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Nowoczesny plac zabaw, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia i wybieg dla psów. 
To tylko niektóre z nowych elementów, jakie pojawiły się w Rojcy na „plantach”. 
Mieszkańcy korzystać mogą już z nowej infrastruktury.

– W styczniu zakończyły się procedury odbiorcze związane z zagospodarowaniem tere-
nu wokół osiedla robotniczego „Hugona”, tzw. „plant”. W ramach inwestycji powstał plac 
zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna. Ustawiono również stoły 
do gry w ping-ponga, szachy i warcaby. Całość uzupełniają liczne alejki i mała architektura. 
Powstały również miejsca postojowe i ogrodzony wybieg dla psów. Odwiedzający „planty” 
korzystać mogą także z ogólnodostępnej toalety – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. – Koszt przeprowadzonej inwe-
stycji to ponad 5,1 mln zł – dodaje.
To nie jedyne prace prowadzone w ramach rewitalizacji Rojcy. W ostatnich tygodniach 
zamontowano system monitoringu obejmujący teren ul. Kużaja, Pawlaka, Skotnickiej 
i Sikorskiego. W tym przypadku koszt inwestycji to ponad 286 tys. zł, z czego unijna 
dotacja wyniosła ponad 223 tys. zł. Zakończyły się też prace związane z przebudową in-
stalacji wewnętrznych, docieplenia stropów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
(zewnętrznej) w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego. W dalszym 
ciągu trwają roboty związane z budową wentylacji, które zakończyć mają się w drugim 
kwartale 2020 r. Wartość przedsięwzięcia to ponad 5,9 mln zł.

str. 3

DOTACJA 
DLA KLUBU
Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” 
Radzionków otrzymał dotację 
w wysokości 55 tys. zł z budżetu 
gminy na szkolenia sportowe dzieci 
i młodzieży w zakresie piłki nożnej. 

Dofinansowanie przyznane zostało 
w ramach postępowania konkursowe-
go na realizację zadania publicznego 
w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w 2020 roku. 

CORAZ PIĘKNIEJSZA
NASZA ROJCA

JUBILEUSZ
Już pięć lat minęło od powstania 
Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku. W ramach jubileuszu 
odbędzie się kilka ciekawych 
imprez. 

Za nami jedno z wydarzeń, które Cen-
trum organizuje od początku swojego 
istnienia. V Bieg Pamięci Deportowa-
nych Górnoślązaków odbył się 13 lute-
go. Trasa o długości 5 km wiodła ulica-
mi miasta. Po biegu uczestnicy mogli 
wziąć udział w wernisażu wystawy 
stworzonej z materiałów archiwalnych 
zbieranych przez pracowników Cen-
trum od 2015 roku. W skład ekspozycji 
wchodzą m.in. dokumenty dotyczące 
Tragedii Górnośląskiej, które dostar-
czyli mieszkańcy Radzionkowa.
Główna część obchodów jubileuszo-
wych zaplanowana jest na 22 lutego. 
Tego dnia odbędzie się rekonstrukcja 
historyczna (więcej na str. 3) ukazują-
ca szczegóły Tragedii Górnośląskiej. 
28   lutego natomiast, uczniowie ra-
dzionkowskich szkół podstawowych 
będą mogli wziąć udział w konkursie 
historycznym o tematyce deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 
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rozmowa z ALEKSANDRĄ GRYBOŚ 
Skarbnikiem Miasta Radzionków

STABILNY,
ALE TRUDNY BUDŻET

Jako wieloletni samorządowiec, ma Pani 
okazję obserwować jak na przestrzeni lat 
zmienia się kondycja finansowana samo-
rządów. Jest lepiej czy gorzej? Jak ocenia 
Pani sytuację finansową miasta?

Samorządy są w coraz trudniejszej sytuacji fi-
nansowej, a przygotowanie budżetu staje się 
coraz większym wyzwaniem. Zgodnie z zasa-
dą rządzącą każdym budżetem, jego bieżąca 
część musi być zrównoważona. Oznacza to, 
że wydatki bieżące nie powinny przekroczyć 
bieżących dochodów. Mogą być równe, niż-
sze, ale nawet o jeden grosz nie mogą być wyż-
sze. Ten wymóg coraz trudniej nam spełnić.

Z czego wynikają te trudności?

Przede wszystkim z czynników zewnętrznych, 
niezależnych od gminy. W ubiegłym roku 
zmienił się system podatkowy. Osoby do 26. 
roku życia zostały zwolnione z podatku do-
chodowego. Zmienił się też pierwszy próg po-
datkowy z poziomu 18% na 17%, co przekłada 
się na mniejsze wpływy z tytułu podatku do-
chodowego od osób fizycznych do budże-
tu centralnego, a to z kolei rzutuje na finan-
se gminy. W ubiegłym roku wzrost środków 
z podatku dochodowego dla gminy w sto-
sunku do 2018 r. kształtował się na poziomie 
2,5 mln zł. W tym roku w stosunku do 2019 r. 
to tylko 650 tys. zł. To bardzo duża różnica. Nie 
zapominajmy też o podwyżkach cen energii, 
co przekłada się na wzrost kosztów utrzyma-
nia jednostek gminnych czy oświetlenia ulicz-
nego. Większe ceny energii to również wzrost 
kosztów zakupu towarów, usług czy robót 
budowlanych. Każdy przetarg będzie więc 
droższy. Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na nasz budżet są wynagrodzenia, stanowią-
ce ponad 35% wydatków budżetu. Od 1 stycz-
nia br. wzrosła wysokość pensji minimalnej 
i stawki godzinowej wypłacanej zatrudnio-
nym na podstawie umowy o dzieło i umowy 
zlecenia. Wzrastają też pensje nauczycieli, któ-
rych nie jesteśmy w stanie pokryć z subwencji 
oświatowej.

W jaki sposób oświata wpływa na kondycję 
finansową gminy?

Oświata pochłania znaczną część budżetu. 
W tym roku wydatki na to zadanie stanowią 
ok. 31%. Rokrocznie przyznawana subwencja 
nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów 
związanych z funkcjonowaniem systemu edu-
kacji, co skutkuje tym, że musimy dokładać 
z własnego budżetu. Ponadto z roku na rok 
wzrasta różnica pomiędzy otrzymywaną sub-
wencją oświatową a wydatkami na oświa-
tę. Tegoroczna subwencja wyniosła niecałe 
13 mln zł, a zaplanowane wydatki na zadania 
w zakresie oświaty wynoszą ok. 27,5 mln zł, do-
kładamy więc 14,5 mln zł.

Czy w tym roku gmina zabezpieczyła środ-
ki na inwestycje?

Tak, ale są one zdecydowanie mniejsze niż 
jeszcze rok temu. W 2019 r. wydatki majątko-
we, a więc przeznaczone na inwestycje, kształ-
towały się na poziomie 30 mln zł, co stanowi-
ło ok. 27,8% naszego budżetu. W tym roku to 
kwota ok. 12 mln zł (14% budżetu). Trzeba jed-
nak pamiętać, że wiele z miejskich inwesty-
cji realizowanych jest przy wsparciu środków 

unijnych oraz środków z budżetu państwa. 
Wkład własny gminy kształtuje się na pozio-
mie 5% lub 15%. Jeśli odetniemy zewnętrzne 
dofinansowanie, to okaże się, że na inwesty-
cje nie zostanie zbyt wiele. Pamiętajmy też, 
że w tym roku kończą się środki dostępne 
w puli zarezerwowanej na lata 2014-2020. Ko-
lejny budżet UE jest dopiero w trakcie ustala-
nia. Realnie więc pieniądze unijne będą do-
stępne za 2-3 lata.

Czy i na czym gmina zamierza oszczędzać?

W każdym budżecie jest część wydatków, tzw. 
obligatoryjnych, które muszą się w nim zna-
leźć i nie możemy na nich oszczędzać. Doty-
czy to takich obszarów jak, m.in.: oświata, bez-
pieczeństwo, utrzymanie dróg. Jest jednak też 
grupa wydatków nieobowiązkowych, związa-
nych z zadaniami z zakresu np. kultury, spor-
tu i rekreacji czy promocji, w których nastąpią 
cięcia. Z części zadań będziemy musieli zrezy-
gnować, a inne realizować w mniejszym za-
kresie. Czeka nas trudny rok. Generalnie przed 
samorządami dość niepewna i trudna przy-
szłość.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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dokończenie ze str. 1

Udało się! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu miesz-
kańców Radzionkowa, przy Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym powstanie boisko wielofunkcyjne. 
Pieniądze pozyskano w ramach Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Pomysłodawcą projektu oraz osobą, która zmobilizowała 
mieszkańców do głosowania był radny Grzegorz Szeremeta.
– Podopieczni i personel Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Radzionkowie od dawna marzyli o obiekcie sportowym 
z prawdziwego zdarzenia. Niestety, budowa hali sportowej nie 
była możliwa. Pomyślałem więc o zagospodarowaniu tamtejsze-
go boiska trawiastego, które od lat jest nieużywane, ze względu 
na swoje spore rozmiary oraz stan nawierzchni. Po konsultacji 
z dyrekcją MOW oraz radnym powiatu tarnogórskiego Dariuszem 
Wysypołem, przystąpiłem do realizacji moich zamierzeń – mówi 
Grzegorz Szeremeta.

W ramach projektu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy 
ulicy Sikorskiego 7 zostanie wyposażony w boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach odpowiadających polu gry do piłki ręcznej. 
Na tym obszarze zostaną także wpisane dwa boiska do koszy-
kówki oraz jedno do siatkówki. Obok pojawi się 60 metrowa 
bieżnia oraz skocznia w dal. Poza podopiecznymi MOW, z obiek-
tów będą korzystali także uczniowie pobliskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 4.

Pieniądze – ponad 550 tys. zł, udało się pozyskać w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Śląskiego. Głosowanie trwało od 12 do 30 listopada.
– Pomysł wykorzystania pieniędzy z powiatowego budżetu oby-
watelskiego w celu remontu chodnika wzdłuż ulicy Długiej spalił 
na panewce. Nie udało się, więc zmieniłem nieco taktykę. Pod-
szedłem do tego bardziej bezpośrednio. Poza informacjami w in-
ternecie i mediach społecznościowych, zorganizowaliśmy punkt 
głosowania w Urzędzie Miasta Radzionków, gdzie osobiście za-
chęcałem mieszkańców do oddania głosu. W akcję zaangażowa-
ły się także podopieczne MOW, które na zajęciach poza ośrodkiem 
zbierały głosy. Pod koniec wynająłem także stoisko w Centrum 
Handlowym M1, gdzie również staraliśmy się przekonać ludzi 
do naszego pomysłu – mówi Grzegorz Szeremeta.

Radzionkowski projekt zdobył łącznie 2023 głosy i będzie jed-
nym z dwóch realizowanych w powiecie tarnogórskim. Ogól-
nie, w całym województwie, dofinansowanie zdobyły 43 po-
mysły.
– Ogromnie się cieszę, że przy takiej liczbie inwestycji, jakie mają 
miejsce w Radzionkowie, uda się zrealizować jeszcze jedną, i to bez 
obciążania budżetu miasta. To przede wszystkim ogromna zasłu-
ga samych podopiecznych MOW, których zaangażowanie jest nie 
do przecenienia. Dziękuję także dyrekcji i personelowi ośrodka, 
a także wszystkim radnym za wsparcie na każdym etapie – mówi 
Grzegorz Szeremeta.

W tej chwili toczą się postępowania przetargowe. Boisko 
ma być gotowe pod koniec wakacji. 

Wojewódzkie pieniądze 
dla Radzionkowa!

– Gmina przystępuje aktualnie do drugiego etapu projektu „Zago-
spodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie”. 
W styczniu br. podpisana została umowa na realizację przedsięwzię-
cia – mówi Justyna Misiołek. – W ramach inwestycji zagospodaro-
wany zostanie teren bezpośrednio przy budynkach Kużaja 58-70 oraz 
Sikorskiego 4. Powstaną: parking, trzy miniplace zabaw dla dzieci, 
alejki, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg. Prace zakończyć mają 
się w październiku br. To zadanie również jest dofinansowane z UE – 
dodaje.
Ostatnim elementem rewitalizacji osiedla „Hugona” będzie re-
mont elewacji familoków. W pierwszym kwartale br. ogłoszo-
ny zostanie przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji. 
Zgodnie z założeniami do wykonawcy należeć będzie oczysz-
czenie elewacji i naprawa pęknięć, wykonanie hydroizolacji i ter-
moizolacja części przyziemia oraz odtworzenie detali architek-
tonicznych. 

Coraz piękniejsza nasza Rojca

Do końca lutego składać można wnioski w Urzędzie Mia-
sta Radzionków o przyznanie nagród za wysokie wyniki 
sportowe.

Na gratyfikacje pieniężne mają szansę zawodnicy, którzy osią-
gnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo w turniejach 
krajowych lub międzynarodowych rozgrywanych w dyscypli-
nach sportowych olimpijskich lub paraolimpijskich. Wyróżnienia 
przyznane zostaną za 2019 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 za-
kresie udziela  Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej 
(II piętro, pokój nr 19), tel. 32 388 71 45. 

Nagrody za wyniki sportowe

W ramach obchodów rocznicy powstania Centrum Doku-
mentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, 
22  lutego o godz. 15.00 odbędzie się rekonstrukcja histo-
ryczna.

Na plac przed budynkiem Centrum (dawny dworzec PKP) przyjadą 
członkowie grup rekonstrukcyjnych z całego Śląska. Część  wcieli się 
w żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej. Pozostali w więźniów, któ-
rzy zostaną deportowani. Wydarzenie wspomogą uczniowie współ-
pracujący z Centrum, którzy w strojach z lat 40. będą odgrywali rolę 
mieszkańców.
Rekonstrukcje historyczne to szybko rozwijający się ruch związany 
m.in. z wojskowością, z kultywowaniem tradycji jednostek wojsko-
wych z różnych krajów i epok. Obecnie w Polsce działa kilkaset grup 
rekonstrukcyjnych, a co roku rośnie liczba imprez, których uczestnicy 
odtwarzają ważne wydarzenia historyczne.
Do tej pory w naszym mieście nie było jeszcze tego typu wydarzenia.  
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na widowisko 22 lutego. 
Szczegóły wydarznia dostępne są na stronie: www.deportacje45.pl. 

Rekonstrukcja historyczna
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Budynki mieszkalne już gotowe
W najbliższych tygodniach do użytku zostaną oddane nowe bu-
dynki mieszkalne. Pierwszy z nich to wielorodzinny blok przy 
ul. Lipoka 9, który przeszedł generalny remont. Po przebudowie 
do dyspozycji potrzebujących mieszkańców jest 12 mieszkań. 
Gmina przeznaczyła na ten cel 1,4 mln zł, z czego 45% kwoty to do-
finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Do-
płat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia bu-
downictwa socjalnego i komunalnego. W styczniu br. zakończyły 
się też prace związane z budową nowego budynku socjalnego 
przy ul. Nieznanego Żołnierza. Aktualnie wszczęta została proce-
dura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W obiekcie dostęp-
nych jest 14 mieszkań socjalnych. Koszt tej inwestycji to ponad 
1,5 mln zł, z czego 35% kwoty to dotacja z Banku Gospodarstwa 
Krajowego z Funduszu Dopłat. 

Przygotowania
do inwestycji drogowych
Myśląc o przyszłych inwestycjach drogowych, gmina przygoto-
wuje dokumentacje projektowe dla:
– przebudowy ul. Artylerzystów od skrzyżowania z ul. Kadetów 
do skrzyżowania z ul. Lotników wraz z ul. Artylerzystów 70-74; 
koszt zadania to 34 tys. zł
– budowy oświetlenia ul. Knosały (na odcinku od Ronda Żołnie-
rzy Radiotechników do granicy miasta) na kwotę 43 tys. zł
– budowy przedłużenia ul. Marii Dąbrowskiej w kierunku ul. Nie-
znanego Żołnierza oraz w kierunku północnym od skrzyżowa-
nia z ul. Wspólną
– budowy drogi łączącej ul. Jaśminową z ul. Księżogórską wraz 
z parkingiem
– budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej.
Kolejnym etapem tych prac będą starania o dofinansowanie po-
wyższych zadań i ich budowa w jak najszybszym czasie. 

Jest pozwolenie
na budowę basenu
Gmina uzyskała pozwolenie ze Starostwa Powiatowego na bu-
dowę krytej pływalni. Nowy obiekt ma powstać w sąsiedztwie 
hali sportowej. Gmina na realizację inwestycji będzie starała się 
pozyskać środki zewnętrzne. 

Prace przy Centrum Przesiadkowym
Budowa Centrum Przesiadkowego przy Dworcu PKP Rojca w Ra-
dzionkowie jest jedną z kluczowych miejskich inwestycji. Aktual-
nie prowadzone są prace związane z usunięciem kolizji z kablami 
elektroenergetycznymi, zlokalizowanymi pod projektowanym 
budynkiem. Z uwagi na konieczność ich usunięcia został podpi-
sany aneks zmieniający termin zakończenia wykonania zadania 
do 30 września 2021 r. 

Inwestycje w mieście Przebudowa bloku sportowego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie jeszcze w tym roku zyska 
nowe zaplecze sanitarne sali gimnastycznej. W styczniu uzyskano 
pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego. Planowany 
termin zakończenia prac to drugi kwartał 2020 r. Po zakończeniu 
robót budowlanych zostaną rozpoczęte działania związane z uzy-
skaniem pozwolenia na użytkowanie. Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 420 tys. zł. 

Aura sprzyja pracom na rynku
Łagodna zima i brak śniegu sprawiają, że kontynuowane są prace 
związane z powstaniem płyty rynku. Aktualnie trwa budowa zbior-
nika wody i fontanny. Układana jest również nawierzchnia z płyt 
betonowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 
to drugi kwartał 2020 r. Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł. 

Termomodernizacja budynków
Budynki Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Komisariatu Policji 
w Radzionkowie przejdą termomodernizację. W grudniu podpisa-
no umowę na wykonanie dokumentacji projektowych oraz robót 
budowlanych i instalacyjnych w ramach systemu „zaprojektuj i wy-
buduj”.

W ramach projektu zaplanowano modernizację systemu grzew-
czego, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymia-
nę okien i drzwi. Prace związane z uruchomieniem centralnego 
ogrzewania prowadzone będą do końca września, natomiast ro-
boty budowlane potrwają do grudnia 2020 r. Całkowity koszt inwe-
stycji to ponad 1,5 mln zł. Zadanie zostanie dofinansowane w 85% 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.3.4. Efektywność ener-
getyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej). 

Znamy już tegoroczny budżet miasta. Dochody wyniosą 
ponad 89 mln zł, a na wydatki przeznaczonych zostanie 
ponad 87 mln zł. Wypracowana nadwyżka w kwocie po-
nad 1,1 mln zł wykorzystana będzie na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów. 

Gmina najwięcej środków przeznaczy na oświatę i wychowanie – 
ponad 27 mln zł. Na wsparcie rodzin zaplanowano ponad 21 mln 
zł. Na zadania związane z sektorem administracji publicznej prze-
znaczonych zostanie ponad 10 mln zł. Ważną częścią miejskiego 
budżetu jest też gospodarka mieszkaniowa – na ten cel zarezer-
wowano ponad 6,8 mln zł, zaś na gospodarkę komunalną i ochro-
nę środowiska ok. 5,6 mln zł. Na działalność kulturalną i związaną 
z ochroną dziedzictwa narodowego zapewniono pulę ok. 2,3 mln 
zł, a na rozwój kultury fizycznej – 2,1 mln zł. 

(ŁK)

Nowy budżet miasta
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Z ALEKSANDRĄ RADZIOCH-DZIENIS, członkiem Stowarzyszenia
Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie,
rozmawiamy na temat projektu „Przystań Miejska 2”
oraz oferowanej pomocy.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
pomaga mieszkańcom Radzionkowa już 
od wielu lat. Komu w szczególności ofero-
wane jest wsparcie?
Aktualnie realizujemy trzy projekty unijne. 
Każdy z naszych projektów poprzedza szcze-
gółowa analiza potrzeb w mieście. Część Ra-
dzionkowa to tzw. „tereny rewitalizowane” 
(po byłej kopalni i PGR). Programy realizowane 
przez nasze stowarzyszenie mają m.in. na celu 
pomoc mieszkańcom i wsparcie w zakresie ak-
tywizacji społecznej i zawodowej. Nasza ofer-
ta skierowana jest do osób w każdym wieku: 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 
Szczególne miejsce zajmują seniorzy, osoby 
niepełnosprawne i niesamodzielne, do któ-
rych adresowany jest projekt „Przystań Miej-
ska 2”.

Dlaczego z pomocy korzystają głównie se-
niorzy?
W naszym mieście jest wielu seniorów, osób 
z orzeczoną niepełnosprawnością i osób nie-
samodzielnych, którzy wymagają dodatkowej 
opieki. W przeważającej części opiekę nad tymi 
osobami zapewnia najbliższa rodzina, czasem 
kosztem wielu wyrzeczeń. Są i tacy, którymi 
rodzina nie jest w stanie opiekować się w wy-
starczającym zakresie, ze względu na przykład 
na pracę zawodową czy inne ważne życiowo 
obowiązki. Są też tacy, którzy najbliższych już 
po prostu nie mają. Kierujemy do nich pomoc 
w opiece w postaci asystentów.

Jakie kryteria należy spełnić, aby zakwali-
fikować się do projektu?
Najważniejszym kryterium jest orzeczenie 
o niepełnosprawności lub zaświadczenie 
lekarskie, z którego jasno wynika, że dana 
osoba wymaga wsparcia osób trzecich 
w pewnych czynnościach życia codzien-
nego. Uczestnik musi także mieszkać lub 
być powiązany z terenem rewitalizowa-
nym. Co ważne nie mamy kryterium wieku. 
Choć pod naszą opieką znajdują się przede 
wszystkim osoby starsze, nasze drzwi pozo-
stają otwarte także dla młodszych, spełniają-
cych ww. kryteria.

Jakie wsparcie można otrzymać?
Na uczestników projektu czeka pomoc asy-
stentów osobistych osób niepełnospraw-
nych/niesamodzielnych. Kiedy otrzymujemy 
zgłoszenie osobiste lub telefoniczne od zain-
teresowanego lub jego rodziny, umawiamy się 
na wizytę domową w celu zawarcia kontraktu 
i ustalenia szczegółowego zakresu usług wy-
nikającego z indywidualnych potrzeb pod-
opiecznego. Tworzymy indywidualny plan 
działania, określamy dni i godziny, w których 
będzie udzielana pomoc asystencka. Zada-
niem asystentów jest pomoc uczestnikowi 
we wszelkich czynnościach, z którymi sobie 
nie radzi. Najczęściej to: towarzyszenie, poda-
nie posiłku, załatwianie wizyt lekarskich, drob-
ne porządki, załatwianie spraw urzędowych, 
towarzyszenie w czasie spacerów, czasami-
pomoc przy toalecie itp. Asystenci przypomi-
nają podopiecznym o zażyciu lekarstw, nato-
miast nie wykonują czynności pielęgniarskich, 
takich jak: zastrzyki, kroplówki itp. Stanowią 
uzupełnienie opieki pielęgniarskiej i rodzinnej 
dla osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej.

Kim są asystenci wspierający uczestników?
To emerytowane pielęgniarki bądź inne osoby 
kwalifikowane, mające doświadczenie w opie-
ce nad osobami niepełnosprawnymi i niesa-
modzielnymi. Wszystkie mają doświadczenie 
w pracy z seniorami. Mają również odpowied-
nie predyspozycje osobowościowe: są empa-
tyczne, otwarte i wrażliwe. Asystentki bardzo 
angażują się w pomoc swoim podopiecznym. 
Projekt przewiduje co najmniej 24 godziny 
asystentury na podopiecznego w miesiącu. 
Jednak czas pracy asystenta (godziny, dni), 
ustalany jest każdorazowo indywidualnie, 
w zależności od potrzeb.

Jak reagują uczestnicy i ich rodziny na po-
czątku?
Seniorzy czasem są nieufni wobec obcej oso-
by w domu. Rodziny także miewają zrozumia-
łe obawy. Uważają czasem, że przystąpienie 
do projektu może świadczyć o nie wywiązy-
waniu się przez nich z obowiązku opieki nad 
rodzicem, babcią czy dziadkiem. To nie jest 
dobre myślenie. Pomoc asystenta dotyczy 

przede wszystkim osoby niesamodzielnej, 
ale również jest to tzw. „pomoc wytchnienio-
wa” dla rodzin opiekujących się podopiecz-
nym. Bardzo szybko nasze asystentki stają się 
osobami zaufanymi, a nawet bliskimi, na któ-
re zarówno seniorzy, jak i ich rodziny czekają 
i przyjmują z radością. Są przydatne, pomocne 
i godne zaufania.

Czy do projektu można się jeszcze zgła-
szać?
Tak. Do projektu przystąpić można w każdej 
chwili. Tak długo, jak pozwolą nam na to środ-
ki, będziemy przyjmowali nowych uczestni-
ków. Planowane są nowe projekty, których 
realizacja pozwoli na zapewnienie i kontynu-
owanie opieki asystenckiej na najbliższe lata.
Zgłaszać można się w Centrum Usług Społecz-
nych prowadzonym przez nasze stowarzy-
szenie przy ulicy Kużaja 51 (stacja benzynowa 
Moya), lub pod numerem telefonu: 668 251 
884.
Nikt, kto się do nas zgłosi, nie zostanie bez 
opieki. Opłata jaką pobieramy to 2 złote 50 
groszy za godzinę usługi. Jest to opłata stała 
i raczej symboliczna. Chodzi tu o to, w opinii 
organów finansujących, aby po zakończeniu 
projektu rodziny były zainteresowane utrzy-
maniem tych usług w przyszłości dla swoich 
bliskich. 

Rozmawiał:
Dominik Wójcik

U NAS NIKT NIE ZOSTANIE 
BEZ OPIEKI

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionko-
wie powstało w 2004 roku. Jego pomysłodawcą, wspólnie 
z innymi, jest obecny prezes Adam Płonka.

Pierwsze projekty realizowano już w 2005 r. wspólnie 
z Fundacją Batorego i samorządami, a w 2011 roku Stowa-
rzyszenie zrealizowało pierwsze projekty unijne. Do dzi-
siaj, mają już za sobą ponad 45 projektów i różnych akcji 
prospołecznych. Głównym celem działalności organizacji 
jest inicjowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich dzia-
łań służących rozwijaniu aktywności społecznej, rozpo-
znawanie potrzeb i problemów społecznych oraz wspiera-
nie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej. Obecnie, 
Stowarzyszenie realizuje trzy duże projekty unijne, w któ-
rych wspiera osoby starsze, niesamodzielne, bez pracy lub 
nisko zarabiające oraz młodzież z terenów rewitalizowa-
nych w Radzionkowie.
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Bohater publikacji to wieloletni or-
ganista katedry opolskiej, uznany 
w Polsce „harmonista”, pedagog. 
Ze szkołą organistowską związa-
ny jest od 1 września 1974 r., czy-
li od pierwszego dnia jej istnienia. 
Za swoje osiągnięcia został wyróż-
niony wieloma nagrodami i odzna-
czeniami, w tym m.in.: Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz przyznanym przez 
Jana Pawła II Krzyżem Papieskim 
„Pro Ecclesia et Pontifice”. Rozmo-
wę z muzykiem przeprowadziła Do-
minika Gorgosz, dziennikarka Radia 
DOXA w Opolu. Książka powstała 
z okazji 80. urodzin Alfreda Bączko-
wicza. Dostępna jest m.in. w księ-
garniach internetowych. 

Śląska Fermata

Moc atrakcji czekała w Radzionkowie 
na uczniów, którzy ferie postanowili spędzić 
w mieście. Jak zwykle nie zabrakło zajęć spor-
towych, artystycznych i wycieczek.

Do organizacji ciekawych wydarzeń w czasie ferii zimo-
wych przyzwyczaił nas już Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. W tym roku, uczniowie mogli pograć w badmin-
tona, siatkówkę, koszykówkę czy minipiłkę nożną. Nie 
zabrakło również pokazów strażackich czy wojskowych. 
Kolorowo na hali MOSiR zrobiło się 15 stycznia – wte-
dy odbył się bowiem karnawałowy bal przebierańców, 
na który przybyło około 70 dzieci wraz z opiekunami. 
Dzień później można było natomiast sprawdzić swoją 
wiedzę w quizie sportowym z nagrodami. Nie lada atrak-
cją był także symulator latania samolotem, z którego 
skorzystać można było 17 i 24 stycznia.

Nie zawiodło również Centrum Kultury „Karolinka”. 
W trakcie przerwy od szkoły działało tam „Feryjne kino 
zimowe”. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. filmy: „Kraina 
lodu 2”, „Nadzwyczajni”, „Śnieżna paczka”, „Młody reni-
fer Alex”. Organizowano również warsztaty plastyczne 
i robotyki oraz sesje gier planszowych. 12 stycznia na sce-
nie wystąpiła Małgorzata Hutek z zespołem.

Spore grono uczniów wzięło udział w zajęciach organi-
zowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filii 
przy ulicy Kużaja 19. Odbyły się tam warsztaty „Zimowe 
wyklejanki, zgadywanki, czytanki”. Dzieci mogły także 
przygotować upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dziękujemy instytucjom i organizacjom pozarządowym, 
które przyczyniły się do organizacji ferii w mieście.

(DW)

Tak spędzaliśmy ferie
Na rynku wydawniczym w ramach debiutującego cyklu „Śląska 
Fermata” ukazała się książka – wywiad-rzeka z Alfredem Bącz-
kowiczem, pochodzącym z Radzionkowa nauczycielem Diece-
zjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

Radzionków w liczbach
Według danych przedstawionych przez Urząd Miasta Radzionków, pod koniec 
ubiegłego roku gmina liczyła 15 976 mieszkańców. Odnotowano 149 urodzeń 
i 199 zgonów. Liczba nowych zameldowań wyniosła 399. Udzielono 82 śluby 
cywilne. Najpopularniejsze imiona nadane w 2019 r. w naszej gminie to: Woj-
ciech, Helena, Natalia. 

Krwiodawcy nie zawiedli
220 litrów krwi zebranych w 2019 roku – to bilans akcji orga-
nizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża „Skarbek”. 

Do Radzionkowa, w 2019 roku, krwiobusy przyjeżdżały w marcu, czerwcu, 
wrześniu i grudniu. Średnio, w każdej akcji uczestniczyło około 50 osób nie tyl-
ko z naszego miasta, ale i z ościennych miejscowości. Podczas ostatniej akcji, 
która odbyła się w sobotę, 7 grudnia, zgłosiło się 60 krwiodawców, z których 53 
mogło oddać krew. Klub „Skarbek” zorganizował również dwie akcje w Woź-
nikach. W lipcu i wrześniu, krew oddało łącznie 60 osób. Zebrano prawie 30 
litrów.
– Dziękujemy wszystkim honorowym krwiodawcom – tym, którzy krwią dzielą się 
regularnie, a także tym, którzy w 2019 roku postanowili zrobić to po raz pierwszy – 
mówi Wiesław Białobrzewski prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskie-
go Czerwonego Krzyża „Skarbek”.
W 2020 roku, krew będzie można oddać  7 marca, 6 czerwca, 5 września i 5  grud-
nia. Rok ten będzie dla Klubu „Skarbek” wyjątkowy. Obchodzi ono bowiem 
50-lecie istnienia. 27 czerwca w restauracji Relax w Radzionkowie, odbędzie się 
uroczysta gala. Zaproszeni zostaną honorowi krwiodawcy nie tylko z naszego 
miasta, ale i okolicznych stowarzyszeń. 
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Sowia Noc tuż tuż

Już po raz trzeci Śląski Ogród Botaniczny zaprasza 
wszystkich entuzjastów przyrody do udziału w Sowiej 
Nocy. W tym roku odbędzie się ona w piątek 20 marca 
o godz. 18.00.

Jest to okazja do spotkania ludzi, którzy pasjonują się sowami 
i z pewnością wiele ciekawego o nich opowiedzą. Jest to również 
okazja do bliższego poznania biologii tych często tajemniczych 
ptaków i nietuzinkowego, mądrego spędzenia jednego z pierw-
szych wiosennych wieczorów. Na ten dzień zaplanowano w auli 
Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej kilka prelekcji, ponadto 
obserwacje mikroskopowe sowich piór i wypluwek, warsztaty 
stolarskie, podczas których wspólnie wykonamy budki lęgowe 
dla sów, wystawę prac Michała Molickiego, sowie warsztaty ar-
tystyczne dla najmłodszych i oczywiście na zakończenie – noc-
ne wyjście do parku lub ogrodu celem nasłuchiwania sów. Udział 
w imprezie jest bezpłatny, jednak warto zabrać z sobą portfel, 
bo będzie można również nabyć gustowne sowy z drewna lub 
filcu.
Sowia Noc to pierwsza z kilku zaplanowanych przez Śląski Ogród 
Botaniczny imprez przyrodniczo-rodzinnych na 2020 r. O szcze-
gółach będziemy informować na bieżąco, natomiast już dziś war-
to zaznaczyć sobie w kalendarzu następujące daty:

 • 19 kwietnia – Dzień Ziemi
 • 7 czerwca – Dzień Owadów i Pajęczaków
 • 31 sierpnia – Piknik z Okazji Zakończenia Wakacji
 • 27 września – Dzień Jabłoni.

Szczegóły dotyczące imprez można śledzić na stronie:
www.obradzionkow.robia.pl lub na profilu FB Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego w Radzionkowie. 

Julia Góra

Zimowe Ptakoliczenie

Jak co roku, w ostatni weekend stycznia w całej Polsce, 
również w Radzionkowie, pod patronatem Ogólnopol-
skiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.otop.org.
pl), odbywały się wycieczki ornitologiczne w ramach Zi-
mowego Ptakoliczenia.

Inicjatorem akcji w Radzionkowie był Śląski Ogród Botaniczny, 
a przewodnikiem Łukasz Fuglewicz. W wycieczce wzięło udział 28 
miłośników ornitologii, w tym sześcioro dzieci. Niestety niedzielny 
poranek 26 stycznia okazał się nieco wilgotny i mglisty, a nie jest 
to pogoda, która sprzyja ptasiej aktywności. Jednak pomimo prze-
nikliwego zimna wycieczka trwała niemal dwie godziny, a uczestni-
cy, zarówno starsi, jak i młodsi, byli bardzo aktywnie zaangażowani 
w obserwacje. Przy pomocy lornetek, wspomagając się atlasami, 
przeczesano ogród botaniczny i jego okolicę. Udało się zaobser-
wować 26 okazów, należących do 10 różnych gatunków (a np. trzy 
lata temu policzyliśmy 34 okazy z 21 gatunków). Oto pełna lista 
w kolejności alfabetycznej: bogatka 3, czapla siwa 1, dzięcioł duży 
2, dzięciołek 1, gil 3, kos 5, kwiczoł 4, modraszka 1, pełzacz 1, sójka 5. 
Pozostał lekki niedosyt – nie udało się spotkać ani jednego z licznie 
tu przebywających raniuszków, nie było również srok, kowalików 
czy dzwońców. Mimo wszystko było inspirująco i ciekawie, a na za-
kończenie wycieczki, tuż przed wejściem do budynku, nad głowa-
mi uczestników przeleciała czapla siwa. Obserwacje te i z innych lo-
kalizacji umożliwiają zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących 
w ptasim świecie. Wyniki zostały przekazane do OTOP-u – tu moż-
na sprawdzić, jaie gatunki policzono w całej Polsce:  https://otop.
org.pl/zimowe-ptakoliczenie/. 

Julia Góra

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 
W RADZIONKOWIE

W tym roku radzionkowskie Muzeum Chleba, Szkoły 
i Ciekawostek obchodzi jubileusz dwudziestolecia 
istnienia.

Placówka od kilku lat prowadzi ogólnopolską akcję „Pamiętajcie o ro-
dzicach”. Adresowana jest ona głównie do osób około 50. roku życia 
i polega na tym by osoby te zaprosiły do zwiedzania muzeum swo-
ich rodziców. Radość, szczęście i dobre wspomnienia gwarantowane! 
Co ważne Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek dostosowane jest 
dla osób starszych i pozbawione barier architektonicznych. 

Z rodzicami
do Muzeum Chleba

Gołąb Andrzeja i Piotra Głuch na wystawie okręgu Katowice zdobył 
trzecią nagrodę, co dało mu klasyfikację na wystawę ogólnopolską, 
na której zdobył trzynastą nagrodę w Polsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Hodowcy nagrodzeni
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MUZYKA Z CZTERECH 
STRON ŚWIATA
Karnawałowa podróż muzyczna północ-południe, 
wschód-zachód to przebojowy program muzyki operowej 
i klasycznej z różnych stron świata!

W programie koncertu spotkają się cztery różne żywioły mu-
zyczne. Zapraszamy na mroźną, surową północ Europy, odma-
lowaną w skandynawskiej muzyce scenicznej Edvarda Griega 
i tradycyjnych fińskich pieśniach wielogłosowych. Nie zabraknie 
znanych motywów „Pieśni Solvejgi” i „W grocie króla gór” z bale-
tu „Peer Gynt”. Wprost z północy przeniesiemy Państwa na gorą-
ce, żywiołowe, pulsujące tanecznymi rytmami południe Europy. 
Złote lata włoskiego bel canta przypomną komediowe, żarto-
bliwe sceny z oper Gioacchino Rossiniego („Cyrulik sewilski”, 
„Kopciuszek”), zaś nieposkromiony hiszpański charakter zago-
ści w scenach i fortepianowej fantazji na motywach opery „Car-
men” Georgesa Bizeta.

Drugą część kon-
certu wypełni kon-
frontacja nasyconej 
uczuciowością mu-
zyki rosyjskiej z prze-
bojowym amerykań-
skim show prosto 
z Broadway’u. Usły-
szą Państwo frag-
m e n t y  s ł y n n y c h 
„Obrazków z wysta-
wy” Modesta Mu-
sorgskiego oraz sce-
ny zbiorowe z oper 
Aleksandra Borodina 
(„Tańce połowieckie” 
z opery „Kniaź Igor”), 
Piotra Czajkowskie-
go (scena na balu 
z opery „Eugeniusz 
Oniegin”) i Sergiu-
sza Rachmaninowa (chór z opery „Aleko”). Karnawałowa zabawa 
w amerykańskim stylu to kompozycje fortepianowe ojca muzy-
ki jazzowej George’a Gershwina („Błękitna rapsodia”) oraz hity 
wszechczasów – piosenki i chóry z musicali „Skrzypek na dachu” 
„The Cats” i „Pippin”!

Wyjątkowy program karnawałowy skomponowano wyłącznie 
z utworów ansamblowych oraz muzyki na fortepian solo. Ten 
wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w towarzystwie sześciu 
śpiewaków operowych, znakomitych solistów z Pragi, Krako-
wa i Wrocławia. Całość oprawi wirtuozowska gra fortepianowa 
w wykonaniu Przemysława Winnickiego oraz słowo wiążące. 
Serdecznie zapraszamy w tę niepowtarzalną muzyczną podróż 
na cztery strony świata!

22 lutego, godz. 18.00, bilety: 70/60/50 zł 

KRÓTKO

Dzień Kobiet 
w „Karolince”
„Imię”, to francuska sztuka, której ekranizacja ściągnęła 
do kin rekordową liczbę widzów. Nakręcony w 2013 roku 
film otrzymał dwa Cezary oraz trzy nominacje (w tym 
za najlepszy scenariusz adaptowany).

Dobrze napisane, dowcipne dialogi i wyraziste postaci, to ko-
mediowe atuty „Imienia”, porównywanego często do „Boga mor-
du” (filmowa „Rzeź” Romana Polańskiego). I podobnie, jak sztu-
ka Rezy, „Imię” nie jest komedią pozbawioną refleksji, a śmiech 
bywa tutaj gorzki. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego wie-
czoru, podczas kolacji wyprawianej przez profesora literatury 
 Pierre’a (Szymon Bobrowski) i jego żonę Elisabeth (Małgorza-
ta Foremniak) w ich paryskim mieszkaniu. Zaproszeni goście, 
to przyjaciel domu, puzonista – Claude (Marcin Hycnar/Mateusz 
Banasiuk), brat Elisabeth, błyskotliwy przedsiębiorca – Vincent 
(Wojciech Malajkat) oraz jego dużo młodsza, ciężarna partnerka 
Anna (Dorota Krempa). W tym gronie przebieg spotkania wy-
dawał się doskonale przewidywalny. Jednak tym razem typowe, 
drobne sprzeczki przerodzą się w prawdziwą bitwę. A całe za-
mieszanie wywoła niewinne z pozoru pytanie: Czy macie już ja-
kiś pomysł na imię? Obsada gwarantowana: Małgorzata Forem-
niak, Dorota Krempa, Szymon Bobrowski, Wojciech Malajkat, 
Mateusz Banasiuk. Czas trwania: 100 minut.

8 marca, godz. 16.30 i 19.30, bilety: 110/80 zł 
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„Z humorem 
czeba żyć”, 
czyli Kabaret 
Paranienormalni 

Jak żyć? Szukasz odpowiedzi na 
to odwieczne i fundamentalne 
pytanie? Jak zwykle niezawodni 
Paranienormalni rozwiewają wszelkie 
wątpliwości - humorem!

Czasami nie bywa różowo, a życie to nie 
bajka, ale zawsze pomoże nam poczucie 
humoru. Jest cudownym lekarstwem na 
codzienność, rutynę i inne nieszczęścia.
Paranienormalni w swoim najnowszym 
programie żartują ze spraw codziennych, 
relacji międzyludzkich, kwestii damsko-
-męskich i roli mediów w naszym życiu. 
A wszystko to z właściwą sobie lekkością. 
Z humorem trzeba żyć! - oto recepta na 
szczęśliwe, udane życie. Doktor Prozak 
wypisze ją każdemu. Nowe skecze, nowe 
sytuacje, nowi bohaterowie, ale także 
znane postaci wykreowane przez Para-
nienormalnych w nowej i odświeżonej 
odsłonie. Dwie godziny najlepszego le-
karstwa - niezwykły kontakt z publiczno-
ścią, lekkość i energia, której nie można 
się oprzeć. Tego możecie się spodziewać. 
Obiecujemy, że uśmiech nie będzie scho-
dził Wam z twarzy, a uśmiech to krzywa, 
która prostuje wszystko.

28 marca, godzina 16.00.
Bilety: 60/50 zł 

Serdecznie zapraszamy do Kina „Karo-
linka”. 23 lutego zostały zaplanowane 
trzy projekcje:

 • 16.00 – „Urwis”
 • 18.00 – „Mayday”
 • 20.00 – „Psy 3. W imię zasad”

Bilety: 12 zł.

ZAPRASZAMY DO KINA

Seans 
z „Karolinką”

Piotr Nowak – pianista, laureat wielu kon-
kursów i wydarzeń artystycznych w kra-
ju i za granicą, m.in. II miejsca w presti-
żowym 44. Ogólnopolskim Konkursie 
im. Fryderyka Chopina organizowanym 
przez Narodowy Instytut Fryderyka Cho-
pina (Warszawa, 2012). Artysta zakwalifi-
kował się też do drugiego etapu XVII Mię-
dzynarodowego Konkursu im. F. Chopina 
(Warszawa, 2015). Ukończył studia z wy-
różnieniem w klasie fortepianu prof. Kata-
rzyny Popowej-Zydroń oraz zdobył tytuł 
magistra sztuki w Akademii Muzycznej 

im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Brał 
udział w warsztatach i kursach fortepia-
nowych, współpracując z takimi profe-
sorami jak: Dang Thai Son, Kevin Kenner, 
Dmitrij Bashkirov, Ilja Scheps, Arie Vardi, 
Choong-Mo Kang, Michail Voskresensky, 
Andrea Bonatta, Jan Gottlieb Jiracek von 
Arnim, Nikolai Demidenko, Tobias Koch, 
John Perry, Anton Kuerti, Lee Kum-Sing, 
Andrzej Jasiński.
Koncertował w kraju oraz w świecie (m.in. 
w USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południo-
wej, Wielkiej Brytanii, Australii, Izraelu, 
Szwajcarii, Francji, Włoszech, Niemczech, 
Austrii i Słowenii).
Jest stypendystą programu „Młoda Pol-
ska”, został wyróżniony w programie „Mój 
talent dla Polski”, czynnie uczestniczy 
w programie organizowanym przez NIFC 
„Młode talenty”, wielokrotnie nagradzany 
za osiągnięcia artystyczne przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Prezydenta miasta Bydgoszczy 
oraz został uhonorowany przez władze 
miasta i gminy Solec Kujawski statuetką 
„Solecki Sokół” za promowanie i wkład 
w rozwój miasta.

22 marca, godz. 18.00.
Bilety: 30 zł 

Recital fortepianowy 
Piotra Nowaka
Recital Piotra Nowaka to pełna ekspresji, a zarazem subtelności i emocji 
wyrazista opowieść muzyczna. W swoim repertuarze Piotr Nowak ma koncerty 
fortepianowe J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina, F. Liszta, J. Brahmsa, 
P. Czajowskiego i innych kompozytorów. Muzyka solowa D. Scarlatiego, 
J. Haydna, Ludwiga van Beethovena czy Feliksa Mendelssona Bartholdiego, 
wzbogacone koncertami kameralnymi, dopełniają bogactwa możliwości 
artysty.

2 lutego na deskach „Karolinki” 
wystąpił charytatywnie zespół Baciary.

Organizatorem koncertu był komitet spo-
łeczny Dobro Dla Dobra działający przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. 
Dochód z zakupionych cegiełek zosta-
nie w  całości przekazany na finansowanie 
kosztów leczenia mieszkanek Radzionkowa 
– Marty i Mai. 

Baciary 
charytatywnie
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Było warto

W grudniu w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rojcy 
pani Patrycja Nocoń zorganizowała konkurs plastyczny 
„Moja świąteczna choinka”.

Zadanie polegało na wykonaniu choinki w dowolnej technice pla-
stycznej. Uczestnicy konkursu mogli użyć przeróżnych materiałów: 
rolek po papierze, szyszek, makaronu, płatków kosmetycznych, 
pomponików, kolorowego papieru, gałązek, cekinów, koralików 
itp. Jury oceniało m.in. pomysłowość, sposób wykonania choinki 
oraz samodzielność pracy. Kolejny raz uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 nie zawiedli i wykazali się wielkim talentem plastycz-
nym oraz pomysłowością. I miejsce zdobyły Maja i Agata Herman-
sa, II miejsce – Filip Małek, III miejsce – Jan Czerniecki. Wyróżnienia 
i dyplomy otrzymali: Marta Kuśmierzak, Jadwiga Fornal, Wiktoria 
Pietryga, Wojciech Kujawiak, Maja Langosz, Miłosz Miller, Julia Mi-
kolasek, Wiktoria Widera, Paulina Mendak, Maksymilian Kula, Da-
riusz Skoczyński, Aleksandra Miś, Karolina Czmok, Karolina Janow-
ska, Julia Langosz. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. 

Elżbieta Krzemińska

6 stycznia w kościele pw. Św. Wojciecha odbył się finał międzyszkol-
nego konkursu kolęd i pastorałek, który został zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w Radzionkowie. W konkursie chór Szkoły 
Podstawowej nr 4, prowadzony przez panią dyrektor Lidię Dylew-
ską, zajął I miejsce, zaś w kategorii „solista” uczennica klasy Vb – He-
lena Waniek zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com, zaś pani dyrektor dziękujemy za przygotowanie dzieci do tak 
wspaniałego występu. 

Anna Pawlica

Międzyszkolny konkurs 
kolęd i pastorałek

Zimowe półkolonie

Od 20 do 24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się półkolo-
nie zimowe dla dzieci z naszego miasta, finansowane przez Gminę 
Radzionków. Najmłodszym zostało zaproponowanych wiele intere-
sujących zajęć. Podczas prac kreatywnych dzieci wykonały koloro-
we maski karnawałowe, obrazki na szkle, a także stworzyły barwne 
akwarium, malując na folii. Wielu pozytywnych wrażeń dostarczyły 
też sportowe zmagania na sali gimnastycznej, gdzie dzieci mogły 
startować w wielu konkurencjach i brać udział w zabawach rucho-
wych. Najmłodsi wzięli również udział w zajęciach informatycznych, 
na których mogli się dowiedzieć, jak mądrze i świadomie korzystać 
z nowych technologii. Dużą frajdę sprawił wyjazd do „JumpWorld” 
w Tarnowskich Górach, a także wyjście do kina w CK „Karolinka” na 
film pt. „Młody renifer Alex”. Na zakończenie ferii dzieci odwiedziły 
radzionkowski Ogród Botaniczny, gdzie uczestnicząc w warsztatach, 
wyczarowały z wełny piękne, kolorowe ptaszki. 

Anna Buchacz

Konkurs na najlepszą 
choinkę

Chcę podzielić się z czytelnikami i mieszkańcami 
Radzionkowa swoimi doświadczeniami. Może 
przydadzą się tym, którzy są w podobnej sytuacji....

Moja babcia choruje od wielu lat na demencję starczą. Aktualnie 
nie ma z nią kontaktu. Jest osobą leżącą, wymagającą stałej, cał-
kowitej opieki (podanie leków, posiłków, toaleta, pampersy itd.). 
Dziadek opiekował się babcią na ile mógł, ale zdarzył się wypa-
dek i dziadek upadł. W efekcie złamał kość udową i również leży 
w łóżku. Dziadkowie mieszkają sami. Ja mieszkam dość daleko i nie 
jestem w stanie zaspokoić na stałe ich potrzeb. Mam swoją rodzi-
nę, pracę i codzienne obowiązki. Dowiedziałam się, że w Radzion-
kowie działa Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, które 
realizuje projekty unijne. Aktualnie realizuje projekt unijny pod na-
zwą „Przystań Miejska 2”. W ramach tego projektu organizowana 
jest pomoc asystentów osobistych dla osób niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych. Postanowiłam skorzystać z tej formy pomocy, 
bo sytuacja zrobiła się wyjątkowo trudna. Moi dziadkowie dostali 
pomoc asystencką. Okazało się, że ta pomoc jest bezcenna. Asy-
stentka przychodzi do dziadków codziennie. Wykonuje wszystkie 
potrzebne zadania opiekuńcze. Jest jak „członek rodziny”. Dziadek 
czeka z niecierpliwością na jej przybycie. Obydwoje zaakceptowa-
li miłą, ciepłą, dyskretną, godną zaufania i życzliwą osobę, która 
niesie im nieocenioną pomoc. Gdyby nie nasza Pani Asystentka, 
ja chyba musiałabym wraz z rodziną przeprowadzić się do dziad-
ków. Jednak ani moje mieszkanie, ani dziadków mieszkanie nie 
pomieściłoby nas wszystkich razem. Dlatego chcę wyrazić swoje 
uznanie i podziękowanie dla organizatorów tej opieki. Mogę rów-
nież z czystym sumieniem zachęcić wszystkich, którzy opiekują się 
swoimi starszymi członkami rodzin, by nie mieli oporów przed sko-
rzystaniem z tej formy pomocy. Naprawdę warto (...). 

S.Z.

PISZĄ
DO KURIERA
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Spotkanie noworoczne
29 stycznia już po raz 21 odbyło się w naszej szkole Spotka-
nie Noworoczne.

Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości, m.in.: Poseł Barba-
ra Dziuk, Starosta tarnogórski Krystyna Kosmala wraz z Naczelnik 
Wydziału Edukacji Elżbietą Susek, dyrektor North West Academy 
Franceska Giacomini, Dyrektor Bytomskiej Delegatury Śląskiego 
Kuratorium Oświaty Bożena Szarama, Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia „Przymierze, Śląskie” Józef Korpak, Prezes Stowarzyszenia Inicja-
tyw Samorządowych Adam Płonka, Prezes Zarządu spółki „Veolia 
Południe” Zenon Chyra wraz z kierownik HR Ireną Patoń, Kierow-
nik Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Mia-
sta Radzionków Jarosław Wroński, Prezes Stowarzyszenia „Zielona 
Ziemia” Teresa Bryś-Szczygieł, właściciel hotelu „Seven” z Bytomia 
Jarosław Szczerba, radni powiatu tarnogórskiego Maria Ożga, Jan 
Uchański, Krzysztof Piasecki oraz wielu innych przyjaciół i sympa-
tyków naszej szkoły. Nie zabrakło również dziennikarzy z Dziennika 
Zachodniego, którzy przeprowadzili wywiady z uczniami i dyrekto-
rem. Spotkanie było okazją do podsumowania pracy szkoły w roku 
2019. Uczniowie przedstawili efekty i korzyści z udziału w programie 
Erasmus plus, przygotowali prezentację, film i vademecum logisty-
ka, mówili o swoich doświadczeniach i wrażeniach z miesięcznego 
pobytu w Irlandii. 

Ewa Mann

Wspominając wydarzenia 
sprzed 80 lat...
W grudniowym wydaniu „Kuriera Radzionkowskiego” 
zamieściliśmy pierwszą część wspomnień Łucjana Sobko-
wiaka – mieszkańca Radzionkowa, który w chwili wybu-
chu II wojny światowej miał sześć lat. Pan Łucjan, miesz-
kający dziś na stałe we Francji, postanowił podzielić się 
z czytelnikami swoimi wspomnieniami z tamtych wyda-
rzeń. Zamieszczamy drugą część jego wspomnień.

Na początku lipca ojciec nasz dostał kilkudniowy urlop przed odjazdem 
swojego pułku z Tarnowskich Gór i zjawił się w domu na krótko, żeby 
nas zobaczyć. W tym samym czasie przyszedł do naszego domu, żeby 
się pożegnać, nasz sąsiad chorąży. Prosił moją Mamę, żeby na to poże-
gnanie zrobiła jajecznicę z kopy jajek. Nie wiem, ile Mama ich miała, ale 
duża patelnia była pełna jajecznicy. To był ostatni raz kiedy widziałem 
tego chorążego (zginął w Katyniu).
Ojciec i on oświadczyli mojej Mamie, że jest polecenie aby rodziny woj-
skowych opuściły w tym czasie swoje miejsce zamieszkania i udały się 
w głąb Polski. Pod koniec lipca wyjechaliśmy z kilkoma innymi rodzina-
mi z Radzionkowa. W sumie było nas razem sześć rodzin z dziećmi. Po-
ciąg, który przyjechał, był pełny ludzi, ale z wielkim trudem przy pomocy 
kolejarzy i podróżników udało nam się do niego wepchnąć. My mieli-
śmy więcej trudności ze względu na wózek, w którym przebywała nasza 
sześciomiesięczna siostra. Dzięki solidarności ludzi z pociągu również 
załadowaliśmy się do wagonu z większym przedziałem. I tak ruszyliśmy 
w nieznane. Podróż była dla nas potworna, gdyż było bardzo gorąco. 
Wszystkie okna w wagonie były otwarte, ale to niewiele pomagało. By-
liśmy ściśnięci, jak szprotki w puszce. Niektórzy mdleli z tego powodu 
i również z braku napojów. Na każdym długim postoju pociągu wycho-
dziliśmy z niego, żeby nabrać trochę powietrza na dalszą podroż.

I tak pod wieczór pociąg zatrzymał się na małej stacyjce pod nazwą 
Małogoszcz w województwie kieleckim. Wszystkie rodziny z Radzion-
kowa wysiadły na tej stacji, myślę, że takie otrzymały polecenie. Za sta-
cyjką był gęsty olbrzymi las, w którym nasze Mamy zauważyły drogę 
do niego idącą. Jedna matka, najmłodsza, poszła tą drogą po pomoc, 
licząc, że prowadzi do jakiejś miejscowości czy wsi. Wróciła po jakimś 
czasie z gospodarzem posiadającym furmankę i konia. Wszyscy zała-
dowaliśmy się na ten wóz i gospodarz ruszył przez las żeby zawieźć nas 
do wsi. Po drodze przejeżdżaliśmy przez niezbyt głęboką rzeczkę. Gospo-
darz przywiózł nas do drewnianego domu, w którym była jednoizbowa 
szkoła wiejska. W tej dość dużej izbie-klasie wszystkie sześć rodzin mu-
siało zamieszkać. Gospodarz przyniósł worki i słomę, żeby Mamy nasze 
przygotowały sienniki do spania. Ja z moim bratem przygotowaliśmy 
sienniki dla nas i naszej Mamy. Tylko moja sześciomiesięczna siostra spa-
ła w swoim wózku. Nareszcie ze studni, która była w środku podwórka 
naszego gospodarza mogliśmy się napić i umyć. Byliśmy tak zmęczeni 
podróżą w tym przepełnionym pociągu, że natychmiast zasnęliśmy. Nie 
znaliśmy, czegoś takiego jak sienniki, ale następnego dnia odwiedzając 
dom gospodarza widzieliśmy, że jego rodzina też śpi na siennikach.
I tak rozpoczęło się nasze nowe życie. Jako mieszkańcom uprzemysło-
wionego Górnego Śląska trudno nam było się przyzwyczaić do tych no-
wych, bardzo ograniczonych warunków życia… 

Ciąg dalszy wspomnień opublikujemy w kolejnym wydaniu 
Kuriera. 

Wybierz zawód
z przyszłością
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Kalejdoskop wydarzeń 
w Technikum nr 13
w Radzionkowie
PRM czyta fragmenty książek Olgi Tokarczuk
Na XIV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego czytano fragmenty 
książek Olgi Tokarczuk. Czytanie dzieł noblistki zorganizowała 
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży, a udział w tym wydarze-
niu wzięli uczniowie wszystkich tarnogórskich szkół średnich, 
także i nasza.

Szlachetna Paczka
Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu Szlachetna 
Paczka! Rodzina, dla której przygotowaliśmy prezenty to senio-
rzy – p. Maria i p. Ignacy, którzy łącznie mają 181 lat. Są to osoby 
schorowane, borykające się z coraz trudniejszą codziennością, 
ale nie tracą pogody ducha i wiary w dobrych ludzi. Otworzy-
liśmy swoje serca i wspólnymi siłami udało nam się uszczęśliwić 
Seniorów.

Zakończenie i certyfikaty
Zakończyliśmy mobilność w Letterkenny. Podczas uroczystego 
podsumowania uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzają-
ce staż zrealizowany w ramach projektu systemowego „Między-
narodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego” prowadzonego przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji, a współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój. Ponadto North West Academy wystawiła certyfikaty 
potwierdzające poziom znajomości języka angielskiego i doko-
nała analizy umiejętności komunikacyjnych, w zakresie rozumie-
nia i pisania, współpracy w zespole.

Dla Marty
Jako szkoła działająca w społeczności radzionkowskiej dołączyli-
śmy do akcji wspierającej leczenie Marty Konik. Podczas spotkań 
wigilijnych odbył się finał zbiórki. Zebraliśmy w sumie 4 034 zł. Je-
steśmy dumni z naszej młodzieży, a Marcie życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia.

PRM wyjazdowo
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży z naszej szkoły była na ko-
lejnej wycieczce edukacyjnej, zwiedziła malowniczą wieś Zali-
pie, która słynie z domów malowanych kwiatami oraz z malowa-
nia zalipiańskich motywów na różnych przedmiotach. Braliśmy 
udział w warsztatach artystycznych i odwiedziliśmy także Kra-
ków.

Projekt wiedza, rozwój, zdrowie
Uczniowie technikum hotelarstwa i eksploatacji portów i ter-
minali uczestniczą w warsztatach edukacyjnych z zakresu ko-
smetologii, dietetyki oraz gastronomii. Warsztaty prowadzo-
ne są przez wykładowców Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej 
w Katowicach w ramach projektu unijnego „Misja wiedza, roz-
wój, zdrowie – warsztaty edukacyjne dla młodzieży – Trzecia Mi-
sja Uczelni”. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie 
kompetencji w zakresie zdrowia, nawyków żywieniowych, roz-
wijanie zainteresowań pasji i ciekawości poznawczej. Odbyły się 
już pierwsze warsztaty kosmetyczne „Sztuka wizażu i charakte-
ryzacji”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczest-
niczki otrzymały porcję wiedzy na temat: stylizacji i makijażu 
oraz samodzielnie wykonywały makijaże. Przed nami warsztaty 
z zakresu dietetyki. 

Gramy dla Mai i Marty

Słowa nie są w stanie opisać tego ogromu dobra, które ma miej-
sce w naszym Radzionkowie. Do wielkich imprez charytatyw-
nych, które były inicjowanie dla ratowania życia naszych dziew-
czynek, chcieliśmy także dołożyć cegiełkę w postaci Rodzinnego 
Turnieju Tenisa Stołowego „Gramy dla Mai i Marty”, który odbył 
się 10 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Radzionkowie. Do turnieju zgłosiło się dziesięć dwuoso-
bowych drużyn, które podczas zaciętej rywalizacji prezento-
wały bardzo wysoki poziom gry, a przy okazji dobrze się bawiły 
i wspólnie integrowały.

I miejsce zajęła drużyna w składzie: Karol (kl. IIIc) i tata Adam Baj-
ger; II miejsce Nikodem (kl. IIIc) i tata Wojciech Tobor; III miejsce 
Jakub Zogrodnik (kl. IIIc) i dziadek Andrzej Żydek. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju w kategorii „rodzic” został Pan Wojciech 
Tobor, a w kategorii „uczeń” Karol Bajger. Najmłodszym zawod-
nikiem turnieju był Gabryś Adamczyk z klasy Ic. Wszystkim za-
wodnikom gratulujemy zaangażowania i sukcesów. Całkowity 
dochód z turnieju został przeznaczony na leczenie dziewczynek.
Serdeczne podziękowania składamy dla Urzędu Miasta Radzion-
ków oraz Rodziców naszych uczniów, którzy ufundowali nagro-
dy. Dziękujemy wszystkim drużynom za dar z serca w postaci 
wpisowego oraz zakupu losów na loterii fantowej. Do zobacze-
nia za rok. 

Wojciech Trzensiok

Wyjaśnienie

W grudniowym wydaniu „Kuriera Radzionkowskiego” opublikowany 
został artykuł „SP 2 wielkie sukcesy lekkoatletyczne ma”. Jego auro-
rem również był Pan Wojciech Trzensiok. 

Zarejestruj się jako 
potencjalny dawca szpiku
Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma nowotwór 
krwi. Jedną z takich osób jest Maja, 7-letnia mieszkanka Radzionko-
wa. Maja szuka swojego „bliźniaka genetycznego”! Może Ciebie? 
Już 1 marca w Kościele pw. św. Wojciecha odbędzie się rejestracja 
potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Czeka-
my na Ciebie! Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie 
www.radzionkow.pl oraz www.dkms.pl/pl/dni-dawcy. 
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 19 grudnia 2019 roku na XIV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIV/144/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
2. Uchwałę Nr XIV/145/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok;
3. Uchwałę Nr XIV/146/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2029;
4. Uchwałę Nr XIV/147/2019 w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
5. Uchwałę Nr XIV/148/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
6. Uchwałę Nr XIV/149/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XIV/150/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zaję-

cie pasa drogowego dróg gminnych;
8. Uchwałę Nr XIV/151/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 września 2015 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę 
Radzionków;

9. Uchwałę Nr XIV/152/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2020 roku;
10. Uchwałę Nr XIV/153/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Radzionków;
11. Uchwałę Nr XIV/154/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa w sprawie nadania nazwy Policjantów Śląskich 

nowo wybudowanej drodze pomiędzy ulicą Knosały a ulicą Długą w Radzionkowie;
12. Uchwałę Nr XIV/155/2019 w sprawie przekazania petycji według właściwości.

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

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 30 stycznia 2020 roku na XV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XV/156/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2029;
2. Uchwałę Nr XV/157/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
3. Uchwałę Nr XV/158/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XV/159/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XV/160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2012 z dnia 

27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
6. Uchwałę Nr XV/161/2020 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzionkowie;
7. Uchwałę Nr XV/162/2020 w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

edycja 2020;
8. Uchwałę Nr XV/163/2020 w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnio-

nych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków w 2020 r.;
9. Uchwałę Nr XV/164/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw 

w Gminie Radzionków w roku szkolnym 2019/2020;
10. Uchwałę Nr XV/165/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;
11. Uchwałę Nr XV/165/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

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

Centrum Wsparcia Psychicznego
W powiecie tarnogórskim ruszył program „Centrum 
Wsparcia Zdrowia Psychicznego”, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 
udziału w programie zapraszamy osoby pełnoletnie, 
które mieszkają lub pracują na terenie powiatu.

Program jest przeznaczony dla ludzi, którzy czują się samotnie, prze-
żywają trudności emocjonalne, potrzebują wsparcia psychologicz-
nego, pomocy ze strony lekarzy psychiatrów, bądź mają potrzebę 
skorzystać z różnych form aktywizacji. Udział w trwającym około trzy 
miesiące programie jest bezpłatny. Kwalifikacja odbywa się po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 661 692 111) z lekarzem 
w siedzibie Centrum przy ul. Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach 
w budynku byłego szpitala nr 1.

Aby zakwalifikować się do udziału w programie, nie jest wymaga-
ne skierowanie. W ramach programu pacjenci mają dostęp między 
innymi do konsultacji psychiatrycznych, opieki psychologicznej, te-
rapii zajęciowej, fizjoterapii, poradnictwa socjalnego, a także no-
woczesnego sprzętu komputerowego, który jest wykorzystywany 
do ćwiczeń uwagi i pamięci. Uczestnicy programu mają zapewnio-
ne darmowe posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek), w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach możliwy jest transport pacjentów 
z miejsca zamieszkania.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr 661 692 111. 
Szczegóły: http://wspsa.pl/projekt-centrum-wsparcia-zdrowia-
psychicznego-w-tarnowskich-gorach/ 
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Panu 
Gabrielowi Toborowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
składają

Przewodniczący Rady Miasta Radzionków 
wraz z radnymi Rady Miasta Radzionków

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

ś.p.

Marka Cziby
wieloletniego pracownika

Urzędu Miasta Radzionków

 Rodzinie 
składają

Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków
wraz z pracownikami Urzędu Miasta Radzionków

27 listopada, hala radzionkowskiego MOSiRu stała 
się prawdziwym stadionem olimpijskim. Wszystko 
za sprawą naszych seniorów.

W zawodach, składających się z 10 konkurencji sprawno-
ściowych wystąpiły reprezentacje Piekar Śląskich, Tarnow-
skich Gór, Bytomia, Radzionkowa, Psar, Wojkowic, Tąpkowic 
i Świerklańca. Najlepsi okazali się zawodnicy z Wojkowic. 
Drugi stopień podium wywalczyli seniorzy z Piekar Ślą-
skich. Brązowe medale przypadły w udziale reprezentcji 
Bytomia.
Seniorom gratulujemy znakomitej kondycji fizycznej. Za-
praszamy na kolejną olimpiadę za rok. 

Olimpiada seniorów

Rywalizowały szkoły

Ruszył Ciderplas!
W weekend 8 i 9 lutego rozegrano pierwsze mecze 
w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas.

Spotkania będą rozgrywane w weekendy, w hali przy ulicy 
Knosały aż do 15 marca. Następnie, zespoły wystąpią w fazie 
play-off, w których powalczą o finał. 

Uczniowie klas od 2 do 4 szkół podstawowych sta-
nęli do walki o miano najlepszych w Gminnych Za-
wodach Sportowych. Turniej odbył się 11 grudnia.

Zespoły mierzyły się w najróżniejszych konkurencjach 
sprawnościowych. Wśród klas drugich i trzecich najlepsza 
okazała się Szkoła Podstawowa nr 2. Zawody klas czwar-
tych zdominowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Kondolencje

Przystań Miejska
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie 
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego „Przystań Miejska 1”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do społeczności Radzionkowa, w szcze-
gólności zamieszkującej tereny rewitalizowane. W projekcie mogą wziąć 
udział osoby w wieku od 16 do 70 lat. Skorzystać można m.in. z warsz-
tatów, spotkań, wyjazdów, wyjść integracyjnych, jak również z zajęć dla 
seniorów, warsztatów edukacyjnych i społecznych. Pozostający bez pra-
cy mogą uzyskać wsparcie w szukaniu zatrudnienia, w tym wziąć udział 
w płatnych stażach i szkoleniach zawodowych. Osoby chcące zmienić 
swoje nawyki żywieniowe i sylwetkę, mogą skorzystać z porad dietetyka. 
Zachęcamy do zaglądania na fanpage projektu na Facebooku – fb.me/
przystan.miejska1. Tam znajdują się bieżące informacje o wszystkich pla-
nowanych wydarzeniach. Informacje dodatkowo będą pojawiać się tak-
że na stronach Centrum Kultury „Karolinka”, gdzie część wydarzeń bę-
dzie realizowana.
Udział w projekcie i we wszystkich wydarzeniach organizowanych 
w ramach projektu jest bezpłatny. Kontakt: biuro projektu: 668 251 719, 
CK „Karolinka”, tel. 32 286 64 54 wew. 22, 25. 
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Radzionkowski system monitoringu jako-
ści powietrza został rozbudowany o nowy 
punkt pomiaru pyłów zawieszonych w at-
mosferze. Uruchomiona latem 2018 r. sieć do-
tychczas składała się z trzech czujników zloka-
lizowanych na pl. Letochów (Forum Miejskie 
w centralnej części Radzionkowa), przy ul. Ku-
żaja 19 (na budynku filii biblioteki w Rojcy) 
oraz przy ul. Księżogórskiej 90a (na budyn-
ku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej 
przy Ogrodzie Botanicznym). Z początkiem 
2020 r. uruchomiony został czwarty czujnik, 
który zamontowany jest przy ul. św. Wojcie-
cha 118 (na budynku Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.). 
Tym samym bieżącym monitoringiem jako-
ści powietrza w zakresie pyłów PM10 i PM2,5 
został objęty niemal cały zamieszkały obszar 
Radzionkowa. Sensory mierzą także warun-
ki meteorologiczne – temperaturę, ciśnienie 
i wilgotność względną. Dostęp do ww. da-
nych jest publiczny i bezpłatny – aktualny stan 
powietrza w mieście można śledzić na stronie 
www.panel.syngeos.pl, na stronie www.ra-
dzionkow.pl/czujniki-pylu, czy też w aplika-
cjach mobilnych EcoHarmonogram i Kanarek. 
Posiadając bieżące informacje o stopniu za-
nieczyszczenia atmosfery pyłami, możemy tak 
zaplanować aktywność fizyczną na zewnątrz, 
aby sport czy rekreacja rzeczywiście wyszły 
nam na zdrowie. 

Michał Gwóźdź

Nowy czujnik 
zanieczyszczenia 
atmosfery

Panele fotowoltaiczne 
– jest dofinansowanie z NFOŚiGW
Panele fotowoltaiczne, dzięki którym 
„za darmo” produkujemy prąd elektrycz-
ny z energii słonecznej, to coraz bardziej 
popularny temat – zarówno w kategoriach 
technicznych, jak i finansowych. Szczegól-
nie często padają pytania o możliwość uzy-
skania dofinansowania do zakupu i montażu 
fotowoltaiki. Gmina Radzionków wychodząc 
naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tego 
rodzaju dotacjami, w latach 2018-2019 próbo-
wała uruchomić program „Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału odna-
wialnych źródeł energii w wytwarzaniu ener-
gii na terenie Gminy Radzionków” i pozyskać 
na ten cel środki zewnętrzne, co niestety za-
kończyło się wynikiem negatywnym – urząd 
marszałkowski nie przyznał gminie funduszy. 
Zainteresowani zakupem i montażem paneli 
fotowoltaicznych mieszkańcy (osoby fizycz-

ne) mogą jednak korzystać z programu „Mój 
prąd” realizowanego przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. W styczniu br. ruszył II nabór wniosków. 
Warunkiem skorzystania z dofinansowania 
jest wykonanie nowej instalacji fotowolta-
icznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na po-
trzeby mieszkaniowe osoby fizycznej oraz jej 
podłączenie do sieci elektroenergetycznej 
i uruchomienie (pod warunkiem zakończenia 
i finansowania inwestycji po 23.07.2019 r.). Do-
tacja z programu „Mój prąd” wynosi 50% po-
niesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000 zł 
i jest zwolniona z podatku PIT. Szczegóły dofi-
nansowania, w tym formularze wniosków, do-
stępne są na stronie mojprad.gov.pl. 

Michał Gwóźdź

Rok 2019 – rekordowe dofinansowania 
do walki z niską emisją zanieczyszczeń
Jednym z najskuteczniejszych sposobów 
ograniczenia niskiej emisji pyłów i gazów 
do atmosfery jest wymiana starego „kopciu-
cha” na ekologiczne źródło ciepła, spełniające 
wyśrubowane standardy energetyczno-emi-
syjne. W ostatnich latach zainteresowanie 
mieszkańców naszego miasta takimi inwe-
stycjami wyraźnie wzrosło, a miniony rok 
był rekordowy pod względem zarówno ilo-
ści wymienionych kotłów, jak i udzielonych 
na ten cel dotacji. Z danych Wydziału Eko-
logii UM Radzionków wynika, że w 2019 r. 
przyznano 130 dotacji na modernizację źró-
deł ciepła na łączną kwotę 576 112,74 zł, likwi-
dując co najmniej tyleż samo przestarzałych 
palenisk na paliwa stałe i uruchamiając w ich 

miejsce 98 kotłów gazowych, 26 na ekogro-
szek, 4 na pellet, 1 na olej i 1 ogrzewanie elek-
tryczne. Ponadto realizowany był pilotażo-
wy program dotacji do docieplenia domów 
jednorodzinnych, gdzie w zeszłym roku do-
finansowano 9 inwestycji na łączną kwotę 
71  550 zł. O ile nabór wniosków na dotacje 
do termomodernizacji budynków został już 
zakończony, to wnioski o dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła zbierane są w trybie 
ciągłym. Zainteresowanych mieszkańców za-
praszamy do kontaktu z Wydziałem Ekologii 
mieszczącym się w Rojcy przy ul. Kużaja 17 
(budynek PGK, I piętro), tel. 32 388 71 60. 

Michał Gwóźdź

Opłaty za odpady
Informujemy mieszkańców, że na dzień 
dzisiejszy stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi nie uległy 
zmianie i wynoszą:

 • 15,50 zł miesięcznie/osobę w przypadku 
selektywnego zbierania odpadów,

 • 10,50 zł miesięcznie/osobę w przypadku 
selektywnego zbierania odpadów i za-
mieszkiwania na nieruchomości rodziny 
wielodzietnej, czyli rodziny składającej się 
z rodziców/rodzica wychowujących troje 
lub więcej dzieci w wieku do 18. roku ży-
cia lub 24. roku życia w przypadku, gdy 

dziecko uczy się lub studiuje (gdy dziec-
ko/dzieci ukończyły 18 lat niezbędne jest 
dostarczenie oświadczenia o kontynu-
owaniu nauki);

 • 23,00 zł miesięcznie/osobę w przypadku, 
gdy nie prowadzi się segregacji odpadów.

Opłata jest wnoszona z dołu, czyli wpłat 
dokonujemy do 15 dnia danego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. Wpłat za śmieci moż-
na dokonywać w kasie Urzędu Miasta przy 
ul. Męczenników Oświęcimia 42 lub przele-
wem na indywidualny numer rachunku ban-
kowego. 

W razie wystąpienia zmian mających wpływ 
na wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, m.in.: zmiany miejsca 
zamieszkania, zmiany liczby osób, zmiany 
sposobu gromadzenia odpadów, właściciel 
jest zobowiązany powiadomić o tym Urząd 
przez złożenie deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Dokonać tego można w Wydziale 
Ekologii przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie 
lub złożyć taką deklarację w Biurze Obsłu-
gi Klienta Urzędu Miasta Radzionków przy 
ul. Męczenników Oświęcimia 42. 
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MIASTO LUDZI EKO

BDO – Baza danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Mi-
nisterstwo Środowiska (obecne Ministerstwo 
Klimatu), a prowadzony przez marszałków wo-
jewództw, elektroniczny rejestr – BDO, o któ-
rym mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi 
do rejestru podlegają wszystkie podmioty dzia-
łające w zakresie gospodarowania odpadami. 
Pełne wykorzystanie BDO umożliwi skuteczną 
kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczy-
niając się do efektywniejszego wspierania or-
ganów inspekcji ochrony środowiska w walce 
z nieprawidłowościami występującymi w tym 
sektorze.
Rejestr wpisanych podmiotów jest dostępny 
publicznie. W związku z tym każdy kto wejdzie 
na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczegól-
ności podmioty, które prowadzą działalność 
w zakresie gospodarki odpadami, będą mo-
gły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej 
działalności przez potencjalnych kontrahentów, 
w tym odbiorców zbierających, transportują-
cych, sprzedających lub przetwarzających od-
pady.
Od 1 stycznia 2020 r. mamy obowiązek prowa-
dzenia ewidencji odpadów tylko i wyłącznie 
za pośrednictwem systemu. Ewidencję odpa-
dów (Karty Przekazania Odpadów, Karty Ewi-
dencji Odpadów) zobowiązane są prowadzić 
podmioty, które wytwarzają odpady, jak rów-
nież te, które są w posiadaniu odpadów. Moż-
na zatem stwierdzić, że wszystkie podmioty, 
które mają styczność z odpadami są zobowią-
zane do prowadzenia takiej ewidencji. Podatni-
cy, którzy prowadzą działalności zajmujące się 
handlem detalicznym lub hurtowym, w których 
oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, które objęte są opłatą recyklingową rów-
nież muszą dokonać rejestracji do BDO. Reje-
stracji do BDO nie podlegają jednak podatnicy, 
którzy oferują klientom torby lekkie tzw. zrywki, 
od których nie pobiera się opłaty recyklingowej 
oraz ci podatnicy, którzy nie oferują toreb z two-
rzywa sztucznego klientom (niezależnie czy 
są one lekkie).
Z obowiązku wpisu do Rejestru BDO jest 
zwolniony podmiot, który wytwarza odpady 
(w ograniczonych ilościach) określone w Roz-
porządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 
2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości od-
padów, dla których nie ma obowiązku prowa-
dzenia ewidencji odpadów. W rozporządzeniu 
tym ustalone zostały większe limity ilości od-
padów, które dotychczas były objęte zwolnie-

Obowiązek ewidencji odpadów nie jest niczym nowym. Nowością natomiast jest obowiązek prowadzenia ewidencji 
odpadów on-line za pomocą Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

niem z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz 
dodano nowe rodzaje odpadów. W przypadku 
wytworzenia odpadów w niewielkich ilościach, 
zwolnieniu podlegają: magnetyczne i optyczne 
nośniki informacji – płyty CD, DVD, dyski kom-
puterowe, zużyte świetlówki i baterie, które 
powstają w wyniku prowadzonej działalności 
np. w biurach, sklepach, punktach napraw czy 
budynkach użyteczności publicznej. Rozporzą-
dzenie obejmuje również (w ograniczonych ilo-
ściach) produkty spożywcze, przeterminowane 
lub nieprzydatne do spożycia, które mogą po-
wstawać w punktach prowadzących handel 
detaliczny oraz odpady budowlane m.in. zmie-
szane odpady z betonu, gruzu ceglanego, od-
padowych materiałów ceramicznych, usunięte 
tynki, tapety, okleiny itp.

Umieszczanie nr rejestrowego
na dokumentach

Podmioty wyszczególnione w art. 57* ustawy 
o odpadach zobowiązane są do umieszczania 
numeru rejestrowego na dokumentach sporzą-
dzanych w związku z prowadzoną działalnością. 
Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umiesz-
cza swój numer rejestrowy na dokumentach 
związanych z działalnością w zakresie produk-
tów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie 
może umieszczać tego numeru również na in-
nych dokumentach związanych z prowadzoną 
działalnością.
* dot. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych 
przedstawicieli, wprowadzających baterie lub 
akumulatory, wprowadzających pojazdy, produ-
centów, importerów i wewnątrzwspólnotowych 
nabywców opakowań, wprowadzających na te-
rytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, 
oleje smarowe

Przykład 1
Pani Agnieszka prowadzi działalność gospodar-
czą, w ramach której świadczy usługi kosme-
tyczne. W związku z taką działalnością powsta-
ją odpady, m.in. opakowania po kosmetykach. 
Pani Agnieszka nie świadczy usług związanych 
z operacjami i nie wytwarza odpadów medycz-
nych. Czy pani Agnieszka jest zobowiązana 
do rejestracji do BDO?
Nie, z uwagi na fakt, że pani Agnieszka nie go-
spodaruje odpadami medycznymi (takimi jak 
strzykawki czy skalpele), a jej jedyne odpady 
to odpady komunalne, wówczas nie ma obo-
wiązku rejestracji do BDO.

Przykład 2
Pan Mariusz prowadzi działalność gospodarczą 
i świadczy usługi biura rachunkowego. W  co-
dziennej pracy wykorzystuje drukarki i tonery 
drukarskie. Wymiany tonerów dokonuje we wła-
snym zakresie raz na trzy miesiące. Waga tych 
tonerów nie przekracza jednak 200 kg rocznie. 
Czy w takiej sytuacji pan Mariusz jest zobowią-
zany do prowadzenia ewidencji odpadów i reje-
stracji do BDO?
Nie, jeżeli waga tonerów drukarskich, w któ-
rych posiadaniu jest pan Mariusz nie przekracza 
200 kg wówczas nie ma obowiązku prowadze-
nia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO. Pan 
Mariusz może zatem korzystać ze zwolnienia.

Przykład 3
Pan Artur prowadzi jednoosobową działalność 
gospodarczą i dokonuje rozbiórek budynków, 
a także drobnych remontów w wyniku cze-
go wytwarza odpady. Z umowy o świadczenie 
usług wynika, że firma zewnętrzna zobowiąza-
na jest do wywozu odpadów. Czy w takiej sytu-
acji pan Artur ma obowiązek rejestracji do BDO?
Nie, z uwagi na fakt, że pan Artur podpisał umo-
wę z której wynika, że za odpady odpowiedzial-
na jest zewnętrzna, wykwalifikowana firma nie 
jest zobowiązany do rejestracji do BDO. O te for-
malności powinna jednak zadbać firma wywią-
zująca się z umowy.
Źródło przykładów: https://poradnikprzedsiebior-
cy.pl/-bdo-a-obowiazek-rejestracji-podmiotow-
do-konca-roku

* * *
31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 
23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw w zakresie doty-
czącym ewidencji i sprawozdań składanych 
do Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami. Nowelizacja 
ta dopuszcza równolegle prowadzenie ewiden-
cji w BDO oraz w formie papierowej w terminie 
do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący od-
pady wystawi kartę przekazania odpadów lub 
kartę przekazania odpadów komunalnych w tej 
formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kie-
rowcy pojazdu przewożącego odpady posia-
danie przy sobie odpowiednich dokumentów 
w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębior-
cy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 
lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty 
wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie pa-
pierowej wpisać do systemu BDO. 
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Nie pozwolili zginąć 
„Ruchowi”

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach obchodzący 
w bieżącym roku jubileusz stulecia powstania zorga-
nizował 26 stycznia br. w Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie uroczystą galę podczas, której uho-
norował działalność klubów sportowych zrzeszonych 
w Podokręgu Bytom.

Szczególne wyróżnienie przyznane na wniosek pana Henry-
ka Kuli – Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach 
otrzymało trzech przedstawicieli „Ruchu” Radzionków.
Odznaczenia Ministra Sportu – „Za Zasługi dla Sportu” otrzyma-
li: Wojciech Cieszyński, Marcin Wąsiak i Marek Zorzycki. Wręczył 
je Jan Widera.
Wyróżnienia zostały przyznane za ich wieloletnie poświęcenie 
i trud w ratowaniu „Ruchu” Radzionków przed likwidacją. Wy-
cofany w 2012 r. z rozgrywek I ligi klub posiadał wówczas status 
bankruta i skazywany był na likwidację. Jednak wdrożony przez 
nagrodzonych wieloletni plan naprawczy umożliwił funkcjono-
wanie klubu, który w ubiegłym roku obchodził wspaniały jubi-
leusz stulecia powstania. 

Siatkarskie emocje
Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” Radzionków istnieje 
od 20 lat. Dzięki jednemu z najlepszych sezonów w historii 
Klubu, drużyna może obdarować Radzionków awansem 
do I ligi siatkówki PZPS.

11 stycznia 2000 roku – tego dnia podjęta została decyzja o utwo-
rzeniu stowarzyszenia, które dzisiaj – po 20 latach działalności 
sportowej, może poszczycić się prawie dwustoma wychowanka-
mi, kilkunastoma sezonami zmagań ligowych w kilku kategoriach 
wiekowych, a przede wszystkim drużyną, która w 2009 roku awan-
sowała do III ligi siatkówki, a w 2014 roku awansowała na szczebel 
centralny – do II ligi i do dziś reprezentuje Radzionków.
Sezon 2019/2020 jest szóstym, w którym MKS „Sokół” Radzionków 
bierze udział w rozgrywkach II ligi organizowanych przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej w Warszawie. Rozpoczął się on świetnie 
dzięki trzem zwycięstwom: z Polonią Świdnica, Silesią Volley My-
słowice oraz SMS PZPS Szczyrk, z jednym zaledwie potknięciem 
w Oławie, gdzie po gładkim zwycięstwie w pierwszym secie 
do 14, pozostałe po wyrównanej grze padły łupem Sobieskiego. 
Jednak na tym etapie rozgrywek drużynę dopadł kryzys. „Sokół” 
Radzionków w kolejnych czterech meczach był mistrzem pierw-
szego seta. Zarówno w Wałbrzychu z tamtejszym Chełmcem, 
Energą w Kaliszu, oraz wiceliderem Jedynką Siewierz, a nawet li-
derem Olimpią Jawor (w tamtym czasie niepokonaną) „Sokół” roz-
poczynał spotkanie od wyjścia na prowadzenie 1:0. Potem jednak 
wkradało się w poczynania Radzińczanek niezrozumienie, pode-
nerwowanie, może presja wyniku. To z kolei dodawało skrzydeł 
przeciwniczkom, co kończyło się przegranymi spotkaniami i stra-
tą punktów. Tym sposobem „Sokół” zakończył pierwszą rundę 
fazy zasadniczej na 5. miejscu (jedynym, które gwarantuje utrzy-
manie w lidze, ale jednocześnie nie premiuje do gry w play-off).
Rozpoczęła się już runda rewanżowa, w którą „Sokół” wszedł le-
piej niż w początek sezonu. W sześciu rozegranych dotąd spo-
tkaniach klub komplet punktów zdobył pięć razy, zostając poko-
nanym dopiero 1 lutego br. w spotkaniu z czwartą Energą MKS 
Kalisz  II, która przez to zajęła trzecie miejsce spychając „Sokoła” 
na miejsce czwarte.
Przed zespołem zostały dwa ostatnie mecze fazy zasadniczej, któ-
re wydają się najtrudniejszymi, gdyż 15 lutego „Sokół” pojedzie 
do Jawora, aby zmierzyć się z aktualnym liderem Olimpią, a dwa 
tygodnie później, w ostatnim meczu fazy zasadniczej u siebie, „So-
kół” podejmie aktualnego wicelidera tabeli i jedynego w tym se-
zonie pogromcę Olimpii – Jedynkę Siewierz. Jest już pewne utrzy-
manie w II lidze, bowiem żadna z drużyn zajmujących miejsca 
6-8, które w fazie play-out będą musiały zawalczyć o pozostanie 
na tym poziomie rozgrywek, nie zagraża radzionkowskiej druży-
nie. Ostatnie dwa mecze oraz kolejka pauzy rozgrywana 7 marca 
br. zdecydują o tym, czy „Sokół” zajmie 5. miejsce i zakończy roz-
grywki ligowe w tym sezonie, czy jednak uda się obronić miejsce 
w pierwszej czwórce gwarantujące udział w fazie play-off o awans 
do I Ligi Kobiet. Warto śledzić wyniki i życie społeczności „Soko-
ła” Radzionków, a nawet odwiedzić i dopingować drużynę w hali 
MOSIR w Radzionkowie. Bowiem w meczach „Sokoła” Radzionków 
nigdy nie brakuje emocji. Najbliższy, ostatni, mecz rundy z wiceli-
derem Jedynką Siewierz odbędzie się w sobotę 29 lutego br. o go-
dzinie 17.00 w Hali Sportowej MOSIR w Radzionkowie. 

Juniorzy na czele grupy
Juniorzy starsi „Ruchu” Radzionków pewnie przewodzą 
po rundzie jesiennej tabeli grupy północnej drugiej ligi 
wojewódzkiej, mając cztery punkty przewagi nad Polo-
nią Bytom i GKS-em Katowice.

Wiosna w wykonaniu naszego zespołu zapowiada się więc 
niezwykle ciekawie, bo zwycięstwo w tej lidze gwarantuje 
awans do elitarnej pierwszej ligi i możliwość rywalizacji z naj-
mocniejszymi klubami regionu.
W składzie drużyny prowadzonej przez trenerów Michała Maj-
snera i Marcina Trzcionki występują między innymi młodzi pił-
karze trenujący z pierwszym zespołem. Najlepszym strzelcem 
jest Oktawian Kopica, regularnie w tym zespole grają: Przemy-
sław Figna, Szymon Turczyn, Rafał Deptała i Kevin Rocki. 

 KS „Ruch” Radzionków

MKS „Sokół” Radzionków
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W czasie trwania ferii zimowych niemal 80 zawodników UKS prze-
bywało na obozie w Pokrzywnej (w pierwszym tygodniu ferii – ju-
niorzy, a w drugim tygodniu ferii juniorzy, trampkarze i młodzi-
cy). Dwa treningi dziennie, regularne posiłki, możliwość odnowy 
i przede wszystkim dobra zabawa pomogły w jeszcze większej in-
tegracji naszych zespołów – zarówno tych na boisku, jak i tych kla-
sowych. Warto bowiem zauważyć, że 99% wyjeżdżających, to rów-

nocześnie uczniowie SMS Radzionków. Miejmy nadzieję, że ciężka 
praca na boisku przełoży się na „wiosnę” w wydaniu naszych grup, 
a chętnych do SMS Radzionków będzie przybywało w takim tem-
pie, jak ma to miejsce już teraz. Niebawem ruszy rekrutacja do na-
szej szkoły, więc młodzi piłkarze i oczywiście młode siatkarki – cze-
kamy na Was! 

HB

Przygotowania do wiosny w pełni
Mimo przerwy w rozgrywkach, zawodnicy UKS „Ruch” Radzionków nie próżnują i wytrwale przygotowują się do zbliżają-
cego się sezonu. Pozyskiwanie nowych zawodników, regularne treningi oraz udział w obozie sportowym są tego najlep-
szym dowodem.

„Ruch” Radzionków wystartował z nową akcją skierowaną 
do wszystkich osób, które pragną wspierać codzienną dzia-
łalność klubu.

Jeżeli jesteś kibicem żółto-czarnych i kondycja Klubu jest dla Cie-
bie ważna. Prowadzisz niedużą firmę i posiadasz ograniczone 
środki na działalność promocyjną, to właśnie Cider Partner jest 
akcją skierowaną do Ciebie!

UKS/SMS Radzionków

Dzięki niewysokiej opłacie miesięcznej wynoszącej od 50 zł 
do 100 zł każdy może zostać jej partnerem bez względu na to czy 
reprezentuje firmę, punkt handlowy, punkt usługowy czy też jest 
kibicem „Ruchu” Radzionków! W ramach opłaty Cider Partne-
rzy otrzymują karnety normalne lub karnety VIP uprawniające 
do wstępu na mecze „Ruchu” Radzionków. Karnety można wyko-
rzystać osobiście lub udostępnić innej osobie np. pracownikowi 
swojej firmy.
Każda firma przystępująca do programu Cider Partner będzie 
mogła skorzystać z dodatkowych form promocji organizowa-
nych przez Klub!

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do akcji Cider Partner 
proszeni są o kontakt z „Ruchem” Radzionków: tel. 572 142 918, 
e-mail: marketing@ruchradzionkow.com. 


