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Rozwój miasta
to mój priorytet

Od początku sierpnia sprawuje Pan 
funkcję zastępcy burmistrza miasta. 
Dlaczego zdecydował się Pan przyjąć 
to stanowisko w środku samorządowej 
kadencji?

Decyzja nie była dla mnie łatwa. Od kil-
kunastu lat prowadzę firmę w branży 
budowlano-projektowej z ugruntowa-
ną pozycją na rynku. Miałem grono 
stałych klientów, a także przyjaciół 
oraz współpracowników w tym środo-
wisku. Dlatego też odcięcie się od mo-
jego dotychczasowego życia zawodo-
wego wymagało najpierw dogłębnego 
przemyślenia, a potem włożenia spo-
rego wysiłku, aby pozamykać sprawy 
związane z tym etapem mojego życia. 
Zarządzając firmą często podejmo-
wałem odważne decyzje. To pewnie 
ta cecha mojego charakteru zdecydo-
wała, że przyjąłem stanowisko w środ-
ku samorządowej kadencji. Miasto 
i jego rozwój to mój priorytet. Pełniąc 
rolę radnego miejskiego często sły-
szałem od mieszkańców, że mam pre-
dyspozycje do działania w samorzą-
dzie i właściwie to zaważyło. Jedyny 
minus w zaistniałej sytuacji jest taki, 
że w moim okręgu będą musiały odbyć 
się wybory uzupełniające do Rady Mia-
sta, ponieważ musiałem złożyć swój 
mandat. W tym miejscu, podsumowu-
jąc swoją kadencję, chciałbym podzię-
kować za zaufanie moim wyborcom, 
a członkom Rady Miasta za owocną 
współpracę.

Zamierza Pan kontynuować politykę 
poprzednika, czy stawia przed sobą 
nowe cele?

Zdaję sobie sprawę, że powierzony 
mi zakres zarządzania miastem jest wie-
lowymiarowy – wymaga prowadzenia 
analiz, szerokiego spojrzenia na pro-
blemy i zadania, współpracy z zespo-
łem pracowników urzędu oraz z miesz-
kańcami. Taka, w moim odczuciu, była 
polityka mojego poprzednika i taką 
będę chciał prowadzić. Widzę rezer-
wy do wykorzystania, po które posta-
ram się sięgnąć, ale też obszary, które 

można usprawnić. Chciałbym przygo-
tować ciekawą ofertę dla mieszkańców, 
tak aby byli zadowoleni z otoczenia, 
w którym na co dzień mieszkają. Mam 
sporo zapału i pomysłów. Liczę na to, 
że przy społecznym wsparciu uda mi się 
je sprawnie zrealizować.

Jak Pan ocenia kondycję gminy, szcze-
gólnie w obliczu szalejącej inflacji 
i nakładania na samorządy kolejnych 
obowiązków?

Podczas kadencji radnego pełniłem 
rolę przewodniczącego komisji finan-
sów i rozwoju miasta. Interesowałem 
się bieżącymi problemami, które doty-
kały naszą gminę. Sytuacji nie oceniam 
źle, bo jestem urodzonym optymistą. 
Do tej pory udawało się spinać budżet, 
a na tzw. „życie” wystarczało. Inwesty-
cje były i są, chociaż trzeba było wpro-
wadzać oszczędności. Przysłowiowy 
pasek nie jest jeszcze mocno zaciśnię-
ty. Jako radny obserwowałem, że z każ-
dym kolejnym rokiem uwidaczniała się 
coraz większa nieprzewidywalność, za-
równo wpływów do miejskiej kasy, jak 
i nowych obowiązków stawianych sa-
morządom.
To prawda, że wpływy na inwestycje 
kurczą się. To problem nie tylko naszej 
gminy. Najistotniejsze jednak jest to, 
że nie tak miała wyglądać szeroko rozu-
miana samorządność. Nie pomaga rów-
nież wojna w Ukrainie, która nastała za-
raz po dwuletniej walce z SARS-Cov-2. 
Wszystko to, niestety, odbiło się i bę-
dzie dalej odciskało piętno na gospo-
darkach światowych, co przełoży się 
na sytuację w naszym kraju i w naszej 
małej ojczyźnie. Liczę jednak na to, 
że nasi przedsiębiorcy będą w stanie, 
mimo wszystko, utrzymać stabilność, 
a decyzje rządów europejskich, jak 
i samej Wspólnoty, pozwolą na szybkie 
przełamanie kryzysu.

Coraz więcej miast w Polsce buduje 
swój wizerunek w oparciu o kulturę 
i sport, który jest Panu szczególnie 
bliski. Ma pan jakieś nowe pomysły 
na rozwój miasta w tych dziedzinach?

Sport jest mi bardzo bliski, w zasadzie 
od najmłodszych lat jestem czynny 
sportowo i tak już chyba pozostanie. 
Sport amatorski to zdrowe społeczeń-
stwo, tego nam trzeba i do tego będę 
zawsze wszystkich namawiał i zachę-
cał. Sam uprawiałem wiele dyscyplin, 
łatwiej będzie wymienić te, których 
nie próbowałem. Dlatego z doświad-
czenia wiem, że nigdy nie jest za póź-
no na zdrowy styl życia. Jeśli jesteśmy 
przy temacie inwestycji sportowych, 
to należy wspomnieć, że w przeciągu 
kilkunastu miesięcy w naszym mieście 
zostanie oddany kryty basen. Tutaj 
będę upatrywał największych możli-
wości rozwojowych w zakresie popu-
laryzacji sportu. Jestem też otwarty 
na wydarzenia kulturalne. Pracowałem 
kiedyś w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
Chociaż nie zajmowałem stanowiska 
artystycznego, to paradoksalnie tam 
została ukształtowana moja wrażli-
wość na kulturę.
Wspólnie z żoną, staramy się uczestni-
czyć w operowych spektaklach, a także 
chętnie chodzimy na wystawy, koncer-
ty i odwiedzamy teatry, których w ślą-
skiej metropolii nie brakuje. W mieście 
mamy dobrze działające Centrum Kul-
tury i także tutaj, w miarę jak czas po-
zwala, staramy się często bywać. Po-
mysłów na rozwój życia kulturalnego 
mi nie brakuje, ale póki co nie chciał-
bym ich jeszcze ujawniać.

Znakiem rozpoznawczym miasta są in-
westycje. Jakie zadania będą dla Pana 
priorytetem?

Dla mieszkańców ważne są inwesty-
cje drogowe. W ostatnim czasie mocno 
rozbudowuje się nam „górka”, koniecz-
ne jest przedłużenie ul. Księżogór-
skiej do ul. Nieznanego Żołnierza. Je-
den z etapów tej inwestycji drogowej, 
usprawniającej komunikację z ul. Ogro-
dową i osiedlem „Dolina Radzionków”, 
jest w trakcie realizacji.

GRZEGORZ SZEREMETA
Zastępca Burmistrza Miasta Radzionków 

dokończenie na str. 4
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Absolutorium
dla Burmistrza Miasta
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Radzionków, po zapoznaniu się z pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Radzionków Gabrielo-
wi Toborowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Po podjęciu uchwały absolutoryjnej burmistrz podziękował Skarbnikowi Miasta 
Aleksandrze Gryboś za sumienny nadzór nad finansami gminy, a także przedsta-
wił raport o stanie gminy za 2021 rok. Po debacie na ten temat radni udzielili bur-
mistrzowi wotum zaufania.

Podziękowania dla Aleksandry Gryboś składa Gabriel Tobor.

Prace przy budowie pływalni

Trwają prace związane z budową krytej pływalni. Na ukończeniu są roboty 
ziemne, kontynuowane są też prace z wykonaniem fundamentów oraz kon-
strukcji żelbetowych.

W ramach inwestycji powstanie pływalnia z dwoma basenami, strefa rekreacyj-
na SPA, przebieralnie dla 80 osób i zaplecze techniczno-socjalno-sanitarne. 
Koszt przedsięwzięcia to ponad 16,4 mln zł, z czego 3,5 mln zł pochodzi z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. Pływal-
nia ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Prace ziemne na budowie krytej pływalni. 

Gdzie jest najlep-
sza przestrzeń?
W Radzionkowie!

Weź udział w plebiscycie

Radzionkowskie Osiedle Hugona zostało 
zgłoszone do plebiscytu publiczności na Naj-
piękniejszą Przestrzeń Publiczną Wojewódz-
twa Śląskiego. 

Celem plebiscytu jest promocja rozwoju 
i zmian jakościowych przestrzeni publicznej 
oraz poprawa środowiska zamieszkania przy 
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 
poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji 
urbanistycznych i architektonicznych kształ-
tujących przestrzeń publiczną województwa 
śląskiego. W gronie nominowanych w tego-
rocznej edycji znalazły się m.in. chorzowskie 
Muzeum Hutnictwa, bytomskie kryte lodowi-
sko czy tężnia solankowa w Gliwicach.

Organizatorem plebiscytu jest Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego. 

Swój głos w plebiscycie oddasz na stronie:
npp.slaskie.pl.

Zrewitalizowane osiedle Hugona.

Język polski
dla Ukraińców

Trwa kurs języka polskiego dla uchodźców 
z Ukrainy, przebywających w naszym mieście. 
Zajęcia, organizowane przez radzionkow-
ski magistrat, zaczęły się w lipcu i potrwają 
do końca wakacji. Bierze w nich udział około 
20 osób.

Zajęcia potrwają do końca wakacji. 
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Trzeba wytężyć siły tak, aby mieszkań-
cy mogli do swoich domów docierać 
bezpośrednio z Rojcy lub też od stro-
ny ul. Anieli Krzywoń. Jak już wcześniej 
wspomniałem, jesteśmy też w trakcie 
kluczowej, ale niełatwej inwestycji bu-
dowy krytego basenu. Zabudowy ocze-
kuje płyta Eko-Rynku, gdzie powinien się 
znaleźć nowy ratusz. W fazie przedreali-
zacyjnej jest adaptacja byłej restauracji 
„U Blachuta” na bibliotekę z prawdziwe-
go zdarzenia. Mamy również wiele mniej-
szych potrzeb, takich jak nieduży parking 
przy Przedszkolu nr 4 przy ul. Kużaja. 
Moim marzeniem jest stworzenie ście-
żek do sprawnej i bezpiecznej komuni-
kacji rowerowej w mieście. W rowerach 

upatruję przyszłość. Szansą na to bę-
dzie planowana i konieczna przebudo-
wa ul. św. Wojciecha. Wkrótce zakończy 
się inwestycja połączenia Radzionkowa 
z Bobrownikami.

Jakie wyzwania stoją przed Radzionko-
wem w najbliższych latach?

Choć domów przybywa, to ludności w na-
szym mieście mamy z roku na rok mniej. 
Więcej mamy za to dzieci. Z tego powo-
du zaczyna brakować miejsc w przed-
szkolach i jeżeli tendencja się nie zmieni, 
to utrzymanie tych placówek, będzie ko-
lejnym wyzwaniem, przed którym stanie 
gmina. Kolejnym wyzwaniem jest ścią-

gnięcie przedsiębiorców na tereny inwe-
stycyjne przy ul. Nałkowskiej. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że na dużych gra-
czy nie mamy terenów, wokół nas funk-
cjonuje bardzo duża i atrakcyjna oferta 
sąsiednich miast. Jest trudno, ale nale-
ży walczyć o inwestycje zewnętrznych 
podmiotów dających zatrudnienie oraz 
tak potrzebne podatki. Trzeba również, 
coraz mocniej, uświadamiać mieszkań-
com o konieczności pozostawiania swo-
ich danin w mieście, w którym mieszkają 
i z którego oferty korzystają.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Rozwój miasta to mój priorytet
dokończenie ze str. 2

Święto Wojska 
Polskiego
14 sierpnia odbyły się w naszym mieście uroczy-
stości związane ze Świętem Wojska Polskiego. 
W ramach obchodów przedstawiciele władz gmi-
ny złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą istniejącą w Radzionkowie od 1972 roku 
jednostkę Wojsk Radiotechnicznych.

Na Rondzie im. Żołnierzy Radiotechników, Bur-
mistrz Miasta Gabriel Tobor oraz Prezes Stowa-
rzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”, płk 
Wojciech Bonczek, dokonali symbolicznego odsło-
nięcia anteny Nur -31. Z kolei na Eko-Rynku od-
był się występ Koncertowej Orkiestry „Power of 
Winds” pod batutą Klaudiusza Jani. Dla uczestni-
ków przygotowano wojskową grochówkę. Chętni 
mogli też zapoznać się ze zbiorami i wyposażeniem 
17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechani-
zowanej.

Dodatek węglowy
Od 17 sierpnia można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go. Dokumenty przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzion-
kowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym 
źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec 
kaflowy na paliwo stałe, pod warunkiem, że są one zasilane paliwami 
stałymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet 
lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek 
węglowy wynosi 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski 
można składać do 30 listopada br (godz. przyjęć pon.,wt.,czw. 8.00-
15.00, śr., 8.00-17.00.
Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod 
numerem tel. 32 286-65-44 wew. 22/27. Druk wniosku dostępny jest 
na stronie www.radzionkow.pl.

Kadrowe zmiany
1 sierpnia rozpoczął pracę na stanowisku Zastępcy Burmistrza 
Miasta Radzionków Grzegorz Szeremeta. Urodził się w 1976 r. 
w Bytomiu.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 
oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ponadto 
w 2022 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszaw-
skim i Centrum im. Adama Smitha na kierunku Innowacyjne Zarządza-
nie Gminą. Mieszkaniec Rojcy. Od wielu lat angażuje się charytatywnie 
i społecznie między innymi jako honorowy dawca krwi, czy organiza-
tor imprez sportowych. Od 2018 r. jest radnym Rady Miasta Radzion-
ków i przewodniczy Komisji Finansów i Rozwoju Miasta. Jest żonaty, 
ma dwójkę dzieci. Maratończyk i ultramartończyk. Jest sędzią oraz Ko-
misarzem Technicznym Polskiego Związku Koszykówki oraz licencjo-
nowanym sędzią Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w nordic walking. 
Grzegorz Szeremeta został powołany przez Gabriela Tobora na sta-
nowisko Zastępcy Burmistrza w miejsce Bernarda Skibińskiego, który 
w dniu 27 lipca br. przeszedł na emeryturę.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obchodziła 
2 lipca swoje święto. Przypadło ono niemal dokład-
nie w piątą rocznicę powstania GZM, czyli związku 
41 miast i gmin, w którym mieszka 2,3 mln miesz-
kańców.

Podczas święta na terenie GZM odbyło się kilkadzie-
siąt mikrowypraw dzięki którym mieszkańcy mogli 
lepiej poznać miasta należące do związku. Radzion-
ków zorganizował dwie wycieczki: „Tajemnice daw-
nych radzionkowskich restauracji” i „Po dnie triaso-
wego morza”. Wydarzenia zrealizowano z udziałem 
środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii.

Święto metropolii



5 lipiec-sierpień 2022AKTUALNOŚCI

Dotacja na przebudowę 
zatok autobusowych
Ponad 4,4 mln zł dotacji otrzy-
mał Radzionków w ramach Pro-
gramu „Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych”. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na realizację pro-
jektu „Modernizacja infrastruk-
tury drogowej wybranych miejsc 
w Radzionkowie na potrzeby 
transportu zbiorowego celem 
zmniejszenia niskiej emisji”.

– W ramach zadania zostanie wy-
konana dokumentacja projekto-
wa, a na jej podstawie przeprowa-
dzone zostaną roboty budowlane 
związane z przebudową zatok au-
tobusowych przy ul. Kużaja i ul. 
Knosały w rejonie nowego placu 
miejskiego – mówi Justyna Misio-

łek, Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji Urzę-
du Miasta Radzionków. – Wokół 
powstaną miejsca postojowe, 
w tym dla osób niepełnospraw-
nych, a także parkingi dla rowerów. 
Pojawi się również nowa sygnali-
zacja świetlna, która zostanie włą-
czona do systemu ITS. Inwestycja 
przewiduje też budowę drogi do-
jazdowej do miejsc postojowych 
wraz z kanalizacją deszczową, 
przebudowę chodnika, zieleńców, 
oświetlenia oraz budowę toalety 
publicznej – podkreśla.

Czas realizacji zadania to 20 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy.

/ŁK

Remont ulicy
Artylerzystów
W najbliższych miesiącach rozpocznie się remont 
ul. Artylerzystów w Radzionkowie. Gmina ogłosiła już 
postępowanie przetargowe na wykonanie prac.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga 
długości ok. 490 m, wyremontowany zostanie tak-
że odcinek drogi bocznej długości ok. 160 m. Roboty 
obejmą wyłożenie nowej nawierzchni jezdni, chodni-
ków i zjazdów z kostki betonowej. Na realizację zada-
nia miasto otrzymało dofinansowane ze środków ze-
wnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Aktualności z ulicy
Marii Dąbrowskiej
Mieszkańcy, którzy korzystają z ul. Marii Dąbrowskiej, postęp prac 
związanych z modernizacją drogi widzą każdego dnia.

W ostatnich tygodniach kontynuowano prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej, a także wykonano betonowe krawężniki. 
Aktualnie prowadzone są prace związane z formowaniem warstwy 
podbudowy pod chodnik, jezdnię oraz ścieżkę rowerową. Rozpo-
częto też budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończy się 
w grudniu br.

Fajne jest lato w mieście
Instytucje miejskie i organizacje pozarządowe jak zwykle nie 
zawiodły mieszkańców Radzionkowa. Na wakacje przygotowa-
ły bowiem szereg atrakcji i imprez, dzięki którym nikt nie mógł 
się nudzić. Sprawdźmy co już za nami oraz co proponują nam 
organizatorzy na ostatnie dni wakacji.

„Wakacje w mieście” zaczęły się tym, na co wielu mieszkańców 
nie tylko Radzionkowa, ale i okolicznych miejscowości, czeka-
ło od dawna – 25 czerwca otwarto kąpielisko na Księżej Górze. 
Obiekt, zwłaszcza w upalne dni i weekendy, jest wręcz oblegany 

przez amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie ina-
czej było w tym roku. Basen czynny jest codziennie, w godzinach 
10‒19, do zakończenia wakacji. Możliwość ochłody w wodzie 
to nie jedyna atrakcja, jaka czekała na osoby korzystające z ką-
pieliska. Zorganizowano bowiem także zawody: XIII Mistrzostwa 
Radzionkowa w Pływaniu – 10 lipca, oraz w siatkówkę plażową – 
17 lipca grały miksty, a 30 lipca panie.

dokończenie na str. 8

Oddaj krew
Mieszkańcy Radzionkowa regularnie uczestniczą 
w akcjach krwiodawstwa. Najbliższa okazja ku temu 
będzie 3 września, przed Urzędem Miasta przy ulicy 
Męczenników Oświęcimia 42.

Krew jest jedynym „lekiem”, którego nie da się wytwo-
rzyć w sposób sztuczny. W wielu sytuacjach ratuje 
ludzkie życie. Bez krwi nawet najbardziej nowoczesne 
i skomplikowane zabiegi nie byłyby możliwe do prze-
prowadzenia. Dlatego też, tak ważne jest to, aby oso-
by, które mają taką możliwość chciały pomóc i oddały 
krew.

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 
od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kilogra-
mów. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamo-
ści ze zdjęciem. W czasie oddawania krwi nie trzeba 
być na czczo, wskazane jest wcześniejsze spożycie lek-
kiego posiłku. Każdy, kto zdecyduje się oddać krew, 
otrzyma paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad 
ufundowany przez gminę. 

Do oddania krwi zapraszają Klub Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” 
oraz Urząd Miasta Radzionków.
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Depresja
przyczyną samobójstw

Według badań depresja stała się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Objawia się zniechęceniem, 
brakiem energii, długotrwałym złym samopoczuciem, a w skrajnych przypadkach mogą pojawić się nawet myśli samobójcze.

Niestety pandemia spowodowała spotęgowanie dotychczaso-
wych problemów. Depresja dotyka coraz młodsze osoby, a na-
wet dzieci. Izolacja i ograniczenie kontaktów z rówieśnikami 
negatywnie wpłynęły na kruchą psychikę dzieci i młodzieży. 
W 2021 roku życie próbowało sobie odebrać prawie 1500 dzie-
ci i nastolatków. To o 77% więcej niż w 2020 roku.

Tu możesz otrzymać pomoc:
• Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Piłsudskiego 16, 

Tarnowskie Góry, tel. 32 285 28 64
• Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki 

i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ, Karłuszowiec 11, 
Tarnowskie Góry, tel. 32 769 00 01

• Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Opolska 21G, 
Tarnowskie Góry:
 Ӄ oddział dziecięcy, tel. 661 700 697
 Ӄ oddział dla dorosłych, tel. 32 285 42 13, 

kom. 603 493 135
• Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, 

tel. 22 594 91 00 (środa i czwartek godz. 17.00-19.00)

• Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonal-
nym, tel. 116 123 (poniedziałek-piątek godz. 14.00-22.00)

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111 
(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

• ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania, 
tel. 22 484 88 01
 Ӄ dyżury psychologów (poniedziałek, wtorek, niedziela 

godz. 15.00-20.00, środa, piątek godz. 10.00-15.00)
 Ӄ dyżury psychiatrów (czwartek godz. 16.00-21.00, 

piątek godz. 15.00-20.00) 

Przydatne adresy stron dotyczące depresji:
forumprzeciwdepresji.pl
wyleczdepresje.pl

Możliwe objawy depresji:
utrata zainteresowań, obojętność, zaburzenia snu, utrata rado-
ści życia, płaczliwość, ograniczenie kontaktu ze znajomymi, za-
burzenia koncentracji, nadużywanie używek

Jak rozmawiać z chorymi na depresję?
CO MÓWIĆ?
• Nie jesteś sam/a
• Jesteś dla mnie ważny/a
•  Przytulić Cię?
•  Nie jesteś szalony/a
•  Jesteśmy tu, aby Cię wspierać
• Gdy obecne uczucia odejdą, ja nadal będę – tak jak 

i Ty
•  Nie rozumiem do końca co czujesz, ale współczuję 

Ci
•  Nie opuszczę Cię
• Kocham Cię (tylko jeśli naprawdę to czujesz)
• Przykro mi, że przez to przechodzisz
• Zadbam o siebie, więc nie musisz się martwić tym, że 

Twój ból mnie rani

CZEGO NIE MÓWIĆ?
• Czym niby się smucisz? Inni mają gorzej!
• Nikt nie mówił, że będzie łatwo
• Przestań się zamartwiać
• Masz depresję? To tak jak zawsze
• Weź się w garść
• To wszystko Twoja wina
• Uwierz mi, wiem co czujesz. Miałem depresję cały ty-

dzień
• Twoje nastroje sprawiają, że wszyscy czują się go-

rzej
• Idź spotkaj się z ludźmi – przejdzie Ci
• Próbowałeś/aś rumianku?
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Doświadczalnia
przyrody

Zajęcia są zarówno praktycznym uzupełnieniem szkolnego pro-
gramu, jak i wykraczają daleko poza podstawę. Pokazują różno-
rodność i piękno otaczającego świata, pomagają odpowiedzieć na 
wiele pytań, a przede wszystkim zachęcają do stawiania nowych.

Nacisk na warsztatach położony jest na samodzielność, Nasi 
wykładowcy dokładają wszelkich starań, aby wykonywane do-
świadczenia oraz obserwacje były zrozumiałe. „Doświadczalnia 

Przyrody” ruszyła w marcu tego roku i będzie kontynuowana od 
września. Warsztaty będą prowadzone we wtorkowe popołudnia 
dla dwóch grup wiekowych: 6-9 lat oraz 10-13 lat. Zajęcia są od-
płatne, obowiązują zapisy na semestr zimowy (wrzesień-styczeń) 
oraz letni (luty-czerwiec). Szczegóły: www.obradzionkow.robia.pl 
lub pod nr tel. 534 99 45 77.

/Julia Góra

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie przygotował 
ambitny cykl warsztatów z zakresu biologii, chemii, fizyki 
i pokrewnych zagadnień, skierowany do uczniów szcze-
gólnie zainteresowanych przyrodą i naukami ścisłymi.

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

Śląski Ogród Botaniczny w Radzion-
kowie to, jak wiadomo, świetne 
miejsce na spacery. Ale nie tylko… 
To również wspaniała przestrzeń dla 
edukacji przyrodniczej. Realizowa-
ne są tutaj warsztaty dla wszystkich 
grup wiekowych, zarówno terenowe, 
jak i stacjonarne.

Do Ogrodu przynależy bogato wypo-
sażona Regionalna Stacja Edukacji Eko-
logicznej, w której znajdują się profe-
sjonalne pracownie – mikroskopowa 
i laboratoryjna. Oferta jest przygoto-
wana przede wszystkim dla grup zor-
ganizowanych – głównie szkolnych oraz 
przedszkolnych, ale korzystają z niej 
również wychowankowie domów kul-
tury, uczestnicy półkolonii, kluby spor-
towe, seniora i inne. W ciągu kilku lat 
działalności udało się wypracować 
praktyczne scenariusze zajęć z zakresu 
biologii, geologii, chemii. Realizują je do-
świadczeni edukatorzy, ludzie z pasją 
i kierunkowym wykształceniem. Warto 
pamiętać, że edukacja w ogrodzie trwa 
cały rok! Szczegóły znajdują się na stro-
nie: www.obradzionkow.robia.pl w za-
kładce „edukacja”.

Zainteresowanych zapraszamy do kon-
taktu: 534 99 45 77 lub 536 330 776.

/Julia Góra

Zielona
edukacja

Przyjdź na piknik
na zakończenie wakacji

Śląski Ogród Botaniczny zaprasza na piknik z okazji zakończenia wakacji, który od-
będzie się w środę 31 sierpnia. Będzie to czas na być może ostatni wakacyjny relaks 
oraz złapanie oddechu przed nowymi wrześniowymi obowiązkami.

Czas na niespieszne kocykowe rozmowy, delektowanie się piknikowymi smakołyka-
mi, zaczerpnięcie świeżego powietrza pachnącego końcówką lata… Dzieci będą mogły 
wziąć udział w różnorodnych warsztatach przyrodniczo-artystycznych. I jak zawsze, nie 
zabraknie specjalnego pokazu na zakończenie – w tym roku zaprezentuje się Śląska Aka-
demia Aikido. Więcej informacji tutaj: www.obradzionkow.robia.pl

Zapraszamy serdecznie z kocykami i koszykami w środę 31 sierpnia o godz. 16.00, wstęp 
wolny. Miejsce spotkania: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, duża łąka przy ro-
sarium. 

/Julia Góra

Warsztaty chemiczne. 

Nie zabraknie ciekawych warsztatów i niezwykłych pokazów.
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Hucznie na nowym rynku!
XIV Dni Radzionkowa przeszły do historii. Po raz pierwszy bawiliśmy się na Eko-Rynku. Koncerty gwiazd przyciągnęły tłumy.

Już w piątek 10 czerwca zabawę rozkręcił GRUBSON. W kolejnych 
dniach na scenie pojawiali się następni wykonawcy, którzy podbija-
li serca publiczności, na czele z BRAThANKAMI i KABARETEM RAK. 
Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek przygotowali specjalny pro-
gram dla naszych mieszkańców. Nie zabrakło też występów lokalnych 
artystów. Na scenie zaprezentowały się m.in. grupy wokalno-instru-
mentalne działające przy CK „Karolinka” oraz wychowankowie Filii Po-
wiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach.

Organizatorami Dni Radzionkowa byli: Urząd Miasta Radzionków, Cen-
trum Kultury „Karolinka”, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna Ra-
dzionków, Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury, SP nr 4, SP nr 1, Top Event Team Sp. z o.o., 
Radzionkowskie Organizacje Pozarządowe.

Podziękowania kierujemy do sponsora: PEC Bytom Sp. z o.o. Patronem 
medialnym był Kurier Radzionkowski, a partnerem wydarzenia PSB AG-
-ROLBUD RADZIONKÓW.

/ŁK

Kabaret Rak. Zespół BRAThANKI.

GRUBSON.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciekawą ofertę, zwłaszcza dla młodszych 
mieszkańców, przygotował Śląski Ogród 
Botaniczny. Odbyła się tam seria warszta-
tów naukowych, pod nazwą „Spacer z…”. 

Uczestnicy spotkali się między innymi 
z arachnologiem, florystą, ornitologiem, 
pszczelarzem, ogrodnikiem czy zielarzem. 
W podobnej tematyce, swoje warszta-
ty dla dzieci zorganizowała Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Podczas zajęć z cyklu 
„Zwierzęta świata”, mogły poznać zwy-
czaje m.in. żyraf, pingwinów, papug czy 
żółwi. Filia Biblioteczna przy ul. Kużaja 19 
przeniosła zaś uczestników do świata ba-
śni i fantasy dzięki „Akademii Papierowej 
Wyobraźni”. Najmłodsi, podczas warsz-
tatów, wykonali piękne modele pirackich 
okrętów, smoków czy stworków.

Dzieje się również w Centrum Kultury „Ka-
rolinka”. Odbyły się już m.in. warsztaty kra-
wieckie, kulinarne, wokalne, bębniarskie i… 
rycerskie. Podczas tych ostatnich, uczest-

nicy nie tylko poznali zwyczaje średnio-
wiecznych wojów, ale zagrali także w gry 
planszowe. Przez całe wakacje działało 
„Kino Karolinka”. Chętni obejrzeli takie fil-
my, jak: „Detektyw Bruno”, „Buzz Astral” 
czy „Foki kontra rekiny”. Na Eko-Rynku od-
bywały się również, przy sprzyjającej po-
godzie, projekcje w ramach kina plenero-
wego.

W swoje progi zaprosiło również Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 roku. W każdy czwartek, 
wszyscy chętni mogli zwiedzić ekspozycję 
muzeum w cenie biletu ulgowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytu-
cjom i organizacjom, które dołożyły swoją 
cegiełkę do akcji „Lato w mieście”.

Fajne jest lato w mieście

Warsztaty plastyczne w MBP. 

dokończenie ze str. 5
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Śmiech na sali

Jesteście Państwo gotowi na niewygodny, ale jak-
że odprężający śmiech i przerażającą zabawę, aby 
zweryfikować „wytarte” pojęcia: przyjaźń, szczę-
ście, wolność, prawda? Aby poznać banalny cennik 
ich kupna i bolesny ich utraty. Perfekcyjne dialogi, 
ostre emocje, zmysł obserwacji, humor, napięcie, 
absurd, groza - to cechy charakterystyczne utwo-
rów tego znakomitego dramaturga. Głupota nie 
ma na ten spektakl wstępu, z obu stron. Nawet na 
gapę. Na spektakl zapraszamy 30 września, godz. 
19.00. Bilety od 59 zł dostępne stacjonarnie w kasie 
Centrum oraz na KupBilecik.pl, biletyna.pl oraz bit.
ly/niemy-kelner

Między absurdem a rzeczywistością, śmiechem 
i tragedią jest bardzo cienka granica. Wszystko 
stoi tu na ostrzu noża, a właściwie u wylotu lufy. 
Czym to się skończy? Zapewne brawami, skoro 
Pintera przedstawią Państwu Malajkat, Rozner-
ski i Szwedes.

Muchy na scenie

Ich muzyka była często porównywana do zespołów Arctic Mon-
keys, Franz Ferdinand, Interpol czy The Smiths. Przez te lata za-
grali setki koncertów, wydali cztery albumy studyjne, specjalną 
płytę live z Jarocina i muzykę do filmu. „Szaroróżowe”, pierwszy 
od siedmiu lat studyjny album Much, ukazał się 16 lipca nakładem 
Kayaxu. Album przebojem podbił rynek muzyczny. Był trzykrot-
nie nominowany do tegorocznych „Fryderyków”, zostając laure-

atem nagrody za najlepszy album roku rock/metal. Na koncertach 
zespół premierowo prezentuje utwory z nowej płyty i gra prze-
krojowy materiał z całego okresu działalności. Już 1 października 
o godz. 20.00 Muchy zaprezentują się na deskach sceny w Cen-
trum Kultury „Karolinka”. Bilety w cenie 79 zł do nabycia w kasie 
Centrum, na stronie KupBilecik.pl, biletyna.pl oraz na bit.ly/mu-
chy-koncer.

Muchy pozostają jedną z najbardziej wpływowych 
polskich formacji gitarowych XXI wieku z prawie 
17-letnim doświadczeniem na klubowych i festiwa-
lowych scenach. Utwory „Miasto doznań”, „Najważ-
niejszy dzień”, „Galanteria”, „Przesilenie” czy „Nie 
przeszkadzaj mi, bo tańczę” należą do kanonu pol-
skiego rocka początków stulecia.

#wakacje_z_kulturą
Warsztaty kulinarne, krawieckie, rycerskie, bębniarskie, robotyka, kino plenerowe, 
śniadania na trawie – to tylko kilka propozycji które podczas tegorocznych wakacji 
przygotowaliśmy dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Niemalże codzienne wydarzenia, jakie mają miejsce od początku lipca spotykają się z po-
zytywnym odbiorem i zadowoleniem najmłodszych. Uczestnicy warsztatów nabywają 
nowe umiejętności, dobrze się przy tym bawiąc. Młodzi kinomaniacy również tłumnie 
przybywają na seanse Kina „Karolinka” oraz Kina na Leżakach. Do zakończenia wakacji zo-
stało jeszcze kilkanaście dni – zachęcamy by na bieżąco śledzić nasze serwisy internetowe 
- tam zawsze znajdziecie najświeższe informacje odnośnie zaplanowanych w „Karolince” 
wydarzeń.Kino plenerowe.

Zakończenie sezonu

Występami na Dniach Radzionkowa oficjalnie zakończyliśmy sezon artystyczny 
2021/2022. Instruktorzy pożegnali się z uczestnikami zajęć na czas wakacji. Nie 
obyło się bez łez wzruszenia, delikatnego smutku, ale i radości na nadchodzący 
odpoczynek. Aby uczcić rok ciężkiej pracy instruktorzy przygotowali dla swoich 
podopiecznych słodkie lodowe niespodzianki.

Posumowanie zajęć artystycznych. 
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W hołdzie dziadkom
ratuje piekarnię

Mieszkańcom naszego miasta bliskie są tradycje pie-
karnicze. Liczne radzionkowskie piekarnie z pokolenia 
na pokolenie wypiekają pieczywo, które zna każdy miesz-
kaniec. Podobnie ma się historia piekarni „Złoty Róg” 
z Dobrego Miasta – naszego wieloletniego miasta part-
nerskiego. Zakład znalazł się w bardzo trudnej sytuacji 
i potrzebuje pomocy.

Rodzinna piekarnia państwa Siteń w Dobrym Mieście roz-
poczęła działalność w 1945 roku. Była jedną z pierwszych 
w powojennej Polsce. Przez lata wyrobiła sobie markę, 
wypiekając chleb na naturalnym zakwasie, jakiego w po-
pularnych, sieciowych sklepach nie znajdziemy. Ostatni-
mi właścicielami zakładu byli państwo Alicja i Franciszek. 
Poza pracą rzemieślniczą, mocno angażowali się również 
w działalność charytatywną. Byli szanowani przez całą 
społeczność Dobrego Miasta.

Rok 2022 rozpoczął się dla rodziny tragicznie. Kryzys go-
spodarczy, rosnące koszty prowadzenia działalności, bra-
ki kadrowe oraz zmiany w prawie przyczyniły się do po-
gorszenia i tak trudnej sytuacji piekarni. Alicja i Franciszek 
jak mogli ratowali sytuację. Perspektywa utraty dobytku, 
na który pracowali całe życie, odbijała się też coraz bar-
dziej na ich zdrowiu. Małżonkowie odebrali sobie życie, 
pozostawiając rodzinę w żałobie, a mieszkańców w głę-
bokim niedowierzaniu.

W hołdzie dziadkom, Błażej Siteń – wnuk, ratuje rodzinny 
biznes. Piekarnia wznowiła już produkcję. Błażej od piątej 
rano wozi chleb do sklepu w Lidzbarku Warmińskim. Po-
maga też piekarzowi i buduje stronę internetową firmy. 
Jako że to zajęcie „na pełny etat”, musiał wziąć na uczelni 
urlop dziekański.
– Dziadkowie oddali całe swoje serce i życie tej piekarni, 
dlatego zrobimy wszystko, aby uratować rodzinny zakład – 
mówi Błażej Siteń.

Największym problemem pozostają długi piekarni. Aby 
je spłacić, Błażej założył w internecie zbiórkę, którą moż-
na znaleźć pod adresem:  
Choć potrzeby są duże, wystraczy wiele małych wpłat, 
by pomóc rodzinie w kontynuowaniu wspaniałej, rodzin-
nej tradycji. Zachęcamy do wsparcia zbiórki. W imieniu 
Błażeja i jego rodziny, z serca dziękujemy.

Mistrzowskie klimaty
16 września w Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się Dzień 
Otwarty Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Byto-
miu „Mistrzowskie klimaty”. 

Uczniowie klas VII i VIII bytomskich i radzionkowskich szkół 
wraz z rodzicami i opiekunami będą mogli tego dnia spotkać się 
i porozmawiać z członkami Cechu, którzy osiągnęli mistrzostwo 
w swoim zawodzie i dziś są rozchwytywani na rynku pracy. Or-
ganizatorzy zaplanowali m.in. panel dyskusyjny z udziałem mi-
strzów i uczniów klasy III Branżowej Szkoły I stopnia w Bytomiu. 
Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania, co trzeba zrobić, żeby 
osiągnąć sukces w zawodzie? Jakie trzeba ponieść koszty? Czy 
spełnianie marzeń wiąże się z wyrzeczeniami? Czy warto uczyć 
się wybranego zawodu? W trakcie dnia otwartego nie zabraknie 
stoisk rzemieślniczych i szkół branżowych. Odbędzie się też kon-
kurs rzemieślniczy dla uczniów. Początek imprezy o godz. 10.00. 
Organizatorem wydarzenia jest Cech Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości w Bytomiu.Piekarnia w Dobrym Mieście działa od 1945 roku. 

Chodnik czy ciąg
pieszo-rowerowy?
Zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowią, że porusza-
nie się rowerem po chodnikach jest zabronione.

O tym, czy na danym odcinku dopuszcza się ruch rowerów 
stanowi oznakowanie pionowe, a nie kolor nawierzchni, jak 
np. ma to miejsce w ciągu ul. Męczenników Oświęcimia, gdzie 
występuje nawierzchnia w dwóch kolorach. Mając na uwadze 
zarówno bezpieczeństwo pieszych, jak i rowerzystów, prosimy 
o zachowanie rozwagi i stosowanie się do obowiązujących prze-
pisów. Wyjątki:
1. kierujący rowerem opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kie-

rującą rowerem,
2. dozwolona prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 

50 km/h, a szerokość chodnika przy jezdni wynosi co naj-
mniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla 
rowerów,

3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty 
na jezdni.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach dot. Pro-
gramu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tar-
nogórskiego. Szczegóły na stronie: www.radzionkow.pl

Ważna mammografia 
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Gliwicach zaprasza na bezpłatne 
badania mammograficzne panie urodzone w latach 1953‒1972.

Badania odbędą się w terminach 15‒16 września (godz. 
10.00‒17.00) oraz 19 września (godz. 8.30‒15.30). Mammobus 
zostanie podstawiony na parking przy Centrum Kultury „Karo-
linka” w Radzionkowie (pl. Jana Pawła II 2). Na badanie należy 
się wcześniej zapisać pod nr tel. 32 278 98 96, czynnym od po-
niedziałku do piątku w godz.: 7.00‒15.00 (przy rejestracji należy 
podać nr PESEL oraz numer telefonu). 
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Rowerowa pielgrzymka 
śladami św. Wojciecha

Uczestnicy X Gnieźnieńskiej Pielgrzymki Rowerowej dziękują Urzędowi 
Miasta Radzionków za pomoc w przygotowaniu wyprawy, która wiodła 
śladami św. Wojciecha. 

Wyjazd zorganizowało Koło Lokalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie oraz Stowarzyszenie Cidry na 
Kole. Nasza trasa była najdłuższą z dotychczasowych „gnieźnieńskich” 
wypraw. Z barwami naszego miasta prezentowaliśmy się w wielu miej-
scach w Polsce. Wśród spotkań i rozmów z ludźmi napotkanymi na tego-
rocznej trasie często padało pytanie: o Radzionków, region, nasze miej-
sce na mapie. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy się podzielić naszą Małą 
Ojczyzną z innymi. Cieszyło nas to, że wśród napotkanych ludzi śląska 
gwara wzbudzała zainteresowanie i szacunek. Tak se miarkujymy, co fes 
warto boło sie myncyć na tyj rajzie, a Pon Bocka my za Wos tys prosiyli 
ło dobre rzondzynie nami. Wielkie „Bóg zapłać”.

/Ireneusz Musialik,
Komandor X Gnieźnieńskiej

Bajkowa księga
Przedszkole nr 4 w Radzionkowie – znane wszystkim 
w środowisku lokalnym jako „Bajka” – od pięciu lat 
posiada wyjątkową księgę wierszy przedszkolaków.

Wiersze w ilustrowanym przedszkolnym zbiorze po-
ezji, zatytułowanym „Bajkowa Księga Pamiątkowa ma-
łych poetów z Radzionkowa” są spisywane corocznie 
przez inicjatorkę albumu - Barbarę Buchacz, po kon-
kursie poetyckim „mój wiersz” organizowanym przez 
radzionkowskie przedszkole. Oprawę plastyczną al-
bumu tworzy m.in. artystka sztuki malarskiej – Beata 
Hetmańczyk, Prezes Stowarzyszenia Artystów Ślą-
skich „STAŚ”.

Zwycięzca konkursu poetyckiego „mój wiersz” otrzy-
muje pamiątkowe trofeum „małe piórko”, czyli nagrodę 
literacką dla najlepszego małego poety w wieku przed-
szkolnym z Radzionkowa. Dzieci, które tworzą poezję 
stają się nośnikami pozytywnych emocji „dla pokrze-
pienia wszystkich serc”, zwłaszcza w dzisiejszych cza-
sach. Kto wygra przyszłoroczną, szóstą edycję kon-
kursu poetyckiego „mój wiersz” i zostanie zapamiętany 
jako kolejny laureat? Czas pokaże…, już dziś zapraszam 
najmłodszych do tworzenia utworów, a rodziców 
i opiekunów do ich spisania i przygotowania na wio-
senne wydarzenie. Zwycięzca konkursu zostanie ogło-
szony na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzion-
ków, a nagrodę odbierze osobiście z rąk Dyrektor 
Przedszkola Nr 4 – Anny Gajkiewicz. Zdjęcie laureata 
konkursu „mój wiersz” (za zgodą opiekunów) opubliku-
je lokalna prasa UM Radzionków. Sięgajmy po poezję 
„myśli dzieci” i… cieszmy się chwilą… Byle do wiosny 
2023 r., z nadzieją lepszych poetyckich dni.

Z „bajkowym” literackim pozdrowieniem.

/Barbara Buchacz

Uczestnicy pielgrzymki. 

Piknik dla naszych seniorów
Stowarzyszenie „POWER” SENIOR w Radzionkowie zorganizowało  22 czerwca pik-
nik na Księżej Górze. Dla uczestników imprezy przygotowano konkurencje sporto-
we, gry, zabawy i konkursy. Była rywalizacja, zabawa, humor i piękna pogoda.

Dziękujemy Śląskiemu Instytutowi Inno-
wacji oraz Urzędowi Miasta za wsparcie 
finansowe. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
pracownikom MOSiR za udostępnienie 
obiektu i przeprowadzenie konkursów 
i zabaw.
Zaprzyjaźniony Klub Sportowy Senior 
ROYAL Bobrowniki zapewnił dodatkowo 
wiele atrakcji. Ucieszyła nas obecność 
przedstawicieli Chóru Mieszanego „Har-
fa”, Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Pyszny catering zapewniła 
Restauracja Figaro, a za ciasto dzięku-
jemy Łukaszowi Wylenżkowi. Specjal-
ne podziękowania należą się również 
członkom Stowarzyszenia oraz wszyst-
kim uczestnikom.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spo-
tkaniach.

/Stowarzyszenie
„POWER” SENIOR Zabawy i konkursy w ramach pikniku. 
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Udane półkolonie
Od 27 czerwca do 1 lipca Szkolne Koło Wolontariatu działające 
w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie zorganizowało pierw-
sze półkolonie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz z niepełnosprawnością intelektualną w spektrum autyzmu.

Opiekę nad szesnastoma uczestnikami sprawowała kadra szko-
ły, a całość nadzorował kierownik półkolonii. Uczniowie brali udział 
w dniu sportu, który odbył się na Plantach nieopodal szkoły. Wybrali 
się do kina oraz uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na kąpie-
lisku na Księżej Górze.

W ostatnim dniu uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w „pod-
chodach”. Z mapą w ręku zmierzali w kierunku wyznaczonym przez za-
gadki, okrążając tym samym najwyższe wzniesienie tarnogórskie. Całe 
przedsięwzięcie nie byłoby aż tak atrakcyjne, gdyby nie przychylność 
MOSiR Radzionków oraz wsparcie sponsora – firmy Rastar – Marek 
Musioł i wspólnicy z Chorzowa.

/Agata Korbel 
nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

PISZĄ DO KURIERA

Uczestnicy półkolonii na rynku w Bytomiu.

Ruchome rzeźby
na Eko-Rynku
Uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ra-
dzionkowie, pod czujnym okiem nauczycielki plastyki 
Adeli Truchlewskiej, przygotowali happening „Ru-
chome rzeźby”. Wydarzenie odbyło się w czerwcu 
na Eko-Rynku w Radzionkowie.

Obok górnika, piekarza i tańczącej pary pojawiły się trzy 
ruchome rzeźby dziewczyn o unikatowym wzroście 
i niespotykanych możliwościach. Oprócz umiejętności 
poruszania się, rzeźby potrafiły zachęcać przypadko-
wych przechodniów do włączenia się w akcję plastycz-
ną. Każdy uczestnik mógł własnoręcznie ozdobić suk-
nię dowolnie wybranej rzeźby. Artystom naszej szkoły 
udało się wkomponować sztukę w codzienne otocze-
nie i otworzyć nas na nowe doznania. Nie każdy zwie-
dzi wystawę w muzeum czy obejrzy wernisaż w galerii, 
natomiast nie sposób było nie zatrzymać się na rynku, 
gdzie ustawione były niecodzienne i oryginalne rucho-
me rzeźby i nie przyjrzeć się im z bliska, albo zadziałać 
twórczo.

/Iwona Atamaniuk

Wakacje w bibliotece
Za nami część wakacyjnych spotkań w bibliotece. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i spędzony czas.

W sierpniu Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie ruszyła 
z realizacją projektu „Książka wszystkimi zmysłami”, dofinansowane-
go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach 
przedsięwzięcia 9 sierpnia odbyły się warsztaty „Poczytanki sensorycz-
ne”, adresowane dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

Zachęcamy mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konkursie „Za-
bierz książkę na wakacje”, który polega na przesłaniu fotografii z książką 
w pięknym plenerze. Wszelkie informacje związane z konkursem do-
stępne są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej oraz 
Facebooku.

/Iwona Labus
p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie Happening „Ruchome rzeźby”.
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INFORMACJA

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 23 czerwca 2022 roku na XLIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLIII/421/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania;
2. Uchwałę Nr XLIII/422/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków 

za 2021 r.;
3. Uchwałę Nr XLIII/423/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.;
4. Uchwałę Nr XLIII/424/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033;
5. Uchwałę Nr XLIII/425/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
6. Uchwałę Nr XLIII/426/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XLIII/427/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XLIII/428/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania zarządzania odcinkami dróg powiatowych w celu realizacji inwestycji pn.: „Mo-

dernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”;
9. Uchwałę Nr XLIII/429/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 2022/2023;
10. Uchwałę Nr XLIII/430/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2022 roku;
11. Uchwałę Nr XLIII/431/2022 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2027;
12. Uchwałę Nr XLIII/432/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.

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

Na Księżej Górze
międzynarodowo

Prażące słońce, bezchmurne niebo, wysoka 
temperatura i wakacje. Trudno sobie wyobrazić 
lepsze warunki do rozegrania VII Mistrzostw 
Śląska w Siatkówce Plażowej Mikstów. Zawod-
nicy do rywalizacji stanęli 17 lipca, na obiektach 
Księżej Góry.

W zawodach wzięło udział 19 par, w tym jed-
na, która przyjechała do Radzionkowa z Czech. 
Pojedynki były niezwykle zacięte i emocjonują-
ce. Ostatecznie, na najwyższym stopniu podium 
stanęli Magdalena Kaszuba i Jakub Wierciński. 
Drugie miejsce zdobyli Ewelina Wróbel i Maciej 
Madej, natomiast brązowe medale wywalczyli 
Sandra Łebek i Jakub Czyżowski.

Najlepsi otrzymali bony do sklepu sportowego, 
statuetki, dyplomy i gadżety.

Dziękujemy współorganizatorom turnieju: Ślą-
skiej Siatkówce, MKS „Sokół” Radzionków oraz 
Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii.

Żeglarskie mistrzostwa
Kolejne zawody, za którymi tak bardzo tęskniliśmy. Po przerwie spowo-
dowanej pandemią, wróciły Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie. Te-
goroczna, XVIII już edycja, odbyła się 11 czerwca, jak zwykle na zalewie 
w Przeczycach.

Na starcie regat stanęło 12 załóg składających się z czterech osób. Po wy-
ścigach eliminacyjnych, w wielkim finale znaleźli się: Rekiny, Żaglice, Ma-
meluki i Barrakudy. To właśnie między nimi rozegrała się walka o najwyż-
sze laury. Ostatecznie, najlepsi okazali się żeglarze z załogi Żaglic. Drugie 
miejsce zajęła ekipa Mameluków, brąz wywalczyły Barrakudy.
Zawody odbyły się w znakomitej atmosferze. Było słonecznie, wiał lekki, 
równy wiatr, a z brzegu, swoich faworytów dopingowali licznie zgroma-
dzeni kibice i rodziny.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy medal oraz upominek od fir-
my Uniwersal, która od lat jest głównym sponsorem Mistrzostw. Najlepsi 
zdobyli statuetki i nagrody rzeczowe. 

W gronie sponsorów znaleźli się również Active Games oraz Pełnomocnik 
Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii.

Wróciły mistrzostwa Radzionkowa w żeglarstwie.

Pogoda dopisała, a rywalizacja była zaciekła.
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To jest prawdziwe piękno sportu 
Uczestnicy Powiatowego Mini-Mundialu 2022.

W upalny czerwcowy weekend na tere-
nie boisk sportowych w Radzionkowie 
i Orzechu odbył się „Powiatowy Mini-
-Mundial 2022”. W rozgrywkach star-
towały 24 drużyny z powiatu tarnogór-
skiego symbolizujące państwa, które 
biorą udział w tegorocznym światowym 
święcie piłki nożnej. Emocje, szczególnie 
podczas drugiego dnia rozgrywek, sięga-
ły zenitu.

Zawodnicy dali z siebie wszystko, pokaza-
li piękno sportu, grę fair play, a widzowie 
mogli cieszyć się z licznych akcji w wydaniu 

piłkarzy i piłkarek. Całość dopełniały atrak-
cje dla dzieci i widzów, punkt z gastronomią 
oraz dmuchaniec.

„Powiatowy Mini-Mundial 2022” wygrała 
reprezentacja Chorwacji reprezentowana 
przez UKS „Trójkę” TG, która w meczu fi-
nałowym w rzutach karnych pokonała re-
prezentację Polski, w którą wcielił się UKS 
„Ruch” Radzionków. Trzecie miejsce w tur-
nieju zajął Katar również reprezentowany 
przez radzionkowski UKS. Każda z drużyn 
biorących udział w rozgrywkach otrzymała 
puchar, medale oraz dyplomy, a miejsca I-III 

dodatkowo nagrody rzeczowe. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim za pomoc w orga-
nizacji turnieju. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy dla rodziców, którzy pomo-
gli w organizacji punktu gastronomicznego 
oraz dla nauczycieli SMS Radzionków za or-
ganizację wszystkich dodatkowych atrakcji.

Organizatorami turnieju byli: powiat tar-
nogórski, UKS „Ruch” Radzionków, MOSiR 
Radzionków, LKS „Sokół” Orzech oraz Pod-
okręg Bytom. Głównym partnerem była 
Fundacja Ecogitohelp.

/HB

Piłkarska machina UKS-u rusza
Zawodnicy UKS „Ruch” Radzionków oraz uczniowie SMS Ra-
dzionków rozpoczęli już przygotowania do zbliżającego się se-
zonu rozgrywkowego.

Na początku treningi wznowili juniorzy, kolejne drużyny wracają na 
boisko tydzień po tygodniu. Aby jak najlepiej przygotować się do 
rozgrywek, oprócz treningów stacjonarnych, zaplanowane zostały 
trzy wyjazdowe obozy sportowe dla poszczególnych kategorii wie-
kowych. Można więc spokojnie powiedzieć, że po wakacyjnym le-
targu szkoleniowa piłkarska machina znów ruszyła! Oby transfery, 
zarówno wśród zawodników, jak i wzmocnienia w sztabie szkole-
niowym przyniosły oczekiwane efekty i nasze drużyny znów mo-
gły święcić sukcesy na piłkarskich murawach.

/HS i HB Przygotowania do sezonu. 



MIASTO LUDZI EKO   lipiec-sierpień 2022 15

Zasypią nas odpady? Oby nie…
Ciasteczko w sreberku, sreber-
ko w foli, folia w plastikowej fo-
remce, a to wszystko w tekturce 
owinięte folią…. Znamy to? Raczej 
każdy z nas spotkał się z tak za-
pakowanymi słodyczami. Od kilku 
już lat forsowane są zachęty, aby-
śmy używali torby wielokrotnego 
użytku zamiast foliowych rekla-
mówek, abyśmy coraz skrupulat-
niej segregowali, abyśmy kompo-
stowali bioodpady itd. A efekty…?

Albo za mało się staramy i dyscyplinujemy, albo to producenci 
opakowań niekoniecznie nam w tym pomagają, albo może mamy 
za mało instalacji odzysku odpadów w Polsce? Wygoda, rosnący 
konsumpcjonizm, a czasem też zwykłe lenistwo to również ele-
menty problemów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Do tego obostrzenia unijne w zakresie poziomów odzysku, za-
kazu składowania odpadów o zbyt dużej wartości kalorycznej.

Podsumowując, wszystko to skumulowane daje negatywne wy-
niki, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Za brak osiągnięcia po-
ziomów ponownego użycia i recyklingu odpowiada gmina. Poja-
wiają się już pierwsze sankcje karne w tym zakresie. Ale pytanie, 
jak tu osiągnąć poziom recyklingu, jak instalacje odzysku nie po-
trafią z naszych bioodpadów uzyskać nawozu o parametrach od-
powiadających produktowi, a nie odpadowi. Co w sytuacji, kiedy 
z wysegregowanego przez nas odpadu, który trafia do instalacji 
odzysku powstaje nadal odpad zamiast wartościowy surowiec, 
czy produkt?

Te pytania oraz wiele jeszcze innych, które można byłoby tu za-
dać, wskazują jak złożony jest system właściwego gospodaro-
wania odpadami komunalnymi i z jak wieloma problemami się 
mierzy ta dziedzina gospodarki. Wyzwań mnóstwo, a odpady 
w naszych koszach nie poczekają, aż te problemy się rozwiążą 
tylko muszą być odebrane.
W celu usprawnienia systemu z dużą częstotliwością zmieniają 
się przepisy prawa w tym zakresie. Wprowadzane są również 
różnego rodzaju rozwiązania mające na względzie, aby miesz-
kańcy nie ponosili kosztów zagospodarowania odpadów swojego 
sąsiada. Najlepszym przykładem są odpady remontowo-budow-
lane, których powstaje ogromna ilość podczas remontu domu. 
W takim przypadku, aby nie obciążać innych naszymi odpadami, 
których w określonym czasie wytwarzamy dużo, to w GPSZOKu 
napotkamy na limity przyjęcia. Podobne limity stosuje się dla od-
padów wielkogabarytowych i opon. Nadwyżki powstałych odpa-
dów można zagospodarować za dodatkową odpłatnością, a nie 
w systemie gminnym. Takie rozwiązania stosowane są już w wie-
lu miastach.

Jednak nadal dużym problem dla gminy jest nieszczelność sys-
temu, do którego mieszkańcy nie zgłaszają odpowiedniej ilości 

osób zamieszkujących daną nieruchomość. Odpady odbierane 
przez firmę komunalną są rozliczane od tonażu, a więc niezmier-
nie istotne jest zgłoszenie właściwej ilości osób do systemu, aby 
sąsiad nie pokrywał kosztów naszych odpadów.

W 2021 r. łącznie odebrano i zebrano z terenu Gminy Radzion-
ków 9.221,40 Mg odpadów komunalnych, w tym 4.680,24 Mg 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
1.313,45 Mg bioodpadów. Prawie 91% mieszkańców (ilość osób 
z deklaracji w stosunku do ilości osób zameldowanych) zosta-
ło objętych systemem gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Urząd Miasta nieustannie podejmuje działania edukacyj-
no-informacyjne oraz wykorzystuje dostępne narzędzia w celu 
weryfikacji prawidłowej ilości osób faktycznie zamieszkujących 
poszczególne nieruchomości. Często różnice pomiędzy ilością 
osób zameldowanych a zamieszkałych stanowią osoby, któ-
re nie przebywają pod wskazanym adresem w związku z pracą 
poza granicami kraju, czy też nauką na uczelniach wyższych i za-
mieszkiwaniem w akademikach itp. Jednak różnice te są również 
efektem braku zgłoszenia faktycznej ilości osób przez właścicieli 
nieruchomości, co można zaobserwować po wyjaśnieniach skła-
danych przez mieszkańców.

A więc niezależnie od złożoności problemów systemu gospodar-
ki odpadami dbajmy o ich jak najmniejszą produkcję, świadome 
zakupy i aktualizację danych w deklaracjach o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przypominajmy 
również naszym bliskim i znajomym podczas różnego rodzaju 
spotkań towarzyskich o tych zasadach.

Natomiast pod względem systemowym nadzieje na zahamowa-
nie wzrastających kosztów zagospodarowania odpadów oraz 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu upatruje się 
we wpływach z tytułu nadchodzącej rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta, kiedy to producent będzie ponosił koszty 
zagospodarowania wyprodukowanych przez siebie opakowań, 
a nie mieszkaniec. Kolejna systemowa zmiana to planowana 
budowa nowych instalacji lub przekształcenie istniejących, aby 
były bardziej efektywne.

/Ewa Łabno
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Dzik jest dziki? Niekoniecznie...
Cała Polska boryka się z problemem dzikiej zwierzyny pojawiającej się w miastach. Gatunkiem, który coraz częściej jest obserwowa-
ny poza swoim naturalnym środowiskiem jest dzik, a jego przebywanie w przestrzeni miejskiej przyjmuje charakter inwazji.

Przyczyn takiego stanu rze-
czy jest wiele, a najważniej-
szą jest łatwość zdobycia 
pożywienia, które zwierzę-
ta znajdują w odpadach wy-
rzucanych przez ludzi lub 
na terenie przydomowych 
upraw ogrodniczych i sadow-
niczych. Dzikom „nie prze-
szkadza” już bliska obecność 
człowieka, przyzwyczaiły się 
do tego stopnia, że stają się 
tzw. gatunkiem synantropij-
nym, czyli żyjącym w środo-
wisku znacznie przekształ-
conym przez ludzi, jakże 
odmiennym od siedlisk na-
turalnych. Oczywiście nie 
znaczy to, że dziki możemy 
traktować jak zwierzęta to-
warzyskie czy udomowione.
Przy kontakcie z nimi zawsze 
należy zachować ostrożność, 
jednakże obecnie dzik nie 
jest już tak dziki jak wtedy, 
gdy Jan Brzechwa pisał swój 
słynny wiersz – „Zoo”.

Problem wkraczania dzików 
na tereny zurbanizowane 
nie omija także Radzionko-
wa. W ostatnim czasie służ-
by miejskie otrzymują od za-
niepokojonych mieszkańców 
sygnały o obecności tych 
zwierząt nie tylko w parku 
czy w ogrodzie botanicznym 
na Księżej Górze, ale również 
w pobliżu domów, a nawet 
na posesjach w rejonach ulic 
Księżogórskiej, Orzechow-
skiej, Lompy i przyległych, 
a także w rejonach ulic Lot-
ników, Lipoka czy Sikorskiego 
oraz sporadycznie w innych 
punktach miasta. Niestety 
status prawny dzikiej zwie-
rzyny jest niejednoznacz-
ny – jest to przede wszyst-
kim zwierzyna łowna, której 
właścicielem, zgodnie z pra-
wem łowieckim, jest Skarb 
Państwa. Ten z kolei repre-
zentowany jest przez różne 
podmioty, jednakże nie przez 
organy samorządu gmin-
nego, stąd ogromna trud-

ność w podejmowaniu przez 
Urząd Miasta Radzionków 
działań na rzecz ograniczenia 
populacji dzików na terenach 
zabudowanych. Innymi sło-
wy Gmina Radzionków - jak 
każda inna gmina w Polsce - 
nie ma w przepisach prawa 
wprost przypisanych kom-
petencji i odpowiedzialno-
ści w sprawach dotyczących 
zwierząt dzikich. Najczęściej 
zaniepokojeni mieszkańcy 
zgłaszają obecność dzików 
do urzędu swojego miasta, 
jednakże możliwości dzia-
łania samorządu gminnego 
są tu bardzo ograniczone.

Rozumiejąc powagę sytu-
acji i potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa obywate-
li, Urząd Miasta Radzionków 
podejmuje wszelkie prze-
widziane prawem działania 
na rzecz ograniczenia po-
pulacji dzików w mieście. 
Przede wszystkim Straż Miej-
ska reaguje na każde zgłosze-

nie i przyjeżdża na wskazane 
miejsce w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. Urząd kil-
kukrotnie zakupił i rozsypał 
specjalny środek zapachowy 
czasowo odstraszający zwie-
rzynę, a ponadto o problemie 
obecności dzików sygnalizuje 
odpowiednie służby, na cze-
le z Biurem Bezpieczeństwa 
Publicznego Starostwa Po-
wiatowego w Tarnowskich 
Górach. Przede wszystkim 
jednak Gmina Radzionków 
wystąpiła do Starosty Tarno-
górskiego z wnioskiem o wy-
danie decyzji zezwalającej 
na odłów dzików stanowią-
cych zagrożenie dla funkcjo-
nowania obiektów użytecz-
ności publicznej. Obecnie 
trwa finalny etap postępo-
wania w tej sprawie. Zwa-
żywszy na obowiązujące 
przepisy mające na celu wal-
kę z rozprzestrzenianiem się 
ASF (afrykańskiego pomoru 
świń) oraz skuteczność po-
dejmowanych działań redu-

kujących wciąż rosnącą po-
pulację dzików, zezwolenie 
na odłów obejmować będzie 
także humanitarne uśmierce-
nie zwierząt. Należy zazna-
czyć, że wykonanie tej decy-
zji będzie się odbywać pod 
ściśle określonymi w zezwo-
leniu warunkami, a odłów 
dzików nie będzie realizo-
wany w tak prosty sposób, 
jak chociażby wyłapywanie 
bezpańskich zwierząt domo-
wych i przekazywanie ich 
do schroniska.

Urząd Miasta Radzionków 
apeluje o zachowanie ostroż-
ności przy kontakcie z dzi-
kami, rozsądek jest zawsze 
wskazany – nie drażnijmy 
tych zwierząt, ale też nie pa-
nikujmy. Zabezpieczmy swo-
je posesje przed dostępem 
niechcianych gości, a przede 
wszystkim zadbajmy o prawi-
dłowe gospodarowanie od-
padami mogącymi stanowić 
pokarm dla dzikich zwierząt.

Dziki coraz częściej widywane są w przestrzeni miejskiej.
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Wspaniali sportowcy nagrodzeni
Laureaci tegorocznych nagród za wysokie wyniki sportowe.

Najlepsi sportowcy z Radzionkowa odebrali nagrody za wy-
sokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku. Nagrody wrę-
czali Burmistrz Miasta Gabriel Tobor oraz Stefan Hajda – Prze-
wodniczący Rady Miasta. Uroczystość odbyła się 14 czerwca 
w Centrum Kultury „Karolinka”.

Wśród nagrodzonych znalazło się 17 sportowców, którzy osiągnę-
li sukcesy w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Nagro-
dy pieniężne otrzymali: Wiktoria Baron, Agata Będkowska, Mate-

usz Bomba, Magdalena Rozenbaum, Anna Sitek, Bartosz Szopa, 
Piotr Szopa, Jakub Świerczyna, Patryk Walczyk. Nagrody rzeczo-
we otrzymali: Aleksandra Aleksa, Anna Biadasiewicz, Marta Hawel, 
Maciej Michalski, Max Pakosz, Paweł Pakuła, Zuzanna Przypalińska, 
Karolina Wysypoł.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
dalszych sukcesów.

Powrót szachowego CIDERLATA
Po dwuletniej przerwie Regionalna Stacja Edukacji Ekologicz-
nej w Radzionkowie znów gościła szachistów. 16 lipca odbył się 
turniej szachowy CIDERLATO 2022.

W otwartych zawodach wzięło udział 24 zawodników w wieku 
od 6 do 82 lat, w tym aż 17 posiadających kategorie szachowe. Po-
szczególne partie rozegrano w systemie szwajcarskim na dystan-
sie siedmiu rund, z czasem gry po 15 minut dla każdego szachisty. 
Wśród zawodników byli stali uczestnicy radzionkowskich turnie-
jów, m.in. Kazimierz Tchórzewski, Jan Plotecki, Henryk Duzdowski, 
Marek Wieczorek, Jan Nowakowski i Agata Binkowska, która może 
poszczycić się tytułem kandydata na mistrza w kategorii kobiet 
i jest medalistką Akademickich Mistrzostw Polski w Szachach. Zali-
czana do faworytów Agata miała za konkurentów swoich nauczy-
cieli. Klasę pokazał Jan Plotecki, który cały czas prowadził i z wielką 
gracją i spokojem wykonywał posunięcia, pokazując najmłodszym 
adeptom iście „królewskie zachowanie przy szachownicy”. Zawody 
wygrał Jan Plotecki z wynikiem 5½ pkt z siedmiu partii. Drugie miej-
sce zajął Mariusz Gołda, a trzecie Agata Binkowska. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się Kazimierz Tchórzewski, Mateusz Płonka 
i Łukasz Machnik. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni w trzech 
grupach: open, do lat 15, do lat 10. Najmłodszym szachistą był sze-
ścioletni Jan Nowak. Najlepszym zawodnikiem z Radzionkowa był 

Henryk Duzdowski. Zawody prowadzili Rudolf Sobczyk i Adam 
Nowak. Serdeczne podziękowania kierujemy dla organizatorów 
i sponsorów turnieju, którymi byli: Stowarzyszenie Szachowe i Gier 
Umysłowych „Pionek” Radzionków, Urząd Miasta Radzionków, Re-
gionalna Stacja Edukacji Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicz-
nego. Dziękujemy też pracownikom MOSIR-u z Radzionkowa.

/Rudolf Sobczyk

W rozgrywkach wzięło udział 24 uczestników.
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W czerwcu w Katowicach odbył się Bieg Bohaterów 2022 
na dystansie 4,2 km, zorganizowany z okazji 100. rocznicy 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski.

Trasa biegu miała symboliczną długość jednej dziesiątej maratonu 
i prowadziła od Pomnika Powstańców Śląskich przy Alei Korfan-
tego w centrum Katowic do Skweru 100-lecia Powstań Śląskich 
w Parku Śląskim, gdzie znajdowała się meta. W biegu wzięło udział 
aż 1757 zawodników z Polski i zagranicy, w tym spora grupa biega-

czy z Ukrainy. Na starcie pojawiło się też pięciu uczestników z Ra-
dzionkowa. Wśród nich byli Krzysztof Banek, który w klasyfikacji 
generalnej zajął 9. miejsce (w klasyfikacji M30 miejsce 4) oraz Max 
Pakosz – uczeń 8 klasy SP nr 2, który w klasyfikacji generalnej upla-
sował się na 37. miejscu, a w klasyfikacji M20 (mężczyźni w wieku 
do 29 lat) zajął 10. miejsce.
Partnerami biegu były Województwo Śląskie, Miasto Katowice, 
Muzeum Śląskie, Park Śląski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Bieg Bohaterów 2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na starcie pojawiło się ponad 1,7 tys. zawodników.

Juniorzy „Ruchu” Radzionków
wicemistrzami Śląska!

Juniorzy starsi wywalczyli 
drugie miejsce w I lidze, zo-
stając tym samym wicemi-
strzami województwa ślą-
skiego! 

Druga drużyna juniorów star-
szych zwyciężyła w rozgryw-
kach III ligi i tym samym wy-
walczyła awans do rozgrywek 
II ligi. Juniorzy młodsi w gru-
pie mistrzowskiej I ligi woje-
wódzkiej zajęli siódme miej-
sce, a druga drużyna juniorów 
młodszych zwyciężyła w roz-
grywkach III ligi i wywalczyła 
awans do II ligi.


