ROZMOWA > 2
Remonty, INWEST YCJE > 3

SMS Z RATUSZA> 3

OPŁATY ZA ODPADY > 6
OFERTA NA FERIE > 6

CK karolinka > 8-9

uchwały RM > 11
piszą do kuriera > 11-12

numer 1 (72)

styczeń-luty 2016

mosir > 13,14
SPORT > 15-16

Radzionków świętuje osiemnastkę
Uroczysta sesja

1 stycznia 1998 roku Radzionków stał się autonomicznym miastem, odłączając się od Bytomia.
Z tej okazji 20 stycznia br. w Centrum Kultury
„Karolinka” odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Radzionków.
– Wolność i możliwość samostanowienia oznacza
odpowiedzialność, a nasi mieszkańcy doskonale
zdają sobie z tego sprawę – mówił Dariusz Wysypoł, przewodniczący Rady Miasta Radzionków.
– Pierwsze wzmianki o Radzionkowie sięgają roku
1326, a więc można powiedzieć, że Radzionków
to dziś 18-letnie miasto z 690-letnim doświadczeniem.
– Istotny wpływ na dzisiejszy kształt i pozycję Radzionkowa miały i wciąż mają wartości, tak cenne
dla każdego mieszkańca miasta, jak: wiara, praca
i szacunek do niej, rodzina, solidarność i współodpowiedzialność. Wybudowaliśmy swoje domy,
str. 4

Laureaci nagrody „Crux Adalberti”

Pamięci
ofiar katastrofy

Gala Radzionkowskiego Wolontariatu

Z potrzeby serca
Ponad 40 organizacji pozarządowych działających w naszym mieście nagrodzonych zostało prestiżowymi statuetkami „Laur Radzionkowskiego Wolontariatu”.
Wyróżnienia wręczone zostały 27 stycznia w Centrum Kultury „Karolinka” podczas Gali Radzionkowskiego Wolontariatu, zorganizowanej z okazji osiemnastej
rocznicy restytucji praw miejskich. Uroczystość była wyrazem wdzięczności za
wkład i zaangażowanie organizacji pozarządowych w życie społeczne miasta.
str. 5

W 10. rocznicę zawalenia się hali Międzynarodowych Targów Katowickich,
radzionkowscy hodowcy gołębi pocztowych uczcili pamięć ofiar.
W niedzielę, 31 stycznia o godzinie 16.00 w kościele
pw. św. Wojciecha odbyła się uroczysta Msza Św.
w intencji osób, które straciły życie w katastrofie.
Mszę koncelebrował proboszcz radzionkowskiej
parafii ks. Damian Wojtyczka. Uczestniczyło w niej
kilkanaście pocztów sztandarowych Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, m.in.
z Radzionkowa, Katowic, Chorzowa, Przyszowic,
Rudy Śląskiej, Miasteczka Śląskiego, Mysłowic,
Siemianowic Śląskich, Siewierza, Suchej Góry, Rudzińca. Po eucharystii, hodowcy spotkali się w restauracji Figaro.
Przypomnijmy, że dziesięć lat temu – 28 stycznia
2006 r. zawalił się dach hali Międzynarodowych
Targów Katowickich. Była to największa katastrofa
budowlana we współczesnej historii Polski. Zginęło w niej 65 uczestników odbywającej się tam
wystawy gołębi pocztowych, a ponad 140 zostało
rannych. 
DW
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rozmowa z dr. Andrzejem Sznajderem
dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Ważny symbol pamięci
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku istnieje
w Radzionkowie od roku. Jak Pan ocenia
działalność placówki?
Utworzenie Centrum uważam za najbardziej
spektakularne wydarzenie Roku Pamięci
Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945, ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego
w 2015 roku dla upamiętnienia 70. rocznicy
tamtych tragicznych wydarzeń. Ośrodek jest
miejscem, które w sposób kompleksowy
przedstawia informacje o wywózkach Ślązaków w głąb Związku Sowieckiego. To miejsce
robi na zwiedzających ogromne wrażenie.
Wielu dopiero w Radzionkowie dowiaduje się
o skali tego zjawiska i poznaje fakty.
W jakim stopniu ekspozycja przygotowana w Centrum przyczynia się do budowania pamięci i refleksji o Tragedii Górnośląskiej?
Placówka, mimo krótkiego okresu działalności, wpisała się mocno w pejzaż kulturalny
Śląska. W ubiegłym roku nie brakowało wydarzeń poświęconych Tragedii Górnośląskiej
– konferencji, wystaw, publikacji. Ale to właśnie utworzenie Centrum pozostanie na długie lata najważniejszym i trwałym symbolem
upamiętniającym wywózki. Co ciekawe, wydawać by się mogło, że utworzenie Centrum
niejako wieńczy i kończy temat deportacji
Górnoślązaków na Wschód, a jest wręcz
przeciwnie, jego otwarcie uruchomiło społeczną aktywność mieszkańców, wyrażającą
się w poszukiwaniu i odkrywaniu dokumentów, zdjęć, pamiątek, które przez lata zalegały w domowych archiwach. Wielu ludzi nie
zdawało sobie sprawy z wagi przechowywanych materiałów. Wraz z otwarciem ośrodka dotarło do nich, że Tragedia Górnośląska
dotyka ich w znacznie większym stopniu, niż
dotychczas myśleli.
Wydarzenia 1945 roku cały czas znajdują
się w kręgu zainteresowań historyków.
Jaki jest stan badań nad tym wątkiem
historii Górnego Śląska? Czy prowadzo-

ne prace badawcze rzucają nowe światło
na tragiczne wydarzenia sprzed lat?
W Instytucie Pamięci Narodowej problematyka deportacji była przedmiotem badań od samego początku. Dziś możemy powiedzieć,
że stan wiedzy historyków na temat wydarzeń z roku 1945 jest zadowalający. Udało się
opisać okoliczności tamtych zdarzeń i ukazać
mechanizm deportacji. Aktualnie nasi historycy pracują nad ustaleniem dokładnej liczby deportowanych z poszczególnych miejscowości. Ponad wszelką wątpliwość wiemy,
że wywieziono na Wschód ponad 33 tysiące
osób. Refleksja naukowa nad Tragedią Górnośląską wchodzi obecnie w nowy obszar,
polegający na badaniach porównawczych.
Wywózki w głąb ZSRS (Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich) nie dotknęły bowiem tylko mieszkańców Górnego Śląska.
Dotyczyły również ludzi z innych obszarów
Polski, chociażby Pomorza, a nawet obywateli
innych państw Europy Środkowo-Wschodniej
– Czech czy Węgier. Zdarzenia na Śląsku były
więc fragmentem większego procesu swoistych reparacji wojennych na rzecz ZSRS. Aktualnie historycy porównują przebieg wydarzeń w poszczególnych regionach, próbując
stworzyć spójny obraz zdarzeń 1945 roku.
Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu
tego typu badań?
Problemem jest brak źródeł. Ludzka pamięć –
przy całym szacunku dla ofiar, które przeżyły
deportacje i ich najbliższych – jest niewystarczająca. Historyk dąży bowiem do zobiektywizowania danego zjawiska i ukazania go
w szerokim kontekście społeczno-historycznym. Przy braku dostępu do dokumentów,
które najpewniej skrywają rosyjskie archiwa,
trudno zbudować pełny obraz deportacji.
Historyczna wiedza o Tragedii Górnośląskiej jest już ugruntowana, a jaki jest stan
społecznej świadomości o tamtych wydarzeniach, nie tylko wśród mieszkańców
regionu?
Trudno to ocenić, ponieważ nikt nie prowa-

dził na ten temat badań. Na pewno świadomość o wydarzeniach 1945 roku jest dziś
większa niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zeszłoroczne obchody Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej uruchomiły ogólnopolską
dyskusję na ten temat. Wiele osób niezwiązanych ze Śląskiem lub mieszkających tutaj,
ale niemających śląskich korzeni, dowiedziało się nieco o przeszłości regionu. Choć nadal
zdarza się, szczególnie poza Śląskiem, że ten
temat budzi niedowierzanie. Wiele osób
jest zaskoczonych, że w 1945 roku, a więc już
po zakończeniu działań wojennych, deportacje w ogóle miały miejsce. Na szczęście liczne
konferencje naukowe, wystawy, wydawane
publikacje, sprawiają, że rośnie świadomość
specyfiki 1945 roku na Górnym Śląsku. Dobrze się stało, że ten temat zaistniał wreszcie
w szkołach. To ważne, by młodzi ludzie wiedzieli, czym była Tragedia Górnośląska i jakie
ma znaczenie dla tożsamości mieszkańców
regionu.
W ostatnich latach o historii Górnoślązaków mówi się coraz więcej m.in. za sprawą utworzenia radzionkowskiego Centrum, ale także Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach czy otwarcia ekspozycji stałej o regionie w nowym gmachu
Muzeum Śląskiego…
Chyba nigdy wcześniej nie było takiego natężenia działań związanych z upowszechnianiem wiedzy historycznej o regionie. Dzięki
tym trzem placówkom historia Śląska przestaje być postrzegana jako mało znaczący
epizod, a staje się ciekawym i ważnym elementem historii Polski. Wreszcie została dowartościowana i atrakcyjnie opowiedziana,
co sprawia, że budzi coraz większe zainteresowanie. To największy sukces instytucji,
które ugruntowują problematykę historii regionu w świadomości mieszkańców i nadają
jej znacznie większą rangę niż dotychczas. 
rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Z biskupią wizytą
Uroczyste Nieszpory Bożonarodzeniowe z udziałem kilkunastu księży biskupów – członków Kapituły św. Sylwestra, 3 stycznia odprawione zostały w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha. Uroczystości przewodniczył
Metropolita Katowicki ks. abp Wiktor Skworc.
Wśród gości znaleźli się między innymi: ks. abp Józef Kowalczyk (emerytowany Prymas Polski), ks. abp senior Damian Zimoń, ks. bp Jan Wieczorek, ks. abp Szczepan
Wesoły z Rzymu (emerytowany duszpasterz polskiej emigracji), ks. bp Jan Libera,
ks. bp Alojzy Orszulik, ks. bp Stefan Cichy, ks. bp Andrzej Czaja i ks. prof. Jerzy Szymik.
Po nieszporach goście zwiedzili ekspozycję stałą Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Na pamiątkę wspólnej modlitwy i pobytu
w Radzionkowie, ks. abp Wiktor Skworc oraz ks. abp Józef Kowalczyk otrzymali od
burmistrza miasta Gabriela Tobora wykonaną w węglu rzeźbę św. Wojciecha przedstawiającą patrona Radzionkowa.
Kapituła św. Sylwestra skupia pochodzących ze Śląska biskupów i arcybiskupów.
Organizację powołał do istnienia nieżyjący już ks. bp Ignacy Jeż (biskup koszalińskokołobrzeski). Członkowie Kapituły spotykają się w wybranym miejscu, raz w roku na
początku stycznia. 

Biskupi odwiedzili Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Baletem w Nowy Rok

Remonty, inwestycje

Przebudujemy drogi
Trzy radzionkowskie ulice: Wandy, Lotników
i Cmentarna zostaną w tym roku przebudowane. Prace remontowe rozpoczną się w najbliższych tygodniach.
W ramach zaplanowanych prac przy ulicy Wandy
zostanie przebudowana jezdnia wraz ze zjazdami do
posesji. Powstanie także nowy chodnik o szerokości
dwóch metrów. Przewidziano również budowę zatok postojowych i zjazdu do zawracania. Istniejące
wpusty uliczne zostaną wyregulowane. Wybudowane zostaną również dwa przejścia dla pieszych i pojawi się nowa organizacja ruchu.
– Prace modernizacyjne obejmą również ulicę Lotników. Według przygotowanego planu rozebrana zostanie istniejąca nawierzchnia, a w jej miejscu wykonana
zostanie nowa podbudowa z kruszywa drogowego
i nawierzchnia z kostki betonowej. Wymienione zostaną także krawężniki, a chodniki wybudowane będą po
obydwu stronach jezdni na całej długości ulicy. Również indywidualne zjazdy do posesji zostaną przebudowane – wyjaśnia Justyna Misiołek, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu
Miasta Radzionków. – Dodatkowo w celu zwiększenia
bezpieczeństwa kierujących pojazdami i pieszych
w obrębie skrzyżowań z ul. Saperów, ul. Lipoka i ul. Huzarów powstaną wypiętrzenia i przejścia dla pieszych.
Na drodze umieszczone zostaną też wysepki zwężające
jezdnię na najdłuższym odcinku drogi. Wprowadzona
zostanie też strefa ograniczająca prędkość do 40 km/h.
Z kolei przebudowa ul. Cmentarnej zostanie zrealizowana systemem „zaprojektuj i wybuduj” (polega na
realizacji kontraktu przez wykonawcę łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej). W ramach
przebudowy zostanie wykonana nakładka asfaltobetonowa na jezdni, powstanie też nowy chodnik na
odcinku od ul. Lompy. 

SMS z ratusza
Urząd Miasta Radzionków przypomina o usłudze „SMS z Ratusza”. To system powiadamiania mieszkańców o ważnych zdarzeniach np.
zagrożeniach, awariach, a także ciekawych
wydarzeniach w mieście.
Zespół baletowy Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu zachwycił radzionkowską publiczność spektaklem „Don Kichot”, który wystawiony został 10 stycznia na deskach Centrum Kultury „Karolinka” w ramach tradycyjnego Koncertu Noworocznego.
Dwuaktowe przedstawienie w choreografii Juliana Malkhasyantsa oparte zostało
na motywach z dzieła Cervantesa. Porywająca muzyka Ludwiga Minkusa, taneczna
wirtuozeria baletmistrzów i feeria barw to największe atuty lwowskiego spektaklu.
Szczególnie zachwycali pierwsi soliści: primabalerina Jewgienia Kołacznova i Ołeh Petryk. W trakcie koncertu nie mogło zabraknąć również życzeń noworocznych, które
mieszkańcom Radzionkowa złożył burmistrz miasta Gabriel Tobor. 

Osoby, które aktywują usługę, będą informowane na
bieżąco o tym, co dzieje się w mieście i urzędzie. Jak
można włączyć usługę? To proste, wystarczy wysłać
SMS o treści: radzionkow.tak na numer 4322. Zrezygnować można również poprzez SMS wpisując treść:
radzionkow.nie.
Opłata za wysłanie wiadomości SMS do systemu jest
zgodna z planem taryfowym. 
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Radzionków
świętuje
osiemnastkę
str. 1
stworzyliśmy miejsca pracy, dbamy o edukację
naszych dzieci. Ciągle budujemy i rozwijamy
nasze miasto – mówił Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa.
Po przemówieniach władz miasta, zgromadzeni goście zobaczyli film dokumentalny „18 lat
wspomnień”, przygotowany przez Telewizję
Sfera w oparciu o materiały archiwalne oraz
rozmowy przeprowadzone przez red. Bożenę
Langner z osobami związanymi z odzyskaniem
przez Radzionków praw miejskich. Zaproszenie do wzięcia udziału w filmie przyjęli: Paweł
Bomba – przewodniczący RTSK, Paweł Wieczorek – były prezes Ruchu Radzionków, prof.
Zygmunt Tobor – działacz RTSK i w latach 20052012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego oraz Józef Korpak –
prezydent Bytomia w latach 1994-1996 i sekretarz miasta Radzionków w 1998 roku.
W trakcie uroczystości wręczone zostały również nagrody i odznaczenia „Crux Adalberti”.
Zgodnie z uchwałą, wyróżnienia przyznawane
są osobom bądź instytucjom, które swoją działalnością w sposób szczególny przysłużyły się
dla miasta. Po raz pierwszy nagrodę wręczono
w 2008 roku, w trakcie obchodów 10-lecia restytucji praw miejskich.

Laureatami nagrody „Crux Adalberti” I stopnia
zostali:
»» dr Kornelia Banaś – pedagog i historyk, wieloletnia pracownica Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach, autorka wielu wystaw i ofert edukacyjnych.
Wystawa jej autorstwa stała się podstawą ekspozycji stałej w radzionkowskim
Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku;
»» ks. Damian Wojtyczka – proboszcz
radzionkowskiej parafii św. Wojciecha,
pełniący swą funkcję od 2005 roku,
dziekan dekanatu piekarskiego, członek
Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej przy Metropolicie Górnośląskim, ukończył studia doktoranckie na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Jego wysiłek
duszpasterski integruje parafian oraz
wzmacnia działalność wspólnot religijnych. Wybitnie dba o oprawę liturgiczną
dla najważniejszych uroczystości parafialnych. Podjęty wysiłek w renowację
kościoła, przyczynił się do wykonania
największego gruntownego remontu
w jego dziejach;
ks. abp Wiktor Skworc – arcybiskup
metropolita katowicki, doktor nauk
humanistycznych, duszpasterz. Oprócz
posługi duszpasterskiej, zaangażowany

Przedsiębiorcy, którzy 18 lat temu, w roku 1998, założyli własne firmy

w pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa
Górnego Śląska. Wieloletni przyjaciel
Radzionkowa. Z jego inicjatywy doszło
do rejestracji i transmisji telewizyjnej
uroczystych Nieszporów Bożonarodzeniowych w 2014 roku, które rozsławiły
nasze miasto. Arcybiskup przyczynił się
do stworzenia w Radzionkowie Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, udzielając tej
inicjatywie swojego poparcia w regionalnych mediach, homiliach oraz licznych
spotkaniach.

»»

»»

„Crux Adalberti” II stopnia

Nagrodą „Crux Adalberti” II stopnia uhonorowani zostali:
»» płk Wojciech Bonczek – wieloletni
dowódca batalionu radiotechnicznego
w Radzionkowie, założyciel i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników
„Radar”;
»» Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu – założona
w 1945 roku dobrowolna organizacja
samorządu gospodarczego rzemiosła

»»

»»

i małej przedsiębiorczości oraz federacja
pracodawców. W imieniu Cechu nagrodę
odebrali: Michał Wylenzek, Tadeusz
Bączkowicz i Jacek Arndt;
Justyna Konik – politolog, obecnie
dyrektor Centrum Kultury „Karolinka”
oraz zarządca Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku, inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych;
Marek Minas – historyk i wieloletni
nauczyciel radzionkowskiego Liceum
Ogólnokształcącego, uhonorowany
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
w 2015 roku i Nagrodą Burmistrza Miasta
Radzionków w roku 2010, autor wielu
publikacji o historii Radzionkowa;
Andrzej Sławik – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
pozyskał dla miasta środki unijne na
realizację wielu projektów;
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Koło im. Jana Pawła II przy parafii
św. Wojciecha w Radzionkowie
– założone w 2001 roku, organizator

ks. abp Wiktor Skworc
odbiera nagrodę „Crux
Adalberti” I stopnia z rąk
burmistrza miasta
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»»

»»

»»

»»
Uroczystą sesję Rady Miasta rozpoczęło przemówienie Gabriela Tobora,
burmistrza miasta Radzionków

wielu akcji charytatywnych oraz imprez
promujących wartości rodzinne,
np. Ciderfest;
»» Jarosław WrońskI – historyk, od
18 lat pracownik Urzędu Miasta Radzionków, m.in. jako pełnomocnik ds. współpracy miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi, założyciel Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Powstań
Śląskich „Weteran”, autor wielu opracowań z zakresu historii Radzionkowa.

„Crux Adalberti” III stopnia

Nagrodę „Crux Adalberti” III stopnia otrzymali:
»» Jacek Glanc – radiolog, pracownik
Wielospecjalistycznego Powiatowego
Szpitala w Tarnowskich Górach, koncholog (badacz muszli mięczaków), redaktor
miesięcznika „Adalbertus” dokumentującego życie radzionkowskiej parafii
św. Wojciecha;
»» dr Paweł Kojs – biolog, doktor
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wykładowca akademicki, dyrektor

»»

Śląskiego Ogrodu Botanicznego, prezes
Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce;
Apolinary Komór – mistrz ślusarski,
radzionkowski przedsiębiorca, zrzeszony
w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, przewodniczący
Sądu Cechowego;
Maria Osadnik – nauczycielka,
pracownica Szkoły Specjalnej, działa
w świetlicy środowiskowej przy parafii
NMP w Radzionkowie-Rojcy, organizatorka konkursów gwary śląskiej;
Urszula Pluskota – radna Rady
Miasta Radzionków w dwóch kadencjach 2006-2010 i 2010-2014, wieloletnia
pracownica Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasz Dom”;
Władysław Twardowski – absolwent szkoły górniczej, wieloletni pracownik KWK Powstańców Śląskich, założyciel
Klubu Emerytów Górniczych;
Józef Wylenzek – mistrz dyplomowany w zawodzie piekarz, radzionkowski
przedsiębiorca, laureat Złotej Odznaki
Mistrza Szkolącego w 2004 roku.

Gośćmi specjalnymi sesji Rady Miasta byli m.in.
Sława Umińska-Duraj – prezydent Piekar Śląskich, poseł Tomasz Głogowski, Damian Bartyla – prezydent Bytomia, Halina Bieda – radna
Sejmiku Śląskiego, ks. Leszek Morawski – proboszcz parafii św. Faustyny w Dobrym Mieście,
poseł Wojciech Szarama, radny wojewódzki
Józef Kubica, przewodniczący RM w Dobrym
Mieście Joachim Zawacki, zastępca burmistrza
Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski, przewodniczący Rady Miejskiej Tarnowskich Gór
Tomasz Olszewski, a także rówieśnicy odrodzonego Radzionkowa, czyli młodzież, która
w tym roku uzyska pełnoletność oraz właściciele firm, działających od osiemnastu lat w Radzionkowie.
***
28 stycznia, podczas sesji Rady Miasta nagrodę
„Crux Adalberti” I stopnia odebrał ks. abp Wiktor Skworc. 
KD

Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli
się m.in. samorządowcy,
przedstawiciele i pracownicy urzędu miasta,
reprezentanci oświaty,
duszpasterze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy

Z potrzeby
serca
str. 1
– W imieniu władz miasta i wszystkich mieszkańców chciałbym podziękować tym, którzy
z potrzeby serca, pasji, chęci współdziałania
angażują się w działalność społeczną. W ciągu osiemnastu lat liczba organizacji pozarządowych w Radzionkowie podwoiła się. W ich
działalność angażuje się ponad 2,5 tysiąca
osób! Pod tym względem nasze miasto wyróżnia się i jest najlepszym przykładem społeczeństwa obywatelskiego – mówił w trakcie
uroczystości Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. – W 2010 roku rozpoczęliśmy akcję
„Radzionków – miasto ludzi z pasją”. To hasło
nie było na wyrost. Dzisiejsza uroczystość jest
najlepszym dowodem, że w naszym mieście
nie brakuje ludzi, którzy swoje pasje i zaangażowanie przekładają na aktywność społeczną. Wystarczy spojrzeć na Dni Radzionkowa,
w trakcie których organizacje pozarządowe
zapraszają na ponad 40 różnorodnych imprez. I choć mija 18 lat od czasu restytucji praw
miejskich, to wasza aktywność i entuzjazm nie
maleją. Dobrze zarządza się miastem, w którym nie brakuje ludzi chcących robić coś dla
innych – podkreślał.
W Radzionkowie najstarsze, działające do dziś
organizacje, zostały założone w 1919 roku,
najmłodsze w 2015 roku. Najwięcej członków – aż 700 osób – zrzesza Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy – Radzionków. W trakcie uroczystości przedstawiciele działających w mieście
organizacji odebrali z rąk burmistrza Gabriela
Tobora i przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Wysypoła statuetki „Laur Radzionkowskiego Wolontariatu”. Wyświetlony został
także film „18 lat wspomnień” przygotowany
przez Sfera TV. Uroczystość uświetnił koncert
Zbigniewa Wodeckiego (na zdjęciu). Artysta
wykonał swoje największe przeboje, a także
standardy światowej muzyki rozrywkowej. 
ŁK
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Opłaty za odpady

Ferie pełne atrakcji

Urząd Miasta Radzionków informuje, że stawki opłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi dla przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta nie uległy zmianie w 2016 r.

Nadchodzi dwutygodniowa przerwa od nauki. W Radzionkowie, jak co roku, na naszych uczniów czekać
będzie mnóstwo atrakcji.

Informujemy także, że w przypadku wytwarzania dużej ilości odpadów
na posesji, istnieje możliwość bezpłatnej wymiany pojemników na odpady (w zakresie ich ilości bądź pojemności). W przypadku mieszkańców, tego typu wymiany nie wpływają na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chęć wymiany pojemników można
zgłaszać drogą elektroniczną na adres: odpady@radzionkow.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 32 388 71 62 bądź osobiście w tutejszym
Urzędzie Miasta lub w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Kużaja 17.
Prosimy mieszkańców, jak również przedsiębiorców, o gromadzenie odpadów segregowanych w specjalnie oznakowanych do tego celu workach. Worki bezpłatnie nabyć można w następujących punktach:
•• Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42,
pokój nr 4 – parter,
•• Referat Ochrony Środowiska, ul. Kużaja 17, pokój na I piętrze lub na
parterze – pokój „ustawa śmieciowa”,
•• Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
ul. Szybowa,
•• Szalet Miejski, ul. Śródmiejska,
•• Straż Miejska, ul. Męczenników Oświęcimia 43.
Uwaga! Odpady styropianowe nie są odbierane w żółtych workach
jako tworzywa sztuczne. Mieszkańcy prowadzący selektywną zbiórkę
odpadów mają obowiązek dostarczać tego typu odpady do Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego
się przy ul. Szybowej w Radzionkowie. Punkt ten czynny jest od wtorku
do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.
Wszelkie informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Radzionków można znaleźć na stronie internetowej
www.radzionkow.pl/ekologia w zakładce „ustawa śmieciowa”. Zapraszamy. 

Na dobry początek zimowego wypoczynku Centrum Kultury „Karolinka” zaprosi dzieci już 13 lutego, w sobotę, na Szachowy Turniej
Noworoczny „Cider Zima” (zapisy na stronie: www.chessarbiter.com
oraz w dniu imprezy od godz. 9.30). Poza tym w „Karolince” w trakcie ferii będzie można także pograć w gry planszowe i obejrzeć filmy,
m.in.: „W głowie się nie mieści”, „Rysiek – lwie serce” czy „Mały książę”.
Kulturalny finał ferii to koncert poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego. Zespół Wszystkiego Dobrego w składzie Alicja Czura-Musialik (wokal), Jacek Swoboda (gitara, wokal), Dominik Sławiński (gitara basowa)
Radek Mikołajczyk (altówka), Arkadiusz Skolik (perkusja), Łukasz Kluczniak (saksofon) wykona najpiękniejsze wiersze wspomnianego księdza.

Przeciw niskiej emisji

Mamy plan!
Na grudniowej sesji Rady Miasta Radzionków radni podjęli
uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Radzionków na lata 2015-2020”. Tym samym w naszym
mieście zaczął funkcjonować dokument strategiczny zawierający cele
i zadania, których realizacja przysłuży się m.in. do poprawy efektywości energetycznej gospodarki, ograniczenia emisji zanieczyszeń do
atmosfery, zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz do poprawy jakości powietrza.
Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala również pozyskać
dofinansowania do inwestycji w tych obszarach, gdzie kładzie się nacisk na zmniejszenie energochłonności i emisyjności zanieczyszeń. Są
to m.in. inwestycje w rozwój zrównoważonego transportu, poprawę
jakości usług komunalnych, takich jak oświetlenie czy gospodarowanie
odpadami oraz programy ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń.
Dokument zawiera dane o wielkości obecnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz jest jednym z narzędzi monitoringu zmian tych
emisji w przyszłości, pokazując skuteczność podejmowanych działań
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Radzionkowie.
Mieszkańców zachęcamy do zapoznania się z uchwalonym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument dostępny jest m.in. w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków (Menu podmiotowe
-> Uchwały Rady Miasta -> Kadencja 2014-2018 -> 2015 rok -> Grudzień). 

Na zajęcia sportowe i rekreacyjne z kolei zaprasza Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Na hali sportowej będzie można pograć w badmintona, siatkówkę, piłkę nożną i koszykówkę. Poza tym, 16 i 23 lutego
będzie możliwość wzięcia udziału w zajęciach z aerobiku. W planach
jest także kulig dla dzieci do lat 10, jego organizacja zależy jednak
od warunków atmosferycznych.
Na zimowe zajęcia zaprasza także Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Oprócz zajęć sportowych z koszykówki i siatkówki, odbywających się na sali gimnastycznej, szkoła zorganizuje także warsztaty
fotograficzne, które odbędą się 16 lutego oraz zajęcia z zumby, które
odbędą się 23 lutego.
Biblioteka Główna oraz jej filia na ulicy Kużaja 19 zapraszają dzieci
do wspólnej zabawy. W ramach „Zimowej Akademii Wyobraźni” najmłodsi będą brali udział w warsztatach plastycznych. W bibliotece odbywać się będą również zajęcia plastyczne: „Jak oswoić lisa?” i „Przyjaciółka Róża”. Poza tym, 26 lutego zorganizowany zostanie konkurs
literacki – „Międzyplanetarne podróże Małego Księcia”.
17 i 24 lutego odbędą się wycieczki na narty do stacji narciarskiej Wisła-Cieńków. Będą to wyjazdy rodzinne przeznaczone tylko dla mieszkańców Radzionkowa. Zapisywać można się w CK „Karolinka” osobiście lub pod numerem telefonu 32 286 63 45. Ceny biletów to 8 zł dla
dzieci i młodzieży uczącej się oraz 15 zł dla dorosłych. 25 lutego odbędzie się natomiast wycieczka do Planetarium.
Poza wspomnianymi wydarzeniami, ciekawe zajęcia zostaną zorganizowane w radzionkowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
w ramach trwających półkoloni i zajęć świetlicowych.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty imprez zimowych. Szczegółowy plan dostępny jest na plakatach i ulotkach. Organizatorami ferii w mieście są: Centrum Kultury „Karolinka”, Urząd Miasta Radzionków, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Placówek Oświatowych i Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. 

Oddajemy krew!
Na parkingu przed Urzędem Miasta 5 marca stanie specjalny
autobus, w którym będzie można oddać krew. Każda osoba, która weźmie udział w szczytnej akcji krwiodawstwa, dostanie paczkę
ze słodyczami oraz talon na obiad ufundowany przez gminę. Zachęcamy do udziału w akcji. Przypomnijmy, że w 2015 roku w akcjach krwiodawstwa w Radzionkowie zebrano łącznie aż 74 litry krwi. 
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Bieg ku pamięci
osób deportowanych
Wszystkich mieszkańców Radzionkowa zapraszamy 11 lutego na uroczyste obchody pierwszej rocznicy funkcjonowania Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. O godz.
18.00 otwarta zostanie wystawa przygotowana przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej pt. „Górnoślązacy w Polskiej i Niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym
Śląsku w XX wieku”. Natomiast o godzinie 18.30 odbędzie się wyjątkowy
„Bieg Pamięci Górnoślązaków Deportowanych do ZSRR w 1945 roku”. Zawodnicy otrzymają imiona i nazwiska osób deportowanych wraz z krótką
informacją o nich. I ku ich pamięci przebiegną trasę od Centrum przez ulice: św. Wojciecha, Nakielską, Pietrygów, Juliusza Słowackiego, Knosały, Sadową, Podchorążych, Szymały, Męczenników Oświęcimia, św. Wojciecha,
Klasztorną, Jana III Sobieskiego, aż z powrotem do Centrum. Bieg organizowany jest we współpracy z grupą biegową „Cidry Lotajom”, a do udziału zaproszone zostały także zaprzyjaźnione grupy biegowe: „O co biega
w Kaletach”, „Miechowicka grupa biegowa” oraz „BTM Runners”. 

Kontrole pieców
W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych mieszkańców, Straż
Miejska wraz z powołanym rzeczoznawcą przeprowadza kontrole,
czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne. Kontrole są
przeprowadzane w sezonie grzewczym. W tym celu funkcjonariusze mają
prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą pobrać popiół do badań. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia strażnika miejskiego – nie czyniąc tego, popełnia przestępstwo z art.
225 Kodeksu Karnego.
Pamiętajmy, że w wyniku spalania odpadów do powietrza dostają się trujące substancje zagrażające naszemu zdrowiu. Jeśli ktoś z Państwa wie
o takich poczynaniach, prosimy o kontakt: Straż Miejska tel. 32 389 96 96
lub Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta tel. 32 388 71 60 (59). 

Referat ds. Gospodarki Lokalowej

Zmiana lokalizacji
Informujemy, że z dniem 3 lutego br. Referat
ds. Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Radzionków zmieni swoją dotychczasową siedzibę i będzie się znajdować w Rojcy przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK Sp. z o.o., parter) obok biura zarządcy
gminnego zasobu mieszkaniowego, tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Godziny urzędowania i numery telefonów pozostają bez zmian. 

Tłusty Czwartek
z Zieloną Ziemią
4 lutego w Restauracji Figaro odbyło się spotkanie
Akademii Edukacji Ekologicznej zorganizowane
przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków
Ekologii „Zielona Ziemia”. Licznie zgromadzeni
uczestnicy wysłuchali prelekcji Wojciecha Główkowskiego, wykładowcy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt. „Smog
– przyczyny, przeciwdziałanie, koszty”.

Dowód osobisty zgłoszony w urzędzie jako utracony zostanie nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, a informacja o utracie i unieważnieniu dowodu będzie niezwłocznie przekazana
do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych
dowodów osobistych. Posługiwanie się unieważnionym dokumentem może
powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza, np. podczas
przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych.
Przypominamy, że dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie jest fizycznie unieważniony (przez odcięcie rogu), przez
co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument taki nie
służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych. 

– Stan powietrza, którym oddychamy jest istotnym
czynnikiem naszego zdrowia, a więc jakości życia.
Obecny, fatalny stan powietrza wymaga zmian w świadomości i konkretnych działań – mówiła Teresa BryśSzczygieł, prezes Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”,
która zorganizowała spotkanie.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i urzędów z Radzionkowa i powiatu tarnogórskiego, nauczyciele uczestniczący w programie
„Moje czyste miasto” oraz mieszkańcy zainteresowani tematem z całego regionu. O złożonej problematyce ograniczenia zanieczyszczeń z transportu
i lokalnych kotłowni, głównie przydomowych, dyskutowali: przewodniczący rady miasta Radzionków
Dariusz Wysypoł, radni powiatu tarnogórskiego
Józef Korpak i Kazimierz Gwóźdź, radni miasta Radzionków Marzena Michalska, Krzysztof Banek i Karol Majewski oraz radny miasta Ruda Śląska Sławomir
Ochliński. Obecne były również kierujące wydziałami
ochrony środowiska w Radzionkowie Zuzanna Szadkowska oraz w Starostwie Powiatowym Irena Gatys.
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem
burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora, starosty Tarnogórskiego oraz prezesa WFOŚiGW w Katowicach. 

Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Wesprzeć można również działającą
w naszym mieście organizację – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Poniżej zamieszczamy wszelkie niezbędne informacje.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie KRS: 0000169285.

Na prośbę osób zainteresowanych zamieszczamy informacje o przekazywaniu 1% podatku: Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM” Śląsk KRS: 0000269884 – cel szczegółowy: Katarzyna Kufel, Radzionków; Fundacja ISKIERKA KRS: 0000248546 – cel szczegółowy: Natalia Wyrzykowska; Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS: 0000037904 – cel
szczegółowy: 6332 BORKOWSKI JAKUB; Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Słoneczko” KRS: 0000186434 – cel szczegółowy: 144/L Filip Leończuk; Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci” KRS: 0000133718 – cel szczegółowy: Uczniowski Klub
Sportowy Ruch Radzionków, rocznik...
Jeśli ktoś z Państwa chciałby umieścić informację o przekazywaniu 1% podatku, prosimy o
kontakt pod adresem b.jurczyk@radzionkow.pl.

Utracony dowód osobisty

Przekaż

1%
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Aktorem w płot

Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki zapraszają na nowy,
wspólny program pod tytułem „Aktorem w płot”. Ponad dwie godziny z humorem i dowcipem kabaretów,
wspólnie, w ośmiu… ośmioro.. rzucającymi aktorem
w płot.
Kabaret Hrabi poszukuje ciągle nowych wyzwań. Pomysł
złączenia sił z innym kabaretem powstawał przez lata. Oswajanie się z myślą, ciche rozmowy, pytania stawiane półgębkiem. Kto? Z kim? Wreszcie stało się naturalne, że z Kabaretem Jurki. Tak, przez jakiś czas będzie nas ośmioro, ośmiorgo,
ośmiorgu, ośmiorgiem. Dwie kobiety – czyli dwa blond łby
oraz sześciu przeróżnych typów współczesnego mężczyzny
– czyli kalejdoskop mord.
O aktorach można sporo, ale czy trzeba zaraz dobrze? I Hrabi, i Jurki, biorą takiego aktora za nogi i rzucają w płot. Żeby
poczuł, że żyje. Żeby mu się chciało. Teatr, kabaret, filmy, seriale, reklamy, filmy porno, teledyski, wreszcie życie – wszędzie się gra. Banalne, to prawda. Ale jakie prawdziwe! Ole!
7 kwietnia, godz. 19.00
Bilety: 70 zł parter/60 zł balkon 

Pół na Pół
Teatr sensacji zaprasza do Centrum Kultury „Karolinka” na dramat
przebrany za komedię.
…bo matka jest tylko jedna. Czasem to o jedną za dużo…
„Pół na Pół” to przesycona czarnym humorem komedia, opowiadająca
o dwóch przyrodnich braciach, którzy postanawiają pozbyć się swojej rodzicielki. Czy można polubić kogoś, kto źle życzy własnej matce? Okazuje się,
że i owszem. Robert i Dominik, którzy na początku jawią nam się jako dwa
niezbyt sympatyczne typy (jeden chce uciec, bo ma dość opiekowania się
na wpół sparaliżowaną staruszką, drugiemu najbardziej zależy na pieniądzach ze spadku), powoli odkrywają coraz mroczniejsze tajemnice, które pokazują, jakim potworem była i jest ich własna matka. Nestorka rodu nie pojawia się na scenie, jej obecność sygnalizuje tylko natarczywy dzwonek, a mimo
to mamy świadomość, że nadal jest wszechobecna i wciąż tyranizuje otoczenie, a na dodatek jest „niezatapialna”, jak nie przymierzając pani Wilberforce
z „Trzeba zabić starszą panią”.
Jak napisał jeden z hiszpańskich krytyków teatralnych – „to dramat przebrany
za komedię”. Prawie farsowa forma wypełniona jest problemami naprawdę
dużego kalibru. Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście
nakreślone postaci. Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo bardzo czarnego humoru. Reżyser Malajkat i dwóch aktorów Polk i Szwedes nie biorą
jeńców.
Tekst został przetłumaczony na portugalski i angielski, w marcu 2014 r. odbyła
się premiera w Nowym Jorku, w listopadzie w Nowym Sączu. Hiszpańską wersję sztuki obejrzało już ponad pół miliona widzów. Polską, naszą już pięć tysięcy, jeszcze razy sto i idziemy na rekord, chodźcie z nami!
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Obsada: Piotr Polk i Piotr Szwedes
Produkcja: G-Invest Olaf Gruszka i Piotr Szwedes
6 marca, niedziela, godz. 18.00, bilety: 40 zł 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Śpieszmy się kochać ludzi
„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą” –
poezja ks. Jana Twardowskiego – koncert w wykonaniu
zespołu Wszystkiego Dobrego.
Skład zespołu Wszystkiego Dobrego: Jacek Swoboda (autor
muzyki, gitara, wokal), Alicja Czura-Musialik (wokal), Radek Mikołajczyk (altówka), Dominik Sławiński (gitara basowa), Arek
Skolik (perkusja), Łukasz Kluczniak (saksofon).
W 2015 roku Edycja św. Pawła z Częstochowy wydała ich debiutancką płytę pt: „Po prostu w Niego uwierzyć”.
Płyta była promowana w Radiu Em, trzykrotnie w Radiu Katowice oraz w audycji MUZYCZNE ROZMOWY w Radiowej Trójce
u Marcina Witana. Pojawili się ponownie w Radiu Katowice
przy okazji obchodów 10. rocznicy śmierci ks. Twardowskiego,
która przypadła w styczniu 2016 roku.
Zagrali w 2015 roku kilkanaście koncertów, w tym również
koncert w Warszawie, który organizowany był w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin ks. Twardowskiego.
28 lutego, niedziela, godz. 17.30, bilety: 12 zł 

Ferie z Karolinką
Najmłodszych oraz tych nieco starszych zapraszamy podczas
ferii do Centrum Kultury „Karolinka”. I chociaż to tylko dwa tygodnie, to przygotowaliśmy całkiem sporo atrakcji – od gier,
przez kino, wyjazd na narty, aż po poszukiwania Małego Księcia m.in. w Planetarium w Chorzowie.
Zapraszamy na cykl gier bez prądu pod hasłem „Graki”, które
poprowadzi Tomasz Stchlerowski.
W ramach „feryjnego” kina będzie można u nas zobaczyć takie bajki jak „W głowie się nie mieści”, „Rysiek Lwie Serce” czy
„Mały Książę”. Skoro o Mały Księciu mowa, to warto też wspomnieć o wyprawie do Planetarium Śląskiego na seans „Podróż
Małego Księcia”.
Jeśli tylko zima dopisze, nie zabraknie też typowo zimowych
atrakcji. Mowa oczywiście o nartach. W planie jest wyjazd
do Stacji Narciarskiej „Cieńków” w Wiśle Malince.

Marta (Agata Kulesza), gwiazda popularnych seriali, ma 42 lata, jest silna
i dominująca. Pomimo sławy i pieniędzy, wciąż nie może ułożyć sobie
życia. Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia (Gabriela Muskała) tkwi
w dalekim od ideału małżeństwie (w roli męża Marcin Dorociński), wychowując nastoletniego syna (Jeremi Protas). Siostry niezbyt za sobą
przepadają, kompletnie nie rozumieją i nawet nie starają się zrozumieć
swoich życiowych wyborów. Choroby, a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo
zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg
tragikomicznych sytuacji.
reżyseria: Kinga Dębska, scenariusz: Kinga Dębska, gatunek: dramat,
komedia, produkcja: Polska, premiera: 8 stycznia 2016 (Polska), czas
trwania: 1 godz. 28 min.

21 lutego, niedziela, godz. 21.00, bilety: 12 zł 

Bóg nie umarł

Profesor Radisson (Kevin Sorbo) rozpoczyna zajęcia z filozofii od postawienia świeżo upieczonym studentom ultimatum: muszą na piśmie
zanegować istnienie Boga albo pożegnają się z dobrą oceną. Kiedy
wszyscy zaczynają posłusznie pisać, Josh Wheaton (Shane Harper) czuje, że właśnie znalazł się na rozdrożu i będzie musiał wybrać pomiędzy
swoją wiarą a przyszłością. Sprzeciwia się, przez co profesor wyznacza
mu nowe zadanie: musi udowodnić istnienie Boga, używając racjonalnych argumentów i dowodów, a także przekonać do tego resztę
studentów przed zakończeniem semestru. Jeśli tego nie zrobi – obleje
kurs. Kiedy Josh orientuje się, że nie może liczyć na niczyje wsparcie,
zaczyna wątpić czy faktycznie potrafi walczyć o to, w co wierzy.

Szczegóły wszystkich propozycji oczywiście na stronie ośrodka pod adresem www.karolinka.art.pl oraz na Facebooku pod
adresem facebook.com/centrumkulturykarolinka.

reżyseria: Harold Cronk, scenariusz: Cary Solomon, Chuck Konzelman,
gatunek: dramat, produkcja: USA, premiera: 6 marca 2015, czas trwania:
1 godz. 52 min.

Zapraszamy. 

21 lutego, niedziela, godz. 19.15, bilety: 12 zł 
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Śląski Ogród Botaniczny

Za nami zimowe
ptakoliczenie
„Zimowe ptakoliczenie” jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim „Big Garden Birdwatch” i odbywa się
zawsze w ostatni weekend stycznia. Koordynatorem
akcji polskiej jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków. Zawodowi ornitolodzy, ornitolodzy-amatorzy,
a także wszyscy zainteresowani spotykają się w niewielkich
grupach, żeby podczas wspólnego spaceru zaobserwować i spisać występujące wokół siedzib ludzkich gatunki
ptaków. Ptaki są liczone w ogrodach, na podwórkach,
na skwerach, w miejskich parkach, wzdłuż miejskich cieków wodnych i w tym podobnych miejscach. W tym roku
w ogólnopolskie liczenie włączył się również Śląski Ogród
Botaniczny w Radzionkowie. Przewodnikiem był pan Szymon Kuś, znawca i miłośnik ptaków, a przy tym aktywny
popularyzator ornitologii. Na zbiórkę w Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej o godz. 9.00 w niedzielę 31 stycznia
stawiło się, poza organizatorami, aż 39 osób, w tym nawet z Katowic i Siemianowic Śląskich. I to pomimo wczesnoporannej burzy z intensywnym opadem gradu. Choć
w sumie, jak się później okazało, pogoda była w ten dzień
bardzo przyjemna. Wszystkich liczących było nawet więcej,
bo część osób dołączyła się do grupy już po wyjściu ze Stacji. Sporą część stanowiły dzieci, z których najmłodsze miało nieco ponad rok.

Pierwszymi zaobserwowanymi ptakami była para sierpówek. Później na listę trafiły sikory (bogatka, modra i uboga),
trznadel, kwiczoł, kowalik, zięba, czyż, dzwoniec, kos, mazurek, gil, sroka, grubodziób, kruk, dzięcioł duży, pełzacz
ogrodowy, myszołów, jastrząb oraz krogulec.
Niespodzianką był zaobserwowany na niebie klucz dwudziestu dwóch kormoranów czarnych. Łącznie zanotowano
22 gatunki. Dzięki otrzymanemu niedawno dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niemal wszyscy uczestnicy
zostali wyposażeni na czas wycieczki w lornetki, co zdecydowanie ułatwiło i uatrakcyjniło obserwacje. Trasa spaceru
wiodła od budynku RSEE, przez plac zabaw, brzegiem księżogórskiego parku do ogrodu botanicznego, a trwała nieco
ponad półtorej godziny. Następne „Zimowe ptakoliczenie”
już za rok. Zapraszamy. 
Julia Góra

Nowe
inspiracje
Z początkiem roku w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie jest cicho i spokojnie,
a drzewa, krzewy i inne rośliny
śpią snem zimowym, czekając
wiosny. Spacerowiczów jest mniej
niż w sezonie, co nie znaczy jednak, że nic się tu nie dzieje.
Bramy Ogrodu są cały czas otwarte i gorąco zachęcamy do odwiedzin. Na
pojawiającym się z rzadka śniegu można wypatrzyć tropy przebywających tu
zwierząt. Dla Ogrodu nie zawsze takie wizyty są pożądane, szczególnie gdy
odwiedzają go sarny bądź zające zgryzające korę z młodych drzewek. Jednak jesienią drzewka na tę okoliczność zostały zabezpieczone, więc nic złego
nie powinno się wydarzyć. Można za to podczas spaceru odnaleźć porzucone
sarnie poroże, nie warto więc przesiedzieć zimy w domu. A jako że drzewa
pozbawione są liści, łatwe w obserwacji są teraz ptaki – oczywiście te gatunki,
które zostają u nas na zimę lub wręcz tylko na zimę przylatują, np. jemiołuszki.
W tym roku Ogród po raz pierwszy włączył się w ogólnopolską akcję „Zimowe
ptakolicznie”. Szerzej piszemy o tym w artykule obok .
Cały czas realizowane są i powstają kolejne projekty. Aktualnie trwają przymiarki do kontynuacji projektu sadowniczego, czyli rozbudowy kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie. Akcja ma
na celu zachowanie lokalnych odmian drzew owocowych, które są cenne ze
względu na swoją długowieczność oraz odporność na choroby i szkodniki.
Ponadto posiadają bogatszy smak i aromat od nowoczesnych odmian. Etap I,
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, przeprowadzony został w minionym roku – podkładki
zaszczepione lokalnymi zrazami w większej części przyjęły się i rosną w ogrodowym sadzie. Można je podziwiać, choć na pierwsze owoce przyjdzie jeszcze poczekać. Ponadto w ramach projektu utworzono szkółkę, w której na
zaszczepienie czeka 500 podkładek. W związku z tym poszukujemy osób z Radzionkowa i okolic posiadających stare odmiany drzew owocowych (jabłonie,
grusze, czereśnie). W lutym i w marcu pracownicy Ogrodu planują pobrać zrazy i zaszczepić nimi drzewka ze szkółki. Osoby, które zechciałyby udostępnić
Ogrodowi zrazy, prosimy o kontakt telefoniczny: 534 994 576. Zaszczepione
drzewka, poza wzbogaceniem kolekcji ogrodowej, zostaną również zwrócone tym, którzy „udostępnią” nam zrazy, a także rozdane innym osobom zainteresowanym uprawą takich odmian. Okazją do bliższego poznania projektu
oraz otrzymania zaszczepionych podkładek z pewnością będzie impreza „Dożynki 2017”, w której organizację planuje się włączyć Śląski Ogród Botaniczny
w Radzionkowie.
Dla placówek oświatowych istotną informacją jest, że wiosną, najprawdopodobniej już w marcu, w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej do rozdysponowania będzie pula bezpłatnych warsztatów edukacyjnych skierowanych
do grup szkolnych oraz pozaszkolnych. Warto śledzić regularnie informacje na
stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz polubić Ogród
na Facebooku, przy zapisach obowiązuje bowiem zasada „kto pierwszy, ten
lepszy”. Szczególnie zachęcamy tych, którzy jeszcze u nas nie byli. W ofercie
mamy warsztaty terenowe, laboratoryjne oraz mikroskopowe. Ogród oferuje
ciekawe lekcje nie tylko biologii, ale i chemii, geologii czy geografii. 
Julia Góra

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku na XVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę Nr XVIII/141/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
Uchwałę Nr XVIII/142/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
Uchwałę Nr XVIII/143/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
Uchwałę Nr XVIII/144/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016;
Uchwałę Nr XVIII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XVIII/146/2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radzionków do podjęcia działań wynikających z treści ustawy o związkach
metropolitarnych;
7. Uchwałę Nr XVIII/147/2016 w sprawie programu współpracy na rok 2016 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
8. Uchwałę Nr XVIII/148/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków;
9. Uchwałę Nr XVIII/149/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
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

PISZĄ
DO KURIERA

Wymyśl sobie
				 czyste powietrze
Pisanie o fatalnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na
nasze zdrowie mija sie z celem – wszyscy o tym wiedzą, ale
nie wszyscy się tym przejmują. Skoro wszyscy już wiedzą, to
nikt nie będzie kolejny raz czytał o tym samym, a wypisywanie skutków oddychania mieszaniną tlenków siarki, dioksyn,
pyłu zawieszonego i benzopirenu nie przekona ignorantów
do zmiany swoich nawyków związanych z paleniem czegokolwiek. W takim razie będzie to tylko refleksja... i pomysł.
Radzionków to miasto ludzi z pasją. Wielu z nas ma swoje hobby,
ulubione zajęcia czy interesujące sposoby spędzania wolnego czasu.
Czy jednak wszyscy hobbyści to pasjonaci w swojej dziedzinie? Co
wyróżnia pasjonata? Myślę, że pasjonat to człowiek bezkompromisowy, który dla swojej pasji jest skłonny zrobić bardzo wiele. Pasjonat
w swojej hierarchii wartości swoje zainteresowania stawia na wysokim miejscu. Wreszcie pasjonat zaraża swoimi pomysłami innych
ludzi.
A gdyby tak pasją mieszkańców Radzionkowa stało się czyste powietrze? A jeśli tak (bo dlaczego nie?), to na czym ta pasja miałaby polegać? Wszak to dosyć awangardowy pomysł. Moje propozycje dla
adeptów pasji czystego powietrza są następujące:
»» Zastanów się nad posiadanym urządzeniem grzewczym
(kotłem, piecem) – czy jest to urządzenie nowoczesne i ekologiczne, jaka jest jego sprawność, czy posiada elementy
umożliwiające regulowanie procesu spalania bądź ułatwiające
jego obsługę?
»» Przemyśl sposób palenia w kotle bądź piecu – zastanów się nad
stosowanym paliwem zasadniczym i współspalanymi dodatkami, pomyśl nad procesem rozpalania i prowadzenia spalania,

»»

»»

»»

»»

nad ilością czasu i pracy, jaką wkładamy w ogrzewanie naszych
domów i mieszkań.
Dokonaj analizy zapotrzebowania na ciepło – ile ciepła „zużywa” budynek, który ogrzewasz, czy posiada on jakiekolwiek
elementy izolacyjne, czy może da się przeprowadzić termomodernizację całego lub części obiektu (dach, stropy, ściany, stolarka), jak funkcjonuje wentylacja budynku, jakie są preferencje
termiczne moje i mojej rodziny?
Poszerz swoją wiedzę na temat ogrzewania – poczytaj w internecie bądź prasie o ogrzewnictwie, paliwach, emisyjności,
energochłonności, niskiej emisji, wpływie stanu środowiska na
zdrowie i jakość naszego życia.
Zastosuj swoją wiedzę – spróbuj wdrożyć wymyślone przez siebie lub zaproponowane przez innych rozwiązania usprawniające proces spalania, ograniczające emisję i zapotrzebowanie na
energię, zmniejszające nakład pracy na ogrzanie budynku.
Podziel się swoimi doświadczeniami – porozmawiaj na temat
problemów związanych z ogrzewaniem i możliwych sposobów
ich rozwiązania z tatą, szwagrem, kolegą czy sąsiadem.

Może powyższe propozycje są banalne, a pasja czystego powietrza
niezbyt interesująca, niemniej życzyłbym sobie i swojemu miastu,
aby znalazłyby się w nim osoby, które zmieniając siebie i swoje postawy, zarażą pasją czystego powietrza rodzinę, znajomych czy sąsiadów, w szczególności tych, którzy zupełnie obojętnie zatruwają
wszystko wokół rakotwórczymi i alergennymi truciznami. Niech do
licznych pasji mieszkańców Radzionkowa dołączy pasja czystego powietrza! 
Michał Gwóźdź
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Grają w planszówki
W Radzionkowie od ośmiu lat działa grupa GRAKI – gry bez
prądu, która skupia ludzi z wielką pasją do gier planszowych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie akcje, które grupa organizuje.
Jak to się zaczęło? Na początku naszej wspólnej historii spotykaliśmy się po domach, restauracjach. Siadaliśmy i graliśmy… Teraz
wygląda to zupełnie inaczej. Od trzech lat spotykamy się, dzięki
życzliwości Pani Dyrektor, w Centrum Kultury „Karolinka”. Można
przyjść w każdą środę i zagrać. Dla dzieci podczas ferii zimowych organizujemy dodatkowe zajęcia. W ostatnie wakacje można nas było
spotkać na naszym basenie. W ciągu jednego dnia zagrało z nami
ponad sto osób! Gry planszowe to jednak nie tylko zabawa dla dzieci, ale też rozrywka dla dorosłych. Nie ma nic lepszego niż widok,
gdy cała rodzina siada przy stole, rozkłada grę i wspólnie spędza
czas. Podczas takiej rozgrywki buduje się więź rodzinną. Można porozmawiać o wszystkim z dziećmi. W trakcie wspólnej gry nie tylko się rywalizuje, są też planszówki, w których, by wygrać, należy
współpracować.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy w Kozłowej Górze pierwszą
chyba w Polsce lekcję historii i angielskiego, w całości opartą na
grach planszowych. Opisali to dziennikarze w ogólnopolskiej prasie. A w listopadzie 2015 roku naszą działalność docenili gracze
z całej Polski. Trwała wtedy ogólnopolska akcja wsparcia naszej
radzionkowskiej inicjatywy: powołania Mobilnej Biblioteki Gier
GameTrollTV. Anonimowi darczyńcy z różnych zakątków naszego
kraju przesyłali nam gry. Zupełnie za darmo, wszystko z dobrego
serca. Byśmy mogli dalej działać. Odwiedzamy szkoły, domy dziecka. Mamy zgłoszenia z prośbą o pomoc i odwiedzenia dzieci w szpitalu na onkologii. Cieszymy się, że nauczyciele doceniają walory
edukacyjne gier, to przecież nie tylko rzut kością i bezsensowne

przesuwanie pionków. W marcu, po feriach zimowych, zorganizujemy w Piekarach Śląskich, w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 pierwszy nocny maraton naukowy (historia, angielski, lekcja wychowawcza,
polski). Wszystko z wykorzystaniem gier planszowych. Gry planszowe
to też turnieje, Mistrzostwa Polski. Mamy swoich reprezentantów z Radzionkowa na największych mistrzostwach Europy, którzy zdobywają
najwyższe miejsca na podium. Gdyby ktoś chciał wesprzeć naszą Mobilną Bibliotekę Gier i ofiarować jakąś grę, która zakurzyła się na półce,
to zapraszamy do kontaktu: stchlerowski@gmail.com. Radzionkowską
grupę prowadzą: Marta Hoffman, Tomasz Stchlerowski, Michał Drzyzga, Julia Wenda. 
Tomasz Stchlerowski

Z „SOWĄ” w Nowy Rok
Dostarczenie czytelnikom kompletnej i zawsze bieżącej informacji o zbiorach stało się podstawą funkcjonowania biblioteki w XXI w. Chcąc jak najlepiej sprostać temu zadaniu,
1 stycznia 2016 r. Biblioteka Publiczna w Radzionkowie uruchomiła wypożyczalnię elektroniczną, której podstawą funkcjonowania jest katalog SOWA WWW.
Katalog nie tylko umożliwia wieloaspektowe przeszukiwanie zbiorów (np. według autora, tytułu, hasła przedmiotowego), ale także
dzięki niemu czytelnik bez wychodzenia z domu może sprawdzić
dostępność dokumentu, który go interesuje, zamówić go, przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki czy sprawdzić stan swojego
konta w bibliotece. Dodatkowo, wykorzystując w procesie rejestracji pocztę elektroniczną, ułatwiono komunikację na linii biblioteka
– czytelnik, bowiem dzięki otrzymywanym e-mailom czytelnik na
bieżąco powiadamiany jest m.in. o zwróceniu zarezerwowanej przez
niego książki. Ponadto w katalogu online biblioteki znalazła się także
kolekcja Wolnych Lektur, będąca projektem Fundacji Nowoczesnej
Polski. Tym sposobem zbiory zasilone zostały o ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i które zostały udostępnione
w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach
mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam
również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków. Na uwagę zasługuje również fakt, że

katalog WWW został wzbogacony o specjalny panel, dzięki któremu
można dowiedzieć się wielu dodatkowych informacji o radzionkowskiej bibliotece z portalu e-usług: w.bibliotece.pl.
Mamy nadzieję, że podjęta przez nas inicjatywa nie tylko wpłynie
pozytywnie na wizerunek instytucji, jaką jest biblioteka, ale przede
wszystkim wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia wygody korzystania z usług przez nas oferowanych. 
Iwona Kuciapa
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Igrzyska
dla najmłodszych
W zeszłym roku zorganizowaliśmy na naszej hali sportowej
Olimpiadę Przedszkolaków. Radość i moc pozytywnych emocji sprawiły, że również i w tym roku organizujemy taką imprezę.
Serdecznie zapraszamy 18 marca do udziału wszystkie przedszkola
z Radzionkowa, a także z okolic naszego miasta. Zapewniamy moc
atrakcji i niezapomniane wrażenia. Przegranych nie będzie!
Szczegóły wkrótce ukażą się na naszej stronie internetowej:
www.mosir.radzionkow.pl oraz na naszym Facebooku. 

Marzec z badmintonem
Badminton stał się dyscypliną, która na stałe zagościła na parkiecie naszej hali sportowej. W marcu wszyscy chętni będą mieli okazję do sprawdzenia swoich sił w tym szybkim i dynamicznym
sporcie. Do rozgrywek, które odbędą się 12 marca, zapraszamy wszelkie chętne pary deblowe oraz miksty.
Badminton jest coraz popularniejszą dyscypliną, dlatego z każdym
kolejnym turniejem zgłasza się do nas więcej chętnych. Wraz z nowymi zawodnikami wzrasta też poziom zawodów, przez co rozgrywki
są bardziej emocjonujące i zacięte.
Szczegółów należy szukać na stronie: www.mosir.radzionkow.pl oraz
na naszym Facebooku. 

Strażacy palili się do gry
Oprócz wykonywania obowiązków służbowych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej lubią także uprawiać sport.
Przekonała się o tym 2 grudnia publiczność zgromadzona w naszej
hali sportowej, która mogła podziwiać strażaków rywalizujących
w piłce nożnej halowej. W zaciętych rozgrywkach zwyciężyła drużyna z JRG Chorzów, która po rzutach karnych pokonała w finale
JRG Piekary Śląskie. Na najniższym stopniu podium uplasowali się
strażacy z JRG Bytom. Gospodarzom z Radzionkowa tegoroczne
zawody poszły nieco gorzej, jednak honor strażaków z naszego
miasta uratował dowódca jednostki, mł. bryg. Piotr Gwóźdź, który
zwyciężył w konkursie strzałów z połowy boiska.
Wszystkim zespołom dziękujemy za udział i gratulujemy fizycznej
sprawności, która jest bardzo ważna w ich zawodzie. 

Ciderszach 2015

Rutyniarze górą
Szósta edycja turnieju Ciderszach rozegrana została w dniach
28-30 grudnia 2015 r. w auli radzionkowskiego liceum. Zawody
tym razem miały kameralny wymiar ze względu na mniejszą niż zwykle liczbę szachistów z naszego regionu. W tym czasie odbywały się
bowiem również dwa inne ciekawe turnieje: XXIII Cracovia w Krakowie oraz turniej w Rybniku z arcymistrzowską obsadą.
Radzionkowski turniej miał siedem rund i rozegrany został systemem
szwajcarskim z tempem gry jednej godziny dla każdego zawodnika
na całą partię. Do rywalizacji stanęło 23 zawodników (18 z kategoriami
szachowymi), w tym aż dziesięciu poniżej 18 lat. Wśród zawodników
o najwyższym rankingu byli: mistrz Piotr Piesik (zwycięzca turnieju
z 2012 r.), Jan Widera, Maciej Janiszewski i Rafał Niedbała. W turnieju wystartował też Arnold Brysch z Niemiec, który w Radzionkowie
przebywał na świątecznym urlopie i stał się już etatowym zawodnikiem Ciderszachu.
Zawodników sklasyfikowano w czterech kategoriach: open, kobiet,
dzieci do lat 12 i młodzieży do lat 18. Od pierwszej partii rywalizacja
była bardzo wyrównana. Po czterech rundach prowadzili Piotr Piesik
z kompletem 4 pkt, przed Maciejem Janiszewskim, Mateuszem Płonką, Zuzanną Kulpą oraz Rafałem i Bartłomiejem Niedbałą. Niezwykle
ambitnie i interesująco grał Mateusz Płonka, który może zaliczyć ten
turniej jako jeden z najlepszych w swojej karierze. Kolejność w turnieju rozstrzygnęła się w szóstej rundzie, w której Piotr Piesik pokonał
w ciekawej partii Mateusza Płonkę. W ostatniej wystarczył mu remis,
ale jak przystało na mistrza pokonał Damiana Brożynę i z dorobkiem
6½ pkt z 7 partii został zwycięzcą szóstej edycji Ciderszach 2015. Walka o pozostałe miejsca była niezwykle emocjonująca aż do ostatniej

rundy, gdy tłum zawodników i kibiców obserwował niezwykłą końcówkę z partii J. Nowakowski – K. Tchórzewski, którzy koniec końców
doprowadzili do remisu, co dało czwarte miejsce K. Tchórzewskiemu.
Wśród kobiet triumfowały siostry Zuzanna i Karolina Kulpa. Szczegółowe wyniki znaleźć można na chessarbiter.com.
Organizatorami i sponsorami turnieju byli: Urząd Miasta Radzionków,
MOSiR, Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych „PIONEK” Radzionków, Strzybniczanka Tarnowskie Góry, PEC Sp. z o.o. Bytom, firmy LEMTER, DEBET Sp. z o.o., Sputnik Software i Aclas Polska Sp. z o.o.
***
Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych „PIONEK” Radzionków zaprasza na zajęcia szachowe, które od stycznia prowadzone
są w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich przy
placu Jana Pawła II (sala nr 4). Zajęcia odbywają się we wtorki
w godzinach od 15.30 do 17.00. Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy: Rudolf Sobczyk – tel. 661 780 001; Wojciech Hajda –
tel. 784 924 867 lub e-mail: hajdzik@onet.eu. Zapraszamy również
starszych szachistów chcących podszkolić swoje umiejętności lub
po prostu pograć partie towarzyskie. Udostępnimy szachy oraz zegary. Serdecznie zapraszamy! 
Notował: Rudolf Sobczyk
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W sobotę, 9 stycznia,
ruszyła VI edycja
Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej.
Wystartowało 18 drużyn (9 żeńskich i 9 męskich). W tym sezonie
o zwycięstwo rywalizują zespoły z Bytomia, Tarnowskich
Gór, Zabrza, Katowic,
Świętochłowic, Piekar
Śląskich, Tychów oraz
Radzionkowa.

Ciderplas 2016

Drużyny rozgrywają swoje mecze w niedzielne przedpołudnia,
równocześnie na trzech boiskach. Każda z ekip jednorazowo rozgrywa dwa pojedynki. Zwycięskie drużyny poznamy w kwietniu,
po rozegraniu play-offów oraz finałów. Największym atutem ligi
jest atmosfera, która towarzyszy każdym rozgrywkom. Na hali
spotykają się nie tylko zawodnicy, ale również liczne grono wiernych kibiców. Nie inaczej było podczas otwarcia VI edycji rozgrywek. Organizatorzy co roku dbają o uroczysty przebieg otwarcia
i wystrój hali. Świetnie zaprezentowały się dziewczyny z piekarskiego zespołu mażoretek „Azaria” – wielokrotnych mistrzyń Polski i Europy. Tradycyjnie podniesiono flagę „Ciderplasu”, a zapalenia znicza dokonał najstarszy zawodnik ligi – 58-letni Ireneusz

Zaremba z Piekar Śląskich, z drużyny „Jedenastka”. Oficjalnego
otwarcia dokonał sekretarz miasta Rudolf Sobczyk.
Po rozegraniu pierwszej kolejki ligowej można stwierdzić, że zapowiada się wyjątkowo zacięta i wyrównana rywalizacja. Żadnej
z drużyn męskich nie udało się gładko wygrać swojego pojedynku 2:0. Każdy z meczów kończył się wynikiem 2:1. Podobnie
wyrównane pojedynki miały miejsce w lidze żeńskiej. Wszystko
wskazuje, że będzie to liga bardzo interesująca, wyjątkowo zacięta i na chwilę obecną trudno typować faworytów. Każda z drużyn
ma szansę wygrać VI już edycję „Ciderplasu”.
Przebieg rozgrywek można śledzić na stronie oraz Facebooku radzionkowskiego MOSiR-u. 

Wielcy najmłodsi wojownicy
„Kto zwycięży siebie jest największym wojownikiem”
– to hasło przewodnie mikołajkowego turnieju karate,
który na naszej hali odbył się 5 grudnia.
Na matach stanęli najmłodsi adepci tej sztuki walki, którzy rywalizowali pod okiem swoich mistrzów – Branch Chief Shinan Bogdana Lubosa i Prezesa UKS Karate „Hajime” Michała Tarasiewicza.
Turniej odbył się w trzech częściach. Pierwsza, dla grupy Ninja Junior, to tor przeszkód oraz walka na tzw. „ogonki”, gdzie technika
walki była dobierana przez samych startujących. Druga część należała do grupy Sójki i zaproszonych gości ze Stasiak Dojo. Tutaj
głównymi konkurencjami była walka na „ogonki” oraz sumo. Trzecia część turnieju to walka w lekkim kontakcie w pełnych ochraniaczach. Chłopcy walczyli w kategoriach poniżej i powyżej 30 kg,
dziewczynki w kategorii open. Organizatorem turnieju był klub
„Hajime” Habraszka Dojo, a współorganizatorami władze miasta
Radzionkowa, MOSiR oraz sponsor – WBK Bank Zachodni.
6 lutego odbyło się również Happy Karate z „Hajime” Habraszka
Dojo. W programie przewidziane zostały m.in. rodzinne gry i zabawy oraz karate z muzyką. 
Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27, email: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c., ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39-000-39, www.kasc.pl Druk: Mikopol, tel. 32 289-82-75 nakład: 2.500 egz.
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Przygotowania do rundy wiosennej
KS „Ruch” Radzionków rundę jesienną rozgrywek czwartej ligi zakończył na drugim miejscu ze stratą aż siedmiu
punktów do liderującego Gwarka Tarnowskie Góry.
Wynik ten z pewnością stanowi rozczarowanie, gdyż radzionkowska drużyna powszechnie uważana była za głównego faworyta
rozgrywek, w poprzednim sezonie daleko w tyle zostawiła przecież
wszystkich rywali. Nikt jednak w obozie żółto-czarnych nie zamierza
się poddawać. Od początku roku praca wre, by do rundy wiosennej
przystąpić w optymalnej formie sportowej. Aby myśleć o zakończeniu sezonu na pierwszym miejscu i awansie do baraży o promocję
do trzeciej ligi, „Ruch” będzie musiał przede wszystkim kroczyć od
zwycięstwa do zwycięstwa, choć liczyć także na potknięcia głównego konkurenta.
Piłkarze „Ruchu” na pierwszym treningu w nowym roku spotkali się
12 stycznia i niemal od samego początku wkroczyli w wir meczów
sparingowych, których przed startem rundy wiosennej (19 marca)
zaplanowanych jest aż dziesięć. Na razie, mimo mocnych rywali,
mecze kończą się pewnymi zwycięstwami. W pokonanym polu zostały trzecioligowe rezerwy Górnika Zabrze, wzmocnione piłkarzami
pierwszej drużyny oraz Grunwald Ruda Śląska (oba mecze kończyły
się wynikami 3:1), a także czołowa drużyna ligi okręgowej, Orzeł Miedary (5:2). Wynik w sparingach nie jest najważniejszy, ale z pewnością
takie wygrane dodadzą drużynie pewności przed ligowymi zmaganiami. W lutym i w pierwszej połowie marca „Cidry” sparingować
będą w systemie środa-sobota.
Przerwa zimowa to naturalny czas na zmiany kadrowe. Z „Ruchem”

pożegnali się już trzeci bramkarz Przemysław Szymura oraz mający
jesienią problemy z grą w pierwszym składzie Wojciech Franiel, Łukasz Dębski i Andrzej Piecuch. Ponadto niejasna jest przyszłość Tadeusza Urbainczyka. Te ubytki wypełnią przede wszystkim zawodnicy
młodzi, na razie testowani przez trenera Damiana Galeję w meczach
sparingowych. Najbardziej doświadczonym piłkarzem przymierzanym do radzionkowskiej ekipy jest 32-letni Sebastian Foszmańczyk,
znany z występów w Gwarku Tarnowskie Góry, a ostatnio w Gwarku Ornontowice. To starszy brat dobrze znanego kibicom „Ruchu”
Tomasza, dziś grającego w ekstraklasie, a w przeszłości czołowego
piłkarza żółto-czarnych w drugiej i w pierwszej lidze. 

O krok od baraży do pierwszej ligi!
Do zakończenia sezonu zostały dwa spotkania. Tymczasem
w 19 kolejce II ligi „Sokół” Radzionków podejmował u siebie
drużynę z Jawora.
Mecz „Sokoła” z Olimpią Jawor był niesłychanie ważny dla obu drużyn, dlatego
też spotkanie było ogromnie zacięte. Po
jego zakończeniu w prasie można było
przeczytać m.in. taki komentarz: „W każdym secie była walka na śmierć i życie”.
Wygraliśmy spotkanie 3:1, mocno utrudniając walkę o baraże drużynie z Jawora.
Nasz zespół od jakiegoś czasu uznawany
jest przez ekspertów za czarnego konia
tego sezonu i największe zaskoczenie
ligi. Przed rozpoczęciem sezonu nikt nie
dawał szans drużynie z Radzionkowa na
walkę o górną część tabeli. Walka o utrzymanie miała być celem pierwszorzędnym, głosili siatkarscy eksperci.
– A jednak udało się! Wbrew wszystkim
str. 16
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Udane rozgrywki

Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków wraz
z Urzędem Miasta Radzionków zorganizował szóstą edycję
dziecięcego turnieju piłkarskiego Cider Cup 2016 – O Puchar
Burmistrza Miasta Radzionków.
19 grudnia 2015 r. zmierzyli się zawodnicy z rocznika 2006, 10 stycznia br.
rocznik 2007, 16 stycznia br. rocznik 2005, a na koniec najmłodsi zawodnicy
z rocznika 2008 i młodszych. Wszystkie turnieje odbyły się w hali MOSiR
w Radzionkowie i przyciągnęły do naszego miasta wielu zawodników z całego województwa. Z trybun można było usłyszeć głośny doping rodziców i znajomych zawodników. Na zakończenie uczestnicy turniejów zostali
nagrodzeni pucharami oraz medalami za zajęte miejsca lub – jak w przypadku najmłodszych – za uczestnictwo. W roczniku 2008 klasyfikacji nie
prowadzono, w myśl zasadzy „każdy wygrywa”. Zawodnicy UKS „Ruch” Ra-

dzionków startowali w każdej z kategorii, dzielnie reprezentując klub. Dziękujemy burmistrzowi miasta Radzionków za pomoc w organizacji turnieju.
24 stycznia br. drużyna UKS „Ruch” Radzionków 2004 wzięła udział w turnieju o puchar prezesa Podokręgu Bytom pod patronatem burmistrza
Tarnowskich Gór. Rywalizację dwunastu drużyn całkowicie zdominowali
zawodnicy UKS-u. We wszystkich spotkaniach zdobyli w sumie 34 bramki,
tracąc zaledwie jedną. Z kompletem zwycięstw wygrali turniej i jako zespół
potwierdzili, że są najlepszą ekipą w podokręgu. Najlepszym strzelcem
z 10 bramkami został Piotr Starzyński, a najlepszym zawodnikiem został
Tomasz Mazur. Bramkarze: Paweł Kwaśniewski, Mateusz Nowara. Zawodnicy z pola: Mateusz Lipp, Piotr Starzyński, Tomasz Mazur, Kacper Zalewski,
Szymon Potocki, Szymon Matysek, Michał Rudy, Bartłomiej Kwapuliński. 
Henryk Sobala

O krok od baraży do pierwszej ligi!
str. 15

stworzyliśmy fantastyczną drużynę i pokazaliśmy, że na boisku nie tylko wygrywają pieniądze. Że wygrywa sport! Ciężka praca i poświęcenie. Radzionków to miasto ludzi z pasją i tak
jest w naszym przypadku. Bez pasji, począwszy
od zawodniczek, na trenerze kończąc, nie byłoby takiego sportowego wyniku. Mogę z dumą
powiedzieć, że nasze zawodniczki to „radzionkowskie złotka”. Mimo iż sezon jeszcze się nie
skończył, dla mnie nasza drużyna jest dumą
Radzionkowa – mówi prezes klubu Tomasz
Stchlerowski. – Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a „Sokół” Radzionków zawsze walczy do
końca – dodaje.

Tabela II ligi, grupa 2 – wyniki:
1. AZS Opole: 17 spotkań – 50 pkt
2. PLKS Pszczyna: 18 spotkań – 34 pkt
3. Sokół 43 AZS AWF Katowice: 17 spotkań – 32 pkt
4. Sokół Radzionków: 17 spotkań – 31 pkt
5. MKS Kalisz: 18 spotkań – 30 pkt
6. AEP Olimpia Jawor: 17 spotkań
– 29 pkt
7. KS AJD Częstochowianka: 17 spotkań
– 28 pkt
8. MKS Świdnica: 16 spotkań – 18 pkt
9. TKS Tychy: 17 spotkań – 16 pkt
10. MKS Zorza Wodzisław Śląski: 16 spo-

tkań – 9 pkt
11. KS Polonia Łaziska Górne: 18 spotkań
– 5 pkt
Pozostałe spotkania:
17.02.2016 Sokół Radzionków – Zorza
Wodzisław Śląski, godz. 17.00, Hala MOSiR
Radzionków
20.02.2016 AZS Opole – Sokół Radzionków
Po zakończonych rozgrywkach zasadniczych
następuje faza PlayOff i baraże do I ligi, lub
spotkania definitywnie ustalające miejsce
w tabeli. 

