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KURIER RADZIONKOWSKI

ROZMOWA

Z nadzieją w przyszłość
miało odbywać się wiele wydarzeń artystycznych. Póki co jest to niemożliwe,
ale wszystko przed nami.
Pandemia mocno nadszarpnęła budżet
wielu polskich samorządów. Jak wygląda sytuacja finansowa Radzionkowa?

GABRIEL TOBOR

Burmistrz Miasta Radzionków

Mija prawie rok walki z pandemią.
Wszyscy jesteśmy już zmęczeni trwającymi obostrzeniami. Za czym Pan
tęskni najbardziej?
Za normalnością, chyba jak wszyscy. Przed pandemią nie docenialiśmy bliskich relacji międzyludzkich,
a dziś za nimi bardzo tęsknimy. Brakuje
mi bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i wydarzeń, w które tak chętnie angażowaliśmy się jako społeczność. W Radzionkowie działa ponad 40
organizacji pozarządowych, które rocznie organizowały ponad sto różnych
akcji. Sam MOSiR przygotowywał około 80 imprez sportowo-rekreacyjnych.
Tego mi brakuje i to jest nie do odrobienia. Tym bardziej, że z obostrzeniami
przyjdzie nam pewno żyć jeszcze przez
kilkanaście miesięcy.
Mimo wielu ograniczeń, miasto
w ubiegłym roku prowadziło wiele
inwestycji.
Najważniejszą było ukończenie Eko-Rynku. Przygotowania do tej inwestycji, która diametralnie zmieniła miejską
przestrzeń, trwały kilka lat. Sukcesem
jest to, że na jej realizację pozyskaliśmy
aż 95% środków zewnętrznych. Nie
mniej ważnym przedsięwzięciem była
rewitalizacja osiedla Hugona. Obie inwestycje mają ogromne znaczenie dla
rozwoju miasta. Szkoda, że przez pandemię nie mogliśmy w pełni wykorzystać ich potencjału. Rynek miał tętnić
życiem, a na scenie przy „Karolince”

Cały czas słyszymy o bardzo poważnych problemach przedsiębiorców, ale
trzeba pamiętać, że pandemia równie
mocno odbiła się na samorządach, których dochody pochodzą przecież w części również od mieszkańców i właśnie
przedsiębiorców. W pierwszych miesiącach pandemii spodziewaliśmy się
katastrofy finansowej. Czarny scenariusz na szczęście się nie sprawdził, ale
i tak sukcesywnie doświadczamy spadku dochodów. Wpływy z podatku PIT
są mniejsze o ok. 0,5 mln zł. Gdyby porównać dochody miasta na przestrzeni
kilku ostatnich lat, to tylko na samym
podatku dochodowym straciliśmy ok. 1,5
– 2 mln zł. A koszty, chociażby związane
z płacą minimalną, mediami czy usługami, sukcesywnie i skokowo rosną. Dlatego coraz więcej gmin decyduje się
na oszczędności i ogranicza inwestycje.
My na szczęście cały czas staramy się
pozyskiwać fundusze zewnętrzne, które pozwalają nam planować i realizować
kolejne przedsięwzięcia.
Jakich nowych inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy?
Mam nadzieję, że w tym roku ruszy budowa basenu krytego w sąsiedztwie
hali sportowej. Obiekt przeznaczony
będzie głównie dla dzieci i młodzieży,
ale popołudniami i w weekendy korzystać będą mogli z niego wszyscy mieszkańcy. Drugą ważną inwestycją, którą
zamierzamy rozpocząć za parę miesięcy, jest budowa drogi, łączącej ul. Księżogórską z ul. Nieznanego Żołnierza.
Skomunikuje ona południowo-wschodnią część miasta z centrum. Inwestycja, warta ponad 10 mln zł, realizowana będzie przez najbliższe dwa lata.
Podobnie jak budowa basenu. Mamy
na te przedsięwzięcia zarezerwowane
środki w budżecie gminy i gwarancję
zewnętrznego dofinansowania. W najbliższych miesiącach ogłosimy postępowania przetargowe.

Ważną inwestycją będzie też przebudowa wiaduktów kolejowych.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, że podpisały wreszcie umowę
na realizację projektu „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory – Nakło Śląskie”. W ramach inwestycji
przebudowane zostaną m.in. wiadukty
w Radzionkowie przy ul. Schwallenberga/Kużaja, Zejera i św. Wojciecha. Powstanie też przejście podziemne przy
ul. Anieli Krzywoń. Inwestycja, którą
w całości wykona kolej, usprawni układ
komunikacyjny miasta. Trzeba jednak
uzbroić się w cierpliwość, bo prace potrwają minimum 2‒3 lata.
Zimą jak bumerang pojawia się problem smogu. Czy jakość powietrza poprawiła się choć trochę?
Poprawiła się, ale z zadowalającym
efektem będziemy mieć do czynienia dopiero, gdy wymienimy w mieście
wszystkie stare piece. W ubiegłym roku
zlikwidowaliśmy 140 „kopciuchów”
w budynkach komunalnych na osiedlu
Hugona, co znacznie poprawiło jakość
powietrza w tej części miasta. Dofinansowaliśmy również wymianę 153 kotłów
u odbiorców indywidualnych. Rośnie
liczba składanych wniosków na wymianę pieców, co cieszy, bo świadczy
o tym, że mieszkańcy przykładają coraz
większą uwagę do jakości powietrza,
którym oddychają.
Jak wyglądają tegoroczne przygotowania do planowanych wydarzeń kulturalno-sportowych? Czy jest szansa,
że Dni Radzionkowa się odbędą?
Planujemy, że Dni Radzionkowa odbędą się w połowie czerwca. Nie wiemy
jednak, jak będzie kształtować się sytuacja epidemiczna za cztery miesiące, więc decyzje o tym, w jakiej ostatecznie formule odbędzie się święto
miasta, podejmować będziemy za jakiś
czas. Mam jednak nadzieję, że sytuacja
na tyle się poprawi, że będziemy mogli
wspólnie świętować.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

AKTUALNOŚCI

styczeń-luty 2021

Wiadukt przy ul. Zejera zostanie wyremontowany w najbliższych latach.

Przebudowa wiaduktów kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na realizację projektu „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów
Batory – Nakło Śląskie”. W ramach inwestycji przebudowane zostaną m.in. wiadukty w Radzionkowie.
Inwestycja zakłada budowę i przebudowę 29 obiektów inżynieryjnych na trasie
Chorzów Batory – Nakło Śląskie. W Radzionkowie przebudowane zostaną wiadukty kolejowe przy ul. Sikorskiego, Kużaja, Zejera oraz między Radzionkowem
a Nakłem Śląskim.
– Pod obiektami powstaną jezdnie dla samochodów oraz drogi pieszo-rowerowe.
Przejazd kolejowo-drogowy przy ul. św.
Wojciecha zostanie zastąpiony wiaduktem drogowym – mówi Katarzyna Głowacka z Zespołu Prasowego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. – Obiekt usprawni
komunikację samochodową w tej części
miasta, skracając czas przejazdu na dru-

gą stronę torów bez konieczności oczekiwania na rogatkach. Dzięki budowie
wiaduktu zwiększy się poziom bezpieczeństwa na linii kolejowej. Piesi będą
bezpiecznie poruszali się przejściem pod
torami, które powstanie przy ul. A. Krzywoń. Obiekt będzie wyposażony w udogodnienie dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się – podkreśla.

– Dzięki inwestycji, zwiększy się dostępność peronów m.in. na stacji Radzionków
oraz na przystanku Radzionków Rojca.
Przeprowadzone prace zapewnią lepszy
dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Komfort podróży
zwiększy nowe nagłośnienie, oświetlenie, czytelne oznakowanie, a także ławki
i wiaty – mówi Katarzyna Głowacka.

W tym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzą prace projektowe.
Przebudowa obiektów przewidziana jest
na lata 2022‒2024 i będzie wiązała się
ze zmianami komunikacyjnymi, o których
mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

Całkowita wartość projektu to 1,2 mld zł.
Inwestycja została dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
/ŁK

Nowe przystanki
Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 1 lutego br. uruchomione zostały nowe przystanki autobusowe, zlokalizowane przy obwodnicy radzionkowskiej,
przy ul. Unii Europejskiej oraz ul. Sadowej.
Jednocześnie zlikwidowany został przystanek „Radzionków Długa nż”. Nastąpiła też
zmiana rozkładu jazdy oraz trasy autobusu linii 73. Co więcej, zmieniono nazwy obecnych przystanków „Radzionków Rynek I” i „Radzionków Rynek II” na: „Radzionków Plac
Letochów I” i „Radzionków Plac Letochów II”. Szczegółowe informacje wraz z rozkładem jazdy można znaleźć na stronie: www.rj.metropoliaztm.pl
Przystanek przy ul. Unii Europejskiej.
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Na terenie miasta działają trzy punkty szczepień

Trwa akcja szczepień
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Ty też
oddaj krew
Zbliża się pierwsza tegoroczna akcja
poboru krwi. Specjalny autobus stanie
pod Urzędem Miasta w sobotę 6 marca.
Przypomnijmy – w zeszłym roku, mimo
trudnych, pandemicznych warunków,
radzionkowscy krwiodawcy nie zawiedli. W sześciu akcjach zorganizowanych
przez Klub Honorowych Dawców Krwi
„Skarbek” Polskiego Czerwonego Krzyża (czterech w Radzionkowie i po jednej
w Woźnikach i Sośnicy), udało się zebrać
ponad 80 litrów krwi. Kolejne 70 litrów
członkowie klubu oddali w Regionalnej
Stacji Krwiodawstwa w Katowicach.

Od kilku tygodni również w naszym mieście trwa akcja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W Radzionkowie uruchomiono trzy punkty szczepień.
Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez rządowy portal e-Pacjent, przez SMS
(nr 664 908 556) lub pod numerem infolinii 989. Można także zrobić to bezpośrednio w punkcie szczepień. Po dokonaniu rejestracji, pacjent otrzyma SMS z informacją
o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Na przyjęcie drugiej dawki należy umówić
się podczas pierwszej wizyty w punkcie szczepień.
Na terenie Radzionkowa działają trzy placówki medyczne wykonujące szczepienia.
Przychodnia Lekarska RAD-MED. Sp. z o.o., ul. Gajdasa 1
Rejestracja w godz.: 8.00 – 12.00 pod nr tel.: 571 235 412
Zdrowi – Med Centrum Medyczne sp. z. o.o., ul. Jana Kużaja 13
Rejestracja w godz.: 8.00 – 15.00 pod nr tel.: 501 079 247, (32) 282 86 84
Centrum Medyczne Kardio.CLINIC & TE-VITA, ul. Szymały 1A
Rejestracja w godz.: 8.00 – 15.00 pod nr tel.: 790 404 455
Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szczepienie i będą mieć wyznaczony termin,
powinny wypełnić specjalny kwestionariusz szczepienia.
Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww.
schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania
do najbliższego punktu szczepień, zostanie zorganizowany transport od miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień oraz powrót do domu. Aby zgłosić potrzebę transportu, należy być już zarejestrowanym w Narodowym Programie Szczepień i mieć wyznaczone miejsce, datę oraz godzinę szczepienia.
Uruchomiono również miejską infolinię na temat szczepień pod nr tel. 32 388 71 56,
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie:
www.gov.pl/web/szczepimysie

Informujemy, że krew można oddawać
nie tylko podczas organizowanych akcji.
W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ulicy Żeromskiego działa terenowy oddział Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Nagrody
za wysokie
wyniki
sportowe
Do 28 lutego br. można składać
w Urzędzie Miasta Radzionków wnioski
o przyznanie nagród za wysokie wyniki
sportowe.
Na gratyfikacje mają szansę zawodnicy, będący mieszkańcami Radzionkowa,
którzy osiągnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo w turniejach
krajowych lub międzynarodowych, rozgrywanych w dyscyplinach sportowych
olimpijskich lub paraolimpijskich. Wyróżnienia przyznane zostaną za 2020 r. Nagrody uzależnione są od wyników i mogą
być rzeczowe bądź finansowe.
Wnioski dotyczące nagrody można składać w Biurze Obsługi Klienta (parter,
pokój nr 4). Szczegółowych informacji
w tym zakresie udziela Referat Promocji
Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19), tel. 32 388 71 45.
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Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków

Razem do Doniecka
Już po raz szósty Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku z okazji rocznicy swojego otwarcia organizuje Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków. Wydarzenie uczci pamięć tych, którzy 76 lat temu zostali
deportowani do Związku Radzieckiego i, w zdecydowanej większości, już nigdy nie
wrócili do swoich rodzin.
Tegoroczna edycja Biegu różni się jednak od pozostałych. W związku z utrzymującą się
pandemią COVID-19, w tym roku każdy chętny uczestniczy w imprezie indywidualnie.
Przez miesiąc, od 4 lutego do 4 marca 2021 r., zainteresowani akcją mogą, za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie www.deportacje45.pl, wielokrotnie nadsyłać organizatorowi zrzuty ekranu lub zdjęcia dokumentujące pokonaną trasę
wraz z określeniem wykonywanej przez siebie dyscypliny (do wyboru: biegi lub nordic
walking) oraz danymi kontaktowymi. Organizator będzie sumował wyniki i na bieżąco
informował, za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, jaki dystans udało się pokonać.
Wspólnymi siłami spróbujemy pokonać 1726 km, czyli odległość od Radzionkowa
do Doniecka (leżącego w Donieckim Zagłębiu Węglowym – Donbasie). Miejsce „docelowe” biegu nie zostało wybrane przypadkowo – w 1945 roku Sowieci wywieźli w te
rejony ok. 80% Górnoślązaków.
Po zakończeniu imprezy każdy z uczestników na podany wcześniej adres mailowy
otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla najaktywniejszych uczestników przewidziane zostały nagrody.
Imprezie przyświeca również cel charytatywny. Każdego z uczestników zachęcamy bowiem do uiszczenia dobrowolnej opłaty wpisowej w wysokości minimum
10 zł na rzecz rehabilitacji mieszkanki Radzionkowa – Martyny Kukli. Wpłaty należy kierować bezpośrednio na subkonto podopiecznej w Fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank SA, nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 10921 Kukla Martyna
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Dołączyć do wydarzenia można w każdym momencie jego trwania. Więcej informacji
na stronie internetowej organizatora www.deportacje45.pl oraz pod adresem mailowym: kontakt@deportacje45.pl.

Plac zabaw
Pod koniec 2020 r. zakończyły się
prace związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Radzionkowie.
W ramach inwestycji zakupiono wiele nowych urządzeń zabawowych, m.in. zjeżdżalnię dwutorową, ściankę wspinaczkową, podesty do przeskoków, poręcze
do podciągania, bujaki na sprężynie, potrójną huśtawkę. Koszt przedsięwzięcia
to ponad 154 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 z budżetu
państwa dla jednostek samorządów terytorialnych.

Będzie
nowa droga
Wkrótce wybudowana zostanie droga łącząca ul. Kadłubka w Bytomiu
z ul. Długą w Radzionkowie.
Będzie to możliwe, dzięki podpisanemu
w grudniu ubiegłego roku porozumieniu pomiędzy gminami Radzionków i Bytom a Bytomskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Radzionkowie. Umowa zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, który uwzględni
budowę m.in.: jezdni, chodnika, ścieżki
rowerowej, oświetlenia i sieci wodociągowej. Koszt projektu został oszacowany na ok. 400 tys. zł.

Rowerzyści czekają na decyzję
W lipcu ubiegłego roku powiat tarnogórski złożył wniosek
o dofinansowanie projektu: „Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicy pasa drogowego DP3271S (Knosały) w Radzionkowie” ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli przedsięwzięcie uzyska
finansową pomoc, w maju rozpoczną się pierwsze prace.

rzy Radiotechników, w obrębie którego istnieją już wydzielone
osobne ciągi piesze i rowerowe. Drugi odcinek prowadzić będzie od ronda do wysokości sklepu Lidl. Na całej długości drogi planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej oraz budowa
kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Jeśli powiat otrzyma dofinansowanie, prace ruszą w maju. Inwestycja będzie gotowa
w kwietniu 2022 r. – dodaje.

– W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga pieszo-rowerowa przy ul. Knosały, po północnej stronie drogi na dwóch
odcinkach – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Pierwszy odcinek obejmie fragment od granicy miasta do Ronda Żołnie-

Koszt przedsięwzięcia to ok. 4,8 mln zł. Z Funduszu Dróg Samorządowych powiat ma otrzymać 2,4 mln zł, natomiast Gmina
Radzionków zadeklarowała udział w partycypowaniu w kosztach w kwocie 1,2 mln zł.
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Komisariat po termomodernizacji
Na początku lutego zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji wraz z częścią mieszkalną przy ul. Męczenników Oświęcimia 43.
W ramach inwestycji wykonano m.in. modernizację systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymieniono również okna i drzwi. Całkowity koszt
przeprowadzonych prac to ponad 1 mln zł. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020.
Wkład własny gminy został pokryty przy udziale środków
uzyskanych z pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Termomodernizację zakończono na początku lutego.

Oczyszczacze dla przedszkola

Zatrzymać smog
Radzionkowskie Przedszkole nr 3 otrzymało dwa oczyszczacze powietrza w ramach kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG
– Przedszkolaku, złap oddech”. Akcja prowadzona jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Urządzenia ustawione zostały w salach dydaktycznych. Placówka przygotuje zajęcia dla dzieci poruszające problematykę zanieczyszczenia powietrza i zachowań prozdrowotnych. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa
Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.:
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Komunikat

W sprawie hałasu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały informację
w zakresie obniżenia hałasu na stacji Radzionków. Poniżej publikujemy jej treść.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z firmą PORR SA umowę
na „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory – Nakło
Śląskie” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz
– Maksymilianowo”. Celem inwestycji jest polepszenie parametrów eksploatacyjnych, co zapewni sprawne i bezpieczne kursowanie pociągów.
Wartość prac to 1,2 mld zł netto. Dofinansowanie z unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2021 roku będą realizowane
prace projektowe, a budowę przewidziano na lata 2022-2024.
W wyniku przeprowadzonych robót na stacji Radzionków oraz przyległych szlakach zostaną wymienione tory wraz z rozjazdami, wzmocnione
podtorze, zmodernizowane obiekty inżynieryjne (m.in. wiadukty kolejowe
przy ul. ul. Zejera i ul. Kużaja), wymieniona sieć trakcyjna. Modernizacja
obejmie perony na stacji Radzionków i na przystanku Radzionków Rojca.
Zapewniony będzie dostęp na perony dla osób o ograniczonej możliwości
poruszania się. Komfort podróży zwiększy nowe nagłośnienie, oświetlenie,
czytelne oznakowanie, a także ławki i wiaty. Prędkość pociągów na linii
kolejowej 131 w stacji Radzionków zostanie podniesiona do 100 km/h.
Niemal wzdłuż całej stacji Radzionków zostaną zamontowane ekrany
akustyczne. Po modernizacji zostaną przeprowadzone ponowne pomiary hałasu na tym odcinku, które powinny określić czy poziom hałasu jest
dopuszczalny czy też konieczne jest wzmocnienie urządzeń tłumiących.
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zorganizował spotkanie
z przewoźnikami i lokalną społecznością oraz radnymi i władzami miasta Radzionków w celu obniżenia hałasu w stacji Radzionków. Wspólnie
omówiono prace wpływające na obniżenie hałasu na linii 131. Efektem
jest przeorganizowanie pracy przewoźników tak, by zminimalizować postoje lokomotyw spalinowych na stacji. Przewoźnicy towarowi mają nakaz wyłączania lokomotyw spalinowych przy planowym postoju powyżej
30 minut. Obecnie na jeden z torów odstawiane są lokomotywy elektryczne, które nie generują tak wysokiego poziomu hałasu jak lokomotywy spalinowe.

Oczyszczacze powietrza filtrować będą powietrze w salach dydaktycznych przedszkola.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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Program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie

W Radzionkowie
powstanie Klub Mieszkańców
Pandemia COVID-19 to trudny czas dla osób starszych, rodziców oraz dzieci, którzy mogą mieć trudność w odnalezieniu
się w nowej rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw nowym
wyzwaniom, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
rozpoczął rekrutację do projektu „Interdyscyplinarny program
usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie”.
W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie asystenta osobistego, asystenta rodziny, psychologa lub pedagoga. Osoby starsze mogą skorzystać z pomocy asystenta osobistego, który pomoże w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw
urzędowych lub wyjdzie z osobą starszą na spacer. Dzieci będą
mieć zapewnione wsparcie pedagoga, który udzieli pomocy

w nauce zdalnej, doradzi w kwestii wyboru dalszej kariery i pomoże odkryć talenty. Każdy uczestnik będzie mógł porozmawiać z psychologiem, skorzystać z pomocy terapeutycznej.
Dla mieszkańców powstanie też Klub Mieszkańców, gdzie
uczestnicy projektu będą mogli spędzić wspólnie czas, pograć, porozmawiać, podjąć własne inicjatywy. Ponadto, w ramach projektu, zorganizowane zostaną wycieczki integracyjne
i warsztaty rozwoju zainteresowań.
Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zgłaszania
się do Biura Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Telefon 32 286 65 44, wew. 30. Serdecznie zapraszamy!

Rozwiń swój potencjał
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizuje projekt „Program Aktywności Lokalnej – rozwijamy potencjały”. Projekt skierowany do mieszkańców Radzionkowa borykających się z trudnościami życiowymi.

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji poprzez
udział w bezpłatnych kursach lub treningach umiejętności społecznych,
warsztatach rozwoju zainteresowań,
zgłoś się. Realizujemy kursy: języków
obcych, prawa jazdy kategorii B, C
lub C+E, spawacza metodą TIG, stylizacji paznokci, cukierniczy, baristy,
opiekunki dziecięcej, krawiecki, kadry
i płace.
Udział w projekcie i realizowanych
kursach jest bezpłatny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel: 32 286 65 44
wew. 30.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.ops.radzionkow.
pl w zakładce „projekty unijne”. Zapraszamy!
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Konkursowo
w „Karolince”
Mimo obowiązujących obostrzeń,
w reżimie sanitarnym i zgodnie
z przepisami, „Karolinka” zorganizowała kilka konkursów: jedenastą
edycję konkursu wokalnego TALENTIADA, konkurs na kartki i ozdoby
świąteczne oraz tradycyjny XXXVI
Konkurs Szopek Śląskich. Cieszyły się
one bardzo dużym zainteresowaniem,
mimo że odbywały się online.
Oto laureaci poszczególnych konkursów

CENTRUM KULTURY KAROLINKA

Kreatywnie połączeni
Ferie w „Karolince”, choć inne niż zazwyczaj, tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oczywiście, aby zachować wszelkie normy i zadbać o bezpieczeństwo
uczestników, wszystkie aktywności odbywały się online.
Na początek zaprosiliśmy na emisję koncertu finałowego XI Talentiady. To cykliczny konkurs,
w którym swój talent wokalny mogą zaprezentować osoby ze wszystkich zakątków kraju. Spośród niemal setki uczestników jury wybrało szczęśliwą trzynastkę. Laureatów mogliśmy wysłuchać podczas koncertu transmitowanego na stronie internetowej „Karolinki”.
W pierwszym tygodniu ferii poranne ćwiczenia z panią Agnieszką rozbudzały najmłodszych
mieszkańców miasta, do których nie raz dołączały całe rodziny. Z kolei zajęcia z samoobrony
prowadzone przez pana Jacka, pozwoliły zwiększyć komfort psychiczny i samopoczucie dzieci. W drugim tygodniu ferii „Karolinka” przygotowała ofertę dla wszystkich zainteresowanych
pracami manualnymi i rękodziełem. Warsztaty malowania parasoli i tworzenia ludowych korali
przeprowadzono we współpracy z ZPiT „Mały Śląsk”. Przyciągnęły one fanów folkloru, a kurs
rysunku węglem pozwolił na nabycie nowych umiejętności aspirującym artystom.

TALENTIADA:
Grand Prix – Julia Walaszczyk
Nagrodzeni w kategorii I – młodszej:
I miejsce – Edyta Garus
II miejsce – Zuzanna Gajor
III miejsce – Piotr Klima
Wyróżnieni: Artur Droś, Aurelia Radecka,
Oliwia Sokoła
Nagrodzeni w kategorii II – starszej:
I miejsce – Jagoda Rataj
II miejsce – Ida Szebla
III miejsce – Maria Sawicka
Wyróżnieni: Igor Jerz, Anna Bejda, Emilia
Bienias

Zapraszamy na kolejne wydarzenia i mamy nadzieję do zobaczenia już niedługo w murach „Karolinki”.

Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną – nagrodzeni:
Wiktoria Chęcińska – kategoria wiekowa
młodsza oraz nagroda publiczności
Karol Pawlus – kategoria wiekowa średnia
Joanna Pawlus – kategoria osób dorosłych

Projekt „Przystań Miejska 1” to realizowane przez Centrum Kultury „Karolinka” wraz
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych przedsięwzięcie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych dla społeczności Radzionkowa.

Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną:
I miejsce – Agata Kosik
II miejsce – Patrycja Gryboś
III miejsce – Halina Michalak-Kawka
Nagrodę publiczności zdobyła Joanna
Gryboś
XXXVI Konkurs Szopek Śląskich – nagrodzeni:
W kategorii do 13 lat:
I miejsce – Natalia Lewczuk
W kategorii powyżej 13 lat:
I miejsce – Wincenty Ołowski
II miejsce – Jadwiga Wylenżek
III miejsce – Agnieszka Dembończuk
IV miejsce – Katarzyna Pudełko
W kategorii prac grupowych:
I miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojskiej
I miejsce – Przedszkole nr 4 „Bajka” –
grupa Myszki
II miejsce – Milena Czaja z mamą
Z największym uznaniem publiczności
spotkała się szopka Wincentego Ołowskiego.
Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulujemy!

Twórczo w miejskiej
przystani
W czasie pendemii zajęcia prowadzone są w systemie online. To nie zniechęca jednak uczestników projektu, a wręcz przeciwnie. Mieszkańcy cenią dodatkowy walor edukacyjny warsztatów,
jakim jest rozwój i trening umiejętności obsługi komputera. Za nami m.in. warsztaty rękodzielnicze, w trakcie których uczestnicy wykonywali materiałowe tulipany, wprowadzając tym samym
powiew wiosny do swoich domów. W ostatnim czasie uczestniczki zajęć uszyły też ubranka
dla psów i kotów. Panie z własnej inicjatywy postanowiły przekazać uszyte ubranka na rzecz
instytucji zajmujących się bezdomnymi zwierzakami. Gratulujemy pomysłu!
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach w ramach projektu
„Przystań Miejska 1”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.karolinka.art.pl oraz
na FB naszej placówki.

El Tango de Amor
W tegoroczne Walentynki odbył się wyjątkowy koncert akordeonowy zatytułowany
„El Tango de Amor”. W programie koncertu widzowie mieli okazję usłyszeć najpiękniejsze melodie tanga i zobaczyć fascynujące układy taneczne.
A to wszystko w przejmującej aurze miłości, pasji i muzyki, która pozwoliła przenieść się myślami prosto do gorącej Argentyny. Podczas koncertu wystąpili: na akordeonie Robert Kier,
na skrzypcach Marcin Sidor oraz tancerze Kinga i Szymon Harazim. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, koncert został zrealizowany bez udziału publiczności i miał charakter wirtualny –
został bowiem wyemitowany online. Nagranie zostało zrealizowane przez firmę Panomedia.

CENTRUM KULTURY KAROLINKA
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Poloneza czas zacząć!
Z powodu trwającej pandemii, tegoroczni maturzyści nie mieli okazji doświadczyć emocji związanych z uczestnictwem
w balu studniówkowym. Aby jednak tradycji stało się zadość, kierownictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” pozwoliło „małośląskowym” maturzystom zatańczyć poloneza
na deskach „Karolinki”. Taniec w ich wykonaniu nie był jednak

standardowy. Jak przystało bowiem na tancerzy ludowych,
zatańczyli aż w dwóch odsłonach – w strojach Księstwa Warszawskiego oraz współczesnych, wieczorowych. Nagranie odtańczonego poloneza można znaleźć na stronie zespołu „Mały
Śląsk” na portalu Facebook.
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Olimpiada historyczna

Pomagamy

Tradycją naszego ogólniaka jest udział uczniów w Olimpiadzie Historycznej. W tym
roku szkolnym w XLVII olimpiadzie bierze udział Filip Wieczorek, uczeń klasy III.

Uczennice klasy Ib – Dominika, Roksana i Kasia, zorganizowały w szkole
świąteczne pospolite ruszenie, czyli
akcję na rzecz dzieci – podopiecznych
Fundacji Iskierka.

Filip z sukcesem napisał pracę badawczą z wybranej przez siebie epoki (nowożytność)
i zakwalifikował się do eliminacji okręgowych. Pisemne eliminacje okręgowe miały
miejsce 9 stycznia 2021 r., online, na specjalnie przygotowanej platformie. Filip napisał
pracę pt. „Oceń wpływ kontrreformacji na życie polityczne, gospodarcze i kulturalne
w nowożytnej Europie”. W zmaganiach wzięło udział 112 osób, 44 uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu ustnego, tzn. uzyskało ocenę dobrą i wyższą. Wśród nich
znalazł się nasz licealista, który odpowiadał na pytania z podstawy programowej, z wybranej przez siebie epoki i z przeczytanych lektur.

Naukowa współpraca

Dzieci otrzymały farbki, kredki, papiery
kolorowe i inne rzeczy przydatne do samodzielnego wykonania ozdób choinkowych i dekoracji świątecznych. Akcja przeprowadzona została w ramach
wolontariatu na rzecz dzieci w czasie
tych nietypowych świąt. Nie odbyłaby
się bez pomocy Jolanty Słoty z Prezydium Rady Rodziców. Wszystkim, którzy dołączyli się do akcji – serdecznie
dziękujemy!

Radzionkowski ogólniak od wielu lat współpracował z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, Wydziałem Filologicznym, Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego.
Licealiści brali udział w warsztatach i wykładach na uczelni, a pracownicy naukowi
prowadzili również zajęcia w naszej szkole. Zmiany, które trwają od pewnego czasu
na wyższych uczelniach w Polsce, doprowadziły do reorganizacji wydziałów uczelni,
np. Wydział Pedagogiki i Psychologii funkcjonuje obecnie w ramach Wydziału Nauk
Społecznych. Musieliśmy więc wystąpić o podpisanie nowej umowy – i udało się! Nasza szkoła współpracuje również z Politechniką Śląską oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym.
Pierwszą imprezą naukową organizowaną, już zgodnie z zapisami nowej umowy,
wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych UŚ jest Dzień z Psychologią.

Uczennice LO zaangażowane w akcję wolontariatu.

Jubileusz ogólniaka coraz bliżej Wgląd
W przyszłym roku Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie będzie obchodziło jubileusz siedemdziesięciolecia.
Z tej okazji, absolwentka naszej szkoły, Wiktoria Szymska, przygotowuje książkę, w której znajdą się między innymi wspomnienia byłych uczniów, nauczycieli, pracowników.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób związanych z naszą szkołą o podzielenie
się swoimi wspomnieniami z kolejnymi rocznikami uczniów radzionkowskiego ogólniaka.
Prosimy o ich przesyłanie na adres: liceum@liceum.radzionkow.pl

Budynek LO w Radzionkowie.

do planu

Burmistrz Miasta Radzionków informuje
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 9 marca.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się online, 3 marca 2021 r. o godz.
16.00. Więcej informacji na www.
radzionkow.pl oraz
bip.radzionkow.pl
w Menu Przedmiotowym w zakładce
Zagospodarowanie
Przestrzenne.
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Misjonarz z Radzionkowa wzorem
dla młodzieży
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sługi Bożego o. Ludwika
Wrodarczyka OMI to wyjątkowe wydarzenie, którego finał miał
miejsce 17 grudnia 2020 r. Młodzi poeci z całego kraju zainspirowali się kapłańską posługą męczennika pochodzącego z Radzionkowa oraz wyznawanymi przez niego wartościami.
6 grudnia miała miejsce rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. W tym wyjątkowym czasie ogłoszono wyniki wydarzenia, którego organizatorkami
były śp. mgr Maria Kielar-Czapla (sekretarz i koordynator) oraz
mgr Dagmara Nawratek (pomysłodawczyni konkursu dbająca
o jego oprawę medialną). Oficjalnym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor oraz Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM
dr hab. Paweł Zając OMI. Patronat duchowy objęła Delegatura
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji
na czele z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI.
W wydarzeniu wzięło udział 41 osób pochodzących z różnych
stron Polski. Przysłano w sumie 58 wierszy. Utwory oceniło jury
w składzie: o. Andrzej Madej OMI (przewodniczący jury, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie, absolwent Papieskiego
Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, filozof i teolog, oblat-poeta), o. dr Marek Adam Rostkowski OMI (przełożony wspólnoty zakonnej we Lwowie, ukończył doktorat z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, vice-postulator procesu
beatyfikacyjnego o. Ludwika Wrodarczyka OMI) oraz Dagmara
Nawratek (mgr filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, poetka).

Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: ogólnopolskiej oraz osób mieszkających na terenie
archidiecezji katowickiej. W kategorii ogólnopolskiej „A” (osoby
w wieku od 9. do 14. roku życia) na podium znaleźli się kolejno:
Sara Dziarnowska z Warszawy oraz ex aequo Zofia Bałajewicz
z Oświęcimia, a następnie Zuzanna Kopczyńska z Łodzi oraz
Wiktoria Grodowska z Gliwic. W kategorii ogólnopolskiej „B”
(osoby w wieku od 15. do 19. roku życia) docenieni zostali kolejno: Karol Janiga z Radymna (woj. podkarpackie), następnie
Julianna Kokorudz z Jeleniej Góry oraz ex aequo Kornel Wroński z Krakowa, a także Zofia Kotowska z Zielonki. Wśród osób
mieszkających na terenie archidiecezji katowickiej najlepsi okazali się mieszkańcy Radzionkowa: Estera Wojtas, Paweł Tyczka,
Matylda Głogowska. Ponadto jury postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną im. Marii Kielar-Czapli, która zmarła we wrześniu 2020 r., nie doczekawszy finału konkursu. Była ona absolwentką Instytutu Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielką dyplomowaną religii katolickiej, osobą zasłużoną dla miasta Radzionkowa i uhonorowaną licznymi nagrodami, autorką dwóch książek: „Ojciec
Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” oraz „Radzionkowskie Rody”, a także autorką osiemnastu scenariuszy teatralnych
na temat życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Nagroda jej imienia trafi do Mateusza Pawlaka z Radzionkowa.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na blogu
internetowym: ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com.

Wybierz z nami zawodową
przyszłość
Znamy już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Ósmoklasistów zachęcamy do wyboru Technikum nr 13 w Radzionkowie.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 opublikowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest on dostosowany do zmienionego terminu
egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 25–27 maja 2021.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:
» 17 maja – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków;
» 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. – dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
» 23 lipca – 30 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej;
» 2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Na bieżąco będziemy przypominać o terminach na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku. Zachęcam, by zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną. Zacznijcie z Nami
podróż w Waszą przyszłość.
/Ewa Mann

/Dagmara Nawratek

Stypendyści
naszej 13
Kolejni uczniowie Trzynastki dołączyli
do grona stypendystów.
Tym razem są to nasi absolwenci: Katarzyna Przybyłek z Celin (gmina Ożarowice) i Konrad Dudziński z Radzionkowa.
Stypendyści kształcili się w Technikum
nr 13 w Radzionkowie na kierunku technik eksploatacji portów i terminali. Uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego oraz z egzaminu zawodowego,
dzięki czemu zostali laureatami II Tarnogórskich Powiatowych Inicjatyw Edukacyjnych. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów na studiach.
/Ewa Mann
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ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

Szukamy starych odmian
drzew owocowych
Już od kilku lat Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie angażuje się w ochronę starych odmian drzew owocowych –
cennych, bo długowiecznych, odpornych na choroby i szkodniki, o zapomnianych już smakach, aromatach i walorach
kulinarnych. W tym roku poszukiwane są stare odmiany wiśni, czereśni, śliw, jabłoni i grusz. Posłużą do pobrania z nich
zrazów (jednorocznych pędów) do szczepienia.
Akcja pobierania zrazów, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zaplanowana jest w lutym dla wiśni, czereśni i śliw oraz w marcu dla
jabłoni i grusz. Osoby zainteresowane udostępnieniem drzew
do pobrania zrazów, proszone są o kontakt z Ogrodem pod nr
tel. 536 330 776, 534 994 576, lub e-mailowo: ogrodradzionkow@sibg.org.pl.
Ze względu na ograniczone możliwości dojazdu pracowników
Ogrodu w celu pobrania zrazów, interesujące odmiany poszukiwane są przede wszystkim w okolicach Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich Gór oraz Piekar Śląskich.

Zrazy można pobrać również samemu i dostarczyć bezpośrednio do biura Ogrodu przy ul. Księżogórskiej 90a (Regionalna
Stacja Edukacji Ekologicznej) lub przesłać pocztą, zabezpieczone w bąbelkowej kopercie. Nie jest to bardzo trudne, warto
zapoznać się z przygotowaną instrukcją obrazkową. W przypadku samodzielnego pobierania zrazów, należy napisać jaka
jest to odmiana (o ile jest znana) oraz podać cechy charakterystyczne np. termin owocowania, wygląd owocu, wiek drzewa. I nie zapomnieć o danych kontaktowych (imię i nazwisko,
nr telefonu).
Pobrane zrazy zostaną zaszczepione na ogrodowych podkładkach, a następnie, gdy już z całą pewnością będzie wiadomo,
że się przyjęły, wrócą do swoich właścicieli oraz innych osób
zainteresowanych ich dalszą uprawą.
/Julia Góra

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Świąteczny turniej
mikstów

styczeń-luty 2021

Oczami dzieci
Najmłodsi sportowcy w naszym mieście z pewnością znają
Mosirka – maskotkę naszego ośrodka. Sympatyczny pies stał
się bohaterem konkursu plastycznego, który odbył się w czasie ferii zimowych.
W konkursie mogły wziąć udział dzieci do 14. roku życia. Zadanie było proste: wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, przedstawiającą naszego Mosirka. Zainteresowanie mocno przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęło bowiem ponad
50 pięknych i kreatywnych prac! Dlatego zdecydowaliśmy się
przyznać aż trzy nagrody. W kategorii poniżej 10. roku życia
zwyciężyła Małgorzata Kurda. Wśród dzieci powyżej 10 lat najlepsza okazała się Wiktoria Chęcińska. Nagrodę publiczności,
która głosowała za pomocą „lajków” na facebookowym profilu
MOSiRu, otrzymał Karol Grzemba.

Zawodnicy walczyli o każdy punkt.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnego talentu i wyobraźni.

Siatkówka to popularny sport w Radzionkowie. Potwierdzają to uczestnicy, którzy na każdy turniej stawiają się tłumnie.
Ostatnie zawody – mikstów, odbyły się 13 grudnia.
Do gry przystąpiło aż 28 par z całego województwa. Mimo
że do dyspozycji były aż trzy boiska, a zespoły rywalizowały
w systemie do dwóch porażek, to turniej i tak trwał ponad siedem godzin. Najlepsze ekipy, aby wspiąć się na szczyt, musiały
rozegrać nawet siedem pojedynków.
W wielkim finale ostatecznie znaleźli się Katarzyna Fura w parze z Wojciechem Kowalskim oraz Joanna Komorek-Atachim
wraz z Michałem Gawędą. Po długim, wyczerpującym i emocjonującym pojedynku, górą okazali się ci pierwsi, pokonując
rywala w stosunku 22:20. Rywalizacja o trzecie miejsce również stała na najwyższym poziomie. W ostatecznym rozrachunku z brązowych medali cieszyli się Karolina Gajda i Igor Raciborski, a Aleksandra Berg i Mateusz Król musieli zadowolić się
czwartym miejscem, co również jest znakomitym rezultatem,
patrząc na liczbę par, które wzięły udział w całym turnieju.
Najlepsze zespoły otrzymały statuetki oraz bony do sklepu
sportowego. Zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki
na kolejne turnieje rozgrywane w MOSiR Radzionków.

Młodzi laureaci konkursu.
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 10 grudnia 2020 roku na XXIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXIII/241/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020‒2030;
2. Uchwałę Nr XXIII/242/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
3. Uchwałę Nr XXIII/243/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
4. Uchwałę Nr XXIII/244/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
5. Uchwałę Nr XXIII/245/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie
Miasta Radzionków, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych;
6. Uchwałę Nr XXIII/246/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują rodziny wielodzietne;
7. Uchwałę Nr XXIII/247/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
8. Uchwałę Nr XXIII/248/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
9. Uchwałę Nr XXIII/249/202 w sprawie rodzaju 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;
10. Uchwałę Nr XXIII/250/2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
11. Uchwałę Nr XXIII/251/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionkow na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.

Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku na XXIV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXIV/252/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020‒2030
2. Uchwałę Nr XXIV/253/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
3. Uchwałę Nr XXIV/254/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021‒2031
4. Uchwałę Nr XXIV/255/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021
5) Uchwałę Nr XXIV/256/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Interdyscyplinarny program usług
społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020
(Europejski Fundusz Społeczny) Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI
6. Uchwałę Nr XXIV/257/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Osi Priorytetowej:
IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs
7. Uchwałę Nr XXIV/258/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2021 roku
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionkow na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.

Informuję, iż w dniu 28 stycznia 2021 roku na XXV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXV/259/2020 w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021‒2031;
2. Uchwałę Nr XXV/260/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
3. Uchwałę Nr XXV/261/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXV/262/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XXV/263/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XXV/264/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XXV/265/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXV/266/2021 w sprawie programu współpracy na rok 2021 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
9. Uchwałę Nr XXV/267/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
10. Uchwałę Nr XXV/268/2021 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionkow na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.

/Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

MIASTO LUDZI EKO

styczeń-luty 2021

Dowiedz się co nowego w gospodarce
odpadami komunalnymi
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, operatorem w tym zakresie w naszej gminie została ponownie firma Remondis Tarnowskie Góry. W związku z tym
można korzystać z dotychczasowych pojemników na odpady,
które pozostały na naszych posesjach. Natomiast GPSZOK obsługiwany jest nadal przez spółkę gminną – Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
W efekcie Rada Miasta była zobowiązana przyjąć nowe stawki
za odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdyż zgodnie z ustawą
„śmieciową” system musi się bilansować, czyli tyle środków finansowych ile wydamy na system, tyle też musi wpłynąć do budżetu.
Co wpłynęło na wzrost kosztów systemu?
Jeden z Raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z sierpnia 2019 r. wskazuje, że koszty funkcjonowania instalacji
w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych wzrosły o ponad 30% w latach 2015‒2018. Według raportu istotny
wpływ nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, na znaczny wzrost
kosztów zagospodarowania odpadów miał zakaz importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.
Ponadto w ostatnim czasie nastąpiły zmiany, które trudno było
przewidzieć, spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, co przełożyło się również na gospodarkę odpadami. Jedną z przyczyn wzrostu ilości odpadów zmieszanych jest
pojawienie się w tym strumieniu odpadów - wszelkich środków
ochrony osobistej, które nie mogą być zaklasyfikowane do odpadów selektywnych, a to generuje większe koszty zagospodarowania.
A więc najistotniejsze obecnie pytanie, jakie pojawia się wśród
bardzo wielu telefonów do Wydziału Ekologii, to – ile obecnie
zapłacimy za „śmieci”?
Nowa stawka to 25 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny to 50 zł
miesięcznie. Zgodnie z przepisami, obecnie segregacja odpadów
jest obowiązkowa. Firma odbierająca odpady jest zobowiązana
do weryfikowania czy odpady na poszczególnych posesjach
są segregowane. Ulga dla rodzin 3+ została utrzymana na dotychczasowym poziomie 5 zł/osoby (ulga nie jest naliczana automatycznie, konieczne jest złożenie nowej deklaracji).
A jak kształtują się stawki w innych gminach?
W podobnym czasie jak w Radzionkowie miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu w gminie Świerklaniec, gdzie również operatorem została firma Remondis Tarnowskie Góry, ale stawka
dla jednego mieszkańca to 36 zł, w Piekarach Śląskich to 30 zł
od osoby, a w Bytomiu 24,50 zł.
Co nowego w systemie?
1. Pracownik obsługujący GPSZOK waży dostarczone odpady
oraz dokonuje ich identyfikacji i klasyfikacji. Przyjęcie odpadów
jest ewidencjonowane w postaci rejestru, który zawiera rodzaj
przyjętych odpadów, ich masę, imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz miejsce pochodzenia odpadu.

2. Osoba dostarczająca odpady komunalne do GPSZOK zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o pochodzeniu dostarczanych odpadów.
3. Limity dla trzech grup odpadów przyjmowanych w GPSZOK:
» Zużyte opony – 8 szt. łącznie w skali roku kalendarzowego z 1 nieruchomości, a w przypadku nieruchomości
wielolokalowych z 1 lokalu,
» Odpady wielkogabarytowe – 5 m3 łącznie w miesiącu
kalendarzowym z 1 nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 lokalu,
» Odpady budowlane i rozbiórkowe – 300 kg w miesiącu
kalendarzowym z 1 nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 lokalu.
4. GPSZOK nie przyjmuje bioodpadów, gdyż wszystkie tego
typu odpady są odbierane bezpośrednio sprzed posesji.
5. Właściciele budynków jednorodzinnych mają możliwość
skorzystania z ulgi na kompostowanie w wysokości 0,50 zł/
osoby/miesięcznie, gdy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym (wymóg skorzystania z ulgi to złożenie
nowej deklaracji). Jednak przy takiej deklaracji nie ma możliwości przekazania firmie odbierającej bioodpadów w brązowych
workach.
6. Nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu
gminnego. Obecnie przedsiębiorcy i jednostki takie jak szkoły,
przedszkola itp. mają obowiązek zawrzeć umowy we własnym
zakresie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Wykaz firm posiadających zezwolenia w tym zakresie można
znaleźć na stronie Urzędu Miasta w zakładce Ekologia.
Dodatkowych informacji w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Spraw Wodno-Ściekowych pod numerem tel. 32 388 71 62
lub 65, a także pod adresem odpady@radzionkow.pl.
/Ewa Łabno

Ostatni dzwonek
na wymianę
(niektórych) kopciuchów
O obowiązującej w województwie śląskim od 1 września
2017 r. uchwale antysmogowej* napisano i powiedziano już
bardzo wiele, lecz z całą pewnością pisać i mówić trzeba jeszcze więcej.
Jest to akt prawa miejscowego, będący skutecznym narzędziem
do walki z zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi z tzw.
niskiej emisji, która jest w dużej mierze odpowiedzialna za zły
stan powietrza w naszym kraju – według różnych szacunków odpowiada ona za ok. 2/3 emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery.

dokończenie na str. 1 6
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Ostatni dzwonek
na wymianę (niektórych)
kopciuchów
dokończenie ze str. 1 5

Z dniem wejścia w życie, uchwała antysmogowa wprowadziła zakaz instalacji źródeł ciepła niespełniających
wymogów 5 klasy normy PN-EN 303‒5:2012 bądź wymogów ekoprojektu oraz zakaz stosowania paliw stałych, których spalanie jest wyjątkowo szkodliwe dla środowiska (muły i flotokoncentraty węgla kamiennego,
drobne miały, węgiel brunatny i jego pochodne czy też
zawilgocona biomasa).
Nie mniej jednak najistotniejsza z regulacji określonych
w uchwale antysmogowej wchodzi w życie 1 stycznia
2022 r. i dotyczy zakazu użytkowania kotłów na paliwa stałe eksploatowanych w okresie 10 lat – liczonych
od chwili wejścia w życie uchwały – od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej. Oczywiście przełom bieżącego i przyszłego roku pokrywa
się z pełnią sezonu grzewczego, więc użytkownicy kotłów których eksploatacja będzie zakazana od początku
2022 r. powinni się nastawić na pilną inwestycję w modernizację źródła ciepła. Obowiązek wymiany kotłów
nałożony jest na „podmioty eksploatujące instalacje,
w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności kotły, kominki i piece”, czyli w istocie na właścicieli i użytkowników wszelkich nieruchomości – zarówno
mieszkalnych, jak i przeznaczonych pod działalność gospodarczą – ogrzewanych indywidualnymi paleniskami
zasilanymi paliwami stałymi.
Aby sprawdzić czy dany kocioł podlega obowiązkowej
likwidacji najlepiej odczytać datę jego produkcji na tabliczce znamionowej. Jeżeli urządzenie wyprodukowane jest przed 2007 r. lub w ogóle nie posiada tabliczki
znamionowej – do końca roku 2021 musi zostać zlikwidowane i zastąpione przyjaznym dla środowiska
źródłem ciepła. W dalszych latach wejdą w życie zakazy eksploatacji kolejnych kotłów – dla przykładu począwszy od 1 stycznia 2024 r. nie będzie można stosować urządzeń grzewczych wyprodukowanych w latach
2007‒2011, a ostatecznie 1 stycznia 2028 r. w naszym
województwie nie powinno już być żadnego uciążliwego
kopciucha. Nie można oczywiście wykluczyć zmian obowiązujących terminów granicznych modernizacji źródeł
ciepła, tym bardziej, że wciąż trwa ewaluacja wdrażania
regulacji zawartych w uchwale.
Eksploatacja zakazanych urządzeń grzewczych będzie
się wiązać nie tylko z odpowiedzialnością karną i finansową, ale przede wszystkim przyczyniać się będzie do dalszego zanieczyszczania powietrza. Świadomość skutków
życia w smogu jest już coraz bardziej powszechna, bądźmy więc odpowiedzialni wobec siebie i bliźnich.
*Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
/Michał Gwóźdź

MIASTO LUDZI EKO

Ścieki z szamba lub
osady z przydomowej
oczyszczalni?
Jeżeli w pobliżu domu przebiega rura kanalizacyjna, to obowiązkiem i zarazem najwygodniejszym rozwiązaniem jest podłączenie się
do kanalizacji miejskiej. W przypadku braku kanalizacji, ścieki można
odprowadzać z domu poprzez szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Budowa szamba nie wymaga zezwolenia na budowę. Jedynie przed
rozpoczęciem budowy należy zgłosić ten zamiar w wydziale budowlano-architektonicznym. Podobnie z przydomową oczyszczalnią ścieków
również wymagane jest tylko zgłoszenie do organu budowlano-architektonicznego, ale tu pojawia się jeszcze dodatkowy obowiązek – zgłoszenie instalacji do urzędu gminy przed jej uruchomieniem.
W ostatnim czasie odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości ciekłych, pochodzących z gospodarstwa domowego w przydomowych
oczyszczalniach ścieków, stało się rozwiązaniem bardzo popularnym.
Można stwierdzić, że z uwagi na mnogość modeli, jak też łatwość w realizacji zaczęły one wypierać tradycyjne rozwiązanie, czyli bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. Dodatkowo w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków nie zachodzi konieczność ponoszenia
dodatkowych kosztów w postaci wywozu nieczystości. Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z zespołu urządzeń oczyszczających, które odprowadzają oczyszczone ścieki do ziemi lub też wód powierzchniowych.
Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna, a przy tym niewłaściwe pozbywanie się ścieków z szamba (nieszczelność, wylewanie ścieków bezpośrednio do gruntu lub rzeki) czy przydomowej oczyszczalni ścieków,
jak podkreślają raporty Najwyższej Izby Kontroli, to elementy mające
wpływ na złe parametry wody przeznaczonej do spożycia (ujęcia wody
pitnej, studnie). Najczęstsze problemy to występowanie w wodzie bakterii z grupy coli.
Mieszkańcy korzystający z szamb i przydomowych oczyszczalni zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych systematycznie,
aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzenia. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzionków opróżnianie szamba powinno odbywać się nie rzadziej niż co trzy miesiące. Natomiast częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych
oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich
eksploatacji.
Z kolei gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zarówno
przydomowych oczyszczalni, jak i zbiorników bezodpływowych w celu
kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W naszej gminie kontrole w terenie są prowadzone już od kilku lat. Jednak ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią
w tym roku kontrole te będą miały inną formę. Mieszkańcy posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie otrzymają
pismo z prośbą o przedłożenie kopii umów i dowodów uiszczenia opłat
za usługi asenizacyjne za rok 2020.
Właściwa gospodarka wodno-ściekowa jest naszym wspólnym dobrem, dzięki czemu zapewnimy bezpieczeństwo zdrowia i życia dla siebie i najbliższych (w tym sąsiadów) oraz dla środowiska naturalnego.
/Ewa Łabno
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UKS „Ruch” Radzionków

Srebrna gwiazdka PZPN!
Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków od dawna uznawany jest
za jedną z najbardziej znanych i cenionych szkółek piłkarskich w podokręgu
Bytom i nie tylko.
Dbałość o szczegóły szkolenia sportowego, wysokie kwalifikacje trenerów, sukcesy zawodników oraz coraz lepsze zaplecze sportowe, pozwoliły na udział klubu
w Programie Certyfikacji szkółek piłkarskich. Po wielu miesiącach żmudnej i analitycznej pracy nad programem szkolenia,
udało się zgłosić klub do PZPN-owskiego
programu. I tym razem przysłowie „ciężka
praca popłaca” okazało się być jak najbardziej trafne. Po analizie programu szkolenia przez PZPN i licznych kontrolach
z ich strony, do klubu napłynęła wspaniała informacja – UKS „Ruch” Radzionków został wyróżniony srebrną gwiazdką
(Srebrnym Certyfikatem PZPN), uzyskując pierwsze miejsce w swojej kategorii i drugie miejsce spośród wszystkich

UKS uzyskał Srebrny Certyfikat PZPN

startujących szkółek piłkarskich w Polsce. Chociaż to dopiero początek srebrnej drogi, jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, gdyż daje ono potwierdzenie,

że w Radzionkowie piłka nożna i program
szkolenia młodzieży stoi na bardzo wysokim poziomie!
/HB, HS

Jedenastolatkowie Cidrów
z czwartym miejscem na Śląsku!
W styczniu podopieczni trenerów Mariusza Maloka i Henryka Sobali (rocznik
2010) rywalizowali w turnieju „Interhall” o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Zawodnicy UKS-u, na co dzień będący uczniami radzionkowskiego SMS-u, gładko pokonali swoich rówieśników
z podokręgu Bytom, by w Lublińcu rywalizować w półfinale rozgrywek. Lubliniecka hala również nie sprawiła chłopakom żadnego problemu i z kompletem
zwycięstw dostali się do rozgrywanego
w Olsztynie koło Częstochowy finału.
Tam zmierzyli się już z najlepszymi drużynami na Śląsku, ostatecznie zajmując
czwarte miejsce, co dla zawodników, nietrenujących przez cały rok na hali, było
nie lada sukcesem. Drużynie oraz trenerom serdecznie gratulujemy i wierzymy,
że za rok będzie jeszcze lepiej!
/HB

Finały mistrzostw Śląska
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Świetne wyniki naszych
uczniów
Rok 2020 obfitował w sukcesy uczniów klas tenisowych w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła w Radzionkowie. Pomimo sytuacji, która panowała zarówno w Polsce, jak i na świecie, był to jeden z najlepszych okresów naszego klubu pod względem osiągnięć sportowych.

KS „Ruch” Radzionków

Przygotowania
do rundy
wiosennej
19 stycznia po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze „Ruchu” wrócili do
wspólnych treningów, wcześniej jednak
wykonując indywidualnie zalecenia
przygotowane przez trenera Marcina
Dziewulskiego.
Dla kibiców „Cidrów” najważniejszą informacją jest z pewnością to, że nie licząc bramkarza Dawida Stambuły, który
jeszcze w listopadzie odszedł z drużyny,
nikt nie opuścił szeregów żółto-czarnych, a część czołowych piłkarzy zespołu - Rafał Strzelczyk, Kamil Banaś i Kamil Kopeć - przedłużyło swoje umowy
z klubem.

Młodzi tenisiści z Radzionkowa mają już na koncie wiele sportowych sukcesów.

Nasi zawodnicy zdobyli 8 medali na turniejach rangi ogólnopolskiej, 24 medale
na turniejach rangi wojewódzkiej, 2 medale na Mistrzostwach Śląska oraz 2 medale w Pucharze Śląska.
Medale w turniejach ogólnopolskich,
to zasługa głównie Julii Grochowskiej
(u14) oraz Jakuba Jędryki (u12). Kuba
dzięki swojej znakomitej postawie w turniejach oraz wysokiemu miejscu w rankingu PZT dostał powołanie do Kadry
Polski do lat 12. Spora liczba medali w turniejach wojewódzkich, to głównie zasługa Pauliny Wilczek (u12), która
wygrała cztery turnieje wojewódzkie,
a w kilku innych zajmowała 2. lub 3. miejsca. Medale w turniejach wojewódzkich
w kategoriach u8, u9, u12, u14 zdobywali jeszcze Julia Grochowska, Zuza Buroń,
Zosia Hajda oraz Nina Jastal.
W Mistrzostwach Śląska zdobyliśmy
dwa medale – Kuba Jędryka srebro
do lat 12, a Julka Grochowska brąz do lat
14, natomiast w kategoriach dziecięcych
o Puchar Śląska najlepiej zaprezentowały się Zosia Hajda oraz Nina Jastal zdo-
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bywając odpowiednio brąz do lat 9 oraz
srebro do lat 8.
Rozgrywki drużynowe w tenisie dziecięcym to „Talentiada”. Nasza drużyna
w składzie: Justyna Banaś, Zosia Hajda,
Michalina Adamczyk, Karol Bajger, Mikołaj Żurek oraz Antoni Wylenżek zajęła
wysokie 2. miejsce na Śląsku i awansowała do półfinałów w Poznaniu, gdzie zajęliśmy 9. miejsce.
Ministerstwo Sportu doceniło sukcesy
naszego klubu i przyznało nam nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Postaramy się,
aby kolejne lata klas tenisowych w naszej szkole przyniosły powody do dumy,
a także przyczyniły się do krzewienia
zdrowego trybu życia u wszystkich naszych uczniów, bo zdrowie jest najważniejsze. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisania swoich pociech
do kolejnej klasy sportowej, która ruszy
1 września. Zapisy od 1 marca 2021 roku.
/Robert Tobór

Od początku przygotowań do treningów z „Ruchem” wróciła dwójka wypożyczonych zawodników: Kevin Rocki
(AKS Mikołów) i Oktawian Kopica (Odra
Miasteczko Śląskie). Obaj w pierwszych
sparingach wypadli pozytywnie i być
może wzmocnią rywalizację o miejsce
w składzie „Cidrów”. Dobra sytuacja kadrowa drużyny powoduje, że sztab szkoleniowy nie musi pilnie poszukiwać nowych zawodników.
Poza ruchami transferowymi uwaga kibiców w okresie przerwy od rozgrywek
skupia się wokół meczów sparingowych.
Te również jak na razie mogą nastrajać
sympatyków klubu optymistycznie.
W pięciu dotąd rozegranych meczach
kontrolnych, żółto-czarni wygrali z trzecioligową „Polonią” Nysa 2:0, z liderem
ligi okręgowej i faworytem do awansu
„Piastem” II Gliwice 5:2, z występującym
ligę niżej „Górnikiem” 09 Mysłowice
4:2, oraz z dwoma drużynami z innych
grup czwartej ligi: „Unią” Krapkowice 5:0
i „Rozwojem” Katowice 3:2.
Do startu ligi przed radzionkowianami
jeszcze cztery sparingi.

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 280-07-27
kontakt: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie: Wydawnictwo KA s.c., druk: Mikopol, nakład 2500 egz.

