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Rodzina 500+
„Rodzina 500+” to nowy program, który
wprowadza Ustawa o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci. Będą mogli z niego skorzystać rodzice i opiekunowie
dzieci do 18. roku życia.

Szymon Czechowicz „Zmartwychwstanie”

Błogosławionych
Świąt Wielkanocnych,
pogodnych dni oraz radości w sercu
życzą
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

ŚWIĘCENIE POTRAW 		
					 po śląsku
Zgodnie z wielkanocną tradycją w sobotę 26 marca o godz. 13.00 w parafii
św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie
się święcenie pokarmów w niezwykłym
wydaniu. W tym roku, dzięki wspólnej inicjatywie burmistrza Radzionkowa Gabriela
Tobora i ks. proboszcza Damiana Wojtyczki
towarzyszyć nam będzie zwyczaj, który, być
może, zagości w naszym mieście na dłużej:
święcenie potraw wielkanocnych w strojach regionalnych.
Niektórzy z naszych mieszkańców mieli już
okazję uczestniczyć w tak niezwykłej uroczystości, m.in. Justyna Konik – dyrektor
Centrum Kultury „Karolinka”.

– Tę niezwykłą inicjatywę zapoczątkował Piotr
Mankiewicz, dyrektor Muzeum Chleba, Szkoły
i Ciekawostek – mówi. – Chcemy, by również
w Radzionkowie stroje ludowe były obecne na
ważnych dla nas, Ślązaków i radzionkowian,
uroczystościach i wydarzeniach. Dbamy o to,
by tradycja wciąż była żywa – dodaje.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się do tego wyjątkowego wydarzenia i razem z nami kultywowania śląskiej, regionalnej tradycji. Dzieci
zapraszamy na wspólną adorację od godz.
10.00-10.30. Błogosławieństwo pokarmów
wielkanocnych: po adoracji dla dzieci oraz
o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. 

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza
800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne
dziecko) otrzymają świadczenie również na
pierwsze lub jedyne dziecko. Warto wiedzieć,
że dziecko do 25. roku życia, które pozostaje
na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane
przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci,
które ukończyły 25. rok życia, legitymujące
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
albo zasiłek dla opiekuna. Pieniądze wypłacane w ramach programu otrzymają rodziny
bez względu na stan cywilny rodziców.
Realizacją ustawy w naszym mieście będzie
zajmował się Dział Świadczeń Rodzinnych
i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek na wypłatę świadczeń 500+ można pobrać w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej (www.ops.
radzionkow.pl).
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie
ośrodka od 1 kwietnia 2016 roku. Dokumenty
można również złożyć przez internet. Jeżeli
osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od
1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016
roku. W kolejnych miesiącach świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym momencie.
Aktualnie w Radzionkowie jest ok. 2700
dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. 
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rozmowa z Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa

Po pierwsze: INWESTYCJE!
W styczniu świętowaliśmy „osiemnastkę” Radzionkowa. Przez te
lata gmina bardzo się zmieniła i, co pokazuje wiele ogólnopolskich rankingów, mieszkańcom żyje się tutaj dobrze...

duże inwestycje zależą od uruchomienia procedur związanych
z wdrażaniem funduszy unijnych. Czy coś się zmieniło w tym zakresie? Czy miasto rozpoczęło już starania o te środki?

Rzeczywiście te osiemnaście lat okazały się pomyślne dla naszej gminy, począwszy od odzyskania praw miejskich, aż po wybudowanie nowoczesnej infrastruktury miejskiej, która dziś tak dobrze służy mieszkańcom. W procesie przemian uczestniczyli przedstawiciele różnych
środowisk i to był nasz sukces. Dumni możemy być również z inwestycji, które sprawiły, że miasto stało się przyjazne mieszkańcom. Nowoczesna infrastruktura rekreacyjno-sportowa czy kulturalno-oświatowa
najlepiej obrazują skalę zmian. Cieszę się, że w ciągu tych osiemnastu
lat aktywność społeczna mieszkańców znacznie wzrosła. Ponad 2,5 tysiąca osób działających w organizacjach pozarządowych jest tego
najlepszym przykładem. Najbardziej zasłużeni mieszkańcy nagrodzeni zostali w tym roku nagrodą „Crux Adalberti”. Spoglądając na listę
nagrodzonych, wyraźnie widać, że w Radzionkowie nie brakuje osób,
które chcą poświęcać dla miasta część swojego życia. Ta lista obrazuje
również skalę zainteresowań i pasji mieszkańców, a także ich aktywności w różnych sferach życia społeczno-kulturalnego.

Nadal nie ma żadnych konkretnych wytycznych, jeśli chodzi o pięć
milionów euro zarezerwowanych w ramach Obszarów Strategicznej
Interwencji (OSI). Jeśli chodzi o środki dostępne w programach konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w marcu składamy dwa wnioski: o refundację
środków związanych z wymianą oświetlenia ulicznego oraz na budowę parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” wraz z budową ścieżki rowerowej między ulicą Długą a Knosały. Projekt przewiduje również wprowadzenie w tej okolicy zarządzania sygnalizacją świetlną, co znacznie
poprawi bezpieczeństwo i jakość komunikacji.
Jakie jeszcze inne projekty inwestycyjne zostaną zrealizowane
w tym roku?

Wszystkie prace zakończą się do końca kwietnia. Wiem, że ta inwestycja
budzi wśród mieszkańców spore emocje. Część osób jest niezadowolonych z umiejscowienia czy też ze zbyt dużego zagęszczenia starych
i nowych słupów oświetleniowych. Mnie też nie wszystko się podoba,
jednak zrealizowanie tego zadania było niezbędne z punktu widzenia
interesu miasta. Dziś jako pierwsza gmina w Polsce posiadamy w pełni własne oświetlenie. Podpisane partnerstwo publiczno-prywatne
gwarantuje nam, że to przedsięwzięcie przyniesie wymierne korzyści
finansowane, co pozytywnie przełoży się na budżet gminy. Więcej
środków w miejskiej kasie, to więcej inwestycji w przyszłości. Nasza
inwestycja odbiła się też szerokim echem wśród sąsiednich gmin. Do
Radzionkowa przyjeżdżają już przedstawiciele innych miast – Bytomia,
Sosnowca, Rudy Śląskiej – by podpatrywać i czerpać pomysły. Jestem
przekonany, że z czasem przyzwyczaimy się do nowego oświetlenia,
a część starych słupów, które jeszcze stoją, zostanie zlikwidowanych.
W przyszłości możliwe będą też pewne korekty.

W kwietniu ogłosimy przetarg na opracowanie projektu budowlanego
wiaduktu przy ulicy Zejera. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to
w 2017 roku rozpoczniemy prace budowlane. W tym roku przebudowana zostanie ulica Lotników. Liczmy, że inwestycja zostanie sfinansowana
ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019”. Jesteśmy na czwartym miejscu listy rezerwowej i mamy nadzieję, że środki koniec końców do nas trafią. W najbliższych miesiącach kontynuowane będą również prace remontowe
sieci wodno-kanalizacyjnej na „Górce” – na ulicach Wspólnej i Miłej. Cały
czas trwają rozmowy z powiatowym konserwatorem zabytków w sprawie zagospodarowania terenów po byłym pegeerze, co związane jest
z koncepcją budowy rynku. Przy okazji warto wspomnieć, że jesteśmy
w trakcie opracowywania gminnego planu rewitalizacji, na podstawie
którego prowadzona będzie część miejskich inwestycji, współfinansowana ze środków unijnych. Wstępnie zdiagnozowaliśmy dwa obszary
przeznaczone do rewitalizacji. Pierwszy z nich to tzw. Osiedle Hugona
na Rojcy, na które pozyskamy środki w ramach OSI. Drugi teren to właśnie obszar po byłym pegeerze. Plan będzie gotowy w lipcu i wówczas
rozpoczniemy starania o unijne środki. W tym roku rozpoczną się też
prace związane z budową mieszkań socjalnych. Budynek z szesnastoma
mieszkaniami powstanie w Rojcy przy ulicy Nieznanego Żołnierza. Będzie to pierwszy krok do poprawy sytuacji najuboższych mieszkańców
gminy. W planach mamy budowę kolejnych budynków.

Podczas naszego ostatniego spotkania mówił Pan, że kolejne

Od stycznia w Radzionkowie działa Przedsiębiorstwo Gospodar-

Porozmawiajmy chwilę o aktualnych i planowanych inwestycjach. Powoli dobiega końca wymiana oświetlenia ulicznego na
nowe – ledowe. Na jakim etapie znajdują się prace?
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Ukraińska wizyta
w Centrum Deportacji

Razem przez życie

Samorządowcy z Donbasu na Ukrainie odwiedzili radzionkowskie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku.
15 osób przybyłych na zaproszenie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, przez kilka dni przebywało na śląsku poznając specyfikę pracy polskich
urzędów oraz instytucji kultury. W ramach programu Study Tours to Poland profesjonaliści, merowie, wicemerowie oraz naukowcy z obwodu donieckiego i zaporoskiego
odwiedzili między innymi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Do Radzionkowa przyjechali 17 marca, by obejrzeć ekspozycję w CDDG, a także posłuchać o historii samego Centrum. Gościom towarzyszył burmistrz miasta Gabriel Tobor.
Zwiedzanie wystawy było okazją do refleksji na temat wspólnej historii. Odwiedzający
podzielili się także z pracownikami Centrum wspomnieniami na temat zesłania Górnoślązaków do obozów pracy na terenie dzisiejszej Ukrainy. 

Burmistrz miasta Gabriel Tobor oraz przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł 6 kwietnia w restauracji „Marco” wręczą dziesięciu parom z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim medale za długoletnie
pożycie małżeńskie. Dostojni jubilaci to: Krystyna
i Joachim Badura, Bronisława i Paweł Brzezina, Zofia
i Zenon Iwanek, Anna i Gerard Kroj, Urszula i Ignacy Kurzok, Helena i Adolf Mikrut, Krystyna i Janusz
Pyka, Renata i Piotr Stejskal, Joanna i Zygmunt Szulc,
Anna i Adolf Vogel. Wszystkim jubilatom składamy
serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych
lat spędzonych razem w zdrowiu i radości. 

Remonty ulic
W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace
remontowe związane z przebudową ul. Wandy,
ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Zejera do ul. Jaśminowej oraz ul. Lotników na odcinku od ul. Średniej
do ul. Kużaja.
– Przy ulicy Lotników wykonana zostanie podbudowa
i nawierzchnia jezdni, chodniki i zjazdy do posesji wyłożone zostaną kostką betonową. W ramach prac zaplanowano również odwodnienie drogi oraz wykonanie elementów uspokajających ruch drogowy – mówi
Justyna Misiołek, Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
***
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg
na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Zejera oraz
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej
rozbiórki wiaduktu kolejowego nad ul. Przyjaźni. 

ki Komunalnej Sp. z o.o., które zastąpiło dotychczasowy Zakład
Gospodarki Komunalnej...
Proces przekształcenia ZGK w spółkę przebiegł sprawnie. Przed spółką, w wieloletniej perspektywie, sporo wyzwań. Docelowo chcemy,
by nowy podmiot był odpowiedzialny nie tylko za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków, ale również za utrzymanie czystości i porządku w mieście. Już w najbliższym czasie spółka samodzielnie wykona prace związane z remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy
Wandy. Jestem przekonany, że za pięć lat Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie potężną, sprawnie działającą firmą, której usługi
będą dostrzegalne przez mieszkańców.
W ostatnim czasie w lokalnych mediach rozgorzała dyskusja na
temat planów sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., w której Radzionków ma 24% udziałów.
Dziś mówienie o sprzedaży PEC-u jest przedwczesne. To strategiczna
decyzja, która musi wynikać z dokładnych analiz ekonomiczno-społecznych. Pod uwagę trzeba wziąć czynniki finansowe, interesy gmin,
a także załogi. Mnie osobiście podoba się pomysł ściągnięcia inwestora, który zdecydowałby się na wybudowanie źródła ciepła i czerpanie
węgla z działającej jeszcze w Bytomiu kopalni. Odpowiednie tereny na
tego typu inwestycję są w naszej gminie przy Ciepłowni Radzionków
na ulicy Wawelskiej. Jeśli pojawiłaby się taka oferta, wówczas warto

przemyśleć wszystkie za i przeciw. Sprzedaż PEC-u musi się opłacać
nie doraźnie, ale w wieloletniej perspektywie. Dziś jednak nic nie jest
przesądzone.
Sporo emocji budzą też zmiany w oświacie, związane z cofnięciem reformy związanej z obowiązkiem szkolnym dla sześciolatków. Czy w Radzionkowie wystarczy w przedszkolach miejsc dla
wszystkich trzy- i sześciolatków?
Podobnie jak w większości polskich samorządów, także w naszej gminie może zabraknąć miejsc w przedszkolach dla trzylatków. Szczegółowe informacje na ten temat będziemy znać w kwietniu, kiedy zakończy się nabór do przedszkoli. Ze wstępnych analiz wynika, że zamiast
siedmiu pierwszych klas otworzymy tylko trzy. To duży cios, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli i subwencję oświatową. Mimo zapewnień ministerstwa, według dzisiejszych zasad, subwencja zmniejszy się
o 10%. Decyzja czy posłać sześciolatki do przedszkoli czy szkół należy
do rodziców. My postaramy się odpowiedzieć na zapotrzebowanie.
Uważam jednak, że mimo wszystko w Radzionkowie nie będzie aż tak
dużego problemu. Działają w naszej gminie prywatne przedszkola,
które współfinansujemy. Jak będzie jednak naprawdę, przekonamy się
za kilka tygodni. 
rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Co słychać w Bibliotece?

Projektuj
i twórz!

Śniegu nie było.
Za to zabawy co niemiara
Choć śnieżna
aura nie dopisała, ferie w naszym mieście
były udane. Na
najmłodszych
w dniach 15-26
lutego czekało
wiele atrakcji!
Podróże „Małego księcia” były motywem przewodnim ferii w bibliotece

Nadchodząca wiosna to nie tylko
czas świątecznych porządków, ale
także nowych, świeżych pomysłów i inspiracji, o czym przekonaliśmy się podczas pierwszego spotkania z cyklu „Projektuj i twórz!”.
Na pierwszy plan poszedł quilling, czyli
jedna z wielu metod papieroplastyki.
Choć nazwa skomplikowana to sama
technika należy do jak najbardziej przyjemnych, a jej sekret tkwi w umiejętnym zwijaniu i formowaniu cienkich,
kolorowych pasków papieru. Uczestniczki spotkania wykazały się ogromną
kreatywnością, która mamy nadzieję
dopisze także podczas następnych
spotkań.
W trakcie kolejnych warsztatów skupimy się na metodach zdobniczych takich
jak scrapbooking (ręczne tworzenie
i dekorowanie albumów), decoupage, irish folding (sztuka wykonywania
wzorów z kolorowych, nachodzących
na siebie pasków papieru w taki sposób, aby środek wzoru tworzył irys). To
wszystko po to, by rozwijać praktyczne
umiejętności, poczucie estetyki, smaku
i dobrego stylu. Ponadto własnoręcznie wytwarzane przedmioty będą oryginalnym pomysłem na prezent dla najbliższych i zarazem staną się doskonałą
konkurencją dla upominków z galerii
sklepowych. Już dziś serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w warsztatach. 
Iwona Kuciapa

Największym zainteresowaniem cieszyły sie zajęcia sportowe. Z oferty MOSiR-u
skorzystało około tysiąca dzieci. Pracownicy ośrodka zorganizowali m.in. rozgrywki
w badmintona, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, a także zajęcia z aerobiku. Najciekawszym wydarzeniem były zawody strzeleckie z użyciem symulatora, które odbyły
się 19 lutego. Ich organizacją zajęli się żołnierze z jednostki wojskowej stacjonującej
w Radzionkowie. Najmłodsi nie tylko mogli
postrzelać do celów, ale także obejrzeć pokaz działania bojowego i pierwszej pomocy
przeprowadzony przez 17. Radzionkowską
Drużynę Piechoty Zmechanizowanej.
Centrum Kultury „Karolinka” zorganizowało
dwie wycieczki, w których brało udział od
40 do 50 dzieci. Pierwszą był wyjazd na narty do Wisły-Cieńków, który odbył się 17 lutego. Z kolei 25 lutego dzieci udały się do Planetarium w Chorzowie. Kilkakrotnie odbyły
się projekcje filmów dla dzieci. W każdym
seansie uczestniczyło około trzystu osób.

Do wspólnej zabawy zaprosiła także Biblioteka Główna, w której odbywały się warsztaty plastyczne pt. „Jak oswoić lisa?” oraz
„Przyjaciółka Róża”. 26 lutego odbył się konkurs ze znajomości „Małego Księcia”, który
wygrał Igor Łukawski. Również w filii biblioteki przy ulicy Kużaja dzieci mogły spędzić
czas. 16 lutego odbyły się tam warsztaty
plastyczne „Zimowa Akademia Wyobraźni”.
Do zorganizowania ferii w mieście przystąpiło także Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka. Wszyscy chętni mogli skorzystać z zajęć sportowych (siatkówka, koszykówka) prowadzonych przez nauczycieli –
Jacka Nowaka i Leszka Sudera czy z zumby,
którą organizowała Agnieszka Jochlik. Ciekawą formą spędzania wolnego czasu były
warsztaty fotograficzne, które prowadziła
Ewelina Podzimska-Czerniewicz. Zrealizowano trzy tematy: kadrowanie w portrecie
(prezentacja rozmaitych ujęć i kadrów), ministudio fotograficzne (praca z narzędziami
fotografa) oraz podstawy programu do obróbki zdjęć Adobe Lightroom. 

Podczas zajęć z żołnierzami dzieci mogły nauczyć się podstawowych zasad pierwszej pomocy
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Miejskie uroczystości
Konstytucji 3 Maja
Wszystkich mieszkańców Radzionkowa zapraszamy do udziału w tegorocznych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego.
Uroczystości tradycyjnie rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną
w kościele pw. św. Wojciecha, a ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Po nabożeństwie przedstawiciele lokalnych władz, organizacji
pozarządowych i służb mundurowych złożą kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Placu Letochów.
Szczegółowy program tegorocznych uroczystości dostępny będzie na stronie:
www.radzionkow.pl. 

Rekord w oddawaniu krwi
Takiej sytuacji w Radzionkowie jeszcze nie było! Pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa zakończyła się niemałym sukcesem. 5 marca aż 65 osób zgłosiło chęć wzięcia
udziału w tej szczytnej inicjatywie. Miło nam poinformować, że aż 52 osoby po przeprowadzonych badaniach oddały krew. 

Zielona Ziemia zaprasza

Zdrowy Punkt Widzenia
„Po pierwsze pomagać!”, to tytuł pierwszego spotkania, które odbyło się
12 marca w Centrum Kultury „Karolinka” w ramach cyklu warsztatów Zielonej Ziemi – Zdrowy Punkt Widzenia. W jego trakcie omówione zostały
najważniejsze zagadnienia udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy ćwiczyli też prawidłowe prowadzenie reanimacji na fantomie osoby dorosłej
i dziecka.
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” zaprasza do udziału
w kolejnych warsztatach. Ich głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia.
Spotkania adresowane są do osób, którym nie jest obojętna jakość życia, które chcą
żyć bezpieczniej, aktywniej i zdrowiej oraz chcą spędzić czas w miłym towarzystwie
i wynieść z nich wartość dodaną – co oprócz pysznej kawy i słodkości gwarantują organizatorzy.
Najbliższe warsztaty:
»» 2.04.2016 r. Po drugie bronić swego! – Obudź w sobie wojownika, gdy zagrożenie
na Ciebie czyha. Kurs samoobrony, prowadzący: SAGOT – KRAV MAGA, miejsce:
SP nr 1 w Radzionkowie
»» 23.04.2016 r. Po trzecie spełniać marzenia! Warsztaty motywacyjne do dobrej
zmiany, prowadzący: Ilona Szczypiórkowska, miejsce: Restauracja Figaro w Radzionkowie
»» 14.05.2016 r. Po czwarte zdrowo zaczynać dzień! Piękno zależy od tego co jesz,
prowadzący: Maria Redkiewicz – Eco Life Group Tarnowskie Góry, miejsce: Restauracja Figaro w Radzionkowie
»» 28.05.2016 r. Po piąte zadbać o siebie! Ekokosmetyki – ekologicznie, a nie toksycznie, prowadzący: Maria Redkiewicz – Eco Life Group Tarnowskie Góry, miejsce:
Apple Cafe w Radzionkowie
»» 4.06.2016 r. Po szóste zdrowo zjeść! Warsztaty kulinarne z Karolem Pamułą, prowadzący: Laboratorium Smaku Apple Cafe, miejsce: Apple Cafe w Radzionkowie
Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach oraz na stronie www.zielonaziemia.pl.
Rezerwacji miejsc można dokonywać u Marzeny Michalskiej (mwinszczyk@gmail.com). 

Zbiórka odpadów
W związku ze zbliżającą się wiosną,
przypominamy mieszkańcom, że od
kwietnia rusza zbiórka odpadów zielonych (liści, trawy, drobnych gałęzi).
Zbiórka ta prowadzona będzie jak co roku,
w dwutygodniowych odstępach, w dniach
wskazanych w harmonogramie odbioru
odpadów.
Mając na uwadze powyższe prosimy mieszkańców o:
»» gromadzenie odpadów zielonych
w przystosowanych do tego celu
workach koloru brązowego;
»» wystawianie worków przed posesją
tuż przed planowaną zbiórką, bądź
w dniu poprzedzającym zbiórkę
(prosimy nie gromadzić worków
przed posesją np. na tydzień przed
ich wywozem).
***

W kwietniu odbędzie się również
pierwsza z trzech zaplanowanych
w tym roku zbiórek odpadów wielkogabarytowych.
Jej dokładny termin oznaczony jest gwiazdką w harmonogramie odbioru odpadów.
Potrzebę odbioru tego rodzaju odpadów
należy zgłosić telefonicznie pod nr 32/38871-62 lub osobiście w Referacie Ochrony
Środowiska przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK
Sp. z o.o.), nie później niż na 3 dni robocze
od wyznaczonego w harmonogramie terminu zbiórki.
Przy dokonywaniu zgłoszenia należy podać jaki rodzaj odpadu będzie wystawiany
np. pralka, telewizor, meble, narty. Odpady
wielkogabarytowe należy wystawić przed
posesją w dniu ich wywozu do godziny
6.00 rano. Dopuszcza się również wystawianie odpadów w dniu poprzedzającym
zbiórkę.
Wszelkich informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków
ul. Kużaja 17, tel. 32/388-71-62, w godzinach:
pn., wt.,czw. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, pt. 7.0013.00. 
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Wiosna będzie Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
bardziej zielona Szum drzew, ptaków śpiew,

czyli wiosna w ogrodzie

Tegoroczna wiosna w naszym mieście będzie nieco bardziej zielona
niż te z lat poprzednich, a to za
sprawą nowych drzew, które pojawiają się na terenach zieleni komunalnej.
Jesienią ubiegłego roku Urząd Miasta
Radzionków zlecił posadzenie 201 dużych drzew. Prace wykonała firma „Blumkowsky” Szaforz, Turski Sp. J. z Łubnian,
a lada moment realizowane będzie kolejne zlecenie urzędu związane z nasadzeniem 251 drzew, które wykonywać
będzie firma „Szkółkarstwo Ozdobne –
Metalex” Józef Grudziński z Sompolna;
łączna wartość usług wynosi 87.369,40 zł.
Spośród ponad 450 drzew na uwagę zasługują nasadzenia buków, grabów, jarzębów i jodeł w parku na Księżej Górze,
klonów i lip w parku przy ul. Miedziowej
oraz klonów i robinii przy Gminnym
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odnotować też trzeba posadzenie kolumnowych odmian
grabów przy ul. Śródmiejskiej (które zastąpiły usunięte topole) oraz powrót lip
na ul. Pod Lipami.
Posadzone drzewa stanowią tzw. nasadzenia zastępcze za zieleń usuniętą w latach poprzednich w ramach inwestycji
miejskich, w tym budowy GPSZOK-u czy
przebudowy ul. Anieli Krzywoń, a także
za usunięte drzewa martwe i zagrażające bezpieczeństwu. Nowe nasadzenia wzbogacają zieleń miejską, która
na terenach silnie zurbanizowanych
w znacznym stopniu poprawia warunki
życia w mieście, poprzez m.in. poprawę
estetyki środowiska, wyłapywanie z atmosfery dużych ilości zanieczyszczeń
pyłowych, a w gorące, letnie dni – zwiększanie wilgotności powietrza i obniżanie
jego temperatury (w otoczeniu dużych
drzew nawet o kilka stopni w stosunku
do terenów „zabetonowanych”). 
Michał Gwóźdź

Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach przyrodniczych

Po zimowej przerwie koniecznie należy wybrać się na spacer na Księżą
Górę do Ogrodu Botanicznego. Informujemy, że pierwsze kwiaty już
kwitną. Warto także już dziś zarezerwować sobie w swoim kalendarzu następujące terminy: 15 maja,
5 czerwca oraz 18 września.
W te trzy niedziele Śląski Ogród Botaniczny zaprasza na wydarzenia w ramach
Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Imprezy mają charakter świąt rodzinnych
i nawiązują do ważnych wydarzeń, takich
jak Dzień Ptaków Wędrownych (15 maja),
Dzień Lasów i Zadrzewień (5 czerwca) oraz
Międzynarodowy Dzień Geologa (18 września). Atrakcji zapowiada się dużo. Przede
wszystkim popularnonaukowe prelekcje,
warsztaty oraz stoiska tematyczne. Do
współpracy zaproszeni zostali pasjonaci i znawcy tematu – ornitolodzy, leśnicy,
dendrolodzy, geolodzy, fotograficy… Jest
to więc wspaniała okazja do ciekawych
spotkań i rozmów. Ci, którzy do tej pory nie
mieli jeszcze okazji zwiedzić Ogrodu, będą
mogli to zrobić z przewodnikiem. Otwarta
do zwiedzania będzie również Regionalna
Stacja Edukacji Ekologicznej, gdzie w pracowni mikroskopowej oraz w laboratorium
na zainteresowanych czekać będą specjalnie przygotowane warsztaty przyrodnicze.
Będą też stoiska z pamiątkami i zdrową
żywnością. Nie zabraknie gier i zabaw dla
najmłodszych, jak i konkursów z nagrodami. Strefę aktywności sportowej poprowadzą harcerze z 12. Drużyny Harcerskiej
„Oręż” z Radzionkowa, którzy przygotują
i przeprowadzą rodzinne gry terenowe.
A wszystko to w sympatycznej piknikowej
atmosferze. Szczegółowe harmonogramy
poszczególnych świąt będą publikowane

na stronach internetowych Ogrodu oraz
Urzędu Miasta Radzionków.
Tymczasem do Ogrodu przybywają kolejne
grupy dzieci i młodzieży, które uczestniczą
w różnorodnych zajęciach – terenowych
lub laboratoryjnych. Spora część warsztatów jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu uczniowie mogą także skorzystać
z pomocy dydaktycznych, takich jak klucze
i atlasy, lornetki, lupy, akcesoria pszczelarskie, narzędzia ogrodnicze i wiele innych.
Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty z serii „Ogrodowa chemia”, podczas
których wykonywane są mydła, pomadki
lub kremy, a także warsztaty surwiwalowe
w terenie. Polecamy również „Ptasi świat”,
„Ogród dla zapylaczy, zapylacze dla ogrodu”, „Po dnie mezozoicznego morza”, „Mali
ogrodnicy”, „Tropiciele przyrody”. Pełna
oferta jest dostępna na www.obradzionkow.robia.pl w zakładce Edukacja.
Lada dzień na terenie Ogrodu pojawią się
także nowe funkcjonalne elementy, takie
jak: miejsca wypoczynku z siedziskami
i stolikiem, stojaki rowerowe, budki lęgowe
dla ptaków oraz drewniane rzeźby zwierząt tworzące ścieżkę dydaktyczną dla najmłodszych. Prace już trwają, a przy tym łączą pokolenia i okolicznych mieszkańców.
W tworzenie tych elementów zaangażowali się bowiem przyrodnicy z Piekarskiego
Stowarzyszenia Przyrodników, emeryci ze
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Radzionków oraz dzieci i młodzież
ze świetlicy środowiskowej „Harce” przy
Hufcu ZHP Bytom. A wszystko to dzięki
grantowi otrzymanemu w konkursie „Tu
mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku
Zachodniego WBK. 
Julia Góra
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Szczepienie drzew owocowych
			 w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
Coraz więcej interesujących rzeczy dzieje się w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie przy
ul. Księżogórskiej 90a. W marcu odbył się tu praktyczny
(a przy tym bezpłatny) kurs szczepienia drzew owocowych. Chęć udziału zgłosiła nadspodziewanie wysoka
liczba osób i, niestety, dla części zainteresowanych zabrakło miejsc. Być może w przyszłym roku uda się zorganizować więcej takich szkoleń.
Kurs został zorganizowany przez Śląski Ogród Botaniczny w ramach projektu „Rozbudowa kolekcji lokalnie uprawianych odmian
drzew owocowych w Radzionkowie” dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W ten sposób Śląski Ogród Botaniczny chce ocalić
od zapomnienia te odmiany jabłoni, których nie spotyka się już
w sklepach, i których nazwy oraz smak pamięta coraz mniej ludzi.
Zrazy do szczepienia podczas kursu pobrano z kolekcji sadowniczej ogrodu w Mikołowie. Odmiany pochodzą ze starych przydomowych sadów i ogródków.
Szczepienie jest jedną z najpopularniejszych metod wegetatywnego rozmnażania roślin i nie jest tak trudne jak mogłoby się to
wydawać. Przekonali się o tym uczestnicy kursu, którzy poznali zarówno teoretyczne podstawy szczepienia, takie jak dobór zrazów
i podkładek, terminy zabiegów, niezbędne narzędzia, jak i mieli
możliwość samodzielnego wykonania szczepień. Kurs bowiem
składał się z dwóch części, teoretycznej oraz praktycznej. Poprowadzili go specjaliści z Pracowni Kolekcji Naukowych, Zachowawczych i Ozdobnych Śląskiego Ogrodu Botanicznego – pani Marta

Jańczak-Pieniążek oraz pan Wojciech Pikuła. Zaszczepione własnoręcznie drzewka uczestnicy mogli zabrać z sobą do swoich
ogródków. Już za kilka lat powinny pojawić się na nich pierwsze
owoce.
Warto przy tym wspomnieć, że w ubiegłym i bieżącym roku zrazy
do szczepienia były także pobierane z ogrodów prywatnych osób
z Radzionkowa i okolicy. Zaszczepionymi nimi podkładkami Śląski
Ogród Botaniczny w Radzionkowie podzieli się z osobami, które
wykażą chęć hodowania tych odmian w swoich ogródkach. 
Julia Góra

DNI RADZIONKOWA coraz bliżej
W tym roku już po raz dziesiąty mieszkańcy będą mogli wziąć udział w Dniach Radzionkowa. Kulminacyjne obchody święta
miasta odbędą się w dniach 10-12 czerwca.
Największymi gwiazdami będą Gang Marcela
i zespół Dżem.
Tradycyjnie, w piątek 10 czerwca ulicami
miasta przejdzie barwny Korowód. Już teraz
zachęcamy mieszkańców do udziału w tym
wyjątkowym przedsięwzięciu. Szczególnie
liczymy na obecność szkół, przedszkoli, firm,
organizacji pozarządowych. Wszelkich informacji na temat Korowodu udziela Zakład Placówek Oświatowych w Radzionkowie (ul. Kużaja 19, nr tel. 32 289 84 24, wew. 21).
W tym roku, inaczej niż dotychczas, Dzień
Rodzinny odbędzie się w sobotę 11 czerwca.
Przed publicznością oprócz gwiazdy wieczoru – Gangu Marcela, zaprezentują się m.in. grupy artystyczne działające w Centrum Kultury „Karolinka”. Wręczone zostaną też nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w trakcie całych obchodów Dni Radzionkowa. Na niedzielę
zaplanowano z kolei Dzień Młodzieżowy, który zwieńczy koncert legendarnego zespołu bluesowo-rockowego „Dżem” oraz pokaz sztucznych
ogni.
Szczegółowy program tegorocznego święta miasta przedstawimy w kolejnym wydaniu „Kuriera”. 
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malarstwa
Barbary
Jonderko-Jagły
8 Wystawa
Maestro Wiesław Ochman
o twórczości artystki:
Barbara Jonderko-Jagła jest artystką sugestii, a nie narracji. Nie rezygnuje z własnych określeń malarskich ani też z własnych propozycji formalnych. Artystka zdecydowała się na niełatwy malarski język konwersacji
z widzem, bowiem jej sztuka znajduje się na pograniczu abstrakcji i realnego pojmowania tematu. W wielu przypadkach wygrywa abstrakcja, która dla artystki jest ważnym elementem wypowiedzi. W innych,
realistyczne widzenie tematu jako źródła inspiracji jest świadomym
wyborem dialogu z widzem. Te dwa ważne elementy, a więc realizm
obserwacji i abstrakcyjność w przekazywaniu artystycznego przeżycia
są ważnymi elementami jej twórczości i z zadziwiającą wiarygodnością
łączą się w całość. Myślę, że ta jednorodność przekazu pomimo różnicy
w spojrzeniu na świat, temat i jego realizację, jest wynikiem własnych
przeżyć i przemyśleń ze spotkania ze wszystkim co nas, zwłaszcza artystę, otacza.
Barbara Jonderko-Jagła znalazła doskonały sposób na realizację własnych artystycznych zamierzeń. Nie stara się zaskoczyć widza kontrastami lub też dziwacznością formy, bo wie, że po zaskoczeniu przychodzi
chwila zastanowienia i ona rozwiązuje i wyjaśnia problemy konfrontacji
ze sztuką.

Do 15 kwietnia w galerii „Mozaika” w Centrum Kultury „Karolinka”
oglądać można wystawę prac Barbary Jonderko-Jagły, zatytułowaną
„Bezmiar ciszy”. Artystka urodziła się w Bytomiu. Ukończyła Wydział
Malarstwa, Grafiki, Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
W 1985 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki
warsztatowej ze specjalnością – litografia, w pracowni prof. Lucjana
Mianowskiego. W latach 1990-1993 wykładała rysunek i malarstwo
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
i jednocześnie prowadziła społecznie galerię sztuki „IMPULS” w Szpitalu Górniczym w Bytomiu. W latach 1991-1999 prowadziła galerię
„RYNEK” w ramach Centrum Sztuki (dziś Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”) w Bytomiu, której celem było promowanie sztuki
współczesnej i debiutujących artystów. W czerwcu 1997 roku założyła zaprojektowaną przez siebie galerię sztuki „OD NOWA”. W ciągu
dwunastu lat działalności zaprezentowała ponad 200 wystaw artystów oraz liczne happeningi, koncerty muzyczne, promocje książek.
Od 1998 do 2001 współpracowała z Ambasadą Polską w Laosie organizując tam wystawy wybitnych polskich artystów. W 2001 roku
za swoją działalność otrzymała Nagrodę Prezydenta Bytomia „MUZA
2001”. W 2004 roku została uhonorowana medalem Miasta Bytomia.
Jest autorką książki – monografii „Artyści Bytomia”. W latach 20102013 w Biurze Promocji Bytomia zrealizowała cykl wystaw pt. „Bytomscy artyści”.
Swoją własną twórczość prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu, Biennale Sztuk Plastycznych w Warszawie,
Współczesna Sztuka Polska w Vientianie (Laos). W latach 2005-2008
uczestniczyła w aukcjach sztuki polskiej na rzecz Fundacji „Auxilum”
organizowanych przez maestro Wiesława Ochmana w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach na prawie wszystkich kontynentach. Jest wykładowcą w PWST w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, a także
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

(...) W pracach Barbary Jonderko-Jagły widać świadomą dążność
do przełożenia światła na wartości malarskie. Stąd też jej swobodne
poruszanie się w obrębie abstrakcyjnego pojmowania tematu z jego
malarskim przekazem opartym na wrażeniu związanym z działaniem
światła, które nie tylko wyjaśnia formę, ale także nadaje tym pracom
atrakcyjną świetlistość. W pejzażach, które w moim przekonaniu są ważnym elementem tematycznym jej twórczości, szczególną rolę odgrywa
forma, która jest niezwykle sugestywna i niepozbawiona zamierzonej
prostoty. Koloryt tych prac jest jednolity. Dominują w nich brązy, w sensie ogólnym barwy „ciepłe” lub „gorące”. W innych wypadkach paleta
określona jest przez błękity z dodatkiem czerni, co stwarza szczególny
klimat. Artystka bardzo oszczędnie operuje kolorem, a ściślej wielobarwnością. Pod tym względem jej prace stanowią doskonały przykład
korzystania z waloryzowania koloru i jego roli w budowie obrazu, laserunków, a także „ustawienia” ich w budowie obrazu. Forma jej prac
jest raczej określona poprzez kolor, a nie przez linię konturową. Unika
ostrych, zdecydowanych kontrastów i dzięki temu z jej prac emanuje
spokój, harmonia i wiarygodność przekazu artystycznego. 
Galeria „Mozaika”
Centrum Kultury „Karolinka”.
23 marca – 15 kwietnia 2016

Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy
Hops, szybko przekonuje się,
że jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowej policji,
nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc wszystko,
by udowodnić swoją wartość.
Na jej drodze pojawia się
jednak gadatliwy i chytry lis,
Nick Bajer. Chcąc wykazać się
za wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, w której musi
rozwiązać pewną kryminalną
zagadkę...
reżyseria: Byron Howard,
Rich Moore; scenariusz: Jared
Bush, Phil Johnston; animacja;
premiera: 19 lutego 2016; czas
trwania: 1 godz. 48 min.
2 kwietnia, sobota,
godz: 16.00, bilety: 15 zł; okulary
3D: 5 zł (do nabycia w kasie) 

reżyseria: Wojciech Kasperski; scenariusz: Wojciech
Kasperski; thriller; premiera: 19 lutego 2016;
czas trwania: 1 godz. 38 min.,
21 kwietnia, czwartek, godz: 20.00, bilety: 12 zł 

Inspirowana
prawdziwymi
wydarzeniami historia ojca
i dwóch synów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, aby
ułożyć sobie relacje po niedawnej rodzinnej tragedii.
Tajemniczy nieznajomy, pojawiający się w odciętej od cywilizacji górskiej bazie, wciąga
bohaterów w mroczny i niebezpieczny świat przestępczego pogranicza. Aby przetrwać, bracia będą zmuszeni
do odrobienia trudnej lekcji
dojrzałości.

reżyseria: Lenny Abrahamson; scenariusz: Emma
Donoghue; dramat; premiera: 26 lutego 2016;
czas trwania: 1 godz. 58 min.
2 kwietnia, sobota, godz: 20.00, bilety: 12 zł 

Jack (Jacob Tremblay) ma
pięć lat, gdy dowiaduje się
od mamy (Brie Larson), że pokój, w którym mieszka z nią
od urodzenia, nie jest całym
światem. Wychował się tu,
myśląc, że po drugiej stronie
ścian jest pustka. Teraz matka decyduje się powiedzieć
mu prawdę i z jego pomocą
podjąć walkę o wolność. Od
prawie sześciu lat są więzieni
przez człowieka, który każe
nazywać się Dużym Nickiem
(Sean Bridgers)....

Siedmiu mężczyzn poszukuje w świecie wielkiej miłości
i odrobiny szczęścia. W świecie, w którym niełatwo być
prawdziwym facetem i coraz
trudniej zorientować się, czego od mężczyzn oczekują kobiety…
reżyseria: Kinga Lewińska; scenariusz: Piotr Wereśniak, Kacper Szymański;
komedia premiera: 26 lutego 2016 (Polska); czas trwania: 1 godz. 50 min.
2 kwietnia, sobota, godz: 18.00, bilety: 12 zł 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA
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Karolinka
dla przyjaciół

Rok 2016 to rok jubileuszu 50-lecia Centrum Kultury
„Karolinka”. Świętowanie w zasadzie będzie trwało cały
rok, ale dwa główne wydarzenia związane z obchodami
jubileuszu odbędą się w kwietniu i w maju.
Pierwsze z nich to koncert „Karolinka dla Przyjaciół” w wykonaniu duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Dlaczego dla przyjaciół? Ponieważ chcemy zaprosić na niego wszystkie osoby, których droga zawodowa
w ciągu ostatniego półwiecza prowadziła przez Centrum
Kultury „Karolinka”, a więc byłych i obecnych pracowników, instruktorów zajęć, dyrektorów, artystów, muzyków,
tancerzy, pracowników administracyjnych i technicznych,
ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych
i zespołów artystycznych, które miały swoją siedzibę
w Centrum Kultury, a także firm, które współpracowały
z „Karolinką” i wspierały działania ośrodka oraz wszystkich
sympatyków i … no właśnie, przyjaciół.
Andrzej Korycki to członek legendarnego zespołu „Stare Dzwony”, od początku lat 80. wykonawca współczesnych piosenek żeglarskich. W świecie muzycznym
zasłynął przede wszystkim jako twórca utworów: „Magda”, „Struna za struną”, „Chciałem być żeglarzem”, „Byle
dalej”, „Załoga”, „Cyklady”, „Rejs tawerną”, „Plasterek cytryny i ja”. Od ponad 10 lat Andrzej występuje w duecie
z Dominiką Żukowską, z którą wspólnie śpiewa utwory
autorskie, tradycyjne pieśni o morzu oraz współczesne
pieśni kubryku.
Duet Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej od lat fascynuje się repertuarem trzech wybitnych postaci ballady
rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego
oraz Żanny Biczewskiej, których twórczość wyróżnia się
dużą emocjonalnością oraz wymownością tekstów, które
w ujmujący sposób opisują to, co w życiu często trudno wyrazić słowami… Ballady te nawiązują do słowiańskiej wrażliwości i kultury, dzięki czemu mimo upływającego czasu, nie
tracą na swej popularności i zawsze znajdują szeroką rzeszę
odbiorców. Andrzej Korycki i Dominika Żukowska starają
się znieść klasyczny podział na artystę i widza, zdobywając
kontakt z publicznością i zapraszając do wspólnego śpiewania tych znanych i lubianych utworów.
23 kwietnia, sobota; godz. 18.00
uroczyste rozpoczęcie wieczoru, podziękowania dla byłych i obecnych pracowników
prezentacja filmu o Centrum Kultury
rozpoczęcie koncertu o godz. 18.30
parter: tylko zaproszenia
bilety balkon: 25 zł 
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Przywracanie
do życia
Rozmowa z Anetą Szarfenberg,
badaczem problematyki społecznej
W internecie można przeczytać, że „rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.” O co chodzi z tą rewitalizacją?
Wiele określeń z języka projektów unijnych na dobre wpisuje się w polszczyznę, chociaż można się zastanawiać, na ile taki język jest zrozumiały
dla osób niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektów. O co chodzi
z rewitalizacją? Najprościej chyba zacząć od pochodzenia słowa z języka
łacińskiego: re + vitae, czyli dosłownie „przywrócenie do życia, ożywienie”. W odniesieniu do rewitalizacji miast chodzi więc o to, żeby ożywić
te obszary (dzielnice, kwartały ulic, place), które są ważne ze społecznego
punktu widzenia lub mogą pełnić ważną społecznie rolę.
Rewitalizacja kojarzona jest chyba częściej z inwestycjami, a te z kolei – z gospodarką?
Skojarzenie jest częściowo słuszne – inwestycje gospodarcze są ważnym
elementem procesu rewitalizacji, ale są one środkiem do osiągnięcia celu.
Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, a więc tworzenie warunków dla aktywności społecznej (i zawodowej) mieszkańców, a przez to
zmniejszanie obszarów biedy, poprawa jakości usług, zwiększanie perspektyw rozwojowych dla obywateli miasta. Odniesienie do gospodarczego wymiaru rewitalizacji wynika zapewne z perspektywy kolejnego
okresu finansowania ze środków unijnych – a tym samym z możliwości
uzyskania finansowego wsparcia dla niezbędnych miejskich inwestycji.
Jeśli jednak chcemy wskazać obszary rewitalizacji, to obok życia społecznego i gospodarki jest jeszcze trzeci obszar tzw. zrównoważonego rozwoju – czyli środowisko.
Wspomniała Pani o funduszach unijnych – co konkretnie jest obecnie realizowane w Radzionkowie?

O rewitalizacji w Radzionkowie
Obecnie trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). To podstawowy dokument o charakterze planistyczno-strategicznym, w którym zostaną zawarte kierunki planowanych zmian. Jest to
dokument niezbędny do tego, żeby miasto mogło ubiegać się o środki
finansowe na działania rewitalizacyjne. Tam też będą zapisane konkretne
działania, jakie gmina planuje podjąć i które konkretnie obszary będą objęte rewitalizacją. Obecnie trwa proces konsultacji społecznych – gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców, jak i inne osoby, które w Radzionkowie
bywają, do aktywnego uczestnictwa. Każdy może wyrazić swoją opinię
i wskazać obszar, część miasta, która powinna zostać objęta rewitalizacją.
Już teraz zapraszam na spotkania z mieszkańcami, które będą odbywały
się od połowy kwietnia 2016 r. Dokładny termin zostanie zamieszczony na
stronie Urzędu Miasta Radzionków.
Spotkania z mieszkańcami są więc jednym z działań w ramach przygotowywania Programu Rewitalizacji?
Zdecydowanie tak. Spotkanie i dyskusja wokół zagadnień ważnych dla
lokalnej społeczności to podstawa, żeby w ramach Programu Rewitalizacji zaproponować działania, które będą przydatne mieszkańcom i które
przyczynią się do faktycznego rozwoju miasta. Podczas spotkań będzie
możliwość, aby wyrażać opinie do proponowanych działań oraz zgłaszać własne propozycje. Zebrane informacje zostaną usystematyzowane
i opracowane tak, żeby zaprezentować stanowisko mieszkańców. Ponadto, podsumowanie spotkań konsultacyjnych będzie zawierało rekomendację dla konkretnych działań. Całość zostanie ujęta w dokument. I to jeszcze nie koniec. Opracowany dokument „Lokalny Program Rewitalizacji”
będzie poddany ocenom różnych instytucji, jak np. Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Pozytywne oceny będą oznaczały, że kierunki działań wskazane w Programie Rewitalizacji mają szansę na realizację przy dofinansowaniu ze
środków unijnych...
...czyli jest szansa na zrealizowanie rewitalizacji w takim kształcie,
jak będą chcieli mieszkańcy Radzionkowa?
Tak, chociaż należy pamiętać, że działania realizowane obecnie to dopiero początek planowanych zmian. Aktywny udział mieszkańców i ich
zaangażowanie na obecnym etapie prac przyczyni się do trafniejszego
zdiagnozowania potrzeb. Jednakże rewitalizacja w pełnym tego słowa
znaczeniu wymaga od mieszkańców zaangażowania w różne społeczne inicjatywy, podejmowania i wspierania różnych działań. Rewitalizacja
nie jest procesem odgórnym – i nie polega na tym, że za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki poprawi się komfort życia. Za pomocą środków
unijnych mogą się poprawić możliwości – ale to od mieszkańców i osób
odwiedzających Radzionków będzie zależało czy te możliwości wykorzystają dla siebie. Udział w zaplanowanych na kwiecień konsultacjach
jest dobrym momentem, by włączyć się w zainicjowany przez władze
proces odnowy miasta. 
rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Osiedle Hugona na Rojcy dzięki środkom unijnym dostępnym
w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji poddane zostanie
kompleksowej rewitalizacji

Aneta Szarfenberg – badacz problematyki społecznej, ewaluator, właściciel firmy Pracownia ewaluacji, edukacji i ekspertyz
społecznych 3E, która od lat wspiera samorządy i organizacje
pozarządowe w określaniu kierunków działań oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Obecnie Pracownia 3E na
zlecenie Urzędu Miasta w Radzionkowie opracowuje Lokalny
Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 3 marca 2016 roku na XIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIX/150/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
2. Uchwałę Nr XIX/151/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3. Uchwałę Nr XIX/152/2016 w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej;
4. Uchwalę Nr XIX/153/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
mgr Halina Chmielewska-Ludwig

Gość z Irlandii Północnej
w Radzionkowie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
z sukcesem aplikował do programu Erasmus+, otrzymując środki na
odbycie praktyk zawodowych w Irlandii Północnej dla 17 uczniów
technikum hotelarstwa, technikum eksploatacji portów i terminali
oraz technikum elektrycznego. Na podsumowanie projektu, które
odbyło się 25 stycznia 2016 r. został zaproszony prezes organizacji
partnerskiej North West Academy – John McGowan, który wręczył
uczniom specjalne certyfikaty.
Młodzież odbyła miesięczne praktyki zawodowe w Irlandii Północnej, podnosząc umiejętności zawodowe, zdolność adaptacji w nowym środowisku i pracy w międzynarodowym zespole. Wyjazd
wpłynął na poszerzenie kompetencji międzykulturowych poprzez
poznanie historii i kultury społeczności irlandzkiej. Uczestnicy mieli zorganizowane lekcje języka angielskiego z brytyjskim lektorem.
Potwierdzeniem umiejętności językowych jest zaświadczenie wydane przez Trinity College London uznawane na całym świecie.
Ponadto wszyscy stażyści otrzymują certyfikat Europass Mobilność, który zawiera opis kompetencji zawodowych, językowych,
organizacyjnych i społecznych.
Zespól Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie stawia na permanentny rozwój i dobre przygotowanie uczniów do
wejścia na rynek pracy. Od 2007 roku korzysta z możliwości programów finansowanych przez Unię Europejską. Dzięki uzyskaniu
akceptacji w programach Leonardo da Vinci, Vetpro, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Erasmus+, aż 117 uczniów odbyło miesięczne praktyki zawodowe za granicą, a kilkunastu nauczycieli uczestniczyło w wymianie doświadczeń edukacyjnych. 
Krystyna Dziuk

PISZĄ
DO KURIERA

Matematyczne potyczki
3 marca 2016 r. pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Radzionków oraz Dziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej odbyła się w Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie VII edycja Regionalnego Konkursu Matematycznego dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 110 uczniów w pięciu kategoriach wiekowych. Uczestnicy rozwiązywali zadania przygotowane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzili
nauczyciele matematyki radzionkowskich szkół. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i liczymy, że kolejne edycje konkursu będą cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem miłośników królowej nauk. 

Celina Napieraj
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Matematyka
po angielsku

PISZĄ
DO KURIERA

Umiem pływać
W Parku Wodnym Tarnowskie Góry odbyła się inauguracja
programu „Umiem Pływać”. Projekt prowadzony jest przez
Stowarzyszenie Sanus Vivere, a finansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gmin Tarnowskie Góry,
Miasteczko Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

9 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu „Mathematics in english – matematyka po angielsku”.
Dla uczniów była to okazja do sprawdzenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim w matematyce. Trzyosobowe zespoły w każdej kategorii wiekowej
otrzymały zestaw zadań podanych po angielsku. Każda
drużyna musiała przetłumaczyć treść zadań i je rozwiązać. Fakt indywidualnej odpowiedzialności uzależniającej sukces grupy od postępów poszczególnych jej członków był dodatkową motywacją.
Uczniowie naszych szkół wykazali się wysokimi umiejętnościami matematycznymi i językowymi, dlatego należy
ich ciągle wspierać w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Chodzi przecież o to, by nieustannie pogłębiali
w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 
Justyna Kozłowska,
nauczycielka SP 2

Wycieczka do Doliny Leśnicy
W lutym uczniowie klas trzecich Gimnazjum
nr 2 w Radzionkowie-Rojcy, którzy są wielbicielami
geografii wybrali się na wycieczkę do Koszęcina. Po
dotarciu na miejsce uczestnicy zwiedzili wieżę widokową, z której mogli podziwiać piękne otoczenie, między
innymi kompleks leśny Lasów Lublinieckich. W dalszej wędrówce trzecioklasiści sami próbowali dojść do
wcześniej wyznaczonego celu za pomocą mapy i kompasu. Zwiedzili interesujący rezerwat Jeleniak-Mikuliny. Najważniejszym elementem wędrówki było jednak
dotarcie do doliny rzecznej – Leśnicy. Rzeka płynie
w nieprzekształconej przez człowieka dolinie. Można
zaobserwować tutaj procesy rzeźbotwórczej działalności rzeki, która wyrzeźbiła dolinę wśród osadów polodowcowych, a jej brzegi porastają wspaniałe kilkusetletnie dęby. Wyprawa zakończyła się ogniskiem. Pomimo
zmęczenia wszyscy wrócili do domów szczęśliwi wraz
z nowo nabytą wiedzą. Przewodnikiem naszej wycieczki
był pan Roman Holewa, który pracuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie,
a w tym roku szkolnym zastępuje również w Gimnazjum
nr 2 panią Joannę Labus-Kolano. Towarzyszył im nieustraszony i wierny kompan – pies Leon. 
Daria Mazik,
Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie

W ramach projektu dzieci uczą się podstawowych umiejętności pływackich.
Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami podręcznika opracowanego na
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Polski Związek Pływacki. Celem
ogólnopolskiego programu jest objęcie jak największej liczby uczniów klas I-III
zajęciami nauki pływania.
Do projektu zakwalifikowało się 825 uczniów z drugich i trzecich klas szkół podstawowych z Tarnowskich Gór, Zbrosławic, Radzionkowa (30 uczniów), Świerklańca, Tworoga oraz Miasteczka Śląskiego. W ramach projektu dzieci mają zapewniony wstęp na basen, zajęcia z instruktorem oraz transport. Zajęcia będą
się odbywały w piętnastoosobowych grupach w formie dziesięciu dwugodzinnych spotkań. Projekt będzie realizowany do końca tego roku. Celem stowarzyszenia jest jego kontynuacja w kolejnych latach, tak aby kolejne dzieci rozpoczynające naukę w klasach I-III miały możliwość nauki pływania. 
Natalia Płomińska
Asystent ds. Marketingu w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach

Bal maturzystów
Maturzyści z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie bawili się w piątkową noc 5 lutego 2016 roku na
studniówce w Rezydencji Luxury Hotel w Piekarach Śląskich.
Studniówka to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym i chyba najbardziej wyczekiwane przez maturzystów. Bal zaczął się
powitaniem i tradycyjnym polonezem. Przemówienie dyrektora Mariusza Sroki i walc „profesorski” wprowadziły wszystkich w to doniosłe
wydarzenie. A potem została już tylko wspaniała zabawa do samego
rana! Był to bal studniówkowy uczniów klasy IVa oraz IVb, których wychowawcami są: Ewa Mann i Bronisław Siwy. O wyborze miejsca zdecydowali przyszli absolwenci szkoły, rodzice wraz z wychowawcami klas.
W zabawie uczestniczyli uczniowie klas o profilach technik eksploatacji
portów i terminali, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego. W sumie wraz z osobami towarzyszącymi oraz
kadrą nauczycielską na parkiecie hotelu szalało sto osób. To już 22 studniówka szkoły. Zespół nie dawał uczestnikom balu ani chwili wytchnienia. Nieustannie serwował największe hity. 
Ewa Mann

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Futbol w balonach!
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Zapowiedzi

Finały Ciderplass
Wielkimi krokami zbliża się finał tegorocznych rozgrywek
siatkarskich Ciderplass. 2 kwietnia do pojedynku o mistrzostwo
staną drużyny, które wygrają w drugiej rundzie playoff. Serdecznie
zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków na finał Ciderplass –
ligi, której sportowa renoma rośnie z roku na rok. 

Od ponad pół roku dzięki Adamowi Jamro, mieszkańcowi Radzionkowa, w naszej hali sportowej gości nowa,
nietypowa, ale za to bardzo widowiskowa gra – Bubble
Football.
Jest to świetna zabawa łącząca w sobie klasyczną piłkę nożną z „dynamicznym” kontaktem pomiędzy zawodnikami znajdującymi się
w ogromnych dmuchanych bańkach. W sobotę 27 lutego odbył się
I Turniej Bubble Football z udziałem ośmiu drużyn. Najlepsza okazała się DROMBO STP, która w finale zwyciężyła dopiero po rzutach
karnych 2:0 z drużyną STARO GWARDIA. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna ZZJG zwyciężając z zespołem HELL 2:0.
– Adrenalina, emocje, rywalizacja, świetna zabawa, super ekipy na boisku dające z siebie wszystko, by dobrze zaprezentować się przed liczną
publicznością, która swoim dopingiem pozytywnie wpływała na zawodników. Podziękowania kieruję dla organizatorów – wszyscy spisali
się celująco – mówi Marian Prodlik, dyrektor MOSiR-u.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze drużyny puchary. 

Służby więzienne do gry!
W hali radzionkowskiego MOSiR-u 20 lutego w szranki stanęły
służby mundurowe. Tego dnia odbył się turniej koszykówki. Przed
publicznością zaprezentowało się osiem drużyn służb więziennych
– siedem ze Śląska i jedna z Krakowa. Najlepszy okazał się zespół
z Zabrza, który wyprzedził kolejno ekipy z Katowic, Wojkowic i Tarnowskich Gór. 

Maraton fitnessu
Aerobik, Zumba, TBC,
Deep Work Crossfit
to tylko kilka z wielu
zajęć przeprowadzonych podczas
III Karnawałowego
Maratonu Fitness,
który odbył się 30
stycznia. Pozytywnie
zaskoczyła nas liczba
uczestników – przybyło ok. 200 osób.
Zajęcia prowadzili instruktorzy z okolicznych klubów fitness. Podczas trzygodzinnego maratonu odbył się pokaz Pole Dance w wykonaniu Alexy Pileckiej oraz pokaz tańca indyjskiego, który przygotowała grupa Saathi Dance. W trakcie maratonu przeprowadzona
została zbiórka pieniędzy na chorego Marka Kuziorowicza, podopiecznego fundacji „Zdążyć z pomocą”. Dziękujemy wszystkim
instruktorom i wielkie gratulacje dla uczestników. 

O puchar Andrzeja Pluty...
Dzięki współpracy z wielokrotnym reprezentantem Polski Andrzejem Plutą, do skutku doszła organizacja Turnieju o Puchar Andrzeja Pluty. Największą atrakcją zeszłorocznych zawodów była możliwość bezpośredniego zmierzenia się z gwiazdą, ponieważ Andrzej
Pluta grał w jednej z drużyn. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym turnieju, który odbędzie się 23 kwietnia. Szczegóły wkrótce
na stronie www.mosir.radzionkow.pl. 

Rodziny staną pod siatką!
Zapraszamy całe rodziny z Radzionkowa i okolic do udziału
w pierwszej edycji Rodzinnego Turnieju Badmintona, który odbędzie
się 5 maja. Do rozgrywek zgłaszać się mogą małżeństwa, rodzeństwa,
rodzice z dziećmi, a nawet dziadkowie z wnukami. Więcej szczegółów
ukaże się wkrótce na www.mosir.radzionkow.pl. 

Rywalizacja miast w szachach
VIII edycja Drużynowego Turnieju Szachowego Miast odbędzie
się 16 kwietnia. Jego celem jest przede wszystkim integracja środowisk szachowych, wyłonienie najlepszych reprezentacji miast w regionie oraz popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych. Każde miasto
lub gmina może wystawić maksymalnie dwa zespoły, w skład których
będą wchodziły dwie osoby poniżej 18. roku życia oraz dwóch dorosłych. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do
15 kwietnia, pod adresem e-mail: biuro@mosirek.pl lub numerem telefonu: 883 344 876. 

Deble i miksty
Do rywalizacji w Turnieju Debli i Mikstów w badmintona, 12 marca
stanęły 52 osoby, czyli 26 par, które zjechały się z całego województwa.
Emocji nie brakowało, a poziom rozgrywek był bardzo wysoki. W kategorii debli zwycięstwo odnieśli Paweł Gansiniec i Łukasz Urbanik
(Nakło Śląskie/Gierałtowice). Tuż za nimi uplasowali się Robert Borszcz
i Sebastian Konieczny (Zabrze/Gliwice). Na najniższym stopniu podium
stanęli Jakub Probierz i Michał Wieczorek (Bolesław/Olkusz).
W rozgrywkach mikstów, zwycięstwo wywalczyli Bożena Wołkowycka
i Piotr Chrzęszczyk (Katowice/Gostyń). Na drugim miejscu turniej zakończyli Dominika Góralczyk i Robert Borszcz (Radzionków/Zabrze).
Trzecią pozycję zdobyli Anna Ślązok i Adam Ślązok z Radzionkowa.
Zwycięzcom gratulujemy! 
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Intensywne sparingi
			 przed wiosennymi rozgrywkami
Runda wiosenna czwartej ligi śląskiej, w której o awans
do baraży do trzeciej ligi walczyć będą piłkarze KS „Ruch”
Radzionków ruszyła 19 marca. Przed żółto-czarnymi
trudne zadanie odrobienia siedmiu punktów straty do lidera, „Gwarka” Tarnowskie Góry.
Radzionkowianie formę szlifowali między innymi w sparingach.
W dziewięciu rozgrywanych na obcych boiskach meczach odnieśli sześć zwycięstw, raz zremisowali, a dwa mecze przegrali, mierząc się przeważnie z zespołami z wyższej ligi. W sobotę 12 marca,
w pierwszym sparingu na własnym stadionie, a zarazem ostatnim
przed wznowieniem rozgrywek ligowych, żółto-czarni zmierzyli
się z „Gwarkiem” Ornontowice.
Trener Damian Galeja miał komfort pracy z całym zespołem od sa-

mego początku zimowych przygotowań. Niemal od pierwszych
treningów z drużyną „Ruchu” pracowali wszyscy nowi piłkarze.
Twarze, które kibicom „Ruchu” po raz pierwszy zaprezentują się
w lidze, obok doświadczonego Sebastiana Foszmańczyka, to
młodzież, która jednak w sparingach pokazała się z bardzo dobrej strony i zgłosiła akces nawet do pierwszej jedenastki. Są to:
obrońcy Mateusz Nowara („Piast” Gliwice) i Dawid Czubala („Zagłębiak” Dąbrowa Górnicza) oraz pomocnicy Karol Banaś („Górnik” Bobrowniki) i Konrad Bąk („Stal” Bielsko-Biała).
Zmagania w lidze zapoczątkował wyjazdowy mecz „Ruchu”
z Górnikiem Piaski (1:0 dla „Ruchu”). Tydzień później radzionkowianie mają na własnym stadionie w Bytomiu-Stroszku podejmować „Unię Ząbkowice”, ale wiele wskazuje, że do tego meczu
nie dojdzie, ponieważ rywale najprawdopodobniej wycofają się
z rozgrywek. 

Dotacja dla klubu

Promocja przez sport

Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków otrzymał w tym roku 55 tys. zł dotacji z budżetu miasta.

Dwa radzionkowskie kluby sportowe: „Sokół” Radzionków i „Ruch” Radzionków zawarły w ostatnim czasie porozumienia z władzami miasta związane z promocją gminy poprzez sport.

Środki przeznaczone zostaną nie tylko na propagowanie zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu, wykształcanie zdrowej
rywalizacji i zasad fair play, ale też na czynne uczestnictwo w zawodach i aktywność około 200 dzieci. Pieniądze przyznane zostały
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016
roku (w dziedzinie piłka nożna).
Przypomnijmy, że UKS „Ruch” Radzionków prowadzi zajęcia zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt. Treningi prowadzone są niezależnie od pogody. W okresie wiosenno-letnim zajęcia odbywają
się na świeżym powietrzu – zazwyczaj na boisku na Księżej Górze,
natomiast w okresie jesienno-zimowym treningi odbywają się na
hali MOSiR. 

Władze klubów zobowiązały się, że rozegrają odpowiednią ilość meczów, w trakcie których ligowi zawodnicy będą nosić koszulki z logo
„Radzionków miasto moich inwestycji”. Znak pojawi się również na
plakatach informujących o meczach i na stronach internetowych
drużyn. Dodatkowo na oficjalnych stronach internetowych drużyn
pojawi się baner z wspomnianym logo oraz informacja, że sponsorem klubów jest gmina Radzionków. Umowa z „Sokołem” opiewa na
kwotę 15 tys. zł i obowiązuje do 30 czerwca br. Z kolei Klub „Ruch”
Radzionków otrzyma 20 tys. zł na realizację zadań zawartych w umowie, która obowiązuje do 15 czerwca br. 

Pamięci Szymona i Krystiana
W Tarnowskich Górach i Radzionkowie odbył się turniej
koszykówki Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona
Łysika.
Rozgrywki trwały od 3 do 5 marca, a licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać rywalizację grupową. Na parkiecie zaprezentowały się między innymi ekipa gospodarzy – Machina Radzionków
oraz drużyna miasta partnerskiego z Boguszowa-Gorca. Cały Memoriał zwyciężyła ekipa KKS TG Junior Tarnowskie Góry. 
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.

SPORT W KURIERZE

15

Tworzymy historię
radzionkowskiej siatkówki
Tomasz Stchlerowski
Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sokół” Radzionków

Kończą się rozgrywki II ligi, jak ocenia Pan kończący się sezon?
Kończymy trudny sezon, poziom w tym roku był bardzo wysoki.
Osiem zespołów walczyło do samego końca o możliwość gry w playoffach. Nasza drużyna zrobiła ogromny progres w stosunku do poprzedniego sezonu. Dzisiaj mogę stanowczo powiedzieć, że stworzyliśmy nową historię radzionkowskiej siatkówki.
O radzionkowskim „Sokole” mogliśmy przeczytać w wielu ogólnopolskich gazetach czy słyszeć w radiu...
Właśnie o tym mówię, tworzymy historię. Jeszcze nigdy o naszym
mieście nie było tak głośno, jak w tym sezonie. I to nie tylko w środowisku siatkarskim. Niejednokrotnie wspominałem, że zaczynaliśmy
sezon jako drużyna, która miała walczyć o utrzymanie. Mieliśmy zostać „pożarci” przez takie potęgi jak drużyny z Opola, Kalisza, Katowic,
Jawora czy Pszczyny. Po pierwszej rundzie zostaliśmy nazwani „czarnym koniem”. A w prasie pojawiały się nagłówki „Radzionków walczy
o I ligę”.
Co więc spowodowało taką zmianę, że nagle coś drgnęło? Nowe
gwiazdy?
„Sokół” Radzionków nie ma gwiazd, ma drużynę. Nasz budżet jest
strasznie mały, nigdy nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, by
wypożyczyć gwiazdy. Pamiętam pierwszą rozmowę z trenerem Jarosławem Wachowskim. Zapytał mnie, jaki mamy budżet, gdy mu
odpowiedziałem, stwierdził iż Radzionków nie będzie miał gwiazd,
będzie miał drużynę. Trener dokonał wielkiej rzeczy, ułożył grę, wydobył z zawodniczek całą sportową energię. Lecz to nie wszystko. By
odnieść sukces zawodniczki musiały zaufać trenerowi, uwierzyć w siebie, oddać drużynie całe serce. I tak było w tym sezonie. Jestem pełen
podziwu dla profesjonalnej postawy całej drużyny.
Czego więc zabrakło, że ostatecznie uplasowaliśmy się na szóstym miejscu?
O wszystkim przesądził jeden mecz w Świdnicy. Był to mecz o wszystko. Byliśmy w takiej sytuacji, że nawet porażka 3:2 zapewniłaby nam
dalszą grę w playoffach. Niestety przegraliśmy mecz 3:0 po dramatycznej walce. W sporcie tak niestety bywa, gra się cały sezon, a jeden
mecz może wszystko zmienić.
Co dalej z „Sokołem”?
Zanim przyjdzie czas na podsumowanie, wyciągnięcie wniosków
i jakieś decyzje, chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym
mogliśmy osiągnąć taki sukces. Dziękuję miastu Radzionków z Panem
Burmistrzem Gabrielem Toborem na czele za życzliwość, oddanie dla
sportu; Panu Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Henrykowi Dolewce; firmie KABODOS z Radzionkowa. Dziękujemy także Panu Dyrektorowi MOSIR-u i jego pracownikom. Dziękuję
również mojemu Zarządowi za włożony trud w ten sezon, a przede
wszystkim trenerowi i całej drużynie.

Drużyna „Sokół” Radzionków: trener Jarosław Wachowski; zawodniczki: Daria Gaweł, Wiktoria Sowińska, Agata Zjeżdżałka, Edyta Dryja, Martyna
Kaczmarek, Katarzyna Zaczkiewicz, Karolina Kmita,
Natalia Dąbrowska, Paulina Dyc, Martyna Zyśk, Paulina Bałtrukiewicz, Patrycja Przybyłek, Marlena Bębenek, Jolanta Schafer.
Tabela:
1. AZS Opole 53 pkt
2. Sokół 43 AZS AWF Katowice 40 pkt
3. PLKS Pszczyna 38 pkt
4. AEP Olimpia Jawor 38 pkt
5. KS AJD Częstochowianka Częstochowa 34 pkt
6. Sokół Radzionków 31 pkt
7. MKS Kalisz 30 pkt
8. MKS Świdnica 24 pkt
9. TKS Tychy 16 pkt
10. MKS Zorza Wodzisław Śląski 15 pkt
11. KS Polonia Łaziska Górne 5pkt
Czyli nie ma jeszcze decyzji co dalej z zespołem?
Można powiedzieć, że oddajemy się w ręce wszystkich Członków
Klubu. My działamy dalej, treningi trwają, szkolimy młodzież. Szukamy sponsorów na kolejny sezon. Jeśli ktoś chciałby nawiązać z nami
współpracę jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie propozycje. Wszystko dla sportu.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i raz jeszcze pozdrawiam wszystkich naszych kibiców. Dziękuję za sezon. 
rozmawiał:
Dominik Wójcik
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Kolarskie treningi tuż, tuż
Od maja do września w każdy czwartek okoliczni kolarze amatorzy przyjeżdżają
do Radzionkowa na wspólny trening, tzw. „Kolarski Czwartek w Radzionkowie”.
Jest to inicjatywa pasjonatów kolarstwa
z Radzionkowa, którzy postanowili zorganizować grupowe treningi, zachęcające do
wspólnych przejażdżek i prowadzenia aktywnego trybu życia. Pierwsze zbiórki rozpoczęły się zimą 2014 roku i mimo niesprzyjającej aury gromadziły regularnie od kilku
do kilkunastu kolarzy. Dzisiaj jest ich dużo
więcej. Barwny peleton liczy od kilkunastu
do kilkudziesięciu osób w różnym wieku
i o odmiennym poziomie sportowym. Na
zbiórkach pojawia się sporo młodzieży i seniorów, a najstarsi weterani liczą nawet 60
lat i mimo swojego wieku nieraz potrafią
utrzeć nosa młodszym kolegom.
„Kolarski Czwartek” jest doskonałą okazją

do sprawdzenia swoich możliwości. W grupie jeździ wielu kolarzy z Radzionkowa
regularnie startujących w wyścigach. Do
najważniejszych sukcesów ubiegłego roku
należą m.in.: 2. i 3. miejsce na Szosowych
Mistrzostwach Polski Amatorów w Sobótce
(2 – Krzysztof Badura, 3 – Mateusz Kądziela),
podium na wyścigach w Psarach, Zabrzu
(Krzysztof Badura, Mateusz Kądziela), starty w „Family Cup”, w których Michał Bryła
okupił największą ilością miejsc na podium w tym cyklu (wicemistrzostwo Śląska,
3. miejsce na Opolszczyźnie, mistrzostwo
województwa łódzkiego, wicemistrzostwo
województwa świętokrzyskiego i 3. miejsce
na Mistrzostwach Polski), co zaowocowało
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zdobyciem Pucharu Polski. Poza tym zaliczyliśmy starty w prestiżowych wyścigach
z cyklu Tauron Lang Race, Road Maraton
czy Skandia Maraton.
Treningi odbywają się nie tylko w czwartki,
ale też w weekendy. Pasja dwóch naszych
liderów: Mateusza i Krzysia, przyczyniła się
do założenia naszej grupy. W tym roku spodziewamy się większej ilości kolarzy, również dziewczyn. Niespodzianką może być
pojawienie się na naszych treningach Przemysława Niemca (czołowego polskiego
kolarza), który obiecał, że jak tylko znajdzie
czas to przyjedzie do Radzionkowa. W tym
roku przygotowaliśmy jednolite stroje,
więc będziemy jeszcze bardziej widoczni.
Wszystkich chętnych jeszcze raz serdecznie
zapraszamy. Może jak będzie nas więcej,
to uda się stworzyć kilka mniejszych grup
o różnym stopniu zaawansowania. 
Katarzyna Bryła

Sukces Artura

Sportowe stypendia przyznane

Artur „Kornik” Sowiński pochodzący
z Radzionkowa 5 marca obronił pas mistrzowski podczas 34. Gali Konfrontacji
Sztuk Walki, która odbyła się w Warszawie.
Na ringu stoczył ciężki, trzyrundowy pojedynek z Brazylijczykiem Fabiano „Jacarezinho” Silvą, ostatecznie pokonując go na
punkty. To zwycięstwo sprawiło, że nasz
zawodnik znalazł się na 6. miejscu w europejskim i na 40. miejscu w światowym
rankingu w swojej kategorii wagowej wg
portalu Fightmatrix.com. 

Aż 37 sportowców z Radzionkowa otrzyma stypendia za wysokie wyniki osiągane we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Środki przyznane
zostały do końca czerwca br. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie ponad
44 tys. zł. Decyzją Rady Miasta Radzionków od tego roku stypendia będą wypłacane osobom do 25. roku życia włącznie.
Zawodnicy, którzy otrzymają stypendia, reprezentują takie dyscypliny sportowe
jak: piłka nożna, siatkówka, judo, tenis ziemny, akrobatyka, kajakarstwo czy badminton. Tak duże zróżnicowanie świadczy o popularności sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta. Radzionkowscy stypendyści zdobywają znaczące miejsca w zawodach sportowych, nie tylko rozgrywanych na arenie lokalnej,
ale także krajowej i międzynarodowej. Kolejne posiedzenie komisji stypendialnej
odbędzie się w sierpniu br. 

