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Nałogi
niszczą relacje

Spożywanie alkoholu negatywnie od-
bija się na naszym zdrowiu. Czy w Ra-
dzionkowie mamy duży problem z nad-
używaniem napojów wyskokowych?

Polacy należą do społeczeństw, w któ-
rych konsumpcja napojów wysokopro-
centowych jest dość wysoka, w przeci-
wieństwie do narkotyków. Jeśli chodzi 
o nasze miasto to problem uzależnienia 
od alkoholu jest odnotowywany, jed-
nak trudno oszacować na jaką skalę. 
Uzależnienia to dość wstydliwy pro-
blem. Z informacji Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Radzionkowie wyni-
ka, że na 200 rodzin objętych pomocą 
10% ma problem alkoholowy, z którym 
nierozerwalnie związana jest też prze-
moc. Z kolei dane z Izby Wytrzeźwień 
wskazują, że w ubiegłym roku przewie-
zionych tam zostało 49 osób z terenu 
Radzionkowa, z których 42 były miesz-
kańcami miasta. Tyle wiemy z oficjal-
nych statystyk. Niestety wielu ukrywa, 
że ma problem z alkoholem i nie szuka 
pomocy. Analizując rosnące wpływy 
ze sprzedaży napojów alkoholowych 
można stwierdzić, że z roku na rok się-
gamy po alkohol coraz częściej.

Eksperci coraz częściej mówią też 
o nowych nałogach – tzw. uzależnie-
niach behawioralnych, w które popada 
coraz więcej osób...

Zgadza się. Nowelizacja ustawy o zdro-
wiu publicznym oraz niektórych innych 
ustawach, która weszła w życie począt-
kiem 2022 r., wprowadziła do gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii zadania dotyczące 
przeciwdziałania uzależnieniom beha-
wioralnym. Zaliczają się do nich przede 
wszystkim: zakupoholizm, seksoholizm, 
pracoholizm, siecioholizm, hazard, ob-
sesyjne i kompulsywne przejadanie się 
czy uzależnienie od ćwiczeń fizycznych. 
Nowe technologie, szybkie tempo życia, 
stres, pogoń za pieniędzmi, media spo-
łecznościowe, pandemia – to czynniki, 
które sprzyjają powstawaniu nowego 
typu uzależnień. Te nałogi równie moc-
no jak alkohol czy narkotyki burzą rela-

cje rodzinne, utrudniają funkcjonowa-
nie w grupie rówieśniczej, a dorosłym 
wypełnianie powierzonych im zadań. 
Uzależnienia behawioralne będą coraz 
większym zagrożeniem.

A co z dopalaczami, które jeszcze kilka 
lat temu były dość poważnym proble-
mem?

Rzeczywiście był czas, w którym do-
palacze były dość popularne. Mówimy 
tu o latach 2014-2015. Na szczęście 
dzięki wprowadzeniu odpowiednich 
rozwiązań prawnych, które wzmocni-
ły kontrolę nad pojawiającymi się sub-
stancjami oraz wprowadziły wysokie 
kary za ich wytwarzanie i sprzedaż, nad 
dopalaczami udało się zapanować. Dziś 
odnotowuje się wyraźny spadek zatruć 
z powodu tych nowych substancji psy-
choaktywnych.

Jakie działania podejmuje miasto, aby 
przeciwdziałać uzależnieniom?

W Radzionkowie działa Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Punkt Konsultacyjny, w którym 
w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 
do 19.00 dyżuruje psycholog. Z bez-
płatnej porady mogą skorzystać nie 
tylko mieszkańcy zmagający się z nało-
gami, ale również osoby doświadczają-
ce sytuacji kryzysowej, np. związanej 
ze stratą bliskiej osoby. W ubiegłym 
roku punkt odwiedziło ponad 40 osób, 
którym zostało udzielonych łącznie po-
nad 180 porad. W ubiegłym roku uru-
chomiono punkt pomocy prawnej w za-
kresie uzależnień i przemocy domowej. 
Mieszkańcy Radzionkowa korzystać 
mogą również ze wsparcia Tarnogór-
skiego Ośrodka Terapii Uzależnień, 
Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej. 
W placówce realizowane są specjali-
styczne programy skierowane dla osób 
uzależnionych od alkoholu czy narkoty-
ków, doznających przemocy. Jest także 
program skierowany do dzieci z trud-
nościami w funkcjonowaniu społecz-
nym pochodzących z rodzin dysfunk-
cyjnych. Po pandemii uruchomiono 
także program terapeutyczny dla osób 

doświadczających zaburzeń lękowych 
i emocjonalnych. W ośrodku prowa-
dzone są sesje zarówno indywidual-
ne, jak i grupowe. Po zakwalifikowaniu 
do danego programu, terapie opłaca-
ne są przez gminę. Z oferty ośrodka 
skorzystało w ubiegłym roku ponad 
50 osób. Wielospecjalistyczny Szpi-
tal Powiatowy SA uruchomił niedawno 
Centrum Zdrowia Psychicznego, z któ-
rego nasi mieszkańcy również mogą ko-
rzystać. Na szóstej stronie tego wyda-
nia „Kuriera”, publikujemy informacje, 
gdzie mieszkańcy Radzionkowa mogą 
szukać pomocy.

Ważnym elementem profilaktyki jest 
edukacja najmłodszych. Jakie działania 
w tym zakresie podejmujecie w Ra-
dzionkowie?

W szkołach organizowane są warsztaty 
profilaktyczne poruszające wiele tema-
tów, dotyczących m.in. dbałości o zdro-
wie psychiczne, nauki asertywności czy 
po prostu niekorzystnego wpływu za-
żywania środków psychoaktywnych. 
Chcemy wprowadzić specjalny program 
„Debata”, którego celem jest promowa-
nie postaw trzeźwości i zapobieganie 
konsekwencjom związanym z używa-
niem alkoholu. W przedszkolach z kolei 
chcemy uruchomić program „Poruszają-
ce bajki o emocjach”. Program powstał 
w celu wspierania rozwoju kompetencji 
emocjonalno-społecznych dzieci, które 
pomagają w radzeniu sobie z trudny-
mi sytuacjami, komunikowaniu swoich 
potrzeb i odczuć oraz nawiązywaniu 
i utrzymywaniu zdrowych relacji z ró-
wieśnikami. Od lat wspieramy też lo-
kalne organizacje pozarządowe przy-
gotowujące atrakcyjne formy spędzania 
wolnego czasu, nie tylko dla najmłod-
szych. Wraz z miejskimi jednostkami – 
Centrum Kultury „Karolinka”, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miej-
ską Biblioteką Publiczną organizowa-
ne są zajęcia dla dzieci, które podczas 
ferii zimowych i wakacji letnich zostają 
w Radzionkowie. Organizowane są wy-
jazdy adresowane do całych rodzin, aby 
wspierać budowanie pozytywnych re-
lacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. 
Dofinansowywane są przedsięwzięcia, 
w których udział biorą uczniowie ra-
dzionkowskich szkół. Warto wspomnieć 
tu o sukcesie uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 4, którzy monodramem „Sło-
wa, słowa” zajęli I miejsce w XIV edy-
cji Wojewódzkiego Konkursu na Małą 
Formę Teatralną o charakterze profilak-
tycznym. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

BEATA JURCZYK
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
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„Crux Adalberti” za zasługi dla miasta
Radzionków świętuje w tym roku 25-lecie odzyskania praw miejskich. Z okazji jubileuszu 15 lutego w CK „Karolinka” odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta Radzionków. W trakcie spotkania wręczono Nagrody Honorowe „Crux Adalberti”. Wyróżnienie 
przyznawane jest mieszkańcom i organizacjom pozarządowym w uznaniu za działania na rzecz miasta.

Laureaci „Crux Adalberti” pierwszego stopnia.

Obchody rozpoczęły się projekcją filmu 
pt. „Srebrny Jubileusz”, w którym znala-
zły się między innymi archiwalne mate-
riały zarejestrowane w latach 90-tych 
przez TVP Katowice, gdy trwały starania 
o odłączenie się od Bytomia. Po filmie 
rozpoczęła się uroczysta sesja rady mia-
sta. Aby podkreślić uroczysty charakter 
spotkania oraz przywiązanie do naszej 
Małej Ojczyzny, radni Rady Miasta Ra-
dzionków oraz burmistrz wraz ze swoimi 
najbliższymi współpracownikami wystą-
pili w strojach regionalnych. W swoim 
przemówieniu burmistrz Gabriel Tobor 
mówił o nadziei:
– Radzionków to nasze miejsce na ziemi, 
nasza ojcowizna, nasz heimat, który kocha-
my. Po zmianach ustrojowych w naszym 
mieście obudziła się nadzieja na suweren-
ność. Dała nam odwagę i determinację 
do działania. Skupiliśmy się pod jednym 
sztandarem RTSK w walce o restytucję 
praw miejskich. 25 lat temu tkwiła w nas 
nadzieja, że potrafimy stworzyć samodziel-
ne miasto i tak też się stało. Stworzyliśmy 
miasto-markę na Górnym Śląsku. Te minio-
ne ćwierćwiecze to nasz wspólny dorobek 
wyrosły na nadziei, z którego możemy być 
dumni.
W trakcie sesji głos zabrali również za-
proszeni goście, wśród nich: Gustaw Jo-
chlik – Burmistrz Radzionkowa w latach 
1998-2006, senator Halina Bieda, która 
przekazała okolicznościowy medal nada-
ny naszemu miastu przez Senat RP oraz 
Paweł Bomba – Przewodniczący Ra-
dzionkowskiego Towarzystwa Społecz-
no Kulturalnego.

W tym roku Nagrodę Honorową 
„Crux Adalberti” pierwszego stopnia 
otrzymali:

Piotr Głuch – wieloletni prezes, ob-
chodzącego w tym roku swoje 100-le-
cie, Oddziału Radzionków oraz liczą-
cej 101 lat Sekcji Radzionków Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych. Organizator wielu uznanych i ce-
nionych imprez w regionie, np. „Dobry 
Lot Europo” czy Śląskich Lotów Dale-
kodystansowych, które wypromowały 
nasze miasto.

Aleksandra Gryboś – od 25 lat pracow-
nik Urzędu Miasta Radzionków, z czego 
ponad 20 lat piastuje funkcję Skarbni-
ka Miasta. W tym czasie miasto zreali-
zowało wiele innowacyjnych projektów 
i inwestycji w tym w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego.

Marian Janoszka – legenda klubu pił-
karskiego „Ruch” Radzionków, uwiecz-
niony m.in. na monetach zastępczych 
4 oraz 90 cidrów. Główny autor sukce-
sów klubu w latach 90.

Maria Osadnik – nauczycielka i wolon-
tariuszka, współzałożycielka świetli-
cy środowiskowej przy parafii w Rojcy. 
Propaguje śląskie tradycje i kulturowe 
dziedzictwo regionu. Wieloletnia or-
ganizatorka konkursu „Przidom do nos 
po niyszporach”.

Bernard Skibiński – samorządowiec, 

wieloletni radny i Przewodniczący Rady 
Miasta Radzionków, a w latach 2012-
2022 Zastępca Burmistrza Miasta Ra-
dzionków. Z jego inicjatywy i pod jego 
nadzorem zrealizowano wiele kluczo-
wych miejskich inwestycji.

Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
– kulturalna wizytówka miasta. Ze-
spół prezentuje folklor Górnego Ślą-
ska oraz innych regionów Polski. Liczy 
ok. 200 tancerzy w różnych grupach 
wiekowych. W tym roku zespół świętu-
je jubileusz 50-lecia istnienia.

Nagrodą Honorową „Crux Adalberti” 
drugiego stopnia wyróżnieni zostali:

Beata Gluzicka – absolwentka bytomskiej 
Szkoły Baletowej. Tancerka i solistka Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny. Od 1993 r. związana z „Małym 
Śląskiem” w Radzionkowie jako konsul-
tant artystyczny, instruktor, pedagog tań-
ca oraz choreograf. Jest współtwórczynią 
największych sukcesów zespołu.

Piotr Gwóźdź – dowódca Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Radzionkowie. Od lat ak-
tywnie współpracuje z samorządem, 
współorganizując np. Pikniki Służb 
Mundurowych, pokazy sprawności 
na terenie MOSiRu czy piknik rodzinny 
podczas ubiegłorocznych Dni Radzion-
kowa.
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Andrzej Hajda – społecznik, 
wolontariusz i samorządo-
wiec. Zaangażowany w liczne 
przedsięwzięcia o charakte-
rze charytatywnym związane 
z pomocą dzieciom z najuboż-
szych rodzin i uchodźcom 
wojennym z Ukrainy. Wie-
loletni organizator koncer-
tu „O uśmiech dziecka”. 
Od 2010 roku radny Rady 
Miasta Radzionków.

Stefan Hajda – z zawodu 
górnik, z zamiłowania spo-
łecznik. Od wielu lat związa-
ny z radzionkowskim samo-
rządem, najpierw jako radny, 
a potem Wiceprzewodniczący 
i Przewodniczący Rady Mia-
sta Radzionków. Swoje funkcje 
wykonuje z niezwykłym zaan-
gażowaniem, kierując się fa-
chową wiedzą, taktem i obiek-
tywizmem.

Klaudiusz Jania – muzyk, kom-
pozytor, dyrygent. Twórca 
płyt „Radzionkowska Barbór-
ka”, „Spacer po Radzionkowie” 
i kompozytor muzyki do Fil-
mowej Encyklopedii Powstań 
Śląskich i filmu o Ojcu Ludwiku 
Wrodarczyku pt. „Z Radzionko-
wa na ołtarze”.

Agnieszka Jochlik – pedagog 
i społecznik. Inicjatorka wielu 
przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym i charytatywnym. 
Wolontariuszka wspierają-
ca dzieci z Nepalu. Finalist-
ka ogólnopolskiego konkur-
su „Nauczyciel roku”. Obecnie 
pełni funkcję Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2.

Grzegorz Kłaczek – od 1977 r. 
związany z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Mały Śląsk”. Począt-
kowo jako tancerz, później 
jako choreograf i kierownik ze-
społu. Jeden z współtwórców 
i koordynatorów Międzyna-
rodowego Festiwalu Dziecię-
cych Zespołów Folklorystycz-
nych „Fyrtek”.

Joanna Kwiecińska – od wie-
lu lat związana z oświatą. Jako 
pedagog, wizytator oraz oso-

ba zarządzająca szkołami 
i przedszkolami. Od ponad 13 
lat pełni funkcję Dyrektora 
Zakładu Placówek Oświato-
wych w Radzionkowie, wdra-
żając z powodzeniem kolejne 
etapy ogólnopolskich reform 
systemu edukacji.

Kazimierz Ratajczak – od po-
nad 30 lat związany z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk” jako instruktor i chore-
ograf. Przez 16 lat pełnił funk-
cję Kierownika Artystycznego 
Zespołu. Współautor naj-
większych sukcesów „Małego 
Śląska”.

Barbara Stanisz – absol-
wentka Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu i Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Od 1994 r. 
instruktor wokalny w Zespo-
le Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
oraz dyrygent Chóru Mie-
szanego „Harfa”. Oba zespo-
ły pod jej kierunkiem nagrały 
liczne płyty i zdobyły nagro-
dy oraz wyróżnienia w presti-
żowych przeglądach i konkur-
sach.

Ewelina Taul – od 1986 r. 
związana z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Mały Śląsk”, jako tan-
cerka i solistka zespołu, a na-
stępnie instruktorka i chore-
ografka grup młodzieżowych. 
Aktywnie promuje śląski folk-
lor i kulturę.

Dariusz Wysypoł – społecznik 
i samorządowiec obdarzony 
ogromnym zaufaniem społecz-
nym. Wieloletni Wiceprze-
wodniczący i Przewodniczą-
cy Rady Miasta Radzionków. 
Od 2018 roku Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Tarno-
górskiego. Współorganiza-
tor m.in. turniejów IO Cup 
czy „Memoriał Krystiana Mi-
chalskiego i Szymona Łysika”. 
 
Halina Zgoda – ponad 40 lat 
pracowała w zawodzie biblio-
tekarza, z czego 14 lat jako 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radzionkowie. 
Pracując zawodowo zrealizo-

wała wiele projektów literac-
kich, jak również o charakte-
rze infrastrukturalnym, które 
uczyniły z radzionkowskiej 
książnicy nowoczesny ośro-
dek czytelnictwa.

Nagrodą Honorową „Crux 
Adalberti” trzeciego stopnia 
uhonorowani zostali:

Barbara Bochnia – pedagog. 
Od 1999 r. pełni obowiąz-
ki Dyrektora Przedszkola 
nr 3. Ma nieocenione zasłu-
gi na polu integracji środo-
wiska rodziców, nauczycieli 
oraz najmłodszych pod-
opiecznych. Dzięki jej zaan-
gażowaniu placówka zosta-
ła zmodernizowana, a kadra 
nieustannie podnosi swoje 
kwalifikacje.

Izolda Czmok-Nowak – po-
chodząca z Radzionkowa 
dziennikarka TVP Katowice. 
Autorka wielu nagrodzonych 
reportaży oraz popularnego 
programu „Dej pozór”, do któ-
rego bardzo często zaprasza 
osoby związane z Radzionko-
wem, przyczyniając się tym 
samym do promocji miasta 
i budowy jego pozytywnego 
wizerunku.

Izabela Domogała – osoba 
z ponad 20-letnim stażem 
pracy w strukturach samo-
rządowych. W latach 2016-
2022 służyła fachową radą 
oraz merytorycznym wspar-
ciem przy realizacji programu 
rewitalizacji terenu po by-
łym PGR oraz Koloni Hugo-
na wraz z Plantami, w ramach 
programu Obszarów Strate-
gicznej Interwencji.

Ireneusz Musialik – działacz 
społeczny. Od 10 lat organiza-
tor radzionkowskich pielgrzy-
mek rowerowych do Gniezna. 
Jako Generalny Honorowy 
Dyrektor Górniczy propa-
guje od lat kult św. Barba-
ry na terenie Radzionkowa, 
przyczyniając się tym samym 
do umacniania śląskich trady-
cji i wartości.

Mirosław Smyła – piłkarz 
i trener z licencją UEFA. Je-
den z założycieli Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego oraz 
inicjatorów nadania szkole 
imienia Antoniego Piechnicz-
ka i ufundowania sztandaru 
z okazji pięciolecia jej działal-
ności. Organizator wielu im-
prez sportowych.

Henryk Sobala – wychowa-
nek „Ruchu” Radzionków. Pił-
karz i trener z licencją UEFA 
A. Od 2013 r. prezes UKS 
„Ruch” Radzionków. Jeden 
z założycieli Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego oraz inicja-
torów nadania szkole imienia 
Antoniego Piechniczka. Wy-
chowawca dzieci i młodzieży.

Łukasz Stera – górnik, kolek-
cjoner, przewodnik po Ko-
palni Zabytkowej w Tarnow-
skich Górach. Autor książki 
„150-lecie górnictwa węgla 
kamiennego w Radzionko-
wie. Od Radzionkaugrube 
do KWK Powstańców Ślą-
skich”.

Piotr Tobór – społecznik 
i wieloletni radny Rady Mia-
sta Radzionków. Organizator 
imprez dla dzieci i młodzie-
ży oraz inicjator stworzenia 
tablicy pamiątkowej ku czci 
tragicznie zmarłych górników 
z terenu Radzionkowa.

Radzionkowski Szczep Dru-
żyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych – szczep swo-
imi tradycjami nawiązu-
je do przedwojennych dru-
żyn harcerskich działających 
w Radzionkowie. Od wielu lat 
angażuje się w obchody Na-
rodowego Święta Niepodle-
głości czy Święta Konstytu-
cji 3 Maja. Skupioną w swoich 
szeregach młodzież wycho-
wuje w duchu patriotyzmu 
oraz podnoszenia sprawno-
ści fizycznej i zdobywania no-
wych umiejętności.

Serdecznie gratulujemy!

„Crux Adalberti” za zasługi dla miasta
str. 3
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To już 120 lat naszego ratusza
Niedawno minęła 120. rocznica zakończenia prac przy budowie radzion-
kowskiego ratusza. Budynek od samego początku jest siedzibą władz 
miasta.

Autorem projektu gmachu i jego wykonawcą jest  Wygaś z Zabrza. Początko-
wo neogotycka budowla zatraciła swój górnośląski charakter, w wyniku powo-
jennej przebudowy. 

W holu ratusza znajduje się m.in. tablica poświęcona Powstańcom Śląskim 
oraz ofiarom Golgoty Wschodu. W 2011 roku odsłonięto także portret Jerze-
go Ziętka, który przez 10 lat sprawował funkcję naczelnika Radzionkowa.

Remont
„U Blachuta”
Dawna restauracja „U Blachuta” zmienia się na 
naszych oczach. Celem modernizacji jest dosto-
sowanie obiektu do potrzeb Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

– Prace budowlane prowadzone są zgodnie z pla-
nem. Wybudowana została już antresola – mówi 
Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków. 
– W dalszym ciągu prowadzone są prace rozbiórko-
we, układane są stropy. Trwa też budowa klatki scho-
dowej i nowych ścian. Otwory okienne przygotowy-
wane są pod montaż stolarki okiennej – wylicza.

Koszt inwestycji to ponad 5,4 mln zł, z czego ada-
ptacja obiektu na potrzeby biblioteki kosztować 
będzie ok. 2,9 mln zł. Część środków pochodzić 
będzie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Przebudowy dróg
W mieście od kilku miesięcy trwają prace zwią-
zane z przebudową ul. Marii Dąbrowskiej i Ar-
tylerzystów.

Na ulicy Dąbrowskiej wykonano podbudowę 
i nawierzchnię wiążącą z asfaltobetonu na od-
cinku od zjazdu na ul. Botaniczną do skrzyżowa-
nia z ul. Nieznanego Żołnierza. Kontynuowane 
są roboty ziemne oraz związane z formowaniem 
podbudowy na dalszym odcinku. Prace potrwają 
do czerwca br. Z kolei na ul. Artylerzystów za-
kończono przebudowę wodociągu. Aktualnie 
prowadzone są roboty brukarskie na odcinku 
od ul. Artylerzystów bocznej do ul. Kadetów.

Wiadukty
w przebudowie
We wrześniu 2022 r. rozpoczęły się w Radzion-
kowie prace związane z modernizacją linii kole-
jowej 131. PKP PLK SA prowadzi aktualnie inten-
sywne prace w kilku punktach miastach.

Przy wiadukcie nad ul. Zejera wykonano prze-
wierty związane z usunięciem kolizji z kanalizacją 
i wodociągiem, a także ściankę zabezpieczającą 
dla toru nr 1. Po przepięciu wodociągu, obiekt zo-
stanie rozebrany. Z kolei na Rojcy wykonano pale 
fundamentowe dla konstrukcji nowego wiaduk-
tu oraz dojść do peronów. Trwa też przebudowa 
wiaduktu kolejowego nad ul. Sikorskiego. Tutaj 
wykonano palisadę, rozebrano przęsło, zabezpie-
czono tor, jednocześnie prowadzone są prace roz-
biórkowe.

Prowadzimy sprzedaż węgla
Informujemy, że Urząd Miasta Radzionków w dalszym ciągu prowadzi 
sprzedaż węgla dla mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu 
(ekogroszek, orzech oraz kostka).

Cały asortyment pochodzi z KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. Preferencyj-
na sprzedaż jest prowadzona do 30 kwietnia 2023 roku. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod nr tel. 32 388 71 40 i 32 388 71 08.

Wielka moc 1,5 procenta
Z danych Ministerstwa Finansów 
wynika, że w 2021 r. Polacy, roz-
liczając się z podatku dochodowe-
go, wpłacili na konta organizacji 
pożytku publicznego rekordową 
kwotę ponad 1 114 mln zł.

W tym roku możemy przekazać 1,5%, 
a nie 1% podatku jak dotychczas. 
W rozliczeniu PIT wystarczy wpisać 
numer KRS wybranej organizacji po-
żytku publicznego. Jeśli chcemy, by 

nasze wsparcie zostało przeznaczo-
ne na konkretny cel szczegółowy, 
możemy go określić w przewidzia-
nej do tego rubryce w zeznaniu po-
datkowym. Jest to doskonała okazja 
do pomocy fundacjom i stowarzy-
szeniom, które poprzez swoją dzia-
łalność wspomagają potrzebujących. 
Apelujemy, aby skorzystać z tej moż-
liwości i wesprzeć działające w na-
szym mieście organizacje pożytku 
publicznego.

Krwiodawcy rozpoczynają sezon
W sobotę, 4 marca, odbędzie się 
pierwsza tegoroczna akcja poboru 
krwi. „Krwiobus” stanie, jak zwy-
kle, pod Urzędem Miasta.

Krwiodawcą może zostać zdrowa 
osoba w wieku od 18 do 65 lat. Jed-
norazowo pobieranych jest 450 mili-
litrów krwi. Każdy, kto zdecyduje się 
oddać krew, otrzyma paczkę ze sło-
dyczami oraz talon na obiad ufundo-
wany przez gminę. Do oddania krwi 
zapraszają Klub Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwonego 

Krzyża „Skarbek” oraz Urząd Miasta 
Radzionków.
Przypominamy, że krew oddać moż-
na także w Szpitalu Specjalistycznym 
nr 1 w Bytomiu przy ulicy Żeromskie-
go, gdzie działa terenowy oddział Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Akcję organizuje Klub Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża „Skarbek” w Radzionko-
wie. W ubiegłym roku, członkowie 
klubu zebrali ponad 74 litry krwi.
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Zimowe
Ptakoliczenie

W niedzielny poranek 29 stycznia, z inicja-
tywy Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Ra-
dzionkowie, na Księżej Górze odbyło się 
coroczne Zimowe Ptakoliczenie. Przewod-
nikiem była Karolina Skorb, prezeska Gór-
nośląskiego Koła Ornitologicznego oraz 
edukatorka w ogrodzie botanicznym.

Frekwencja uczestników dopisała – na orni-
tologiczny spacer wyruszyło ponad 30 osób, 
w tym kilkoro dzieci. Byli to mieszkańcy Ra-
dzionkowa, sąsiedzi z Piekar Śląskich, Bytomia 
i Tarnowskich Gór, a także goście z dalszych 
zakątków województwa – ze Świętochłowic, 
Rudy Śląskiej, Będzina oraz Katowic. Łącznie 
zaobserwowaliśmy/usłyszeliśmy 13 gatunków 
ptaków, spośród których najwięcej emocji 
wzbudził szybujący jastrząb. Przewodniczka 
uzupełniała obserwacje ptasimi opowieścia-
mi, zwracając uwagę na zwyczaje i różnice 
w zachowaniu poszczególnych gatunków, 
ślady żerowania oraz inne ciekawostki. Było 
chłodno, jak to w styczniu, ale dwie godziny 
minęły szybko i był to dobrze spędzony czas. 
Wyniki Ptakoliczenia zasilą bazę prowadzo-
ną przez koordynatora akcji, czyli Ogólnopol-
skie Towarzystwo Ochrony Ptaków i posłużą 
do stworzenia wielu ciekawych i ważnych ze-
stawień.

Alfabetyczna lista obserwacji podczas Zimo-
wego Ptakoliczenia 2023: bogatka (12 szt.), 
czyż (5 szt.), dzięcioł duży (5 szt.), gil (15 szt.), 
jastrząb (1 szt.), kos (2 szt.), kowalik (≥ 3 szt.),
modraszka (20 szt.), mysikrólik (≥ 3 szt.), pasz-
kot (1 szt.), pełzacz ogrodowy (≥ 2 szt.), raniu-
szek (14 szt.), raniuszek czarnobrewy (1 szt.), 
sikora uboga (3 szt.).

/Julia Góra

Uczestnicy spotkania wytrwale wypatrywali 
ptaków.

Nowinki z naszej SP nr 2

Działania nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie 
obfitują w wiele wydarzeń. Są to m.in. konkursy, turnieje i zawody, w których 
odnosimy sukcesy na polu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólno-
polskim i międzynarodowym.

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach klasowych i międzyklasowych, odwie-
dzają ciekawe miejsca i spotykają ludzi, od których otrzymują cenne informacje. 
W szkole są zajęcia oraz dni tematyczne, które urozmaicają pobyt w murach 
szkoły. A oto co u nas się działo w grudniu i styczniu. Uczniowie klas III wzięli 
udział w finale międzyklasowego konkursu Spelling Champion. Rozstrzygnięty 
został też konkurs na logo biblioteki szkolnej oraz konkurs plastyczny na choin-
kę i kartkę bożonarodzeniową. Uczniowie byli w Planetarium Śląskim, Krakowie, 
w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 
Klasa VIIIb uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych „Ważne miejsca – ta-
jemnica ciemności”, podczas których doświadczała sposobu funkcjonowania 
osób niewidomych. 6 grudnia nie mogło zabraknąć spotkania ze Św. Mikołajem. 
Wszyscy uczniowie w tym dniu, dzięki Radzie Rodziców, otrzymali darmowy po-
pcorn. Po raz pierwszy świętowaliśmy Dzień Świątecznego Sweterka, a ucznio-
wie klasy IIIc w przeddzień klasowej wigilii malowali i ozdabiali świąteczne cia-
steczka i pierniki. W bibliotece szkolnej uczniowie wzięli udział w świątecznych 
konkursach, a nasi szkolni redaktorzy wydali świąteczny numer „Szkolniczka”. 
Warto wspomnieć o sukcesach. Milena Czaja – uczennica klasy IVa zdobyła II 
miejsce w XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, a Karol Pawlus 
dostał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej.

Od 10 lat w szkole działa klasa tenisowa. W tym roku szkolnym uczniowie 
uczestniczyli w Mistrzostwach Śląska w Tenisowej Talentiadzie, Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym w Chorzowie, Turnieju Singla, Turnieju Debla w kate-
gorii do lat 12 oraz w turniejach rekreacyjnych, w tym turnieju Time4Rackets 
w Gliwicach, Grand Prix o Puchar 10-lecia Klas Tenisowych w Radzionkowie 
oraz turnieju noworocznym dla klas I. W każdej z tych kategorii odnoszą sukce-
sy. Na szczególną uwagę zasługuje Zofia Hajda z kl. Vc, która zdobyła V miejsce 
w Mistrzostwach Polski w grze deblowej w kategorii do lat 12, w rankingu zaj-
muje 23. miejsce w Polsce.

W lutym w ramach Dnia Otwartego zaproszono do szkoły przyszłych pierw-
szoklasistów z rodzicami. Mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, zajrzeć do różnych 
sal lekcyjnych, gdzie czekali na nich nauczyciele. Były zabawy językowe i qu-
izy z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz zabawy ruchowe. Na każde-
go uczestnika czekały drobne upominki. Rodzice mogli porozmawiać z nauczy-
cielami różnych przedmiotów, zapoznać się z ofertą podręczników i zeszytów 
ćwiczeń, odwiedzić świetlicę, bibliotekę oraz stołówkę szkolną. Być może już 
we wrześniu odwiedzające szkołę przedszkolaki rozpoczną wspólną, ośmiolet-
nią przygodę edukacyjną w naszej szkole – na co czekamy niecierpliwie.
Dodatkowe informacje na: www.sp2.radzionkow.pl, www.bibliotekasp2.pl, www.fa-
cebook.com/sp2radzionkow, www.facebook.com/klasatenisowa.

/Dyrekcja i grono pedagogiczne SP nr 2

Wycieczka do Planetarium Śląskiego.
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Koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka
Początek lutego w „Karolince” to czas tradycyjnych koncertów zimowych, dedykowanych wszystkim babciom i dziadkom.

W weekend 4 i 5 lutego w bogatym repertuarze zaprezentowali 
się tancerze ZPiT „Mały Śląsk”. Podczas koncertu wystąpili wszy-
scy członkowie Zespołu – od najmłodszej rytmiki ludowej, po naj-
starszą grupę reprezentacyjną, która w tych dniach premierowo 
zaprezentowała piękne i żywiołowe tańce limanowskie, inspiro-
wane repertuarem Zespołu „Mazowsze”. Tydzień później, również 
w dwóch koncertach, swoje umiejętności zaprezentowali uczest-

nicy baletu, rytmiki, małej rytmiki, małej pasji, pasji, Pozytywki 
oraz zajęć wokalnych. Tym razem młodzi artyści zaprosili swoje 
babcie i dziadków do świata bajkowej magii, koncert nosił bowiem 
tytuł „Ach co to był za bal…”. Podziękowania i gratulacje należą 
się wszystkim, którzy zaangażowani byli w realizację koncertów – 
instruktorom, rodzicom, pracownikom Centrum oraz oczywiście 
wszystkim występującym.

Koncert „Ach co to był za bal...”.

Koncert kolędowy Chóru „Harfa”
Po kilkuletniej przerwie zwią-
zanej z pandemią, pod koniec 
stycznia odbył się tradycyjny 
koncert kolędowy w wykona-
niu Chóru „Harfa”. 

Uczestnicy wydarzenia mieli 
okazję wysłuchać kilku kolęd 
w opracowaniu dyrygent chó-
ru – Barbary Stanisz. Następ-
nie śpiewacy zasiedli wśród 
zaproszonych gości i wszyscy 
wspólnie kolędowali jeszcze 
przez długi czas, spędzając 
przy tym miłe chwile w gronie 
rodziny i przyjaciół.

Kolędowanie z chórem „Harfa”.



9 styczeń-luty 2023CENTRUM KULTURY KAROLINKA 

Już 18 marca o godz. 17.00 mieszkańców Radzionkowa czeka 
ponowne spotkanie z „Teatrem na 5”!

Możecie ich Państwo pamiętać z przezabawnej i sympatycznej 
komedii „Poprawka, czyli jak się pozbyć narzeczonej”, którą te-
atr wystawiał w październiku. Tym razem aktorzy zaprezentu-
ją komedię pt. „Biuro Matrymonialne”. Akcja spektaklu dzieje się 
w biurze matrymonialnym, do którego przychodzą klienci z róż-
nymi oczekiwaniami i żądaniami. Czy uda im się znaleźć drugą 
połówkę? Dowiecie się już wkrótce! Wstęp na wydarzenie jest 
BEZPŁATNY, wejściówki do odbioru w kasie lub impresariacie 
Centrum Kultury.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Centrum Kultury „Karo-
linka” zaprasza wszystkie Panie do udziału w wydarzeniach im 
dedykowanych. 

4 marca w Kinie „Karolinka” odbędzie się projekcja filmu „Ma-
gic Mike: Ostatni Taniec”, w rolach głównych Channing Tatum 
i Salma Hayek. Tydzień później, 11 marca o godz. 18.00 panowie 
związani z ZPiT „Mały Śląsk” wystąpią w wyjątkowym progra-
mie przygotowanym specjalnie na tegoroczny Dzień Kobiet. Po-
zytywne emocje, niespodzianki i dobra zabawa gwarantowane.

Bilety na oba wydarzenia do kupienia w kasie Centrum oraz onli-
ne na: www.karolinka.art.pl.

Specjalnie dla
naszych pań

„Biuro Matrymo-
nialne” Teatru na 5

Bieg Pamięci
Już po raz ósmy miłośnicy sportowej rywalizacji mogli wziąć 
udział w Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków, aby 
wspólnie uczcić pamięć ofiar deportacji ludności Górnego 
Śląska.

Wydarzenie organizowane przez Centrum Dokumentacji De-
portacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku nie tylko pod-
trzymuje pamięć o tragedii, jaka spotkała naszych przodków, 
ale ma również wymiar charytatywny. Opłaty startowe zebra-
ne podczas tegorocznego Biegu w całości przeznaczone zostaną 
na rehabilitację pięcioletniego mieszkańca Radzionkowa – Miko-
łaja Doliboga. Mikołaj wraz z rodzicami również byli obecni pod-
czas zawodów, dopingując około 100 biegaczy, którzy przebiegli 
ulicami Radzionkowa. 

Dziękujemy za udział wszystkim, którzy postanowili dołączyć 
do nas w tym roku oraz partnerom, bez których tegoroczny Bieg 
nie mógłby się odbyć – Stowarzyszeniu „Cidry Lotajom”, 17. Ra-
dzionkowskiej Drużynie Piechoty Zmechanizowanej, Piekarni-
-Cukierni Jakubiec, firmie Reich-cK oraz Burmistrzowi Miasta 
Radzionków, który objął wydarzenie swoim honorowym patro-
natem.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku to miejsce, w którym na co dzień prezentowana 
jest wystawa poświęcona trudnej i bolesnej historii miesz-
kańców Górnego Śląska. 

To również miejsce, w którym prowadzona jest działalność 
edukacyjna. Poza stale gromadzonymi materiałami archiwalny-
mi o deportowanych, Centrum w ramach różnych projektów 
współpracowało ze świadkami historii, czego owocem jest ob-
fity materiał źródłowy zamieszczony na stronie instytucji (www.
deportacje45.pl).
Najważniejszą jednak formą działalności edukacyjnej jest stała 
współpraca ze szkołami poprzez prowadzenie warsztatów dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia 
poświęcone problematyce deportacji pozwalają uczestnikom 
nie tylko poznać multimedialną wystawę, ale również wcielić się 
w rolę historyków-badaczy odkrywających zawiłe losy depor-
towanych Górnoślązaków poprzez analizę map, dokumentów, 
dzienników. Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem wysta-
wy, udziałem w zajęciach edukacyjnych zapraszamy do kontaktu: 
32 307 35 36 lub kontakt@deportacje45.pl.

/Judyta Olszowska

O edukacji
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Piękny czas

W minionym roku radzionkowska 
sekcja świętowała stulecie. Co uważa 
pan za największy sukces organizacji?

To, że przetrwaliśmy. A nie było to ła-
twe, bowiem wiele podobnych oddzia-
łów, także wokół Radzionkowa, nie 
wytrzymało próby czasu. W 1922 roku, 
kiedy ledwo ucichły echa I wojny świa-
towej, kilkunastu hodowców z Ra-
dzionkowa, Kozłowej Góry, Orzecha 
i Suchej Góry spotkało się w Restau-
racji „U Letochy”, celem powołania 
związku gołębiarskiego. Sto lat później 
my, którzy kontynuowaliśmy ich trady-
cje, świętowaliśmy ten niezwykły jubi-
leusz w tym samym miejscu. Dumny 
jestem z naszych Śląskich Lotów Dale-
kodystansowych, które nieprzerwanie 
organizujemy od 2004 roku. Pierwszy 
odbył się z Brukseli, czym chcieliśmy 
uczcić wstąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej.

Jak wyglądały obchody stulecia?

Uroczystość odbyła się 6 listopada 
2022 roku. Zaczęliśmy od Mszy św. 
w kościele pw. św. Wojciecha. Na-
stępnie spotkaliśmy się w Restauracji 
„U Letochy”, z naszymi gośćmi, wśród 
których znaleźli się m.in. Gabriel Tobor 
– burmistrz miasta, Krystyna Kosma-
la – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, 
ksiądz Damian Wojtyczka – proboszcz 
parafii pw. św. Wojciecha czy Justy-
na Konik – dyrektor Centrum Kultu-
ry „Karolinka”. Wręczaliśmy puchary 
za sukcesy w 2022 roku, ale także po-
dziękowania za wsparcie naszej dzia-
łalności. Otrzymaliśmy również pięk-
ne podarunki od naszych przyjaciół. 
To było niezapomniane spotkanie.

Był pan przewodniczącym sekcji 
przez sześć kadencji. Łącznie 24 lata. 
Jak pan wspomina ten czas?

To chyba najpiękniejszy okres 
w moim życiu. Wszystko nabrało tem-
pa w 1998 roku, kiedy Radzionków 

odzyskał prawa miejskie. Pomyślałem 
wtedy, że chcę coś zrobić dla swoje-
go miasta, dla mieszkańców. Miałem 
wiele pomysłów, którymi podzieliłem 
się z kolegami. Kiedy wybrali mnie 
na prezesa, zacząłem je realizować… 
i tak minęło niemal ćwierć wieku. Mu-
szę jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie 
udałoby się urzeczywistnić naszych 
planów bez przyjaciół. Mówię tu o pra-
cownikach Urzędu Miasta i Centrum 
Kultury „Karolinka”, a także naszej pa-
rafii i wielu innych, których nie sposób 
tutaj wymienić.

Nastąpiła zmiana warty. Prezesem 
związku został Jarosław Kuś.

Uznałem, że już czas przekazać pa-
łeczkę młodszym kolegom. Dlatego 
nie startowałem w tegorocznych wy-
borach. Choć nie chcę wypowiadać 
się w imieniu nowego zarządu, to je-
stem spokojny o los naszego Związku. 
Wiem, że nowe władze będą kontynu-
ować wspaniałe radzionkowskie trady-
cje, a także wprowadzą powiew świe-
żości i nowe pomysły. Nie mogę się 
doczekać! Chcę, żeby wiedzieli, że za-
wsze jestem gotów ich wesprzeć w re-
alizacji planów.

Za swoją działalność otrzymał pan 
Nagrodę „Crux Adalberti” I stopnia. 
Co oznacza dla pana to wyróżnienie?

W 2008 roku otrzymałem nagrodę 
II stopnia. Obiecałem wtedy sobie, 
że zrobię jeszcze więcej dla organizacji, 
ale i całego miasta, żeby zasłużyć so-
bie na ten najwyższy laur. Nie robiłem 
tego wszystkiego dla statuetek, jednak 
nie ukrywam, że zawsze była to duża 
motywacja. Kiedy otrzymałem wia-
domość, że zostałem laureatem „Crux 
Adalberti” I stopnia, bardzo się wzru-
szyłem. To nasz wspólny sukces.

Rozmawiał:
Dominik Wójcik

Sekcja Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych ma już ponad sto lat.

O jubileuszu rozmawiamy z PIOTREM GŁUCHEM, 
wieloletnim prezesem organizacji, tegorocznym laureatem 
Nagrody Honorowej „Crux Adalberti” I stopnia.

Ferie za nami

Zakończyły się ferie zimowe w woje-
wództwie śląskim, które w tym roku 
trwały od 16 do 29 stycznia. Na dzieci 
i młodzież, które zdecydowały się spę-
dzić ten czas w Radzionkowie, czekało 
wiele atrakcji i ciekawych zajęć.

W organizację ferii w mieście mocno zaan-
gażowało się Centrum Kultury „Karolinka”. 
Jeszcze w sobotę, 14 stycznia, czyli przed 
oficjalnym rozpoczęciem zimowej przerwy, 
odbyły się dwa seanse filmowe w ramach 
„Kina Karolinka”. Chętni mogli zobaczyć fil-
my „Kierunek Księżyc” i „Śubuk”. Na seanse, 
centrum kultury zaprosiło jeszcze dwukrot-
nie: 20 stycznia („Nel i tajemnice kurokota”) 
oraz 27 stycznia („Dziwny świat”). Odby-
ły się również warsztaty: kreatywne „Eko-
-ocean”, twórczo-upcyklingowe i krawieckie 
oraz spotkania przy grach planszowych.

Sporo działo się również w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji. Dla dzieci zorganizo-
wano m.in. zawody w strzelaniu, miniolim-
piadę, karnawałowy bal przebierańców czy 
dzień z dmuchawcami połączony z konkur-
sem plastyczno-sportowym.
Nie zawiodła Miejska Biblioteka Publiczna 
wraz z Filią przy ulicy Kużaja 19, gdzie odby-
ły się warsztaty plastyczne czy gry i zabawy 
z robotami.
W swoje progi zaprosiła dzieci również Re-
gionalna Stacja Edukacji Ekologicznej, która 
zorganizowała ciekawe zajęcia dla uczniów 
klas I-III i IV-VI.

Odbyły się również wycieczki: do Parku Mi-
liona Świateł w Zabrzu oraz gliwickiego Ko-
lejkowa. Zorganizowano również dwa wy-
jazdy na narty do Istebnej.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i insty-
tucjom, które przyczyniły się do organizacji 
ferii w mieście.

Zajęcia w „Karolince”.
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Nasi uczniowie nagrodzeni

Oliwia Wlaźlak i Denis Makarski z klasy 4G zajęli 3. miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących 
poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szcze-
gólnych Potrzebach (OSP). Nagrody odebrali 10 stycznia br. w Warsza-
wie. W naszej szkole uczą się na kierunku technik eksploatacji portów 
i terminali.

W podróż do stolicy udali się ze swoim opiekunem projektowym Karoliną Bąk, 
a ich praca dotyczyła aplikacji na urządzenia mobilne „DISABLER DRIVE”. De-
nis i Oliwia otrzymali w ramach nagrody tablety, a pani Karolina Bąk zaprosze-
nie na dodatkowe, kilkudniowe szkolenie do Warszawy. Nasi reprezentanci 
uczestniczyli także w panelu dyskusyjnym podsumowującym projekt prowa-
dzony przez prof. Jerzego Jackowskiego oraz prof. Mirosława Gidlewskiego. 
Nagrody wręczył prof. gen. brygady Przemysław Wachulak, Rektor – Ko-
mendant Wojskowej Akademii Technicznej. Wyjazd był okazją do zapoznania 
się z działalnością Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności 
osób o szczególnych potrzebach, a także samą Wojskową Akademią Technicz-
ną. Poszerzyło to horyzonty naszych uczniów i jeszcze bardziej zwróciło uwa-
gę na konieczność dostrzeżenia osób o szczególnych potrzebach.

/Karolina Bąk

Studniówka

Tegoroczni maturzyści z Technikum nr 13 
w Radzionkowie swoje sto dni do matury świę-
towali w restauracji „Orfeusz” w Tarnowskich 
Górach.

Jak podróżować, to tylko z Trzynastką!
Uczniowie i nauczyciele Technikum nr 13 w Radzionkowie 
wiedzą, że owocnie spędzony czas w sali lekcyjnej jest bar-
dzo ważny, ale nie można zapominać, że podróżowanie kształ-
ci najbardziej.

Uczniowie w listopadzie uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu 
- wybrali się do katowickiej „Galerii Szyb Wilson” na multisenso-
ryczną wystawę dzieł Vincenta van Gogha. Ekspozycja wcześniej 
odniosła ogromny sukces w Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku. Rów-
nież w listopadzie młodzież naszej szkoły pojechała do Krakowa, 
by zwiedzić Wawel, zobaczyć pomnik Smoka Wawelskiego, a także 
przeżyć chwilę kontemplacji w Kościele Mariackim. Miesiąc zakoń-
czyliśmy niezwykle ciekawą wyprawą do Planetarium – Śląskiego 
Parku Nauki, gdzie wychowankowie technikum poznawali historię 

astronomii, przeszli testy w żyroskopie, mogli też poczuć się jak 
astronauci, naprawiając złącza w rękawicach kosmicznych.
W grudniu działo się jeszcze więcej! Uczniowie wybrali się do by-
tomskiej „Agory” na film „Czarna Pantera: Wakanda w moim ser-
cu”, a także na kręgle. Zobaczyli też niezwykły spektakl Teatru 
Śląskiego – „Wujek 81. Czarna ballada”, w którym reżyser przed-
stawienia – Robert Talarczyk, w przejmujący sposób ukazał pacyfi-
kację katowickiej kopalni. Wisienką na torcie grudniowych wojaży 
był wyjazd do Drezna na jarmark bożonarodzeniowy. Uczniowie 
zwiedzili najpiękniejsze miejsca tego ciekawego miasta wschodnich 
Niemiec. W tym roku nie zwalniamy tempa, planujemy wiele cie-
kawych wyjazdów. 

/Anna Brzezińska

Laureaci z nagrodami.

Bal studniówkowy odbył się 13 stycznia. Ucznio-
wie klas 4a, 4b i 4c bawili się z osobami towarzy-
szącymi, nauczycielami i zaproszonymi na pokaz 
poloneza rodzicami.
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2022 roku na L sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr L/485/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033;
2. Uchwałę Nr L/486/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr L/487/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033;
4. Uchwałę Nr L/488/2022 w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023;
5. Uchwałę Nr L/489/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby 

Wytrzeźwień w Sosnowcu;
6. Uchwałę Nr L/490/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr L/491/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr L/492/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony; 
9. Uchwałę Nr L/493/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy;
10.  Uchwałę Nr L/494/2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne; 
11. Uchwałę Nr L/495/2022 w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
12. Uchwałę Nr L/496/2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
13. Uchwałę Nr L/497/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2025”;
14. Uchwałę Nr L/498/2022 w sprawie programu współpracy na rok 2023 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku publicznego; 
15. Uchwałę Nr L/499/2022 w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków; 
16. Uchwałę Nr L/500/2022 w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej;  
17.  Uchwałę Nr L/501/2022 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków oraz zmiany uchwały o po-

wołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
18. Uchwałę Nr L/502/2022 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków oraz zmiany uchwały o powołaniu Komisji 

Rewizyjnej;
19. Uchwałę Nr L/503/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
20. Uchwałę Nr L/504/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radzionków;
21. Uchwałę Nr L/505/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radzionków; 
22. Uchwałę Nr L/506/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2023 roku;
23. Uchwałę Nr L/507/2022 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Radzionków.

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 12 stycznia 2023 roku na LI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr LI/508/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033;
2. Uchwałę Nr LI/509/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.

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 26 stycznia 2023 roku na LII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr LII/510/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033;
2. Uchwałę Nr LII/511/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023;
3. Uchwałę Nr LII/512/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzy-

mania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
4. Uchwałę Nr LII/513/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Ra-

dzionków, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych;

5. Uchwałę Nr LII/514/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
6. Uchwałę nr LII/515/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
7. Uchwałę Nr LII/516/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
8. Uchwałę Nr LII/517/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
9. Uchwałę Nr LII/518/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
10. Uchwałę Nr LII/519/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
11. Uchwałę Nr LII/520/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
12. Uchwałę Nr LII/521/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
13. Uchwałę Nr LII/522/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
14. Uchwałę Nr LII/523/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
15. Uchwałę Nr LII/524/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;

Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku na XLIX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę:
1. Uchwałę Nr XLIX/484/2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości.

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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Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda

16. Uchwałę Nr LII/525/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
17. Uchwałę Nr LII/526/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
18. Uchwałę Nr LII/527/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
19. Uchwałę Nr LII/528/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
20. Uchwałę Nr LII/529/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
21. Uchwałę Nr LII/530/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
22. Uchwałę Nr LII/531/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
23. Uchwałę Nr LII/532/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
24. Uchwałę Nr LII/533/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
25. Uchwałę Nr LII/534/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
26. Uchwałę Nr LII/535/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
27. Uchwałę Nr LII/536/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
28. Uchwałę Nr LII/537/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
29. Uchwałę Nr LII/538/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
30. Uchwałę Nr LII/539/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
31. Uchwałę Nr LII/540/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
32. Uchwałę Nr LII/541/2023 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
33. Uchwałę Nr LII/542/2023 w sprawie przekazania petycji według właściwości.

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

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Otwar-
tych Mistrzostwach Radzionkowa w Narciarstwie Alpejskim, któ-
re odbędą się 4 marca 2023 roku na stoku narciarskim Ski Siglany 
w Wiśle.

Zapisywać można się przez adres mailowy lub telefon. Ze strony in-
ternetowej www.mosir.radzionkow.pl należy pobrać oświadczenie, 
które następnie trzeba wypisać i wysłać (skan lub zdjęcie) na ad-
res biuro@mosirek.pl. Organizatorami zawodów jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” 
oraz Slalom Zabrze, Urząd Miasta Radzionków.

Do zobaczenia na stoku!

W sobotę 4 lutego uroczyście zainaugurowane zo-
stały rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas. 
Do zawodów przystąpiły cztery zespoły żeńskie oraz 
osiem męskich.

Oficjalnego otwarcia ligi dokonał Zastępca Burmistrza 
Miasta Radzionków Grzegorz Szeremeta wraz z Dyrek-
torem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzion-
kowie Grzegorzem Zadęckim. Ceremonię uświetniły 
dziewczęta z grupy „Azaria” Piekary Śląskie, które zapre-
zentowały choreograficzne umiejętności taneczno-mar-
szowe do muzyki orkiestr dętych.

Byliśmy świadkami wielu udanych akcji siatkarskich 
w dwunastu rozegranych spotkaniach I kolejki. Wszystkie 
wyniki są dostępne na stronie internetowej www.mosir.
radzionkow.pl w zakładce Ciderplas.

Siatkarskie emocje
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Co się kryje pod opłatą za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi?
Koszty zależne od mieszkańców
Niezmiernie ważna jest aktualizacja przez mieszkańców de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zgodnie ze stanem faktycznym, a więc zgłaszamy 
urodzone dziecko, dodatkową osobę, która się wprowadziła 
do naszego gospodarstwa domowego itp. Brak takiego zgło-
szenia powoduje, że w systemie finansowym powstają dziury.

Koszty zależne od dostępności instalacji i projektowanych 
opakowań
Wzrost ilości odpadów i jakość wysegregowanych odpadów 
ma niezwykle istotny wpływ na koszty systemu. Im większy 
stopień segregacji odpadów, tym mniejsze koszty dla całe-
go systemu. Jednak niejednokrotnie, mimo że odpady są wy-
segregowane, to ich przetworzenie nie jest łatwe, gdyż pro-
dukty, które kupujemy są pakowane w coraz więcej warstw 
opakowań, a jest to ogromne wyzwanie dla instalacji prze-
twarzających surowce wtórne.

Koszty zależne od zaostrzających się przepisów prawnych
Zaostrzające się przepisy unijne w zakresie minimalizacji ilości 
odpadów, które kierowane są na składowiska odpadów oraz 
wzrastające poziomy recyklingu, jak również niewystarczają-
ca ilość instalacji do przetwarzania odpadów w naszym kraju, 
to kolejny element mający wpływ na koszty zagospodarowa-
nia odpadów. Jeszcze w 2017 r. za każdą tonę odpadów skła-
dowaną na składowisku odpadów firma odbierająca odpady 
uiszczała tzw. opłatę marszałkowską w wysokości około 120 
zł. Natomiast obecnie jest to już ponad 300 zł za tonę, czyli 
nastąpił wzrost o 250%, a ograniczenie ilości odpadów skła-
dowanych jest wymogiem unijnym.

Szeroki zakres usług świadczonych przez gminę w ramach 
systemu gospodarki odpadami, w tym odbiór, transport i za-
gospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów z nieru-
chomości, zwiększona częstotliwość odbioru, prowadzenie 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed 
posesji, odbiór bioodpadów bezpośrednio sprzed posesji, 
to elementy za które płacimy w ramach opłaty. Jednak gdyby 
zakres tych usług został przez gminę ograniczony to wyge-
nerowałoby to niemałe problemy z pojawieniem się ponow-
nie dzikich wysypisk, w których byłyby porzucane kłopotliwe 
odpady, w tym odpady niebezpieczne, stanowiące zagrożenie 
dla zdrowia i życia mieszkańców.

Gmina nie może na systemie gospodarki odpadami zarabiać, 
a dopłacanie do systemu jest możliwe warunkowo. System 
powinien zostać tak skalkulowany, aby wszystkie koszty były 
pokryte z opłaty uiszczanej przez mieszkańców. Jest to nie-
zwykle trudne zadanie ze względu m.in. na zmieniające się 
ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców, niewła-
ściwą ilość mieszkańców zgłoszonych do systemu, jakość wy-
segregowanego surowca, problem z dostępnością instalacji, 
które mogą przetworzyć wytworzone odpady i wiele innych 
czynników.

Podsumowując róbmy rozsądne zakupy, aby wytwarzać 
mniejszą ilość odpadów i pamiętajmy o zgłaszaniu zmian 
w deklaracjach (zmiana ilości osób).

/Ewa Łabno

Koncert Noworoczny we włoskim stylu
Niezapomniane włoskie przeboje 
usłyszeli mieszkańcy Radzionkowa 
w ramach tegorocznego Koncertu 
Noworocznego, który 7 stycznia 
odbył się CK „Karolinka”.

Po pandemicznej przerwie sala wi-
dowiskowa nareszcie wypełniła się 
po brzegi. Koncertowa Orkiestra 
Dęta „Power of Winds” wykona-
ła m.in. takie przeboje jak „Volare”, 
„Felicita” czy „Balla, balla”.

W trakcie koncertu wyświetlane 
były zdjęcia mieszkańców z podró-
ży do Włoch. Nie zabrakło też no-
worocznych życzeń od burmistrza 
Gabriela Tobora.

Orkiestra wykonała największe włoskie przeboje.
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Mamy nowy Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Radzionków
Na ostatniej w 2022 roku sesji Rady Miasta Radzionków radni podjęli uchwałę nr L/497/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w spra-
wie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2025”.

Projekt programu został przygotowany przez miejskich urzędników, a w pro-
cesie tworzenia dokumentu brali udział także mieszkańcy i organizacje po-
zarządowe. Treść programu została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd 
powiatu. Jest to obszerny dokument zawierający m.in. aktualne dane o po-
szczególnych elementach środowiska w naszym mieście, informacje o reali-
zowanych w ostatnich latach działaniach na rzecz poprawy stanu środowi-
ska, a także najistotniejszych problemach do rozwiązania.

Najważniejszym elementem uchwały jest wskazanie środowiskowych celów 
do osiągnięcia przez Gminę Radzionków oraz określenie kierunków inter-
wencji i konkretnych zadań do realizacji. Ponadto w uchwale przyjęto wskaź-
niki realizacji zadań i harmonogram rzeczowo-finansowy, określający termi-
ny i orientacyjne koszty osiągnięcia założonych celów. Program Ochrony 
Środowiska niewątpliwie jest ważnym narzędziem służącym poprawie stanu 
i utrzymaniu wysokiej jakości środowiska; może też być po prostu ciekawą 
lekturą – dokument jest dostępny na stronie www.radzionkow.pl/ekologia 
(w menu po lewej stronie), w archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej 
(wśród uchwał Rady Miasta podjętych w grudniu 2022) czy w wersji papie-
rowej w Wydziale Ekologii UM Radzionków przy ul. Kużaja 17 w Radzionko-
wie-Rojcy.

/Michał Gwóźdź

Walczymy ze smogiem – skutecznie!
Miniony rok był niełatwy w wie-
lu aspektach życia – niepewność ju-
tra, wysoka inflacja i kryzys energe-
tyczny na progu sezonu grzewczego 
2022/2023 nie załamały jednak in-
westycji mieszkańców Radzionkowa 
w modernizację źródeł ciepła i docie-
planie budynków mieszkalnych.

Pomimo szalejących cen materiałów 
i usług, braków urządzeń grzewczych, 
materiałów izolacyjnych na rynku czy 
ograniczenia dostępności poszczegól-
nych paliw, w 2022 roku w naszym mie-
ście dokonano 165 likwidacji uciążliwych 
dla środowiska i zdrowia „kopciuchów”, 
zastępując je nowoczesnymi źródłami 
ciepła. Wśród najczęściej wybieranych 
typów instalowanych urządzeń grzew-
czych prym wiodły kotły gazowe (126). 
Mieszkańcy montowali także kotły 
na paliwa stałe: pelletowe (17) i na eko-
groszek (11), a niektórzy decydowali się 
na pompy ciepła (9) i inne urządzenia 
elektryczne (2). Do każdej z ww. inwe-
stycji mieszkańcy uzyskali dotacje w jed-
nostkowej kwocie 4.500 zł, co w sumie 

dało kwotę 742 500 zł. Środki te po-
chodziły z budżetu Gminy Radzionków, 
a także z bezzwrotnego wsparcia udzie-
lonego miastu przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię na realizację projek-
tu „Modernizacja systemów grzewczych 
w indywidualnych gospodarstwach do-
mowych na terenie Gminy Radzionków”. 
Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku 
nasze miasto również przeprowadzi-
ło proekologiczną inwestycję polegają-
cą na kompleksowej termomodernizacji 
budynku komunalnego przy ul. Knosa-
ły 20, w którym zlikwidowano paleniska 
węglowe, podłączając go do sieci cie-
płowniczej, wymieniono stolarkę okien-
ną i drzwiową oraz wykonano izolację 
cieplną.

Urząd Miasta Radzionków nie tylko 
udziela dotacji, ale również komplek-
sowo pomaga mieszkańcom w pozy-
skiwaniu dofinansowań do moderni-
zacji źródeł ciepła i termomodernizacji 
budynków z ogólnopolskiego progra-
mu „Czyste Powietrze”. Funkcjonujący 
w Referacie Ochrony Środowiska gmin-

ny punkt konsultacyjno-informacyjny 
od początku działania w połowie 2021 r. 
do końca 2022 r. sporządził dla miesz-
kańców 224 wnioski o udział w progra-
mie „Czyste Powietrze” i dla większości 
z nich przygotował rozliczenia przyzna-
nych przez WFOŚiGW w Katowicach 
dofinansowań. Poza tym w ramach 
punktu prowadzone były działania 
konsultacyjne, spotkania informacyjne 
i edukacyjne.

Krok po kroku konsekwentnie zmierza-
my ku lepszej jakości powietrza. O sku-
teczności tych wysiłków niech świadczą 
ostatnie liczby: w 2022 roku ostrzeże-
nie o ryzyku wystąpienia tzw. pozio-
mu informowania o wysokim stęże-
niu pyłów zawieszonych w powietrzu 
w Radzionkowie było ogłaszane zaled-
wie cztery razy, natomiast o ryzyku wy-
stąpienia tzw. alarmu smogowego – ani 
razu. To najlepszy wynik od lat. Oby tak 
dalej!

/Michał Gwóźdź
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Piłkarskie pożegnanie Jerzego Gruszki
Niestety na zawsze odeszła od nas kolejna le-
genda radzionkowskiego „Ruchu”. Pan Jerzy 
Gruszka zmarł dożywszy 83 lat.

Reprezentował radzionkowski klub w latach 
50. i 60. ubiegłego stulecia. Dla większości 
znany jako Ginter, w 1963 r. strzegąc radzion-
kowskiej bramki wywalczył awans do piłkar-
skich rozgrywek III ligi.

Z okazji stulecia 
„Ruchu” Radzion-
ków Jerzy Grusz-

ka wspominał 
lata, gdy bronił 

radzionkowskiej 
bramki.

Drużyna „Ruchu” Radzionków w sezonie 1962/63 świeżo po wywalczonym awansie do 
III ligi. Jerzy „Ginter” Gruszka na zdjęciu, na pierwszym planie.

Młodzi szachiści na medal
Ciderzima powróciła po covidowej przerwie i przyciągnęła spore grono zawodników. W turnieju, który rozegrany został 18 stycznia 
w sali Szkoły Podstawowej nr 2, wzięło udział 24 szachistów w wieku od 6 do 15 lat.

Szachiści w trakcie rozgrywek. 

Zawody rozegrano na dystansie siedmiu 
rund z czasem gry 10 minut na całą par-
tię dla każdego uczestnika z możliwym 
jednym błędem (drugi oznaczał przegra-
ną). Zwycięzcą został sześcioletni Patryk 
Mońka, który jak na swój wiek, prowadził 
bardzo dojrzałe rozgrywki, stosując cieka-
we pułapki szachowe. Kolejne miejsca za-
jęli Tomasz Mrowiec i Piotr Frej. W grupie 
dziewcząt najlepsza była Malwina Moń-
ka, tuż przed Oliwią Pawłowską i Emilią 

Skowronek. Dla większości był to pierw-
szy turniej w życiu. Doceniamy dobrą grę, 
zdyscyplinowanie i szacunek dla rywala. 
Rodzice mocno kibicowali swoim dzie-
ciom. Przeżywali wspólnie z uczestnika-
mi chwile radości, ale też gorycz porażki. 
Jestem przekonany, że młodzi zawodnicy 
zapamiętają, że szachy to gra królewska 
i trzeba też zachowywać się po królew-
sku – ze spokojem, godnością i dyscypli-
ną. Zawodnikom należy się szczególne 

podziękowanie za grę fair, co przy tylu 
uczestnikach i poziomie bardzo początku-
jących szachistów jest godne podkreśle-
nia. Zawody prowadził i sędziował Rudolf 
Sobczyk.
Organizatorami i sponsorami turnieju 
byli: Urząd Miasta Radzionków, Stowa-
rzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych 
„Pionek” Radzionków i Szkoła Podstawo-
wa nr 2.

/RS

W grupie dziewcząt najlepsza była Malwina Mońka. 
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Złoty certyfikat dla UKS-u
„Złoto! Mamy złoto!” – te słowa rozbrzmiały na początku stycznia w siedzibie zarządu 
UKS-u „Ruchu” Radzionków przy ul. Knosały. Miesiące przygotowań, stosy dokumentów 
oraz kontroli poskutkowały niezwykłym sukcesem – otrzymaniem Złotego Certyfikatu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dla tak niedużego klubu jakim jest radzionkowski UKS to ol-
brzymi sukces, gdyż stał się on dzięki temu jedynym klubem 
w powiecie tarnogórskim, który może pochwalić się najwyż-
szym odznaczeniem PZPN-u, jeśli chodzi o szkolenie dzieci 
i młodzieży. Dla klubu to nobilitacja i prestiż. Świadczy o naj-
wyższej jakości szkolenia sportowego, świetnym sztabie szko-
leniowym, bezpieczeństwie podczas organizowanych zajęć, 

zapewnieniu młodym piłkarzom i piłkarkom jak najlepszych 
szans do rozwoju i pokazania się poprzez udział w licznych 
turniejach, sparingach oraz rozgrywkach na najwyższym 
szczeblu. Serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do sukcesu UKS-u!

 /HB i HS 

Przed sezonem
Mimo dwóch tygodni feryjnej przerwy od zajęć lekcyjnych 
w radzionkowskim SMS-ie mało kto zapomniał o piłce noż-
nej, gdyż przygotowania do rundy wiosennej trwały nie-
przerwanie.

Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w zwiększonej 
liczbie zajęć treningowych, wykorzystując czas na przygoto-
wania do kolejnych piłkarskich zmagań i dobrze się przy tym 
bawiąc. Oprócz standardowych zajęć na boisku nie zabrakło 
też ćwiczeń siłowych, turniejów w tenisa stołowego, FIFĘ, 
wizyty na kręgielni oraz w przenośnym planetarium. Z ko-
lei uczniowie starszych roczników wyjechali na obóz zimowy 
do Buska-Zdroju, gdzie mając do dyspozycji pełnowymiaro-
we boisko ze sztuczną nawierzchnią, halę sportową, siłow-
nię, salę fitness, strefę odnowy biologicznej czy salę konfe-
rencyjną mogli w doskonałych warunkach szlifować warsztat 
piłkarski. Podczas wyjazdu rozegrano cztery mecze kontrol-
ne mierząc się trzykrotnie z Koroną Kielce (w tym z zespołem 
z Centralnej Ligi Juniorów).
Serdecznie dziękujemy zawodnikom za ich zaangażowanie 
podczas zimowych przygotowań do zbliżającego się sezonu, 
a trenerom dziękujemy za opiekę i poświęcony czas. Już te-
raz trzymamy kciuki za wiosenną rundę, która tuż, tuż!

/HB 

Zawodnicy w trakcie treningu. 

Będą nagrody
za wyniki sportowe
Jeszcze do 28 lutego br. można składać w Urzędzie Miasta 
Radzionków wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki 
sportowe. 

Na gratyfikację mają szansę zawodnicy będący mieszkań-
cami Radzionkowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki indy-
widualnie lub zespołowo w turniejach krajowych lub mię-
dzynarodowych, rozgrywanych w dyscyplinach sportowych 
olimpijskich lub paraolimpijskich. Wyróżnienia przyznane zo-
staną za 2022 r. Nagrody uzależnione są od wyników i mogą 
być rzeczowe bądź finansowe. Wnioski dotyczące nagrody 
można składać w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 1).

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Pro-
mocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19), 
tel. 32 388 71 45.

Dotacja dla UKS
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 2023 roku.

UKS „Ruch” Radzionków szkoli dzieci i młodzież z zakresu 
piłki nożnej w wieku 5-16 lat. Powstał w 2004 roku. Założyli 
go nauczyciele wuefu i trenerzy z Radzionkowa. Młodzi za-
wodnicy poszczególnych drużyn mają na swoim koncie wiele 
osiągnięć. Prezesem Zarządu klubu jest Henryk Sobala.

W grupie dziewcząt najlepsza była Malwina Mońka. 
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Noworoczny turniej „Sokoła”
Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” Radzionków zorganizował 8 stycznia br. Noworoczny Turniej Siatkarski. Wzięły w nim 
udział zaprzyjaźnione drużyny: MKS Dąbrowa Górnicza, MUKS Michałkowice, UKS Gimnazjum Blachownia, PKS Kalwaria Ze-
brzydowska, PSP 19 Kędzierzyn-Koźle i UKS Karb.

Zawodniczki turnieju.

Podczas turnieju zawodniczki miały 
okazję rywalizować ze sobą, rozgrywa-
jąc mecze siatkarskie w kategorii mini-
siatkówki czwórek. Poziom reprezento-
wany przez siatkarki był bardzo wysoki, 
co wpłynęło na wyrównany poziom roz-
grywek.

Zaproszone kluby wystawiły po kilka 
drużyn, co zaowocowało mocną „dwu-
nastką”, która podjęła zmagania na ra-
dzionkowskiej hali sportowej. MKS „So-
kół” Radzionków wystawił trzy zespoły, 
UKS Karb odwiedził nas z jednym ze-
społem, MUKS Michałkowice, UKS 
Gimnazjum Blachownia oraz PSP 19 Kę-
dzierzyn-Koźle przygotował po dwie 
mocne drużyny, a MKS Dąbrowa Gór-
nicza oraz PKS Kalwaria Zebrzydowska 
przyjechały do Radzionkowa z pojedyn-
czymi zespołami.

Drużyny rozegrały mecze w systemie 
każda z każdą. Zdobywały za wygraną 
punkty, które na koniec turnieju po pod-

liczeniu wskazały wygranych. Na po-
dium znalazły się: MKS „Sokół” Radzion-
ków 1 (I miejsce), UKS Gimnazjum 
Blachownia 1 (II miejsce), UKS Gimna-
zjum Blachownia 2 (III miejsce). Kolejne 
miejsca zajęły zespoły: MKS Dąbrowa 
Górnicza (IV miejsce), MKS „Sokół” Ra-
dzionków 2 (V miejsce), MUKS Michał-
kowice 1 (VI miejsce), PSP 19 Kędzie-
rzyn-Koźle 1 (VII miejsce), MKS „Sokół” 
Radzionków 3 (VIII miejsce), UKS Karb 
(IX miejsce), PSP 19 Kędzierzyn-Koźle 2 
(X miejsce), PKS Kalwaria Zebrzydowska 
(XI miejsce), MUKS Michałkowice 2 (XII 
miejsce).

Wszystkim klubom serdecznie dzięku-
jemy za przyjęcie naszego zaproszenia 
i udział w bardzo wyrównanym turnie-
ju siatkarskim, gdzie każda z drużyn za-
prezentowała się z jak najlepszej strony. 
MKS „Sokół” Radzionków pragnie po-
dziękować również Kazimierzowi Gwoź-
dziowi – Wiceprzewodniczącemu Rady 
Powiatu Tarnogórskiego za przyjęcie 

zaproszenia i uhonorowanie wszyst-
kich zawodniczek nagrodami. Kazimierz 
Gwóźdź od samego początku wspiera 
działalność MKS „Sokoła” Radzionków, 
wszakże był założycielem klubu, a obec-
nie jest jego honorowym prezesem.

Wszystkim zawodniczkom serdecznie 
gratulujemy rywalizacji fair play oraz 
uzyskanych wyników. Trenerom dzięku-
jemy za zaangażowanie oraz szkolenie 
dzieci i młodzieży w zakresie piłki siat-
kowej. Wierzymy, że wśród naszej mło-
dzieży są przyszłe gwiazdy siatkarskie.

MKS „Sokół” Radzionków pragnie rów-
nież serdecznie podziękować Miej-
skiemu Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji za współpracę i udostępnienie hali 
sportowej. Dziękujemy także sponso-
rom, którzy wsparli klub podczas zawo-
dów, w szczególności firmie Indyk-Śląsk 
Sp. z o.o. z Wieszowy.


