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Nasza szkoła
jest wyjątkowa
DANUTA MINAS

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
świętuje w tym roku 70-lecie. Wróćmy
na chwilę do początków...
Pierwszy rok szkolny rozpoczął się
we wrześniu 1952 r., uruchomiono 11
oddziałów w stopniu podstawowym
oraz jeden oddział licealny. Pracowało
wtedy 13 nauczycieli oraz jedna sekretarka. Takie informacje zachowały się
w pierwszej kronice szkoły, która jako
reprint została wydana z okazji 60-lecia Liceum. W trakcie tamtego jubileuszu pierwsi absolwenci wspominali, że we wrześniu 1952 r. obiekt był,
delikatnie mówiąc, nieprzygotowany
do roku szkolnego, a uczniowie sami
wnosili do budynku sprzęty i wyposażenie. Wielkim wydarzeniem było założenie telefonu – o czym również wspomina kronika.
Co wyróżnia liceum?
Od początku radzionkowski ogólniak
był szkołą wyjątkową. Założony w małym mieście, otoczony miejscowościami na prawach powiatu, w których
przecież również działają licea ogólnokształcące, już 70 lat skutecznie buduje swoją markę na rynku edukacyjnym.
Nie wiem, kto był pomysłodawcą powstania liceum w Radzionkowie, wtedy miejscowości o charakterze raczej
robotniczym i górniczym, i nie wiem jakie towarzyszyły tej osobie argumenty,
ale była to decyzja, której efekty są nie
do przecenienia. Ogólniak wykształcił
elity naszego miasta i nie tylko, przyczynił się do zrozumienia wagi wykształcenia, a może nawet zmienił mentalność mieszkańców i ich potrzeby.
Dziś, po siedemdziesięciu latach, nadal jesteśmy szkołą mocno osadzoną
w lokalnym środowisku, ale dynamika
zmian jest ogromna. Nie mówię tylko
o zmianach wynikających z kolejnych
decyzji władz oświatowych (reformy, zmiany podstaw programowych
itp.), ale przede wszystkim o kierunku
rozwoju szkoły – chcemy, jako jedyna

szkoła średnia prowadzona przez gminę, dać impuls do rozwoju umysłowego i intelektualnego młodego pokolenia. Staramy się dostosowywać ofertę
edukacyjną do potrzeb młodych ludzi,
nie zapominając o kształceniu kompetencji społecznych. Na przestrzeni lat
otwieraliśmy różne klasy – np. dziennikarską, politechniczną, humanistyczną,
a nauczyciele radzionkowskiego ogólniaka opracowywali i realizowali wiele
programów własnych (np. zajęcia z ekonomii, turystyki, nauki pływania, historii regionu). Od kilkunastu lat kładziemy nacisk na współpracę z wyższymi
uczelniami – Uniwersytetem Śląskim
i Politechniką Śląską (Wydział Inżynierii
Materiałowej). Staramy się w ten sposób pokazać naszym uczniom wiele
możliwości edukacyjnych i pomagamy
im odkryć ich własny potencjał, co jest
szczególnie ważne po pandemii, izolacji, nauce zdalnej i hybrydowej. Ważne,
że wśród tych wszystkich zmian nie zatraciliśmy atmosfery dobrej i bezpiecznej szkoły.
Ilu uczniów ukończyło szkołę?
Mamy ponad 3500 absolwentów,
wśród nich wielu wybitnych oraz „znanych i sławnych”. Chyba jesteśmy jedyną szkołą, która może pochwalić
się trzema Profesorami Belwederskimi
„z jednej ławki”. Są to: śp. ks. prof. Jan
Górecki, prof. dr hab. Karol Musioł
(dwukrotnie pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
oraz prof. dr hab. Joachim Cieślik (który
pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Wśród naszych absolwentów są też naukowcy z wielu dziedzin, m.in. z astronomii, psychologii, a także artyści, samorządowcy. Trzej nasi absolwenci
opublikowali książki dotyczące historii
Radzionkowa.
Absolwenci chętnie do Was wracają?
Wiele razy słyszałam od absolwentów,
że lata spędzone w radzionkowskim
ogólniaku, były najlepszymi w ich życiu,

ROZMOWA

że z perspektywy czasu widzą, że szkoła „dodała im skrzydeł”, miała wpływ
na rozwój osobowości, zainteresowań, umiejętności społecznych. Takie
wypowiedzi nadają sens naszej pracy.
Niektórzy do tego stopnia nie potrafili się rozstać ze swoim ogólniakiem,
że po studiach wrócili do szkoły w roli
nauczycieli. Jest to spora grupa pedagogów uczących różnych przedmiotów
– od matematyki, przez biologię, język
angielski, wychowanie fizyczne, po historię.
Od wielu lat kieruje pani radzionkowskim ogólniakiem. Czym dla Pani jest
ta szkoła?
To kawał mojego życia – z mojej perspektywy dobrego, bo ciągle motywującego do rozwoju. Czas szybko płynie.
Minęło już ponad 30 lat mojej pracy
w zawodzie nauczyciela w Radzionkowie, w tym 15 lat na stanowisku dyrektora radzionkowskiego ogólniaka.
Uczniowie i nauczyciele są sercem
szkoły. Co Pani najbardziej w nich
ceni?
Wiadomo, że praca w szkole to gra zespołowa. Jeśli mamy zespół dobrych
nauczycieli, to uczniowie identyfikują
się z nimi i ze szkołą, przyswajają akceptowane społecznie postawy i wzorce. Ten mechanizm działa.
Nauczycieli cenię za rzetelność, odpowiedzialność i profesjonalizm w pracy oraz za podejmowanie wielu działań dodatkowych, które nie wynikają
bezpośrednio z wykonywania zawodu
nauczyciela, a mają ogromny wpływ
na rozwój szkoły (organizowanie dni
otwartych,
regionalnych
konkursów: matematycznego, polonistycznego, fotograficznego, popularyzowanie wiedzy na zajęciach otwartych
np. z chemii, budowanie atrakcyjnej
oferty edukacyjnej itp.). Szanuję ich
również za umiejętność radzenia sobie
ze swoimi emocjami i pracę w zespole,
w którym przecież zdarzają się różne
sytuacje. Uczniów cenię z kolei za ciekawość, zaufanie do nauczycieli, którzy proponują im niekiedy intelektualną podróż w nieznane. A także za ich
kulturę osobistą, umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach trudnych. Wyjątkowo cenię uczniów, którzy podejmują
trud uczestnictwa w olimpiadach, konkursach czy realizują indywidualne programy nauki.

dokończenie na str. 3
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Będzie nowa
siedziba
biblioteki
Budynek przy ul. Gwarków 2 w najbliższych miesiącach przejdzie kompleksową modernizację. Po remoncie mieścić
się tam będzie nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Jubileuszowa gala.

– Wykonawca prac został już wyłoniony –
informuje Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Urzędu Miasta Radzionków. – W pierwszej
kolejności przeprowadzone zostaną roboty budowlane, inżynieryjne i wykończeniowe
w zachodnim skrzydle budynku, który przystosowany zostanie na potrzeby biblioteki.
W drugim etapie remont przejdzie pozostała
część obiektu – podkreśla.

Wspaniały jubileusz
naszego liceum
W sobotę 15 października, Mszą św. w kościele św. Wojciecha
w intencji społeczności szkoły rozpoczęły
się obchody jubileuszu
70-lecia radzionkowskiego liceum.
Głównym punktem wydarzenia była uroczysta akademia, która odbyła
się w Centrum Kultury „Karolinka”. Nie zabrakło występów artystycznych
uczniów. Następnie absolwenci szkoły i zaproszeni goście udali się do liceum,
gdzie uczniowie przygotowali okolicznościową wystawę. Tego dnia otwarte
zostało pierwsze w historii ogólniaka muzeum szkolne.

Nasza szkoła jest wyjątkowa
dokończenie na str. 2

W jakim kierunku zamierzają Państwo rozwijać szkołę? Czym dziś
przyciąga się uczniów?
W rozwoju szkoły na pewno wykorzystamy potencjał instytucji, z którymi współpracujemy. To nie tylko
Uniwersytet Śląski i Politechnika
Śląska, o których wspominałam, ale
również Śląski Ogród Botaniczny,
Centrum Kultury „Karolinka”, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., Urząd
Miasta w Radzionkowie i wiele innych. Ponieważ instytucje te przyczyniły się do rozwoju naszej szkoły,
jako społeczność wyróżniliśmy je nagrodami podczas uroczystej akademii z okazji 70-lecia. Bez współpracy z nimi nasza oferta edukacyjna nie
byłaby tak różnorodna i tak dobrze
przygotowana. Obecnie prowadzimy
klasę patronacką Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej,

w której realizowany jest autorski
program naszego nauczyciela, napisany w porozumieniu z pracownikiem
naukowym uczelni, pt. „Informatyka
z elementami mechatroniki”. Część
zajęć realizowana jest na uczelni. Prowadzimy również klasę dwujęzyczną,
w której biologia i chemia są częściowo realizowane w języku angielskim.
Od lat ogromną popularnością cieszy
się klasa tzw. ogólna oraz klasa psychologiczno-pedagogiczna, objęta honorowym patronatem prof. Philipa G.
Zimbardo. A jaka przyszłość się przed
nami rysuje? Biorąc pod uwagę 70 lat
tradycji, wielu wybitnych absolwentów, dobrych nauczycieli, wsparcie
organu prowadzącego oraz instytucji,
z którymi współpracujemy i potencjał
uczniów – myślę, że kolejne pokolenia
będą świętować następne jubileusze.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Koszt całej inwestycji to ponad 5,4 mln zł,
z czego adaptacja części bibliotecznej pochłonie ok. 2,9 mln zł. Część środków pochodzić będzie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskanych
w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021‒2025”, Priorytet
2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ulice
w przebudowie
We wrześniu władze gminy podpisały
umowę na modernizację ul. Artylerzystów. W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga o długości ok. 490 m,
wyremontowany zostanie także odcinek
drogi bocznej długości ok. 160 m.
Roboty obejmą wyłożenie nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów
z kostki betonowej. Na realizację zadania,
miasto otrzymało dofinansowane ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji to blisko 3 mln zł.
Cały czas trwają również prace przy przebudowie ul. Marii Dąbrowskiej. We wrześniu
wyłożono nową nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Nieznanego Żołnierza do ul. Jesionowej. Wykonano
też kanalizację deszczową. Aktualnie kontynuowane są prace związane z wykonaniem
koryta i warstw podbudowy na dalszym odcinku. Realizacja zadania ma zakończyć się
w grudniu br.
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Silesia Press dla
naszego mieszkańca

Nauczyciele i uczniowie
wspólnie świętowali
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Gabriel Tobor wyróżnił
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrodził absolwentów szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Gala odbyła się 14 października w Centrum Kultury „Karolinka”.

Nagrodzeni uczniowie.

Patryk Osadnik z nagrodą.

Patryk Osadnik – dziennikarz pochodzący z naszego miasta został laureatem nagrody Silesia Press
w kategorii „Historia”.
Wyróżnienie przyznane zostało za artykuł „Śląskie
miasto, które słynie z cydru. Sami sobie tę legendę
wymyśliliśmy”. Tekst został opublikowany na portalu slazag.pl.
Silesia Press to doroczna nagroda środowiska dziennikarskiego w województwie śląskim. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Media dla Integracji Europejskiej.

Patriotyczne obchody
Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy na obchody
Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą
się w piątek 11 listopada.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 Mszą św.
w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wojciecha.
Po jej zakończeniu o godz. 10.30 pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Forum Miejskim przy Placu Letochów zaplanowano składanie wiązanek kwiatów.
W ramach obchodów odbędzie się również Turniej
Piłki Nożnej Halowej z okazji Dnia Niepodległości.
Rozgrywki rozpoczną się 19 listopada w hali sportowej MOSiR.
Organizatorami uroczystości jest Urząd Miasta Radzionków. Zachęcamy do udziału w obchodach,
a organizacje pozarządowe, szkoły i instytucje
do wystawienia pocztów sztandarowych. Szczegółowy program obchodów będzie dostępny na stronie:
www.radzionkow.pl i na plakatach.

– Gratuluję wszystkim wyróżnionym nauczycielom i uczniom, tego że podejmujecie trud i ryzyko realizacji ambitnych zadań – mówił w trakcie uroczystości Gabriel Tobor, Burmistrz Radzionkowa. – Dziękuję dyrektorom
szkół i nauczycielom za codzienną pracę, która nie jest łatwa, bo to na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za wychowanie młodych ludzi,
motywowanie ich do działania. Życzę wszystkim, aby polska, a w szczególności radzionkowska szkoła, opierała się na śląskich wartościach – szacunku do drugiego człowieka, rodziny i pracy. Wtedy wychowanie młodych
ludzi będzie skuteczne, a w dzisiejszym świecie, to jedna z najważniejszych
powinności, jaka na nas wszystkich spoczywa – podkreślał.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali: Agnieszka Furman (Przedszkole nr 2), Adela Truchlewska (SP nr 1), Patrycja Słupik (SP nr 1), Beata Domogała (SP nr 2), Karolina Szłapka (SP nr 2), Aleksandra Czmok (SP nr 4), Danuta Minas (LO w Radzionkowie).
Wyróżnienia przyznane zostały też absolwentom szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Nagrodę I stopnia otrzymali: Karolina Wójcik
(SP nr 1), Max Pakosz (SP nr 2), Witold Jagieła (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bytomiu). Wyróżnienia II stopnia odebrali:
Paulina Dzionsko (SP nr 1), Julia Langosz (SP nr 4), Artur Łuczak (SP nr 4).
Nagrody III stopnia otrzymali: Michał Posmyk (SP nr 2), Igor Zawadzki
(SP nr 4), Julia Pawlus (LO w Radzionkowie).
W trakcie uroczystości akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrały: Katarzyna Aleksa (SP nr 2), Joanna
Golder (SP nr 4), Marta Kuźbińska (SP nr 1) i Aleksandra Kozłowska (LO
w Radzionkowie).
Wyróżnionym pedagogom i uczniom serdecznie gratulujemy.

Komunikat
W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, informujemy
że od poniedziałku 31 października od godziny 6.00 do środy 2 listopada do godziny 20.00 zostaną zamknięte dla ruchu drogowego ulice Jaśminowa i Orzechowska (od kładki dla pieszych nad
torami kolejowymi). Prosimy o zachowanie ostrożności.
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Przebudowa wiaduktu
Pod koniec września, na terenie Radzionkowa rozpoczęły się prace
związane z modernizacją linii kolejowej 131. To największa inwestycja
kolejowa na terenie naszego miasta od kilkudziesięciu lat.

Prace
przy pływalni
Na naszych oczach powstaje jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych miasta –
miejska pływalnia.
– Po zakończeniu robót ziemnych, fundamentowych
i żelbetonowych, aktualnie trwa montaż konstrukcji
stalowej i murowanie ścian kondygnacji podziemnej
– mówi Justyna Misiołek. – Trwają też już prace
związane z zasileniem budynku w energię elektryczną oraz budowa muru oporowego od strony budynku
przy ul. Knosały 20 – dodaje.
Pływalnia ma być gotowa w połowie przyszłego
roku. Koszt inwestycji to ponad 16,4 mln zł.

Remont linii kolejowej nr 131.

W pierwszej kolejności PKP PLK SA
prowadzi roboty związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
znajdującej się bezpośrednio przy
ścianie wiaduktu przy ul. Zejera oraz
przebudową sieci wodociągowej.
W związku z tym nastąpiło częściowe wyłączenie z ruchu ul. Zejera
w rejonie wiaduktu kolejowego. Pod
wiaduktem utrzymywany jest ruch
pieszy, natomiast ruch samochodowy możliwy jest tylko w kierunku
od ul. Marii Dąbrowskiej w stronę
Placu Letochów. Wszelkie zmiany
organizacji ruchu są odpowiednio
oznakowane. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności. Na przełomie października i listopada br. planowane jest z kolei rozpoczęcie robót zasadniczych, czyli przebudowa
wiaduktu kolejowego przy ul. Zejera
i wówczas nastąpi wyłączenie tego
fragmentu drogi dla ruchu samochodowego. Pod wiaduktem będzie
utrzymany natomiast ruch pieszy.
Przywrócenie pełnej możliwości
ruchu na ul. Zejera planowane jest
na maj 2023 roku.
PKP PLK SA jednocześnie informuje, że w październiku rozpocznie
się też przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Sikorskiego. Planowane są całkowite zamknięcia
weekendowe (1x listopad 2022, 1x
luty 2023 oraz 1x luty 2024). Natomiast od listopada 2022 r. nastąpi
zamknięcie połówkowe strona L/P
z wahadłem pierwszeństwa przejazdu na długości jezdni. Pod wia-

duktem utrzymany zostanie ruch
pieszy. Przebudowę obiektu i ul. Sikorskiego PKP PLK SA planują zakończyć w maju 2024 roku. Równocześnie prowadzone będą prace
na Rojcy przy torze nr 1, związane z przebudową peronów i dojść
oraz prace związane z rozbiórką nieczynnego tunelu, jak również wykonaniem palisady obiektu
w ciągu ul. Kużaja. Prace te będą
realizowane bez zamknięcia ruchu
kołowego, jednak dopuszcza się
ewentualne czasowe zamknięcia.
Całkowite zamknięcie ruchu kołowego przy wiadukcie na ul. Kużaja planuje się na okres wakacyjny czerwiec – sierpień 2023 roku,
po ostatecznym zakończeniu prac
przy wiaduktach na ul. Zejera i Sikorskiego.
Podział prac i obowiązki wynikające z utrzymania ciągłości ruchu
zarówno na linii kolejowej, jak i kolejność zamknięć drogowych warunkują możliwość zakończenia
prac przy torze nr 1, która wstępnie została zaplanowana na koniec 2023 roku. Po tym czasie nastąpi oddanie do eksploatacji toru
nr 1 linii kolejowej 131 i zamknięcie toru nr 2, gdzie rozpoczną się
prace w symetrycznym układzie,
jak wcześniej przy torze nr 1. Prace na stacji Radzionków PKP PLK
SA planuje rozpocząć w II kwartale
2023 roku po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Skansen, bliskie
sercu miejsce
Miniskansen Górniczy na terenie byłej KWK
Radzionków przy ulicy Nałkowskiej jest w naszym mieście szczególnym miejscem. Związani
są z nim przede wszystkim byli górnicy, z których
część zrzeszona jest w Klubie Emerytów Górniczych. To właśnie dzięki ich staraniom, skansen
z roku na rok pięknieje.
– Prace modernizacyjne zaczęliśmy trzy lata temu
– mówi Władysław Twardowski, przewodniczący Klubu. – Chcieliśmy zadbać o to szczególnie
bliskie naszym sercom miejsce. Roboty było sporo, ale jak to na górników przystało, żadnej pracy
się nie boimy. Odmalowaliśmy elewacje i wnętrza,
wymieniliśmy rynny, wysypaliśmy podłoże żwirem,
postawiliśmy płot. Zakup materiałów budowlanych sfinansował Urząd Miasta Radzionków.
Z okazji zakończenia kolejnego etapu prac renowacyjnych oraz 151. rocznicy uruchomienia
radzionkowskiej kopalni, 26 sierpnia na terenie miniskansenu spotkali się członkowie Klubu
Emerytów Górniczych, burmistrz Radzionkowa
oraz przedstawiciele magistratu. Była to znakomita okazja do wspomnień, ale również zaplanowania dalszych prac remontowych.
W tej chwili, górnicy powoli przygotowują się
do Barbórki, która odbędzie się na terenie miniskansenu. Obiekt można jednak odwiedzać każdego dnia, do czego gorąco zachęcają przedstawiciele Klubu.

/DW
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

KURIER RADZIONKOWSKI

Wrześniowa rodzinna
wycieczka na Jurę
Dostępne publikacje o uzależnieniach.

Czeka kącik
w bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie powstał kącik „Uzależnieniom mówimy NIE”. Czytelnicy mogą skorzystać z książek na temat różnego rodzaju uzależnień
oraz samookaleczenia.

Uczestnicy wycieczki.

W ramach kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” w sobotę, 24 września odbyła się „Rodzinna wycieczka na Jurę”. Uczestnicy zwiedzili m.in. jurajskie ostańce, Pałac Krasickich i Zamek w Olsztynie.
Głównym celem wyjazdu było budowanie pozytywnych relacji pomiędzy
dzieckiem a rodzicem. To już kolejna wycieczka zorganizowana w ramach
wspomnianej kampanii: w lutym odbyły się wyjazdy na narty, w czerwcu
mieszkańcy wzięli udział w rodzinnym spływie kajakowym.

Początek XXI wieku to „era nowych uzależnień”. Coraz bardziej powszechne stały się
uzależnienia od czynności, czyli tzw. uzależnienia behawioralne. Można do nich zaliczyć:
zakupoholizm, siecioholizm, pracoholizm czy
obsesyjne przejadanie się i uprawianie ćwiczeń fizycznych. Wśród przyczyn takich zachowań eksperci wymieniają: dynamicznie
zmieniającą się rzeczywistość, tempo życia czy rozwój technologii. O tym, czym są
uzależnienia behawioralne można przeczytać m.in. w książkach: „Wyloguj swój mózg”,
„Smartfonowe dzieci”. Książki dostępne są w
bibliotece głównej oraz w filii.

Co musisz wiedzieć o „Niebieskiej Karcie”
W Centrum Kultury „Karolinka” 11 października odbyło się szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematem spotkania była procedura „Niebieskiej Karty”.
W szkoleniu udział wzięli m.in. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, działających przy
nim grup roboczych; Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie.
Przypomnijmy, że „Niebieska Karta” służy do dokumentowania faktów związanych z przemocą
w rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą
oraz jako dowód w sprawach sądowych.

Szkolenie z procedury „Niebieskiej Karty”.

AKTUALNOŚCI

Gdzie jest dobra
przestrzeń do życia?
W naszym mieście!
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku oraz rewitalizacja osiedla robotniczego przy ul. Kużaja walczyły o głosy mieszkańców
regionu w dwóch plebiscytach na najlepszą przestrzeń.
Z powodzeniem!
Nasze muzeum zwyciężyło w konkursie organizowanym
przez Radio Piekary. Od 8 do 12 września, słuchacze mogli wybierać najładniejszy ich zdaniem, dworzec kolejowy
w województwie. Zgłoszono 11 obiektów. W ostatnich
tygodniach zakończył się także Plebiscyt na Najlepszą
Przestrzeń Województwa Śląskiego. Głosami mieszkańców rewitalizacja osiedla robotniczego zajęła czwarte
miejsce spośród 27 zgłoszonych projektów. Lepsze okazały się jedynie: miejski Zalew Sosina w Jaworznie, tężnia
solankowa w gliwickim Lesie Komunalnym oraz Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.
Po raz kolejny pokazaliśmy naszą wielką siłę i dumę z naszej „małej ojczyzny”.

Zielona pracownia

wrzesień-październik 2022

Sztandar dla „Skarbka”
Uroczystość wręczenia sztandaru dla Klubu PCK HDK „Skarbek” odbyła się 1 października w restauracji Relaks.
Organizacja, zrzeszająca honorowych dawców krwi, działa na terenie Radzionkowa i Bytomia od 1970 r. Po ponad 50 latach
działalności doczekała się własnego sztandaru.
– To dla nas wielki zaszczyt. Jesteśmy dumni, że nasz Klub będzie
mógł wystawiać poczet sztandarowy i reprezentować Bytom i Radzionków na różnego rodzaju uroczystościach – mówi Wiesław
Białobrzewski, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
„Skarbek”.
Na uroczystości przekazania sztandaru obecni byli m.in. Grzegorz Szeremeta – wiceburmistrz Radzionkowa, Mirosław Luks –
Sekretarz Miasta Bytomia, Andrzej Kinasiewicz – Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, a także sponsorzy: Robert Baran,
Apolinary Komór, Stanisław Tarnecki, Andrzej Balcer. Sztandar
poświęcił ks. Arkadiusz Rząsa. Pierwszy poczet sztandarowy wystawili: Elżbieta Jarek, Danuta Białobrzewska, Anatol Jarek.

Tyty dla pierwszaków
Urząd Miasta Radzionków przygotował dla wszystkich uczniów
rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej tradycyjne tyty ze słodyczami.
Upominki wraz z życzeniami sukcesów w nauce od burmistrza
miasta wręczone zostały w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Otrzymało je 233 pierwszoklasistów.

Wybory 6 listopada
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Radzionków odbędą się
6 listopada br.

Pracownia wyposażona została w nowoczsne pomoce
dydaktyczne.

We wrześniu w Szkole Podstawowej Nr 1 została otwarta
Zielona Pracownia. Prowadzone są w niej lekcje przyrody
i biologii. Wyposażenie zostało zakupione dzięki dotacji
przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W tegorocznej odsłonie konkursu Zielona Pracownia
Projekt 2022, organizowanego przez WFOŚiGW, wzięło
udział 129 szkół, z czego 70 otrzymało dofinansowanie na
wyposażenie pracowni. Celem przedsięwzięcia jest wzrost
świadomości ekologicznej wśród najmłodszych.
Całkowity koszt utworzenia nowej pracowni to ok. 50 tys.
zł, z czego prawie 40 tys. zł pochodzi z przyznanej nagrody.

Obejmą okręg wyborczy nr 3. O głosy mieszkańców powalczy
dwóch kandydatów: Karol Majewski (Lista nr 1, zgłoszony przez
KWW Nasz Radzionków) oraz Marcin Tomys (Lista nr 2, zgłoszony przez KWW Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa). Wybory odbędą się z powodu złożenia mandatu przez Grzegorza
Szeremetę, który we wrześniu objął stanowisko wiceburmistrza
Radzionkowa.

Pamiętaj o badaniach
Profilaktyka – najskuteczniejszą metodą walki z rakiem piersi.
Od wielu lat Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach realizuje w naszym mieście akcje bezpłatnych badań mammograficznych.
W tym roku, w ramach dwóch wydarzeń – w czerwcu i we wrześniu br., z badań w mammobusie skorzystało ponad 200 pań.
Zachęcamy do korzystania z tej formy badania. O kolejnych, planowanych na terenie naszego miasta bezpłatnych badaniach
mammograficznych będziemy informować.

7

8

KURIER RADZIONKOWSKI

Koncert zespołu Muchy.

CENTRUM KULTURY KAROLINKA

Spektakl „Niemy Kelner”.

Nowy sezon artystyczny
Z końcem września w Centrum Kultury „Karolinka” oficjalnie rozpoczął się kolejny sezon artystyczny. Na początek, 18 września,
kolektyw taneczny Vagabond Physical, realizujący projekt „Teatr Polska”, oczarował widzów premierową odsłoną spektaklu teatru
tańca „Koncert żałobny na sześciu tancerzy”.
Kameralna publiczność zajmująca miejsca na samej scenie doceniła ogrom pracy włożony w choreografię, który widoczny
był w każdym geście tancerzy. Wrzesień zakończyliśmy teatralnie za sprawą spektaklu „Niemy Kelner”, w głównych rolach
wystąpili Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski.
W październik natomiast weszliśmy koncertowo i to przez duże
„K”, a to dzięki członkom zespołu Muchy, z wokalistą Michałem Wiraszko na czele, którzy przed radzionkowską publicznością wystąpili z dobrze znanym fanom zespołu repertuarem
oraz utworami z nowej płyty „Szaroróżowe”. Tymi wydarzenia-

mi rozpoczęliśmy cykl „Jesiennych spotkań z kulturą”, który potrwa prawie do końca listopada.
W tym czasie zapraszamy publiczność do spędzenia szarych
i ponurych jesiennych wieczorów w „Karolince”, rozkoszując się
wspaniałymi komediami, przeżywając spektakle dramatyczne
lub wspaniałe koncerty. Więcej informacji o bieżących wydarzeniach na stronie www.karolinka.art.pl/repertuar. Tej jesieni
spotkajcie się z kulturą w „Karolince”!

Do zobaczenia Latolinko!
Okres wakacyjny przeszedł już do historii, a wraz z nim wiele dobrych wspomnień, oczywiście związanych z wydarzeniami organizowanymi w „Karolince”.
Podczas ośmiu wydarzeń plenerowych
było z nami ponad 1700 uczestników,
którzy fantastycznie spędzali czas podczas Kina na Leżakach, Śniadań na trawie,
koncertów i gier plenerowych. Zorganizowaliśmy 14 wakacyjnych warsztatów,
w czasie których aż 150 osób rozwijało
swoje talenty, nabywało nowe umiejętności i świetnie się bawiło. Dodatkowo,
ponad 500 osób podczas tegorocznych
wakacji wybrało jeden (lub więcej) seansów w wakacyjnym Kinie „Karolinka”.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w realizację tegorocznej Latolinki – pracownikom i wolontariuszom, partnerom
i sponsorom oraz wszystkim, którzy postanowili uczestniczyć w tegorocznych
latolinkowych wydarzeniach. Bez was nie
mogłyby się odbyć!

Latolinka.

CENTRUM KULTURY KAROLINKA

wrzesień-październik 2022

Niezwykły koncert, łączący nieśmiertelną muzykę zespołu Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry
Alla Vienna, już 10 listopada o godz. 19.00 w „Karolince”.
„Queen Symfonicznie” to absolutny fenomen – zaplanowany pierwotnie jednorazowy występ przerodził się w wielką trasę koncertową
w największych salach w kraju. Na blisko 350 dotychczasowych koncertach pojawiło się przeszło 200 tys. widzów, a każdy występ fani
Queen wypełniają do ostatniego miejsca. „Queen Symfonicznie” to dwugodzinny spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ solisty Sebastiana Machalskiego wcielającego się w rolę Freddiego
Mercury’ego. Zespół wystąpi z najnowszym programem, do którego włączono nowe utwory w wyjątkowych aranżacjach na 10 instrumentów. Więcej szczegółów i bilety online do nabycia na www.karolinka.art.pl

Nie płacisz za „Poprawkę”

Horrolinka tuż, tuż

Na deskach CK „Karolinka” 23 października o godz. 17.00 wystąpi amatorski TEATR na 5 z Rudy Śląskiej. Zespół wystawi spektakl „POPRAWKA, czyli jak się pozbyć narzeczonej” – komedię autorstwa Bożeny Kupis-Kucharskiej.

Już w poniedziałek 31 października Kino „Karolinka” zaprasza wszystkich fanów horrorów na Maraton filmów grozy.

Przedstawienie opowiada o tym, że miłość może się zdarzyć w każdym wieku. On - starszy mężczyzna po rozwodzie. Ona - piękna, pełna energii dwudziestodwuletnia dziewczyna. Co ich połączyło? Miłość? A może pieniądze?
Może jeszcze coś innego? Czy znajomość młodej Kiki z blisko o 50 lat starszym Zygmuntem ma szansę na przetrwanie, gdy za ścianą stoi nadopiekuńcza córka Barbara? Do tego Adela, żona a nie-żona (bo rozwiedziona). I czego
dotyczy tytułowa poprawka? Tego dowiedzą się widzowie spektaklu. Wartka akcja, zabawne dialogi, ciekawa intryga, skrywane tajemnice i mnóstwo
humoru – mamy nadzieję – zapewnią dobrą rozrywkę.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.00 emisją filmu „13 kamer”, następnie zagramy „The Hollow
Child”. Dla odważnych bilety w cenie 22 zł (wstęp
na oba filmy) do nabycia w kasie oraz online na www.
karolinka.art.pl.
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Mamy Pszczeli Park
Edukacyjny

Jubileusze małżeńskie

Tablice edukacyjne w parku.

Dostojni jubilaci.

Od października, uczniowie naszych szkół oraz mieszkańcy Radzionkowa mogą spędzać czas w Pszczelim
Parku Edukacyjnym, który powstał na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Sikorskiego.
To efekt projektu zrealizowanego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2021 roku.

Pary z wieloletnim stażem małżeńskim odebrały 28 września
z rąk Gabriela Tobora – Burmistrza Miasta Radzionków oraz
Stefana Hajdy – Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków,
pamiątkowe medale.

– Ekologia jest nam bardzo bliska. Od dawna planowaliśmy
utworzenie jakiegoś miejsca dla pszczół, które dla przyrody są bardzo ważne, a ich sytuacja pogarsza się z każdym
rokiem. Dlatego postanowiliśmy stworzyć cały edukacyjny
park, na który składa się nie tylko łąka kwietna i ogród, ale
również plansze i gry edukacyjne czy wiata, pod którą można prowadzić zajęcia – mówi Tomasz Stuła, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
Park dostępny jest każdego dnia, dla wszystkich chętnych. Można tam nie tylko zdobyć wiedzę na temat owadów, ale również odpocząć. Miejsce cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród uczniów radzionkowskich
i okolicznych szkół.
– W najbliższym czasie stworzymy scenariusze zajęć, które
poprowadzą nasi nauczyciele. Zaprosimy na nie przedszkolaków i uczniów w różnym wieku – mówi Tomasz Stuła.
To już drugi pomyślnie zrealizowany projekt w ramach
budżetu partycypacyjnego. Dwa lata wcześniej, w ten
sposób powstało wielofunkcyjne boisko, z którego korzystać mogą nie tylko wychowankowie ośrodka, ale także
uczniowie innych szkół i mieszkańcy miasta.
– Chcemy zerwać z negatywnymi stereotypami krążącymi
wokół instytucji, takich jak nasza. Naszym celem jest umożliwienie wychowankom kontaktu z rówieśnikami i otoczeniem.
Dlatego chętnie angażujemy się w różne projekty i zapraszamy w swoje progi gości – zapewnia dyrektor.

Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to:
Irena i Janusz Borkowscy, Anna i Grzegorz Czekała, Teresa i Stefan Ficek, Jadwiga i Józef Glanc, Krystyna i Bolesław Lewandowscy, Maria i Leon Norek, Teresa i Piotr Serafin, Maria i Norbert
Stiebler, Barbara i Józef Sznajder. Z kolei 60. rocznicę ślubu obchodzili: Edeltrauda i Józef Swatek oraz Urszula i Roman Szopa,
a 65. rocznicę – Małgorzata i Alojzy Słupik, Teresa i Jan Zwiernik.
Solenizantom życzymy, aby kolejne lata upłynęły w zdrowiu
i szczęściu.

Przedszkolaki
w Urzędzie Miasta

W październiku Urząd Miasta Radzionków odwiedziły dzieci
z Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 4. Na sali sesyjnej najmłodsi
zaznajomili się z symbolami naszego miasta, dowiedzieli się czym
zajmują się samorządowcy i jaką rolę pełni Rada Miasta. Dzieci
spotkały się też z Burmistrzem Gabrielem Toborem, który przybliżył rolę i znaczenie władz miasta.

Czwartki przez telefon
Park będzie miejscem warsztatów edukacyjnych.

Od października bieżącego roku, Wydział Ekologii Urzędu Miasta Radzionków (ul. Kużaja 17), w czwartki nie obsługuje interesantów. W tym dniu kontakt z pracownikami Wydziału będzie
możliwy wyłącznie drogą telefoniczną.

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

wrzesień-październik 2022

Letnie spacery w Ogrodzie.

Trochę o tym co robiliśmy w wakacje
Wspomnijmy jeszcze letni czas... Wakacyjne wyjazdy świetna
rzecz, ale ci, którzy zostali na miejscu również nie powinni być
zawiedzeni. Dzięki dofinansowaniu Gminy Radzionków, w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie w okresie wakacji
odbyło się siedemnaście tematycznych spacerów przyrodniczych.
Przewodnikami byli pasjonaci przyrody - ornitolog, hydrobiolog, arachnolog, ogrodnik, florysta, pszczelarz, zielarz, architekt
krajobrazu oraz entomolog. W wycieczkach uczestniczyło w sumie 359 osób, zarówno z Radzionkowa, jak i z dalszych miej-

scowości, takich jak Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Łazy,
Olkusz, Piekary Śląskie, Ptakowice, Siemonia, Tarnowskie Góry,
Zabrze. To był pięknie spędzony czas, a ponadto dogodna okazja
do promocji Gminy oraz Ogrodu botanicznego. W wycieczkach
wzięły udział osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci. Tymczasem
do Ogrodu zakradła się jesień... Zapraszamy do odwiedzin i podziwiania zmian zachodzących w przyrodzie. Przed zimą warto
„podładować akumulatory”, spędzając aktywnie czas na świeżym powietrzu.

/Julia Góra

Udany Dzień Jabłoni
W ostatnią niedzielę września w Ogrodzie świętowano Dzień Jabłoni. To już ostatnia w tym roku impreza, zorganizowana dzięki
wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pomimo dość chłodnego i mokrego
poranka, wydarzenie okazało się sukcesem. W grze terenowej „Jabłko Niezgody”, przygotowanej świetnie przez
Radzionkowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, udział wzięło 28 patroli, a w wycieczkach do sadu
– niemal 50 osób. Pogoda także okazała się łaskawa i popołudnie ucieszyło
wszystkich całkiem przyjemną temperaturą i nawet słoneczkiem. Uczestnicy
aktywnie włączali się we wszystkie działania i, jak zwykle, pokazali, że potrafią
się bawić, a przy tym bardzo chętnie
chłoną wiedzę przyrodniczą. Odbyły się
liczne warsztaty, zarówno naukowe, jak
i artystyczne, ponadto prelekcje, KwiatoWymiana, pieczenie jabłek nad ogniskiem, kiermasz... Padło wiele pytań, odbyło się wiele rozmów i spotkań „pod
jabłonią”, co potwierdza, że organizacja

tego typu imprez jest potrzebna i ważna. Było degustowanie różnych odmian
jabłek oraz rozdawanie sadzonek jabłoni
zaszczepionych wiosenną porą – rozdano ich ponad 150. Teraz nowi właściciele
tych drzew muszą uzbroić się w cierpliwość i przez kilka najbliższych lat skupić
na ich pielęgnacji – zapewne zostanie to
wynagrodzone obfitymi i pysznymi zbiorami, ale warto pamiętać, że na tę chwilę
trzeba poczekać. Bo jak wiadomo, drzew
nie sadzi się dla siebie, ale dla kolejnych
pokoleń. Na zakończenie dnia, w auli
można było wysłuchać niesamowicie
klimatycznego koncertu poezji literackiej
w wykonaniu Marioli Koniecznej. W organizację wydarzenia włączyło się wielu
wolontariuszy, co pozwoliło na sprawne
przeprowadzenie Dnia Jabłoni.

/Julia Góra

Uczestnicy Dnia Jabłoni.
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PISZĄ DO KURIERA

Tyle się dzieje
w Bibliotece
Uczestnicy wycieczki.

Nasza wycieczka
do Londynu
W dniach 14-16 września 2022 r. 30 uczniów z klas ósmych wyleciało do Luton, by stamtąd udać się do Londynu. Planując wycieczkę
jeszcze w czerwcu nie wiedzieliśmy, że będziemy w Londynie w tak
ważnym momencie historycznym – w trakcie przygotowań do pogrzebu Królowej Elżbiety II.
Czuliśmy atmosferę oddawania hołdu Królowej. Widzieliśmy orszak
idący na uroczystą zmianę warty. Pod sam pałac Buckingham nie podeszliśmy ze względów bezpieczeństwa, ale i tak było pięknie. Dokonaliśmy pamiątkowego wpisu w księdze pamięci „A great loss for
humanity”.
Co zobaczyli nasi uczniowie? National Gallery, Tower Bridge, London
Eye, Tower of London, Picaddilly Cirus, China Town, Trafalgar Square,
St. Paul Cathedral i City of London.
Uczniowie w trakcie pobytu korzystali z londyńskiego metra, dzięki temu mieli okazję zamienić słowo po angielsku z rodowitymi Anglikami. Taka praktyczna nauka języka to doskonałe doświadczenie.
Odwiedziliśmy także National Maritime Museum, stację Paddington przy nowoczesnej i ostatnio otwartej linii metra Elizabeth. Opiekunki wycieczki mgr Iwona Atamaniuk, mgr Sylwia Piekarczyk oraz
mgr Ewelina Podzimska-Czerniewicz są bardzo dumne z naszych
uczniów – doskonale sobie poradzili, trenując angielski. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem tego, jak piękny jest Londyn, zwłaszcza że pogoda dopisała.

Czas wakacji pozwolił na chwilę oddechu i nabranie
sił, dlatego od września wróciliśmy do działania „pełną parą”.
Za nami cykl spotkań z ilustratorami – naszymi gośćmi
byli Krzysztof Stręcioch, Aleksandra Cieślak oraz Marcin
Bruchnalski. W październiku odbyły się dla mieszkańców miasta warsztaty rodzinne „Od złości do radości”,
które poprowadziła specjalistka z dziedziny arteterapii.
Wszystkie spotkania realizowane są w ramach zadania
„Książka wszystkimi zmysłami” i dofinansowano je ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.
Od września wróciliśmy również z cyklem „Sensoryka dla smyka”, który adresowany jest do najmłodszych
mieszkańców miasta (dzieci w wieku 1,5 do 3 lat). Zajęcia
wspierają rozwój zmysłów, są również okazją do kształtowania motoryki u naszych pociech.
Mamy także przyjemność poinformować, że biblioteka z powodzeniem aplikowała z projektem „Kierunek
książka” do programu „Równać szanse 2022”. Jest to
program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus. Ma charakter
edukacyjno-oświatowy i adresowany jest do młodzieży.
O wszelkich działaniach w ramach grantu będziemy informować na bieżąco, dlatego zachęcamy do śledzenia
naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u.
Do zobaczenia w bibliotece!
/Iwona Labus
p.o. Dyrektor MBP

/Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP1

Wizyta w Londynie była okazją do trenowania j. angielskiego.

Warsztaty z Marcinem Bruchnalskim.

MOSiR
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Sztafetowy maraton
za nami

VII edycja Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin przyciągnęła w tym
roku 250 uczestników, którzy stworzyli 50 pięcioosobowych sztafet.
Tradycyjnie na naszym maratonie pojawił się zespół z miasta partnerskiego Radzionkowa – Dobre Miasto. Natomiast, po raz pierwszy
na starcie stanęło drugie miasto partnerskie, jakim jest Serock. Wśród
biegaczy gościliśmy: Marka Bąbolskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sebastiana Nowaka – Wicestarostę Powiatu Tarnogórskiego oraz Grzegorza Szeremetę – Zastępcę Burmistrza Miasta
Radzionków, który wraz Grzegorzem Zadęckim – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, oficjalnie otworzyli zawody.

Biegi
przełajowe
27 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w Biegach Przełajowych dzieci i młodzieży.

Pięcioosobowe drużyny miały do przebiegnięcia łącznie dystans maratonu, przez co każdy z zawodników musiał pokonać cztery pętle, liczące około 2,1 km. Przez cały czas trwania sztafety toczył się zacięty bój
o pierwsze miejsce pomiędzy drużyną Cidry Lotajom MIX a Toursport
Running Team. Ostatecznie na pierwszym miejscu podium, z około
20 sekundową przewagą, stanęła sztafeta Toursport Running Team
w składzie: Rafał Wachla, Tomasz Terech, Tomasz Okrosowicz, Roman
Cichoń i Krzysztof Banek. Na trzecim miejscu w zawodach uplasowała
się drużyna Team 1 – Srebrni Ścigacze TG. Podczas VII Sztafetowego
Maratonu Miast i Gmin została wyróżniona również najszybsza ekipa
damska i tak jak w poprzedniej edycji, tak i teraz triumfowała drużyna W Pogoni Za Duchem w składzie: Martyna Olesińska, Agnieszka
Struk, Gosia Leonhard, Aleksandra Nabiałek oraz Alicja Śliz. Dodatkowo, każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal. Impreza nie
mogłaby się odbyć oczywiście bez wsparcia sponsorów i partnerów,
takich jak: Gmina Radzionków, Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Poczta Polska, Platforma Zdrowia i Aktywności „Rusz
Tyłek”, AKK Net, Restauracja „U Letochy”, Klub Museum, Restauracja
Collina, Woseba, Partner 2000, Balviten, MTJ Dance Academy, Opel
Kanclerz, AG Rolbud, Pro Sport, Jump World. Serdecznie dziękujemy,
również Restauracji „Figaro” za poczęstunek w postaci żurku, Pawłowi
Zach za pomiar czasu oraz wolontariuszom za pomoc przy organizacji
i przebiegu Sztafetowego Maratonu.

Wśród dziewcząt młodszych triumfowały uczennice
Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. Najlepsze
w kategorii dziewczyn starszych okazały się reprezentantki Zamkowej Szkoły Podstawowej. Z kolei zarówno
w grupie chłopców młodszych jak i starszych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Radzionkowie i to właśnie te placówki
uzyskały awans do rywalizacji na poziomie rejonu. Organizatorami zawodów byli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 – Adam Szydło oraz Tomasz Skandy wraz
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radzionkowie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Mistrzostwa
w piłce halowej
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Turnieju
Piłki Nożnej Halowej z okazji Dnia Niepodległości.
Tegoroczne zawody odbędą się 19 listopada
na hali MOSiR. Na boisku zmierzy się dziewięć
drużyn. Wpisowe: 120 zł. Zapisy już wkrótce ruszą
na stronie: www.mosir.radzionkow.pl.
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 25 sierpnia 2022 roku na XLIV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uchwała Nr XLIV/433/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033;
Uchwała Nr XLIV/434/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
Uchwała Nr XLIV/435/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
Uchwała Nr XLIV/436/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację robót dodatkowych
polegających na przebudowie chodnika i wykonaniu zatoki autobusowej w ciągu ulicy Knosały na wysokości działki nr 751/23 w ramach zadania pod
nazwą „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
Uchwała Nr XLIV/437/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
Uchwała Nr XLIV/438/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Radzionkowie;
Uchwała Nr XLIV/439/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego;
Uchwała Nr XLIV/440/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy
Artura 12-14 oraz skierowania ruchu pojazdów na inną alternatywną drogę dojazdową;
Uchwała Nr XLIV/441/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie odwołania członka stałej Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków;
Uchwała Nr XLIV/442/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie odwołania członka ze składu stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków
oraz z funkcji Przewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków;
Uchwała Nr XLIV/443/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków oraz
z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków;
Uchwała Nr XLIV/444/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powołania radnego w skład stałej Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków i zmiany
uchwały o powołaniu stałej Komisji Komunalnej;
Uchwała Nr XLIV/445/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powołania radnego w skład stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków
oraz zmiany uchwały o powołaniu stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
Uchwała Nr XLIV/446/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków oraz
zmiany uchwały o powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

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

Informuję, iż w dniu 29 września 2022 roku na XLV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Uchwałę Nr XLV/447/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033;
Uchwałę Nr XLV/448/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
Uchwałę Nr XLV/449/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XLV/450/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XLV/451/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XLV/452/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchumości;
Uchwałę Nr XLV/453/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XLV/454/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
Uchwałę Nr XLV/455/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XLV/456/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XLV/457/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XLV/458/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Uchwałę Nr XLV/459/2022 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;
Uchwałę Nr XLV/460/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
Uchwałę Nr XLV/461/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/393/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2022 roku;
Uchwałę Nr XLV/462/2022 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;
Uchwałę Nr XLV/463/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.

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

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
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O „Czystym Powietrzu”
na wolnym powietrzu
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste
Powietrze” działa nie tylko stacjonarnie w siedzibie Referatu
Ochrony Środowiska UM Radzionków (budynek PGK, ul. Kużaja 17), ale również w terenie.
Błękitny namiot programu „Czyste Powietrze” w maju stanął
na targowisku miejskim, w czerwcu na Eko-Rynku w ramach
obchodów Dni Radzionkowa, a w sierpniu w Ogrodzie Botanicznym na pikniku z okazji zakończenia wakacji. W mobilnym
punkcie mieszkańcy mogli zasięgnąć porad w sprawach: obowiązujących przepisów antysmogowych, sposobów zdobycia
dofinansowania do modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków oraz wypełnienia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na najmłodszych czekały atrakcje związane z edukacją ekologiczną.
Warto wspomnieć, że nasze miasto przystąpiło do projektu
„Śląskie. Przywracamy błękit”, w ramach którego w urzędzie
można korzystać z wiedzy i doświadczenia ekodoradcy. Jego
rolą jest m.in. pomoc zainteresowanym mieszkańcom w przygotowaniu wniosków i rozliczeń dotacji do inwestycji proekologicznych. W mobilnym punkcie informacyjnym można było
spotkać się z naszym ekodoradcą, a ta forma pomocy okaza-

ła się bardzo skuteczna. Chcemy, by w przyszłym roku namiot
programu „Czyste Powietrze” stał się stałym punktem na różnych imprezach w naszym mieście. Szykujemy też wiele atrakcji
– szczególnie dla najmłodszych. Do zobaczenia!

Dać „drugie życie”
odpadom?
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy
ul. Szybowej w Radzionkowie przyjmuje odpady selektywne od mieszkańców naszej Gminy, pod warunkiem, że została wcześniej złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rzeczy przekazywane do GPSZOK dla jednego mieszkańca są już odpadem, a dla innego mogą stać się potrzebnym przedmiotem. Za zgodą pracownika GPSZOK oraz zupełnie bezpłatnie można wykorzystać odpady
zebrane w Punkcie, jeśli masz plan na ich „drugie życie”.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numerem tel. 32/388‒71‒62

Płacimy za swoje?
Przypominamy o obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany ilości osób
zamieszkujących nieruchomość. Zgodnie ze zmianą przepisów Gmina ma
możliwość weryfikacji złożonych deklaracji w oparciu o dane pochodzące
z kilku źródeł, np. świadczenia rodzinne i wychowawcze, meldunek, ilość
zużytej wody, dodatek węglowy czy wywiad środowiskowy.

/Michał Gwóźdź

Radzionków
- jak zawsze
aktywny
W lipcu br. opublikowano roczny ranking
aktywności gmin w programie „Czyste Powietrze”.
Po doskonałym IV kwartale 2021 r., w którym Radzionków zajął 10. miejsce (na ponad
2000 samorządów prowadzących punkty konsultacyjno-informacyjne programu),
w rankingu rocznym, liczonym od 1 kwietnia
2021 r. do 31 marca 2022 r. nasze miasto zajęło bardzo wysokie, bo 25. miejsce w całym
kraju.
To oczywiście zasługa mieszkańców, którzy
inwestując w remonty swoich domów jednocześnie likwidują „kopciuchy”, ocieplają ściany i dachy oraz wymieniają stolarkę okienną i drzwiową. Przyczyniają się tym samym
do poprawy jakości powietrza w mieście.
Dziękujemy!
/Michał Gwóźdź
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Czy niewłaściwe odprowadzanie
ścieków z szamba może mieć
wpływ na nasze zdrowie?
Nie tak dawno w jednym z województw, w wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia, stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, czyli bakterii kałowych. Jednym z podmiotów, które podjęły kontrolę w tym zakresie w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną takiego stanu rzeczy była Najwyższa Izba Kontroli.
Kontrola objęła około 20 gmin.
Według ustaleń NIK na terenie objętym kontrolą sprzedano mieszkańcom w ciągu
roku 9 mln m3 wody, a odprowadzono zaledwie 5 mln m3
ścieków. W jednej z gmin 157
nieruchomości nie było podłączonych do sieci kanalizacyjnej
i równocześnie nie posiadało
zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni.
Według NIK elementy mające
wpływ na złe parametry wody
przeznaczonej do spożycia,
w tym pojawienie się w wodzie
bakterii z grupy coli, to przede
wszystkim niewłaściwe pozbywanie się ścieków z szamba
i przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Ruchy górotworów, przesiąkliwość gleby, przepływ wód
podziemnych oraz dostające
się do nich zanieczyszczenia,
jak również sieć wodociągowa
przebiegająca przy naszych
domostwach poprzez długoletnią eksploatację zmieniają
się. Skład ścieków pochodzących z gospodarstw domowych jest znacząco odmienny w chwili obecnej od tego,
co mieliśmy jeszcze 30., 50.,
czy 80 lat temu. Duża ilość
środków chemicznych, które
używamy w gospodarstwach
domowych, wchodzi w skład
naszych obecnych nieczystości ciekłych, a to nie jest obojętne dla środowiska. Wobec
tego niezwykle istotna jest
właściwa gospodarka nieczystościami ciekłymi na terenach
nieskanalizowanych.
Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna
wynikać z ilości zużytej wody

określonej według wskaźnika licznika poboru wody lub
norm zużycia wody, jednak nie
rzadziej niż co trzy miesiące
w przypadku zbiornika bezodpływowego, natomiast dla
przydomowych oczyszczalni
ścieków częstotliwość regulowana jest instrukcją użytkowania urządzenia. A więc
pozbywanie się nieczystości
ciekłych powinno odbywać
się w sposób systematyczny,
aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzeń, gwarantując jednocześnie zachowanie
czystości i porządku na nieruchomości.
Zgodnie z Traktatem akcesyjnym przystąpienia Polski
do UE, wymagania dotyczące
systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych,
miały być w pełni stosowane
po 31 grudnia 2015 r. Komisja
Europejska przedstawiła Polsce wezwanie do usunięcia
uchybień dotyczących nieprawidłowej transpozycji dyrek-

tywy ściekowej, co wiąże się
nieuchronnie z naliczaniem
kar finansowych w tym zakresie. W związku z tym nastąpiła zmiana przepisów prawa
w zakresie, przede wszystkim
sprawozdawczości z odebranych z terenu każdej gminy
nieczystości ciekłych wraz z informacją o sposobie ich zagospodarowania. W przypadku
niewywiązywania się właścicieli nieruchomości z właściwej
gospodarki
nieczystościami
ciekłymi Gmina będzie zobowiązana przejąć te obowiązki
za właściciela i zlecić opróżnienie szamba czy przydomowej
oczyszczalni ścieków poprzez
wydanie odpowiedniej decyzji. W świetle przepisów prawa
mieszkańcy będą w takiej sytuacji zobowiązani udostępnić
nieruchomość do opróżnienia
zbiornika przez firmę wyznaczoną przez Gminę. Jednak,
aby uniknąć takiego rozwiązania wystarczy, że właściciel
nieruchomości będzie w sposób regularny opróżniał szam-

bo czy przydomową oczyszczalnię ścieków.
W celu weryfikacji właściwej
gospodarki nieczystościami
ciekłymi na terenie Gminy
Radzionków działania, już od
kilku lat, prowadzi Straż Miejska. Kontrola taka wiąże się
z przedłożeniem dokumentów potwierdzających opróżnienie zbiornika czy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dokumentem tym może być
m.in. faktura, rachunek czy
paragon. Jednak bardzo istotne jest, aby dokument ten
zawierał informację o ilości
wywiezionych nieczystości
ciekłych z danej nieruchomości (ilość ścieków w m3).
UWAGA! Zadbaj o siebie, swoją rodzinę i również o sąsiada
poprzez regularne opróżnianie szamba lub przydomowej
oczyszczalni ścieków.
/Ewa Łabno
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Dobry start sportowo-edukacyjny
uczniów SMS-u
Uczniowie radzionkowskiego SMS-u ze sportowym przytupem rozpoczęli rok szkolny 2022/2023. Mimo pełnego sezonu rozgrywkowego oraz mnóstwa edukacyjnych obowiązków, nie zabrakło im czasu na udział w międzyszkolnych zawodach sportowych.
Uczniowie z rocznika 2010
oraz młodsi pokonali swoich
rówieśników w Biegach Przełajowych i zajęli pierwsze miejsce
w zawodach rejonowych, które miały miejsce 5 października w Koszęcinie. To oni właśnie
będą reprezentować nasz rejon
podczas zawodów wojewódzkich, co jest olbrzymim sukcesem dla naszego SMS-u oraz
dumą dla Radzionkowa. W tych
samych zawodach rejonowych,
w kategorii chłopców z rocznika 2008/2009, nasi biegacze
zajęli miejsce II. Za wygraną nie
dają również licealiści, którzy
w etapie powiatowym biegów
przełajowych zajęli I. miejsce
i będą reprezentować powiat
w kolejnym etapie.
Zawodnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty!
/HB

Zwycięzcy Biegów Przełajowych.

Nasi seniorzy
na Olimpiadzie!

Śląska Liga
Biegowa

XIV Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” odbyła
się 16 września. Areną zmagań był legendarny Stadion Śląski
w Chorzowie. Po raz pierwszy w zawodach wzięli udział seniorzy z Radzionkowa. Z dumą możemy poinformować, że jeden
z nich – Julian Tomaszek, zdobył złoty medal!

Ruszyła II Śląska Liga Biegowa. To cykl zawodów
w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży.
Pierwszy z cyklu czterech biegów odbył się w sobotę 22 października na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Drugi bieg odbędzie się
5 listopada.

Olimpiada jest jednym z największych wydarzeń sportowych
adresowanych do seniorów. W tegorocznej edycji uczestniczyły 53 organizacje, a do sportowej rywalizacji przystąpiło 687
zawodników. Wśród nich pięcioosobowa reprezentacja naszego miasta, w składzie: Franciszek Sowiński, Janina Rupik, Henryk Nowak, Czesław Michalski i Julian Tomaszek, który zdobył
złoty medal w zawodach Boule Wielkie. Zespołowo nasi seniorzy uplasowali się na wysokim 12. miejscu. Gratulujemy!

Organizatorami zawodów są Stowarzyszenie „Bytomska Lekkoatletyka”, Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”,
MOSiR Radzionków, OSiR Bytom oraz Klub MKS –
MOSM Bytom.
Zachęcamy do udziału!
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Michal Farkaš:
U mnie liczą się konkrety
Michal Farkaš.

U progu nowego sezonu Michal Farkaš trafił do Radzionkowa w charakterze koordynatora grup juniorskich Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Kompetencje i bagaż doświadczeń sprawiły jednak, że po rozstaniu z Marcinem
Dziewulskim „Ruch” złożył Michalowi Farkašowi propozycję objęcia sterów w sztabie szkoleniowym dorosłej
ekipy „żółto-czarnych”.
– Zupełnie się tego nie spodziewałem. Tę pracę traktuję
jak nowe, duże wyzwanie – mówi nowy trener „Cidrów”
po pierwszych zajęciach z drużyną.
Jakie cele ma przed sobą Michal Farkaš w roli trenera „Ruchu” Radzionków?
– Chcę umiejętnie łączyć doświadczenie z młodością, bo i jednego i drugiego w zespole nie brakuje. Idziemy od meczu do meczu, nie skupiając się w tym momencie na długoterminowych
celach. Liczy się każde kolejne spotkanie i po każdym z nich
sami będziemy widzieli na co nas stać. Grałem w „Ruchu” Radzionków, wiem, że kibice mają tu duże ambicje i oczekiwania,
ale trzeba skupiać się na poszczególnych meczach. Jeśli one
będą dobre, to i końcowy wynik na pewno będzie satysfakcjonujący. Nie jestem trenerem, który będzie opowiadał wielkie
historie. U mnie liczą się konkrety – mówi nowy trener.

Do 15. roku życia
mecze „Ruchu”
masz za darmo!
Dzieci i młodzież do 15. roku życia na mecze wpuszczamy bezpłatnie na podstawie ważnych legitymacji
szkolnych.
To dopiero początek – namawiajcie najmłodszych
na wizyty przy Knosały 113. Będzie warto – niech
młode „Cidry” łapią „żółto-czarnego” bakcyla i rosną
w siłę. W meczach naszej drużyny zawsze sporo się
dzieje, a i sportowych emocji nigdy za wiele. Przekażcie znajomym, zabierzcie ich na trybuny.
Do zobaczenia na meczach „Ruchu” Radzionków!
Zarząd Klubu Sportowego
„Ruch” Radzionków

Cały wywiad dostępny
na www.ruchradzionkow.com
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