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Radzionków,
dobre miejsce do życia

Jak na kartach historii miasta zapisze 
się 2022 rok?

Jako bardzo trudny. Pandemia, wojna 
za naszą wschodnią granicą, rosnąca 
inflacja mocno odbiły się na kondycji 
samorządów. Z niepokojem patrzymy 
w przyszłość. Jednak mimo wielu za-
wirowań na świecie, staramy się kon-
sekwentnie realizować nasze zadania. 
W tym roku zaczęliśmy budowę ba-
senu i drogowej infrastruktury w po-
łudniowo-wschodniej części miasta, 
na odcinku ulicy Marii Dąbrowskiej, 
która połączy się z ulicą Nieznanego 
Żołnierza. Wspólnie z powiatem wybu-
dowaliśmy ścieżkę rowerową przy ulicy 
Knosały (odcinek od ul. św. Wojciecha 
do Bobrownik Śląskich). Rozpoczęliśmy 
też przebudowę ulicy Artylerzystów. 
To pokazuje, że mimo trudnych czasów 
działamy, by miasto stawało się coraz 
bardziej przyjazne mieszkańcom. Mi-
jający rok był też okresem rozliczenia 
dwóch największych inwestycji ostat-
nich lat – budowy rynku i rewitalizacji 
Osiedla Hugona, które zmieniły obli-
cze Radzionkowa. Według czasopisma 
„Wspólnota”, Radzionków zajął 165 po-
zycję wśród wszystkich gmin miejskich 
(620) w rankingu wydatków inwesty-
cyjnych w latach 2019-2021 w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.

Kluczową inwestycją dla gminy jest też 
przebudowa wiaduktów kolejowych. 
Jak przedsięwzięcie wpłynie na układ 
komunikacyjny miasta?

Już w 2016 r. mieliśmy przygotowany 
projekt przebudowy wiaduktu przy uli-
cy Zejera. Przedsięwzięcie nie doszło 
do skutku, ponieważ PKP postanowi-
ło przystąpić do przebudowy całej linii 
kolejowej 131. Po kilku latach oczeki-
wania prace wreszcie ruszyły. Obej-
mują nie tylko wiadukt przy ul. Zejera, 
ale też między innymi most nad ulica-
mi Kużaja/Schwallenberga. Remont 
potrwa dwa lata. Musimy uzbroić się 
w cierpliwość. Inwestycja zmieni układ 
komunikacyjny miasta i linia kolejowa 
nie będzie już tak mocno dzielić Ra-

dzionkowa na dwie części. Jednocze-
śnie pracujemy nad rozwiązaniami, 
dzięki którym miasto stanie się bar-
dziej przyjazne i bezpieczne dla rowe-
rzystów.

Co czeka mieszkańców w nadchodzą-
cym roku pod względem inwestycyj-
nym?

Przede wszystkim chcielibyśmy roz-
począć wieloletnią inwestycję związa-
ną z połączeniem ulicy Anieli Krzywoń 
z obwodnicą bytomską. Czekamy też 
na rozstrzygnięcie naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
w którym złożyliśmy wniosek dotyczą-
cy przedłużenia ulicy Księżogórskiej 
do ulicy Nieznanego Żołnierza. Kolej-
ny etap będzie obejmować budowę 
przejazdu na ulicę Wawelską aż do uli-
cy Pod Lipami w Piekarach Śląskich. 
W przyszłym roku chcemy też prze-
prowadzić prace projektowe związane 
z przedłużeniem ulicy Marii Dąbrow-
skiej do obwodnicy piekarskiej. To in-
westycje konieczne ze względu na in-
tensywną rozbudowę tej części miasta.

W jakiej kondycji finansowej jest Ra-
dzionków?

Według wyliczeń, dochody z podatku 
PIT za 2022 rok będziemy mieć na po-
ziomie z roku 2018. To duży spadek. 
Patrząc na wysoką inflację, wzrost 
kosztów mediów i płacy minimalnej, 
czeka nas zaciskanie pasa. Dzięki pro-
wadzeniu ostrożnej polityki finanso-
wej przyszły rok mamy dobrze zabez-
pieczony. Nie wiemy jednak, jakie będą 
koszty przetargów, więc trudno cokol-
wiek planować.

Na czym gmina zamierza oszczędzać?

Będziemy ograniczać wydatki we wszyst-
kich obszarach, w których to będzie moż-
liwe. W urzędzie i w jednostkach organi-
zacyjnych gminy wdrażamy już działania 
związane z oszczędzaniem gazu i prą-
du. Zresztą już sporo zaoszczędziliśmy, 
wprowadzając kilka lat temu miejskie 

oświetlenie ledowe, które zmniejszyło 
zużycie energii o 60%. Dziś z tego syste-
mu niewiele da się już wycisnąć, a nie je-
stem zwolennikiem gaszenia oświetlenia 
ulicznego. To ostateczność. Na pew-
no czekają nas skromniejsze wydatki 
związane z promocją gminy, działalno-
ścią kulturalną czy dotowaniem orga-
nizacji pozarządowych. Cięcia dotkną 
też usługi związane z zielenią miej-
ską. Niestety jakość usług publicznych 
zmniejszy się. Trudne czasy zmuszają 
nas jednak do trudnych decyzji, któ-
re mam nadzieję spotkają się ze zrozu-
mieniem większości mieszkańców. Je-
stem przekonany, że w Radzionkowie 
poradzimy sobie po gospodarsku. Tym 
bardziej, że chcemy dokończyć rozpo-
częte inwestycje, jak chociażby prze-
budowę budynku po dawnej restaura-
cji „U Blachuta” na potrzeby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Na to zadanie 
otrzymaliśmy zewnętrzne dofinanso-
wanie. Gdy tylko unijne środki z nowej 
perspektywy finansowej zostaną uru-
chomione wystąpimy o dotacje na pro-
jekty związane z energooszczędno-
ścią budynków. Chcemy zainwestować 
w działania związane z odnawialny-
mi źródłami energii, tak by stopniowo 
uniezależniać się od cen energii, którą 
możemy produkować sami, przy pomo-
cy fotowoltaiki czy pomp ciepła.

Jaki wpływ na wydatki gminy ma prze-
rzucanie na samorządy kolejnych za-
dań – ostatnio dystrybucję węgla?

To nie tylko dystrybucja węgla, ale też 
konieczność rozpatrzenia wszystkich 
wniosków związanych z różnymi do-
datkami – węglowymi, osłonowymi 
itp. Tylko na dodatek węglowy wpły-
nęło ponad dwa tysiące wniosków. 
Ktoś musi się tym zająć. Nadgodzi-
ny pracowników muszą być rozliczo-
ne zgodnie z kodeksem pracy. Z każ-
dym nowym zadaniem koszty rosną. 
To nie są jedyne wyzwania, jakich pod-
jęliśmy się w ostatnich latach. Przypo-

GABRIEL TOBOR
Burmistrz Miasta Radzionkowa

dokończenie na str. 3
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Niech żyje nam górniczy stan!
Jak co roku, w Radzionkowie hucznie świętowano „Barbórkę”. Obchody wy-
jątkowo trwały dwa dni.

Uroczystości na terenie Miniskansenu Górniczego.

Radzionków
– dobre miejsce do życia

Pływalnia
na półmetku

Budowa miejskiej pływalni jest już na 
półmetku. Aktualnie prowadzone są ro-
boty murarskie przy budynku głównym 
i łączniku oraz obejmujące konstrukcje 
żelbetowe.

Trwają prace związane z pokryciem dachu.
– Robotnicy założyli stację transformatoro-
wą oraz wykonali przyłącze energetyczne. Za 
nami także część prac związanych z monta-
żem instalacji kanalizacji sanitarnej – mówi 
Justyna Misiołek, Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Mia-
sta Radzionków.
Pływalnia ma być gotowa w połowie przy-
szłego roku. Koszt inwestycji to ponad 
16,4 mln zł.

mnę, że organizowaliśmy wymazo-
busy, punkty szczepień, pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy. Teraz handlu-
jemy węglem, pytanie co nas jeszcze 
czeka...

1 stycznia 2023 r. Radzionków świę-
tować będzie 25. rocznicę odzyska-
nia praw miejskich.

Jako mieszkańcy bądźmy dumni z na-
szego miasta i tego, co udało nam się 
przez te ćwierć wieku osiągnąć. Dziś 
wiele rzeczy wyróżnia nas pozytyw-
nie w regionie. Dziękuję wszystkim, 
którzy doprowadzili do restytu-

cji prac miejskich i przez te wszyst-
kie lata pracowali na rzecz rozwoju 
miasta. Z okazji tego pięknego ju-
bileuszu i zbliżającego się Nowego 
Roku życzę mieszkańcom, by Ra-
dzionków był miejscem, w którym 
mogą spełniać się rodzinnie, zawo-
dowo, społecznie i kulturalnie. Jeź-
dzimy po świecie, zwiedzamy wiele 
egzotycznych miejsc, jednak zawsze 
wracamy do naszej małej ukochanej 
ojczyzny. Radzionków to naprawdę 
dobre miejsce do życia. Cieszmy się 
nim.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Podłączeni do PEC-u
W grudniu zakończą się prace związane z modernizacją energetyczną wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie.

Na początku października zamontowano instalację centralnego ogrzewania. Do-
stawcą ciepła jest PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. Na ukończeniu są roboty związane 
z wymianą stolarki okiennej, docieplenia ścian, wyprowadzenia liczników energii 
elektrycznej na zewnątrz budynku, wykonania anteny zbiorczej oraz instalacji do-
mofonowej. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł.

W sobotę 3 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się widowisko mu-
zyczne „Górnośląska Barbórka”, w reżyserii Henryka Adamka. Wzięli w nim 
udział aktorzy-amatorzy, którzy od wielu lat związani są z naszym Centrum, 
m.in. obecni i byli tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Orkiestra Dęta 
„Power of Winds” oraz członkowie Chóru „Harfa”.

Niedziela zaczęła się od tradycyjnej górniczej pobudki. Dźwięk instrumentów 
dętych rozbrzmiał w naszym mieście już o 5.30. W kościele pw. św. Wojcie-
cha odprawione zostały godzinki ku czci św. Barbary. Zaraz po nich odbyła się 
Msza w intencji braci górniczej. Po eucharystii liczne delegacje złożyły kwiaty 
w kaplicy św. Barbary na terenie Miniskansenu Górniczego w Rojcy. Współ-
organizatorem obchodów był Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie.

dokończenie ze str. 2

Trwają intensywne prace w budynku 
po dawnej restauracji „U Blachuta” przy 
ul. Gwarków 2. Po remoncie mieścić się 
tam będzie Miejska Biblioteka Publiczna.

Aktualnie trwają prace rozbiórkowe. Jed-
nocześnie wymieniane są stropy między-
piętrowe i pokrycie dachu nad salą wy-
pożyczalni. Pracownicy prowadzą również 
roboty fundamentowe w piwnicach. Nie-
długo zamontowana zostanie nowa stolar-
ka okienna.

Koszt inwestycji to ponad 5,4 mln zł, 
z czego adaptacja części bibliotecznej 
pochłonie ok. 2,9 mln zł. Część środ-
ków pochodzić będzie z budżetu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, pozyskanych w ramach Kierunku 
interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 
2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Była restauracja,
będzie biblioteka
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Drogi w przebudowie
Dzięki długo sprzyjającej aurze prowadzone były ro-
boty drogowe. W przebudowie jest m.in. ul. Artylerzy-
stów. W październiku przekazano wykonawcy plac bu-
dowy.

W pierwszej kolejności przeprowadzone były roboty 
rozbiórkowe i przygotowawcze, a następnie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przystąpiło 
do przebudowy istniejącego wodociągu.
Docelowo w ramach inwestycji przebudowana zosta-
nie droga o długości ok. 490 metrów. Wyremontowany 
zostanie też odcinek drogi bocznej długości ok. 160 m. 
Pojawi się nawierzchnia jezdni, chodniki i zjazdy z kostki 
betonowej.
Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 
to blisko 3 mln zł.

Kontynuowane są również roboty przy ul. Marii Dą-
browskiej. W listopadzie przygotowano podłoże pod 
mur oporowy z gabionów. Aktualnie prowadzone 
są prace ziemne połączone z wywozem urobku wzdłuż 
drogi. Realizacja zadania zakończy w pierwszej połowie 
przyszłego roku.

Modernizacje
W naszym mieście przebudowane zostaną zatoki autobusowe przy 
ul. Kużaja i ul. Knosały. 

Wokół powstaną miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnospraw-
nych, a także parkingi dla rowerów. Pojawi się również nowa sygna-
lizacja świetlna, która zostanie włączona do systemu ITS. W ramach 
inwestycji powstanie droga dojazdowa do miejsc postojowych wraz 
z kanalizacją deszczową. Przebudowane zostaną chodniki, zieleńce 
i oświetlenie uliczne. Aktualnie trwają prace projektowe.

Zadanie realizowane będzie w ramach dotacji z Programu „Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Koszt przed-
sięwzięcia to ponad 4,4 mln zł.

Radzionków świętuje 
ćwierćwiecze
1 stycznia 1998 roku Radzionków stał się autonomicz-
nym miastem, odłączając się od Bytomia.

Z okazji jubileuszu 25-lecia restytucji praw miejskich, 
1 stycznia 2023 r. w kościele pw. św. Wojciecha o godz. 
10.00 odbędzie się Msza św. w intencji samorządu mia-
sta i jego mieszkańców. Zaplanowano również uroczystą 
sesję Rady Miasta Radzionków, która odbędzie się w lu-
tym przyszłego roku.

Przyjdź na koncert
noworoczny
„Volare”, „Felicita” czy „Balla, balla”, to tylko niektóre 
z włoskich przebojów, które zabrzmią podczas Kon-
certu Noworocznego, który odbędzie się w sobotę 7 
stycznia o godz. 16.30 w Centrum Kultury „Karolinka”.

Podczas koncertu usłyszymy najpiękniejsze włoskie prze-
boje w wykonaniu Koncertowej Orkiestry Dętej „Power 
of Winds”. W trakcie występu wyświetlane będą zdjęcia 
mieszkańców z podróży do Włoch. Szczegóły na stronie 
www.radzionkow.pl

Bilety w cenie 35 zł dostępne są w kasie „Karolinki” lub 
na stronie: www.karolinka.art.pl.

Wyniki wyborów
uzupełniających
W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków, 
które odbyły się 6 listopada br., mandat uzyskał Karol Majewski, 
zdobywając 66 głosów. 

Jego kontrkandydat – Marcin Tomys, otrzymał 57 głosów. Uprawnio-
nych do głosowania było 803 mieszkańców. Oddano 123 ważne gło-
sy. Frekwencja wyniosła 15,32%.

Mobilne Laboratoria 
Przyszłości
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, jako jedyni w Radzionkowie, 
zostali zaproszeni do udziału w warsztatach z projektu Laboratoria 
Przyszłości. 12 grudnia edukatorzy wprowadzali uczniów klas 5a, 5b 
oraz 6a w tajniki tzw. kierunków STEAM (ang. science, technology, 
engineering, art, math, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka).

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podsta-
wowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego ce-
lem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród 
uczniów. W ramach programu szkoły otrzymują wsparcie finansowe 
na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umie-
jętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Nasza szkoła już 
otrzymała drukarkę 3D oraz roboty Foton, które rozwijają u uczniów 
przydatne umiejętności i rozbudzają kreatywność i pasję oraz stano-
wią inspirację do eksperymentowania z technologią. W warsztatach 
uczestniczyło 60 uczniów z klas 5a, 5b oraz 6a. Dzieci zostały po-
dzielone na piętnastoosobowe grupy, a zajęcia pokazowe dotyczyły 
następujących bloków tematycznych: Druk 3D oraz Jak widzi kompu-
ter? Edukatorzy stworzyli w naszej szkole przestrzeń do zabawy i eks-
perymentów, do kreatywnego myślenia i szukania konstruktywnych 
rozwiązań, to zaś sprawiło, że zajęcia na długo pozostaną w pamięci 
każdego z uczestników.

/Anna Pawlica
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Powstała licealna kronika

Pani Wiktoria, naukę w naszym li-
ceum rozpoczęła w 2017 roku, 
na profilu psychologiczno-pedago-
gicznym. Lata spędzone w szkole 
wspomina jako najlepsze.
– Jednym z momentów, które najbar-
dziej utkwił mi w pamięci była stud-
niówka, a konkretnie przemówienie 
pani dyrektor, która powiedziała: „ma-
tury nie da się przełożyć, jak spraw-
dzianu”. Rzeczywistość okazała się 
kapryśna. Ze względu na szalejącą 
w 2020 roku pandemię COVID-19, 
nasz egzamin dojrzałości nie odbył się 
tak, jak go zaplanowano – opowia-
da. – Bardzo ciepło wspominam pana 
Marka Minasa – wychowawcę mojej 
klasy oraz panią Annę Mikrutę, która 
chętnie zgłaszała mnie do konkursów 
gwarowych i zawsze mi na nich towa-
rzyszyła – dodaje.

„Hanys” dla naszego mieszkańca

Prof. Zygmunt Tobor związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego, a prywatnie mieszkaniec Radzionkowa, wyróżniony został 
tytułem „Hanysa”. Statuetkę otrzymują Ślązacy oraz osoby spoza wojewódz-
twa za swoją działalność na rzecz regionu.

W tym roku wyróżnienia wręczono już po raz 26. Uroczysta gala odbyła się 
w listopadzie w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. 
W gronie laureatów, obok prof. Zygmunta Tobora, znaleźli się: pisarz i popula-
ryzator historii Alojzy Lysko, redaktor Radia Katowice Dariusz Schmidt, pisarz, 
dziennikarz i reporter Zbigniew Rokita, aktor teatralny, filmowy oraz kabareciarz 
Bogdan Kalus, piłkarz, trener i działacz Teodor Wawoczny, wokalistka Ewa Ury-
ga, a także pracownia florystyczna „Magia Kwiatów” i Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Serdecznie gratu-
lujemy!

Radzionkowskie Liceum im. Powstańców Śląskich obchodziło niedawno 
jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji uczniowie i absolwenci przygo-
towali kronikę szkoły. Jedną z autorek publikacji jest Wiktoria Szymska.

Wiktoria Szymska.

Dołącz do
chóru „Harfa”
Lubisz śpiewać? Chór „Harfa” zaprasza Cię 
do swojego grona. Próby odbywają się w Cen-
trum Kultury „Karolinka” (sala nr 30) w czwartki 
o godz. 16.30 i w piątki o godz. 15.45.

Chór „Harfa” powstał w 1919 roku jako jeden 
z pierwszych na ziemi tarnogórskiej. Pierwszym 
dyrygentem został Augustyn Tyczka. Najdłu-
żej, bo 42 lata, chórem dyrygował Hubert Goj, 
a obecnie chór prowadzi dyrygent Barbara Sta-
nisz. „Harfa” jest chórem czterogłosowym. Reper-
tuar jest bardzo zróżnicowany, od piosenek ludo-
wych po pieśni i utwory słynnych kompozytorów.

Chórzyści śpiewają w kościołach z okazji świąt re-
ligijnych, uświetniają uroczystości państwowe czy 
rodzinne. Koncertują w kraju i za granicą, promu-
jąc nasz region, a także będąc najlepszym ambasa-
dorem polskiej kultury. Nasi artysci biorą również 
udział w festiwalach, przeglądach śpiewaczych, 
zjazdach chórów i pielgrzymkach. W 2019 roku 
zespół obchodził jubileusz stulecia istnienia.

Obecnie Wiktoria Szymska studiuje na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Au-
tomatyki Elektrotechniki i Informatyki. Prowadzi też swój podcast „Wielkie 
teorie o małym znaczeniu”, którego głównym tematem są pseudonaukowe 
teorie. Uczestniczy również w badaniach prowadzonych przez Instytut Fizy-
ki Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej. Kocha śląską gwarę 
i właśnie dzięki niej narodził się pomysł stworzenia kroniki szkoły, tak bliskiej 
jej sercu.
– Już tak mam, że kiedy pomyślę o czymś, co chciałabym zrobić, to możliwość 
realizacji tego zamierzenia przychodzi niemal sama. Tak też było z kroniką mojego 
liceum. Pomyślałam, że chciałabym wydać kiedyś moje teksty pisane gwarą. Kilka 
dni później pani dyrektor zaproponowała mi współpracę przy tworzeniu publikacji 
na temat szkoły – opowiada.

W kronice można znaleźć autorskie teksty, fragmenty z archiwum szkoły 
prowadzonego od jej założenia w 1952 roku. Są też bardzo ciekawe i barwne 
wspomnienia absolwentów. Egzemplarz można zobaczyć w liceum. Książkę 
rozdawano też w trakcie uroczystości jubileuszowych.

Akcja zima,
czyli kto i gdzie odśnieża
W związku z rozpoczętym sezonem zimowym 
podajemy dane kontaktowe do osób odpowie-
dzialnych za utrzymanie dróg.

Osobą koordynującą akcję „ZIMA 2022-2023” 
w godzinach pracy Urzędu jest: Mariusz Radziej, 
tel. 32 388 71 47, Referat Inwestycji, Remontów 
i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Radzion-
ków.

Utrzymanie dróg gminnych I i II kategorii:
Zakład Robót Drogowych Orfin Sp. komandyto-
wa z siedzibą w Radzionkowie, ul. Sikorskiego 5a, 
41-922 Radzionków – Prokurent Pani Agnieszka 
Baszyńska
kontakt: Grzegorz Ficek,
tel.: 609 692 005, adres e-mail: zrd-orfin@wp.pl

Utrzymanie dróg gminnych III kategorii oraz 
chodników, dróg rowerowych, parkingów, pla-
ców, przystanków komunikacji miejskiej i wiat 
przystankowych:

Firma Wielobranżowa Fabian Mateja z siedzibą 
w Radzionkowie, ul. Chodkiewicza 1, 41-922 Ra-
dzionków
kontakt: Fabian Mateja,
tel.: 501 425 677, adres e-mail: f.mateja@onet.pl
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Udane akcje krwiodawstwa
Ponad 71 litrów krwi oddali w tym roku mieszkańcy i członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Skarbek” w Radzionkowie.

W ramach trzech akcji krwiodawstwa, które odbyły się 4 czerw-
ca, 3 września i 3 grudnia zebrano ponad 24 litry krwi. Dodatko-
wo, radzionkowski klub zorganizował jeszcze cztery akcje w innych 
miejscowościach: w Woźnikach, Lubszy, Sośnicy i w Psarach. Krew 
można było także oddawać bezpośrednio, w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Choć w tym roku wynik jest słabszy (w zeszłym zebrano ponad 
112 litrów) to i tak napawa dumą wszystkich członków radzion-
kowskiego Klubu. Zajęli oni bowiem pierwsze miejsce, wśród 
wszystkich ośmiu klubów zrzeszonych w bytomskim okręgu.

Członkowie „Skarbka” nie ograniczyli się jedynie do akcji krwio-
dawstwa. W grudniu zorganizowali także zbiórkę odzieży dla 
osób potrzebujących w restauracji „Relax”. Zgromadzono 280 
kilogramów ubrań. Część z nich rozdano na miejscu, resztę 

przewieziono do bytomskiego oddziału Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W drugi weekend grudnia zbierano pieniądze – w so-
botę w supermarkecie Kaufland, w niedzielę zaś w tarnogór-
skim Parku Wodnym. Zebrane fundusze pozwoliły na zakup 
świątecznych paczek dla radzionkowskich dzieci pochodzą-
cych z ubogich rodzin. Rozdano je 15 grudnia. Akcję finansowo 
wsparł także Urząd Miasta w Radzionkowie.

Krwiodawcy rok zakończyli spotkaniem wigilijnym, które od-
było się 17 grudnia. Poza członkami Klubu, udział wzięli także 
zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele radzionkowskiego ma-
gistratu.

Za honorową postawę oraz angażowanie się w życie naszego 
miasta, składamy serdeczne podziękowania.
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„Czwórka” na szóstkę

Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzion-
kowie od kilku lat może poszczycić 
się certyfikatem „Szkoły Odkrywców 
Talentów”. Organizowane przez na-
szych nauczycieli projekty teatralne, 
sportowe, muzyczne, plastyczne, 
naukowe i inne pozwalają dzieciom 
uwierzyć w siebie i pokazać także 
światu, że są kimś wyjątkowym.

Od wielu lat ważną rolę w promo-
cji naszych utalentowanych uczniów 
odgrywa teatr. Przygotowuje-
my spektakle, które prezentowane 
są w szkole, na scenie „Karolinki”, na-
grywane i publikowane w internecie. 
Od wielu lat bierzemy udział w kon-
kursach teatralnych, co poza dresz-
czykiem emocji daje uczestnikom 
także możliwość uczenia się od naj-
lepszych.
W ubiegłym roku monodramem 
„Słowa, słowa” z Julią Bendkow-
ską w roli głównej w Wojewódzkim 
Konkursie na Małą Formę Teatral-
ną o charakterze profilaktycznym 
PROFORMA wywalczyliśmy trzecie 
miejsce. W tym roku nasz szkolny 
teatr „Czwórka” zajął w tym konkur-
sie I miejsce. Zwycięstwo zapewni-
ła nam jednoaktówka przeciw wy-
kluczeniu „Pusty krąg”. Siedmioro 
uczniów zaprezentowało poziom 
profesjonalizmu zaskakujący chyba 
nawet ich samych. Byli fantastycz-
ni. Na szczególne uznanie zasługuje 
główna aktorka – Amelia Zok, która 
oprócz nagrody dla całego zespołu, 
została doceniona przez jury nagrodą 
indywidualną za wybitną kreację ak-
torską. Teatr to jednak sztuka pracy 
zespołowej. Bez dobrych partnerów 

trudno pokazać pełnię swoich moż-
liwości. Amelia, grając główną rolę 
Oli – dziewczyny zakochanej w sobie 
i swoim świecie – mogła liczyć na ko-
legów i koleżanki: Julię Bendkowską 
w roli kujonki Olki, Helenę Waniek 
grającą Aleksandrę – dziewczynkę 
niezbyt bogatą, ale stylową; Oliwię 
Wiśniowską – Olgę – dziecko zma-
gające się z niepełnosprawnością; 
Julię Wierszeń – Olinkę – przedsta-
wicielkę dziecka z innego kręgu kul-
turowego i Michała Gierasa – w roli 
Alex, który grał najpierw dziewczynę, 
a później siebie – chłopaka w kobie-
cym świecie. Aktorom akompanio-
wał Sebastian Aloszyn, a całość do-
kumentowała Olga Mach wspierana 
przez Anię Pawlicę i Joannę Sznaj-
der. Bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rzy trzymali za nas kciuki. Przede 
wszystkim Rodzicom aktorów i Dy-
rektor Agnieszce Bylicy za wsparcie 
na każdym etapie tworzenia spek-
taklu; Radzie Rodziców SP4 oraz 
Burmistrzowi Gabrielowi Toborowi 
i Beacie Jurczyk – pełnomocnik Bur-
mistrza Miasta Radzionków ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii 
za wsparcie finansowe, a moim akto-
rom jeszcze raz serdecznie gratuluję 
talentu, zaangażowania, wytrwało-
ści i zdyscyplinowania – byliście naj-
lepsi:). Zapraszam do obejrzenia na-
grania spektaklu na FB naszej szkoły 
opracowanego przez Łukasza Prze-
woźnika.

/Aleksandra Czmok

Na szkolnej scenie: Oliwia Wiśniowska, Helena Waniek, Amelia Zok, Dyrektor 
Agnieszka Bylica, Aleksandra Czmok, Julia Bendkowska, Julia Wierszeń; 
na dole: Olga Mach, Sebastian Aloszyn.

Preferencyjny 
zakup węgla
Radzionków przystąpił do programu dys-
trybucji taniego węgla. Zakłada on sprze-
daż opału gospodarstwom domowym 
w maksymalnej cenie 2 tys. zł.

Węgiel w preferencyjnej cenie przysługuje:
• gospodarstwom domowym, którym 

został wypłacony dodatek węglo-
wy;

• gospodarstwom domowym, któ-
rych wniosek o dodatek węglowy 
został pozytywnie rozpatrzony 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

• gospodarstwom domowym, które 
złożyły wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego w terminie do 30 listo-
pada br. i spełniają warunki wskaza-
ne w ustawie o dodatku węglowym;

• gospodarstwom domowym, które 
wskazały węgiel jako podstawowe 
źródło ciepła w Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków.

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, miesz-
kaniec otrzyma z Urzędu Miasta Radzion-
ków informację z numerem konta, na któ-
re należy wpłacić kwotę za odpowiednią 
ilość kupowanego węgla (1 tona = 2 000 zł 
brutto). Po opłaceniu właściwej kwo-
ty i odbiorze faktury mieszkaniec będzie 
mógł się umówić na odbiór węgla ze skła-
du, który będzie się znajdował w Radzion-
kowie przy ul. Szybowej (GPSZOK).
Istnieje także możliwość dostarczenia wę-
gla pod wskazany adres na terenie nasze-
go miasta. Koszt jednorazowego transpor-
tu węgla (do 1,5 tony załadunku) wynosi 
50,00 zł brutto i będzie opłacany na kon-
to Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej. Realizacja dostaw będzie uzależniona 
od ilości węgla, którą otrzyma gmina.

Ferie w mieście
Tegoroczne ferie zimowe dla uczniów 
z województwa śląskiego zaczną się 
16 stycznia i potrwają do 29 stycznia.

Jak zwykle, instytucje miejskie przygotowały 
bogatą ofertę zajęć dla dzieci, które ten czas 
spędzają w domu. Szczegóły można spraw-
dzić na stronach internetowych.

Przed rozpoczęciem ferii, każdy uczeń otrzy-
ma również ulotkę ze szczegółowym progra-
mem ferii w mieście.
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Czas podsumowań
Koniec roku to dobry czas do podsumowań, a tak się składa, że w „Karolince” mamy tego całkiem sporo, bowiem mijający rok 
obfitował w wiele większych i mniejszych projektów.

Termomodernizacja Centrum Kultury „Karolinka”
Od połowy kwietnia do końca października w ramach realizo-
wanego projektu termomodernizacji, budynek centrum kultury 
przeszedł generalny remont. Docieplenie dachu, wymiana po-
krycia, remont kominów, wymiana okien, drzwi i wreszcie do-
cieplenie ścian i nowe tynki to najważniejsze elementy prac. 
Zmiany, które widzimy na zewnątrz cieszą, ale te wewnętrzne, 
czyli komfort pracy i ciepło, również uległy zdecydowanej po-
prawie. Dzięki tym działaniom osiągnięty został cel projektu, 
jakim było zwiększenie efektywności energetycznej budynku 
oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie środ-
ki Urzędu Miasta Radzionków oraz otrzymane dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Koszt inwestycji 
wyniósł 1.374.963,31 zł.

Zaproś Nas do Siebie
Program Narodowego Centrum Kultury, który ma na celu po-
prawę funkcjonowania i pomoc w budowaniu atrakcyjnej ofer-
ty domów kultury w całej Polsce. Znaleźliśmy się w gronie 14 

ośrodków z całego kraju wybranych do tegorocznej edycji. 
Przygoda, która zaczęła się dokładnie 1 kwietnia (kilkoro z nas 
pomyślało nawet, że przyjęcie nas do programu jest prima 
aprillisowym żartem) i trwała aż do grudnia, dała nam bardzo 
wiele, jako zespołowi, ale i każdemu z osobna. Na całość pro-
gramu składały się szkolenia dla pracowników instytucji, spo-
tkania online, wsparcie merytoryczne dla dyrekcji, wizyty stu-
dyjne w regionach, konsultacje z ekspertami, grupowe zadania 
oraz udział w Giełdzie Projektów i Forum Pracuj w Kulturze. 
Dziękujemy za możliwość udziału w tym szczególnym przed-
sięwzięciu, dzięki któremu lepiej poznaliśmy siebie, otrzymali-
śmy nowe narzędzia do współpracy wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz zbudowaliśmy nową bazę kontaktów w całej Polsce.

Zakup strojów dla Zespołu
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”
W marcu tego roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach progra-
mu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska2022 w wyso-
kości 30 tys. zł, na doposażenie garderoby „Małego Śląska”. 
Wśród zakupionych kostiumów znalazły się elementy męskich 
strojów kaszubskich, łowickich, sieradzkich, szczyrzyckich, 
warmińskich oraz dodatki do damskich strojów rzeszowskich. 

Budynek po termomodernizacji.

Kolaż zdjęć z wizyt studyjnych podczas projektu „Zaproś Nas 
do Siebie”.

„Mały Śląsk” wzbogacił się o nowe stroje regionalne.

Widowisko muzyczne „Górnośląska Barbórka”.
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Stroje uszyte zostały przez firmę, która specjalizuje się w tego 
typu krawiectwie oraz przy ich tworzeniu współpracowała 
z hafciarkami ludowymi, rzemieślnikami, szewcami, rymarzami. 
W ramach promocji projektu członkowie Zespołu uczestniczyli 
w sesji zdjęciowej, prezentując najnowsze nabytki w gardero-
bie zespołu. W tym samym celu powstały trzy filmy promo-
cyjne dot. stroju warmińskiego, łowickiego, limanowskiego 
i szczyrzyckiego, które do zobaczenia są na profilu Facebook’o-
wym Zespołu.

Górnośląska Barbórka – dokumentacja i populary-
zacja tradycji górniczej
Przy pomocy tego projektu chcieliśmy poszerzyć wiedzę 
mieszkańców naszego regionu na temat tradycji obchodów 
jednego z najważniejszych śląskich świąt, jakim jest Barbórka 
oraz zebrać materiał niezbędny do wpisania Barbórki na listę 
UNESCO. Drugim etapem realizacji zadania było stworzenie 
widowiska muzycznego, które dzięki jego utrwaleniu w formie 
filmu miałoby spopularyzować wiedzę o obchodach barbórko-
wych. Widowisko przygotowane zostało w oparciu o współ-
pracę i integrację przedstawicieli śląskiego środowiska arty-
stycznego, m.in.: Chóru „Harfa”, Koncertową Orkiestrę Dętą 
„Power of Winds”, ZPiT „Mały Śląsk” oraz mieszkańców Ra-
dzionkowa. Za jego realizację odpowiadali profesjonaliści 
z dużym dorobkiem artystycznym. Projekt został zrealizowa-
ny  w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2022. 
Dofinansowanie pochodziło ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury – państwowego funduszu celowego. Za wsparcie 
finansowe dziękujemy również Przedsiębiorstwu Energetyki 
Cieplnej w Bytomiu, a Burmistrzowi Miasta Radzionków za ob-
jęcie wydarzenia swoim honorowym patronatem. Widowisko 
muzyczne „Górnośląska Barbórka” to przedsięwzięcie, jakiego 
jeszcze nie było – pierwszy raz na „karolinkowej” scenie wystą-
piła tak zróżnicowana grupa osób, artystów-amatorów, którym 
wspólnymi siłami udało się stworzyć tak wyjątkowe i godne za-
pamiętania wydarzenie. Z całego serca dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w realizację „Barbórki”, zarówno tym, którzy 
wystąpili przed publicznością, jak i tym, którzy nie byli widocz-
ni na scenie.
Obsada: Paulina Cwieląg, Martyna Dobrowolska, Kornelia 
Jaśkowiec, Magdalena Kamińska, Mikołaj Konik, Stanisław 
Kłaczek, Elżbieta Korbel, Leszek Machoń, Damian i Ksawery 
Mitas, Józef Mitas, Anna Ociepka, Robert Kier, Karol Sapota, 
Alicja Sikora, Urszula Szaton, Anna i Marcin Szczygieł, Michał 

Szczygieł, Miłosz Szeremeta, Eugeniusz Tomanek, Antoni 
Tomczyk, Dawid Tomczyk, Weronika i Marek Tomczyk, Dawid 
Tomczyk, Alicja Ungier, Krystyna Wilczek, Agata Wylenżek, 
Jadwiga Wylenżek, Łukasz i Leon Wylenżek, Anna i Marcin 
Wyrwol, Kamila i Andrzej Zielińscy, Amelia i Jakub Zorzyccy
Koncertowa Orkiestra Dęta Power of Winds: Agnieszka Hut-
niczak, Karolina Stiller, Julia Goik, Wiktoria Musialik, Marta 
Wawszczak, Aleksandra Cogiel, Mateusz Jania, Michał Kup-
czak, Weronika Kasperczyk, Weronika Magdziarz, Joanna 
Stasińska-Starosta, Damian Kasperczyk, Mateusz Podulka, 
Robert Barlik, Wojciech Pelikan, Wojciech Meisel, Stanisław 
Wawszczak, Dorota Ludwig, Radosław Gała, Julia Banaś, Ry-
szard Karmański, Diana Gągała, Arkadiusz Kwiatkowski, Seba-
stian Franiel, Jakub Machnik, Dominik Sowa, Jan Hadryś 
Reżyseria i scenariusz: Henryk Adamek 
Przygotowanie wokalne: Barbara Stanisz 
Kierownictwo muzyczne: Klaudiusz Jania  
Choreografia widowiska: Tomasz Lis 
Kierownictwo i koordynacja projektu: Justyna Konik, Jakub Zo-
rzycki
Nadzór ekspercki: Beata Piecha-van Schagen,
Jarosław Wroński 
Współpraca merytoryczna: Małgorzata Laburda-Lis 
Realizacja dźwięku: Paweł Kowolik, Wojciech Tobor 
Oświetlenie: Daniel Hajda 
Kostiumy i scenografia: Hanna Flach, Barbara Wolko
Projekty graficzne: Dawid Tomczyk 
Promocja i organizacja wydarzenia: Katarzyna Biadasiewicz, 
Weronika Flach, Sandra Trzensiok

Cieszymy się, że w mijającym roku udało się zrealizować 
wszystkie nasze plany, a nasze działania zakończyły się sukce-
sem. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok okaże się być rów-
nie owocny, a „Karolinka” dalej będzie się tak prężnie rozwijała, 
tym bardziej, że czeka nas bardzo ważny Jubileusz – 50-lecie 
utworzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, który z naszą 
Instytucją jest związany od samego początku.

Wszystkim czytelnikom życzymy Wesołych Świąt i do zoba-
czenia w Nowym, 2023 roku.

/Justyna Konik
Dyrektor Centrum Kultury 

„Karolinka”
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Seniorzy świętowali

Dzień Seniora obchodzony jest kilka razy w roku. 1 paź-
dziernika jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 
listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

Nie bez przyczyny seniorzy świętują aż trzy razy – ob-
chody są idealną okazją do wyrażenia uznania za ich za-
sługi oraz podejmowania działań na rzecz poprawy wa-
runków ich życia. W tym roku w Radzionkowie obchody 
„Dnia Seniora” odbyły się w dniach 22 oraz 23 listopada 
2022. Pierwszego dnia o godz. 16.30 odbyła się Msza św. 
w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Następ-
nie w CK „Karolinka” odbył się koncert zespołu „Mały 
Śląsk”. Przed rozpoczęciem koncertu burmistrz Radzion-
kowa dr Gabriel Tobor złożył na ręce przewodniczącej 
tutejszego oddziału PZERiI kwiaty i życzenia seniorom. 
W drugim dniu w restauracji „U Letochy” odbyła się tra-
dycyjna zabawa.

Nagrody dla Trzynastki

Technikum nr 13 w Radzionkowie kształci nie tylko wybitnie 
uzdolnioną młodzież, ale także może się pochwalić równie za-
angażowanymi nauczycielami.

W październiku Nagrody Starosty Tarnogórskiego otrzymali na-
uczyciele: Patrycja Trembaczowska (nauczycielka języka polskie-
go), Karina Brzytwa (nauczycielka matematyki), Izabela Mrozek 
(nauczycielka języka angielskiego) oraz Arkadiusz Fujak (nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych logistycznych). Dodatkowo na-
grody w ramach IV Tarnogórskich Powiatowych Inicjatyw Peda-
gogicznych otrzymali uczniowie: Wiktoria Widera, Błażej Blazy, 
Dominik Mikos, Jan Szymura i Dawid Ziółko. W listopadzie na-
tomiast zostały uroczyście wręczone dyplomy dla stypendystów 
Prezesa Rady Ministrów, które otrzymali Wiktoria Widera i Bła-
żej Blazy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

***
To nie koniec dobrych informacji. W listopadzie rozstrzygnięty 
został drugi etap międzyszkolnego konkursu językowego szkół 
ponadpodstawowych pt. „Professionals in Action 2022”. Uczen-
nice naszej szkoły: Julia Pawełek i Angelika Pawłowska zajęły 
pierwsze miejsce wśród uczniów szkół z Bytomia, Piekar Ślą-
skich, Świętochłowic i powiatu tarnogórskiego. Gratulujemy!

/Anna Brzezińska

Inauguracja „Dnia Seniora”.

Laureaci edukacyjnych wyróżnień.

Spławikowe zawody
Spławikowe zawody sportowe o Puchar Prezesa Koła nr 47 
„Radzionków” rozegrano 23 października nad zbiornikiem 
„Grota”. Do rywalizacji stanęło 35 zawodników.

Jedno z lepszych stanowisk wylosował na starcie Witold 
Trippner z Koła PZW „Kalety” i to właśnie on okazał się być 
bezkonkurencyjny. Podczas czterech godzin łowienia wycią-
gnął z wody niemal 13 kilogramów ryb. Na podium znaleźli się 
także członkowie Koła „Radzionków” – Grzegorz Walaszczyk 
(II miejsce – 4,1 kg ryb) i Antoni Bochenek (III miejsce – 3,28 
kg ryb). Zawody zakończyły tegoroczny cykl zmagań sporto-
wych organizowanych przez Koło „Radzionków”. 27 listopada 
w budynku OSP Sucha Góra, odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze za rok 2022.

/Jacek Lubos

Za nami zrealizowane zadanie „Książka wszystkimi zmysła-
mi”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9 tys. 
zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W naszych działaniach w ramach projektu wzięło udział 
aż 106 uczestników. Zakończyliśmy również dwa cykle 
spotkań bibliotecznych – „Sensoryka dla smyka” oraz 
„Pracownia Sztuki w bibliotece”. Już teraz zdradzamy, że 
warsztaty będą kontynuowany od stycznia.

W bieżącym roku biblioteka z powodzeniem aplikowała 
również do programu „Infrastruktura dla bibliotek 2021-
2025”, realizowanego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek inter-
wencji 2.1. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 2 244 
262,00 zł pozwoli na realizację zadania „Adaptacja bu-
dynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie do pełnienia 
funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie”.
Pozostajemy w nadziei, że kolejny rok będzie dla nas rów-
nie pomyślny, czego życzymy wszystkim naszym czytel-
nikom, użytkownikom i sympatykom. Wesołych świąt!

/Iwona Labus
Dyrektor Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Radzionkowie

Czas podsumowań
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Edukatorzy przyrody poszukiwani

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 
poszukuje edukatorów do prowadzenia 
warsztatów terenowych oraz laborato-
ryjnych (praca na umowę-zlecenie, głów-
nie w godzinach dopołudniowych, w dni 
powszednie).

Do współpracy zapraszamy osoby o wy-
kształceniu przyrodniczym (biologia, geo-
logia, geografia i pokrewne), pożądane 
są również osoby z wykształceniem che-
micznym. Pasja do przyrody i do nauki, 
a przede wszystkim do dzieci oraz mło-
dzieży – obowiązkowe.

Nasz Ogród to wspaniała przestrzeń dla 
edukacji przyrodniczej – realizowane 
są tutaj zajęcia dla wszystkich grup wieko-
wych, zarówno w terenie, jak i stacjonar-
nie. Do ogrodu botanicznego przynależy 
bogato wyposażona Regionalna Stacja 
Edukacji Ekologicznej, w której znajdu-
ją się profesjonalne pracownie – mikro-
skopowa oraz laboratoryjna. Warsztaty 
są zarówno praktycznym uzupełnieniem 
szkolnego programu, jak i wykracza-
ją poza podstawę. Celem jest pokaza-
nie różnorodności i piękna otaczającego 
świata, zaciekawienie przyrodą, pomoc 
w odpowiedzi na wiele pytań oraz zachę-

ta do stawiania nowych. Jesteśmy nie-
wielkim zgranym zespołem ludzi o róż-
norodnych zainteresowaniach, chętnie 
poznamy i połączymy siły z nowymi to-
warzyszami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
534 99 45 77

lub ogrodradzionkow@sibg.org.pl

Poza przesłaniem CV prosimy o dodanie 
kilku słów od siebie oraz numeru telefo-

nu – oddzwonimy.

/Julia Góra

Zajęcia edukacyjne w terenie.

Zimowe ptakoliczenie 2023
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, jak zawsze, zaprasza w styczniu na coroczne Zimowe Ptakoliczenie. Odbędzie się ono 
w niedzielę 29.01.2023 r. o godz. 9.00 – zbiórka w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej 90a.

Miłośnicy ptaków będą mogli wyruszyć wraz z przewodnikiem 
w teren, aby rozpoznawać i liczyć przedstawicieli księżogórskiej 
ornitofauny. Wyniki zostaną przekazane do Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), które koordynuje całą 
akcję. 

Zimowe Ptakoliczenia, wzorowane na dużo starszym brytyjskim 
Big Garden Birdwatch, odbywają się w całej Polsce już od prze-
szło osiemnastu lat, zawsze w ostatni weekend stycznia. Biorą 
w nich udział zarówno zawodowi ornitolodzy, jak i przyrodnicy-
-amatorzy, wolontariusze, dla których ptasie sprawy są bliskie 
sercu. Liczenie można przeprowadzić indywidualnie lub podczas 
jednej z wielu bezpłatnych wycieczek ornitologicznych z prze-
wodnikiem (pełna lista wycieczek: otop.org.pl/zimowe-ptakoli-
czenie/). Ten ostatni sposób polecamy szczególnie osobom, któ-
re nie do końca potrafią rozpoznawać gatunki, bo wówczas nad 
prawidłowym liczeniem czuwa przewodnik. Następnie OTOP na 
podstawie wyników obserwacji z całego kraju przygotowuje ze-
stawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze roku w par-
kach i ogrodach. Zimowe Ptakoliczenie nie powie nam co praw-
da, ile dokładnie ptaków żyje zimą w naszym kraju, ale dzięki 
zbieranym regularnie obfitym danym, można śledzić na bieżąco 

zmiany oraz sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle 
naukowych opracowań. Obserwacje umożliwiają także zauwa-
żenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie, a po-
nadto są okazją, aby pogłębiać zainteresowanie ptakami wśród 
osób, dla których jest to jeszcze nieodkrytą pasją.

/Julia Góra

Uczestnicy ptakoliczenia.
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 27 października 2022 roku na XLVI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały
1. Uchwałę Nr XLVI/464/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033;
2. Uchwałę Nr XLVI/465/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr XLVI/466/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na pokrycie kwoty należnej Wykonawcy robót budow-

lanych w zakresie podwyższenia wynagrodzenia w ramach zadania pod nazwą: „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy 
ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

4. Uchwałę Nr XLVI/467/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XLVI/468/2022 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030;
6. Uchwałę Nr XLVI/469/2022 w sprawie powołania Przewodniczącej stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
7. Uchwałę Nr XLVI/470/2022 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków.

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

Informuję, iż w dniu 8 listopada 2022 roku na XLVII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę:

1. Uchwałę Nr XLVII/471/2022 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

Informuję, iż w dniu 24 listopada 2022 roku na XLVIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały
1. Uchwałę Nr XLVIII/472/2022w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033;
2. Uchwałę Nr XLVIII/473/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
3. Uchwałę Nr XLVIII/474/2022 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2023;
4. Uchwałę Nr XLVIII/475/2022 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2023;
5. Uchwałę Nr XLVIII/476/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Miasta Radzionków do Rejestru Należności Publicz-

noprawnych oraz określenia rodzaju należności, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
6. Uchwałę Nr XLVIII/477/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XLVIII/478/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 

trzy lata;
8. Uchwałę Nr XLVIII/479/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2025”;
9. Uchwałę Nr XLVIII/480/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
10. Uchwałę Nr XLVIII/481/2022 w sprawie programu współpracy na rok 2023 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
11. Uchwałę Nr XLVIII/482/2022 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Radzionków na lata 2023-2025”;
12. Uchwałę Nr XLVIII/483/2022 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Radzionków.

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

UCHWAŁA NR XLVIII/474/2022 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), 
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1452 ze zm.).[1]

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 w następującej wysokości:

1) od 1 m² powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,11 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

- 0,46 zł;
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Uchwała NR XLVIII/475/2022 RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2023

1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze 
zm.), art. 8, 9 oraz 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r. poz. 1452 ze zm.)

 
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 w następującej wysokości: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 510 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 850 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 1022 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda

dopuszczalna masa całkowita
w tonach

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 15 1102 1 188
15 1188 2000

3 osie
12 21 1 188 1 356
21 1 622 2 518

4 osie i więcej
12 29 1 664 2640
29 2640 3896

c)  zakwalifikowanych w  ewidencji gruntów i  budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego 
- 0,02 zł;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 poz. 1398 
oraz z 2019r. poz.730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego - 0,46 zł;

2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części
a) mieszkalnych - 0,95 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej - 28,42 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń - 5,87 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

- 9,71 zł;
4) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. 
Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXV/353/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z 
dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie nie-
których typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych 
aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1190 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 612 zł,

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

5) od autobusu:

§ 2. 
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXV/354/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r .

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Stefan Hajda

liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)

autobusy
stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsca 724
równej lub większej niż 22 miejsca 914

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 31 1102 1 470
31 2256 3012

3 osie i więcej
12 40 1 992 2 754
40 2 754 3 870

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż 1 oś

12 25 614 630
25 650 896

2 osie
12 28 676 756
28 33 984 1 356
33 38 1356 2066
38 1836 2 718

3 osie i więcej
12 38 1082 1 502
38 1 506 2052
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Czym i w czym można palić?
Trudne pytania na trudne czasy
Najbardziej kryzysowy sezon grzewczy od wielu lat zmusza nas do poszukiwania odpowiedzi na pytania, które w normalnych 
czasach przez myśl by nie przeszły. Pytania dotyczące spełnienia jednej z podstawowych potrzeb życiowych człowieka, tej 
wprost wynikającej z naszej biologii – pytania o niezbędne nam do przetrwania ciepło.

Kto jeszcze rok temu zastanawiał się, 
gdzie da się zakupić opał na zimę, a jeśli 
takie miejsce i sposób znaleziono, to skąd 
wziąć pieniądze na takie „zbytki”, jak tona 
węgla czy kubik drewna? Kto się wtedy 
martwił niebotycznie rosnącymi cena-
mi energii elektrycznej, gazu czy ciepła 
systemowego? Wreszcie kto modernizu-
jąc system ogrzewania nie potrafił zna-
leźć odpowiedzi na podstawowe pytanie 
o wybór rodzaju źródła ciepła i paliwa, 
które mają służyć przez następne co naj-
mniej kilkanaście lat? A ilu z nas tak na-
prawdę oszczędzało (ówcześnie sto-
sunkowo tanie) wodę, prąd czy ciepło, 
kierując się wyłącznie szeroko rozumia-
ną ekologią? Dopiero dziś, kiedy zasoby 
są coraz trudniej dostępne i przez to co-
raz droższe – zakręcamy kurek z wodą, 
gasimy zbędne światła, przykręcamy ka-
loryfery, marznąc we własnych ogniskach 
domowych. Wojna za naszą wschodnią 
granicą, postpandemiczna rzeczywistość 
i niewidziana od lat inflacja tylko przyspie-
szyły nadciągający kryzys w kwestii do-
stępności do zasobów środowiska (w tym 
energii) oraz ceny (nie tylko wyrażonej 
w pieniądzu), jaką przychodzi nam płacić 
za konsumpcyjny model życia.

W obecnie panującej sytuacji pojawiają się 
pytania o to, czy ten cały smog, niska emi-
sja, zanieczyszczenia takie jak pyły PM 10, 
PM 2,5 czy benzo(a)piren nie są przypad-
kiem wymysłem nawiedzonych ekologów, 
którym nie wiadomo o co chodzi, a więc 
na pewno chodzi o pieniądze. Pomijając 

niejasne intencje i ukryte cele – niestety fi-
zyka, biologia i medycyna nie wzięły sobie 
wolnego od swoich praw na czas kryzysu 
energetycznego i wszelkie naukowe znaki 
na niebie i ziemi nadal świadczą o zgub-
nym wpływie zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie ludzi. To, że oddychanie ska-
żonym powietrzem nie zabija nas od razu 
nie oznacza, że nie podtruwa nas stop-
niowo sprzyjając rozwojowi nowotworów 
czy chorób układu krążenia i oddechowe-
go. Szacuje się, że ze względu na fatalną 
jakość powietrza w Polsce żyjemy ok. 10 
miesięcy krócej, a liczba tzw. nadmiaro-
wych zgonów spowodowanych negatyw-
nym wpływem smogu na przebieg cho-
rób przewlekłych określana jest nawet 
na 40.000 rocznie. Owszem, są to jedynie 
szacunki, ale oparte na faktach, na twar-
dych dowodach. Zgubny wpływ zanie-
czyszczeń powietrza to nie kwestia wiary, 
ale konkretnej wiedzy.

Jak zatem w czasach kryzysu energetycz-
nego wyglądają obowiązki, zakazy i naka-
zy związane z ogrzewaniem? Otóż niemal 
identycznie, jak jeszcze rok temu. Nadal 
obowiązuje m.in. uchwała „antysmogo-
wa” dla województwa śląskiego, która 
zakazuje stosowania paliw takich jak wę-
giel brunatny, drobne miały, floty i muły 
węgla kamiennego czy wilgotne drewno. 
Ta sama uchwała zakazuje użytkowania 
określonych źródeł ciepła – dziś palenie 
w kotłach wyprodukowanych przed 2007 
rokiem lub nieposiadających tabliczki zna-
mionowej jest wykroczeniem. Co więcej 

utrzymane są kolejne terminy na moder-
nizację źródeł ciepła na paliwa stałe – 
od 1 stycznia 2023 r. dopuszczone będzie 
użytkowanie tylko takich miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe 
(zatem pieców typu kominek, koza, piec 
kaflowy, kuchnia węglowa, itp.), które 
spełniają tzw. wymogi ekoprojektu (eco-
design) albo osiągają sprawność ciepl-
ną min. 80% albo zostały wyposażone 
w urządzenia odpylające. W dalszej per-
spektywie – od 1 stycznia 2024 r. wyłą-
czone z użytkowania będą kotły na pali-
wo stałe wyprodukowane między 2007 
a 2012 rokiem.

Takie, a nie inne regulacje prawne budzą 
żywe emocje wyrażane w skrajnych sta-
nowiskach, mówiących o konieczności 
złagodzenia powyższych restrykcji albo 
o potrzebie zaostrzenia przepisów anty-
smogowych. Na dzień dzisiejszy jednak 
nie planuje się modyfikować obowiązu-
jącego prawa w tym zakresie, co mając 
na uwadze nadrzędne i niezbywalne pra-
wo każdego człowieka do życia w czy-
stym i zdrowym środowisku, jest w isto-
cie informacją dobrą.

Na niektóre pytania trudno znaleźć odpo-
wiedź, lecz na te postawione na wstępie – 
bardzo prosto: nie można palić byle czym 
i w byle czym.

/Michał Gwóźdź

Zasady funkcjonowania GPSZOK od 2023 r.
W celu usprawnienia działania Gminnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych od 2023 r. zostanie wprowa-
dzona nowa usługa, tzw. System GPSZOK. 
Mieszkańcy zostaną wyposażeni w karty iden-
tyfikacyjne – fizyczne lub wirtualne w aplikacji 
mobilnej. Karta fizyczna również może zostać 
automatycznie zeskanowana do aplikacji mo-
bilnej w celu możliwości posługiwania się te-
lefonem. Natomiast GPSZOK zostanie wypo-
sażony w czytniki kodów.

Jak to działa?
Mieszkaniec skanując swoją kartę rozpoczyna proces przyjęcia odpadów 
w GPSZOK. Następnie operator kwalifikuje odpady pod odpowiedni kod, 
waży je i zatwierdza przyjęcie. Dzięki temu na bieżąco mamy wgląd w historię 
oddanych odpadów oraz wielkości aktualnie przysługujących limitów. System 
jest bardzo intuicyjny i dostosowany do obsługi przez osoby w każdym wieku.

Wprowadzenie nowego systemu obsługi GPSZOK przyśpieszy proces przy-
jęcia odpadów, a szczegółowa ewidencja uszczelni system, co będzie miało 
istotny wpływ na koszty prowadzenia GPSZOK.
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Zasady
funkcjonowania 
GPSZOK
od 2023 r.
UWAGA! System automatycznie informu-
je o próbach skorzystania z systemu przez 
osoby nieuprawnione oraz o próbach wy-
korzystania kart identyfikacyjnych przez 
osoby nieuprawnione.

Karty dla mieszkańców są do pobrania 
w Referacie Gospodarki Odpadami i spraw 
Wodno-Ściekowych przy ul. J. Kużaja 17 
w Radzionkowie już od 19 grudnia 2022 r.

Od nowego roku GPSZOK będzie otwar-
ty w następujących terminach: wtorek, 
czwartek, sobota w godzinach od 10.00 
do 18.00.
Poniższe cztery grupy odpadów przyjmo-
wane będą w GPSZOK w limitach określo-
nych uchwałą Rady Miasta Radzionków.

• zużyte opony o kodzie 16 01 03 – 
8 szt. w skali roku z 1 nieruchomo-
ści (z 1 lokalu w przypadku budyn-
ków wielolokalowych),

• odpady wielkogabarytowe o kodzie 
20 03 07 – do 300 kg łącznie 
w miesiącu kalendarzowym z 1 nie-
ruchomości (z 1 lokalu w przypadku 
budynków wielolokalowych),

• odpady budowlane i rozbiórkowe 
z gospodarstw domowych (w tym 
papa) – do 300 kg łącznie w miesią-
cu kalendarzowym z 1 nieruchomości 
(z 1 lokalu w przypadku budynków 
wielolokalowych),

• wycięte drzewa, krzewy – do 300 kg 
łącznie w miesiącu kalendarzowym 
z 1 nieruchomości (z 1 lokalu w przy-
padku budynków wielolokalowych).

Za przekroczone limity powyższych od-
padów mieszkaniec będzie zobowiązany 
do uiszczenia dodatkowej opłaty według 
cennika przyjętego uchwałą Rady Miasta 
Radzionków – więcej informacji w tym za-
kresie pod numerem tel. 32/388-71-62 lub 
58.

UWAGA! GPSZOK nie przyjmuje trawy i li-
ści oraz bioodpadów pochodzenia kuchen-
nego, gdyż ich odbiór jest zagwarantowa-
ny bezpośrednio sprzed posesji zgodnie 
z harmonogramem.

/Ewa Łabno
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SMS ma już 5 lat!
W Centrum Kultury „Karolinka” 15 
listopada odbyła się gala pięciolecia 
Stowarzyszenia Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Radzionków. Poprze-
dzona długimi przygotowaniami uro-
czystość zgromadziła na sali ponad 
400 gości, którzy byli świadkami bar-
dzo ważnych wydarzeń dla społecz-
ności szkolnej.

Popularny radzionkowski SMS zyskał 
w tym dniu patrona, imię jednego 
z najbardziej znanych polskich trene-
rów piłki nożnej – Antoniego Piech-
niczka, który obecny na gali obiecał 
wspierać trenerów i młodzież w pro-
cesie kształcenia sportowego. W cią-
gu ostatniego półrocza była to już 
druga wizyta pana Antoniego w Ra-
dzionkowie. Po uroczystym nadaniu 
patronatu, przedstawiciele zarządu 
Stowarzyszenia przekazali na ręce 

p.o. dyrektora szkoły przepiękny 
sztandar, który odtąd towarzyszyć 
będzie placówce we wszystkich naj-
ważniejszych wydarzeniach i świę-
tach. Nie zabrakło też podziękowań 
i dowodów wdzięczności dla osób 
i instytucji, które cały czas wspie-
rają SMS w jego przedsięwzięciach. 
Galę zwieńczył występ przygotowa-
ny przez uczniów szkoły, w którym 
pokazali moc drzemiących w nich ta-
lentach. Nie zabrakło pamiątkowych 
zdjęć klas z patronem SMS-u, a wi-
dowisko, jak na XXI wiek przystało, 
okraszone zostało bogatym mate-
riałem filmowym dotyczącym po-
wstania szkoły, a także jej patrona. 
Dodajemy, że podczas gali honoro-
wy patronat nad siatkówką SMS Ra-
dzionków objął były siatkarz repre-
zentacji Polski – Marcin Prus.

Uroczysta gala jubileuszowa zgromadziła licznych gości.

Antoni Piechniczek z przedstawicielami Stowarzyszenia.

dokończenie na str. 18
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Jubileuszowy Ciderszach 2022
Po covidowej przerwie powróciły roz-
grywki szachowe w ramach turnieju Ci-
derszach. Dziesiąta, jubileuszowa edy-
cja, odbyła się 10 i 11 grudnia na Księżej 
Górze.
Na zawody zapisała się rekordowa licz-
ba 47 uczestników, a ostatecznie w roz-
grywkach wzięło udział 35 szachistów. 
Turniej rozegrano w systemie szwajcar-
skim (7 rund z tempem gry 30 minut 
i bonusem 30 sekund na ruch dla każde-
go zawodnika na całą partię). W zawo-
dach wzięło udział kilku doświadczonych 
szachistów. Wśród nich m.in.: Mate-
usz Lichorad, Jerzy Klementys, Tomasz 
Skrzyczek, Aleksander Kliber, Agata Bin-
kowska oraz grupa obiecujących junio-
rów ze Strzybniczanki i MDK nr 1 w By-
tomiu.

Zawody wygrał Jan Plotecki. Na dru-
gim miejscu uplasował się Mateusz Li-
chorad, a na trzecim Tomasz Skrzyczek. 
Kolejne miejsca zajęli Szymon Kupiecki 
i Jerzy Klementys. W kategorii kobiet 
rywalizację wygrała Agata Binkowska. 
Tuż za nią były: Daria Yarychevska, Emi-
lia Ryszka i Maja Żochowska. Najcie-
kawszą rywalizację obserwowaliśmy 
w grupie do 14 lat, w której zwyciężył 
Tymon Markowski, przed Emilią Ryszką 
i Filipem Jaskulskim. Najlepszym zawod-
nikiem z Radzionkowa okazał się Hen-
ryk Duzdowski. Wyróżniono też naj-
starszego zawodnika turnieju – Marka 
Wieczorka, a „beniaminkiem”, czyli naj-
młodszym zawodnikiem był Stanisław 
Romanowski. Należy też pogratulować 
zdobycia II kategorii szachowej Woj-
ciechowi Hajdzie z Radzionkowa oraz 
Bogdanowi Lambarskiemu i Filipowi 

Można składać wnioski o przyznanie
nagród za wysokie wyniki sportowe
W dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2023 r. będzie można składać, w Urzędzie Miasta Radzionków, wnioski o przyznanie 
nagród za wysokie wyniki sportowe.

Na gratyfikacje mają szansę zawodnicy, będący mieszkań-
cami Radzionkowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki indywi-
dualnie lub zespołowo w turniejach krajowych lub między-
narodowych, rozgrywanych w dyscyplinach sportowych 
olimpijskich lub paraolimpijskich. Wyróżnienia przyznane 
zostaną za 2022 r. Nagrody uzależnione są od wyników 

i mogą być rzeczowe bądź finansowe. Wnioski dotyczące 
nagrody można składać w Biurze Obsługi Klienta (parter, 
pokój nr 4).
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat 
Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój 
nr 19), tel. 32 388 71 45.

Jaskulskiemu, którzy uzyskali IV kate-
gorie szachowe. Zawody z ogromnym 
spokojem i kulturą osobistą sędziował 
Tomasz Ptaszyński. Dopisali sponsorzy, 
którzy ufundowali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Zawodnicy wykazali duże 
zdyscyplinowanie i szacunek dla rywali, 
a turniej przebiegał sprawnie i przeka-
zał najmłodszym szlachetne bogactwo 
królewskiej gry. Szczegółowe wyniki 
turnieju można znaleźć na chessarbiter.
com.

W trakcie zawodów przeprowadzono 
również konkurs rozwiązywania zadań 
szachowych. Tym razem zadania oka-
zały się trudne, gdyż wymagały precyzji 
i pełnego rozwiązania w notacji szacho-
wej. Nagrody książkowe za najlepsze 
rozwiązania otrzymali Daria Yaryche-
vska i Denys Vintskovskyi.
Jubileuszowa edycja turnieju była ostat-
nią. Czas pozwolić zaistnieć w Radzion-

kowie nowym pomysłom na szacho-
we rozgrywki. Dziękuję organizatorom 
turnieju za te 13 lat współpracy i spor-
towe emocje. Szczególne podziękowa-
nia kieruję do pani Magdaleny Maślak 
– dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicz-
nego za udostępnienie sali i empatycz-
ną opiekę nad przebiegiem zawodów. 
Cytując zawodników: „Tu się dobrze gra, 
bo na nas czekają…i wierzymy, że dalej 
ktoś będzie chciał to robić”.

Organizatorami i sponsorami turnieju 
byli: Urząd Miasta Radzionków, MOSIR 
Radzionków, Stowarzyszenie Szachowe 
i Gier Umysłowych „Pionek” Radzion-
ków, „Strzybniczanka” Tarnowskie Góry, 
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionko-
wie, DEBET sp. z o.o., Inicjatywa Miesz-
kańców Radzionkowa, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Fabian Mateja. 

/Rudolf Sobczyk

Rozgrywki odbyły się w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. 
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Z gościnną wizytą

Z okazji jubileuszu pięciolecia Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Radzionkowie, 
podczas którego tytuł patrona szkoły otrzy-
mał legendarny trener Antoni Piechniczek, 
„Ruch” Radzionków nie omieszkał zaprosić 
znakomitego gościa w swoje skromne progi.

W przemiłej atmosferze zebrani wspomina-
li czasy gdy obecny patron SMS-u jako tre-
ner rywalizował z radzionkowskim „Ruchem”, 
walczącym o otrzymanie w piłkarskiej Eks-
traklasie.
Rywalizację tę wówczas połowicznie wy-
grał radzionkowski „Ruch”, pokonując na wy-
jeździe „Górnika” Zabrze. W składzie rywa-
li grało wielu zawodników, którzy w swoim 
piłkarskim życiorysie mają wpisany „Ruch” 
Radzionków. Legendarny trener najlepiej 
z omawianego spotkania zapamiętał niewy-
korzystany w 82 minucie meczu rzut karny 
Adama Kompały (były zawodnik „Cidrów”), 
który przegrał z Dariuszem Klyttą próbę ner-
wów. Niestety efekt końcowy dla „Ruchu” 
był już niekorzystny, gdyż to „Górnik” Zabrze 
utrzymał status I-ligowca, a nasz klub opuścił 
szeregi piłkarskiej elity.

/Wojciech Cieszyński

Antoni Piechniczek z Witoldem Wieczorkiem, 
prezesem „Ruchu” Radzionków.

Jesienna runda rozgrywkowa w wykonaniu zawodników Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Ruch” Radzionków dobiegła końca. Jak co sezon, tak i tym ra-
zem możemy pochwalić się sporym sukcesem naszych zawodników – tym razem 
z rocznika 2011.

Uczęszczający na co dzień do SMS-u Radzionków przedstawiciele młodzika młod-
szego (D2) już 30 października wywalczyli sobie bezpośredni awans do II Ligi Woje-
wódzkiej. Sympatyczni jedenastolatkowie w trakcie wszystkich dziesięciu rozegra-
nych spotkań pokazywali swoje wielkie serce do gry w piłkę i nie mniejsze ku temu 
umiejętności. Serdeczne gratulacje dla zawodników oraz trenera Jakuba Kubicy, 
a szczególne podziękowania dla najwierniejszych fanów drużyny, czyli rodziców, 
którzy towarzyszyli chłopakom podczas każdego spotkania, głośno ich dopingując 
oraz wymyślając dla nich przeróżne niespodzianki. Do zobaczenia na II-ligowych 
boiskach! Powodzenia!

/HB i HS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAwans do II Ligi Wojewódzkiej

Gala SMS-u uświetniona została przez licznie zgromadzonych na sali gości, któ-
rym raz jeszcze dziękujemy za przybycie. W uroczystości udział wzięli m.in. 
Izabela Domogała – były Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krystyna 
Kosmala – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta 
Radzionków, przedstawiciele powiatu tarnogórskiego, miasta Radzionków, dy-
rektorzy radzionkowskich szkół, instytucji czy stowarzyszeń. Szczególne podzię-
kowania dla pocztów sztandarowych radzionkowskich placówek, które nadały 
uroczystości podniosły charakter i przyjęły w swoje grono poczet sztandarowy 
SMS-u.
Mamy nadzieję, że te pięć lat szkoły, to dopiero początek pięknej przygody łą-
czącej ze sobą edukację i sport, początek wielu wzruszających momentów 
i chwil, a także wspaniałej kariery naszych młodych zawodników i zawodniczek, 
a przede wszystkim początek wielkich przyjaźni, takich na całe życie! STO LAT 
dla SMS Radzionków!

/HB
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SMS ma już 5 lat!


