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KURIER RADZIONKOWSKI

ROZMOWA

Drogi, basen, ścieżki
BERNARD SKIBIŃSKI

Zastępca Burmistrza Miasta Radzionków

Wiele samorządów spogląda w 2022 rok
z rosnącym niepokojem...
Ja również. Bo o ile do pandemii już przywykliśmy, to zafundowane nam wszystkim drastyczne podwyżki, szczególnie
nośników energii, dopiero odczujemy.
Dodatkowo, na to wszystko nakładają się
problemy związane z polityczną rozprawą
z UE. Nie wróży to dobrze przedsiębiorcom, gospodarce i samorządom.
W nowy rok wszyscy wkroczyliśmy
z chaosem związanym z Nowym Polskim
Ładem. Jakie konsekwencje dla samorządu niosą wprowadzone zmiany?
Pozwoli Pan, że nie bawiąc się w politykę, ograniczę swoją wypowiedź do programu inwestycji strategicznych w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład. Jesteśmy po pierwszym naborze, w którym nasz wniosek dotyczący modernizacji infrastruktury drogowej w wybranych
miejscach Radzionkowa na potrzeby
transportu zbiorowego, został wybrany
do realizacji. Mowa tu o dwóch lokalizacjach. Pierwsza na ul. Knosały na wysokości szkoły podstawowej, gdzie powstanie
zatoka autobusowa i nowoczesny parking.
Druga dotyczy skrzyżowania ul. Kużaja
z ul. Nieznanego Żołnierza, gdzie planujemy sygnalizację świetlną ze zmianą całego
układu komunikacyjnego dla autobusów.
To oczywiście w takim telegraficznym
skrócie.
W ramach tego samego programu został
ogłoszony drugi i trzeci nabór wniosków,
które możemy składać do 15 lutego. Drugi
skierowany jest do wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego, a trzeci tylko
do miejscowości popegeerowskich. Zamierzamy złożyć po dwa wnioski w obu
edycjach. Na chwilę obecną nie chciałbym wskazywać konkretnych rozwiązań i wzbudzać niepotrzebnego apetytu.
Wstrzymajmy się do etapu rozstrzygnięć.
Po prostu nie wierzę, że na wszystkie
wnioski otrzymamy dofinansowanie.
Co czeka gminę w najbliższych miesiącach pod względem inwestycyjnym?

Rozpocznę nietypowo, bo od inwestycji
powiatowej, która już się dzieje na ul. Knosały. W związku z tym, że do 50% środków
pozyskanych przez starostwo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, my zadeklarowaliśmy, że resztą podzielimy się
z powiatem po połowie, traktujemy tę inwestycję niejako jak własną. Mieszkańców
zapewne ucieszy powstający ciąg pieszo-rowerowy, do tego oświetlenie drogi
i nowe nakładki asfaltowe.
Przechodząc już do inwestycji gminnych,
to przekazane zostały w ostatnim czasie
dwa place budowy. Mowa tu o budowie
basenu przy hali MOSiR przy ul. Norwida
i o budowie drogi w przedłużeniu ul. Marii
Dąbrowskiej aż do wysokości ul. Nieznanego Żołnierza.
W przyszłym miesiącu planujemy ogłosić
postępowanie na realizację w trybie projektuj-buduj, zadań o których wspomniałem w poprzednim pytaniu. Czekamy też
na rozstrzygnięcia w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy tam zgłoszoną ul. Artylerzystów.
Oczywiście to tylko te największe zadania.
Jest też kilka rozpoczętych mniejszych inwestycji, jak chociażby przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szymały.
Jakie znaczenie dla miasta ma budowa
krytego basenu miejskiego?
Założeniem powstania krytej pływalni
jest, by służyła głównie dzieciom szkolnym do nauki pływania, a w godzinach
wieczornych i popołudniowych komercyjnie mieszkańcom Radzionkowa. Myślę,
że nie trzeba wyjaśniać, jak zajęcia basenowe wpływają na rozwój fizyczny dzieci.
Ponadto naukowcy twierdzą, że pływanie
pozwala rozwijać się dzieciom emocjonalnie. Badania dowiodły, że dzieci pływające regularnie były w stanie wykazać
wyższy poziom funkcji poznawczych niż
osoby nieumiejące pływać. Naukowcy
wykazali też, że dzieci pływające są nawet
o 15 miesięcy bardziej rozwinięte poznawczo niż dzieci niepływające. O korzystnym
wpływie pływania na zdrowie nie trzeba
chyba nikogo przekonywać. Jeżeli chodzi
o opinię mieszkańców w temacie, to na
potrzeby programów wyborczych została
przygotowana ankieta potrzeb inwestycyjnych w naszym mieście, gdzie mieszkańcy wyraźnie wskazali na pierwszym
miejscu basen.
Pozwoli Pan, że jeszcze krótko na temat
samej inwestycji. W projekcie budowlanym przewidziano halę basenową z niecką

basenu sportowego (o wymiarach 25 m x
12,5 m i zmiennej głębokości dna od 1,2 m
do 2 m) oraz niecką do nauki pływania.
Do tego strefa rekreacyjna SPA - dwie
wanny jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa i natrysk. Teren, na którym zostanie
wybudowana kryta pływalnia wraz z parkingiem, ulegnie przebudowie polegającej
na stworzeniu nowego i przebudowie istniejącego wjazdu na teren od ul. Norwida.
Dodatkowo, dla bezpieczeństwa pieszych
i ruchu samochodowego zachowany zostanie istniejący wjazd od ul. Knosały.
Powstanie również parking dla rowerów.
W dniu 3 stycznia 2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem dokumentacji
wykonawczej.
Wspomniał Pan o budowie drogi łączącej ul. Marii Dąbrowskiej z ul. Nieznanego Żołnierza. Dlaczego to tak ważna
inwestycja?
O południowo-wschodniej osi komunikacyjnej naszego miasta już pisaliśmy. Przypomnę, że ma ona połączyć drogę krajową
DK 911 na wysokości ul. Anieli Krzywoń
z ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich.
Do zamknięcia tego układu pozostało nam
wykonanie przedłużenia ul. Księżogórskiej
do ul. M. Dąbrowskiej, na co mamy już gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Te prace chcielibyśmy rozpocząć
w przyszłym roku, po zakończeniu przedłużenia samej ul. M. Dąbrowskiej, czyli przedsięwzięcia, które rozpoczęliśmy.
Może ktoś zapytać dlaczego tak nie po kolei. Z prostego powodu. Determinuje nas
zagospodarowanie wód opadowych. Stąd
też prace rozpoczęliśmy od budowy zbiornika retencyjnego, posadowionego na wysokości ul. Nieznanego Żołnierza, którego
budowa została już praktycznie zakończona. Teraz będziemy się posuwać z budową
drogi w kierunku ul. Księżogórskiej. I żeby
zamknąć wspomnianą już oś komunikacyjną pozostaje nam do zaprojektowania i wybudowania po wschodniej stronie
PEC-u, odcinek drogi od ul. Nieznanego
Żołnierza do ul. Zielonej w Piekarach Śląskich. Podpowiem, że ul. Zielona to droga,
którą wspólnie wybudowaliśmy z Piekarami Śląskimi, łącząc ul. Pod Lipami z ul. Podmiejską w Piekarach.
Trzeba również wspomnieć o jeszcze jednym, ważnym czynniku. Dzisiaj na przedłużeniu ul. M. Dąbrowskiej mamy ponad
300 nowych działek budowlanych. Ich
zabudowa jest już mocno zaawansowastr. 3
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Przebudowa
przejścia
Trwają prace związane z przebudową
przejścia dla pieszych przy ul. Szymały
w Radzionkowie, w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej,
Pl. Letochów.

Podpisanie umowy na budowę basenu.

To już pewne: będziemy
mieć miejską pływalnię
W grudniu podpisana została umowa na budowę krytego basenu miejskiego.
Plac budowy został przekazany na początku stycznia.
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji wykonawczej. Inwestycję poprowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z Jędrzejowa. Termin realizacji to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszt przedsięwzięcia to ponad 16,4 mln zł, z czego 3,5 mln zł pochodzi z dofinansowania Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. Więcej o inwestycji można przeczytać w wywiadzie na str. 2.
/ŁK

cd. ze str. 2
na. Tak więc budowa ciągu komunikacyjnego, pozwalającego na skomunikowanie
tych terenów z resztą miasta, ale i gminami
ościennymi, jest niezbędna.
W styczniu odbyły się rozmowy z przedstawicielami GDDKiA i władzami Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa
i Świerklańca na temat budowy drogi S11.
Na jakim etapie znajdują się prace związane z planowanym przebiegiem trasy,
która wzbudza wśród mieszkańców tyle
emocji?
Spotkania były dwa. Wcześniejsze w gronie burmistrzów, gdzie określiliśmy swoje oczekiwania. Kolejne już z władzami
inwestora, czyli GDDKiA, projektantami i przedstawicielem przedsiębiorców
z Piekar Śląskich. Wspomagały nas również Panie senator - Halina Bieda i Dorota
Tobiszowska. Trzeba podkreślić, że inwestor wciąż jest w trakcie prac związanych
z powstawaniem opracowania dokumen-

tacji w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym oraz materiałów
do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od inwestora na przełomie
I i II kwartału tego roku, planowana jest
Komisja Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, na którą przedstawiciele samorządu mają być zaproszeni i tam powinny zapaść decyzje co do przebiegu
trasy i węzłów komunikacyjnych. Na dzisiaj inwestor twierdzi, że w tej materii nie
ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska.
W znacznej części dyskusja skupiała się
na trzywariantowym węźle komunikacyjnym w Piekarach Śląskich, skutkującym
swoimi wariantowymi rozwiązaniami
w różny sposób na zachowanie dotychczasowego układu komunikacyjnego
obecnej DK 911. Dla nas - samorządowców, jedynym do przyjęcia jest wariant
trzeci, w znacznej części zachowujący
dzisiejszy układ drogowy, jako sieć połączeń pomiędzy gminami.

– Aktualnie prowadzone są roboty związane z budową doświetlenia przejścia dla pieszych – mówi Justyna Misiołek, Naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Poza tym w ramach
inwestycji nawierzchnia przejścia zostanie
dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Nastąpi również montaż urządzenia
udźwiękowienia i opisu przestrzeni, analogicznie jak na ul. Gajdasa. Pojawi się także
nowe oznakowanie pionowe i poziome. Prace zakończą się w drugim kwartale tego roku.
– dodaje.
Koszt inwestycji to 69,5 tys. zł. Zadanie
jest dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla pieszych – Województwo Śląskie, w wysokości 80% faktycznie poniesionych kosztów.
/ŁK

W tym roku mają rozpocząć się także
prace związane z przebudową wiaduktów kolejowych. Czy znany jest już harmonogram prac?
Ze wstępnych deklaracji kolei wynika,
że prace mają się najwcześniej rozpocząć
we wrześniu. Pozostaje sobie postawić pytanie, czy jest ten termin realny. Osobiście
uważam, że nie. Jeżeli chodzi o sam harmonogram, to takowego jeszcze nie otrzymaliśmy. Z naszej strony stanowisko jest
jednoznaczne. Niestety linia kolejowa bardzo skutecznie dzieli nam miasto na dwie
części. Toteż rozpoczęcie prac związanych
z zamknięciem wiaduktu nad ul. Kużaja,
wymaga wcześniejszego zakończenia prac
na wiadukcie nad ul. Zejera i ul. Sikorskiego. I tak, bez tego, trudno nam będzie zapanować nad chaosem komunikacyjnym
w mieście.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Oddaj krew
w marcu
Już 5 marca, w sobotę, odbędzie się
pierwsza tegoroczna akcja poboru krwi.
Tradycyjnie, krwiobus stanie przed
Urzędem Miasta.
W ubiegłym roku, podczas siedmiu akcji,
z których cztery odbyły się w Radzionkowie, udało się zebrać 112 litrów krwi.
Organizatorzy przedsięwzięcia – Klub
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” liczą,
że w 2022 roku uda się poprawić wynik.

Centrum Przesiadkowe w Radzionkowie.

Od połowy stycznia mieszkańcy mogą korzystać z nowego Centrum Przesiadkowego, które powstało przy Dworcu PKP Rojca w Radzionkowie.
W ramach inwestycji powstał budynek z poczekalnią i zapleczem socjalnym (ul. Gwarków 2). Wewnątrz znajdują się miejsca siedzące, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych), zamykane na klucz szafki oraz ekran multimedialny. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. Obok Centrum powstał parking
(w tym dla osób niepełnosprawnych), wiata na rowery oraz rowerowy zestaw naprawczy. Obiekt jest monitorowany.
Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł. W 85% środki pochodziły z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
/ŁK

Przebudowa
ul. Marii Dąbrowskiej

Do oddania krwi zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” oraz Urząd
Miasta Radzionków.
***
Przypominamy, że krew oddać można
także w Szpitalu Specjalistycznym nr 1
w Bytomiu przy ulicy Żeromskiego, gdzie
działa terenowy oddział Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
/DW

Nieszpory
kolędowe
„Power of Winds” Koncertowa Orkiestra
Dęta pod batutą Klaudiusza Jani wystąpiła 16 stycznia w kościele pw. św. Wojciecha z koncertem „Nieszpory Bożonarodzeniowe – Na Gody”. Orkiestrze
towarzyszyli soliści – Izabela Migocz
i Mateusz Gancarczyk, którzy wykonali
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
Sponsorem koncertu był Urząd Miasta
Radzionków.

W grudniu zakończyła się budowa zbiornika retencyjnego. Powstało ogrodzenie,
zjazd i separator na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych.

Mieszkańcy
w liczbach

Koszt przedsięwzięcia to ponad 364 tys. zł. Aktualnie trwają prace związane z przebudową ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Nieznanego
Żołnierza. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa nawierzchnia i kanalizacja deszczowa, a także oświetlenie uliczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Prace potrwają
do grudnia br. Koszt zadania to ponad 6,4 mln zł.
/ŁK

W ubiegłym roku w Radzionkowie urodziło się 119 osób. Najpopularniejszym
imieniem wśród dziewczynek była Zuzanna, a wśród chłopców Jan. W 2021 r.
zmarło 226 mieszkańców. Urzędnicy stanu cywilnego udzielili 80 ślubów.

Ul. M. Dąbrowskiej przed przebudową.

AKTUALNOŚCI

		styczeń-luty 2022

O przyszłości powiatu
W styczniu, przedstawiciele władz województwa, spotkali się z włodarzami
powiatu tarnogórskiego w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
– Spotykamy się w bardzo ważnym miejscu. Samorząd regionalny powinien być
bardziej elastyczny w obszarze pamięci historycznej, edukować i pokazywać,
że instytucje takie jak Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku są ważne dla naszej wspólnej tożsamości – mówił Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Wspólnie z Izabelą
Domogałą – członkiem Zarządu Województwa, złożyli kwiaty w hołdzie
ofiarom Tragedii Górnośląskiej.
Spotkanie było też okazją do rozmów m.in. o planach rozwoju powiatu

Spotkanie
z historią

i województwa, w tym budowie drogi S11, wykorzystaniu unijnych środków, a także działaniach związanych
z ochroną środowiska i inwestycjami
w odnawialne źródła energii.
W debacie uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, członkek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Barbara Dziuk – Poseł
na Sejm RP, Krystyna Kosmala – starosta tarnogórski, Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa, a także samorządowcy powiatu tarnogórskiego oraz
radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

/ŁK

Wielka moc 1 procenta
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2020 r. Polacy, rozliczając się
z podatku dochodowego, wpłacili na konta organizacji pożytku publicznego
ponad 970 mln zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadal istnieje możliwość przekazania 1%
podatku dochodowego, który wynika ze 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 okazja do pomocy fundacjom i stowarzyszeniom, które poprzez swoją działalność wspomagają potrzebujących. Apelujemy, aby skorzystać
z tej możliwości i wesprzeć działające w naszym mieście organizacje pożytku publicznego.

Dr Dariusz Węgrzyn w trakcie promocji książki.

W Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
29 stycznia odbyło się spotkanie
z dr. Dariuszem Węgrzynem – autorem
„Księgi aresztowanych, internowanych
i deportowanych z Górnego Śląska
do ZSRR w 1945 roku”.
Trzytomowa publikacja, która ukazała się
nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, zawiera ponad 46 tys. biogramów mieszkańców Górnego Śląska
internowanych, aresztowanych i deportowanych do pracy przymusowej w ZSRR
w 1945 roku. Każdy z nich został opracowany na podstawie dokumentów proweniencji polskiej, niemieckiej, rosyjskiej
oraz relacji świadków. Zawiera personalia
i krótkie biogramy około 95% wszystkich
deportowanych do ZSRR Górnoślązaków. W trakcie spotkania autor opowiadał
o tym, jak powstał projekt i jak wyglądała
praca nad książką.

/ŁK

/ŁK

W ferie czeka Cię moc zimowych atrakcji
Tegoroczne ferie zimowe w województwie śląskim potrwają od 14 do 27 lutego. Miejskie instytucje przygotowały wiele ciekawych wydarzeń dla dzieci i młodzieży.
Centrum Kultury „Karolinka” zaprasza najmłodszych na warsztaty: mały architekt, robotyka dla każdego i textile art. Działać
będzie także kino. W planach są projekcje filmów: „Rodzinka rządzi” oraz „W 80 dni dookoła świata”.
Do organizacji „Ferii w mieście” włącza się także MOSiR. Konkurs strzelecki na symulatorze „Cyklop”, dzień z grami planszowymi czy karnawałowy bal przebierańców, to tylko część zaplanowanych atrakcji. W Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filii
przy ul. Kużaja 19, dzieci będą mogły wziąć udział w „bibliotecznych eksperymentach” – „wulkan” i „magia balonów”. Odbędą
się także warsztaty plastyczne. Do twórczej zabawy zaprasza
także Śląski Ogród Botaniczny. Dla nieco starszych mieszkańców przygotowano przyrodniczą prelekcję walentynkową: „Rze-

kła lilia do motyla: – Nikt nie widzi, pan zapyla!”. Dla dzieci w wieku 6‒13 lat zorganizowane zostaną warsztaty: „Jak człowiek
oswoił kolory” oraz „Opowieści o dobrych wilkach”. Informacja
o ewentualnych wolnych miejscach dostępna jest na stronie radzionkow.pl.
Urząd Miasta zaprasza również na „Rodzinny wyjazd na narty”:
23 lutego do Wisły (Cieńków). Opłata za jednego uczestnika to
30 zł. W cenę wliczone są transport, ubezpieczenie oraz obiad.
Na wyjazd obowiązują zapisy pod numerem telefonu (32) 388
71 56, liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegóły dotyczące organizowanych wydarzeń można znaleźć
na stronach internetowych instytucji i na plakatach.
/DW
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Nowe taryfy za wodę i ścieki
Działając zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu
nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać na terenie Gminy
Radzionków. Planowany termin obowiązywania nowych taryf to okres od 2.02.2022 r. do 1.02.2025 r.
Treść taryfy znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.pgk.radzionkow.pl (w zakładce „Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”) lub w siedzibie Spółki. Poniżej wyciąg cen i stawek z taryfy.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Zaopatrzenie w wodę zł/m3
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy

Zaopatrzenie w wodę zł/m3
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryfy

Zaopatrzenie w wodę zł/m3
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryfy

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Grupa I – cena za usługę

6,49

7,01

6,59

7,12

6,69

7,23

2.

Grupa II – cena za usługę

6,49

7,01

6,59

7,12

6,69

7,23

Opłata abonamentowa
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy

Opłata abonamentowa
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryfy

Opłata abonamentowa
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryfy

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Grupa I – cena za usługę

7,67

8,29

7,68

8,30

7,75

8,37

2.

Grupa II – cena za usługę

4,96

5,36

4,97

8,30

5,02

5,42

Zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Odprowadzenie ścieków zł/m3
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy

Odprowadzenie ścieków zł/m3
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryfy

Odprowadzenie ścieków zł/m3
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryfy

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Grupa I – cena za usługę

6,71

7,25

6,87

7,42

7,04

7,61

2.

Grupa II – cena za usługę

6,71

7,25

6,87

7,42

7,04

7,61

Opłata abonamentowa
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy

Opłata abonamentowa
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryfy

Opłata abonamentowa
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryfy

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Grupa I – cena za usługę

7,98

8,62

7,98

8,62

8,02

8,66

2.

Grupa II – cena za usługę

4,96

5,36

4,96

5,36

5,00

5,40
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Kolejny
Bieg Pamięci

O historii

W czwartek 24 lutego o godzinie 19.00 spod Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.
wybiegnie VII Bieg Pamięci Deportowanych.
Uczestnicy wspólnym peletonem przebiegną ulicami naszego miasta: św. Wojciecha, Nakielską, Pietrygów, Słowackiego, Reymonta, Sadową, Podchorążych, Śródmiejską, Szymały,
przez parking przy Urzędzie Miasta, Męczenników Oświęcimia,
św. Wojciecha, Klasztorną, Sobieskiego, św. Wojciecha.
Do pokonania mają dystans ok. 5 km. Bieg ma charakter towarzyski, bez pomiaru czasu, a jego celem jest upamiętnienie ofiar
Tragedii Górnośląskiej. Tym pojęciem przyjęło się obejmować
m.in. wydarzenia związane z wkroczeniem w 1945 roku Armii
Czerwonej na Górny Śląsk. Impreza organizowana jest przez
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 r. i Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”.
Jak co roku i ta edycja będzie miała wymiar charytatywny. Tym
razem całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na kontynuację leczenia oraz rehabilitację 12-letniej
mieszkanki Radzionkowa – Emilii Matejczyk.
Opłata startowa wynosi 25 zł. Zapisy już wystartowały poprzez stronę: elektronicznezapisy.pl/event/6723.html. Szczegóły
oraz regulamin na stronie: www.deportacje45.pl.

W ramach V edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii”, organizowanego przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, stworzono
internetowe Archiwum Historii Mówionej.
Znalazła się w nim także playlista o historii Radzionkowa.
Świadkowie opowiadają o różnych ciekawych zdarzeniach,
które w przeszłości obserwowali lub przeżyli w naszym
mieście.
Nagrania można odsłuchać na stronie www.deportacje45.pl.

Tegoroczne jubileusze
We wrześniu br. przypadnie 25. rocznica ukazania się rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przywrócenia naszemu
miastu praw miejskich.
Z kolei Radzionkowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Państwowej Straży Pożarnej obchodzić będzie jubileusz
trzydziestolecia istnienia. Z tej okazji w czerwcu strażacy
planują zorganizować festyn rodzinny na rynku z pokazem
sprzętu gaśniczego. Odbędą się także dni otwarte jednostki.
O szczegółach wydarzeń będziemy informować w kolejnych wydaniach „Kuriera”.

Sprawdź, czy możesz otrzymać dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu
i żywności. Świadczenie dla mieszkańców Radzionkowa wypłacać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Przysługuje:
• osobie w gospodarstwie domowym
jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
2100 zł;
• osobie w gospodarstwie domowym
wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
1500 zł na osobę.
W przypadku osób, które przekroczą
kryterium dochodowe zastosowany
zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie
zmniejszony.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2
do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4
do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane
węglem lub paliwami węglopochodnymi,
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r.
poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do
3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do
5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz
do 2 grudnia 2022 r.
Więcej informacji udziela Dział Realizacji
Świadczeń i Dodatków OPS pod numerem telefonu: 32 286-65-44, wew. 22/27.
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CENTRUM KULTURY KAROLINKA

Instrument ma duszę
Wyjątkowy pokaz klawiszowo-perkusyjny
odbył się 20 stycznia w Centrum Kultury
„Karolinka”. Wzięli w nim udział młodzi adepci zajęć nauki gry na instrumentach, którzy
na co dzień szkolą się właśnie w „Karolince”.

W repertuarze kolędowo-karnawałowym
występujący w piękny sposób wydobyli duszę z wnętrza instrumentów, na których grali.
Dziękujemy wszystkim artystom, którzy w tym
dniu wystąpili, zarówno na żywo, jak i wirtualnie. W szczególny sposób dziękujemy również
opiekunom i nauczycielom młodych wirtuozów - pani Marioli Lis odpowiadającej za talenty pianistyczne oraz panu Szymonowi Bisadze, pod którego czujnym okiem od września
wykluwają się nowe talenty perkusyjne.

To będą ferie z kulturą

Koncerty dla babci i dziadka

Zmiana terminów!
W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań,
w trosce o zdrowie i życie uczestników koncertów, którymi w szczególności miały być nasze kochane babcie
i dziadkowie, jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu
koncertów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wszystkie bilety wraz z zawartymi danymi pozostają ważne i obowiązują w nowych terminach (rzędy, miejsca pozostają te same).
Koncerty „Małego Śląska”:
Koncert z 29 stycznia 2022 r.
odbędzie się 5 marca o godzinie 18.00
Koncert z 30 stycznia 2022 r.
odbędzie się 6 marca o godzinie 18.00
Koncerty uczestników zajęć: Baletu, Pozytywki, Małej
Rytmiki, Rytmiki, Małej Pasji, Pasji, Klawiszy, Wokalu i Perkusji:
Koncert z 5 lutego 2022 r.
odbędzie się 19 marca o godzinie 18.00
Koncert z 6 lutego 2022 r.
odbędzie się 20 marca o godzinie 18.00.

CK KAROLINKA / ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 		styczeń-luty 2022

Nasz quest wśród
najlepszych w regionie

Jak pobrać
zrazy
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie od kilku lat prowadzi akcję ratowania ginących, dawnych odmian drzew
owocowych. Poszukiwane są jabłonie
i grusze w wieku co najmniej 50 lat,
celem pobrania od nich zrazów do zaszczepienia podkładek.
Trafią do ogrodowej kolekcji zachowawczej, a także do wielu chętnych do ich
dalszej uprawy. W ten sposób nie znikną z krajobrazu, a wraz z nimi nie zniknie
pula genowa, którą można w przyszłości
wykorzystać m.in. do tworzenia nowych
odmian. Stare odmiany drzew owocowych są zwykle bardzo dobrze dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych i posiadają wiele cennych cech
użytkowych (odporność na choroby, walory smakowe, mrozoodporność), warto
o nie zadbać. Tegoroczna akcja poboru
zrazów oraz szczepienia jest dofinansowana przez Gminę Radzionków.

W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowaliśmy projekt „Questing - odkryj tajemnice
Radzionkowa”.
W ramach przedsięwzięcia powstał quest „Przez Cidry z Karlikiem”, który swoją premierę miał w czerwcu. Z dumą możemy ogłosić, że zajął on drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych questów w województwie śląskim. Dziękujemy wszystkim aktywnym
questowiczom, którzy chętnie brali udział w naszej grze terenowej, a tych, którzy nie
mieli jeszcze okazji zapraszamy do udziału w zabawie.
Szczegóły: www.karolinka.art.pl/projekty

Nasze kinowe propozycje
17.02, godz. 11.00: „Rodzinka rządzi”
24.02, godz. 11.00: „W 80 dni dookoła świata”
26.02, godz. 16.00: „Skarb Mikołajka”
26.02, godz. 18.30: „Gierek”
12.03, godz. 16.00: „Wiki i jej sekret”
12.02, godz. 18.00: „Zaułek koszmarów”
26.03, godz. 16.00: „Potworna rodzinka 2”
26.03, godz. 18.30: „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
Bilety w cenie 12 zł, do kupienia w kasie oraz online: www.karolinka.art.pl/wydarzenia

Mieszkańcy posiadający stare okazy drzew owocowych i chcący się nimi
podzielić, są proszeni o zgłaszanie się
do Śląskiego Ogrodu Botanicznego:
tel. 536 330 776 (dni powszednie godz.
7.00-15.00) lub drogą e-mailową: ogrodradzionkow@sibg.org.pl. Zgłoszenia
dotyczące grusz i jabłoni są przyjmowane do 4 marca br.
Po uprzednim umówieniu dokładnego
terminu z właścicielami ogródków czy sadów, pracownicy ogrodu botanicznego
podjadą celem pobrania zrazów. Jednak
ze względu na coroczne duże zainteresowanie akcją, może się okazać, że nie
do wszystkich lokalizacji uda się im dotrzeć.
Zrazy można też pobrać samodzielnie
na podstawie instrukcji zamieszczonej na stronie obradzionkow.robia.pl
i do 18 marca dostarczyć osobiście lub
wysłać pocztą na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Księżogórska 90a,
41‒922 Radzionków.
Nie jest to trudne. Zaszczepione drzewka
zostaną posadzone w ogrodowej szkółce
i będą pielęgnowane do czasu, gdy będzie wiadomo, że na pewno szczepienie
się przyjęło. Po tym czasie mogą wrócić
do swoich właścicieli, a pozostała część
zostanie rozdana.
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Jubileusz Liceum

Wspólnie

Jednym z elementów obchodów będzie wystawa fotograficzna.

W 2022 roku przypada Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie. W poczuciu szacunku do pokoleń budujących
historię liceum od 1952 roku, Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną pragnie
uczcić tę szczególną rocznicę. Mamy nadzieję, że Jubileusz będzie okazją do refleksji
nad upływającym czasem i wspomnień o osobach, które zostawiły ślad na kartach
historii szkoły. W życiu każdego absolwenta są tacy ludzie, których nieustannie
nosimy w sercu. Wypowiedziane kiedyś przez nich słowa przywołują wzruszające
wspomnienia.
Na harmonogram obchodów Jubileuszu składać się będą konkursy: plastyczny, fotograficzny, literacki. W ramach Dni Nauki i Dni Otwartych Szkoły zaprezentowany
zostanie dorobek liceum, baza oraz oferta edukacyjna. Kulminacja obchodów nastąpi w październiku, kiedy to odbędą się główne uroczystości jubileuszowe z udziałem
przedstawicieli władz, uczniów, nauczycieli oraz absolwentów szkoły. Okazją do zadumy i refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością liceum będzie ekspozycja
archiwalnych i współczesnych fotografii, wystawa kronik szkolnych oraz wystawa prac
nagrodzonych w konkursie fotograficznym i konkursie plastycznym.
W związku z tym, że chcemy uczcić tę rocznicę zorganizowaniem wystawy fotograficznej, zwracamy się do absolwentów z prośbą o udostępnienie z prywatnych kolekcji
zdjęć i innych materiałów archiwalnych dokumentujących historię szkoły (fotografie
ludzi związanych z jej budową i funkcjonowaniem, szkolne uroczystości, wycieczki,
uroczystości środowiskowe z udziałem uczniów, fotografie absolwentów i inne). Udostępnione materiały z krótkim opisem (nazwiska osób, nazwa wydarzenia, rok itp.) możecie Państwo składać do końca czerwca 2022 roku w sekretariacie szkoły (I piętro).
Gwarantujemy ich zwrot w nienaruszonym stanie do 30 września 2022 roku.

Małgorzata Szatan, Irena Sukienik i Czesław Michalski reprezentowali Radzionków na I Śląskim Konwencie Seniorów
„Seniorzy Wspólnie”, który 10 grudnia
2021 r. odbył się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek
Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Śląska
Rada ds. Seniorów oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych. W konwencie uczestniczyli też seniorzy z całego
regionu. Łącznie 240 osób. W trakcie
spotkania informacje na temat realizacji
projektu „Innowacyjny senior = aktywny
senior” przedstawiła Magdalena Kreczko.
Przedsięwzięcie współfinansowane było
ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń związanych z Jubileuszem będzie udostępniany
na stronie internetowej szkoły. Kontakt: jubileusz@liceum.radzionkow.pl

Seniorom z Radzionkowa złożono serdeczne podziękowania za wsparcie w realizacji i promocji projektu poprzez pomoc w rekrutacji uczestników i realizacji
zaplanowanych na terenie gminy szkoleń
i warsztatów. Przekazano również życzenia wielu sukcesów i osiągnięć oraz nadzieję na dalszą owocną współpracę.

/Komitet Organizacyjny

/Czesław Michalski

Biblioteczne różności
Początek roku w radzionkowskiej bibliotece jest bardzo intensywny. Mamy za sobą
pierwsze spotkania z cyklu „Pracownia
Sztuki” oraz „Sensoryka dla smyka”. Obie
proponowane aktywności okazały się trafione. Dzieci starsze spełniały się artystycznie i uczyły się nowych technik podczas spotkań w Filii Bibliotecznej, z kolei
nasze maluszki bawiły się „zimowym piaskiem”, angażując przy tym wszystkie zmysły, w Bibliotece Głównej. Oba cykle będą
kontynuowane.

Kolejne miesiące w naszej Bibliotece to
nowe propozycje dla mieszkańców miasta. W lutym będzie można wziąć udział
w konkursie walentynkowym, zaś marzec,
jako miesiąc kobiet, zostanie wyróżniony
dwoma równoległymi quizami dla wszystkich Pań – tych młodszych, jak i starszych.
Od lutego otwieramy również cykl wystaw
pod wspólnym tytułem „Stawiamy na swoich”. Jego celem jest promocja lokalnych
twórców, artystów i pasjonatów – tych
młodszych, jak i starszych. Podczas ekspo-

zycji będzie można podziwiać prace wykonane najróżniejszymi technikami.
Na koniec informacja najważniejsza. Radzionkowska Biblioteka otwiera się dla
Was w wybrane soboty w roku. Ich harmonogram znajduje się na naszej stronie
internetowej.
Zachęcamy do odwiedzin i do zobaczenia
w Bibliotece!
/Iwona Labus
p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radzionkowie
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Buduj swoją przyszłość
Jeśli jesteś osobą, która lubi rozmawiać, pragnie poznawać ludzi, nie tylko
rodaków, ale również cudzoziemców, sprawiać im radość i traktować 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 hotelarskie. Drugi etap przygotuje Cię
do planowania i realizacji usług w recepcji.
Jako technik hotelarstwa będziesz:
rezerwować usługi hotelarskie, wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji, przygotowywać
jednostki mieszkalne na przyjęcie
gości, przyjmować i realizować zamówienia na usługi dodatkowe w hotelu, wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej wspomagające
obsługę gościa. Nauczymy Cię jak
organizować, oferować i sprzedawać
usługi hotelarskie i gastronomiczne.
Rzeczywistość stawia różne wyzwania i wymagania, generuje konieczność nadążania za trendami, dlatego
dopełnieniem kształcenia na kierunku technik hotelarstwa będzie uzyskanie nowych umiejętności w ramach specjalizacji Spa & Wellness +
Dietetyka.
Po zdobyciu kwalifikacji w zawodzie
będziesz mógł pracować w: hotelach,

ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach oraz podmiotach posiadających 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 pierwsze referencje do pracy. Ponadto
organizowane są praktyki wyjazdowe w kraju. Cennym doświadczeniem jest zagraniczna praktyka zawodowa 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

Ptaki „Szkały” na kalendarzu

Młodzi poeci
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka
OMI poznaliśmy w grudniu.
Wiersze napłynęły z różnych stron Polski
i świata. Jury w składzie: o. mgr lic. Paweł Gomulak OMI - Koordynator Medialny Polskiej
Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Dagmara Nawratek - mgr filologii polskiej jednogłośnie przyznali następujące
nagrody:
(osoby w wieku od 9. do 14. roku życia):
1. Aleksandra Kocot z Bytomia za wiersze
„Skrzydła Anioła” oraz „Modlitwa”,
2. Jan Kocot z Bytomia za wiersz „Ślady twoich stóp”,
3. Emilia Ulaszek z Warzyc za wiersz „Ukojenie”.
(osoby w wieku od 15. do 19. roku życia):
1. Małgorzata Sobkiewicz ze Stalowej Woli za
wiersz „Sługa Boży”,
2. Antoni Forenda z Sośnicowic za wiersz
„Spotkanie na łożu grzesznika”,
3. Natalia Ruta z Pabianic za wiersz „Dobry
człowiek”.
Nagroda Specjalna im. Marii Kielar-Czapli:
Aleksandra Kocot z Bytomia za wiersz „Nauczyłeś mnie” ex aequo Jan Kocot z Bytomia
za wiersz „Rzeźbiarze Ludwika”.
Patronat nad Konkursem objęli Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor i Prowincjał
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM dr hab.
Paweł Zając OMI.
.

Mimo szkodliwej działalności człowieka, natura w radzionkowskiej „Szkale” dokonała prawdziwego cudu. Dziś, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” robią wszystko, aby to niezwykłe miejsce wypromować i ocalić od
zapomnienia. Służy temu specjalna tablica edukacyjna i kalendarz – „Ptaki Szkały”.
– Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, „Szkała” była miejscem zapomnianym, wykorzystywanym jedynie jako wysypisko śmieci – mówi Teresa Bryś-Szczygieł, prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”. – Od
kilku lat staramy się dbać o to miejsce, ponieważ natura dokonała
tam prawdziwego cudu! „Szkała” jest miejscem życia roślin, zwierząt,
w tym wielu ptaków, między innymi czterech gatunków dzięciołów –
dodaje.
Dzięki staraniom Stowarzyszenia, regularnie na „Szkale” odbywają się akcje sprzątania. W sobotę, 29 stycznia, na miejscu stanęła
tablica edukacyjna.
– Traktuje o mieszkających na „Szkale” ptakach. Informujemy o ich
życiu i zwyczajach. Na tablicy znalazł się także kod QR. Po jego zeskanowaniu możemy zdobyć dodatkowe wiadomości i posłuchać śpiewu
konkretnych gatunków – wyjaśnia Bryś-Szczygieł.
Dodatkowo Stowarzyszenie wydało kalendarz, którego bohaterami także są ptaki ze „Szkały”. I tu, za pomocą kodów QR, można
ich posłuchać.

– Kalendarze rozesłaliśmy do placówek edukacyjnych oraz rozdaliśmy naszym sympatykom, w trakcie prowadzonych akcji – mówi prezes. –„Szkała” w ostatnim czasie stała się naszym oczkiem w głowie
i jestem pewna, że to dopiero początek działań, mających na celu jej
ochronę – zapewnia.
/DW
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

KURIER RADZIONKOWSKI

Problemy uzależnień
Wśród różnych problemów społecznych występujących w naszym kraju, problemy związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i nie tylko mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim
z rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych. Konsumpcja alkoholu ma
istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych,
takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo
i bezrobocie.
Narkomania to określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Narkomania charakteryzuje się tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania środków odurzających czy chęcią zdobycia
narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. Narkomania stała się problemem wysokorozwiniętych społeczeństw,
na który wpływ z pewnością ma duże tempo współczesnego
życia, wysokie wymagania stawiane uczniom oraz pracownikom
i nieustanna potrzeba sprawdzenia się, ale także nastawienie
do życia polegające na szukaniu szczęścia poprzez łatwą zabawę
i przekonanie, że człowiek ma prawo do wszystkiego.
Początek XXI wieku to „era nowych uzależnień”. Coraz bardziej
powszechne zaczęły być uzależnienia od czynności, czyli tzw.
uzależnienia behawioralne. Można do nich zaliczyć: zakupoholizm, siecioholizm, pracoholizm, seksoholizm czy obsesyjne
przejadanie się, uprawianie ćwiczeń fizycznych i uczestnictwo
w grach o charakterze losowym. Przyczynami takich zachowań

mogą być zmieniająca się rzeczywistość, tempo życia, rozwój
technologii, a nawet czynniki genetyczne.
Zasoby gminy Radzionków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Iwona Grysko, tel.: (32) 286 65 44, w godzinach pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej,
Tomasz Machoń, tel.: (32) 388 71 63, w godzinach pracy UM
Radzionków.
Punkt Konsultacyjny
Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miasta Radzionków i działa w środy w godzinach od 17.00 do 19.00, tel.: 603 247 403.
W uzasadnionych przypadkach można uzyskać pomoc pod tym
numerem telefonu po godzinach pracy punktu.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Radzionków ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Beata Jurczyk, tel.: 32 388 71 56, w godzinach pracy UM Radzionków.

Warsztaty profilaktyczne
W styczniu br. uczniowie klas I-VIII Szkoły
Podstawowej nr 1 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez
wrocławski „TANDEM – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna”.
Programy, które zrealizowano, dotyczyły profilaktyki uniwersalnej („Cukierki”, „Naukowo
o substancjach psychoaktywnych”), zdrowia
psychicznego („Dbam o zdrowie psychiczne jak żółwie”, „Dbam o zdrowie psychiczne
jak kwiaty”) oraz kształtowania kompetencji emocjonalno-społecznych („Złość. Akcja-stop-reakcja”). Są one ważnym elementem
zapobiegania zachowaniom ryzykownym
i uzależnieniom. Podczas warsztatów uczniowie przy wykorzystaniu różnorodnych, czasem nieoczywistych form i metod pracy,
zdobyli nie tylko wiedzę, ale i umiejętności,
uświadomili sobie, jak dużo zależy od nich samych oraz jak duży mają wpływ na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia!
/Patrycja Słupik
pedagog szkolny
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Zimowe Ptakoliczenie
Tegoroczne Zimowe Ptakoliczenie przebiegło w wyjątkowo niekorzystnych
warunkach atmosferycznych. Można
powiedzieć, że wręcz ekstremalnych – porywisty wiatr, wilgoć, przejmujące zimno
nie ułatwiały udanych obserwacji awifauny. Wszak podczas takiej wietrznej pogody ptaki spędzają czas ukryte w przeróżnych zakamarkach.
Mimo to grupa dziewięciu śmiałków wyruszyła w niedzielny poranek do ogrodu
botanicznego na poszukiwania. Przewodnikiem był wolontariusz Michał Szlęzak,
ornitolog pasjonat. Trasa została dobrana tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa
spadających konarów. I, wbrew obawom,
podczas ponad godzinnego spaceru udało się zobaczyć oraz usłyszeć 13 różnych
gatunków. Poniżej załączamy ich pełną listę. Wyniki zostały przekazane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) – koordynatora akcji. OTOP
na podstawie wyników obserwacji z całej
Polski przygotowuje zestawienie ptaków
najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Zimowe Ptakoliczenie
nie powie nam dokładnie, ile ptaków żyje
zimą w naszym kraju, ale dzięki zbieranym
regularnie danym można śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych

Uczestnicy wypatrywali ptaków
przy pomocy lornetek

opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów. Obserwacje takie
umożliwiają także zauważenie ciekawych
zjawisk zachodzących w ptasim świecie.
W ornitologicznym spacerze wzięła również udział dziennikarka z Polskiego Radia
Katowice, a jako, że miała ze sobą mikrofon, powstała ptasia audycja dla dzieci,
czyli Eko-Ranek. Można ją w każdej chwili
odsłuchać pod adresem: www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKO-RANEK.html
Warto, bo przewodnik wręcz zasypał
uczestników spaceru ciekawostkami dotyczącymi życia ptaków.
Kolejne Zimowe Ptakoliczenie już za rok,
w ostatni weekend stycznia.

Alfabetyczna lista obserwacji podczas Zimowego Ptakoliczenia 2022: bażant (1 szt.), bogatka (14 szt.), dzięcioł duży (1 szt.), kos (1 szt.), kowalik (2 szt.), kruk (1 szt.), kwiczoł (4 szt.),
mewa (ok. 30 szt.), modraszka (1 szt.), pustułka (1 szt.), sójka (1 szt.), śmieszka (5 szt.), zięba
(1 szt.)
/Julia Góra

Ekologiczny
kalendarz
wydarzeń
Na rok 2022 Śląski Ogród Botaniczny
w Radzionkowie zaplanował kilka ogólnodostępnych imprez przyrodniczych
o charakterze rodzinnym. Warto już dzisiaj wpisać sobie do kalendarza te daty:
• piątek 18 marca, godz. 18.00 – Księżogórska Sowia Noc
• niedziela 24 kwietnia, godz. 12.00 –
Dzień Morza
• niedziela 5 czerwca, godz. 12.00 –
Dzień Owadów i Pajęczaków
• środa 31 sierpnia, godz. 16.00 – Piknik z okazji zakończenia wakacji
• niedziela 25 września, godz. 12.00 –
Dzień Jabłoni.
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegółowe harmonogramy można sprawdzać na stronie
www.obradzionkow.robia.pl oraz na ogrodowym FB, około miesiąca przed planowanym wydarzeniem. Na uczestników
czekać będą warsztaty, wycieczki, prelekcje popularnonaukowe, stoiska edukacyjne, gry terenowe i wiele innych atrakcji.
/Julia Góra

Kurs szczepienia drzew owocowych
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza na praktyczny kurs szczepienia drzew owocowych. Jest to jedna z najpopularniejszych metod wegetatywnego rozmnażania roślin i wbrew pozorom jest ona dostępna dla każdego. Wystarczy tylko
spróbować.
Kurs odbędzie się w wybranych ostatnich dniach marca (w zależności od liczby chętnych) w godzinach 10.00-15.00 w Regionalnej
Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie, przy ul. Księżogórskiej 90a (Księża Góra, koło MOSiRu). Cena kursu wynosi 50 zł od
osoby. Organizatorzy udostępniają sprzęt (noże, sekatory etc.) oraz
materiały (zrazy i podkładki) i niezbędne akcesoria. Można również
przynieść własne zrazy.
Na kursie przedstawione zostaną teoretyczne podstawy szczepienia, takie jak: dobór zrazów i podkładek, terminy zabiegów,
niezbędne narzędzia etc. Przede wszystkim będzie to jednak
możliwość praktycznego wykonania szczepień, a zaszczepione

własnoręcznie drzewka będzie można zabrać. Kurs przeprowadzony zostanie w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Prowadzący
jest kuratorem Pracowni Kolekcji Naukowych i Zachowawczych w
Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a przy tym doświadczonym sadownikiem.
Zgłoszenia na kurs są przyjmowane do 21 marca (poniedziałek)
pod numerem telefonu 536 330 776 w godz. 7.00-15.00 lub e-mailowo: ogrodradzionkow@sibg.org.pl.
/Julia Góra
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UCHWAŁY RM

KURIER RADZIONKOWSKI

INFORMACJA
Informuję, że w dniu 29 grudnia 2021 roku na XXXVI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchwałę Nr XXXVI/362/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031;
Uchwałę Nr XXXVI/363/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
Uchwałę Nr XXXVI/364/2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
Uchwałę Nr XXXVI/365/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
Uchwałę Nr XXXVI/366/2021 w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
Uchwałę Nr XXXVI/367/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu;
7. Uchwałę Nr XXXVI/368/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXXVI/369/2021 w sprawie powołania w skład Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Radnego Miasta Radzionków;
9. Uchwałę Nr XXXVI/370/2021 w sprawie zatwierdzenia 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

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, że w dniu 27 stycznia 2022 roku na XXXVII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę Nr XXXVII/371/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032;
Uchwałę Nr XXXVII/372/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
Uchwałę Nr XXXVII/373/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Uchwałę Nr XXXVII/374/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XXXVII/375/202 w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Przesiadkowego oraz Parkingu przy Centrum Przesiadkowym
w Radzionkowie;
6. Uchwałę Nr XXXVII/376/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą w sprawie zasad prowadzenia oraz współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty
Ewangelicznej;
7. Uchwałę Nr XXXVII/377/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzionków na lata 2022-2023
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

Urząd Miasta Radzionków informuje, że od 1 lutego 2022 r. w mieszkaniach należących do gminnego zasobu
mieszkaniowego, zajmowanych przez
lokatorów, którzy posiadają znaczne
zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali, został uruchomiony system
przedpłatowy centralnego ogrzewania. W grudniu 2021 r. została skierowana do dłużników korespondencja
w niniejszej sprawie.
Przypominamy, że od 3 stycznia 2022 r.
użytkownik mieszkania w którym zostanie uruchomiany system przedpłatowy
centralnego ogrzewania, może odebrać
centralkę sterującą wraz z instrukcją obsługi urządzenia w Referacie ds. Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Kużaja 17 (parter). Wszelkie
informacje w niniejszej sprawie można
uzyskać pod nr tel. 32 388 71 78. Decyzja o wdrożeniu systemu przedpłatowego
została podjęta z uwagi na uchylanie się
lokatorów od obowiązku wnoszenia opłat
za użytkowanie lokali.

System przedpłatowy
centralnego ogrzewania

MIASTO LUDZI EKO
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Jak zmniejszyć rachunki za wodę
„Łapanie deszczu”, to stary sposób na oszczędności w domowym budżecie. Dzięki deszczówce podlejesz ogród, rośliny domowe, umyjesz samochód, rower, taras,
a także możesz ją wykorzystać do prania i zmywania naczyń. W przypadku wykorzystania jej do zmywania naczyń, należy stworzyć specjalną instalację z zaworami antyskażeniowymi do rozprowadzenia, gdyż woda deszczowa nie posiada
właściwości higienicznych.
Deszczówka to doskonałe odnawialne źródło wody i nieekonomiczne jest dla naszego
portfela traktowanie jej, jako ścieku odprowadzanego do kanalizacji. Zatrzymanie deszczówki w miejscu, gdzie spadła to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również poprawa
mikroklimatu naszego otoczenia. Wody opadowe są wodami miękkimi pozbawionymi
wapnia i magnezu, a więc mają wiele zalet szczególnie dla naszych roślin.
Jak zbierać wody opadowe?
Wody spływające z dachu do systemu rynnowego możemy skierować do naziemnego
lub podziemnego zbiornika, który ustawimy na naszej nieruchomości. Różnorodność
tego typu zbiorników, dostępnych w sprzedaży, jest tak bogata, że czasem przyprawia
o zawrót głowy. Także dla każdego coś się znajdzie według kształtu, koloru, pojemności
itd. Oprócz pojemnika będzie nam jeszcze potrzebny tzw. zbieracz, inaczej wyłapywacz
montowany na rynnach i możemy zaczynać nasze oszczędzanie.
Zakaz odprowadzania deszczówki poza swoją nieruchomość!
Warto pamiętać, że odprowadzanie wód opadowych z naszych nieruchomości jest uregulowane prawnie. Nie możemy odprowadzać wód opadowych poza swój teren, a więc
niedopuszczalne jest skierowanie rynny w kierunku działki sąsiada, czy też w kierunku
chodnika, ulicy. Jesteśmy zobowiązani zagospodarować deszczówkę w obrębie swojej
nieruchomości. Jednym ze sposobów odprowadzenia deszczówki z posesji jest odprowadzenie jej do sieci kanalizacji deszczowej, o ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie miało możliwości techniczne jej przyjęcia. W przypadku braku powyższych możliwości możemy odprowadzać deszczówkę na nieutwardzony teren swojej
nieruchomości lub do dołów chłonnych czy do zbiorników retencyjnych.

Przykłady rozwiązań na „złapanie deszczówki” udostępnione
przez naszych mieszkańców.

Rozwiązań jest wiele, ale najistotniejsze jest to, żeby nie dopuścić do nielegalnego,
uciążliwego odprowadzania wód opadowych na grunty sąsiednie, a tym bardziej żeby
nie spowodować tym działaniem szkody dla innych. Szkoda ta może być nie tylko finansowa, ale możemy spowodować uszczerbek na zdrowiu. Niewłaściwie odprowadzona
deszczówka np. na chodnik podczas niekorzystnych warunków pogodowych stwarza
duże zagrożenie dla użytkowników chodnika. A więc oszczędzajmy wodę i dbajmy o siebie nawzajem.
Czekamy na zdjęcia, jak Ty zagospodarowujesz wody opadowe: odpady@radzionkow.pl.
/Ewa Łabno
Referat Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych

Przewróciło się... niech leży!
Gdy rosnące na naszym terenie drzewo wywróci się lub ulegnie
złamaniu, a jego położenie nie zagraża naszemu bezpieczeństwu to zazwyczaj przechodzimy do jego uprzątnięcia.
I tu należy się wstrzymać, gdyż przepisy ustawy o ochronie przyrody mówią, że usunięcia takiego drzewa można dokonać dopiero
po dokonaniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Mówiąc wprost, należy taki fakt zgło-

sić pracownikom Referatu Ochrony Środowiska, którzy dokonają
oględzin oraz spiszą krótki protokół, który jest podstawą do usunięcia drzewa. W przeciwnym wypadku może się okazać, że do
urzędu trafi zgłoszenie usunięcia drzewa, a organ nie mając wiedzy
o zaistniałej sytuacji nałoży karę za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, która wynieść może nawet kilkanaście tysięcy
złotych.
/A. Matysik
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Zasady funkcjonowania GPSZOK
Od 2021 r. w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Radzionkowie,
obowiązują limity przyjęcia dla następujących odpadów komunalnych:

• zużyte opony – 8 szt. łącznie w skali
roku kalendarzowego z 1 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
przy czym w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym z 1 lokalu.

re można pobierać w głównej siedzibie
Urzędu (środy, piątki) oraz w Referacie
Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych w budynku PGK Sp. z o.o.
przy ul. Jana Kużaja 17 (od poniedziałku
do piątku).

• odpady wielkogabarytowe – 2m3
łącznie w miesiącu kalendarzowym
z 1 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przy czym w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym z 1 lokalu;
• odpady budowlane i rozbiórkowe –
300 kg w miesiącu kalendarzowym
z 1 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przy czym w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym z 1 lokalu;

W przypadku większych ilości tego typu
odpadów należy zamówić dodatkowy
kontener w Urzędzie Miasta lub w dowolnej firmie prowadzącej działalność w tym
zakresie na terenie Gminy Radzionków.

Ilości oddanych odpadów w GPSZOK
oraz ilości pobranych worków są wprowadzane do rejestrów w celu monitorowania przestrzegania zasad systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie naszej Gminy, aby uniknąć sytuacji korzystania z systemu przez osoby,
które nie uiszczają opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

GPSZOK jest dostępny tylko dla mieszkańców Gminy Radzionków, którzy złożyli w Urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ta sama zasada dotyczy
worków na odpady segregowane, któ-

Jest dobrze i jest źle, ranking CEEB
Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego udostępnił ranking gmin pod
względem liczby złożonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
deklaracji o stosowanych źródłach ciepła.

Więcej informacji pod numerem telefonu:
32 388-71-62.

Rok 2021 rekordowy
pod względem dotacji
do modernizacji
źródeł ciepła
Gmina Radzionków od chwili odzyskania praw
miejskich realizuje różne programy wparcia finansowego do modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych.

Klasyfikacja powstała w oparciu o stosunek liczby punktów adresowych w danej gminie do liczby złożonych deklaracji. Jak wypadł Radzionków? Jest dobrze, bo nasze miasto znajduje się w czołówce gmin z województwa śląskiego
– dla przykładu prezentujemy ranking z 8 lutego br., w którym na 167 śląskich
samorządów zajmujemy 4. miejsce. Jednak nie powinniśmy popadać w samozachwyt, gdyż do tej pory deklaracje złożono zaledwie dla 24% nieruchomości.
Przypominamy, że złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na właścicielach i zarządcach nieruchomości, który mija 30 czerwca 2022 r. Polega on na zgłaszaniu urządzeń grzewczych, ich ilości, klasy oraz stosowanych w nich paliw
we wszystkich ogrzewanych budynkach, w związku z czym prosimy mieszkańców i przedsiębiorców o sukcesywne składanie deklaracji 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 Niewywiązanie się z obowiązku w terminie do połowy bieżącego roku może skutkować
nałożeniem mandatu karnego.

Z posiadanych przez Referat Ochrony Środowiska danych wynika, że w naszym mieście w latach 1998-2020 udzielono dotacji
do wymiany 933 „kopciuchów” na ekologiczne
urządzenia grzewcze. Natomiast ubiegły rok
okazał się być rekordowy pod tym względem –
w samym 2021 roku Gmina Radzionków udzieliła aż 251 dotacji! Udział kotłów wymienionych
ze wsparciem gminy w zeszłym roku za okres
1998-2021 wynosi zatem 21%.
W sumie w latach 1998-2021 nasze miasto udzieliło 1184 dotacji do modernizacji źródeł ciepła
na łączną kwotę ok. 5,3 mln zł, z czego ponad
1,1 mln wypłacono w roku 2021 r.
Modernizacje źródeł ciepła
objęte dotacjami
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Przygotowania „Ruchu”
do rundy wiosennej

Świąteczny
turniej

Piłkarze „Ruchu” Radzionków, czyli wicelidera pierwszej grupy śląskiej czwartej ligi, wrócili po przerwie świąteczno-noworocznej do treningów.
Okres przygotowujący do rundy wiosennej rozpoczęli 11 stycznia, a do tej pory
zdążyli rozegrać także dwa oficjalne sparingi i jeden mecz wewnętrzny z juniorami. Najpierw 2:1 pokonali drużynę U-18 „Górnika” Zabrze, walczącą na co dzień
w Centralnej Lidze Juniorów Starszych (dwie premierowe bramki dla „Cidrów”
w nowym roku strzelił Bartosz Nawrocki), by 5:0 ograć innego czwartoligowca
(z grupy drugiej), „Kuźnię” Ustroń (dwa gole Andrzeja Piecucha oraz po jednym:
Nawrockiego, Szymona Siwego i Damiana Dudzińskiego). Także wewnętrzny
mecz z drużyną juniorów zakończył się pewną wygraną seniorów. Za nami są też
już sparingi w Radzionkowie: z „Ruchem” Zdzieszowice (IV liga), który rozegrany
został 5 lutego oraz z „Piastem II” Gliwice (IV iga) – zagrany 12 lutego. Przed nami:
19 lutego o 10:30 mecz z „Gwarkiem” Tarnowskie Góry (III liga) i 26 lutego o 12:30
z „Unią” Turza Śląska (IV liga).
Jednocześnie w klubowych gabinetach podpisywane są nowe kontrakty z czołowymi zawodnikami. Parafowali już je Bartłomiej Gwiaździński, Adam Baran oraz
Rafał Otwinowski, którego kibice w głosowaniu internetowym wybrali najlepszym piłkarzem 2021 roku.

Zacięta rywalizacja przy siatce.

58 tys. zł dla UKS

Do rywalizacji zgłosiło się dziewięć zespołów,
reprezentowanych przez zawodników ze Śląska i okolic. Najbardziej zaciętymi pojedynkami okazały się mecze o medale – zakończyły
się tie-breakami. W ostatecznym rozrachunku,
po złoto sięgnęli Magdalena Pudełko i Kamil
Królikowski, którzy w finale pokonali Agnieszkę Buchaniewicz i Kazimierza Kosterę. Na
trzecim stopniu podium stanęli Magda Oleczek i Adam Łata, wygrywając w meczu o brąz
z Patrycją Kroczek i Dominikiem Dziubkiem.

Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków otrzymał dotację w wysokości
58 tys. zł z budżetu gminy na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie
piłki nożnej.
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach postępowania konkursowego
na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2022 roku.
UKS „Ruch Radzionków” szkoli dzieci i młodzież z zakresu piłki nożnej w wieku 5 – 16 lat. Powstał w 2004 roku. Założyli go nauczyciele WF-u i trenerzy
z Radzionkowa. Młodzi zawodnicy poszczególnych drużyn mają na swoim koncie
wiele osiągnięć. Prezesem Zarządu klubu jest Henryk Sobala.

Znów będą nagrody
za wyniki sportowe

Udanie, sezon 2021 w Radzionkowie zakończyli siatkarze. 4 grudnia odbył się bowiem
Świąteczny Turniej Mikstów, podczas którego
nie brakowało emocji.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale i dyplomy oraz drobne upominki. Najlepsi – statuetki i gadżety sportowe.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych turniejach!
/DW

Do 28 lutego br. można składać w Urzędzie Miasta Radzionków wnioski
o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe.
Na gratyfikacje mają szansę zawodnicy, będący mieszkańcami Radzionkowa,
którzy osiągnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo w turniejach krajowych lub międzynarodowych, rozgrywanych w dyscyplinach sportowych olimpijskich lub paraolimpijskich. Nagrody przyznane zostaną za 2021 r. Nagrody
uzależnione są od wyników i mogą być rzeczowe bądź finansowe. Wnioski dotyczące nagrody można składać w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4).
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19), tel. 32 388 71 45.
W turnieju rywalizowało dziewięć drużyn.
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Kadetki SMS
ćwierćfinalistkami
Mistrzostw Śląska
Końcówka ubiegłego roku dla wszystkich fanów siatkówki SMS
Radzionków była niezwykle emocjonująca, a to za sprawą naszych kadetek, na co dzień uczących się w Niepublicznym Liceum
Ogólnokształcącym.
15 grudnia 2021 r. dziewczyny awansowały do 1/8 Mistrzostw Śląska, by po bardzo dobrych spotkaniach i z uśmiechem na ustach
awansować do ćwierćfinałów Mistrzostw Śląska. Nasze siatkarki
w styczniowych zmaganiach dały z siebie wszystko i zacięcie walczyły w każdym pojedynku na hali w Dąbrowie Górniczej. Chociaż nie udało się zająć czołowych lokat, dziewczyny nadal walczą
o miejsca 9‒12, co dla dopiero raczkującej w rozgrywkach dru-

Drużyna kadetek z Radzionkowa.

żyny jest niezwykłym początkiem siatkarskiej przygody. Wszystkim zawodniczkom oraz trenerowi Patrykowi Kogutowi należą się
ogromne gratulacje i wielkie brawa, gdyż dziewczyny wykazały
się niezwykłą walecznością, pozostawiając na boisku całe swoje
siatkarskie serducho. Podziękowania również dla kibiców, którzy
wiernie wspierali kadetki nawet w odległym Dębowcu!
/BH

Sukcesy judoków

Nasi mistrzowie

Zawodnicy klubu Ikizama stawili się 23 stycznia w Bielsku Białej na Mistrzostwach Śląska w Judo, w kategoriach: juniorzy
i juniorki, juniorzy młodsi, młodziki i dzieci starsze.

22 stycznia w hali sportowej w Ożarowicach odbyły się dwa
„Turnieje o Puchar Prezesa Podokręgu Bytom”.

Kilkoro z naszych judoków musiało niestety zostać w domu z powodu kwarantanny, jednak ci którzy wystartowali zaprezentowali się dzielnie, przywożąc trzy medale. W kategorii dzieci starsze
brąz zdobył Szymon Lis, z kolei w kategorii młodzików brąz trafił
do Igora Lisa. Sukces odniosła również Laura Jaśniak, która wywalczyła brąz w kategorii juniorek. Był to jej pierwszy start po dłuższej
przerwie. Dzielnie spisał się również Wiktor Beck, niestety tym razem do medalu troszkę zabrakło.

Pamiątkowe zdjęcie medalistów.
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W rozgrywkach uczestniczyli zawodnicy należący do UKS-u „Ruchu” Radzionków z roczników 2009 (trenerzy: R. Łysik i M. Bednarz) i 2010 (trenerzy: H. Sobala i M. Malok) – uczniowie obecnej
V, VI i VII klasy SMS Radzionków. Obie drużyny podczas zmagań nie pozostawiły rywalom nic do powiedzenia wygrywając
swoje kategorie wiekowe, zostając mistrzami Podokręgu Bytom.
W trakcie rozgrywek nasze drużyny pokonały m.in. takie kluby
jak: „Szombierki” Bytom, „J Academy” Piekary Śląskie, UKS „Unia”
Strzybnica, APN „Olimpia” Piekary Śląskie, LKS „Sokół” Orzech,
„Piast” Ożarowice, „Odra” Miasteczko Śląskie czy „Silesia” Miechowice. Obu rocznikom wraz z ich trenerami serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw!
/HS

Nasi reprezentaci.

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27
kontakt: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie: Wydawnictwo KA s.c., druk: Mikopol, nakład 1500 egz.

