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Coraz więcej wyzwań 
dla samorządów

Trwa wojna w Ukrainie. W Polsce 
z każdym dniem przybywa uchodź-
ców. Jak wygląda sytuacja w naszym 
mieście?

Działania związane z przyjmowaniem 
uchodźców koordynują władze sta-
rostwa powiatowego w Tarnowskich 
Górach. Na terenie powiatu przygo-
towanych zostało ponad 730 miejsc, 
co wyróżnia nas na tle regionu. Więcej 
mają jedynie powiaty, w których moc-
no rozwinięty jest sektor turystyczny 
– poszczególne gminy dysponują tam 
bowiem odpowiednią infrastrukturą, 
chociażby hotelową. W Radzionkowie 
przebywa obecnie około 150 uchodź-
ców, którzy znaleźli schronienie u na-
szych mieszkańców, za co im serdecz-
nie dziękuję. Seniorzy wymagający 
opieki umieszczeni zostali w ośrodku 
w Bytomiu. W pomoc mocno zaanga-
żowały się również jednostki organiza-
cyjne gminy – OPS, Centrum Kultury 
„Karolinka”, MOSiR, szkoły. Gdyby sy-
tuacja się pogorszyła mamy plan utwo-
rzenia miejsc rezerwowych w zakładach 
pracy, ale mam nadzieję, że do tego nie 
dojdzie.

Konflikt trwa i nie wiadomo kiedy się 
zakończy. Czy samorządy są przy-
gotowane na długofalowe wsparcie 
uchodźców?

Pod względem finansowanym na pewno 
nie. Środki, którymi dysponujemy w ra-
mach rezerwy kryzysowej, są po prostu 
niewystarczające. Jeśli chodzi o pra-
cowników, podział zadań, organizację, 
to będzie trudne, ale damy radę. Rzą-
dowa pomoc musi być jednak większa. 
Jeśli sytuacja się pogorszy, to z drugą 
tak dużą falą uchodźców możemy so-
bie już nie poradzić. Nie mamy po-
trzebnej infrastruktury, brakuje wypo-
sażenia. Trzeba pamiętać, że chodzi nie 
tylko o łóżka i koce, ale cały niezbędny 
sprzęt potrzebny do codziennego życia 
– pralki, kuchenki itp. Do tego dochodzi 
kwestia wyżywienia. To ogromne kosz-
ty. Bez pomocy państwa nie damy rady.

Wojna odbija się na sytuacji społecz-
no-gospodarczej całej Europy. Jakie 
wyzwania czekają miasto w najbliż-
szych miesiącach?

Zmiany już obserwujemy na rynku pra-
cy. Tysiące Ukraińców wyjechało bronić 
swojej ojczyzny, przez co firmom trans-
portowym czy związanym z budownic-
twem zaczyna brakować pracowników. 
To przełoży się nie tylko na kondycję 
tych przedsiębiorstw, ale także na sy-
tuację samorządów. Mężczyźni wyje-
chali, przyjechały kobiety, które zasilą 
rynek pracy, ale w innych zawodach. 
Wojna wpływa też na ceny surowców. 
Skokowo rosną ceny energii, gazu, pa-
liw, co wpłynie na koszty prowadzo-
nych inwestycji i bieżące wydatki gmin. 
Przy spadku dochodów z PIT czekają 
nas chude lata. Do tego trzeba dołożyć 
problemy przeciążonej służby zdrowia 
i nowe obciążenia w oświacie, związa-
ne chociażby z zapewnieniem edukacji 
dzieciom i młodzieży z Ukrainy.

Mimo pojawiających się trudności, 
w mieście sukcesywnie prowadzone 
są inwestycje. Trwa budowa drogi ro-
werowej przy ul. Knosały, ruszyła też 
budowa miejskiej pływalni...

To paradoks, że samorządy mają środki 
na inwestycje, a zaczyna brakować pie-
niędzy na bieżące utrzymanie np. szkół, 
bo subwencja oświatowa jest niewy-
starczająca w stosunku do rosnących 
kosztów. Jeśli chodzi o budowę ścież-
ki rowerowej przy ul. Knosały, to cieszę 
się, że w końcu udało się wspólnie z po-
wiatem, doprowadzić do jej realizacji. 
Przyczyni się ona do zwiększenia bez-
pieczeństwa rowerzystów i pieszych. 
Liczę, że coraz więcej mieszkańców wy-
bierać będzie jazdę na rowerze, bo dzię-
ki temu wspólnie możemy przyczynić 
się do poprawy jakości powietrza, jakim 
oddychamy. Równie wyczekiwanym 
przedsięwzięciem przez mieszkańców 
jest budowa basenu. Liczymy, że to za-
danie uda się zrealizować zgodnie z har-
monogramem i w przyszłym roku od-

damy pływalnię do użytku. Prace już 
trwają.

PKP PLK przystąpiła do modernizacji 
linii kolejowej nr 131 Chorzów Bato-
ry - Nakło Śląskie. W Radzionkowie 
roboty mają rozpocząć się w trzecim 
kwartale br. Jak ta inwestycja wpłynie 
na funkcjonowanie systemu komuni-
kacyjnego miasta?

Na tę inwestycję czekamy od lat. Jako 
gmina już sześć lat temu chcieliśmy 
przeprowadzić przebudowę wiaduktu 
nad ul. Zejera, jednak wtedy PKP zaczę-
ło prace koncepcyjne związane z mo-
dernizacją linii kolejowej nr 131 i wstrzy-
maliśmy się z tym zadaniem. Teraz 
wreszcie ruszają prace, które usprawnią 
komunikację w mieście. Natomiast za-
nim to nastąpi czeka nas komunikacyj-
ny koszmar. Mieszkańcy muszą liczyć 
się z utrudnieniami, które wynikać będą 
chociażby z zamknięcia mostu nad ul. 
Zejera czy Kużaja/Schwallenberga. Mu-
simy uzbroić się w cierpliwość, ale efekt 
końcowy jest tego wart.

I na koniec proszę powiedzieć czy 
mieszkańcy mogą szykować się na Dni 
Radzionkowa?

Tak, impreza odbędzie się, ale w nowej 
formule. Rezygnujemy z korowodu, ale 
nie zabraknie koncertów gwiazd. Mamy 
już podpisane umowy z wykonawcami. 
Eksperci przekonują, że koronawirus 
przekształca się w chorobę sezonową, 
dlatego coraz śmielej planujemy wyda-
rzenia masowe. W trudnych czasach 
też potrzebujemy chwili wytchnienia, 
zabawy, wspólnej integracji. Po dwóch 
latach pandemii wszyscy tęsknimy 
za tym, by wyjść z domu i wspólnie po-
być ze sobą. Zresztą przyszedł czas, 
by Dni Radzionkowa na nowym rynku 
wreszcie się odbyły.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

GABRIEL TOBOR
Burmistrz Miasta Radzionków 
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Modernizacja linii
kolejowej
W połowie marca PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA rozpoczęły prace związa-
ne z modernizacją linii nr 131 na od-
cinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie. 
W Radzionkowie roboty ruszą na prze-
łomie 2022 i 2023 roku. To jedna 
z największych inwestycji kolejowych 
w regionie.

Prace PKP Polskich Linii Kolejowych SA 
będą prowadzone w pierwszej kolejno-
ści na odcinku od stacji Chorzów Bato-
ry przez Chorzów Miasto do stacji Cho-
rzów Stary. Rozpoczęcie robót na szlaku 
Radzionków Rojca i Radzionków plano-
wane jest na przełomie 2022 i 2023 
roku.
– Podróżni zyskają większą dostępność 
do kolei z nowych peronów na stacji Ra-
dzionków oraz na przystanku Radzion-
ków Rojca – mówi Katarzyna Głowacka 
z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA – Zapewniony będzie do-
stęp dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się. Komfort podróży zwiększą 
nowe ławki i wiaty. Wymienione oświe-
tlenie zapewni większy poziom bezpie-
czeństwa po zmroku. Podróżowanie uła-
twi także czytelne oznakowanie i nowe 
nagłośnienie. W ramach zadania zapla-
nowano budowę nowych obiektów inży-
nieryjnych w Radzionkowie. Przebudowa 
obejmie m.in. wiadukty przy ul. Zejera, Si-
korskiego i ul. Kużaja. Dzięki temu będą 

mogły sprawnie kursować dłuższe i cięższe 
pociągi.

Prace zostały zaplanowane tak, by w jak 
najmniejszym stopniu wpływały na ruch 
pieszy i drogowy. O zmianach w komu-
nikacji i etapach prowadzenia prac bę-
dziemy informować na bieżąco. Wartość 
prac to 1,2 mld zł netto. Dofinansowanie 
pochodzi z unijnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za-
kończenie prac budowlanych planowa-
ne jest w 2024 r.

Na czas trwania remontu Koleje Ślą-
skie uruchomiły Zastępczą Komunika-
cję Autobusową na odcinku Katowice 
-Tarnowskie Góry. Dla podróżujących 
dostępna jest teraz linia zwykła S80, 
obsługująca przystanki: Katowice, Cho-
rzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, 
Bytom Karb, Bytom Północny, Radzion-
ków Rojca, Radzionków, Nakło Śląskie, 
Tarnowskie Góry oraz linia ekspresowa 
S8, obsługująca: Katowice-Tarnowskie 
Góry, bez przystanków pośrednich. Pa-
sażerowie posiadający ważny bilet kole-
jowy Kolei Śląskich mogą skorzystać też 
z linii autobusowych M3 oraz T40, kur-
sujących w ramach Zarządu Transportu 
Metropolitalnego.
Szczegółowe informacje dostępne 
są na całodobowej infolinii pod nume-
rem telefonu: 32 428 88 88.

/ŁK

Remont
Dąbrowskiej
Prace związane z przebudową ul. Marii
Dąbrowskiej weszły w kolejną fazę.

W marcu rozpoczęły się roboty budowla-
ne od strony ul. Nieznanego Żołnierza. Ak-
tualnie trwa budowa kanalizacji deszczo-
wej, demontowane są także płyty drogowe 
z ul. Marii Dąbrowskiej. Prace potrwają 
do grudnia br. Koszt przedsięwzięcia to po-
nad 6,4 mln zł.

Knosały w przebudowie
Trwają prace związane z przebudową ul. Knosały w Radzionkowie. To wspólna 
inwestycja powiatu tarnogórskiego i gminy Radzionków.

Zakres robót obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją desz-
czową, jak również remont nawierzchni istniejących chodników oraz jezdni bitu-
micznej na odcinku od początku ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. św. 
Wojciecha w Radzionkowie na odcinku ok. 2,5 km. Roboty potrwają do listopada br.
– Oczywiście, przy tego typu inwestycjach drogowych należy się liczyć z pewnymi utrud-
nieniami w ruchu – mówi Rafał Biczysko, Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach. – Najważniejsze to unikać jazdy na pamięć i spodziewać się, że 
oprócz ograniczeń prędkości, w tym miejscu pracują ludzie i wykorzystywany jest różne-
go rodzaju sprzęt budowlany. Liczymy, że wspólne przedsięwzięcie spełni oczekiwania 
mieszkańców w zakresie poprawy komunikacji pomiędzy Radzionkowem i Tarnowskimi 
Górami – podkreśla.

Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł (2,4 mln zł dofinansowania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg i wkład własny powiatu i gminy Radzionków po 1,2 mln zł).

/ŁK

Cyfrowa 
gmina
Dzięki unijnej dotacji w mieście wdrożony 
zostanie system e-usług dla mieszkańców, 
a także zwiększy się poziom cyberbezpie-
czeństwa. Planowana jest również moder-
nizacja infrastruktury informatycznej.

– Stworzenie elektronicznego Biura Obsłu-
gi Interesanta to rozwiązanie, które umożliwi 
mieszkańcom m.in. uzyskanie dostępu do in-
formacji o naliczonych podatkach i opłatach, 
a także dokonanych płatności i aktualnego 
stanu zobowiązań – mówi Justyna Misiołek. 
– Dodatkowe korzyści, jakie przyniesie na-
rzędzie to możliwość dokonywania płatności 
on-line, składania do urzędu pism i wniosków 
on-line, automatycznego uzyskiwania danych 
publicznych. System uzupełni też automa-
tycznie dane osobowe, bez potrzeby ręcznego 
wypełniania – podkreśla.

Dodatkowo w ramach projektu utworzony 
zostanie serwis budżetu obywatelskiego. 
Wdrożona zostanie też aplikacja mobilna, 
pozwalająca na wyświetlanie danych z por-
talu i platformy EBOI, a także zgłaszanie 
awarii, uszkodzeń w mieście poprzez wy-
słanie zdjęcia z pozycją GPS i opisem.
– Aktualnie Urząd posiada system EBOI 
wdrożony w 2010 r. W związku z ogranicze-
niami technologicznymi i funkcjonalnymi sys-
tem wymaga zmiany na bardziej efektywne 
rozwiązania – zaznacza Justyna Misiołek.

Przedsięwzięcie finansowane jest z UE 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014‒2020. Prace nad 
nowymi e-usługami potrwają maksymalnie 
do października 2022 r. Wartość projektu 
to ponad 336 tys. zł.
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Dni Radzionkowa wracają
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Urząd Miasta we współ-
pracy z lokalnymi organizacjami przygotowują kolejną edycję Dni Radzion-
kowa.

Kulminacyjne obchody odbędą się w dniach 10-12 czerwca. Nie zabraknie 
koncertów lokalnych zespołów i gwiazd polskiej sceny muzycznej. Szczegóło-
wy program imprezy zamieścimy w kolejnym wydaniu Kuriera.

/ŁK
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Pomoc
dla Ukrainy
Radzionków aktywnie włącza się w zbiórkę 
i wydawanie produktów pierwszej potrzeby 
dla Ukrainy. Na wsparcie liczyć mogą rów-
nież mieszkańcy goszczący w swoich domach 
uchodźców.

W budynku Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku urucho-
miony został punkt pomocy dla osób z Ukrainy.
Punkt czynny jest:
pon. 12.00 – 14.00
śr. 15.00 – 17.00
pt. 12.00 – 14.00
Analogiczny punkt działa także w Technikum 
nr 13, który czynny jest od pon. do pt. w godz. 
16.00-18.00.
W podanych godzinach do punktów mogą zgła-
szać się osoby z Ukrainy, aby otrzymać potrzeb-
ne im produkty. Jeżeli będą Państwo chcieli 
przekazać dary na rzecz naszych sąsiadów ze 
wschodu, prosimy o kontakt z Centrum Kultury 
„Karolinka” oraz Technikum nr 13.,

Od 16 marca br. obywatele Ukrainy mogą skła-
dać wnioski o nadanie numeru PESEL. Otrzy-
manie numeru PESEL umożliwia np. skorzysta-
nie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy 
założenie firmy w Polsce. Jednocześnie, podczas 
składania wniosku, można uzyskać Profil Za-
ufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw 
urzędowych przez internet. Jeżeli dziecko nie 
ukończyło 12. roku życia i ma paszport, nie musi 
być obecne przy składaniu wniosku o nadanie 
numeru PESEL – wystarczy okazać jego doku-
ment oraz zdjęcie. Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie: www.radzionkow.pl.
Na wsparcie liczyć mogą również mieszkań-
cy goszczący w swoich domach uchodźców 
z Ukrainy. Rząd uruchomił wsparcie finansowe 
w wysokości 40 zł na dzień za osobę. Świad-
czenie jest przyznawane za okres nie dłuższy 
niż 60 dni za faktyczne zapewnienie zakwate-
rowania i wyżywienia osobie, która przekro-
czyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 
br. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewo-
dy, będzie mógł być przedłużony. Wnioski moż-
na pobierać oraz składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 19 
(I p., pokój nr 5). Każdy wniosek, zgodnie z roz-
porządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany 
w terminie miesiąca od jego złożenia.
Dodatkowo gmina Radzionków przekaże do-
tację celową w wysokości 20 tys. zł na wspar-
cie ukraińskiego miasta Kostopol, dotkniętego 
skutkami działań wojennych. Kostopol to mia-
sto partnerskie miejscowości Dobre Miasto - 
gminy partnerskiej Radzionkowa. Środki pocho-
dzić będą z budżetu gminy.

/DW

Twój e-PIT w e-urzędzie
W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostęp-
nia podatnikom usługę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, które 
rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 
i PIT-36 (poza przychodami z działalności gospodarczej).

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy na stronie: po-
datki.gov.pl. Do serwisu zalogujemy się korzystając z:
- login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód),
- aplikacji mObywatel,
- danych podatkowych.
Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z usługi Twój e-PIT mają pewność, 
że ich zeznanie dotrze do urzędu skarbowego na czas, będzie wypełnione po-
prawnie, a nadpłatę otrzymają w krótszym czasie. W serwisie e-urząd skarbowy 
mamy również możliwość złożenia czynnego żalu, przejrzenia historii płatności 
oraz sprawdzenia statusu nadpłaty, a także statusu płatności.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnie-
je możliwość przekazania 1% podatku dochodowego, który wynika z zeznania 
rocznego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT 37 rubryka 127, PIT 36 
rubryka 303, PIT 36L rubryka 106, PIT 38 rubryka 59). Jest to doskonała oka-
zja do pomocy fundacjom i stowarzyszeniom, które poprzez swoją działalność 
wspomagają potrzebujących. Apelujemy, aby skorzystać z tej możliwości i wes-
przeć działające w naszym mieście organizacje pożytku publicznego.

84 tysiące na komputery
Radzionków otrzymał unijną dotację w wysokości 84 tys. zł na zakup 
sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR-
-ów. Laptopy trafią do 33 mieszkańców.

– Wybór uczestników projektu poprzedzony był naborem, w którym kandydaci mu-
sieli spełnić określone warunki – mówi Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Każdy chętny musiał złożyć 
dokumenty potwierdzające, że jego – z reguły – dziadkowie pracowali w Państwo-
wym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i mieszkali w miejscowości, w której to go-
spodarstwo funkcjonowało, a sam obecnie mieszka w miejscowości, która ma status 
„gminy PPGR” – dodaje.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.
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W ramach obchodów stulecia Powstań 
Śląskich, Instytut De Republica oraz 
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego zorganizował konkurs w ka-
tegoriach plastycznej, literackiej, fotogra-
ficznej i audiowizualnej.

Konkurs miał na celu pogłębianie wie-
dzy historycznej, upowszechnianie wie-
dzy na temat Powstań Śląskich, pełniejsze 
poznanie swoich korzeni oraz pogłębianie 
wiedzy o śląskich bohaterach. W zmaga-
niach wzięli udział między innymi ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Radzionkowie, których opiekunem 
była Joanna Czech oraz uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Ślą-
skich w Radzionkowie, których opiekunem 
był Marek Minas.
10 marca 2022 r. w Muzeum Śląskim w Ka-
towicach odbyło się wręczenie nagród dla 
laureatów konkursu. Podczas uroczystej 
gali I miejsce w kategorii literackiej otrzymał 
Max Pakosz uczeń klasy 8c SP nr 2. W swo-
jej pracy Max przedstawił siebie jako boha-
tera przeciwstawnego do Bohatera czasów 
i problemów związanych z walką Polaków 
– Ślązaków o odzyskanie niepodległości. 
Temat ujęty został w sposób nowatorski 
i twórczy. Wykorzystał porównanie swoje-
go emocjonalnego i fizycznego przygoto-
wania do Biegu Bohaterów i przygotowań 
swojego rówieśnika do udziału w walkach 
powstańczych. 

Nagrodzone zostały również uczenni-
ce radzionkowskiego Liceum. W kategorii 
prac plastycznych I miejsce zajęła Zuzanna 
Olek, natomiast w kategorii prac fotogra-
ficznych III miejsce zajęła Julia Pawlus. Ser-
decznie gratulujemy!

Pasja widzenia
Twarze i oczy to główny temat twórczości malarskiej dr n. med. Joanny 
Cichoń – specjalisty chorób oczu, menadżera służby zdrowia i kierownika 
radzionkowskiej Poradni „MEDICI”.

– Moja przygoda z malarstwem zaczę-
ła się w październiku 2020 r., choć o ma-
lowaniu myślałam od dawna – przyzna-
je dr n. med. Joanna Cichoń. – Rodzina 
i przyjaciele zachęcali mnie do tego, ku-
pując płótna i pędzle, jednak odkładałam 
tę pasję na później. Dopiero jedna z mo-
ich pacjentek – malarka, przekonała mnie, 
że nie ma na co czekać i tak zaczęłam ma-
lować – dodaje.

Obrazy oczu to wynik czterdziestolet-
niej pracy zawodowej Pani doktor.
– Koloryt obrazów odzwierciedla moją 
energię, otwartość i optymizm – mówi. – 
Stosuję przede wszystkim pastele, akware-
le i akryl.
Pasja malarska Pani doktor szybko spo-
tkała się z uznaniem środowiska arty-
stycznego. W październiku 2021 r. odbył 
się wernisaż wystawy „Pasja widzenia” 
w renomowanej, wrocławskiej galerii 
„Art and Prints Gallery”.
– To był przypadek. Odwiedzając galerię, 
dość długo przyglądałam się oczom przed-
stawionym na jednym z obrazów. Właści-
ciel zapytał mnie czy podoba mi się obraz, 
a ja odpowiedziałem, że też maluję oczy 
i moje są chyba ładniejsze. Poprosił, bym 
pokazała swoje prace i tak mu się spodo-

bały, że zaproponował zorganizowanie wy-
stawy – opowiada dr Cichoń. – Aktualnie 
pracuję nad nowymi obrazami. Zaprezen-
tuję je na Ogólnopolskiej i Międzynarodo-
wej Wystawie Malarstwa Lekarzy, która 
w maju odbędzie się w Łodzi. W ubiegłym 
roku wzięło w niej udział 85 medyków. Chcę 
się sprawdzić, poznać środowisko i wymie-
nić się doświadczeniami – podkreśla.

/ŁK

Dr n. med. Joanna Cichoń.

Sukcesy

Za wysokie wyniki sportowe
Po zasięgnięciu opinii komisji ds. przyznawania nagród za wysokie wyniki sporto-
we, Burmistrz Miasta Radzionków przyznał nagrody za osiągnięcia w 2021 roku.

Nagrody przyznawane są mieszkańco-
Radzionkowa, którzy osiągnęli wyso-
kie wyniki indywidualnie lub zespołowo 
w turniejach krajowych, międzynarodo-
wych, w dyscyplinach sportowych olim-
pijskich lub paraolimpijskich. Nagrody 
uzależnione są od wyników i mogą być 
rzeczowe bądź finansowe.

Nagrody pieniężne otrzymają:
Wiktoria Baron – judo
Agata Będkowska – tenis ziemny
Mateusz Bomba – piłka wodna
Magdalena Rozenbaum – judo
Anna Sitek – siatkówka halowa/siatków-
ka plażowa
Bartosz Szopa – piłka wodna
Piotr Szopa – piłka wodna
Jakub Świerczyna – lekkoatletyka (biegi)

Patryk Walczyk – judo

Nagrody rzeczowe otrzymają:
Aleksandra Aleksa – gimnastyka arty-
styczna
Anna Biadasiewicz – gimnastyka arty-
styczna
Marta Hawel – gimnastyka artystyczna
Maciej Michalski – koszykówka
Max Pakosz – judo
Paweł Pakuła – kolarstwo górskie, szo-
sowe
Zuzanna Przypalińska – lekkoatletyka 
(biegi)
Karolina Wysypoł – lekkoatletyka (biegi)

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GPSZOK
nieczynny
Informujemy, że 16 kwietnia br. Gminny 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ul. Szybowej będzie 
nieczynny.

Święcenie
pokarmów
W sobotę 16 kwietnia o godz. 13.00 w pa-
rafii pw. św. Wojciecha odbędzie się trady-
cyjne święcenie pokarmów w strojach ślą-
skich.
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Żyj zdrowo, bądź wolny
Rozstrzygnięty został konkurs dla młodzieży na wykonanie 
pracy plastycznej o treściach profilaktycznych „Żyj zdrowo, 
bądź wolny! Nie daj się uzależnieniom”.

Laureatką konkursu została Alicja Wylenzek z kl. VII Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. Drugie miejsce zajęła Ju-
lia Kozłowska (kl. I LO im. Powstańców Śląskich w Radzionko-
wie), a trzecie Amelia Zok (kl. VII, SP 4 w Radzionkowie). Kapi-
tuła konkursu przyznała również wyróżnienia, które otrzymali 
uczniowie radzionkowskiego liceum z klas pierwszych: Leon 
Rożeń i Zofia Sobiś.

Na pokonkursową wystawę zapraszamy do liceum (I piętro, 
obok auli szkolnej). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się 26 kwietnia br. o godzinie 12.00 w auli szkoły. Dziękujemy 
wszystkim za udział w konkursie, a zwycięzcom i wyróżnionym 
gratulujemy. Zwycięska praca Alicji Wylenzek.

Bezpłatne porady prawne
Od kwietnia uruchomiono w naszym  mieście porady prawne 
dla ofiar przemocy domowej oraz uzależnionych od różnego 
rodzaju używek.

Dyżur prawnika odbywać się będzie w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca. Porady udzielane są w salce szkoleniowej w bu-
dynku Urzędu Miasta Radzionków w godzinach od 16.00 do 
18.00. Kolejne spotkanie odbędzie się 5 maja. 

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta działa Punkt Konsulta-
cyjny, w którym porad udziela psycholog – stacjonarnie lub 
telefonicznie, w każdą środę w godzinach od 17.00 do 19.00.  

Aby skorzystać z porad
należy wcześniej się umówić telefonicznie

 603 247 403
Usługa jest skierowana do mieszkańców Radzionkowa

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PISZĄ DO KURIERAWędkarskie
aktywności
Pod koniec 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 47 Radzion-
ków. W trakcie spotkania wybrano skład nowego Zarządu, 
Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Prezesem zarządu 
został Mariusz Rolka.

Wraz z nadejściem wiosny wędkarze rozpoczęli przygotowa-
nia do zawodów sportowych. W najbliższym czasie odbędą się: 
zawody wiosenne - 24 kwietnia (staw Grota); zawody I tury 
Mistrza Koła - 30 kwietnia (staw Brandka); zawody II tury Mi-
strza Koła - 3 maja (staw Grota); zawody spinningowe - 8 maja 
(zbiornik Chechło); zawody emerytów, rencistów i weteranów 
- 22 maja (staw Grota); zawody dla dzieci - 4 czerwca (staw 
Grota, kategorie 6‒8, 9‒11, 12‒14 lat); zawody spinningowe - 5 
czerwca (zbiornik Przeczyce); zawody o Puchar Burmistrza Ra-
dzionkowa- 12 czerwca (staw Grota).

Radzionkowskie Koło PZW postanowiło zgłosić swój udział 
w konkursie „Młodzieżowe Koło Roku”. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci i młodzież zainteresowaną tematyką wędkarską 
do współpracy. Na młodych adeptów sztuki wędkowania czeka 
w Rybaczówce na Grocie sprzęt wędkarski i fachowi instrukto-
rzy, którzy chętnie pomogą rozpocząć przygodę z wędką.

Rybaczówka Koła Wędkarskiego nr 47 „Radzionków” przy sta-
wie Grota w Bytomiu - Suchej Górze (ul. 9 maja 58 E), czynna 
jest w maju i czerwcu w każdy czwartek między godz. 16.00 
a 19.00.

Jacek Lubos,
sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła PZW nr 47 Radzionków,

opiekun młodzieży
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Księżogórska Sowia Noc już za nami
W piątkowy wieczór 18 marca, z inicjatywy Śląskiego Ogro-
du Botanicznego, na Księżej Górze odbyła się Sowia Noc. Wy-
darzenie przyciągnęło tłumy miłośników przyrody, ptaków, 
a w szczególności sów.

Dorośli skupili się na prelekcjach Michała Molickiego, Witolda No-
conia i Krzysztofa Sokóła, którzy na co dzień obserwują sowy i po-
trafią o nich ciekawie opowiadać. Natomiast najmłodsze dzieci 
(choć nie tylko) z ochotą wzięły udział w malowaniu gipsowych 
odlewów sów i robieniu sówek z pomponików. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się gra terenowa przygotowana przez 12. DH 
„Oręż” z Radzionkowa, podobnie jak warsztaty mikroskopowe, 

podczas których pracownicy śląskiego Zoo prezentowali sowie 
wypluwki. Ogrodowy edukator Arkadiusz Makowski przybliżył te-
mat wieszania budek lęgowych dla sów, a przy okazji odpowiadał 
na wszelkie pytania dotyczące biologii tych niezwykłych ptaków. 

„Gwoździem programu” było, oczywiście, nocne wyjście do parku 
i do ogrodu celem nasłuchiwania sowich głosów. Uczestnicy spa-
cerów dopisali, sowy nie. Jednak pomimo tego, i pomimo niskiej 
temperatury, warto było spojrzeć na przyrodę Księżej Góry o tej 
niezwykłej godzinie, a przy okazji posłuchać opowieści przewod-
ników, jak i gdzie samemu obserwować sowy.

/Julia Góra

Ratujemy stare odmiany drzew owocowych

Nasz Ogród przy współpracy z okoliczny-
mi mieszkańcami, wyszukuje okazy sta-
re, co najmniej pięćdziesięcioletnie, aby 
pobrać z nich fragmenty zwane zraza-
mi. Szczepi się je potem na przygotowa-
nych wcześniej podkładkach, aby uzyskać 
odnowioną pożądaną odmianę. W tym 
roku, dzięki dofinansowaniu przekazane-
mu przez Gminę Radzionków, pracownicy 
Ogrodu odwiedzili 72 lokalizacje i pobrali 
zrazy z 296 różnych drzew. Jest to męczą-
ca, ale i bardzo ciekawa część pracy – przy 
okazji wizyt w różnych miejscach można 
wysłuchać interesujących historii o uko-
chanych wiśniach, wiekowych jabłoniach 
czy niespotykanych już wcale śliwach - 
wiele z nich to prawdziwe drzewa-pamiąt-

ki, przywiezione z daleka i troskliwie pie-
lęgnowane przez kolejne pokolenia. Część 
zrazów dostarczyli też samodzielnie ludzie, 
którym szczególnie zależało na uratowaniu 
swoich umierających drzew, a mieszkają 
daleko od Radzionkowa. Szczepienia zaję-
ły ogrodowemu zespołowi trzy dni, a na-
stępnie drzewka trafiły do sadu do szkół-
ki, gdzie odpowiednio pielęgnowane będą 
rosły i czekały na nowych właścicieli. Ideą 
akcji ratunkowej jest bowiem to, żeby od-
zyskane odmiany rozpowszechnić w całej 
okolicy. Chętnych do ich uprawy nie bra-
kuje, więc w tym roku Śląski Ogród Bo-
taniczny zamierza podzielić się sadzonka-
mi podczas uroczystych obchodów Dnia 
Jabłoni, zaplanowanych na 25 września. 

Warto jednak wiedzieć, że uprawa tych sa-
dzonek to inwestycja w przyszłość, z myślą 
o swoich małych dzieciach czy wnukach, 
bo zanim obsypią się owocami minie kilka, 
a raczej kilkanaście lat. Za to ten smak!

W ramach akcji odbyły się również dwa 
kursy szczepienia drzew owocowych. 
To istotna część całej operacji, ponieważ 
im więcej osób będzie to potrafiło i chcia-
ło robić, tym więcej wyjątkowych odmian 
można zachować. A sztuka szczepienia 
drzew jest w zasadzie dostępna dla każde-
go, kto miałby ochotę się jej nauczyć.

/Julia Góra

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie od kilku lat realizuje projekt zachowania ginących już często, dawnych odmian ja-
błoni oraz innych drzew owocowych. Dzięki temu kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się unikatowym smakiem lokalnych 
odmian jabłek, gruszek czy śliwek, a ogrody i przydomowe sady będą bogatsze o szlachetne drzewa.

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

Dzień Morza - 24 kwietnia
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Morza w niedzielę 24 kwietnia. Wydarze-
nie odbędzie się w ramach cyklicznych obchodów świąt Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, dofinansowanych przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest to znany i lubiany cykl, który na stałe już 
zagościł w księżogórskim ogrodzie i z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników.

Impreza ma charakter przyrodniczo-ekologiczny, jest skiero-
wana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Tradycyj-
nie rozpocznie się w samo południe prelekcjami popularnonau-
kowymi w auli Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej.

Warto skorzystać z różnorodnych warsztatów – mikroskopo-
wych, laboratoryjnych, artystycznych i innych. Wszystko krę-
cić się będzie, oczywiście, wokół mórz i oceanów. To okazja, 
aby wraz z biologami i geologami, bliżej przyjrzeć się morskim 

mieszkańcom, piaskom i zasoleniu, a także wykonać maryni-
styczną biżuterię oraz nauczyć się wiązać marynarskie węzły. 
Na aktywnych czekać będzie harcerska gra terenowa z nagro-
dami, a na zakończenie zaplanowano koncert szantowy. 

Wstęp wolny. Na niektóre warsztaty obowiązują zapisy w dniu 
imprezy.

/Julia Góra
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Po dwuletniej przerwie, dzieci uczęszczające na zajęcia stałe 
w Centrum Kultury „Karolinka” tradycyjnie zadedykowały zi-
mowe koncerty swoim ukochanym babciom i dziadkom. 

Z powodu pandemii występy zostały delikatnie odłożone w czasie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim instruktorom, zarówno „Małego 
Śląska”, jak i pozostałych grup, za wspaniałe przygotowanie dzieci 

do koncertów. Dziękujemy również niezawodnej widowni, która 
wypełniła karolinkową salę widowiskową. Na koniec, dziękujemy 
oczywiście najważniejszym, czyli młodym artystom, którzy posta-
nowili zaprezentować swoje talenty przed szeroką publicznością. 
Serdecznie gratulujemy udanych występów i już czekamy na ko-
lejne.

Dzień Babci i Dziadka

Stefan Hajda
Przewodniczący

Rady Miasta

Gabriel Tobor
Burmistrz

Miasta

Radosnych
Świąt Wielkanocnych
w gronie najbliższych

oraz siły,
jaką daje

Zmartwychwstały
Chrystus

życzą 
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Szpachelką i pędzlem
Tegoroczny Dzień Kobiet w Centrum Kultury „Karolinka”, wzorem lat 
ubiegłych, spędziliśmy kulturalnie. A to za sprawą Joanny Wajs i jej wysta-
wy zatytułowanej „Szpachelką i pędzlem malowane”.

Wernisaż wystawy, który miał miejsce właśnie 8 marca, możemy zaliczyć 
do bardzo udanych, głównie dzięki sporej liczbie jego uczestników, zaintere-
sowanych pracami artystki, która tak mówi o swojej twórczości: „Malowanie 
to radość z odkrywania piękna w przyrodzie, to wyrażanie siebie”. Ta radość jest 
zdecydowanie widoczna we wszystkich jej pracach. Przygoda z malarstwem 
rozpoczęła się około trzy lata temu, kiedy to pani Joanna kupiła swoje pierw-
sze płótno. Od tego czasu każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie obrazów 
i rękodzieła.

Ekspozycja w „Karolince” była debiutem artystki przed szerszą publicznością, 
jesteśmy jednak przekonani, że nie była to ostatnia okazja do podziwiania prac 
autorki.

Koncerty
z okazji Dnia 
Matki i Ojca
Już dziś zapraszamy na Koncerty z okazji Dnia Matki 
i Ojca w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczają-
cych na co dzień na zajęcia w Centrum Kultury „Ka-
rolinka” (w tym również „Małego Śląska”). 

Koncerty planowane są w drugiej połowie maja, wię-
cej szczegółów już wkrótce na stronie: www.karolinka.
art.pl.

Po niemal trzyletniej przerwie wracają Mistrzo-
stwa Polski w Catan. Jeden z turniejów elimina-
cyjnych odbędzie się w „Karolince” już 23 kwietnia 
o godz. 14.00.

Dwóch najlepszych graczy w każdych eliminacjach zo-
stanie zakwalifikowanych do udziału w wielkim fina-
le, który odbędzie się w pierwszej połowie września 
w Krakowie. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo 
na adres: a.lata@karolinka.art.pl lub w prywatnej wia-
domości na profilu CK „Karolinka” na Facebook’u.

Catan
- eliminacje

fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

„Jeśli naprawdę kochamy, to nie przegramy...”

ks. Jan Kaczkowski

Niech Święta Zmartwychwstania
staną się źródłem

Zwycięstwa i Pokoju

życzy Justyna Konik

Dyrektor Centrum Kultury „Karolinka” 

wraz z pracownikami

Joanna Wajs, autorka wystawy.
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Szkoła ludzi z pasją
ma już 70 lat
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie obchodzi
w tym roku swoje siedemdziesięciolecie.

Szkoła od pokoleń kształci i wychowuje młodych ludzi. Wśród absolwentów zna-
leźć można wybitnych profesorów, urzędników, lekarzy, księży, prawników. Wielu 
obecnych nauczycieli również ukończyło liceum w Radzionkowie. Kameralna at-
mosfera i bardzo dobra kadra nauczycielska są atutem tej szkoły. Pedagodzy nie 
tylko przekazują wiedzę, ale również dzielą się swoimi pasjami z młodzieżą. Szko-
ła ma wiele patronatów. Uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych 
na Uniwersytecie Śląskim czy też Politechnice Śląskiej, uczestniczą w językowych 
wyjazdach zagranicznych i projektach psychologiczno-pedagogicznych.

Wszystko zaczęło się w czerwcu 1952 roku, kiedy to Zarządzeniem Ministra Oświa-
ty została utworzona Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowe-
go i Licealnego w Radzionkowie. Pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w 1956 roku, 
maturę zdawało wtedy 18 uczniów. Od tego czasu w szkole nastąpiło wiele zmian, 
jednak duch szkoły pozostał ten sam. Absolwenci chętnie biorą udział w wydarze-
niach organizowanych przez szkołę, nie tylko jako widzowie, ale również jako ak-
tywni uczestnicy, prezentując młodszemu pokoleniu swoje pasje.
Szkoła obchodziła już swoje 40-, 50- oraz 60-lecie, teraz czas na kolejny jubileusz.
Obchody 70-lecia liceum rozpoczną się 15 października 2022 r. mszą św. w kościele 
pw. św. Wojciecha o godz. 10.00. Następnie ok. godz. 11.30 odbędzie się uroczysta 
akademia w Centrum Kultury „Karolinka”. Po części oficjalnej w budynku liceum bę-
dzie można zobaczyć wystawę archiwalnych i współczesnych fotografii, zwiedzić 
szkołę oraz oczywiście spotkać się w klasach. Przewidziany jest również poczę-
stunek (wpisowe 60 zł, które należy wpłacić na konto: 37 1020 2368 0000 2302 
0381 2526 do 30 września br. - przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz rok 
ukończenia szkoły).

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, tych starszych i tych młodszych, 
na kolejne spotkanie po latach. W miłej i rodzinnej atmosferze, bo taka zawsze była 
i jest obecna w naszej szkole, powspominamy czas spędzony w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

/Karina Kalus

Zostań 
uczniem LO
Ósmoklasisto! Właśnie stajesz przez wybo-
rem drogi życiowej. Przed Tobą ważna decy-
zja. W związku z tym chcemy przedstawić Ci 
ofertę szkoły, która pod wieloma względami 
wyróżnia się spośród innych.

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich w Radzionkowie to placówka edu-
kacyjna z siedemdziesięcioletnią tradycją. 
Jest to szkoła, która szanując swoją bogatą 
historię lokalną, zawsze potrafiła dostoso-
wać się do zmieniających się potrzeb mło-
dzieży i świata. W związku z powyższym 
i tym razem wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom młodych ludzi i w nowym roku szkol-
nym 2022/2023 otwiera następujące klasy:
- klasę informatyczną z elementami me-
chatroniki, której program nauczania został 
opracowany we współpracy z wykładowca-
mi Politechniki Śląskiej,
- klasę dwujęzyczną, bazującą na zintegro-
wanej edukacji przedmiotowo-językowej, 
polegającej na nauczaniu poszczególnych 
przedmiotów zarówno w języku ojczystym, 
jak i obcym (angielskim),
- klasę psychologiczno-pedagogiczną, która 
jest sztandarowym projektem naszej pla-
cówki, sprawdzonym i realizowanym już 
od wielu lat.
- klasę ogólną - ze swobodnym wyborem 
rozszerzeń.

Oferta edukacyjna jest oparta na ob-
serwacji zmieniającego się rynku pracy, 
z uwzględnieniem zainteresowań młodzieży 
i naszych wcześniejszych doświadczeń. Je-
steśmy przekonani, że znajdziesz tu miejsce 
dla siebie. Poza tradycyjnymi formami nauki, 
oferujemy Ci liczne wycieczki programowe, 
zajęcia w terenie, współpracę z uczelniami 
wyższymi, a także kameralną atmosferę, 
poczucie bezpieczeństwa, wykwalifikowaną 
kadrę nauczycielską. Dużym atutem naszej 
szkoły jest swobodny wybór rozszerzeń 
przypisanych do poszczególnych klas, do-
datkowe zajęcia przygotowujące do egzami-
nów zewnętrznych, indywidualne podejście 
do ucznia, skutkujące u najlepszych realiza-
cją indywidualnych programów nauki. Dzię-
ki temu edukacja w naszym Liceum jest nie 
tylko skuteczna, ale staje się przyjemnością 
i częścią Twojego życia.

Jeśli jesteś otwarty, lubisz wyzwania, 
to zapraszamy do nas. Możesz również nas 
sprawdzić, przychodząc na Dzień Otwarty 
szkoły, który odbędzie się 26 kwietnia mię-
dzy 9.00- 18.00 (szczegóły na naszej stronie 
www.liceum.radzionkow.pl).

Dobre wieści z Biblioteki
Początek marca zaskoczył nas dobrymi 
informacjami. Rozstrzygnięto programy 
grantowe Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na rok 2022. 

Jak się okazało nasza Biblioteka z powo-
dzeniem aplikowała do programu „Part-
nerstwo dla książki”. Na liście bene-
ficjentów znalazł się bowiem projekt 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzion-
kowie pt. „Książka wszystkimi zmysłami”. 
W ramach działań projektowych zor-
ganizowanych zostanie wiele warszta-
tów i spotkań z ilustratorami, do udziału 
w których zaprosimy mieszkańców mia-
sta. O wszelkich akcjach prowadzonych 
w ramach tego projektu będziemy Was 
informowali na bieżąco.

W kolejnych miesiącach Biblioteka przy-
gotowała również inne propozycje spo-

tkań i wydarzeń kulturalnych. W kwiet-
niu zorganizowane zostaną warsztaty 
dla dorosłych, których tematem prze-
wodnim będzie tworzenie makramów. 
Natomiast w maju zaprosimy rowerzy-
stów do wspólnej gry terenowej, w trak-
cie której sprawdzona zostanie wiedza 
uczestników o mieście i nie tylko.

Wszystkich mieszkańców miasta zachę-
camy do śledzenia nas na naszym profi-
lu facebookowym, gdzie na bieżąco in-
formujemy o wszystkich bibliotecznych 
wydarzeniach. Zachęcamy do odwiedzin 
i do zobaczenia w Bibliotece!

/Iwona Labus
p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Radzionkowie
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Mój wiersz

Zakończyła się piąta, jubileuszowa edycja kon-
kursu poetyckiego „Mój wiersz”, adresowanego 
do radzionkowskich dzieci w wieku przedszkolnym. 
Organizatorem wydarzenia było Przedszkole Nr 4 
w Radzionkowie.

Laureatką konkursu została Agatka Stankiewicz – au-
torka wiersza „Wszystko za uśmiech” – utworu z cu-
downym przesłaniem na dzisiejsze trudne czasy. Tym 
samym trofeum „Małe piórko 2022” powędrowało 
do sześcioletniej wychowanki Przedszkola Nr 4 „Baj-
ka”. 30 marca mała poetka otrzymała nagrodę z rąk 
wicedyrektor przedszkola – Anety Miś. Gratulujemy! 
Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim za udział 
w wydarzeniu kulturalnym, z nadzieją na lepszy czas.

/Barbara Buchacz,
nauczycielka, inicjatorka i koordynatorka

konkursu poetyckiego „Mój wiersz”

Buduj swoją przyszłość
Jeśli jesteś osobą, która lubi rozmawiać, pragnie poznawać ludzi, nie 
tylko rodaków, ale również cudzoziemców, sprawiać im radość i trakto-
wać ich jak prawdziwych gości, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa przebiega w dwóch etapach. 
Pierwszy – dotyczy obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hote-
larskie. Drugi etap przygotuje Cię do planowania i realizacji usług w re-
cepcji.

Jako technik hotelarstwa będziesz: rezerwować usługi hotelarskie, wy-
konywać prace związane z obsługą gości w recepcji, przygotowywać 
jednostki mieszkalne na przyjęcie gości, przyjmować i realizować zamó-
wienia na usługi dodatkowe w hotelu, wykorzystywać narzędzia tech-
nologii informacyjnej wspomagające obsługę gościa. Nauczymy Cię 
jak organizować, oferować i sprzedawać usługi hotelarskie i gastrono-
miczne. Rzeczywistość stawia różne wyzwania i wymagania, generuje 
konieczność nadążania za trendami, dlatego dopełnieniem kształcenia 
na kierunku technik hotelarstwa będzie uzyskanie nowych umiejętno-
ści w ramach specjalizacji Spa & Wellness + Dietetyka.

Po zdobyciu kwalifikacji w zawodzie będziesz mógł pracować w: hote-
lach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach oraz podmiotach po-
siadających bazę noclegową.

Technikum nr 13 w Radzionkowie współpracuje z najlepszymi hotelami 
w regionie, takimi jak: Rezydencja Luxury Hotel w Piekarach Śląskich, 
Seven Hotel w Bytomiu, Hotel Neo i Opera w Tarnowskich Górach. 
Uczniowie odbywają w nich praktyki zawodowe, zdobywając pierw-
sze referencje do pracy. Ponadto organizowane są praktyki wyjazdowe 
w kraju. Cennym doświadczeniem jest zagraniczna praktyka zawodo-
wa w ramach projektu unijnego w Irlandii. Uczniowie słuchają porad 
fachowców z branży hotelarskiej podczas wycieczek przedmiotowych. 
Zdobywają także umiejętności praktyczne w szkolnej profesjonalnej 
pracowni hotelarskiej, która jest podzielona na jednostkę mieszkalną, 
część gastronomiczną i recepcję. Wszystkie te działania składają się 
na zdobycie zawodu, który daje Ci wiele możliwości na rynku pracy. 
Teraz czas na Ciebie!

/Ewa Mann

Uczniowie Trzynastki mają wielkie serca
Od początku ataku Rosji na Ukrainę spo-
łeczność Technikum nr 13 w Radzionko-
wie zaangażowała się w pomoc dla na-
szych sąsiadów z Ukrainy.

Chcąc zwiększyć zasięg pomocy, 
w radzionkowskim technikum utworzo-
no Punkt Zbiórki Darów, który działa 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 16.00 do 18.00.
W powstanie punktu zaangażowali się 
też radni i aktywiści miejscy. Uczniowie 
technikum hotelarskiego zorganizowali 
dodatkowo kiermasz słodkości, z którego 

dochód został przeznaczony na pomoc 
dla Ukraińców. Młodzież z technikum 
eksploatacji portów i terminali postano-
wiła przygotować punkt od strony logi-
stycznej i organizacyjnej, udostępniając 
ze swojej pracowni kontenery i zajmując 
się obsługą punktu, natomiast przyszli 
elektrycy pomagali przy transporcie i se-
gregacji otrzymanych darów.

Pomoc przyszła także z Niemiec, 
od pracowników firmy WBH - Wirt-
schaftsbetrieb Hagen, którzy przysłali 
ogromną liczbę produktów. Jednak nie-
zwykłą wrażliwością na drugiego czło-

wieka wykazali się też mieszkańcy oraz 
przedsiębiorcy Radzionkowa i okolicz-
nych miejscowości, dostarczając produk-
ty do punktu każdego dnia. Codziennie 
też zgłaszają się do szkoły osoby ucieka-
jące przed wojną (np. z Charkowa, Kijo-
wa, Mikołajowa), którzy w punkcie otrzy-
mują wsparcie. Wszyscy są wdzięczni 
za każdą okazaną pomoc, a przedstawi-
ciele Technikum nr 13 dodatkowo dzię-
kują za wsparcie i dobre serca mieszkań-
ców Radzionkowa. Mottem akcji stało się 
hasło: „Z wielu kropel może uzbierać się 
ocean dobra…”

/Ewa Mann
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Otwarte drzwi Szkoły Podstawowej nr 2

Spacer po szkole rozpoczął się zwiedza-
niem szkolnej izby regionalnej, w której 
o życiu codziennym i zwyczajach świątecz-
nych na Śląsku opowiadała nasza koleżan-
ka ubrana w strój regionalny. Następnym 
punktem wycieczki były pomieszczenia 
klasowe, w których odbywają się zajęcia 
klas I-III. Goście wzięli udział w zajęciach 
ukrytych pod tematami: „mogę tworzyć”, 
„dodaję i odejmuję”, „doskonalę umiejęt-
ności z wykorzystaniem tablicy multime-
dialnej”. Na kolejnych piętrach przedszko-
laki i ich rodzice zwiedzili klasy, w których 
odbywa się nauczanie przedmiotów ogól-
nokształcących. Byli również świadkami 
łączenia różnych substancji i ich przemian 

podczas eksperymentów przeprowadzo-
nych w nowo przygotowywanej pracowni 
chemiczno-fizycznej. Pracownia przyrod-
nicza pobudziła naturalną ciekawość dzie-
ciaków podczas badania preparatów pod 
mikroskopami. Niespodzianką dla malu-
chów był napotkany w pracowni języka 
angielskiego zielony irlandzki ludzik – Le-
prechaun. Pracownia historyczna najwię-
cej emocji wzbudziła u rodziców: mogli 
wziąć do ręki stareńkie podręczniki do na-
uki matematyki i języka polskiego, pocho-
dzące z czasów powstania naszej szkoły. 
W błyskawicznym kursie przedszkolaki 
mogły dowiedzieć się z kolei, jak budo-
wano piramidy oraz pobawić się modela-

mi zamków skonstruowanych wcześniej 
przez uczniów klas 5.

Spotkania w czasie „Otwartych drzwi” 
stwarzają okazję do zaprezentowania 
szkoły, zapoznania się z bazą materialno-
-techniczną i kadrą placówki oraz wymia-
ny informacji. Skłaniają do refleksji nad 
motywami, którymi powinni kierować się 
rodzice przy wyborze szkoły podstawo-
wej dla swojego dziecka – miejsca, które 
powinno być swoistym „szkolnym rajem”.

/Joanna Czech
SP nr 2

PISZĄ DO KURIERA / UCHWAŁY RM

W słoneczne popołudnie 1 marca udo-
stępniliśmy szkołę przedszkolakom 
i ich rodzicom w ramach akcji „Otwarte 
drzwi”. Dla przedszkolaków przygoto-
wane zostały zajęcia wykorzystujące 
obraz, doświadczenie, ćwiczenia ma-
nualne i gry sportowe na sali gimna-
stycznej.

Zajęcia edukacyjne w ramach Otwartych drzwi SP nr 2.

INFORMACJA

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 24 marca 2022 roku na XXXIX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXXIX/387/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
2. Uchwałę Nr XXXIX/388/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr XXXIX/389/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
4. Uchwałę Nr XXXIX/390/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XXXIX/391/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XXXIX/392/2022 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych 

na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych;
7. Uchwałę Nr XXXIX/393/2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Radzionków w 2022 roku;
8. Uchwałę Nr XXXIX/394/2022 w sprawie zmiany Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2022 roku.
        
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Informuję, iż w dniu 24 lutego 2022 roku na XXXVIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXXVIII/378/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
2. Uchwałę Nr XXXVIII/379/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr XXXVIII/380/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXXVIII/381/2022 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;
5. Uchwałę Nr XXXVIII/382/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
6. Uchwałę Nr XXXVIII/383/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont i przebu-

dowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
7. Uchwałę Nr XXXVIII/384/2022 w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tar-
nowskich Górach;

8. Uchwałę Nr XXXVIII/385/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2021 roku;
9. Uchwałę Nr XXXVIII/386/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta Radzionków. 

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

Piękna, bezchmurna pogoda, zaśnieżone sto-
ki i zacięta rywalizacja – tak w skrócie można 
podsumować Otwarte Mistrzostwa Radzionko-
wa w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się 
13 marca w Wiśle.

Do zawodów przystąpiło 47 zawodników i za-
wodniczek, którzy mogli startować w kilkunastu 
kategoriach. Poziom turnieju był bardzo wysoki. 
Triumfatorzy otrzymali pamiątkowe puchary oraz 
dyplomy.
Mistrzostwa zorganizowało Stowarzyszenie „Ci-
dry Lotajom” przy współpracy ze Slalomem Za-
brze oraz Ski Siglany. Dziękujemy wszystkim 
za udział i już teraz zapraszamy na przyszłoroczną 
edycję.
Pełna lista wyników znajduje się na stronie:
www.mosir.radzionkow.pl.

/DW

Miniolimpiada
na zakończenie ferii
Tegoroczne ferie zimowe zakończyły się miniolimpiadą, przygotowaną 
dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Zawody odbyły się 25 lutego na hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do rywalizacji zgłosiło się 11 zawodników. Mogli się sprawdzić w różnych 
konkurencjach sprawnościowych: skoku w dal, rzucie piłką lekarską czy bie-
gach z przeszkodami na czas. W ostatecznym rozrachunku, najlepszy oka-
zał się Bartek Posmyk, który zajął I miejsce. Tuż za nim, na drugim stopniu 
podium stanęła Paulina Zdaniewicz. Brązowy medal przypadł Wiktorii Chę-
cińskiej.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które zdecydowały się zakończyć zimowy 
odpoczynek aktywnie. Jednocześnie gratulujemy niezwykłych umiejętno-
ści, wysokiej tężyzny fizycznej i determinacji. 

/DW

W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych.

Zawody w narciarstwie alpejskim.

Rowerzyści
na trasę!
Przed nami druga edycja wyścigu kolarskiego 
w formule olimpijskiej – XCO – Cider Cup.

W tym roku, organizator imprezy, czyli Stowarzy-
szenie „Cidry Lotajom”, przygotował dwa etapy. 
Pierwszy wyścig odbędzie się 1 maja w Radzion-
kowie, drugi zaś 3 września w Tarnowskich Gó-
rach.

Startować będzie można w trzech kategoriach: 
dzieci do lat 8, młodzież do lat 16 i dorośli.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się 
na stronie: www.mosir.radzionkow.pl.

Przed nami finał Ciderplas

Zbliżają się finały Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas. 

Już w sobotę, 7 maja, na parkiecie hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Radzionkowie, najlepsze zespoły zmierzą się w rywalizacji o medale.

Zapraszamy do kibicowania drużynom. Oprócz stojących na wysokim po-
ziomie sportowym meczów, przewidziano także atrakcje dla publiczności 
i dzieci. Więcej szczegółów na stronie: www.mosir.radzionkow.pl.

Emocji na boisku nie brakuje.
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Sukcesy młodej zawodniczkiTenis plażowy to dyscyplina zyskująca 
w Polsce na popularności. Radzionkow-
ska zawodniczka Marta Wawer, choć 
uprawia ten sport zaledwie od trzech 
lat, już może się pochwalić nie lada suk-
cesami.

Tenis plażowy różni się od tradycyjnego 
przede wszystkim nawierzchnią, na której 
toczone są rozgrywki – gra się na piasku, 
choć nie jest to warunek bezwzględny. 
Siatka znajduje się na wysokości nieca-
łych dwóch metrów, a rakieta przypomi-
na połączenie tej z tenisa ziemnego i sto-
łowego.

Marta Wawer od dziecka trenowała tenis 
ziemny. W 2019 roku, trener zapropono-
wał jej i grupie innych zawodników, żeby 
spróbowali swoich sił w beach tennisie.
– Uznałam, że może to być ciekawa przy-
goda – mówi zawodniczka. – Pojechałam 
na zgrupowanie, gdzie poznałam tę dyscy-
plinę od podszewki: zasady, którymi się rzą-
dzi czy różnice w porównaniu do tradycyj-
nego tenisa. Atmosfera była świetna. Sztab 
trenerski i zawodnicy dogadywali się znako-
micie. Postanowiłam zmierzyć się z tym wy-
zwaniem – przyznaje.

Na sukcesy nie trzeba było długo czekać. 
Jeszcze w tym samym roku, Marta na mi-
strzostwach świata juniorów w Barcelo-
nie zdobyła brązowy medal w deblu. Rok 
później, również w stolicy Katalonii, tym 
razem podczas mistrzostw Europy, zwy-
ciężyła w turnieju deblowym, indywidu-
alnie oraz w mikście stanęła na trzecim 
stopniu podium, a z reprezentacją Polski 

wywalczyła ostatecznie również trzecią 
lokatę.
– Nie było łatwo, ponieważ konkurenci pre-
zentowali wysoki poziom – mówi. – Bardzo 
cieszę się z tych sukcesów, ponieważ świad-
czą o tym, że z każdym rokiem się rozwi-
jam i staję się lepsza. Moje ambicje sięgają 
o wiele wyżej. Mam nadzieję, że w przyszło-
ści uda się zdobyć medale także w senior-
skich turniejach.

W tej chwili Marta przygotowuje się 
do startów w mistrzostwach polski junio-
rów, które odbędą się już w lipcu w Zbą-
szynku.
– Celuję w medal, choć wiem, że nie będzie 
łatwo – przyznaje. – Mocno przykładam 

Marta Wawer (z lewej) przygotowuje się do lipcowych mistrzostw Polski.

się do treningów i wierzę, że uda się osią-
gnąć sukces.
Zapytana, czy warto spróbować swoich 
sił w tenisie plażowym, odpowiada bez 
wahania:
– Oczywiście! Wbrew pozorom to niezbyt 
skomplikowany sport, w dodatku nie wy-
maga wcale plaży. Można zagrać na innej 
nawierzchni. To świetna zabawa, zwłaszcza 
dla grup znajomych. Ja spróbowałam i nie 
żałuję, dlatego zachęcam każdego – mówi.

Marcie życzymy powodzenia na naj-
bliższych zawodach i samych sukcesów 
w przyszłości.

/DW

Powrót szachów
Po dwuletniej przerwie wróciliśmy do szachowych rozgrywek. Miłośnicy tej wymagającej dyscypliny sportowej spotkali się 5 
marca w sali Szkoły Podstawowej nr 1 na turnieju CIDERZIMA 2022.

W zawodach wzięło udział 24 zawodników, m.in. z Bytomia, Piekar 
Śląskich, Tarnowskich Gór, Chorzowa, Mikołowa i Poręby. Turniej 
rozegrano w systemie open (bez kategorii wiekowych), w podziale 
na siedem rund z czasem gry po 15 minut dla każdego zawodnika. 
Zastosowano formułę – drugie źle wykonane posunięcie powodu-
je przegraną. Sensacji nie brakowało, a to tylko może podnieść po-
ziom kolejnych rozgrywek. 

Zwyciężył Igor Solny, który debiutował w naszych turniejach jako 
siedmiolatek i tak oto po dziesięciu latach wygrywa turniej bez 
przegranej, remisując jedynie w dwóch rundach. Na drugim miejscu 
uplasował się Mirosław Połap, na trzecim – senior zawodów Marek 
Wieczorek. Kolejne miejsca zajęli: Paweł Zadyberny, Artur Tunkel, 
Robert Sowa. Za tą szóstką uplasowali się zawodnicy z Radzionko-
wa: Henryk Duzdowski, Leszek Suder i Wojciech Hajda. Najmłod-

szym uczestnikiem turnieju był Adam Maślankiewicz, choć tytuł 
otrzymała Amelka Tunkel – czterolatka, która dzielnie towarzyszyła 
tacie w jego zmaganiach (siedząc obok na krzesełku).

Zawody prowadzili Wojciech Hajda i Rudolf Sobczyk. Uczestnikom 
należy się szczególne podziękowanie za grę fair. Zdyscyplinowanie, 
szacunek dla rywala, podziękowanie za grę i godne przyjęcie poraż-
ki mogą przynieść w życiu młodych ludzi wiele dobra. 

Urząd Miasta Radzionków ufundował nadrody książkowe, statuetki 
i dyplomy dla szachistów z największą ilością punktów. Turniej zor-
ganizowali: Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych – Pionek 
Radzionków, MOSiR oraz grupa zaproszonych szachistów, która 
chciała zagrać w turnieju szachów szybkich.

/Rudolf Sobczyk
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Jesteśmy w pierwszej dziesiątce 
programu Czyste Powietrze!
W Referacie Ochrony Środowiska UM 
Radzionków działa punkt konsultacyj-
no-informacyjny ogólnopolskiego Pro-
gramu „Czyste Powietrze”.

Nasza gmina jest jedną z ponad 2000 
w całej Polsce, które na mocy porozumień 
z wojewódzkimi funduszami ochronny 
środowiska uruchomiły punkty wsparcia 
programu. Fundusze wraz z Polskim Alar-

mem Smogowym publikują kwartalny ran-
king gmin oparty o liczbę złożonych wnio-
sków do programu „Czyste Powietrze” 
w stosunku do liczby budynków jednoro-
dzinnych w danej gminie.
Ogromna aktywność mieszkańców 
w zeszłym roku sprawiła, że Radzion-
ków znalazł się na 10. miejscu rankingu 
gmin za IV kwartał 2021 r. (warto zerk-
nąć na: polskialarmsmogowy.pl/ranking).

W tym okresie do programu spłynę-
ły 103 wnioski od mieszkańców nasze-
go miasta, co w połączeniu z aż 251 
dotacjami do modernizacji źródeł cie-
pła udzielonymi przez gminę w całym 
zeszłym roku pozwala patrzeć z opty-
mizmem na poprawę jakości powietrza 
w Radzionkowie. 

/Michał Gwóźdź
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Przypominamy o spoczywającym na właścicielach i zarząd-
cach nieruchomości obowiązku złożenia deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który należy wyko-
nać do 30 czerwca 2022 r. 

W deklaracji należy określić rodzaj zainstalowanych i eksploato-

wanych urządzeń grzewczych, ich liczbę i klasę oraz wskazać sto-
sowane w nich paliwa. Deklaracje można składać w formie pa-
pierowej 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.

/Michał Gwóźdź

Pamiętaj o złożeniu deklaracji do CEEB

Marta Wawer (z lewej) przygotowuje się do lipcowych mistrzostw Polski.
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METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE
Należy wyrzucać
• odkręcone i zgniecione plasti-
kowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich 
osobno w ramach akcji dobro-
czynnych
• plastikowe opakowania 
po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czy-
stości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, rekla-
mówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napo-
jach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
Nie należy wyrzucać
• butelek i pojemników z zawar-
tością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zuży-
tych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silniko-
wych
• części samochodowych

• zużytych baterii i akumula-
torów
• puszek i pojemników po far-
bach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicz-
nego i AGD

PAPIER
Należy wyrzucać
• opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, za-
drukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
Nie należy wyrzucać
• ręczników papierowych i zu-
żytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i po-
wleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po na-
wozach, cemencie i innych ma-
teriałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i in-
nych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazo-

wych opakowań z papieru i na-
czyń jednorazowych
• ubrań

SZKŁO
Należy wyrzucać
• butelki i słoiki po napojach 
i żywności (w tym butelki po na-
pojach alkoholowych i olejach 
roślinnych)
• szklane opakowania po ko-
smetykach (jeżeli nie są wyko-
nane z trwale połączonych kilku 
surowców)
Nie należy wyrzucać
• ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpusz-
czalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyj-
nych
• termometrów i strzykawek
UWAGA
Niektóre gminy zapewniają osob-
ne pojemniki na szkło bezbarwne 
i kolorowe. 

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
Należy wyrzucać
• odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia
Nie należy wyrzucać
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych 
MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunal-
nych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można 
odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów nie-
bezpiecznych.

МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА
Слід викидати
• пластикові пляшки від 
напоїв, без кришечок та зім’яті
• кришечки, якщо вони не 
збираються окремо в рамках 
благодійності
• пластикову упаковку з-під 
харчових продуктів
• багатоматеріалову упаковку 
(наприклад, коробки з-під 
молока та соку)
• упаковка з-під засобів 
для чищення (наприклад, 
пральних порошків), 
косметичних засобів 
(наприклад, шампунів, зубної 
пасти) тощо.
• поліетиленові пакети, 
мішки, пакети, інша плівка
• алюмінієві банки від 
газованої води та соку
• консервні банки
• алюмінієву фольгу
• кольорові метали
• кришки, кришки від банок
Не слід викидати
• пляшки та ємкості з їх 
вмістом
• пластикові іграшки
• упаковки з-під лікарських 
засобів та використані 
медичні вироби
• упаковки з-під моторного 
масла

• автозапчастини
• відпрацьовані батарейки та 
акумулятори
• банки та ємкості з-під фарб 
і лаків
• відпрацьовані електронні 
прилади та побутову техніку

ПАПІР
Слід викидати
• упаковку з паперу, картонні 
коробки, картон (також 
гофрований)
• каталоги, листівки, брошури
• газети та журнали
• шкільний та офісний папір, 
друковані аркуші
• зошити та книги
• обгортковий папір
• паперові пакети та мішки
Не слід викидати
• паперові рушники та 
використані гігієнічні серветки
• лакований папір та папір з 
покриттям з плівки
• жирний або сильно 
забруднений папір
• картонні коробки з-під 
молока та напоїв
• паперові мішки для добрив, 
цементу та інших будівельних 
матеріалів
• шпалери
• одноразові підгузки та інші 
гігієнічні матеріали

• жирні одноразові паперові 
пакети та одноразовий посуд
• одяг

СКЛО
Слід викидати
• пляшки та банки з-під 
харчових продуктів та напоїв 
(включаючи алкогольні напої 
та рослинну олію)
• скляну упаковку з-під 
косметичних засобів (якщо 
вона виготовлена не з кількох 
постійно з’єднаних матеріалів)
Не слід викидати
• кераміку, горщики, 
порцеляну, фаянс, кришталь
• скло для окулярів
• термостійке скло
• підсвічники з вмістом воску
• лампочки та люмінесцентні 
лампи
• фари
• упаковку з-під для ліків, 
розчинників, моторних масел
• дзеркала
• вікна та армовані 
склопакети
• екрани телевізорів та лампи
• термометри та шприци

УВАГА
Деякі гміни надають окремі 
контейнери для прозорого та 
кольорового скла.

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ
Слід викидати
• відходи від фруктів та овочів 
(включаючи лушпиння тощо)
• гілки дерев і чагарників
• скошену траву, листя, квіти
• тирсу і кору дерев
• непросочену деревину
• залишки харчових продуктів
Не слід викидати
• кістки тварин
• харчову олію
• тваринні відходи
• вугільну золу
• ліки
• просочену деревину
• ДСП і МДФ плити
• землю та каміння
• інші комунальні відходи 
(включаючи небезпечні 
відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ
Все, що неможливо відновити 
в процесі переробки, крім 
небезпечних відходів, слід 
викидати в контейнер для 
змішаних відходів.

Jak segregować odpady

як розділяти відходи
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Mimo iż sezon rozgrywkowy w pełni, a w szkolnych ławach nauki również sporo, 
nasi uczniowie mają jeszcze siły, by brać udział w szkolnych zawodach sportowych 
i to ze znakomitym efektem.

Na etapie gminnym chłopców młodszych w koszykówce SMS Radzionków nie miał so-
bie równych. Chłopcy awansowali do etapu powiatowego, gdzie bardzo wysoko wygrali 
z zespołem ZSP Boruszowice i dostali się do etapu rejonowego. Ostatecznie, w zawo-
dach rejonowych, zajęli III miejsce, co było nie lada sukcesem dla mini koszykarzy SMS-
-u. Podobnie nasi licealiści. Zarówno dziewczyny, jak i chłopcy wygrali etap powiatowy 
w Turnieju Piłki Siatkowej i wyruszyli do Lublińca, gdzie odbywały się zawody rejonowe. 
Po zaciętej walce, nasi siatkarze zajęli II miejsce, a dziewczyny I miejsce i awansowały 
do zawodów wojewódzkich. Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne zawody, gdyż piłka nadal w grze!

/HB

Nasze sportowe sukcesy

Dzień Talentu już 27 kwietnia

Dzień Talentu organizowany przez Uczniowski Klub Sporto-
wy „Ruch” Radzionków odbędzie się 27 kwietnia br. W tym 
dniu boisko przy ulicy Knosały 113 przyjmie całą rzeszę mło-
dych piłkarek i piłkarzy, którzy zweryfikują swoje umiejętno-
ści podczas testów sprawnościowych.

Oprócz zawodników klubowych, testom będzie mógł zostać 
poddany każdy, kto stawi się na naszym boisku, niezależnie 

1 marca br. ruszyła rekrutacja do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Radzionków 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz 
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcą-
cego.

Rekrutacja do SP prowadzona jest dla klas: 
I, IV oraz VII, do pozostałych klas otwarty 
jest nabór uzupełniający. W naszej ofercie 
edukacyjno-sportowej w szkole podstawo-
wej zapewniamy m.in. szesnaście godzin za-
jęć sportowych, dodatkowe zajęcia z języka 
niemieckiego dla klas młodszych, zwiększo-
ną ilość zajęć języka angielskiego w eduka-
cji wczesnoszkolnej, większą ilość godzin 
na przedmioty obowiązujące do egzami-
nu ósmoklasisty w klasach starszych oraz 
niepowtarzalną żółto-czarną atmosferę. 
A to tylko nieliczne atuty z naszej oferty 
edukacyjno-sportowej! Podobnie w naszym 
liceum ogólnokształcącym. Oprócz szesna-
stu godzin zajęć sportowych tygodniowo 
i zwiększonej liczby godzin przygotowują-
cych do egzaminu maturalnego już od I klasy 
(język polski i matematyka), nowością są za-
jęcia w siłowni oraz wzbogacenie wyprawki 
szkolnej w kurtki zimowe dla licealistek i li-
cealistów. Kształcenie sportowe w SMS Ra-
dzionków odbywa się w dyscyplinach: piłka 
nożna chłopców i siatkówka dziewcząt. 

Więcej szczegółów dostępnych jest pod nr 
tel.: 32 307 50 92 oraz na stronie interneto-
wej: www.smsradzionkow.pl.

/HB

Rekrutacja

Nasi mistrzowie w koszykówce.

od tego czy trenuje w UKS-ie. Zawodnicy, w zależności od ka-
tegorii wiekowej i zgodnie z Autorskim Programem Szkolenia UKS 
„Ruch” Radzionków, będą poddani właściwym dla siebie rodzajom 
testów (dla wszystkich chętnych zawodników spoza klubu zosta-
nie przygotowana informacja zwrotna z wynikami testów spraw-
nościowych w poszczególnych próbach). Będzie więc na pewno 
próba mocy, test szybkości przy użyciu fotokomórek czy slalom 
z piłką i bez.

Do tradycji naszego klubu wprowadzony został również zwyczaj 
wyróżniania najlepszych zawodników w danej kategorii. Powsta-
ła Tablica Rekordów, gdzie prezentowani są liderzy poszczegól-
nych testów. Tablicę można oglądać na parterze budynku SMS 
Radzionków, a 27 kwietnia zostanie wystawiona na boisku, 
gdzie będzie możliwość rywalizacji z najlepszymi wynikami po-
przedniej tury Dnia Talentu. Zapraszamy serdecznie, by spraw-
dzić swoje umiejętności piłkarskie. Szczegóły dostępne pod nu-
merem telefonu: 32 307 50 92 oraz na stronie: facebook.com/
smsradzionkow.

/HS i HB

Testom będzie mógł zostać poddany każdy, kto stawi się na naszym boisku.
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Mateusz Bomba nie miał sobie równych podczas Pucharu Polski i poprowadził swoją 
drużynę do zwycięstwa.

Charakter i ciężka pracaZdobywca pucharu polski, najlepszy 
zawodnik i strzelec turnieju. Czy może 
być lepiej? Mateusz Bomba, pocho-
dzący z Radzionkowa piłkarz wodny 
zespołu WTS Polonia Bytom, nie ma 
wątpliwości – największe sukcesy jesz-
cze nadejdą!

Droga Mateusza do seniorskiego zespo-
łu Polonii Bytom w piłce wodnej zaczęła 
się, gdy miał 9 lat.
– Rodzice zaprowadzili mnie na ba-
sen, gdzie rozpocząłem naukę pływania 
z elementami piłki wodnej – wspomi-
na. – Po moich zajęciach, treningi rozpo-
czynali seniorzy. Zawsze ich obserwowa-
łem i podziwiałem. Chciałem być taki jak 
oni. W trakcie jednego z treningów trener 
ogłosił, że ci, którzy się najbardziej przy-
łożą, pojadą na międzynarodowy turniej 
do Słowacji. Moja determinacja i ambicja 
nie pozwalały mi odpuścić tej szansy. Da-
łem z siebie 200% i robiłem wszystko, żeby 
zdobyć to miejsce. Udało się. Trener wziął 
mnie do składu – mówi z uśmiechem.

Wychowanek WTS Polonia Bytom swo-
je pierwsze sukcesy notował w druży-
nach młodzieżowych. Zdobywał medale 
mistrzostw polski młodzików, juniorów 
i młodzieżowców. Znakomite występy 
i ciężka praca na treningach zaowoco-
wały awansem do kadry seniorskiej.
– Wtedy było to spełnienie moich marzeń 
– mówi Mateusz. – Już w debiutanckim 
sezonie, w 2018 roku, udało nam się zdo-
być wicemistrzostwo Polski. To było pierw-
sze miejsce na podium ekstraklasy dla Po-
lonii od 55 lat.
Największe sukcesy przyszły wraz z po-
czątkiem 2022 roku. WTS Polonia By-
tom, z Mateuszem w składzie, zdo-
była Puchar Polski. To nie wszystko. 
Zawodnik z Radzionkowa, z 13 bramkami 
na koncie, został najlepszym strzelcem 
turnieju. Wybrano go także najlepszym 
zawodnikiem.
– Zawody były niezwykle trudne i wyma-
gające. Nie byliśmy faworytami. Pierwszy 
mecz wygraliśmy gładko, w drugim było 
już o wiele ciężej. Udało się jednak poko-
nać obrońcę tytułu – zespół Uniwersytetu 
Warszawskiego. Finał to chyba największe 
wyzwanie w mojej karierze. Z ekipą z Łodzi 
co roku walczymy o najwyższe laury, więc 
nic dziwnego, że to właśnie z nimi przyszło 

nam bezpośrednio rywalizować o Puchar 
Polski. Sytuacja w meczu zmieniała się jak 
w kalejdoskopie. Ostatecznie, jedną bram-
ką, udało się pokonać przeciwnika. Drugi 
Puchar Polski w historii Polonii stał się fak-
tem – opowiada.
To jednak nie koniec sezonu. Polonia na-
dal rywalizuje o medale w Ekstraklasie.
– Najwyższy stopień rozgrywkowy w Pol-
sce tworzy osiem zespołów. Po rundzie za-
sadniczej dzielone są na grupę mistrzowską 
i spadkową. My znaleźliśmy się w tej pierw-
szej. Od drugiej lokaty dzieli nas zaledwie 
punkt. Zdajemy sobie sprawę, że będzie 
niezwykle ciężko, ale jak pokazał Puchar 
Polski – jesteśmy w stanie osiągać znako-
mite rezultaty – mówi Mateusz Bomba. – 
Przed nami jeszcze obrona tytułu Mistrza 
Polski U23. Liczymy, że uda się powtórzyć 
zeszłoroczny sukces – dodaje.

Mateusz Bomba nie ma wątpliwości, 
że za sukcesami stoją przede wszystkim 
ciężkie treningi i dobra atmosfera w ze-
spole.
– Piłkarz wodny to jeden z najbardziej uni-
wersalnych sportowców. Bardzo ważne 
są mięśnie nóg, ponieważ przez cały mecz 
zawodnik nie dotyka dna basenu. Liczy się 
także siła fizyczna, znakomite umiejętności 
pływackie i mocny rzut. Siłownia to pod-
stawa. Trenujemy na niej dwa lub trzy 
razy w tygodniu. Do tego dochodzą mi-
nimum cztery treningi na basenie. Mimo 
że jesteśmy zespołem półprofesjonalnym, 
to na zajęcia poświęcamy cały swój wolny 
czas. Sukces wymaga poświęceń – mówi.

Mateuszowi życzymy kolejnych wielkich 
sukcesów.

/DW

Judocy na zawodach 
Zawodnicy klubu Ikizama zmierzyli się w kolej-
nych zawodach.

Gabriel Czuryło zwyciężył 6 marca br. w Ikiza-
ma Judo Cup V – Pucharze Burmistrza Gminy 
Piaseczno |Piaseczno Mayor’s Judo Cup w ka-
tegorii wiekowej U14, wygrywając wszystkie 
walki w pięknym stylu przez Ippon. Z kolei Igor 
Lis, startując w kategorii wiekowej „młodzicy” 
kończy zawody z bilansem jednej wygranej 
i dwóch przegranych walk. Gabriel Czuryło był bezkonkurencyjny.


