak układa się współpraca pomiędzy 
Urzędem Miasta a radzionkowskimi 
organizacjami pozarządowymi?

W moim odczuciu bardzo dobrze. Przez 
ponad dwadzieścia lat istnienia samo-
dzielnej gminy udało nam się wspólnie 
z organizacjami pozarządowymi wy-
pracować model współpracy oparty 
na partnerstwie. Potrzeby organizacji 
są zróżnicowane, jak same organizacje. 
Na terenie miasta aktywnie funkcjo-
nuje obecnie około 45 stowarzyszeń, 
działających w przeróżnych obszarach: 
od sportu, poprzez szeroko rozumia-
ną kulturę na ekologii kończąc. Wśród 
tych organizacji są zarówno takie, któ-
re mogą się pochwalić ponad stuletnią 
historią, jak i takie, które zostały zało-
żone kilka lat temu. Są także takie, któ-
re są stricte „radzionkowskie”, jak i te, 
które są oddziałami ogólnopolskich or-
ganizacji, np. PCK, PTTK czy Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów. Działają w mieście organizacje 
bardzo liczne, skupiające kilkuset człon-

ków, jak i mniejsze, bardziej kameral-
ne, do których należy kilkanaście osób. 
Z wszystkimi podejmujemy aktywną 
współpracę.

Na czym polega współpraca miasta 
z tymi stowarzyszeniami?

Współpracujemy ze sobą zarówno 
w formach finansowych, jak i pozafi-
nansowych. Staramy się w miarę po-
siadanych możliwości udostępniać 
sale na próby czy spotkania, zaprasza-
my na szkolenia, nagłaśniamy przed-
sięwzięcia związków i stowarzyszeń 
oraz przekazujemy środki na organiza-
cję różnych przedsięwzięć. Przed pan-
demią, miasto razem z organizacjami 
wspólnie organizowało rocznie ponad 
80 różnych imprez. Niestety ubiegły 
rok, ze względu na panujące obostrze-
nia sanitarne był pod tym względem 
mniej owocny. Wspólnie zrealizowali-
śmy niespełna 40 przedsięwzięć. Nie 
odbyły się także dwie ostatnie edycje 
Dni Radzionkowa – imprezy, której siła 
tkwiła właśnie w zaangażowaniu ra-
dzionkowskich stowarzyszeń.

Jakie są plany współpracy na przyszły 
rok?

Na ostatniej sesji, Rada Miasta Ra-
dzionków przyjęła program współpra-
cy na 2022 rok z organizacjami poza-
rządowymi. Mam nadzieję, że sytuacja 
związana z COVID-19 stanie się na tyle 
stabilna, że będziemy mogli wspólnie 
zaangażować się w Dni Radzionkowa. 
Planujemy zorganizować je w połowie 
czerwca przyszłego roku. Za kilka ty-
godni ogłosimy otwarty konkurs na do-
tację w zakresie piłkarskiego szkolenia 
dzieci i młodzieży, na bieżąco będzie-

my wspierać też konkretne projekty au-
torstwa naszych stowarzyszeń. Liczę, 
że podobnie jak w ubiegłych latach, 
dzięki wspólnemu zaangażowaniu sa-
morządu i pracy radzionkowskich wo-
lontariuszy w Radzionkowie „będzie się 
dużo działo”.

Czego Pan, jako osoba odpowiedzial-
na za współpracę z trzecim sektorem, 
życzyłby sobie na przyszły rok?

Z całą pewnością końca pandemii. 
Zmieniające się obostrzenia utrudnia-
ją planowanie działań zarówno przez 
gminę, jak i przez organizacje pozarzą-
dowe. Chciałbym oczywiście, aby moż-
liwości finansowe samorządu pozwala-
ły na wcielenie wszystkich pomysłów 
wypływających od lokalnych związków 
i stowarzyszeń. Mimo tego, że kwo-
ta w budżecie miasta przeznaczona 
na współpracę w 2022 roku jest nieco 
wyższa niż w roku bieżącym, to rosną-
ce koszta wszystkich usług spowodu-
ją, że części planów nie uda się wcielić 
w życie. Cieszy mnie, że w przyszłym 
roku zostanie przeprowadzona po raz 
pierwszy w naszym mieście procedura 
gminnego budżetu obywatelskiego, któ-
ra z cała pewnością uaktywni lokalnych 
liderów i pozwoli zrealizować ciekawe 
pomysły. Liczę też, że uda się Urzędowi 
Miasta pozyskać środki na przebudowę 
byłej restauracji „U Blachuta” oraz bu-
dynku węzła ciepłowniczego przy ulicy 
Sadowej. Mamy nadzieję, że w obu tych 
budynkach uda się wygospodarować 
powierzchnię użytkową dla sprawnego 
funkcjonowania radzionkowskich orga-
nizacji pozarządowych.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

JAROSŁAW WROŃSKI
Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy 
Miasta Radzionków
z Organizacjami Pozarządowymi



3październik-listopad 2021AKTUALNOŚCI

Nasze organizacje
pozarządowe są
wyjątkowo aktywne

Nauczyciele i uczniowie
świętowali wspólnie
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Gabriel Tobor wyróżnił tradycyjnie 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrodził uczniów, 
osiągających najlepsze wyniki w nauce. Uroczysta gala odbyła się 14 październi-
ka w Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie.

– Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wyjątkowym w skali roku – mówił w trakcie 
uroczystości Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. – Jest okazją do docenienia pracy 
wszystkich zaangażowanych w system oświaty. Słynne zdanie Jana Zamojskiego „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” nie traci na aktualności. Dlatego 
chcę dziś podziękować wszystkim pracownikom systemu edukacji – dyrektorom, nauczy-
cielom, pracownikom administracji i działów technicznych, a także uczniom i rodzicom 
za ich zaangażowanie i pracę w tak trudnym czasie pandemii. Zdaliście Państwo ten trud-
ny i wymagający egzamin. Dziękuję za nieustanne zapewnianie wysokiej jakości edukacji 
w naszym mieście – podkreślał.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali: Ilona Tomczyk 
(Przedszkole nr 2), Justyna Urbańska (SP nr 2), Marek Napieraj (SP nr 1), Barbara 
Bochnia (Przedszkole nr 3), Anna Gajkiewicz (Przedszkole nr 4), Agnieszka Brenza 
(SP nr 1), Dariusz Dróżdż (SP nr 1), Agnieszka Jochlik (SP nr 2), Elżbieta Krzemińska 
(SP nr 4).

Wyróżnienia przyznane zostały też absolwentom szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Nagrodę I stopnia otrzymali: Agata Bunio (SP nr 1), Filip Gołąbek 
(SP nr 2). Wyróżnienia II stopnia odebrali: Karolina Śliwińska (SP nr 1), Milena Leciej 
(SP nr 1), Patryk Tomczyk (SP nr 1), Leon Rożeń (SP nr 2), Bartosz Bula (II Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach). Nagrody III stop-
nia otrzymali: Nikola Pindel (SP nr 1), Jakub Ciepłak (SP nr 2), Kinga Harwig (SP nr 4). 
Wyróżnionym pedagogom i uczniom serdecznie gratulujemy!

/ŁK

Pięknie,
patriotycznie
Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy 
na obchody Narodowego Święta Nie-
podległości, które odbędą się w czwar-
tek, 11 listopada. Będzie to pierwsza 
tego typu uroczystość po półtorarocznej 
przerwie spowodowanej pandemią.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 
w kościele pw. św. Wojciecha Mszą św. 
w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu 
o godz. 10.30 na Forum Miejskim przy 
Placu Letochów zaplanowano składa-
nie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich. O godz. 18.00 
w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie 
się koncert z okazji Święta Niepodległo-
ści w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk” z gościnnym udziałem Chó-
ru „Halka” z Piekar Śląskich. Bilety w ce-
nie 20 zł. W ramach obchodów odbędą 
się również Mistrzostwa Radzionkowa 
w Piłce Nożnej Halowej. Rozgrywki roz-
poczną się 20 listopada o godz. 9.00 
w hali sportowej MOSiR.

Organizatorem uroczystości jest 
Urząd Miasta Radzionków. Zachęcamy 
do udziału w obchodach, a organizacje 
pozarządowe i instytucje do wystawie-
nia pocztów sztandarowych. Szczegó-
łowy program obchodów dostępny  jest 
na stronie: www.radzionkow.pl i na pla-
katach.

Nauczyciele wyróżnieni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce.

Wybory
uzupełniające
W związku z wygaśnięciem manda-
tu radnego Ludomira Pawłowskiego, 
w Radzionkowie przeprowadzone zo-
staną wybory uzupełniające do Rady 
Miasta w jednomandatowym okręgu 
wyborczym nr 6. Mieszkańcy zagłosu-
ją 21 listopada 2021 r. 

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje: ul. Gajda-
sa, Gwarków od nr 2 do nr 50, bp. Igna-
cego Krasickiego, Lipoka, Mazura, Mę-
czenników Oświęcimia od nr 37 do nr 
62, Ogiermana, Pod Lipami, Stanisława 
Schwallenberga, Henryka Sienkiewicza, 
Stypy, Szymały od nr 17 do nr 103, Unii 
Europejskiej, Windera. W wyborach kan-
dydują: Robert Tobór (KWW Roberta To-
bór) i Bartosz Niewiadomski (KWW Ra-
dzionków Młoda Energia).
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Przebudowa
ul. Marii Dąbrowskiej
Na dwa etapy podzielona została prze-
budowa ul. Marii Dąbrowskiej. Pierwszy 
przewiduje budowę zbiornika retencyj-
nego wraz z ogrodzeniem, zjazdem i se-
paratorem przy ul. Nieznanego Żołnierza 
na potrzeby odprowadzenia wód desz-
czowych z nawierzchni drogi. Prace ru-
szyły pod koniec września i potrwają do 
30 listopada br.

– Drugi etap obejmować będzie przebu-
dowę ulicy Marii Dąbrowskiej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżo-
wania z ul. Nieznanego Żołnierza – mówi 
Justyna Misiołek, Naczelnik Wydzia-

łu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM 
Radzionków. – Wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa, pojawi się też nowe 
oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe 
i poziome oraz specjalna konstrukcja opo-
rowa. Planujemy także przebudować sieć 
elektroenergetyczną na podstawie wyko-
nanej wcześniej dokumentacji projektowej. 
Obecnie trwają procedury związane z wy-
łonieniem wykonawcy robót – podkreśla. 

Planowany termin zakończenia zadania 
to 12 miesięcy od dnia przekazania pla-
cu budowy.

/ŁK
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Przesiadka
w centrum
Pod koniec tego roku do użytku oddane 
zostanie centrum przesiadkowe miesz-
czące się przy Dworcu PKP Rojca. 

Dzięki unijnej dotacji powstał budynek 
z zapleczem socjalnym i poczekalnią, 
parking z miejscami dla niepełnospraw-
nych oraz miejsca postojowe dla rowe-
rów. Obiekt zostanie objęty też monito-
ringiem.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 
1,3 mln zł. W 85% zadanie sfinansowa-
ne zostało ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014‒2020.

Chodnik przy ul. Długiej
Znamy już wyniki głosowania Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Aż dwa projekty zgłoszone przez 
mieszkańców Radzionkowa otrzymały 
dofinansowanie.

Dotację w wysokości 129 tys. zł otrzymał 
projekt „Budowa Pszczelego Parku Edu-
kacyjnego na terenie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Radzion-
kowie”. Jego celem jest rozwijanie świa-
domości ekologicznej u najmłodszych 
mieszkańców regionu poprzez dostar-
czenie wiedzy oraz nabycie praktycz-
nych umiejętności na zajęciach warsz-
tatowych. Realizacja przedsięwzięcia 
polegać będzie na zagospodarowaniu 
nieużywanej części boiska trawiastego 
radzionkowskiej placówki na Pszczeli 
Park Edukacyjny. Znajdą się w nim inte-
raktywne gry edukacyjne, plansze infor-
macyjne, wiaty do prowadzenia warsz-
tatów. Powstanie też łąka kwietna oraz 
nasadzone zostaną nowe drzewa owo-
cowe. 

Dotację w wysokości 75 tys. zł otrzy-
ma też projekt „Werci sie robić do baj-
tli”. Organizatorzy planują zorganizować 
warsztaty kultury śląskiej dla przed-
szkolaków i uczniów klas 1‒3 z powia-
tu tarnogórskiego. Zajęcia połączone 
będą z pokazem tańców i pieśni śląskich 
w wykonaniu młodych artystów z ze-
społu pieśni i tańca.

/ŁK

Dobiegają końca prace związane z przebudową chodnika przy ul. Długiej od skrzyżo-
wania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką. 

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię chodnika, zjazdów i obrzeży betono-
wych. Przeprowadzono również renowację pasa zieleni i regulację urządzeń uzbroje-
nia podziemnego. Koszt inwestycji to 248 tys. zł, z czego 220 tys. zł stanowiła dota-
cja celowa, którą gmina pozyskała na mocy porozumienia z powiatem tarnogórskim. 
Zadanie zostało bowiem wybrane przez głosowanie mieszkańców w ramach budżetu 
partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego w 2020 r.

/ŁK

Dwa projekty 
z dotacjami

Dotacja na inwestycję
Miasto otrzyma 4 275 000 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Pieniądze przeznaczone zostaną na projekt „Moder-
nizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby trans-
portu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie zatoka autobusowa przy ul. ks. Knosały 
w rejonie nowego placu miejskiego oraz przy ul. Kużaja w Radzionkowie. Prace obejmą 
również budowę miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a tak-
że parkingu dla rowerów. Planowana jest też budowa i przebudowa sygnalizacji świetl-
nych i włączenie ich do systemu ITS, budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych 
wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodnika i budowa toalety publicznej. Do-
datkowo pojawi się nowe oświetlenie i zieleń. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane 
w ciągu 12 miesięcy. Wkład własny gminy to 225 tys. zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększe-
nie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizo-
wanych przez samorządy. Wysokość dotacji jest zależna od obszaru priorytetowego, 
w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane przez BGK.

/ŁK
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Barbórka: koncert  
dla górniczej braci

Mistrzowska 
klasyka
Arcydzieła muzyki wokalno-instrumentalnej 
rozbrzmiały 3 października w kościele pw. św. 
Wojciecha w Radzionkowie w ramach szesna-
stej edycji Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego.

Koncert był połączeniem muzyki dawnej z dzie-
więtnastowieczną i współczesną. Przed radzion-
kowską publicznością wystąpili Jarosław Kitala 
(baryton) - absolwent klasy śpiewu solowego Aka-
demii Muzycznej w Katowicach i Opera Studio 
przy Opéra National du Rhin w Strasbourgu oraz 
Urszula Jasiecka-Bury (organy), która przez ponad 
17 lat współtworzyła, jako organistka i klawesy-
nistka, Zespół Muzyki Dawnej „Parnassos”. W pro-
gramie koncertu znalazły się m.in. utwory Claudio 
Monteverdiego, Georga Friedricha Händla, Fryde-
ryka Chopina, Antona Rubinsteina czy Clauda-Mi-
chela Schönberga.

Tegoroczna „Barbórka”, ze względu na sytuację epidemiczną, będzie miała 
nieco inny przebieg. Obchody rozpoczną się jednak tradycyjnie „pobudką 
górniczą”.

W sobotę, 4 grudnia, o godz. 5.30 w kilku miejscach miasta orkiestra górni-
cza wykona utwory dedykowane czynnym i emerytowanym pracownikom 
kopalń i ich rodzinom. O godz. 8.30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą 
się godzinki ku czci św. Barbary, po których o godz. 9.00 odprawiona zo-
stanie uroczysta Msza św. w intencji górniczej braci.
Składanie wiązanek kwiatów w kaplicy św. Barbary na terenie Miniskan-
senu Górniczego w Rojcy odbędzie się o godz. 10.30. W tym roku nie od-
będzie się górnicza biesiada. W zamian zaplanowano koncert Grzegorza 
Poloczka dedykowany górniczej braci, który odbędzie się 2 grudnia o godz. 
18.00 w Centrum Kultury „Karolinka”. Informacje o terminie i sposobie od-
bioru bezpłatnych wejściówek znajdą się na stronie internetowej urzędu 
i na plakatach.

Barbórkowe obchody organizowane są przez Urząd Miasta Radzionków 
oraz Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie.

/ŁK

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej roz-
poznawalnych projektów społecznych w Polsce. 
W tym roku po raz pierwszy zagości w Radzion-
kowie. Na pomoc liczyć mogą najbardziej po-
trzebujące rodziny i samotni mieszkańcy miasta.

Od dwudziestu lat wolontariusze Szlachetnej 
Paczki spotykają się z potrzebującymi, przycho-
dzą do ich domów, docierają do prawdziwej bie-
dy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną 
sytuację rodziny, podejmują decyzję o włączeniu 
jej do projektu. Wspierane są rodziny, które mimo 
trudności walczą o zmianę swojej sytuacji. Na po-
moc liczyć mogą też osoby, które same sobie nie 
poradzą – ubodzy, seniorzy, niepełnosprawni. Dla 
nich paczka jest formą wsparcia, przywróceniem 
nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi. 

Warto dołączyć do wyjątkowej akcji. Zaintereso-
wani znajdą szczegółowe informacje o akcji na 
stronie: www.szlachetnapaczka.pl.

„Orzeł i Róża”dla
naszej Harfy
Chór Mieszany „Harfa” z Radzionkowa otrzymał prestiżową Nagrodę 
„Orła i Róży”, przyznaną przez Radę Powiatu Tarnogórskiego. Wyróżnie-
nie jest docenieniem działalności zespołu związanej z krzewieniem pol-
skiej kultury i śląskich tradycji śpiewaczych.

– To ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że nasza działalność została dostrzeżona 
– mówi Jadwiga Wylenżek, prezes Chóru Mieszanego „Harfa”. – Nagroda to 
również zachęta dla nas, by kontynuować chóralną tradycję i rozwijać działal-
ność, tak by chór przez kolejne lata był chlubą miasta – podkreśla. 

Zespół swoją działalność rozpoczął 102 lata temu – w marcu 1919 r. W tym 
czasie brał udział w licznych koncertach, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Występował także przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia w Katowicach. 

Za nami Dzień Seniora
W październiku w naszym mieście odbył się Dzień Seniora. Najstarsi 
mieszkańcy miasta spotkali się w Restauracji u Letochy, by wspólnie świę-
tować. 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Urząd Miasta we współpracy 
z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
– Radzionków.

Oddaj krew
Mieszkańcy Radzionkowa regularnie uczestni-
czą w akcjach krwiodawstwa. Najbliższa okazja 
będzie 4 grudnia, na parkingu Urzędu Miasta.

Zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” oraz Urząd 
Miasta Radzionków.

Szlachetna
paczka
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Czy wiesz dlaczego
nie należy dokarmiać
gołębi?

Bilet za nakrętki
Aż czternaście worków nakrętek o pojemności 120 
litrów zebrali najmłodsi mieszkańcy w ramach waka-
cyjnej akcji „Bilet za nakrętki”.

Dzieci, które oddały surowce wtórne, otrzymały bez-
płatne wejściówki na księżogórski basen. Łącznie 
rozdano 150 biletów. Dochód ze sprzedaży nakrę-
tek zostanie przekazany na leczenie oraz rehabilita-
cję mieszkanki Radzionkowa Hani Zając. Dziękujemy 
za tak liczny udział w akcji dzieciom i ich rodzicom 
oraz Stowarzyszeniu „Cidry Lotajom”.

Gołębie to powszechny problem, z którym mierzą sie mieszkańcy miej-
skich osiedli. Idealne warunki do ich bytowania często stwarzamy im 
sami – wyrzucając pokruszony chleb czy resztki pokarmów. W trosce 
o zdrowie mieszkańców Radzionkowa, a także czysty wygląd naszego 
miasta apelujemy o niedokarmianie gołębi!

Gołębie miejskie są żywicielami i nosicielami niebezpiecznych dla czło-
wieka pasożytów, a pozostawione przez nie resztki jedzenia są wspania-
łą pożywką dla gryzoni, np. szczurów i myszy. 

Ptasie odchody są zagrożeniem sanitarnym, zetknięcie się z nimi może 
powodować około 60 chorób zakaźnych, np. pleśniawki, choroby dróg 
oddechowych i układu pokarmowego, zapalenie opon mózgowych, hi-
stoplazmozę, grzybicę, kryptokokozę, salmonellozę czy bardzo groźną 
ornitozę.

Pieczywo, które zwykle rzucamy gołębiom, nawet jeśli nie jest spleśnia-
łe, zawiera w sobie mnóstwo polepszaczy, proszków do pieczenia i in-
nych chemicznych dodatków. Ptaki nie są przystosowane do jedzenia 
takiego pokarmu i mogą od niego chorować. 

Dokarmianie gołębi, a tym samym oswajanie z człowiekiem, powoduje 
niekontrolowany wzrost ich liczebności. W zagęszczonej populacji do-
chodzi do łatwego rozprzestrzeniania się chorób, nienaturalnych zacho-
wań czy deformacji kończyn. Dostarczanie łatwego pożywienia powo-
duje, że ptaki nie szukają już niczego same, żerując jedynie na tym co 
dostaną.

Odchody gołębi powodują ogromne obniżenie estetyki miasta, generują 
dodatkowe koszty związane z ich sprzątaniem. 

Rozrzucanie jakichkolwiek odpadów, w tym jedzenia, w miejscach pu-
blicznych jest zanieczyszczaniem środowiska, a zatem stanowi łama-
nie przepisów porządkowych. Podstawą do podejmowania interwencji 
przez odpowiednie służby jest kodeks wykroczeń, w myśl którego, zgod-
nie z art. 145 zakazuje się zaśmiecania i zanieczyszczania terenów pu-
blicznych pod karą nagany lub grzywny.

Książki online 
dla każdego
Od początku sierpnia Miejska Biblioteka Publicz-
na w Radzionkowie umożliwia swoim Czytelnikom 
darmowy dostęp do ebooków w trzech serwisach: 
Legimi, IBUK Libra oraz Ebookpoint BIBLIO. Jest to 
możliwe dzięki realizacji przedsięwzięcia „Książki on-
line dla każdego”, finansowanego w ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Śląskiego na rok 2021.

Serwis Legimi oferuje przede wszystkim bogaty wy-
bór beletrystyki, w tym najważniejsze dla czytelników 
nowości wydawnicze! Z kolei IBUK Libra jest serwi-
sem przeznaczonym głównie dla studentów i pra-
cowników naukowych, ale znajdują się tam również 
publikacje z zakresu literatury pięknej, reportażu, po-
radnictwa oraz książki dla dzieci i młodzieży. Serwis 
Ebookpoint BIBLIO to natomiast zbiór tytułów z lite-
ratury pięknej, a także publikacje grupy wydawniczej 
Helion (ebooki, audiobooki oraz e-kursy).

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dostępu 
do ebooków zapraszamy do odwiedzenia radzion-
kowskich placówek bibliotecznych. Akcja potrwa do 
sierpnia 2022 roku.

Jubileusze małżeńskie – apel do par
obchodzących złote i diamentowe gody
Pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego, za-
meldowane na pobyt stały w Radzionkowie, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Sta-
nu Cywilnego, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 5 (parter) – celem wypełnienia 
wniosku o przyznanie odznaczenia.
Medal od prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę 
dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Ma on kształt 
sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis „Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże.

Urząd  Stanu Cywilnego
w Radzionkowie pracuje:

w poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. od 7.00  do 15.00
w środę w godz. od 7.00  do 17.00
w piątek w godz. od 7.00 do 13.00
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Motyli
zakątek
Tej jesieni, na powierzchni około 200 m2 na-
szego Ogrodu, powstaje rabata dedykowana 
motylom. Nasadzane są rośliny żywicielskie 
dla różnych gatunków dorosłych motyli oraz 
ich gąsienic.

Dobór gatunkowy roślin uwzględnia ciągłość 
kwitnienia w całym sezonie wegetacyjnym. 
W sumie jesienią wysadzono ponad 400 sa-
dzonek 50 różnych gatunków i odmian bylin. 
Wśród nich są m.in.: jeżówka, dzielżan, ostro-
gowiec, liatra, wieczornik, lebiodka, driakiew, 
firletka. Są to rośliny obficie i kolorowo kwit-
nące, bogate w nektar, które poza funkcją po-
karmową dla motyli, uatrakcyjnią również spa-
cer w ogrodzie. Nie zabraknie także krzewów, 
takich jak budleja i barbula, których kwiaty są 
wyjątkowo pożądane przez wiele różnych ga-
tunków dorosłych owadów. Ale nie tylko rośli-
ny cieszące oczy pojawią się na motylej łące. 
Gatunki żywicielskie dla niektórych motyli to 
również pokrzywa czy szczaw. Liście tych ro-
ślin, skromnych jeśli chodzi o wygląd, zwycza-
jowo traktowanych jako chwasty, są niezbędne 
dla rozwoju gąsienic motyli, takich jak rusałka 
pawik lub rusałka pokrzywnik. Ich gąsienice że-
rują na pokrzywie lub czerwiończyku dukaciku 
i czerwiończyku nieparku. Z pewnością odwie-
dzą radzionkowską motylą rabatę, wypatrujmy 
ich wiosną i latem. Z kolei gąsienice modraszka 
ikar oraz kraśnika sześcioplamka, spotykanych 
w okolicy, potrzebują obecności koniczyny lub 
innych gatunków roślin z rodziny (a jakże!) mo-
tylkowatych. Z koniczyny korzystają również 
niektóre dorosłe motyle, m.in. nektar z jej kwia-
tów chętnie spija bielinek kapustnik. 

Założeniem ogrodowej rabaty jest zbudowa-
nie różnorodnej bazy pokarmowej, która słu-
żyć będzie wielu gatunkom motyli. Zadaniu 
przyświeca również cel edukacyjny. Dlatego 
wokół rabaty pojawią się tabliczki edukacyj-
ne dotyczące motyli, które regularnie będą 
odwiedzać rabatę. Wokół pojawią się też ele-
menty małej architektury.

/Julia Góra

Dzień jesieni

W niedzielę, 26 września, na Księżej Górze odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Jesieni. Wydarzenie przygotowali pracownicy Śląskiego Ogrodu Botaniczne-
go w Radzionkowie, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Była to ostatnia 
w tym roku impreza przyrodnicza z cyklu „Śląski Kalendarz Ekologiczny”. Ko-
lejne są planowane na wiosnę.

Dzień Jesieni świętowaliśmy przy pięknej słonecznej pogodzie. Uczestnicy dopi-
sali. Wydarzenie rozpoczęło się w samo południe trzema prelekcjami w auli Re-
gionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, później wystartowały różnorodne warsz-
taty, wycieczki tropem jesieni oraz gra terenowa w harcerskim stylu. Dzieci oraz 
młodzież, a także osoby dorosłe, mogły własnoręcznie wykonać świeczkę, lata-
wiec, bukiet z klonowych liści lub kasztanowego ludka. W laboratorium ekspe-
rymentowano między innymi ze zjawiskiem fluorescencji, pochodzącej z drew-
na kasztanowca, a w pracowni mikroskopowej przyglądano się z bardzo bliska 
nasionom. Najmłodsi z zapałem malowali gipsowe odlewy listków. Podczas gry 
terenowej trzeba było wcielić się w bocianicę Ciconię i podejmując trafne (lub 
nie) decyzje, pomóc jej dolecieć do Afryki na zimowisko. Najszybsze i najsku-
teczniejsze drużyny otrzymały nagrody. Podczas Dnia Jesieni pracownicy Ogro-
du rozdawali także sadzonki starych odmian drzew owocowych, głównie jabło-
ni (rozdano ich prawie dwieście). Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Radzionkowa i okolicznych gmin. Wydarzeniu towarzyszył kier-
masz rękodzieła. Pojawiło się również stoisko degustacyjne Lokalnego Rolnika, 
a uczniowie tarnogórskiego gastronomika w ramach obiadu serwowali jesienne 
pyszności. Nie zabrakło także kawiarenki z tradycyjnym śląskim kołoczem. Jed-
nym zdaniem – działo się wiele, a atmosfera była wspaniała.

/Julia Góra

Budowa motylej łąki.

Rozdawanie sadzonek.
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Projekt „Przystań Miejska 1” realizowany będzie do końca li-
stopada. W ostatnim czasie organizatorzy uhonorowali naj-
wytrwalszych uczestników warsztatów w ramach Rodzinnego 
Pikniku podsumowującego cały projekt.

Spotkanie połączone było z koncertem kulminacyjnym IX edycji 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”. Tego 
dnia otwarta została również wystawa prac przygotowanych przez 
uczestników warsztatów rękodzielniczych i krawieckich. Na ekspozy-
cji swoje prace zaprezentowały: Wiesława Bednarska, Beata Burzik, 
Magdalena Chachulska-Olczyk, Dominika Derenda, Urszula Dudek, 
Weronika Hoła, Marta Konik, Iwona Kumor, Mariola Lis, Ewa Pietry-
ga, Eugenia Pyrek, Daria Urbańczyk, Barbara Waligórska, Anna Za-
jonc. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
w Radzionkowie.

„Bo w Radzionkowie jest Festiwal…” 
Za nami kolejna odsłona Festiwalu Dzie-
cięcych Zespołów Folklorystycznych 
„Fyrtek”. Tym razem gościliśmy w Ra-
dzionkowie zespół „Perníček” z czeskich 
Pardubic.

Festiwal oficjalnie rozpoczęliśmy 8 września 
od powitania gości w Radzionkowie i przy-
dzielenia uczestników do rodzin, które gościły 
ich w czasie jego trwania. Pierwsza okazja do 
pokazania przygotowanego programu nada-
rzyła się w piątek, 10 września podczas kon-
certów połączonych z lekcją folkloru przezna-
czonych dla wychowanków radzionkowskich 
przedszkoli. Gościnnie w tym dniu wystąpiły 
również Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” oraz 
gospodarz Festiwalu – Zespół Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk”. Popołudnie upłynęło młodzieży 
na międzynarodowej integracji i doskonale-
niu kunsztu artystycznego. Podczas warszta-

tów – wokalnych, tanecznych i plastycznych 
uczestnicy uczyli się festiwalowej piosenki, 
ćwiczyli układ otwarcia oraz tworzyli logo fe-
stiwalu. Efekty warsztatów można było podzi-
wiać podczas Koncertu Kulminacyjnego, któ-
ry odbył się w sobotę, 11 września, na Rynku 
Miejskim w Radzionkowie podczas Rodzinne-
go Pikniku Podsumowującego Projekt „Przy-
stań Miejska 1”. Wystąpiły wszystkie gru-
py „Małego Śląska” - od dziecięcych przez 
młodzieżowe aż po reprezentacyjną, goście 
z Czech oraz tancerze Zespołu Pieśni i Tań-
ca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia 
Saltans”. Kolejnego dnia zagraniczni goście 
spędzili znaczną część dnia z goszczącymi ich 
rodzinami, integrując się tym samym z lokal-
ną społecznością i poznając okolicę. Wieczo-
rem wystąpili wraz z Grupą Reprezentacyjną 
i Reprezentacyjną Młodszą „Małego Śląska” 
przed publicznością zgromadzoną pod Tarno-
górskim Centrum Kultury podczas wydarze-

nia towarzyszącego Gwarkom. Poniedziałek, 
13 września był ostatnim dniem pobytu tan-
cerzy „Perníčka” w Radzionkowie. Zaczął się 
od dwóch koncertów dla uczniów radzion-
kowskich szkół podstawowych, połączonych 
z lekcją folkloru. Po południu wraz z „małoślą-
skowymi” rodzinami i nowo poznanymi kom-
panami z radzionkowskiego zespołu, wspólnie 
uczestniczyli w grillu na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na zakończenie 
tancerze „Perníčka” w podziękowaniu za do-
bre przyjęcie zadedykowali organizatorom Fe-
stiwalu pożegnalną piosenkę.

Organizatorem Festiwalu było Stowarzysze-
nie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk” oraz Centrum Kultury „Karolinka”. Wy-
darzenie zrealizowane zostało dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu Samorządu Województwa 
Śląskiego, ze środków Powiatu Tarnogórskie-
go oraz Miasta Radzionków. 

Przystań Miejska 1
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Koncert
Kasi Sochackiej

Muzycznie i filmowo,
czyli Studio Accantus

Już 20 listopada o godz. 18.00 w ra-
mach trasy koncertowej „Ciche dni” na 
deskach „Karolinki” wystąpi Kaśka So-
chacka.

W 2019 roku ukazała się debiutancka EPka 
Kaśki – „Wiśnia”. Pierwszym singlem była 
piosenka o tym samym tytule, która swoją 
premierę miała w audycji Piotra Stelmacha 
w radiowej Trójce. W styczniu 2020 roku 
na zaproszenie Piotra Stelmacha wystąpiła 
również podczas Offensywy De Luxe w Stu-
diu im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu 
Trójka. W tym roku wygrała organizowany 
przez Gazetę Wyborczą plebiscyt „Sanki” dla 
najciekawszych nowych twarzy w polskiej 
muzyce.

Bilety w cenie 79 zł są dostępne online (ka-
rolinka.art.pl, kupbilecik.pl, biletyna.pl) oraz 
w kasie Centrum.

Centrum Kultury „Karolinka” zaprasza na prawdziwy hit tej jesieni. Już 7 listopada 
o godz. 18.00 w Radzionkowie wystąpi Studio Accantus.

Utworzony przez Bartłomieja Kozielskiego zespół twórców i wykonawców, porusza się 
w świecie musicalu i muzyki filmowej. Studio zyskiwało coraz większą rzeszę fanów za-
mieszczając nagrania na swoim kanale Youtube. Ich filmy z piosenkami mają już ponad 350 
milionów wyświetleń. Wokaliści Studia Accantus to utalentowani artyści z dużym dorob-
kiem scenicznym, występujący na deskach teatrów w całej Polsce, laureaci konkursów, 
uczestnicy muzycznych programów telewizyjnych. Bilety w cenie 95 zł do kupienia online 
(karolinka.art.pl, kupbilecik.pl, biletyna.pl) oraz w kasie Centrum.

W listopadzie
w kinie
Kino „Karolinka” zaprasza na seanse:

13.11, godz. 16.00
„Ainbo: Strażniczka Amazonii” 
13.11, godz. 18.30
„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”
27.11, godz. 16.00
„Rodzina Adamsów” 
27.11, godz. 18.30
„Wesele”

Bilety w cenie 12 zł, do kupienia online
oraz w kasie Centrum. 

Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej
„Karolinka” serdecznie zaprasza przedszkola i szkoły do udziału w programie „Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej”. Nauczyciele i opiekunowie mogą zgłaszać się do pro-
gramu poprzez stronę nhef.pl/zapisy. 

W ramach programu nasze Centrum przygotowało cykle filmowe zróżnicowane tematycznie, 
dedykowane dla różnych grup wiekowych – przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. W każdym cyklu przewidzianych jest siedem projekcji filmowych. Koszt jednego 
seansu to 10 zł od osoby. W przypadku pytań i wątpliwości można się kontaktować mailowo: 
t.nolewajka@karolinka.art.pl oraz telefonicznie: 32 286 64 54 wew. 22.
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Jubileusze działkowców Pomoc dla bezdomnych

AKTUALNOŚCI

Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” świętuje w tym roku  
75 lat.

Początki „Jutrzenki” sięgają 1946 roku, kiedy powołany został komitet 
organizacyjny ogrodu pod przewodnictwem Franciszka Sobkowiaka, 
późniejszego pierwszego Prezesa Ogrodu Działkowego w Radzion-
kowie. W tym samym roku Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski re-
jestruje ogród jako Towarzystwo Ogrodów Działkowych im. Jerzego 
Ziętka. W latach siedemdziesiątych XX wieku nazwa ogrodu zmienio-
na zostaje na Pracownicze Ogrody Działkowe „Jutrzenka”. W 1981 r. 
ogród został zarejestrowany w nowo tworzącym się Polskim Związ-
ku Działkowców w Warszawie, który również w tym roku świętuje 
swoje 40-lecie powstania. Obie rocznice stały się dla Zarządu ROD 
„Jutrzenka” okazją do zorganizowania uroczystego wspólnego posie-
dzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu wzięli udział Ru-
dolf Sobczyk, sekretarz miasta, zasłużeni działkowcy oraz działkowcy 
wyróżnieni w konkursie „Piękna Działka w Radzionkowie”. Pamiątko-
wym dyplomem 40-lecia PZD uhonorowany został Jerzy Gorzkowski 
za szczególny wkład w rozwój ogrodu. Ponadto nagrody w konkur-
sie organizowanym przy współudziale Urzędu Miasta odebrali: Sabi-
na Wiśniewska, Barbara i Henryk Boncol, a także Stefania i Kazimierz 
Czuryło. Wszystkim członkom ROD „Jutrzenka” życzymy wielu rado-
snych chwil na ogrodzie i kolejnych rocznic.

***

Rodzinny Ogród Działkowy „Lepsze Jutro” obchodzi w tym 
roku jubileusz 90-lecia.

Z okazji jubileuszu zorganizowany został piknik z zabawami dla dzieci 
i dorosłych. Działkowcom wręczono statuetki z podziękowaniem za 
długoletnią współpracę, a także nagrody w konkursie „Piękna Działka 
w Radzionkowie”.

Jubileuszowe posiedzenie zarządu ROD „Jutrzenka”.

Piknik rodzinny ROD „Lepsze Jutro”.

1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
uruchomiło bezpłatną infolinię dla bezdomnych. 

Korzystać z niej mogą zarówno potrzebujący, jak i ci którzy chcą 
pomóc innym. Pod numerem 987 przez całą zimę będzie można do-
wiedzieć się, gdzie uzyskać pomoc związaną z noclegiem czy wyży-
wieniem. Zadzwonić może każdy – ten, kto sam potrzebuje wspar-
cia i ten, kto chce go udzielić lub widział, gdzie przebywają osoby 
bezdomne. Każda informacja zostanie przekazana odpowiednim 
służbom.

Łąka już wysiana
Pod koniec października w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 
w Radzionkowie wysiano mieszanki nasion wieloletnich w ra-
mach programu Metropolitalne Łąki Kwietne.

Łąki kwietne zatrzymują wodę oraz mają istotny wpływ na obni-
żenie temperatury otoczenia w okresie letnim. Dzięki bogactwu 
i różnorodności gatunkowej roślin stają się siedliskiem dla wielu ga-
tunków pożytecznych owadów oraz małych zwierząt. Poprawiają 
też mikroklimat oraz ograniczają skutki zanieczyszczenia powietrza. 
Na efekty wizualne trzeba będzie poczekać, gdyż w pełni rozwi-
nięte będą dopiero w drugim roku po ich założeniu. Przy okazji za-
kładania łąki odbyły się również warsztaty, w których udział wzię-
li m.in. pracownicy oraz wolontariusze Ogrodu, przedstawiciele 
Urzędu Miasta Radzionków oraz Rady Miejskiej, a także uczniowie 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Nakła Śląskiego.

Worki na odpady
Od 2 listopada br. mieszkańcy Radzionkowa mogą w Urzędzie 
Miasta odbierać worki do segregacji odpadów dwa razy w ty-
godniu. 

Zgłaszać należy się do budynku Urzędu Miasta: w środy od godz. 
7.00 do 17.00 oraz w piątki od godz. 7.00 do 13.00. W Wydziale 
Ekologii przy ul. Kużaja 17 worki dostępne są na bieżąco.

Komunikat
10 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 w parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Rojcy odbędzie się Msza św. w intencji 
zmarłych radnych.
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Wyjątkowe
spotkanie
Uczniowie klas ósmych Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz młodzież 
Technikum nr 13 w Radzionkowie 
spotkała się 22 września z niepeł-
nosprawnym artystą i mówcą mo-
tywacyjnym Mariuszem Kędzier-
skim.

Pomimo niepełnosprawności z wiel-
kim zaangażowaniem i determinacją 
realizuje on swoje pasje, odnosi mię-
dzynarodowe sukcesy w dziedzinie 
rysowania hiperrealistycznego, po-
dróżuje po świecie, nawiązuje mię-
dzynarodowe znajomości, współ-
pracuje w projektach.  Pan Mariusz 
śmiało patrzy w przyszłość, ma od-
wagę wyjść do ludzi, dzielić się hi-
storią swojego życia i odkrywania 
talentu, chce motywować innych 
do działania pomimo przeciwności 
i trudnych chwil, które zdarzają się 
w naszym życiu.

Spotkanie z młodzieżą zostało zre-
alizowane w ramach projektu „Hu-
man First Tour”.

/Patrycja Słupik

Otwarcie Zielonej Pracowni
W październiku odbyło się oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni Per scientia ad astra 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego Radzionków.

Szóstą edycję konkursu zorganizowała Senacka Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpra-
cy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. 
Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw 
Dziecka.
Zadaniem uczestników było napisanie pracy w formie 
listu na temat: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata”. 
Wszystkie listy naszych uczniów były ciekawe, szcze-
re i wzruszające. Spośród ponad 30 wybraliśmy 10 naj-
lepszych tekstów, które wysłaliśmy na konkurs. Jurorom 
najbardziej spodobała się niezwykła praca Pauliny Gnot, 
za którą otrzymała wyróżnienie. 16 września br. w biu-
rze senatora Zygmunta Frankiewicza w Gliwicach od-
była się uroczystość wręczenia nagród laureatom. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
za wysiłek, składamy gratulacje nagrodzonym i zachęca-
my do kolejnych literackich prób.

/Aleksandra Czmok

List do taty

Pracownia, warta ponad 60 tys. zł dofi-
nansowana z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach składa się z dwóch pomiesz-
czeń: mniejszego przeznaczonego pod za-
jęcia laboratoryjne (chemiczne) oraz dużej 
sali na potrzeby zajęć przyrodniczych. Sale 
oprócz tego, że zyskały zupełnie nowy wy-
gląd i meble, zostały wyposażone w szereg 
pomocy naukowych takich jak: modele ludz-
kich serc, szkielet, szklarnie, formikarium, 
modele DNA, walizki eko-badaczy, szkło 
laboratoryjne, mikroskopy i wiele innych. 
W dniu otwarcia zaproszeni goście mogli 

wziąć udział w krótkich lekcjach biologicz-
no-chemicznych pod przewodnictwem na-
szych licealistów. Bardzo dziękujemy panu 
burmistrzowi Miasta Radzionków Gabrielo-
wi Toborowi za przybycie i oficjalne prze-
cięcie wstęgi naszej pracowni. Dziękujemy 
także pani Marlenie Drożdż, której wizuali-
zację tak wiernie mogliśmy przenieść na po-
mieszczenia. Całość projektu koordynowa-
na była przez pana Łukasza Auguścika, dla 
którego wielki szacunek za doglądanie cało-
ści oraz niewyobrażalną ilość dokumentacji 
projektowej.

/HB

Pod koniec minionego roku szkolnego uczniowie klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem „List do taty”.
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Szansa na lepsze jutro
Młodzież Technikum nr 13 w Radzionkowie już od wielu lat odbywa czteroty-
godniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych 
i językowych w międzynarodowym środowisku oraz wskazanie ich przydatno-
ści na rynku pracy. Szkoła tym samym podnosi atrakcyjność i jakość kształcenia 
zawodowego. Uczestnicy poznają irlandzką organizację i standardy pracy, zdo-
bywają praktyczne doświadczenia, zapoznają się ze specyfiką stanowisk pracy, 
podnoszą kompetencje interpersonalne i społeczne.

Projekt wzmacnia osobisty rozwój zawodowy uczniów technikum hotelarstwa, 
technikum eksploatacji portów i terminali oraz technikum elektrycznego. Reali-
zacja programu pozwala na poznanie języka, kultury, historii i zwyczajów od-
wiedzanego regionu. Uczniowie trzynastki uczestniczyli w stażach zagranicz-
nych w październiku w miejscowości Letterkenny. Podobnie jak w poprzednich 
latach, uczestnicy potwierdzili swoje umiejętności międzynarodowymi certyfi-
katami. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

/Ewa Mann

Nagrody
i stypendium
dla Trzynastki
W Wieloprofilowym Zespole Szkół, czyli 
w tzw. „Sorbonie”, już po raz trzeci nauczy-
cielom oraz absolwentom szkół średnich 
zostały przyznane nagrody Starosty Tar-
nogórskiego w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego III Tarnogórskich Powiato-
wych Inicjatywach Edukacyjnych.

Nagrody wręczono absolwentom szkół śred-
nich, którzy najlepiej poradzili sobie z eg-
zaminami maturalnymi i zawodowymi oraz 
nauczycielom, którzy najlepiej przygotowali 
młodzież do tych egzaminów. Z Technikum 
nr 13 w Radzionkowie zostały nagrodzone 
absolwentki kierunku technik eksploatacji 
portów i terminali oraz technik hotelarstwa: 
Weronika Kontny i Julia Wojciechowska, na-
tomiast wśród nauczycieli wyróżnione zosta-
ły panie Karina Brzytwa i Ewa Mann.

Podczas uroczystości wręczono także sty-
pendia dla uzdolnionej młodzieży szkół śred-
nich. Wśród stypendystów znalazła się tak-
że uczennica trzynastki – Agnieszka Żydek, 
kształcąca się w kierunku technik hotelar-
stwa (specjalność Spa&Wellness oraz diete-
tyka).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

/Ewa Mann

Co za sprawność!
Już po raz siódmy 17. Radzionkowska Drużyna Piechoty 
Zmechanizowanej, we współpracy z MOSiR-em, zorgani-
zowała Marszobieg Sprawnościowo Obronny. Tegorocz-
na edycja odbyła się 17 września.

W zabawie udział wzięło sześć szkół – z Radzionkowa i By-
tomia. Zawodnicy musieli się zmierzyć z dziewięcioma kon-
kurencjami, w tym m.in. torem przeszkód czy ładowaniem 
magazynków amunicyjnych. W ostatecznym rozrachunku, 
najlepsi okazali się reprezentanci Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie. Drugie 
miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4, a na 
najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Bytomiu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.Mimo trudnych zadań, podczas zawdów nie brakowało uśmiechu.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
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Na przełaj po Radzionkowie
W ostatnim czasie, w mie-
ście odbyły się aż trzy turnie-
je w biegach przełajowych. 
Skierowane były do uczniów 
szkół podstawowych oraz li-
ceów.

Jako pierwsi, 23 września, 
na starcie stanęli reprezen-
tanci radzionkowskich szkół 
podstawowych. W Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych 
„Dino Cup” udział wzięły trzy 
placówki. Zespoły składały się 
z czterech zawodników. Ry-
walizacja była bardzo zacię-
ta, a końcowy rezultat do sa-
mego końca pozostawał pod 
znakiem zapytania. Ostatecz-
nie, w kategorii dziewcząt 
młodszych wygrała SP nr 4, 

a dziewcząt starszych SP nr 2. 
Wśród chłopców młodszych 
najlepsi okazali się repre-
zentanci Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, a starszych za-
wodnicy SP nr 2.

30 września, MOSiR wraz 
z I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stefanii Sempołow-
skiej w Tarnowskich Górach 
zorganizował Mistrzostwa Po-
wiatu Tarnogórskiego w Szta-
fetowych Biegach Przeła-
jowych oraz Mistrzostwa 
Rejonu w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. Tym ra-
zem, do zawodów zgłosiło 
się osiem szkół. Rywalizacja 
w kategorii dziewcząt odby-
ła się na dystansie 6x800 

metrów, a chłopców 6x1600 
metrów. W turnieju powia-
towym, najlepsze okazały się 
reprezentantki II LO im. Stani-
sława Staszica w Tarnowskich 
Górach, a wśród chłopców 
triumfowali przedstawiciele 
radzionkowskiej Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego. Jeśli 
chodzi o zawody rejonowe, 
również zwyciężyły uczenni-
ce „Staszica”, wśród chłopców 
wygrali natomiast zawodnicy 
z Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Tar-
nowskich Górach.

Jako ostatnie, 6 października, 
odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Tarnogórskiego w Bie-
gach Przełajowych Szkół Pod-

stawowych. W zawodach 
wzięły udział Szkoły z Kopie-
nicy, Tworoga, Nakła Śląskie-
go, Przezchlebia, Boruszowic, 
Zbrosławic, Nowego Chechła, 
Miedar oraz gospodarze z Ra-
dzionkowa. Spośród czterech 
kategorii, aż w trzech (dziew-
częta młodsze – SP nr 4, 
chłopcy młodsi – SMS, chłop-
cy starsi – SP nr 2) najlepsi byli 
reprezentanci naszego miasta! 
Jedynie w kategorii dziewcząt 
starszych, triumfowały uczen-
nice ze Szkoły Podstawowej 
w Zbrosławicach.

/DW

W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

VI Sztafetowy Maraton Miast i Gmin
Po przerwie spowodowanej pandemią na Księżą Górę w Ra-
dzionkowie wróciły biegi sztafetowe. VI edycja Sztafetowego 
Maratonu Miast i Gmin odbyła się 16 października. W zawo-
dach wzięło udział 320 biegaczy.

Każdy z uczestników miał do przebiegnięcia 4 pętle liczące 
około 2,1 km. Suma przebiegniętych kilometrów dawała odci-
nek maratonu. Już od samego startu utworzyła się czołówka 
pięciu najszybszych drużyn. Podczas każdej ze zmian docho-
dziło do rotacji na czołowych pozycjach. Ostatecznie najlepszą 
okazała się sztafeta Balviten w składzie: Arek Kardas, Kamil 
Królikowski, Piotr Wiśniewski, Tomasz Stachowicz, Bartek Ka-
roń. Drugie miejsce na podium wywalczyli zawodnicy Mafio-
sów 5-ciu w składzie: Maciuś Rogowski, Martin Czyrnia, Ma-
rek Grund, Rafał Kargól oraz Dawid Garcorz, natomiast trzecie 
miejsce przypadło zespołowi, który przemierzył najdłuższą 
drogę, aby pojawić się na naszych zawodach, bo aż 500 km 
z Dobrego Miasta. Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” wy-

stąpił w składzie: Marcin Kurp, Rafał Gajewski, Radosław By-
strzycki, Maciej Bielewicz, Tomasz Sałachowski. W kategorii 
drużyn w całości składających się z kobiet najszybsza okazała 
się sztafeta zespołu W Pogoni za Duchem 1 w składzie: Iwona 
Surgucka, Agnieszka Struk, Monika Swędzioł, Monika Dziubek, 
Martyna Olesińska.
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 23 września 2021 roku na XXXIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXXIII/329/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021‒2031;
2. Uchwałę Nr XXXIII/330/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
3. Uchwałę Nr XXXIII/331/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXXIII/332/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XXXIII/333/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XXXIII/334/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony;
7. Uchwałę Nr XXXIII/335/2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
8. Uchwałę Nr XXXIII/336/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ro-
dzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
9. Uchwałę Nr XXXIII/337/2021 w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
10. Uchwałę Nr XXXIII/338/2021 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków.

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

Informuję, iż w dniu 28 października 2021 roku na XXXIV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXXIV/339/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/330/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
miasta Radzionków na rok 2021;
2. Uchwałę Nr XXXIV/340/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021‒2031;
3. Uchwałę Nr XXXIV/341/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
4. Uchwałę Nr XXXIV/342/2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XXXIV/343/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony;
6. Uchwałę Nr XXXIV/344/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XXXIV/345/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony;
8. Uchwalę Nr XXXIV/346/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XXXIV/347/2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
10. Uchwałę Nr XXXIV/348/2021 w sprawie programu współpracy na rok 2022 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
11. Uchwałę Nr XXXIV/349/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie dzia-
łalności Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.

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

/Burmistrz Miasta 
dr Gabriel Tobor

/Sekretarz Miasta 
Rudolf Sobczyk

UCHWAŁA NR XXXIV/342/2021
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1372), art. 5 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następu-
jących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. 
WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Części budynków mieszkalnych stanowiące piwnice nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;

2. Budynki znajdujące się na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miasta Radzionków: Nr XXXIX/366/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz Nr II/22/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

/Przewodniczący Rady 
mgr inż.  Stefan Hajda



MIASTO LUDZI EKO

Uchwała antysmogowa
– kolejne zakazy coraz bliżej!
Obowiązująca w województwie śląskim 
uchwała antysmogowa od dnia wejścia 
w życie, tj. od 1 września 2017 r., wpro-
wadziła szereg zakazów mających na celu 
poprawę jakości powietrza atmosferycz-
nego. Obostrzenia te dotyczyły w szcze-
gólności zakazów stosowania niektórych 
paliw (m.in. węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów węgla kamiennego 
czy wilgotnego drewna) i zakazu insta-
lowania nowych źródeł ciepła na paliwa 
stałe, niespełniających wymogów klasy 5 
normy PN-EN 303‒5:2012 lub wymogów 
ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa przewiduje też 
wejście w życie zakazów eksploatacji do-
tychczas funkcjonujących instalacji grzew-
czych, które nie spełniają ww. standardów. 

Ze względu na zbliżający się pierwszy ter-
min zakazujący użytkowania najstarszych 
kotłów na paliwa stałe (1 stycznia 2022 r.), 
do Referatu Ochrony Środowiska UM Ra-
dzionków napływają liczne pytania typu 
„do kiedy mogę palić w moim piecu?” albo 
„kiedy muszę wymienić swój stary piec 
na nowy?”

W celu ułatwienia uzyskania odpowiedzi 
na ww. pytania publikujemy przygotowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego materiał edukacyjny wskazują-
cy na terminy wejścia w życie poszczegól-
nych zakazów eksploatacji instalacji grzew-
czych. 

Zapraszamy również do kontaktu z pra-
cownikami Referatu Ochrony Środowi-

ska pod nr tel. 32 388 71 60 lub 32 388 
71 59, którzy postarają się rozwiać wszel-
kie wątpliwości dotyczące przepisów an-
tysmogowych, a także pomogą w po-
zyskaniu dotacji do modernizacji źródła 
ciepła ze środków budżetu naszego miasta 
i z programu „Czyste Powietrze”.

Zakazy i nakazy różnego rodzaju często 
budzą w nas odruch sprzeciwu. Kiedy jed-
nak zaciągniemy się jesienno-zimowym 
smogiem łatwiej zrozumieć zasadność ich 
wprowadzania – przynajmniej w kwestii 
ochrony powietrza i przy okazji naszego 
zdrowia.

/Michał Gwóźdź

Stosowanie zapisów uchwały 
antysmogowej w praktyce



Zbyt duże wydatki za śmieci?
Czy płacimy za odpady sąsiada?
Uchylanie się mieszkańców od opłat 
za śmieci to bolączka wielu samorządów. 
Część osób nierzetelnie deklaruje liczbę 
osób zamieszkujących nieruchomość/lo-
kal i unika w ten sposób zapłaty za swoje 
odpady. Nieustannie szukamy instrumen-
tów uszczelnienia systemu śmieciowego. 
Prowadzimy kontrole, wzywamy do złoże-
nia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości 
w deklaracjach śmieciowych. Ze względu 
na dużą ilość danych poddawanych anali-
zie, przy równoczesnej obsłudze systemu 
śmieciowego, jest to zadanie żmudne i cza-
sochłonne, a jednak niezbędne do uszczel-
nienia systemu.

W celu usprawnienia systemu śmieciowe-
go Gmina Radzionków pozyskała aplikację, 
której zadaniem jest wyszukiwanie nieprawi-
dłowości w deklaracjach śmieciowych. Apli-
kacja powstała w ramach rządowego progra-
mu GovTech, do którego przystąpiła Gmina 
Świdnik. Głównym celem aplikacji jest odna-
lezienie osób, które chociaż mieszkają na te-
renie Gminy Radzionków, nie zostały ujęte 
w deklaracjach śmieciowych. Dzięki analizie 
krzyżowej porównuje się informacje z róż-
nych baz danych: oświatowej, ośrodka po-
mocy społecznej, urzędu stanu cywilnego, 

szkół, przedszkoli, spółdzielni, wspólnot. Po-
mocne są również programy Rodzina 500+ 
oraz Dobry Start.

Aplikacja pozwala nie tylko namierzyć osoby, 
które wymknęły się z systemu opłat za śmie-
ci, ale działa też prewencyjnie, gdyż miesz-
kańcy w gminach, w których pojawiła się 
aplikacja, zgłaszają się, aby zaktualizować zło-
żone deklaracje. Za osoby, które śmieci pro-
dukują, ale nie są zgłoszone w deklaracjach, 
wszyscy pozostali użytkownicy systemu 
płacą więcej. Jest to niezwykle istotne przy 
obecnym systemie rozliczenia z firmą odbie-
rającą odpady, w którym płacimy za każdą 
odebraną tonę odpadów, a nie w systemie 
ryczałtowym. Uszczelnienie systemu obni-
ża cenę, którą ostatecznie solidarnie płacą 
wszyscy mieszkańcy.

Po wykryciu nieprawidłowości, dzięki wyko-
rzystaniu aplikacji, Urząd zwróci się do miesz-
kańca o złożenie wyjaśnień. Następnie 
mieszkaniec będzie zobowiązany złożyć ko-
rektę deklaracji. W przypadku niezłożenia ta-
kiej korekty gmina określi decyzją wysokość 
opłaty do uiszczenia – nawet do 5 lat wstecz.

W gminie Świdnik, dzięki działaniu aplika-
cji wykryto ponad 1400 osób (liczba ludno-

ści, zamieszkującej gminę to niespełna 39 
tys.), które nie były zgłoszone w deklaracjach 
śmieciowych, a mieszkały na terenie gminy. 
Oznacza to, że do budżetu gminy Świdnik 
obecnie trafia rocznie dodatkowo około pół 
miliona złotych więcej.
Dodatkowym narzędziem do weryfikacji de-
klaracji śmieciowych jest uzyskanie przez 
Straż Miejską prawa do nakładania kar finan-
sowych (do 500 zł) za brak deklaracji śmie-
ciowej, a także za poświadczenie nieprawdy 
przy jej wypełnianiu (nowe uprawnienia SM 
wprowadziła wrześniowa zmiana przepisów).

Przypominamy, że każda osoba zamieszkują-
ca na terenie nieruchomości powinna zostać 
wykazana w deklaracji śmieciowej. Dotych-
czasowe wyniki kontroli i weryfikacji prowa-
dzone przez urzędników pokazują, że duże 
braki występują pod względem niezgłoszo-
nych dzieci do systemu.
Mając na uwadze nasze wspólne dobro 
i sprawiedliwy podział kosztów systemu 
śmieciowego poddajmy weryfikacji dane 
w złożonych przez nas deklaracjach. Za-
praszamy do Referatu Gospodarki Od-
padami przy ul. Jana Kużaja 17 lub tel. 
32/388‒72‒65, odpady@radzionkow.pl.

/Ewa Łabno

Kontrola szamb i przydomowych 
oczyszczalni rozpoczęta!

Właściciele nieruchomości nie-
podłączonych do sieci kanali-
zacyjnej, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nie-
czystości ciekłych, zobowiązani 
są – w razie kontroli – do udo-
kumentowania w formie umowy 
korzystania z usług wykonywa-
nych przez przedsiębiorcę po-
siadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych, przez okazanie 
takich umów i dowodów uisz-

czania opłat za te usługi.
Z początkiem października Straż 
Miejska rozpoczęła cykl kon-
troli w tym zakresie. Pozbywa-
nie się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych niezgod-
nie z przepisami prawa podlega 
przepisom Kodeksu postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia. 
Niedopuszczalne jest, by ście-
ki z szamba były wywożone 
wspólnie z gnojówką lub gnojo-
wicą na grunty rolne.
Nieprawidłowa gospodarka wod-
no-ściekowa w jednym z woje-

wództw, gdzie Najwyższa Izba 
Kontroli poddała weryfikacji 20 
gmin, była przyczyną złej jakości 
wody dostarczanej mieszkańcom, 
gdyż pojawiły się w niej groźne 
bakterie grupy coli, które mogą 
powodować skażenie jelitowe 
i biegunkę. Dlatego tak ważne jest 
to, aby we właściwy sposób go-
spodarować ściekami nieujętymi 
w system kanalizacji zbiorczej.
Na terenie Gminy Radzionków 
mamy ponad 120 zbiorników 
bezodpływowych i 12 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z uchwałą w spra-
wie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w Gmi-
nie Radzionków należy zapew-
nić opróżnienie zbiornika bez-
odpływowego minimum raz 
na kwartał, natomiast wywóz 
osadów ściekowych z przydo-
mowej oczyszczalni według in-
strukcji użytkowania (raz w roku 
lub częściej).

KURIER RADZIONKOWSKI

Referat Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe 
zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach w zakresie zapewnienia utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie nieruchomości przez m.in przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływo-
wy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
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UKS „Ruch” Radzionków
trzyma się mocno srebrnej gwiazdki!
Niemal rok temu Uczniowski Klub Spor-
towy „Ruch” Radzionków uzyskał przy-
znawaną przez Polski Związek Piłki 
Nożnej srebrną gwiazdkę i został oficjal-
nie przyjęty w poczet certyfikowanych 
szkółek piłkarskich. Świadczy to oczy-
wiście o prestiżu szkółki oraz wysokim 
poziomie szkolenia sportowego.

Dzieciaki w kategoriach od skrzata 
do młodzika biorą udział w kilku trenin-
gach tygodniowo prowadzonych zgod-
nie z autorskim programem szkolenia. 
Każdy z trenerów prowadzących musi 
mieć odpowiednio wysokie kwalifika-
cje, wykonywać szereg konspektów oraz 
mikrocykli, które sprawdzane przez ko-

ordynatora trafiają do bazy certyfikacji. 
I chociaż pracy przy tym niemało, to nie 
ma większej radości nad radość dzie-
ci, które biorą udział w licznych sporto-
wych wydarzeniach czy turniejach, przy-
wożąc z nich niejednokrotnie najwyższe 
laury. Należy dodać, że klub jest po licz-
nych kontrolach ze strony PZPN-u, za-
równo związanych z dokumentacją, jak 
i z samym procesem treningowym. Każ-
da z nich jak do tej pory przeszła pozy-
tywnie, co daje jeszcze większą moty-
wację do kształcenia młodych piłkarzy. 
Również wyniki sportowe zawodników 
są sprawdzane i weryfikowane, dzięki 
czemu trenerzy wiedzą, na jakie obsza-
ry w programie szkolenia zwracać naj-

większą uwagę i w jaki sposób rozwijają 
się dzieci. Ostatnia tura testów spraw-
nościowych miała miejsce we wrześniu 
(poprzednia w kwietniu 2021 r.), gdzie 
niemal 140 zawodników zostało podda-
nych testom odpowiednim do ich kate-
gorii rozgrywkowej. Sport w Radzionko-
wie ma niezwykle długą tradycję, a piłka 
nożna zajmuje w jej szeregach bardzo 
ważne miejsce, dlatego tym bardziej cie-
szy fakt tak wspaniałego rozwoju piłkar-
skiego dzieci i młodzieży, który miejmy 
nadzieję zaowocuje odkryciem talentów 
na miarę pana Mariana Janoszki.

/HB i HS

Testy sprawnościowe młodych zawodników.
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CENTRUM KULTURY KAROLINKA

„Ruch” Radzionków walczy
o powrót do trzeciej ligi
Piłkarze „Ruchu” Radzionków, przed se-
zonem uważani byli za jednego z głów-
nych kandydatów do awansu. Mało kto 
się jednak mógł spodziewać, że popular-
ne „Cidry” jak burza przemkną przez po-
czątek sezonu.

Nasi piłkarze wygrali swoje osiem pierwszych 
meczów, pierwsze punkty stracili dopiero 
w dziewiątej kolejce, a pierwszej porażki do-
znali w jedenastej serii gier. Po jednej trzeciej 
sezonu ligowego tracą dwa punkty do prowa-
dzącego mistrza poprzedniego sezonu rezer-
wy „Rakowa” Częstochowa, mając bezpieczną 
przewagę punktową nad kolejnymi drużynami 
w tabeli.

O inauguracyjnej sezon wygranej z „Polo-
nią” Łaziska Górne pisaliśmy w poprzed-
nim numerze. Następnie „Ruch” po ciężkim 

meczu wygrał 1:0 z MKS-em w Myszkowie 
(bramka Andrzej Piecucha), niespodziewa-
nie dość gładko pokonał u siebie w derbach 
„Szombierki” Bytom 3:0 (gole Kacpra Zalew-
skiego, Tomasza Harmaty i Kamila Kopcia). 
W dramatycznych okolicznościach, po golu 
w ostatniej akcji meczu, „Ruch” wygrał 
na wyjeździe z „Gwarkiem” Ornontowice 
4:3 (Rafał Otwinowski 2, Amine Boudguiga 
oraz Kamil Banaś), zwyciężył w Radzionko-
wie 2:1 „Rozwój” Katowice (dwa gole Bar-
tosza Nawrockiego), w Mysłowicach „Unię 
Kosztowy” 1:0 (Kopeć), u siebie „Jedność” 
Przyszowice 6:1 (Nawrocki 4, Otwinowski, 
Miłosz Ćwielong) oraz w Zawierciu z „War-
tą” 1:0 (gol Piecucha). W domowym starciu 
ze „Szczakowianką” Jaworzno „Ruch” stanął 
przed szansą wyrównania najlepszego wyni-
ku w historii klubu na rozpoczęcie sezonu, 
jednak nie sprostał presji, po raz pierwszy 
tracąc punkty po remisie 1:1 (bramka Kop-

cia). W wyjazdowym meczu z „Podlesianką” 
Katowice radzionkowianie wrócili do wygry-
wania wynikiem 2:1 (gole Nawrockiego i Bo-
udguigi), ale w kolejnym meczu - na szczycie 
tabeli z „Rakowem II” Częstochowa przed 
własną publicznością - mając duże preten-
sje do sędziów, którzy nie uznali na począt-
ku prawidłowo strzelonej bramki, a tuż przed 
przerwą dość pochopnie wyrzucili z boiska 
z czerwoną kartką Harmatę, przegrali 1:2 
(autorem bramki Rafał Kuliński), i po raz 
pierwszy od piątej kolejki stracili pozycję li-
dera tabeli.

Za nami też mecze na wyjeździe z „Unią” Dą-
browa Górnicza, i u siebie z „Przemszą” Sie-
wierz oraz z „Unią” Rędziny. Do końca rundy 
jesiennej przed „Ruchem” jeszcze jeden mecz: 
w Świętochłowicach ze „Śląskiem” 13 listopa-
da. O wynikach poinformujemy w kolejnym 
wydaniu „Kuriera”.


