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KURIER RADZIONKOWSKI

ROZMOWA

Po samorządowej
aktywności, pora na powrót
do spokojnego życia
BERNARD SKIBIŃSKI

Zastępca Burmistrza Miasta Radzionków

Kończy Pan pracę na stanowisku wiceburmistrza. Dlaczego?
Nigdy nie ukrywałem tego, że po osiągnięciu wieku emerytalnego, będę chciał
skorzystać z przysługującego mi prawa
do emerytury. Poinformowałem o tym
Burmistrza ponad rok temu. Mam skończone prawie 66 lat i pora poświęcić
więcej czasu rodzinie. Praca na tym stanowisku jest bardzo absorbująca i nie
sposób zamknąć jej w ośmiu godzinach.
Siłą rzeczy czas, który powinienem poświęcić rodzinie, był wykorzystywany
na pracę. Najwyższa pora to zmienić
i zacząć godnie się starzeć. Kiedyś znalazłem piękny wiersz, niestety nie pamiętam autora. Pozwolę sobie zacytować
fragment.
„Siedzę i czytam.
Nagle myśl żywa jakimś pragnieniem
z fotela zrywa.
Robię trzy kroki, staję przy szafie
i jak to cielę na nią się gapię.
Pojęcia nie mam, po co ja wstałem?
Czego tak bardzo i nagle chciałem?
Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi.
Nic nie poradzisz, STAROŚĆ NADCHODZI.”

działań na rzecz decentralizacji. To fundament państwa demokratycznego. Bez
tego możemy zapomnieć o samorządzie i demokracji. Oczywiście, zdarzają
się zwolennicy teorii promujących centralizacyjne zarządzanie samorządami.
„Wy działajcie lokalnie, a my będziemy zarządzać centralnie”. Są to niezrozumiałe dla mnie anachronizmy. Niestety, te słowa usłyszałem niedawno,
z grzeczności nie powiem skąd pochodzą. Nie po to w 1990 roku przywrócono samorząd terytorialny, żeby dzisiaj
marginalizować jego znaczenie i sprowadzać do funkcji wykonawcy poleceń.
Przekazywanie szerokich kompetencji
samorządom jest dzisiaj koniecznością
i tego oczekujemy. Oczywiście, za tym
muszą iść konkretne pieniądze, najlepiej
w formie subwencji. Ponadto potrzeba
nam przemyślanego i stabilnego prawa,
a to dzisiaj, moim zdaniem, najsłabsze
ogniwo.

Jak zaczęła się Pana współpraca z lokalnym samorządem?
Moja „przygoda” z samorządem trwa
od listopada 2002 roku. Wtedy to,
po wyborze do Rady Miasta i złożonym
ślubowaniu, mając na względzie dobro
gminy i jej mieszkańców, zacząłem pełnić funkcję radnego. Potem były kolejne
dwie kadencje w Radzie Miasta, w trakcie których sprawowałem funkcję przewodniczącego Rady. Ta ostatnia została
skrócona, co związane było z powołaniem mnie 1 stycznia 2012 roku na stanowisko zastępcy Burmistrza Miasta Radzionków.

Od początku uczestniczył Pan w przemianach Radzionkowa. Jak zmieniło
się nasze miasto?
Może nie od początku, bo przecież restytucja Radzionkowa to rok 1998. Ale
myślę, że te ostatnie 20 lat to także
mój mały wkład w rozwój naszego miasta. Jak bardzo zmienił się Radzionków
na przestrzeni tych lat najlepiej zapytać
przyjezdnych spoza miasta. A oni bardzo pozytywnie oceniają zmiany. Dla
mnie Radzionków dzisiaj, to już zupełnie
inne miasto, bardziej otwarte na mieszkańca, na jego potrzeby i oczekiwania.
Gdyby jeszcze udało się wypełnić zabudową przestrzeń wokół Eko-rynku,
to mój obraz byłby pełniejszy. Chyba będziemy musieli jeszcze poczekać,
bo dzisiaj w tak niestabilnym czasie
społeczno-gospodarczym trudno znaleźć komercyjnego inwestora.

Ma Pan duże doświadczenie samorządowe. Jak Pan ocenia rolę samorządów – kiedyś i dziś? Jak zmieniały się
wyzwania na przestrzeni lat?
Rozwój samorządności, rozumianej jako
samodzielne rządzenie się społeczności
lokalnej, jest uzależniony od dalszych

Co uważa Pan za swój największy
sukces i czy jest coś, co uważa Pan
za swoją porażkę?
Samorząd to praca zespołowa i nie
ma indywidualnych sukcesów czy porażek. Mam szczęście pracować z zespołem znających swoją profesję ludzi

Polecam całość. Samo życie.

i to począwszy od Burmistrza, a skończywszy na referencie. W 2009 roku
chwalono Radzionków za to, że mieliśmy pierwszą w regionie przebudowaną
ulicę w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, potocznie zwanych „schetynówkami”. Później
przemianowano je na Fundusz Dróg Samorządowych, a dzisiaj jest to Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg. Myślę, że warto pochwalić się, że od 2013 roku, nieprzerwanie byliśmy na listach do dofinansowania w ramach tych funduszy.
To dziewięć gotowych inwestycji drogowych, dziesiąta czeka na realizację.
W kategoriach porażki, a raczej nazwałbym to wypadkiem przy pracy, wymieniłbym zerwanie umowy z firmą, która miała wykonać termomodernizację
budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20. Firma nie reagowała na nasze pisma, tym samym byliśmy zmuszeni do wypowiedzenia umowy. Szkoda
straconego czasu i dodatkowej pracy
związanej z weryfikacją wniosku o dofinansowanie.
Jakie inwestycje, z okresu Pana działalności samorządowej, uznaje Pan
za kluczowe dla gminy?
To przede wszystkim te skierowane
w przestrzeń publiczną. Eko-Rynek,
planty, osiedle Hugona, ogród botaniczny, park Marka, park na Danielcu,
czy wreszcie boisko na dawnym Ragorze. Trochę się tego nazbierało. Warto wskazać również na rozwiązania
dotyczące infrastruktury drogowej,
przede wszystkim o działające w kilku
miejscach sygnalizacje świetlne, znacząco poprawiające bezpieczeństwo
na drogach. To zadanie było realizowane w jednym projekcie obarczonym
warunkiem koniecznym, na który złożyły się cztery inwestycje, które trzeba
było zrealizować łącznie. A więc, żeby
wykonać sygnalizację świetlną, ścieżki
rowerowe i parking na Schwallenberga,
musieliśmy wybudować centrum przesiadkowe. Oczywiście mieliśmy świadomość, że zapotrzebowanie na tego typu
usługę może być niewielkie w tak małej
gminie jak nasza.
dokończenie na str. 3
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Budujemy
miejską
pływalnię
Trwają prace związane z budową krytej
pływalni. Aktualnie prowadzone są roboty ziemne związane z wykopem pod
nieckę basenu.

Uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Świętowaliśmy 3 Maja
Uroczyste obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się
tradycyjnie pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Na placu Letochów zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe, delegacje szkół, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, zakładów pracy oraz mieszkańcy. Po uroczystym odegraniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału
Miasta, nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów. Organizatorem wydarzenia był Urząd
Miasta Radzionków wraz ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników „Radar”.

Przebudowa
ul. Marii Dąbrowskiej
Prace przy przebudowie ul. Marii Dąbrowskiej wchodzą w decydującą fazę. Wykonano już roboty ziemne na odcinku 700 metrów od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza.
Aktualnie trwają prace związane z budową kanału technologicznego. PGK Sp. z o.o.
zakończyło natomiast roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, a rozpoczęło
budowę kanalizacji deszczowej. Prace potrwają do grudnia br. Koszt inwestycji to
ponad 6,4 mln zł.

Po samorządowej aktywności...
cd. ze str. 2

Mam wrażenie, że upłynie jeszcze dużo czasu, zanim przestawimy się mentalnie
na komunikację zbiorową, a wtedy będziemy mieli gotowy obiekt, przypomnijmy
w 85% dofinansowany ze środków zewnętrznych. Żeby zadowolić narzekaczy
powiem przysłowiem – „lepszy rydz jak nic”.
Czy przechodząc na emeryturę zupełnie porzuca Pan działanie na rzecz lokalnego samorządu? Jakie ma Pan plany?
Dzisiaj jest za wcześnie, żeby cokolwiek planować. Jak wspominałem najpierw
rodzina, powrót do spokojnego życia, bo praca w samorządzie to nie „bajka”, jak
się niektórym wydaje, a jak czas i zdrowie pozwoli, to zobaczymy co dalej z publiczną działalnością.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

W ramach inwestycji powstanie pływalnia
z dwoma basenami, strefą rekreacyjną SPA
(dwie wanny jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa i natrysk), zespołem przebieralni dla
80 osób. Infrastrukturę uzupełnią pomieszczenia sanitarno-socjalne i technologiczno-techniczne. Dodatkowo powstanie łącznik
pomiędzy basenem a halą sportową. Koszt
przedsięwzięcia to ponad 16,4 mln zł, z czego 3,5 mln zł pochodzi z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska.

Nowa publiczna
toaleta
Do użytku oddana została nowa toaleta publiczna na Eko-Rynku, w okolicach
Centrum Kultury „Karolinka”.
Koszt inwestycji to 100 tys. zł. Zarządcą toalety publicznej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie. Cena za każdorazowe skorzystanie z toalety to 2 zł.

Renowacja
kanału
deszczowego
Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie.
Ostatni – trzeci etap inwestycji dotyczył renowacji kanału deszczowego. Oprócz wyczyszczenia kolektora, wyremontowano
studnie oraz odtworzono tereny po zakończeniu prac. Wartość przedsięwzięcia to ponad 479 tys. zł.
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Jubilaci obchodzący 50- i 60-lecie małżeństwa.

Jubileusze małżeńskie
Pary z wieloletnim stażem małżeńskim odebrały 19 maja z rąk Gabriela
Tobora Burmistrza Miasta Radzionków, pamiątkowe medale.
Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: Maria
i Eryk Bączkowicz, Aniela i Hubert Bujoczek, Marta i Jerzy Hojka, Krystyna i Antoni Kmieć, Anna i Józef Miś, Irena i Paweł Oleszko, Maria i Ryszard
Rubacha, Eleonora i Jerzy Rymiorz, Róża i Henryk Senkała, Jadwiga i Piotr
Szołtysik, Anna i Ignacy Tobór, Krystyna i Józef Woronowicz. Z kolei 60.
rocznicę ślubu obchodzili: Hildegarda i Rajnold Głogowscy, Anna i Jerzy
Markusik.
Solenizantom życzymy, aby kolejne lata upłynęły w zdrowiu i szczęściu.

Wyjazd do cerkwi
W niedzielę 24 kwietnia, kościół prawosławny obchodził uroczystość Zmartwychwstania.
Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym
uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie
Radzionkowa, w tym dniu został zorganizowany wyjazd do cerkwi w Sosnowcu. Tam o godzinie 9.00 odprawiona została Boska Liturgia, a o godzinie 11.00
odbyło się święcenie pokarmów.

UCHWAŁY RADY MIASTA RADZIONKÓW
Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku na XLI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLI/399/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
2. Uchwałę Nr XLI/400/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr XLI/401/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
4. Uchwałę Nr XLI/402/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
5. Uchwałę Nr XLI/403/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
6. Uchwałę Nr XLI/404/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Targowiska Miejskiego;
7. Uchwałę Nr XLI/405/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu
Tarnogórskiego;
8. Uchwałę Nr XLI/406/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XLI/407/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XLI/408/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
11. Uchwałę Nr XLI/409/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Informuję, że w dniu 26 maja 2022 roku na XLII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLII/410/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
2. Uchwałę Nr XLII/411/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr XLII/412/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4. Uchwałę Nr XLII/413/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XLII/414/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XLII/415/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XLII/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony:
8. Uchwałę Nr XLII/417/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości
9. Uchwałę Nr XLII/418/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XLII/419/2022 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków;
11. Uchwałę Nr XLII/420/2022 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
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Pani Helena świętuje
setne urodziny

Radar
na rondzie

Helena Dolibóg, z domu Hajda, mieszkanka Radzionkowa, 21 maja skończyła
100 lat. Mimo że los niejednokrotnie rzucał jej kłody pod nogi, to zawsze,
jak podkreślają jej bliscy, stawiała czoła problemom z uśmiechem na twarzy
i śpiewem na ustach.

Helena Dolibóg.

Pani Helena urodziła się 21 maja 1922
roku w Radzionkowie. Właśnie z naszym miastem związała się przez całe
swoje życie. Już w dzieciństwie los wystawił ją na poważną próbę.
– Kiedy miała 14 lat, jej ojciec – Jan, zginął
w wypadku na kopalni. Musiała zaopiekować się pięciorgiem młodszego rodzeństwa, co nie było łatwe dla nastolatki,
zwłaszcza w tamtych czasach – mówi
Henryk Dolibóg, syn pani Heleny.
W 1942 roku wyszła za mąż za Alojzego
Doliboga – górnika w kopalni Bytom.
Mąż uległ ciężkiemu wypadkowi. Dość
powiedzieć, że kolega, który był kilka
metrów dalej – nie przeżył. Pan Aloj-

zy odniósł trwały uszczerbek na zdrowiu. Przez problemy z kręgosłupem nie
mógł dłużej pracować w zawodzie. Pani
Helena całe życie zajmowała się domem. A nie było to łatwe, zwłaszcza,
kiedy trzeba było je łączyć z wychowywaniem siedmiorga dzieci.
– Kiedy jeździłem do szkoły w Gliwicach,
wstawałem przed szóstą rano. Wszystko
było przygotowane. Mama zdążyła nawet
wcześniej zrobić pranie. Zawsze dbała
o nas bardziej niż o siebie. Pilnowała, żeby
absolutnie niczego nam nie brakowało –
wspomina pan Henryk.
Najbliżsi podkreślają, że pani Helena
zawsze była pogodna i uśmiechnięta.
Ciężko pracowała, wesoło przy tym
podśpiewując. Nigdy nie odmówiła nikomu pomocy, nie popadła w żaden
konflikt. Żyła blisko z sąsiadami i rodziną.
– Poświęciła się dla nas, żeby nam żyło
się lepiej. Nauczyła nas wytrwałości, cierpliwości i determinacji. Pokazała nam, jak
być dobrymi ludźmi – mówi Henryk Dolibóg.
Pani Helena długo była samodzielna.
Zajmowała się również schorowanym
synem Antonim, który odszedł cztery
lata temu. To właśnie jego śmierć bardzo
przeżyła. Dziś pani Helena sama wymaga opieki, ale może liczyć na rodzinę.
Życzymy Pani dobrego zdrowia!
/DW

Antena radaru Nur-31 na rondzie.

W maju, na rondzie im. Żołnierzy Radiotechników w Radzionkowie stanęła antena radaru Nur-31. Inicjatywa ma upamiętnić działalność jednostki wojskowej
w naszym mieście.
Wojska radiotechniczne w Radzionkowie obecne są od 1970 roku. Stacjonowały w koszarach, przy ulicy Knosały. Swego
czasu, była to jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek w Polsce. Wielu mieszkańców naszego miasta odbyło
w niej zasadniczą służbę wojskową. Dziś,
koszary już nie istnieją, a teren zagospodarowano na cele mieszkaniowe.
– O jednostce przypomina pamiątkowa tablica, którą tam ustawiono – mówi płk. w st.
spocz. Wojciech Bonczek, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” w Radzionkowie. – Uznaliśmy jednak, że to za mało. Dlatego zwróciliśmy się
do władz o nadanie nowemu rondu imienia żołnierzy radiotechników. Jednocześnie,
od kilku lat staraliśmy się o pozyskanie anteny
radaru Nur-31. Wreszcie, w ramach konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Obrony
Narodowej, udało się – opowiada.
Antena stanęła na rondzie 27 maja. Do Radzionkowa przybyła ze Składnicy Materiałowej 1 Regionalnej Bazy Logistycznej
w Toruniu. Ma 2,5 metra wysokości i 9 metrów szerokości.
– Nur-31 to polska konstrukcja, używana
niegdyś w Radzionkowie. Dziś, wraca tutaj i będzie jedynym radarem, w ten sposób
wyeksponowanym w przestrzeni publicznej
w Polsce – mówi płk. w st. spocz. Wojciech
Bonczek.
/DW

Pani Helena z mężem.
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Warsztaty profilaktyczne
w szkołach
W kwietniu i maju w szkołach podstawowych na terenie Radzionkowa zorganizowano warsztaty z zakresu profilaktyki
uniwersalnej.
Uczestniczyli w nich uczniowie klas I-VIII. Najmłodsi uczyli się,
jak reagować na zaczepki obcych dorosłych, rozmawiali o zaufaniu oraz złości. Uczniowie klas starszych poruszali temat
emocji, sposobów radzenia sobie z nimi oraz procesu uzależniania się od substancji, takich jak np. napoje energetyczne, nikotyna, alkohol.

Warsztatowe prelekcje profilaktyczne.

Dzieci dowiedziały się, jakie sygnały powinny ich niepokoić oraz jak należy reagować i gdzie szukać pomocy. Jednym
z elementów warsztatów było sadzenie kwiatów, jako metafory dbania o siebie, jak robią to rośliny.

Ktoś Cię krzywdzi? Masz problem?
NIE ZWLEKAJ! Zadzwoń i poproś o pomoc
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub masz problem z różnego rodzaju używkami, możesz skorzystać z pomocy telefonów
zaufania. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.
Przemoc
800‒12‒00‒02
Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom
przemocy oraz poszukującym
informacji na temat zjawiska
i sposobów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (infolinia czynna całą dobę).
Telefoniczne dyżury prawników: (22) 666‒28‒50 (poniedziałki i wtorki od 17.00
do 21.00),
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki od 13.00
do 15.00).

Alkohol
801‒033‒242
Infolinia Anonimowych Alkoholików jest czynna codziennie od 8.00 do 22.00.
Narkotyki
800‒199‒990
Ogólnopolski Telefon Zaufania czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00.
Uzależnienia behawioralne
801‒889‒880
Działalność telefonu zaufania obejmuje: prowadzenie
konsultacji
telefonicznych
i udzielnie wsparcia psychologicznego osobom cierpiącym z powodu uzależnień
behawioralnych i ich bliskim,
udzielanie informacji na te-

mat możliwości podjęcia terapii i adresów placówek udzielających pomocy w zakresie
uzależnień behawioralnych,
prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych.
Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00
do 22.00, z wyjątkiem świąt
państwowych.
Pomarańczowa linia
801‒14‒00‒68
To program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców
dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Głównym
celem programu jest wstępna
konsultacja telefoniczna lub
on-line oraz pomoc w dotar-

ciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego
rodzaju problematyką.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14.00
do 20.00,
e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl,
www.pomaranczowalinia.pl.
Pomoc psychologiczna
116 123
Kryzysowy telefon zaufania
udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym
z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.
Infolinia czynna codziennie
od 14.00 do 22.00.

Porady prawne
Przypominamy, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca są udzielane porady prawne dla ofiar przemocy domowej oraz uzależnionych od różnego rodzaju używek.
Prawnik dyżuruje w budynku Urzędu Miasta Radzionków (salka szkoleniowa w piwnicy) w godzinach od 16.00 do 18.00. Najbliższe spotkanie odbędzie się 7 lipca.

Usługa jest skierowana do mieszkańców Radzionkowa.

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY
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Czas kwitnących kwiatów
Radzionkowski ogród botaniczny to miejsce przyjazne zarówno małym, jak i nieco starszym odwiedzającym – są tu ciche zakątki, ławeczki, elementy dydaktyczne, drewniane rzeźby zwierząt. Jako jeden z niewielu ogrodów jest otwarty na spacerowiczów
z psami, choć należy pamiętać, że czworonogi powinny być na smyczy. Jest dostępny o każdej porze dnia i tygodnia, w dodatku
nieodpłatnie.
a z pewnością wkrótce zostaniemy mile
zaskoczeni. Tymczasem lato to czas róż,
liliowców, bylin łąkowych i murawowych,
ziół, a także owoców oraz warzyw dojrzewających w sadzie. Nie ma tu miejsca
na nudę.

I nawet jeśli ktoś już odwiedził go wiele razy, to wciąż warto tu zaglądać,
bo co rusz pojawiają się nowe atrakcje. Na niektóre trzeba jednak cierpliwie czekać… Późną jesienią w ubiegłym
roku utworzona została rabata dla motyli, a tuż obok wysiano łąkę kwietną –
pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu
Kuriera. To w założeniu bardzo kolorowy
zakątek, jednak jeszcze nie wygląda imponująco. Nie jest to powód do niepokoju czy narzekania, po prostu cykl rozwojowy wielu gatunków wymaga więcej
czasu niż jedna wiosna. Warto tam zaglądać, aby obserwować jak rosną rośliny,

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie można zwiedzać na różne sposoby
– indywidualnie lub w formie zorganizowanej. Jest to 16 hektarów zróżnicowanego terenu. Większość gatunków
roślin oznaczona jest tabliczkami z nazwami, a dodatkowo w wielu punktach
znajdują się interesujące tablice edukacyjne dotyczące botaniki, zoologii oraz
geologii terenu. Jeśli mówimy o zwiedzaniu indywidualnym, to można skorzystać z ciekawej formy, jaką jest quest
przyrodniczy – wystarczy pobrać ulotkę ze skrzyneczki przy Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej (ul. Księżogórska
90a) i postępować według wskazówek.
Dobra zabawa i całkiem spora dawka
edukacji gwarantowane. W wakacje pojawi się także możliwość uczestnictwa
w tematycznych oprowadzaniach, dofi-

nansowanych przez Gminę Radzionków.
Wycieczki te, wzorem lat ubiegłych,
będą się odbywały w każdy wtorek
oraz czwartek lipca i sierpnia. Szczegóły
na stronie: www.obradzionkow.robia.pl.
Dostępne jest również zwiedzanie dla
grup zorganizowanych w formie przyrodniczych warsztatów edukacyjnych,
z których korzystają w roku szkolnym
przedszkola i szkoły, a podczas przerwy
letniej uczestnicy obozów i półkolonii.
W sprawie umówienia grupy można
dzwonić pod nr tel.: 534 994 577 lub
536 330 776.
W najbliższym czasie na terenie księżogórskiego ogrodu pojawią się też nowe
drzewa, byliny leśne, kolekcja hortensji oraz powstaną nowe ścieżki prowadzące do tzw. zakątków leśnych – pozyskano już na ten cel dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

/Julia Góra

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

fot. Weronika Flach

Świat
obok nas
Święcenie pokarmów
w śląskich strojach
Po przerwie spowodowanej pandemią, 16 kwietnia w kościele pw. św. Wojciecha w
Radzionkowie odbyło się święcenie pokarmów w niezwykłym wydaniu.
O godz. 13.00 w świątyni spotkały się dzieci, młodzież i dorośli ubrani w tradycyjne śląskie stroje regionalne. Tradycja ta jest kultywowana w Radzionkowie od 2015 r. I co roku
gromadzi wielu sympatyków. Cieszymy się, że pomimo długiej przerwy, powróciliśmy
do tej pięknej wspólnej celebracji Wielkiej Soboty wraz z przedstawicielami braci górniczej, członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” oraz innymi wielbicielami folkloru.

Do 15 czerwca w „Karolince” oglądać
można wystawę zdjęć Roberta Garstki
– autora książki „Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie
śląskim”.
Najnowsza publikacja Roberta Garstki
stanowi pokłosie jego kilkuletniej fotograficznej i etnograficznej pracy badawczej,
tropiącej i odkrywającej dla nas śląskie
tradycje. Na swoich zdjęciach uwiecznia zwyczaje i obrzędy, przede wszystkim te, które zwane są przez etnografów
dorocznymi. Na ekspozycji nie brakuje
też prac prezentujących obrzędy rodzinne oraz rytuały różnych wyznań i religii.
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. od 17.00 do 20.00.
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12:00–18:00

Dzień owadów i pajęczaków

11 CZERWCA

w Radzionkowie

Wstęp wolny, bez zapisów

8
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Cyrk Partolini
– spektakl
Centrum Kultury „Karolinka”
16:00
kabaretowy dla dzieci
– Plac Jana Pawła II 2
Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny, do kupienia w kasie
oraz na stronie www.karolinka.art.pl

Mistrzostwa Radzionkowa
Korty tenisowe
w Mini Tenisie
Happy
Match – ul. Gajdasa 3
DNI RADZIONKOWA

9:00
10:00

MOSiR – Park Księża Góra

VI Eco Cidry Cross

Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl do wyczerpania limitu miejsc

Dni Radzionkowa wracają!
6 CZERWCA

10:00

XVIII Mistrzostwa Radzionkowa
w Żeglarstwie

Zalew Przeczyce

Zapisy do 31 maja na biuro@mosirek.pl lub tel. 883-344-876, wpisowe 100 zł.

Radzionkowski Tydzień
Biblioteka Główna
„Holi – Święto Kolorów”
Polana na Księżej Górze
14:00 Festiwal
BRAThANKI i KABARET RAK, to największe gwiazdy tegorocznych
XIV Dni Radzionkowa. Kulminacyjne obchody
10:00GRUBSON,
Głośnego Czytania
– ul. Knosały 61A
święta miasta odbędą się w dniach 10-12 czerwca.

SCENA NA EKO-RYNKU

Szkoła Podstawowa nr 1
Turniej „Gier i zabaw” dla
Górnicza Orkiestra Dęta „Piekary-Julian”
17:30
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że mieszkańcy świętowanie zaczynają
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Koncerty dla mamy i taty
Świętowanie Dnia Mamy i Taty w „Karolince” rozpoczęło się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Już w weekend 21-22 maja wszystkie grupy Zespołu „Mały Śląsk” zaprezentowały się swoim rodzicom w Koncercie Galowym.

fot. Weronika Chrostowska

Podobnie było tydzień później, 28 maja, tym razem tańcem,
śpiewem i muzyką rodzicom podziękowali uczestnicy zajęć tańca nowoczesnego, wokalnych oraz instrumentalnych. Na twarzach dumnych rodziców dostrzegaliśmy szerokie uśmiechy
i łzy wzruszenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym artystom, którzy wyśpiewali i wytańczyli piękne muzyczne laurki dla swoich rodziców. Dziękujemy również instruktorom, bez
których koncerty nie mogłyby się odbyć. Wszystkim zaangażowanym gratulujemy fantastycznych występów i już dziś zapraszamy na kolejne pokazy umiejętności uczestników zajęć
stałych, tym razem podczas Dni Radzionkowa (niedziela) od godziny 14.30 na scenie radzionkowskiego Eko-Rynku.
Koncert Galowy z okazji dnia Mamy i Taty.

Muchy koncertowo

Latolinka tuż, tuż

Już dziś zapraszamy na pierwszy koncert w kolejnym sezonie
artystycznym.

Zbliżają się wakacje i letnie aktywności zaplanowane na ten
czas przez Centrum Kultury „Karolinka”.

Przed radzionkowską publicznością wystąpią Muchy – zespół nominowany do tegorocznych Fryderyków w trzech kategoriach
oraz laureaci głównej nagrody w kategorii „Album roku metal/
rock” za krążek „Szaroróżowe”. Koncert odbędzie się 1 października o godz. 20.00 w Centrum Kultury „Karolinka”. Bilety do końca
czerwca dostępne będą w specjalnej promocyjnej cenie – 69 zł (od
1.7.2022 r. – 79 zł). Do kupienia stacjonarnie w kasie Centrum oraz
online na stronie karolinka.art.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.

Podczas „Latolinki” (bo pod taką nazwą znajdziecie wszystkie
wakacyjne propozycje) każdy znajdzie coś dla siebie – dla najmłodszych przewidziane zostały wycieczki, seanse filmowe
i warsztaty, dla nieco starszych weekendowe wydarzenia plenerowe, a dla całych rodzin familijne kino plenerowe. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń dostępne będą
na stronie www.karolinka.art.pl w zakładce „Repertuar”.
Serdecznie zapraszamy!

Termomodernizacja „Karolinki”
W ostatnich dniach kwietnia rozpoczęły się prace remontowe na zewnątrz budynku Centrum Kultury „Karolinka”. W związku
z tym na pewien czas z użytkowania zostaną wyłączone boczne wejścia do budynku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi
priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

fot. Weronika Flach

Szczegółowe informacje na temat postępów prac znajdą Państwo na stronie www.karolinka.art.pl. Prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności przebywając
w pobliżu Centrum, a za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Prace remontowe prowadzone są w ramach
projektu „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie”.
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Zdolni uczniowie SP4
Kwiecień był miesiącem, w którym wiele się działo w naszym
lokalnym środowisku: konkursy, zawody, dni otwarte… Była to
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 okazja do pokazania się
z jak najlepszej strony.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie szkoły.

My – uczniowie Jana Pawła II, świętowanie 102. rocznicy urodzin naszego Patrona rozpoczęliśmy 18 maja
od udziału w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez
Księdza Proboszcza Damiana Wojtyczkę oraz naszego
katechetę ks. Mariusza Nitkę.
W liturgię zaangażowali się: Wojciech Trzensiok (czytanie), Zuzanna Posmyk z kl. 7a (psalm), Sonia Chmiela
(modlitwa wiernych), Jan Hampel (organy), Monika Kaczkowska (flet) oraz Jagoda Siwy z kl. 8c, Emilia Wyleżałek
z kl. 8c, Dominik Trzensiok z kl. 8c (poczet sztandarowy).
Po Mszy św. uroczyste obchody odbyły się w Centrum Kultury „Karolinka”. „Ostatni czas pokazał nam, jak
wszystko wokół nas jest kruche, dlatego powinniśmy się
skupić na tym, co jest tu i teraz, na dobroci i serdeczności
dla innych. Nasza codzienna postawa buduje naszą przyszłość” – powiedziała dyrektor Justyna Urbańska, witając zaproszonych gości i szkolną społeczność. Stefan Hajda – Przewodniczący Rady Miasta Radzionków, w swoim
przemówieniu sięgnął wspomnieniami do 2006 r., kiedy
szkoła otrzymywała imię Jana Pawła II, przypominając
nam równocześnie o najważniejszym przesłaniu nauczania Świętego Patrona. Montaż słowno-muzyczny „Miłość
zawsze jest w nas” przygotowali uczniowie kl. 4a pod
czujnym okiem Sonii Chmieli oraz Moniki Dyszy, a o „Lolku” opowiedzieli nam uczniowie klasy 3b i 3c, perfekcyjnie przygotowani przez Magdalenę Niedzielę i Karolinę
Szłapkę. Całość uświetnił szkolny chór pod przewodnictwem Jana Hampla. Urodziny Papieża były też świetną okazją do podsumowania międzyszkolnego konkursu
„Papieska zakładka”. Do konkursu zgłoszono 172 zakładki
z radzionkowskich i piekarskich placówek oświatowych.
W czasie akademii nagrodzono zwycięzców.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli oraz nagrody ufundowali: Urząd Miasta Radzionków, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Proboszcz parafii św. Wojciecha
w Radzionkowie, Proboszcz Sanktuarium MB Piekarskiej
w Piekarach Śląskich, Proboszcz parafii św. Stanisława
bp. w Bytomiu, Grzegorz Pyrek – metodyk nauki religii,
Hurtownia „Emmanuel” z Katowic. Serdeczne podziękowania kierujemy dla Justyny Smeli Flower Shop Radzionków za prześliczne kompozycje kwiatowe, Magdaleny Lubeckiej z Foto Lubecki Piekary Śląskie oraz pracowników
Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie za ogromną życzliwość.
/Sonia Chmiela

W kwietniu w naszym radzionkowskim liceum zostały rozdane dyplomy i nagrody za udział w konkursach organizowanych
przez tę placówkę na poziomie gminnym. Brali w nich udział także uczniowie z „Czwórki”. W XII Gminnym Konkursie Matematycznym: I miejsce zajął Igor Zawadzki z klasy 8b, a II miejsce
Artur Łuczak z klasy 8a. Nagrody wręczali współpracujący z LO
dr hab. inż. Roman Przyłucki - profesor Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej, Burmistrz Radzionkowa Gabriel
Tobor oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Danuta Minas.
W Gminnym Konkursie Plastycznym „Żyj zdrowo, bądź wolny.
Nie daj się uzależnieniom!” nasze uczennice z klasy 7a – Alicja
Wylenzek i Amelia Zok zajęły I i III miejsce.
Wielkim sukcesem zakończyły się zawody w koszykówce dziewcząt
w półfinałach wojewódzkich, które odbyły się w hali sportowej MOSiR. Obie drużyny naszej szkoły wywalczyły trzecie miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Chociaż przeciwnikami były drużyny
ze szkół sportowych, „Basket Frelki” pokazały na co je stać i sprawiły,
że SP4 zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce szkół w województwie śląskim w koszykówce.
Nie możemy zapomnieć o III edycji Dnia Ścisłowca zorganizowanej przez LO w Radzionkowie. W tym dniu uczniowie wysłuchali
ciekawych wykładów na temat organizmów żyjących w martwym
drewnie, budowy i pochodzenia diamentów. Na koniec nadszedł
czas na wykazanie się wiedzą z przedmiotów ścisłych. Drużyna
w składzie: Weronika Kara, Artur Łuczak i Igor Zawadzki, osiągnęła najwyższy wynik (ze sporą przewagą) i tym samym zajęła
I miejsce.
Konkursem zorganizowanym tym razem przez Szkołę Podstawową nr 2 był Międzyszkolny Konkurs MATHS IN ENGLISH. I tym
razem nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze. W kategorii kl.
5 drużyna w składzie: Antoni Fornal i Dominika Surma zdobyła
I miejsce. W kategorii kl. 6 (Piotr Szopa, Tymoteusz Cichoń) –
również najwyższe miejsce na podium. W kategorii kl. 8 (Krzysztof Golus, Artur Łuczak) zdobyli miejsce III.
Wszystkim uczniom gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy.
/EK

Laureaci gminnych konkursów z SP nr 4.
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Kacper z głową w chmurach
„Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła... Gdyby nie chciał, nie dałby mu wyobraźni...”
– można powiedzieć, że ten aforyzm stał się życiową dewizą Kacpra Jędrasika, ucznia pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie, chłopaka z marzeniami i wyjątkową pasją, jaką jest latanie.
Kacper Jędrasik.

Skąd wzięło się u ciebie zainteresowanie lotnictwem?
Zawsze chodziłem z głową w chmurach,
obserwowałem samoloty, oglądałem
różne programy w telewizji, aż w końcu uświadomiłem sobie, że to jest to,
co chcę robić w życiu.
Dlaczego szybowce?
Szybownictwo to najpiękniejsza i najczystsza forma lotnictwa. Chcę zostać
pilotem zawodowym, a szybownictwo
do tego bardzo dobrze przygotowuje.
W szybowcu mogę nauczyć się rzeczy,
które przydadzą mi się podczas latania
dużym samolotem. Dla przykładu Kapitan Sully, który wylądował uszkodzonym
Boeingiem na rzece Hudson, był też szybownikiem, dzięki czemu bardzo dobrze
wiedział, jak zachowuje się maszyna bez
silników.
Co w takim razie jest potrzebne, aby
zostać pilotem szybowca i jak wygląda
szkolenie?
Aby rozpocząć szkolenie, trzeba mieć
ukończone 16 lat i pozytywnie przejść badania u lekarza orzecznika. Następnie należy zapisać się do aeroklubu i zacząć szkolenie teoretyczne. Trwa cztery miesiące.
Później pozostaje już tylko zdanie egzaminów i można zaczynać praktykę. Całość
trwa od kilku miesięcy do dwóch lat.
Czy szkolenie jest bardzo trudne? Czy
każdy może to robić?
Ciężko powiedzieć. Egzaminy teoretyczne są dosyć trudne, ale do przejścia. Latanie, po opanowaniu podstaw, jest dość

łatwe, natomiast nauka kolejnych zagadnień może sprawiać niewielkie problemy.

i pokonać setki kilometrów, lecz to wymaga sporego doświadczenia i umiejętności.

Jak wyglądają pierwsze loty?
Na początku wszystko dzieje się bardzo
szybko i jest wiele emocji. Z czasem coraz więcej pilotujemy, popełniamy mniej
błędów, zaczynamy wykonywać loty prawie samodzielnie, a po pewnym czasie latamy sami. Wtedy dostajemy coraz trudniejsze zadania i uczymy się bezpiecznie
wychodzić z sytuacji awaryjnych. Na tym
kończy się kurs podstawowy. Aby zdobyć
licencję, należy jeszcze ukończyć szkolenia na celność lądowania i loty na termikę.
Potem możemy wykonać odpowiednie
zadania egzaminacyjne.

Czy szybownictwo to bezpieczny sport?
Zastanawia mnie, co się stanie, jeśli, będąc daleko od lotniska, zabraknie termiki
lub pogorszy się pogoda?
Wtedy ląduje się w terenie przygodnym,
czyli na polach lub łąkach. Wypadki zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ jesteśmy przygotowywani do radzenia sobie
w sytuacjach niebezpiecznych, a przez to,
że nie ma silnika i skomplikowanych systemów będących w samolotach, mniej rzeczy może się zepsuć.

Jak to jest możliwe, że szybowce
są w stanie przelecieć setki kilometrów
bez silnika?
Szybowce wykorzystują tzw. prądy konwekcyjne, czyli pionowe ruchy powietrza,
które wytwarzają się w słoneczne dni poprzez nagrzanie ziemi. W miejscach, gdzie
teren nagrzewa się najmocniej, również
najintensywniej ogrzewa się od niego powietrze, które unosi się do góry w formie
wznoszącego się wirującego słupa cieplejszego powietrza, tzw. „komina termicznego”. Nad kominem termicznym zwykle
pojawia się chmura typu cumulus, a dzieje się tak na skutek przekroczenia przez
wznoszące i stopniowo ochładzające się
powietrze poziomu kondensacji.
W trakcie lotów na długich trasach korzystamy z termiki, dzięki której możemy
odzyskać wysokość. Przy dobrych warunkach można latać nawet kilka godzin

Czy są jeszcze jakieś różnice pomiędzy
szybowcem a samolotem?
W szybowcu wszystko się czuje, każdy
podmuch powietrza. Dzięki temu można
łatwiej sobie wyobrazić, jak się ono porusza. Do tego procedury nie są aż tak rygorystyczne, przez co czuje się większą wolność. Szybownicy są też zwykle bardziej
zgrani. Do pomocy przy starcie zawsze
potrzeba co najmniej kilku osób, więc liczy się współpraca. Samoloty to bardziej
indywidualna dziedzina – wystarczy dopełnić formalności, samemu zatankować
i można lecieć. Wielu pilotów powtarza
też, że gdyby lotnictwo było językiem,
to szybownictwo byłoby poezją – i ja się
z tym zgadzam.
/Rozmawiał:
Karol Gröbner,
uczeń klasy pierwszej
LO w Radzionkowie

Nowości w naszym ogólniaku
Radzionkowski ogólniak planuje otworzyć
zainteresowaniach.
Uczniom klas ósmych – miłośnikom matematyki, informatyki i fizyki, Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej, proponuje klasę patronacką
„Informatyka z elementami mechatroniki” (część zajęć z informatyki będzie realizowana w laboratoriach Politechniki). Dla
uczniów, którzy uwielbiają języki obce,
a szczególnie język angielski, otwieramy
klasę dwujęzyczną, w której na biologii

w roku szkolnym 2022/2023 cztery klasy pierwsze dedykowane uczniom o różnych
i chemii uczniowie będą poznawać fachowe słownictwo w języku angielskim.
Uczniom o szerokich zainteresowaniach
i horyzontach proponujemy klasę ogólną. Dla uczniów zainteresowanych poznaniem siebie i innych ludzi proponujemy klasę psychologiczno-pedagogiczną
oraz współpracę w zakresie psychologii
i pedagogiki z Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach.

Wszyscy uczniowie naszego liceum mają
możliwość skorzystania z zajęć prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej (np. informatyka, fizyka, matematyka, robotyka),
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (np. psychologia) oraz zajęć prowadzonych na terenie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie
(np. biologia, chemia).
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Rowerowa
niedziela
fot. Weronika Chrostowska
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15 maja odbyła się Gala IX Parafialnego Łozprawiania „Przidom do nos
po niysporach”.

I zaś my se
połozprawiali…

Ponad 100 zawodników i zawodniczek stawiło się
w słoneczną niedzielę, 1 maja, na starcie zawodów
rowerowych Cider Cup 2022 MTB XCP+.

Gala została poprzedzona przesłuchaniami uczestników w tzw. dolnym
kościele pw. WNMP na Rojcach. Zgłosiło się 40 uczestników, z czego większość to radzionkowianie, ale przyjechali tyz uczestnicy z Bytomia, Chorzowa i Kozłowej Góry. Jury w składzie: Marek Szołtysek, Barbara Smoczok, Helena Leśniowska i Maria Osadnik miało niy lada orzech
do zgryzienia, aby wyłonić zwycięzców, bo wszyjscy byli „NOJLEPSI”. Jednogłośnie my stwierdziyli, że konkurs nasz ewoluuje coroz wyży - z całym szacunkiym i podziywem do laureatów z lot minionych. Atmosfera
na przesłuchaniach była nieprzeciyntno – było uciesznie, pogodnie i tak
rodzinnie. Tak choby te wszystkie uczestniki byli jak jedna rodzina. Jako,
że momy tyz kategoria piosynka w tym roku zgłosiyło sie pora śpiywocek, wtore fest upiynkszyły potym gala. W piykne niydzielne majowe popołudnie mocne uderzynie powitało wszystkich zgromadzonych. A była
to Amelia Jeleń l. 7 z towarzyszeniem muzyków z Młodzieżowego Domu
Kultury nr 2 w Bytomiu z piosynkom „Niyidealno”. Z wielkom radościom
powitałach zebranych gości. A potym „Mały Śląsk”, nasi lokalni wspaniali
artyści pod dyrekcją pana Daniela Dziurki dali pokaz swoich tanecznych
umiejętności. Miyndzy prezyntacjami lauretów wystympówały dziołszki
z kategorie piosynka. I tak wspomniano juz tu Amelka Jeleń potym Emilka
Mroczek z Bytomia, wtoro poucyła dziochy, jak sie dobrze wydać i za kogo.
Julka Drymlak zaśpiywała piosynka Dody „Dżaga”. A na koniec „Frelki” wykonały cover piosynki „Maras”. Dziynki tymu, że kożdy mógł pokozać, pedzieć, zaśpiewać cokolwiek chcioł, to całość wydarzynio zyskała na jakości.
Nasz konkurs niy jest statyczny ino ruchomy, tak to moga podsumówać.
Również Marek Szołtysek w krótkim podsumowaniu tegorocznego konkursu wyraził zdanie, że wszystko co się dzieje, to zawsze zasługa drugiego
człowieka. Zachęcił również do tworzenia tekstów i prezentacji na przyszłoroczną X edycję konkursu.
Dziynkuja dziołszkom z MOW-u w Radzionkowie za ciynżko robota prziy
rychtówaniu gościny z panią Krystyną Ostapowicz. Dziynkuja wszystkiym
uczestnikom i opiekunom, żeby sie fajnie przygotówali na bez rok, na X jubileuszowe łozprawianie – byliście wspaniali.
Organizatorem imprezy była parafia WNMP w Rojcy. Honorowy patronat na imprezą objął Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor. Nagrody ufundowała Gmina Radzionków. Władze miasta reprezentował
sekretarz Gminy - Rudolf Sobczyk. Współorganizatorem było Centrum
Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Dziynkuja pani Justynie Konik, panu
Danielowi Dziurce i wszystkim pracownikom wtorzy bardzo nos przyjyni.
Gościna po spotkaniu odbyła się dzięki kilku radzionkowskim piekarniom
i cukierniom i niy ino. Wszyskiym z serca fest a fest dziynkujemy!
/Maria Osadnik

Trasa wyścigu wiodła krętymi i wymagającymi umiejętności i wysokiej koncentracji, alejkami Księżej Góry. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, co docenili
licznie zgromadzeni kibice.
Z wynikami zawodów we wszystkich kategoriach wiekowych można się zapoznać na stronie www.mktime.pl.
Organizatorami zawodów było Stowarzyszenie „Cidry
Lotajom” oraz MOSiR Radzionków.

9 czerwca: cel, pal!
Już po raz trzynasty odbędą się Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu. Tegoroczne zawody zaplanowano
na 9 czerwca.
Turniej odbędzie się w dwóch konkurencjach: strzelaniu
z łuku oraz broni pneumatycznej. Panie będą rywalizować w formule open, panowie zaś w dwóch kategoriach
wiekowych: poniżej i powyżej 18 lat.
Dla wszystkich przygotowano poczęstunek w postaci
wojskowej grochówki. Startujemy o godzinie 16.00.

11 czerwca
żeglarze na start
Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie to już stała impreza w kalendarzu radzionkowskiego MOSiRu.
Tegoroczne zawody odbędą się 11 czerwca, jak zwykle na zalewie w Przeczycach.
Udział w zawodach już potwierdziły, znane nam z poprzednich edycji, załogi Piranii czy Pyszczaków. Emocje
zatem gwarantowane. Uczestnikom życzymy przede
wszystkim pomyślnych wiatrów i dobrej zabawy.
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Marzenie o tym, żeby z dziećmi ze wszystkich szkół w mieście przygotować wspólny spektakl. Wtedy pojawił się pomysł „Lektur na szkolnej scenie” - projektu, który zamiast
rywalizacji proponuje współpracę i zakłada coroczną,
przedegzaminacyjną prezentację jednej wspólnej inscenizacji wybranej lektury. W związku z tym, że pomysł realizowany był pierwszy raz, naturalnym wyborem tekstu były mity.
Premiera spektaklu „Na początku...” odbyła się 16 maja na
scenie CK „Karolinka” w Radzionkowie.

Na początku było…marzenie
Przewodniczka po świecie mitów (Amelia Zok) przekazała ogień
przedstawicielce powstającej ludzkości (Zofia Kotolska). Później
zobaczyliśmy taneczną, ognistą, żywiołową opowieść o Prometeuszu (Przemysław Kuliński), uwolnionym przez Heraklesa (Piotr
Krupiński) od cierpień w górach Kaukazu - Epimeteuszu (Oskar
Gola) i puszce Pandory (Hanna Koper), przygotowaną przez
uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa Szkoła”.
Na zakończenie wypowiedzieli się współcześni Prometeusze.
W role niezwykłych ludzi, poświęcających się dla dobra innych,
wcielili się m.in.: Alicja Czudaj, Zuzanna Łaniewska, Adam Świętojański, Kacper Kaszuba, a przejmującą piosenkę o nich zaśpiewały w duecie Emilia Szamborska z koleżanką. Szkole Mistrzostwa
Sportowego przypadł w udziale mit o gadatliwym Syzyfie (Arkadiusz Anczok) i jego sprytnej żonie (Wiktoria Soremska). Grecki
chór trzech młodzieńców (Daniel Dyląg, Dawid Kotara, Adam
Krysiak) przeniósł nas do Koryntu i na Olimp, gdzie mogliśmy być
świadkami uczty olimpijskich bogów, śmierci Syzyfa i jego późniejszych losów aż do kary wyznaczonej przez Zeusa (Tymoteusz Cichoń) - „syzyfowej pracy”. Szczególnym uznaniem widzów cieszył
się moment związania i wyniesienia do piwnicy Tanatosa – bożka
śmierci (Maciej Treter). Dwa kolejne przedstawienia to połączenie
gry aktorskiej z inscenizacją kukiełkową. Mit o Ariadnie (Natalia
Gowin), Tezeuszu (Jakub Melicki) i Minotaurze (Mateusz Grzeszczyk) przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Radzionkowie. Pomysłowo wykorzystano połączenie
współczesnego świata dwóch uczniów zatopionych w wiedzy internetowej (Sebastian Mańka, Bartosz Wolski) z baśniową atmosferą pałacu Pazyfae (Kinga Musialik) i Minosa (Sandra Urbańczyk).
W tej samej scenerii odbyła się lalkowa interpretacja opowieści

Wieści z biblioteki

24 maja w Bibliotece Głównej gościliśmy Justynę Bednarek –
autorkę bestsellerowej serii książek dla dzieci o przygodach
skarpetek.
Nikomu nie trzeba przedstawiać tych książek, gdyż zabawne historie
o perypetiach skarpetek są ulubioną lekturą naszych małych Czytelników. Do udziału w warsztatach skarpetkowych zaprosiliśmy grupę
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.
Ponadto serdecznie zapraszamy mieszkańców (tych małych i dużych!) do udziału w grze rowerowej, którą organizujemy na terenie
naszego miasta: RadziONków Truck. Trasa gry ma ok. 15 km i składa
się z kilku punktów, w których trzeba rozwiązać zagadki prowadzące
do kolejnych miejsc. Uczestnicy gry, którzy już wzięli w niej udział,
dziękują za świetną rodzinną zabawę, więc z całą pewnością możemy
powiedzieć, że warto! Zabawa potrwa do 12 czerwca.

/Patrycja Nocoń

o Dedalu (Blanka Bryk) i Ikarze (Emilia Brol) przygotowana przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Na zakończenie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 i bohaterami mitu o Orfeuszu (Alex
Riger) i ukąszonej przez węża (Marysia Mostek) Eurydyce (Julia
Bendkowska) przenieśliśmy się do Hadesu, w którym główny bohater swoją muzyką uśpił trójgłowego Cerbera (Bartosz Krzemień, Szymon Łakomy), zaczarował Charona (Helena Waniek),
zdołał obudzić samego Hadesa (Michał Gieras) i wzruszyć Persefonę (Karolina Czmok). Wszyscy wiemy, że niewiele brakowało,
aby udało mu się wyprowadzić Eurydykę z królestwa śmierci, ale
Zaświatory – pomocnicy śmierci (Marta Braun, Olga Mach) - wyrwały ją z rąk Hermesa (Julia Wierszeń).
Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji naszego projektu,
szczególnie Aktorom, zakulisowym Pomocnikom, ich Rodzicom
i Nauczycielom. Szczególne podziękowania kieruję w stronę moich koleżanek i kolegów – nauczycieli. W realizacji projektu wzięli udział: Mariola Koper, Małgorzata Latka, Karina Plaza, Michał
Solecki (Niepubliczna SP „Zamkowa Szkoła”); Anna Waloszczyk,
Anna Brzezińska (SMS); Dominika Siwiec (SP nr 2); Barbara Kijowska, Lucyna Rabsztyn, Krystyna Kańtoch (SP ZS); Anna Golus,
Anna Pawlica, Karina Walocha (SP nr 4). Dziękuję także Dyrekcji
i Pracownikom „Karolinki” za wsparcie i umożliwienie zaprezentowania spektaklu na profesjonalnej scenie. Dyrektorom wszystkich
szkół dziękuję za motywowanie nas do działania w trudniejszych
momentach. A najbardziej dziękuję wszystkim Gościom, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością.

/Aleksandra Czmok
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Max Pakosz.

Uczestnicy zawodów.

Zwycięstwo
w biegu
przełajowym

Międzyszkolny
Turniej Zbijaka klas II

W dziesiątej edycji Tarnogórskiego Biegu
Przełajowego Max Pakosz - uczeń 8 klasy
SP nr 2 w Radzionkowie zdobył pierwsze
miejsce w konkurencji „Bieg dla Młodzieży na dystansie 3,3 km”. Zawody odbyły
się 21 maja w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Na starcie stanęło prawie
400 uczestników. Pamiątkowe statuetki
oraz nagrody wręczał Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech. Naszemu zawodnikowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
/DW

Pierwszy Międzyszkolny Turniej Zbijaka klas II, zorganizowany przez SMS Radzionków, odbył się 6 kwietnia.
W zawodach wzięły udział cztery szkoły podstawowe z Radzionkowa: SP 1, SP 2, SP 4 oraz
SMS. Turniej składał się z części edukacyjnej, w której uczniowie rozwiązywali przygotowany test wiedzy oraz z części sportowej – gry w tzw. „zbijaka”. Suma punktów świadczyła
o zwycięstwie. Nie to jednak było najważniejsze, tylko dobra zabawa, ruch i mnóstwo radości, które po pandemicznej przerwie stały się tak istotne. Każdy z uczestników turnieju
otrzymał medal, dyplom oraz poczęstunek, a dla szkół przewidziany był puchar. Serdecznie dziękujemy opiekunom oraz reprezentacjom szkół za przybycie, a naszym licealistom
za pomoc w sędziowaniu niełatwych pojedynków. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała
się następująco: I miejsce SMS Radzionków, II miejsce SP 2, III miejsce SP 1, IV miejsce SP 4.
Wszystkim dzieciakom gratulujemy i czekamy na kolejną edycję za rok!
/HS

Dzień testów sprawnościowych
Kolejna edycja testów sprawnościowych dla
zawodników UKS „Ruch” Radzionków – grup
certyfikowanych odbyła się 27 kwietnia na
boisku przy ul. Knosały 113.
Zgodnie z Autorskim Programem Szkolenia Sportowego młodzi piłkarze, począwszy
od skrzata, a skończywszy na młodziku, dwa
razy do roku poddawani są testom sprawnościowym. Przeprowadza się je w celu weryfikacji postępów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz monitorowania osiąganych przez
chłopaków wyników. W kwietniu przetestowanych zostało blisko 200 osób, które od samego
rana aż do wieczora poddane zostały szeregom
prób w zależności od kategorii rozgrywkowej. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom
„dużego Ruchu”, którzy sprawili naszym najmłodszym mnóstwo radości swoją obecnością
i możliwością strzelenia karnego bramkarzowi
seniorskiej drużyny. Żółto-czarna rodzina zawsze razem!
/HS

Testy sprawnościowe młodych zawodników.

MIASTO LUDZI EKO
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Kilka uwag do systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie

„Czyste Powietrze”
bliżej mieszkańców
W Gminie Radzionków działa punkt konsultacyjno-informacyjny
programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji do modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji
domów jednorodzinnych.
Dotychczasowa stacjonarna forma prowadzenia punktu – w Referacie Ochrony Środowiska UM Radzionków – w ostatnim czasie
poszerzyła się o mobilny punkt programu, który po raz pierwszy
pojawił się na mieście, a konkretnie na radzionkowskim targowisku,
w maju br. W wiosennych i letnich miesiącach będzie można natknąć się na błękitny namiot „Czystego Powietrza” nie tylko w niektóre środowe poranki na targu, ale także na najbliższych Dniach
Radzionkowa czy imprezach organizowanych przez Śląski Ogród
Botaniczny.
/Michał Gwóźdź

Ostatni dzwonek
na złożenie deklaracji
do CEEB
Z końcem czerwca ostatni dzwonek zabrzmi w szkołach, ale inny
ostatni dzwonek – na złożenie deklaracji o zainstalowanych i eksploatowanych źródłach ciepła – słychać coraz głośniej!
30 czerwca 2022 r. mija termin, do którego właściciele i zarządcy
nieruchomości zobowiązani są do raportowania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o sposobie ich ogrzewania. Po upływie tego terminu rozpocznie się etap kontroli niezgłoszonych instalacji grzewczych, a spóźnialscy mogą spodziewać się konsekwencji
finansowych. Warto więc pospieszyć się, aby wywiązać się ze swoich obowiązków względem środowiska.
Deklaracje można składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta
Radzionków (w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Kużaja 17 lub
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42) bądź
w formie elektronicznej za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl.
W razie pytań czy wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia
formularza zgłoszeniowego, wszelkiej pomocy udzielają pracownicy
Referatu Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 388 71 60.
Zapraszamy!
/Michał Gwóźdź

1. Obecnie nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, urzędy, przedszkola, firmy, parafie, ogrody działkowe itp.) są wyłączone
z gminnego systemu gospodarowania odpadami i w związku
z tym są zobowiązane podpisać umowę we własnym zakresie
z dowolną firmą działającą w branży odpadowej, która posiada
zezwolenie na terenie Gminy Radzionków.
2. Dodatkowe worki przeznaczone na odpady segregowane
można pobrać w głównej siedzibie urzędu w środy i piątki.
Natomiast w Referacie Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych przy ul. Jana Kużaja 17 (budynek PGK) worki
są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Ze względu na to, że przy odbiorze odpadów segregowanych mieszkańcy otrzymują nowe worki od firmy REMONDIS
to pobór worków dodatkowych podlega rejestrowi, aby uniknąć
sytuacji, w której worki byłyby wykorzystywane przez podmioty nie mające do tego prawa. Worki są przeznaczone wyłącznie
dla mieszkańców, ale w zakresie ich nieruchomości, którą zamieszkują. Przypominamy, że ogrody działkowe są wyłączone
z możliwości korzystania z gminnych worków na odpady selektywne.
3. W przypadku niewłaściwie prowadzonej segregacji odpadów
firma odbierająca powiadamia urząd o naruszeniu zasad segregacji i jest to podstawa do naliczenia podwyższonej opłaty
za odbiór odpadów w wysokości 67 zł/osoby.
4. Gdy pracujesz w ogrodzie pamiętaj, że powstałe odpady zielone, które umieszczasz w brązowym worku powinny być pozbawione w jak największym stopniu ziemi i gleby z systemu
korzeniowego. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim trawników, które są usuwane w całości. W przypadku zbyt dużej ilości
ziemi w brązowych workach firma ma prawo odmówić odbioru
odpadów.
5. Zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (powrót
dziecka z uczelni na okres wakacyjny, urodzenie dziecka itp.)
to powód do zmiany deklaracji. Dłuższy wyjazd poza miejsce
zamieszkania również wiąże się ze zmianą deklaracji, ale po powrocie należy pamiętać o ponownej zmianie zwiększającej ilość
osób w deklaracji. Wyzerowanie deklaracji wiąże się ze wstrzymaniem wywozu odpadów z posesji.
W przypadku wątpliwości w zakresie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych pod numerem tel. 32 388 71 62
(system odpadowy) lub 65 (zmiany w deklaracji).
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Obowiązki wynikające z dyrektywy ściekowej
– szambo i przydomowa oczyszczalnia
Jak zarządzać nieczystościami ciekłymi pochodzącymi ze zbiorników bezodpływowych czy z przydomowych oczyszczalni? Czy niewłaściwe odprowadzanie ścieków jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka i środowiska?
Na te pytania odpowiada analiza wdrażania
dyrektywy ściekowej w Europie, gdyż wyraźnie widać jej pozytywny wpływ na jakość
wód powierzchniowych. Celem wprowadzenia dyrektywy ściekowej jest ochrona mieszkańców UE oraz ich środowiska naturalnego.
Dokument ten narzuca obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych, zobowiązując kraje członkowskie do budowania systemów odbioru ścieków oraz oczyszczalni.
Największymi utrudnieniami we wdrażaniu
dyrektywy są niedostateczne fundusze oraz
skomplikowane procedury wydłużające czas
realizacji projektów.
W Polsce instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu, poprzez realizację zawartych w nim
inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków. Ochronie
mają dzięki temu podlegać nie tylko wody
słodkie, ale finalnie Morze Bałtyckie.
Zgodnie z Traktatem akcesyjnym przystąpienia Polski do UE, wymagania dotyczące
systemów zbierania i oczyszczania ścieków
komunalnych, a więc wprowadzenie w życie zapisów dyrektywy ściekowej, miały być
w pełni stosowane po 31 grudnia 2015 roku.
Jednak Komisja Europejska już w 2014 roku
uruchomiła procedury wyjaśniające wątpliwości, co do prawidłowości wdrażania dy-

rektywy w naszym kraju. Natomiast w 2018
roku Komisja przedstawiła nam wezwanie
do usunięcia uchybień dotyczących nieprawidłowej transpozycji dyrektywy.
A jak się to przekłada
na nasze lokalne „podwórko”?
To przede wszystkim właściwa gospodarka nieczystościami ciekłymi pochodzącymi ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków! Zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Radzionków w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości
posiadający zbiorniki bezodpływowe, czyli
tzw. szamba lub przydomowe oczyszczalnie
są zobowiązani do:
• pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu swojej nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;
• częstotliwość usuwania nieczystości
ciekłych winna wynikać z ilości zużytej
wody określonej według wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody
określonych we właściwych przepisach
i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące
(w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wywóz osadu zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia).

Na terenie Gminy Radzionków zlokalizowanych jest 109 zbiorników bezodpływowych
oraz 13 przydomowych oczyszczalni ścieków
(stan na 31.12.2021 r.), które są kontrolowane
przez Straż Miejską na podstawie ewidencji
prowadzonej przez Referat Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych.
UWAGA! Należy pamiętać, że wywiązanie
się z obowiązku wynikającego z uchwały,
a zarazem dyrektywy ściekowej, to wywóz
nieczystości ciekłych zgodnie z ilością zużytej wody, a nie tylko zapewnienie wywozu
zgodnie z minimalną częstotliwością.
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.
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi
prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki
Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych pod
nr. tel. 32 388 71 58 lub 62.
/Ewa Łabno

Zasady korzystania z GPSZOK
Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Radzionków mają możliwość w ramach tejże opłaty dodatkowo skorzystać z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej
w Radzionkowie.
Punkt czynny jest od wtorku do soboty w godzinach od 10.00
do 18.00. W celu zachowania rzetelności systemu „śmieciowego” odpady w Punkcie są ważone, a mieszkaniec jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia.
W GPSZOK obowiązują limity dla trzech grup odpadów:
• zużyte opony przyjmowane są w ilości do 8 sztuk łącznie w skali roku kalendarzowego z 1 nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy (1 lokalu w budynkach wielolokalowych);
• odpady wielkogabarytowe przyjmowane są w ilości 2 m3 łącznie
w miesiącu kalendarzowym z 1 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (1 lokalu w budynkach wielolokalowych);

• odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w ilości 300 kg
w miesiącu kalendarzowym z 1 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (1 lokalu w budynkach wielolokalowych).
UWAGA! Okresem rozliczeniowym jest rok lub miesiąc w zakresie
powyższych limitów. W przypadku okresu miesięcznego można wykorzystać limit z bieżącego miesiąca oraz maksymalnie z miesiąca kolejnego (nie ma możliwości wykorzystania wstecz limitów za minione
miesiące).
GPSZOK nie przyjmuje bioodpadów (zielonych, kuchennych), gdyż
odpady te bez limitów są odbierane bezpośrednio z nieruchomości.
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Sukcesy „Sokoła” Radzionków
Po pandemicznych sezonach Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” Radzionków notuje na swoim koncie sukcesy
w siatkówce dziewcząt.
MKS „Sokół” Radzionków w sezonie
2021/2022 prowadził sekcję siatkówki dla
dziewcząt w wieku od 15 do 18 lat. Zawodniczki uczestniczyły po raz pierwszy w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w lidze Juniorek oraz w rozgrywkach
minisiatkówki w kategorii dwójek i trójek.
Warto zaznaczyć, że najmłodsza zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach minisiatkówki dwójek ma siedem lat i już
osiągnęła pierwsze sukcesy, wygrywając
w rozgrywkach walkę o pierwsze miejsce
w pierwszej lidze.
„Sokół” Radzionków w kategorii trójek
w minisiatkówce wystawił dwa zespoły,
które bardzo dobrze rozgrywały wszystkie mecze, dzięki czemu zakończyły sezon na piątym miejscu w pierwszej lidze
minisiatkówki trójek, natomiast drugi zespół awansował do Finałów Mistrza Śląska i na początku czerwca będzie walczył
o pierwsze miejsce.

Młode siatkarki maja już na końcie wiele sportowych sukcesów.

MKS „Sokół” Radzionków to głównie
klub prowadzący sekcję siatkówki dla
dziewcząt. Dlatego tym bardziej chcemy pochwalić się drużyną dwójek w minisiatkówce chłopców, którzy zakończyli
rozgrywki w czwartej lidze na pierwszym
miejscu. Bardzo cieszymy się z ich występów, bo chłopcy przez cały sezon mieli
bardzo trudnych przeciwników.
Zapraszamy dzieci i młodzież do współpracy z MKS „Sokół” Radzionków. Wspólnie możemy budować nowe sukcesy siatkarskie w naszym mieście.

Najmłodsi reprezentanci klubu.

Pracowite miesiące dla uczniów SMS-u
Kwiecień oraz maj przepełnione były licznymi zawodami
i konkursami, w których ochoczo startowali uczniowie radzionkowskiego SMS-u. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
mogą pochwalić się świetnymi wynikami podczas gminnych,
powiatowych oraz rejonowych zawodów sportowych.
Reprezentacja dziewcząt z rocznika 2009 oraz młodszych
wygrała zawody gminne, powiatowe oraz ćwierćfinały wojewódzkie w piłce siatkowej i awansowała do półfinałów wojewódzkich. Podobnie nasze piłkarskie reprezentacje. Przed-

stawiciele LO oraz reprezentanci klas VII-VIII zajęli pierwsze
miejsca w zawodach powiatowych i awansowali do zawodów
rejonowych. Do sukcesów sportowych należy dodać również
te edukacyjne. Nasi reprezentanci z klas I-III oraz IV-VI wzięli
udział w XXII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się na początku maja w Boruszowicach. Konkurowali
ze swoimi rówieśnikami ze szkół tarnogórskich i odnieśli swoje
małe sukcesy. Maciej Czaplicki z klasy II SP zdobył wyróżnienie w swojej kategorii, z kolei Szymon Pawlica z klasy V zajął
trzecie miejsce. Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne wyzwania.
/HB
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Piłkarska legenda
z wizytą
w Radzionkowie

1 czerwca gościł w naszym mieście legendarny trener piłkarski Antoni Piechniczek. Selekcjoner, który dwukrotnie awansował z reprezentacją Polski na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (1982 r.
i 1986 r.), zdobywając jednocześnie na Mundialu w Hiszpanii trzecie miejsce, spotkał się w Urzędzie Miasta z przedstawicielami
radzionkowskiego samorządu. Następnie uświetnił swoją obecnością Dzień Sportu, odbywający się w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Podczas uroczystego obiadu Przewodniczący Rady Miasta Radzionków Stefan Hajda wręczył obchodzącemu niedawno
swoje 80. urodziny Antoniemu Piechniczkowi kwiaty, a legendarny trener zaakceptował propozycję Szkoły Mistrzostwa Sportowego, by zostać jej oficjalnym patronem.

Smutne piłkarskie pożegnania
W ostatnich tygodniach do Klubu Sportowego „Ruch” Radzionków aż trzykrotnie docierały smutne wiadomości, informujące
o odejściu osób blisko związanych z „żółto-czarną” Rodziną.
Przeżywszy 74 lata odszedł na zawsze
Jerzy „Zelter” Żydek – długoletni gospodarz stadionu na Stroszku, a wcześniej świetny zawodnik „Ruchu” Radzionków, grający w latach 60. i 70.
ubiegłego wieku. Śp. Jerzy Żydek zasłynął z wielu anegdot, które między innymi przytoczył podczas uroczystej gali
obchodów stulecia klubu.
Adolf „Tolek”
Grzegorzewski

Dożywszy 83 lat zmarł Adolf „Tolek”
Grzegorzewski – najwybitniejsza postać
w historii radzionkowskiego boksu. Adolf
wraz z liczną grupą bokserów w latach
50. i 60. ubiegłego wieku zdobyli pokaźną liczbę tytułów mistrzowskich i wicemistrzowskich zjednoczenia „Górnik”
oraz indywidualnych mistrzostw Śląska.
W 1960 r. kapitan radzionkowskich bokserów Adolf „Tolek” Grzegorzewski zdobył tytuł Mistrza Śląska.
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Franciszek
„Fridek” Tobor

W zacnym wieku 90 lat zmarł Franciszek „Fridek” Tobor – były zawodnik reprezentujący „Ruch” Radzionków
w rozgrywkach II i III ligi w latach 50.
i 60. ubiegłego wieku. Popularny „Fridek” w kolejnych latach pełnił w klubie
funkcję gospodarza, a nawet masażysty.
W 2019 r. podczas uroczystej gali stulecia „Ruchu” Radzionków w uznaniu
zasług został uhonorowany przez Henryka Kulę – Prezesa Śląskiego Związku
Piłki Nożnej złotą odznaką honorową
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jerzy „Zelter” Żydek

/Wojciech Cieszyński
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