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Zapraszamy na koncert noworoczny

Wieczór pełen melodii
W niedzielę 8 stycznia 2017 r. w radzionkowskiej „Karolince” odbędzie się koncert noworoczny „Nad pięknym modrym Dunajem” o godzinie 16.00. Wystąpią: Orkiestra Śląskiej Operetki Kameralnej pod dyrekcją Dariusza Kasperka, soliści baletu,
a także Jacek Woleński jako prowadzący i autor scenariusza. Aranżacje przygotuje
Marzena Mikuła-Drabek. Będą też niespodzianki.
Tytuł koncertu nawiązuje do najsłynniejszego walca Johanna Straussa. Dominować będą walce i polki Króla Walca, ale pojawi się także muzyka innych kompozytorów, obecna na dorocznych koncertach noworocznych w Wiedniu. Czeka
nas wspaniały wieczór, pełen najpiękniejszych melodii, które mają zapowiadać
pomyślny rok 2017. 

Ku czci świętej Barbary

„Pokłon pasterzy” – Kościół Saint Etienne du Mont w Paryżu

Życzymy Państwu błogosławionych
świąt Bożego Narodzenia
Niech z każdego domu
w wigilijny wieczór,
płyną słowa radosnych kolęd
Niech pierwsza gwiazdka
przyświeca Wam
nie tylko
w Boże Narodzenie
lecz przez cały
Nowy Rok
a radosna atmosfera
towarzyszy każdego dnia
Burmistrz Miasta
Gabriel Tobor

Przewodniczący Rady
Miasta Dariusz Wysypoł

Od 5:30 rano w niedzielę
4 grudnia, niemal w całym Radzionkowie niósł
się donośny dźwięk. To
tradycyjna górnicza pobudka, która zainaugurowała obchody barbórkowe w mieście.
Po tradycyjnej pobudce, górnicy zebrali się w kościele pw. św. Wojciecha. Odprawiono godzinki ku czci św. Barbary oraz Mszę Św. w intencji górników, emerytów, wdów i sierot górniczych oraz tych, którzy odeszli na „wieczną szychtę”. Uroczystościom przewodniczył ks. proboszcz Damian Wojtyczka. Górnicy
złożyli też kwiaty pod figurą św. Barbary oraz pod urną z ziemią przywiezioną
z Doniecka, dokąd w 1945 roku wywieziono wielu radzionkowskich górników.
W poniedziałek, 5 grudnia, uroczystości odbywały się na terenie miniskansenu
górniczego w Rojcy. Zebrali się tam emerytowani górnicy oraz przedstawiciele
władz miasta z burmistrzem Gabrielem Toborem na czele.
– Przy okazji waszego święta, poza najlepszymi życzeniami, które właśnie składam,
chciałem wam też podziękować za to, że tu jesteście i kultywujecie wspaniałą tradycję górniczą Radzionkowa – mówił burmistrz.
Po krótkiej modlitwie, której przewodniczył ksiądz Leonard Malorny, uczestnicy przeszli do restauracji „Figaro”, gdzie odbyła się tradycyjna biesiada. Górnicy
wspominali minione czasy, dawną pracą oraz dyskutowali na temat aktualnej
sytuacji w tym trudnym zawodzie. Współorganizatorem obchodów był Klub
Emerytów Górniczych, którego przewodniczący Władysław Twardowski, podziękował władzom gminy za dziesięcioletnie wspieranie obchodów barbórkowych. 
(DW)

2

Kurier RADZIONKOWSKI >> GRUDZIEŃ 2016

Wielkie plany,
wielkie szanse
rozmowa z Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa

Tradycyjnie spotykamy się w grudniu. I jak zawsze chcę zapytać jaki to
był rok dla Radzionkowa?
Przede wszystkim był to czas dużej aktywności mieszkańców. Rozpoczęliśmy
go od świętowania „osiemnastki” Radzionkowa, która była okazją do przypomnienia naszego dorobku i wytyczenia planów na przyszłość. Był to też czas
strategicznych analiz związanych z planowaną rewitalizacją miasta, a także
czas wielu inwestycji. Ponieważ samorządy nie są dzisiaj krezusami, to można
powiedzieć, że był to trudny, ale i dobry rok.
Z jakich przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłym roku jest Pan najbardziej zadowolony?
Cieszę się z modernizacji ulicy Lotników. Dofinansowanie, jakie pozyskaliśmy
na ten cel pozwoliło w całości przeprowadzić inwestycję w jednym roku. Rozpoczęliśmy też budowę nowych mieszkań socjalnych. Jesienią przyszłego
roku przy ulicy Nieznanego Żołnierza oddamy do użytku pierwszy budynek
z szesnastoma nowymi lokalami. Oczywiście nie rozwiąże to całkowicie problemu sytuacji mieszkaniowej w gminie (obecnie w Radzionkowie mamy
ponad 40 wyroków eksmisyjnych) niemniej, jest to pierwszy krok w kierunku
rozwiązania tej sytuacji. Żałuję, że nie rozpoczęliśmy remontu kolejnych ulic na
prawej „Górce”. Czekamy na możliwość uzyskania środków zewnętrznych na
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, dlatego też pieniądze zarezerwowane na ten cel przesunęliśmy na przyszły rok.
W mieście zrealizowano kilka przedsięwzięć zewnętrznych inwestorów, m.in. park handlowy „Cydr”.
Ulica Unii Europejskiej w założeniu miała być ulicą handlową. „Cydr” wieńczy
nasz pomysł i uzupełnia ofertę, z której mieszkańcy mogą korzystać. Przy okazji budowy galerii powstało wiele nowych miejsc parkingowych. Cieszę się
też, że w ramach parku handlowego uruchomiony będzie klub fitness, takiego miejsca w mieście brakowało. Myślę, że pomysł sprawdzi się, ponieważ dziś
coraz więcej osób stawia na sportowy i zdrowy styl życia.
Co czeka miasto i mieszkańców w nadchodzącym roku?
Dla samorządów, biorąc pod uwagę względy ekonomiczne i rosnące koszty zadań, będzie to kolejny trudny rok. Z pewnością zmniejszą się dochody
gmin, jeśli chodzi o udział podatków dochodowych. Wpływ na to mają nowe
regulacje prawne. Mimo zmian, planujemy realizację wielu dużych inwestycji.
Przede wszystkim, jeśli tylko uruchomione zostaną unijne fundusze zarezerwowane w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji, rozpoczniemy rewitalizację osiedla Hugona w Rojcy. Mam nadzieję, że będziemy mogli też rozpocząć starania o pozyskanie dotacji na zagospodarowanie terenów po byłym
pegeerze na potrzeby budowy rynku. Niestety nie dostaliśmy, po raz kolejny
zgody powiatowego konserwatora zabytków na rozbiórkę istniejących zabudowań. Teraz czekamy znów na decyzje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w tej sprawie.
Czy oprócz zakontraktowanych środków w ramach OSI, gmina będzie
starała się o dotacje unijne na innego rodzaju inwestycje?
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych staramy się o dotację na
budowę parkingu w systemie „Park and ride” wraz z budową ścieżek rowerowych między ulicą Długą a Knosały. Miejsca parkingowe miałyby powstać
przy dworcu kolejowym w Rojcy. Staramy się też o refundację środków zwią-

zanych z wymianą oświetlenia ulicznego. Dodatkowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach staramy się
o pieniądze na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych, które – jak już wspomniałem – miałyby być realizowane na „Górce”. Zabiegamy też o fundusze
na zagospodarowanie terenów zielonych w Radzionkowie, między innymi na
obszarze dawnej hałdy między ulicą Artura a Miedziową, a także na końcu
ulicy 27-go Stycznia. Chcielibyśmy także przeprowadzić przebudowę drzewostanu na ulicy Szymały. Liczymy, że dostaniemy środki z Programu Rozwoju
Dróg Lokalnych. Tym razem na odcinek – od ulicy Knosały do projektowanego ronda przy końcu ulicy Sadowej, a więc początku drugiego etapu budowy
obwodnicy.
Jakie jeszcze inne inwestycje zostaną zrealizowane w mieście w przyszłym roku?
W fatalnym stanie jest ulica 27-go Stycznia, na której remont zarezerwowaliśmy środki w budżecie na przyszły rok. Oczywiście dróg, które wymagają
kompleksowych prac modernizacyjnych jest więcej, chociażby ulica Gajdasa
czy część ulicy Sadowej. Drogi te sukcesywnie będziemy remontować w kolejnych latach. Pod koniec przyszłego roku powinniśmy też ruszyć z przebudową wiaduktu przy ulicy Zejera. Liczymy, że na realizację tej inwestycji
uda się pozyskać część środków z PKP.
Sporym wyzwaniem dla samorządów będą zmiany organizacyjne
w szkolnictwie. Czy gmina jest na nie przygotowana?
Jesteśmy na tyle przygotowani, na ile pozwala nam projekt ustawy. Do
końca roku mają być uchwalone nowe przepisy, wtedy rozpoczniemy procedury zmian organizacyjnych w systemie szkół. Do tej pory przeprowadziliśmy szczegółowe analizy demograficzne i techniczne poszczególnych
budynków. Jestem przekonany, że w Radzionkowie uda nam się przeprowadzić zmiany sprawnie, tak aby były jak najmniej odczuwalne przez dzieci
i rodziców. Oczywiście nowe regulacje wygenerują dodatkowe koszty dla
gminy. O szczegółach będziemy mogli rozmawiać w styczniu, kiedy ustawa wejdzie w życie.
W ostatnim czasie gmina odzyskała tereny „Tagoru”. Zaplanowano
tam budowę obiektu sportowego. Czy może Pan powiedzieć coś
więcej o tej inwestycji?
Aktualnie jesteśmy w trakcie przetargu na zagospodarowanie terenu. Mam
nadzieję, że oferty spełnią nasze oczekiwania i możliwości. Planujemy budowę pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią,
trybunami na 500 osób i oświetleniem. Z kolei budynek zamierzamy użyczyć na utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego dla dzieci i młodzieży.
Z bazy korzystać będzie około 200 młodych zawodników piłki nożnej klubu
UKS „Ruch” Radzionków. Wbrew pojawiającym się pogłoskom, nie będzie
to nowy stadion „Ruchu” Radzionków – możliwości techniczne i usytuowanie tego terenu nie pozwalają bowiem na realizację tak dużej inwestycji.
Oczywiście gościnnie będą mogli z niego korzystać zawodnicy klubu,
a nawet czasem rozgrywać tam mecze ligowe. Prace powinny zakończyć
się w sierpniu 2017 roku, jeśli przetarg zostanie pozytywnie rozstrzygnięty.
Chcemy skorzystać ze środków zewnętrznych, a w tym przypadku akurat
terminy są bardzo krótkie.
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Bezpieczeństwo

Dzielnicowi bliżej nas
Zmiana charakteru służby dzielnicowych oraz wprowadzenie do użytku dwóch aplikacji – „Moja Komenda”
i „Krajowa Mapa Zagrożeń” to efekt zarządzenia podpisanego przez Komendanta Głównego Policji.
Cel: ułatwienie kontaktu i współpracy dzielnicowych z mieszkańcami.
W połowie roku w życie weszło zarządzenie
Komendanta Głównego Policji, które opisuje
dokładnie jakie zmiany nastąpiły w służbie
dzielnicowych.
– Przede wszystkim, dzielnicowi są teraz wyłaniani w drodze konkursów. Dzięki temu mamy
pewność, że na to stanowisko trafiają osoby
o nieposzlakowanej opinii, charakteryzujące
się właściwymi cechami, na przykład komunikatywnością – mówi podinsp. Robert Paruch,
komendant policji w Radzionkowie. – Nie wysyłamy ich do służby patrolowej, ani do interwencji. Zadaniem dzielnicowego jest bycie jak
najbliżej ludzi, poznanie problemów mieszkańców i komunikowanie się z nimi. Funkcjonariusze mają być gospodarzami dzielnicy – dodaje.
W tym roku powstały dwie bezpłatne aplikacje mobilne na smartfony, które mają ułatwić mieszkańcom łączność z policją. „Moja

Komenda” to program pozwalający na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym. Po
wpisaniu swojego adresu, system wyświetla
imię i nazwisko odpowiedniego funkcjonariusza, który przydzielony jest do naszego
rejonu, a także numer telefonu i adres e-mail.
Druga aplikacja to „Krajowa Mapa Zagrożeń”, dostępna również w internecie. Jest to
wirtualna mapa, na której można zaznaczyć
konkretne miejsce w mieście i opisać jakie zagrożenie w nim występuje.
– Trzeba pamiętać, że mapa nie służy do zgłaszania interwencji. Od tego są numery alarmowe 997 i 112, w tej kwestii nic się nie zmieniło.
Aplikacja pozwala natomiast na zgłoszenie
zagrożenia, które jest niebezpieczne lub uciążliwe w danej okolicy, na przykład: spożywanie
alkoholu, zakłócanie spokoju, niewłaściwe parkowanie czy nawet handel narkotykami. Kiedy
znacznik z opisem zagrożenia zostanie przez

mieszkańca umieszczony, funkcjonariusze
otrzymują kartę weryfikacji zagrożenia. Udają
się na miejsce i sprawdzają, czy dane zjawisko
faktycznie tam występuje. Jeśli tak, podejmowane są oczywiście działania, aby je zwalczyć
– mówi podinsp. Robert Paruch.
Policja apeluje o rozważne zgłaszanie zagrożeń.
– Znaczniki na mapie umieszczane są anonimowo. Należy jednak pamiętać, że karta weryfikacji tworzona jest do każdego zgłoszenia,
więc nieprawdziwe informacje dodadzą policjantom wiele zupełnie niepotrzebnej pracy. Takie fałszywe alarmy niestety się zdarzały. Oczywiście można się do nas zwracać w różnych
sprawach (również sąsiedzkich czy osobistych),
jednak do tego służą inne formy kontaktu, nie
zaś wskazana aplikacja – mówi komendant
Radzionkowa. 

Czy znasz JUŻ swojego dzielnicowego?
Rejon służbowy nr 21:
»» Rojca

sierż. szt. Sebastian Golicz
tel: 727 032 636

Rejon służbowy nr 22:
»» „Stary Koniec”
»» „Górka”
»» Centrum

st. asp. Artur Miernik
tel: 727 032 635

Rejon służbowy nr 23:
»» „Danielec”
»» os. Ks. Knosały
»» ul. Knosały
»» ul. Śródmiejska
»» ul. Reymonta
»» Plac Jana Pawła II

st. sierż. Grzegorz Szeliga
tel. 727 032 634

Pełen wykaz ulic znajduje się na stronie www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl

WIELKIE PLANY...

Świąteczny jarmark za nami

dokończenie ze str. 2
Wszystkie inwestycje, o których mówiliśmy wymagają sporych nakładów finansowych. Czy budżet Radzionkowa je
uniesie?
Planujemy w granicach naszych możliwości. Mamy ciągle nadwyżki operacyjne i ta sytuacja powinna się utrzymać przez kolejne lata.
Jednak kumulowanie środków na duże projekty współfinansowane z programów operacyjnych lub w ramach OSI, wymaga zaciskania pasa, czasem na sprawach bieżących i ważnych dla mieszkańców. Jednak priorytetem do 2020 roku jest wykorzystanie środków
unijnych na nasze potrzeby. Musimy wspólnie wykorzystać te środki na dalsze unowocześnienie miasta, bo coraz więcej przesłanek
przemawia za tym, że będą to ostatnie unijne pieniądze. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Mieszkańcy Radzionkowa między 9 a 11 grudnia mogli zrobić zakupy
na świątecznym jarmarku. Na Placu Letochów ustawiono kilka specjalnych
stoisk, na których można było zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, ozdoby
świąteczne i upominki. Nie zabrakło muzycznych atrakcji. 9 grudnia wystąpił
Kataryniarz Śląski oraz Radzionkowska Orkiestra Rozrywkowa. Dzień później
w kolędowym repertuarze zaprezentowały się dzieci i młodzież radzionkowskich szkół i przedszkoli, świąteczne piosenki wykonał Chór Mieszany „Harfa”
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. W niedzielę, mimo niesprzyjających
warunków pogodowych, na scenie pojawili się pełni energii uczniowie radzionkowskiego LO, którzy zaprezentowali świąteczne przedstawienie „Obrazki z podwórka”. Można było posłuchać też Parafialnej Orkiestry Dętej oraz
Jacka Kieroka, który wystąpił ze świątecznym recitalem. Najmłodsi mogli
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem oraz podziwiać stajenkę
wykonaną przez radzionkowskiego rzeźbiarza Kazimierza Slotosza. 
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O migracjach
w Centrum
Deportacji
„Wędrówka ludów – powojenny
transfer ludności Polski” – pod
takim tytułem odbyła się konferencja naukowa w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
Celem spotkania w radzionkowskim
Centrum było zwrócenie uwagi na ruchy
migracyjne ludności Polski z różnych regionów kraju u schyłku II wojny światowej
oraz w latach późniejszych.
Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia burmistrza Radzionkowa dr. Gabriela
Tobora, który przybliżył uczestnikom historię powstania Centrum Deportacji. Następnie dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Arnold Kłonczyński przedstawił
temat emigracji z Polski do Szwecji w 1945
roku. Głos zabrał też prof. dr hab. Stanisław Jankowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego wykład
dotyczył specyfiki wysiedlenia Niemców
z Wielkopolski. Następnie, o migracjach
z i na Śląsk Opolski w latach 1945-1956
mówiła dr Adriana Dawid z Uniwersytetu
Opolskiego. Przedstawiciel Uniwersytetu
Śląskiego dr hab. Maciej Fic przedstawił
słuchaczom temat powojennego ruchu
migracyjnego na obszarze Górnego Śląska. Na zakończenie, dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jan Pisuliński
wygłosił wykład o powojennych przesiedleniach ludności ukraińskiej.
Organizatorami konferencji było Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku oraz Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego. 

Hodowcy gołębi
świętowali
Ostatnie tygodnie to czas podsumowań
działalności Polskiego Związku Hodowców Gołębi Oddziału Radzionków. Jak
co roku, jednym z głównych tematów
były loty dalekodystansowe. W tym roku
gołębie odbyły lot z holenderskiej miejscowości Zevenbergen do Radzionkowa,
pokonując blisko 1000 km. Uroczyste zakończenie sezonu odbyło się 26 listopada. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali pamiątkowe puchary. Z kolei
29 października odbyła się Gala Mistrzów
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Oddziału Radzionków. Najlepsi hodowcy zostali nagrodzeni pucharami. 

Pod koniec listopada zakończyły się prace związane z przebudową
ul. Lotników. Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku od
ul. Średniej do ul. Kużaja, w tym wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów
do posesji z kostki betonowej, położenie nowych chodników, a także wykonanie elementów uspokajających ruch drogowy.

Lotników jest gotowa
– Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wprowadzona została też nowa organizacja ruchu ograniczająca prędkość do 40 kilometrów na godzinę. Zmiana ta powinna zwiększyć bezpieczeństwo
uczestników ruchu – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł. Projekt sfinansowany został w połowie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a w połowie z budżetu gminy. Prace przeprowadził Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą
w Radzionkowie. 

Poszukiwani „Świadkowie Historii”
W ramach projektu Archiwum Historii
Mówionej, pracownicy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku poszukują osób, które
zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami i pozwolą je nagrać.
Celem przedsięwzięcia jest gromadzenie wspomnień związanych z doświadczeniami wojennej
i powojennej rzeczywistości. Centrum zbiera
m.in. relacje dotyczące wkroczenia Armii Czerwonej, deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku, problemów tożsamościowych i innych
zawiłości wynikających z życia na pograniczu
kulturowo-narodowościowym. Szczególnie poszukiwani są informatorzy, którzy z racji wieku lub
pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego uczestniczyli lub obserwowali ważne albo
ciekawe wydarzenia w naszym mieście.
Jednocześnie dyrekcja Centrum dziękuje
mieszkańcom, których wspomnienia już zostały zarejestrowane. Nagrania niebawem będą
dostępne na stronie www.deportacje45.pl
oraz na stronie www.e-historie.pl.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 307 35 36 lub mailowy: kontakt@
deportacje45.pl.
Centrum wraz z Domem Współpracy PolskoNiemieckiej, Urzędem Miasta Radzionków oraz
Urzędem Miejskim w Bytomiu organizuje także

konkurs „W poszukiwaniu świadka historii”. Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.
Zadanie uczestników polegać będzie na wcieleniu się w role historyków-badaczy i utrwaleniu
w formie nagrania dźwiękowego wywiadu ze
„świadkiem historii”. Należy nagrać relację osoby, która uczestniczyła lub obserwowała ważne
wydarzenia w regionie. Wywiady powinny być
nie krótsze niż 2 minuty i nie dłuższe niż 10 minut.
Zgłoszony do konkursu wywiad powinien dotyczyć jednego z zagadnień:
1. Okres poprzedzający II wojnę światową
Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje rodzinne, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.).
2. Okres II wojny światowej
Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca,
zwyczaje doroczne, obrzędy itp.); walki na frontach
w okresie wojny; wywózki, deportacje w okresie
wojennym (transport, warunki w obozach przejściowych, życie w obozach).
3. Okres powojenny (1945-1952)
Organizacja życia po wojnie, nowy porządek; migracje ludności po wojnie (deportacje do ZSRR,
przesiedlenia na „ziemie odzyskane”, wysiedlenia
na zachód); mój region pod sowieckimi wpływami.
Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić w Centrum do 31.01.2017 roku. Gotowe prace należy
dostarczyć do 31.03.2017 r. pocztą elektroniczną,
tradycyjną lub osobiście do siedziby Centrum.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.deportacje45.pl
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Nowości w „MEDICI”

Sikorskiego w przebudowie

Jak co roku Poradnia Wielospecjalistyczna „MEDICI”
z Radzionkowa ma do zaoferowania mieszkańcom
miasta i okolic nowości medyczne.

Rozpoczęły się roboty związane z przebudową nawierzchni ulicy Sikorskiego (przy budynkach od nr 64 do nr 94). Aktualnie wykonawca prowadzi
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Koszt inwestycji
to ponad 69 tys. zł.
***
W styczniu 2017 r. rozpoczną się prace związane z przygotowaniem procedury
przetargowej dotyczącej przebudowy ulic: Przyjaźni, Wspólnej i Wiosennej,
a także ul. 27-go Stycznia. 

Od lutego 2016 roku poradnia posiada nowoczesne urządzenia laserowe /IPL +RF/ E – light. IPL działa na zasadzie
selektywnej fototermolizy, której podstawą jest występowanie zjawiska wybiórczego pochłaniania promieniowania przez chromofory występujące u człowieka np.
melaninę, hemoglobinę. Fototermoliza niszczy struktury
docelowe bez naruszania tkanek sąsiednich. Natomiast
IPL wykorzystuje impulsywne światło pulsacyjne i emituje rozproszoną wiązkę promieni świetlnych. W takiej
postaci może docierać do różnych warstw skóry.
Połączenie działań w jednym urządzeniu ma na celu
zwiększenie skuteczności wykonywanych zabiegów.
Wskazaniem do zastosowania tego typu urządzenia jest:
leczenie trądziku; usuwanie przebarwień np. z twarzy,
dłoni; fotoodmładzanie skóry np. twarzy, szyi i dekoltu;
usuwanie owłosienia. W poradni przed zabiegami przeprowadzamy bezpłatne konsultacje, kwalifikujące pacjenta do w/w zabiegów.

Tu będą mieszkania socjalne
Przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie od lipca br. trwają prace związane z budową nowego budynku, gdzie w przyszłości powstaną
mieszkania socjalne.
– Teren jest ogrodzony, przeprowadzono już prace ziemne i wylano fundamenty.
Aktualnie trwają roboty związane z wznoszeniem ścian fundamentowych. Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2018 roku – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PBROL II Sp. z o.o. i Sp. k.
z siedzibą w Radzionkowie. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł. 

Od września br. w poradni okulistycznej pracuje urządzenie USG oka w prezentacji B, służące do badania oka
i oczodołu w wielu schorzeniach okulistycznych np.:
odwarstwionej lub rozwarstwionej siatkówce, oddzieleniu naczyniówki, guzach wewnątrzgałkowych, mętach
w ciele szklistym, krwotokach przed lub siatkówkowych,
stanach pourazowych. Jest to badanie całkowicie bezpieczne, bezinwazyjne i bezbolesne. Stanowi ważną metodę diagnostyczną oka w przypadkach, gdy nie możemy ocenić głębszych struktur oka np. w zaćmie, bielmie
rogówki, krwotoku.
Od grudnia 2016 r. w poradni konsultacje będzie przeprowadzał dr n. med. Mirosław L. Nowicki, specjalista radiologii zabiegowej, zajmujący się małoinwazyjnym leczeniem chorób naczyń (malformacje – zmiany naczyniowe,
tętniaki aorty, tętnic trzewnych i obwodowych oraz chorób nowotworowych wątroby – pierwotne nowotwory
i przerzuty nowotworowe). Dr Nowicki jest konsultantem
w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie
oraz w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Jako pierwszy
w Polsce zaczął stosować terapię celowaną nowotworów
wątroby z użyciem mikrosfer opłaszczonych izotopem
Itr 90 oraz brachyterapię pod kontrolą tomografii komputerowej. Konsultacje pacjentów odbywać się będą po
wcześniejszym, ustalonym terminie w poradni „MEDICI”
w Radzionkowie przy ul. Sienkiewicza 43. Na konsultacje
pacjent musi dostarczyć dokumentację z dotychczasowego leczenia, płytkę z badaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego jamy brzusznej (nie
starsze niż 3 miesiące) i aktualne wyniki badań laboratoryjnych.
Sądzę, że te wszystkie nowości dla potrzebujących pacjentów spotkają się z dużym zainteresowaniem. Służymy
pomocą i informacjami w rejestracji poradni osobiście
w ustalonych godzinach otwarcia oraz telefonicznie pod
nr tel. 32 289 07 35 lub kom. 609 318 801. 
dr n. med. Joanna Cichoń
kierownik poradni

Co Mikołaj robi w Cydrze?
Pod takim hasłem 26 listopada br. odbyło się wielkie otwarcie
pierwszego w mieście Parku Handlowego „Cydr”. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Przedsiębiorstwa
Inżynieryjno-Budowlanego BUDECON S.A. – właściciela i wykonawcę PH „Cydr”: Prezes Zygmunt Pucharski i Wiceprezes Edyta
Pucharska oraz burmistrz Miasta Radzionków Gabriel Tobor.
Tego dnia na wszystkich klientów czekało wiele atrakcji. W ogrzewanym namiocie, dzieci mogły napisać list do świętego Mikołaja, zrobić sobie z nim
pamiątkowe zdjęcie, wykonać łańcuch na choinkę, bądź skorzystać z kącika,
gdzie śnieżynka malowała im twarze. Najmłodsi wspólnie z rodzicami tworzyli świąteczne stroiki, które zabrali ze sobą do domów, a także korzystali
z fotobudki, w której czekało na nich mnóstwo świątecznych gadżetów.
Klienci nowego centrum mogli też częstować się przygotowanymi specjalnie
dla nich smakołykami. Oprócz wspomnianych świątecznych atrakcji, sklepy
znajdujące się w galerii przygotowały dla swoich klientów specjalne oferty
i promocje.
Nowy park handlowy działa przy ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie. Znajdują się tu m.in.: CCC, Pepco, Media Expert, Rossmann i Biedronka. W najbliższym czasie planowane jest również otwarcie pierwszego w Radzionkowie
i okolicy Fitness Klubu BeFit oraz apteki. Przy centrum znajduje się też parking
na ok. 300 samochodów. 
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Bezpłatne
warsztaty

Przyroda zatrzymana w kadrze

Prawdziwa gratka szykuje się
w nowym roku dla miłośników
przyrody oraz fotografii. Śląski
Ogród Botaniczny w Radzionkowie we współpracy ze Związkiem
Polskich Fotografów Przyrody
(www.zpfp.pl) proponują mieszkańcom gminy (i nie tylko) udział
w szkoleniu z zakresu fotografii
przyrodniczej.
Warsztaty są bezpłatne i skierowane do
wszystkich entuzjastów natury – dzieci
od lat 14 i dorosłych. Nie trzeba przy tym
mieć specjalistycznego sprzętu fotograficznego, aczkolwiek mile widziane jest
posiadanie choćby najprostszego aparatu lub smartfona. Warsztaty poprowadzi
Adrian Król – członek Związku, mieszkaniec Radzionkowa, wielki pasjonat
przyrodniczej fotografii, wielokrotnie
nagradzany za swoje osiągnięcia. Pomocą i wsparciem służyć będą przyrodnicy
Śląskiego Ogrodu Botanicznego, dzięki
którym okoliczna przyroda nie powinna
mieć żadnych tajemnic.
W ramach szkolenia zaplanowano spotkania dwa razy w miesiącu, w wybrane
piątki i soboty. Pierwszy cykl warsztatów
będzie realizowany od lutego do czerwca. Zajęcia będą odbywać się głównie
na terenie ogrodu botanicznego oraz
Księżej Góry, ale także w okolicy Wacmanu i Danielca, oczek wodnych Nakiełki czy też w innych miejscach cennych przyrodniczo. Ponieważ przyroda
Radzionkowa jest w dużej mierze dzika,
a najciekawsze miejsca nie zawsze są
łatwo dostępne, należy zaopatrzyć się
w wygodny ubiór, odpowiedni do pogody, najlepiej niejaskrawych barw. Będziemy poznawać zmieniającą się pod
wpływem pór roku przyrodę, szukać ciekawych gatunków roślin i zwierząt, fotografować oraz zachowywać się zgodnie
z zasadami etyki przyrodniczej. Zajęcia
terenowe uzupełnione zostaną warsztatami stacjonarnymi przeprowadzonymi w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, gdzie poza wykładami z teorii
fotografii odbywać się będą prezentacje
dioporam, przeglądy wykonanych fotografii i wymiany uwag oraz spotkania
z zaproszonymi gośćmi… A co z tego
wyniknie – kto wie? Startujemy 17 lutego 2017 r. Zapisy pod nr tel. 534 99
45 77. 
Julia Góra

„Gęgawa” i „Ropucha zielona” to tytuły zdjęć autorstwa Adriana Króla z Radzionkowa. Oba zdobyły wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii
Przyrodniczej Foto-Eko 2016.

– Fotografią pasjonuję się od dzieciństwa. Pamiętam, że kiedy wracaliśmy z wakacji i przeglądaliśmy z rodzicami zdjęcia, to więcej było tam ujęć
przyrody i zwierząt niż nas – wspomina Adrian
Król.
Radzionkowianin zaczynał od aparatów kliszowych z wbudowanym obiektywem, a z biegiem lat dysponował coraz lepszym sprzętem.
W swoich pracach skupia się jednak przede
wszystkim na otaczającej nas naturze.
– Przyrody wokół nas jest coraz mniej. Chcę
uwiecznić te zjawiska, gatunki zwierząt i roślin,
które jeszcze istnieją. Nie wiadomo czy za kilka
lat nadal będziemy mogli je podziwiać – mówi.
W konkursie Foto-Eko 2016, organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” bierze udział regularnie. W tegorocznej edycji znalazł się wśród ośmiu wyróżnionych autorów.

– Gęgawę sfotografowałem na Bagnach Solnych,
niedaleko Kołobrzegu. Właśnie tam ten gatunek
gęsi ma swój teren lęgowy. Mogłem obserwować
dziesiątki tych zwierząt, zarówno osobniki dorosłe, jak i małe, które dopiero uczyły się życia –
mówi Adrian Król.
– Żeby zrobić drugie zdjęcie, musiałem wrócić na
Śląsk. Jesienią, w wiejskim otoczeniu, przygotowywaliśmy się do ogniska. Zbierałem belki, z których chcieliśmy zrobić ławy. Kiedy podniosłem
jedną z nich, zobaczyłem zieloną ropuchę, która,
wiedząc, że jest obserwowana, zaczęła pięknie
pozować – dodaje.
Osoby, które chcą pójść w ślady Adriana Króla
i spróbować swoich sił nie tylko w fotografowaniu przyrody, ale również obcowaniu z nią,
zapraszamy na warsztaty do Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie. 

Wspaniałe jubileusze małżeńskie
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyli 9 listopada burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor oraz przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł.
Dostojni jubilaci świętujący złote gody to: Aniela i Piotr Busek, Maria i Alfred Dolibóg, Maria
i Jerzy Kalus, Agnieszka i Paweł Klimczok, Teresa i Andrzej Łebek, Urszula i Karol Mrusek, Krystyna i Józef Musioł, Eugenia i Waldemar Musioł, Anna i Edmund Ormiński, Urszula i Eryk Renka,
Małgorzata i Jan Tobór. Natomiast jubilaci świętujący 65 lat pożycia małżeńskiego to: Anna
i Franciszek Krawczyk, Aniela i Hubert Michalik, Łucja i Józef Sprot oraz Stefania i Edmund Wieczorek. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych
lat spędzonych razem w zdrowiu i radości. 

PISZĄ
DO KURIERA
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Dzień życzliwości
i pozdrowień

W wierszu i piosence
W SP nr 1 dzieci uczęszczające do świetlicy zaprezentowały
przedszkolakom przedstawienie „Zwierzęta w wierszu i piosence”.
21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea święta wywodzi
się ze Stanów Zjednoczonych z 1973 r., kiedy to
dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem.
Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, a nie budują. Oryginalna nazwa święta brzmi „World Hello Day”
i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hello” (cześć)
do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień
Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach.
Do święta przygotowała się cała społeczność naszego
gimnazjum, tworząc plakaty promujące święto, którymi
udekorowano korytarze szkoły i salę gimnastyczną oraz liście, na których uczniowie i nauczyciele mogli przesłać pozytywne pozdrowienia. Członkowie Szkolnego Kabaretu
przygotowali skecz, a członkowie Szkolnego Klubu Bibliofila, kierowanego przez mgr Iwonę Mliczek, naklejki z uśmiechami oraz serię dowcipów wygłoszonych na wspólnym
spotkaniu w sali gimnastycznej. Uczniowie wysłuchali również dwóch referatów napisanych przez uczennice klasy
pierwszej – Olgę Ciunowicz i Wiktorię Wardęgę, na temat
roli uśmiechu i życzliwości w naszym codziennym życiu.
Ukoronowaniem spotkania były tańce – zumba i belgijka,
poprowadzone mistrzowsko przez mgr Agnieszkę Jochlik.
Cały dzień tworzyliśmy „Szkolne Drzewo Życzliwości i Pozdrowień” (namalował je Patryk Wyrzykowski), na którym
przyklejaliśmy pozdrowienia napisane na kolorowych, jesiennych liściach wykonanych podczas lekcji techniki pod
kierunkiem mgr Janiny Siwakowskiej. Nad jego powstawaniem czuwała mgr Patrycja Słupik – pedagog szkolny.
W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień jako jedno z zadań współfinansowanych z budżetu państwa, w ramach
Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+”. 
Weronika Sitarz
zastępca dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, szkolny koordynator programu w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Bezpieczna+”

Oprócz wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, dzieciaki śpiewały także
znane wszystkim piosenki. Kolorowe stroje dodawały uroku małym aktorom.
Przedstawienie bardzo podobało się najmłodszym i uczniowie zostali zaproszeni do ponownych występów. Szkoła jest dumna, że w swoich szeregach
ma tak zdolnych uczniów. Nie byłoby jednak tak fantastycznego występu bez
pomocy i zaangażowania rodziców, którzy pomogli w przygotowaniu strojów
na tę okazję. 
Agnieszka Brenza

Pyszna kanapka? Czemu nie!
Pyszna kanapka to temat konkursu plastycznego zorganizowanego przez świetlicę Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.
Głównym celem konkursu było promowanie zdrowego odżywiania się.
Oczywiście oprócz tego przygotowanie ciekawej, zdrowej i kolorowej kanapki zapewniło dzieciom mnóstwo zabawy. Wszystkie dostarczone prace były
bardzo interesujące. Wybranie tych najładniejszych było dla oceniających
prawdziwym wyzwaniem. Za trud włożony w przygotowanie pracy konkursowej każde dziecko otrzymało miłą niespodziankę.
Konkurs nawiązywał do programu „Śniadanie Daje Moc”, w którym uczestniczy szkoła. Jego celem jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego
odżywiania się i roli śniadania w diecie dzieci. 
Agnieszka Brenza

Historia statku i ludzi
M/S „Radzionków” to statek kategorii drobnicowca, który od
1972 roku pływał po morzach i oceanach całego świata. Historię
statku i marynarzy, którzy na nim pracowali, opisał mieszkaniec
Radzionkowa Marek Wrodarczyk, pasjonat marynistyki.
„M/S „Radzionków”. Historia statku i ludzi” powstała na bazie historycznych
książek oraz materiałów udostępnionych przez Polskie Linie Oceaniczne
i osoby prywatne. Nieocenione były wspomnienia Emilii Baci – matki chrzestnej statku oraz Jana Wieczorka, który pływał na „Radzionkowie”, a także
uczestniczył w jego budowie. Książka opisuje historię statku i ludzi z nim
związanych. Sporo miejsca poświęcono także morskim tradycjom miasta,
które zapoczątkowano już w okresie międzywojennym i są pielęgnowane
do dzisiaj.
Książka będzie miała oficjalną promocję w styczniu 2017 roku. 5 grudnia, górnicy uczestniczący w barbórkowej biesiadzie, otrzymali ją przedpremierowo. 
DW
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Uśmiech
dziecka

Talentiada za nami

Już po raz dwunasty, radzionkowska publiczność miała szansę na
spełnienie dobrego uczynku.
17 grudnia o godz. 18.00 na deskach
Centrum Kultury „Karolinka” zaprezentowały się gwiazdy śląskiej estrady, m.in. Jolanta i Jacek Kierok,
Bernadeta Kowalska wraz z przyjaciółmi, zespół Blue Party, GoldenMix,
Kiersi i wielu innych. A wszystko to
z okazji Koncertu Charytatywnego
„O uśmiech dziecka”, współorganizowanego przez Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Oddział im. Jana
Pawła II w Radzionkowie. 

Pasmo
sukcesów
Nie od dziś wiadomo, że w Radzionkowie mieszkają ludzie z pasją. Dotyczy to także młodzieży.
Zimowy czas na pewno nie uśpił talentów drzemiących w tancerzach,
trenujących na co dzień w Centrum
Kultury „Karolinka”. W VII Ogólnopolskim Konkursie Tańca Śląskiego „Trojak 2016” podium wywalczyli: Marta
Konik, Natalia Ochman i Marek Golus
(I miejsce) oraz Anna Książek, Wiktoria Ścigała i Karol Sapota (III miejsce).
Duety wypadły równie imponująco:
Olga Korbel w duecie z Michałem
Szczygłem triumfowali w tańcach
parowych „Kowol” i „Zajączek”, natomiast duet Aleksandry Klica z Piotrem Lubosikiem zajął II miejsce.
Sukces odniosły również tancerki
współczesne, reprezentujące Młodzieżowy Teatr Tańca Współczesnego „Six
Limbs Group”, które za swój występ
podczas III Festiwalu Teatrów Tańca
„Poruszenie” zajęły pierwsze miejsce
na podium. Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów! 

W VII Ogólnopolskim konkursie wokalnym „Talentiada 2016” wzięło udział 75
wykonawców.
Uczestnicy przyjechali z różnych miejscowości. Jury w składzie: Karina Bisaga, Mariola
Lis oraz Robert Kier, spośród wszystkich wykonawców wybrało zwycięzcę, który zdobył nagrodę – Grand Prix VII Konkursu wokalnego „Talentiada 2016”. Laureatką konkursu została dziesięcioletnia Oliwia Kopiec z Radomska. Nagrodą jest możliwość nagrania wybranego przez siebie utworu muzycznego w Brat Studio w Rudzie Śląskiej wraz
z rejestracją wideo. Zdobywca Grand Prix wystąpi również na scenie głównej podczas
Dni Radzionkowa w czerwcu 2017 roku. Jury przyznało również nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. I tak w kategorii do 11 lat I miejsce zdobyła Oliwia
Kopiec, II miejsce Daniel Nowak, III miejsce Zuzanna Lemantowicz, a wyróżnienia:
Aleksandra Bielewicz, Laura Mrugacz, Zuzanna Szewioła Magdalena Siwek, Małgorzata Szmajduch oraz Zuzanna Madej. W kategorii od 12 lat I miejsce zdobył zespół „Mix
Voices”, II miejsce Beata Winiarz, III miejsce Dominik Franusik, a wyróżnienia Weronika
Pagieła, Arkadiusz Politowski, Zuzanna Piech, Marta Sanigórska oraz Martyna Wojnar.
Kolejna edycja „Talentiady” odbędzie się 25 listopada 2017 roku. Już dzisiaj wszystkich
serdecznie zapraszamy. 

Koncerty dla Babci i Dziadka
Wyjątkowe koncerty przygotowane z myślą o wszystkich babciach i dziadkach, wykonane zostaną przez członków grup trenujących w „Karolince”.
Specjalny program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” będzie można zobaczyć 12 lutego 2017 r. aż dwa razy: o godz. 16.00 i o godz. 18.30, natomiast występy
grup tańca nowoczesnego, współczesnego, towarzyskiego oraz dzieci uczęszczających na zajęcia baletu i rytmiki tydzień później, 19 lutego o godz. 16.00 i 18.00. 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

„Królowa Śniegu 3. Ogień i lód”
Chociaż Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do
radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr.
14 stycznia
godz. 16.00, bilety: 12 zł

„Przełęcz ocalonych”
Schyłek drugiej wojny światowej.
Armia amerykańska toczy ciężkie
walki z Japończykami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. Strategicznym
celem jest wyspa Okinawa, której
zdobycie może oznaczać ostateczną
klęskę Japonii.

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury „Karolinka”

14 stycznia
godz. 18.00, bilety: 12 zł

„Vaiana: Skarb oceanu”
Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi
żeglarze na świecie przemierzali wody południowego Pacyfiku
i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak
w pewnym momencie ich wyprawy
ustały na całe tysiąc lat – i nikt nie
wie dlaczego…
28 stycznia,
godz. 16.00, bilety: 12 zł

„Firmowa gwiazdka”

Ciebie wołam
Za nami koncert „Ciebie wołam”. 11 grudnia o godz. 18.00 Karina Bisaga wraz z rodziną i przyjaciółmi w składzie: Dominika Wiśniewska, Piotr Bisaga, Szymon Bisaga,
Teresa Bisaga, Grzegorz Czuchaj, Robert Zowada, Karol Makowski, Szymon Makowski oraz Karol Mankiewicz poprowadziła uwielbienie podczas koncertu, zapraszając
do modlitwy wszystkich obecnych. Motywem przewodnim wydarzenia było uwielbianie Boga w miejscu publicznym, niekoniecznie związanym z kultem religijnym.
Zespół udowodnił, że przyjacielskie spotkania muzyczne mogą być również okazją
do pogłębiania swojej wiary. 

Firmowa impreza gwiazdkowa zwana
popularnie „śledzikiem” to nieodłączna część miejskiego rytuału bożonarodzeniowego. Nierzadko dzieją się
tam rzeczy, na których widok święty
Mikołaj posiwiałby do reszty.
28 stycznia,
godz. 18.00, bilety: 12 zł
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie

O caritasie słów kilka
jąc go. Szkody górnicze, fedrującej na całość kopalni „Dymitrow”, doprowadziły do przesiedlenia zakładu do Bytomia Łagiewnik, skąd trafiliśmy
do Radzionkowa jesienią 1990 r.

W 1990 roku na radzionkowską ziemię trafiła placówka,
której wtedy nikt tu nie chciał. Były protesty, obawy,
dyskusje. Minęło 26 lat. Czas zrobił swoje, dziś już nikt nie
pamięta o obawach. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na dobre zagościł w Radzionkowie.
Z okazji naszego małego jubileuszu 21 października br. odwiedzili nas zacni goście, wśród których był burmistrz Gabriel Tobor. Po występach artystycznych naszych wychowanek, goście dotarli do sali konferencyjnej,
gdzie dowiedzieli się, że historia naszej placówki rozpoczęła się w Bytomiu w 1893 roku. Przy obecnej ul. Strzelców Bytomskich 51 powstał budynek domu poprawczego lub domu dla dziewcząt moralnie zagrożonych, prowadzony przez niemieckie siostry Dobrego Pasterza. Budynek
był stale rozbudowywany. Przed wybuchem II wojny światowej mógł
pomieścić 300 dziewcząt z całych Niemiec. W trakcie wojny placówka
działała, pomagała, dawała schronienie, żywiła i wychowywała. W 1945
roku niemieckie siostry musiały opuścić budynek i wyjechać, a ich miejsce zajęły Lwowianki ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Po wojnie w Zakładzie Wychowawczym w Bytomiu przebywało średnio ok. 120
dziewcząt z całej Polski. Niestety zakład siostrom zabrano, upaństwawia-

Kanarki nadal śpiewają
Już po raz pięćdziesiąty odbyły się w Radzionkowie
Mistrzostwa Śląska Kanarków Śpiewających „Karolinka
2016”. W dniach 18-20 listopada w Centrum Kultury „Karolinka” podziwiać można było egzotyczne ptaki.
W ubiegłym roku świętowaliśmy Złote Gody – 50-lecie Śląskiego Związku
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Oddział radzionkowskich
adeptów śpiewu kanarków harceńskich jest jednym z liczniejszych na
Śląsku, działa bardzo prężnie. Aktywność związku sprawia, że wielu hodowców z innych miast nawiązuje z nami ścisłą współpracę. Dlatego też
w tegorocznym konkursie wzięli udział hodowcy nie tylko z naszego miasta, ale również z Gliwic, Czeladzi, Bytomia i okolic. Prestiżowe nagrody
zdobyli jednak hodowcy z naszego koła: Henryk Przykuta i Wit Żelazko.
Zawody są okazją do wymiany doświadczeń oraz planowania udziału
w różnych turniejach. Hodowcom życzmy wiele wytrwałości i sukcesów.
Warto, by młodzi zainteresowali się tą wyjątkową pasją i przejęli dziedzictwo kontynuowania tej wspaniałej „śpiewaczej” dyscypliny, wszak z tego
ponoć Radzionków słynie!
Rudolf Sobczyk

O resocjalizacji po radzionkowsku
W 1993 r. wychowawcy, pedagodzy i ówczesna Dyrekcja MOW wyszli
naprzeciw tendencjom reformatorskim i rozpoczęli pracę z młodzieżą
w oparciu o tzw. IPR (Indywidualny Program Resocjalizacji). Następnym
etapem zmian było powołanie grupy autonomiczno-adaptacyjnej jako
swego rodzaju eksperymentu. Jej celem było zminimalizowanie sytuacji
stresowych, jakie towarzyszą nowo przybyłym dziewczętom w pierwszych dniach pobytu w placówce. Te zmiany to również wdrażanie do
samodzielności wychowanek. Od września 1998 r. trzy grupy przystąpiły
do realizacji zasad pełnej samodzielności wychowanek w zakresie wyżywienia. Uwzględniając pozytywne doświadczenia grup prowadzących
program usamodzielniania do 2001 roku wszystkie pozostałe grupy wychowawcze przyjęły tę formę pracy. Każda grupa posiada własną kuchnię i jadalnię. Samodzielnie przygotowywane są wszystkie posiłki i prowadzone gospodarstwa domowe. Każda grupa analizuje swój budżet,
określa potrzeby i wydatki, ustala jadłospisy i przeprowadza zakupy.
Każda grupa rozlicza się z pobranych pieniędzy i prowadzi dokumentację. Funkcja wychowawcy jest doradcza i kontrolująca. Dwa lata temu
utworzono dla dziewcząt, mających opuścić placówkę, grupę usamodzielniającą. Jej zadaniem jest przygotowanie dziewcząt do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
Razem, czy osobno
Niestety, władze samorządowe Radzionkowa nie są naszym organem
prowadzącym, co niewątpliwie utrudnia naszą współpracę. W ciągu
ostatnich kilku lat obie strony pokazały jednak dobrą wolę, chęć współpracy i zaangażowanie, organizując wspólnie liczne imprezy. Mam nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wspólne korzyści, a każdy mieszkaniec Radzionkowa wymieniając rzeczy, z których może być dumny
w jego mieście wymieni również naszą skromną placówkę.
Jakub Zagórski, nauczyciel w MOW Radzionków
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 27 października 2016 roku na XXVII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXVII/210/2016 w w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
2. Uchwałę Nr XXVII/211/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3. Uchwałę Nr XXVII/212/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4. Uchwałę Nr XXVII/213/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XXVII/214/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XXVII/215/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XXVII/216/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XXVII/217/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XXVII/218/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XXVII/219/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
11. Uchwałę Nr XXVII/220/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. poprzez wniesienie
majątku stanowiącego własność Gminy Radzionków aportem do spółki;
12. Uchwałę Nr XXVII/221/2016 w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Bytom;
13. Uchwałę Nr XXVII/222/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w latach 2017-2020.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 24 listopada 2016 roku na XXVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXVIII/223/2016 w w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
2. Uchwałę Nr XXVIII/224/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3. Uchwałę Nr XXVIII/225/2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2017;
4. Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2017;
5. Uchwałę Nr XXVIII/227/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
6. Uchwałę Nr XXVIII/228/2016 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków na lata 2015-2020;
7. Uchwałę Nr XXVIII/229/2016 w sprawie zmiany Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gminie Radzionków;
8. Uchwałę Nr XXVIII/230/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XXVIII/231/2016 w sprawie programu współpracy na rok 2017 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10. Uchwałę Nr XXVIII/232/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/225/2016
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 24 listopada 2016 r
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE
L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 w następującej wysokości:
1) od 1 m² powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł;
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego – 0,01 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł;
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł;
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2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,71 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,09 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł;
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,60 zł;
4) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/120/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł
UCHWAŁA NR XXVIII/226/2016
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2017
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 10 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.
Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 330 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 574 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 710 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

15

15

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie
800

860

860

1448
3 osie

12

21

21

924

984

1176

1824

4 osie i więcej
12
29

29

1206

1914

1914

2840

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 728 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
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dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

31

zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

13

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie

31

800

1066

1634

2244

3 osie i więcej
12

40

40

1442

1996

1996

2954

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 410 zł,
4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

25

zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
1 oś

25

446

460

472

650
2 osie

12

28

490

550

28

33

712

984

33

38

984

1496

1330

1970

38

3 osie i więcej
12

38

38

5) od autobusu:

786

1092

1092

1484

autobusy

liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)

stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsca

490

równej lub większej niż 22 miejsca

550

§ 2.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/121/2015 z dnia 26 listopada 2015r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł
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To był zacięty turniej
Równocześnie na
siedmiu kortach
rywalizowali 29 października zawodnicy
w VI Mistrzostwach
Radzionkowa w Badmintonie.
W rozgrywkach
udział wzięło 40
uczestników, których
podzielono na trzy
kategorie.
Z roku na rok poziom rozgrywek jest coraz wyższy, nie inaczej było
tym razem. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysokie umiejętności techniczne, dzięki czemu każdy mecz był niezwykle zacięty.
W kategorii „mocny amator” bezkonkurencyjny okazał się Paweł
Gansiniec. Kolejne miejsca na podium zajęli Sebastian Konieczny
i Robert Borszcz. Wśród początkujących amatorów zwyciężył Janusz
Sochacki, przed Tomaczem Czarnikiem i Marcinem Wyszogrockim.
Kategorię kobiet zdominowała Anna Ślązok, która za sobą zostawiła
Martę Wysypoł oraz Katarzynę Dubiel.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju. Podziękowania kierujemy do Uczniowskiego Klubu Sportowego „LABA”
Radzionków, współorganizatora zawodów. 

Turniej „Ecika”
rozstrzygnięty!
VII Turniej Halowej Piłki nożnej zorganizowany z okazji
Święta Niepodległości za nami. 19 listopada w zawodach
wzięło udział dziewięć drużyn. Po raz pierwszy turniej
odbył się o Puchar „Ecika” – Mariana Janoszki, piłkarza
legendy radzionkowskiego „Ruchu”.
Forma rozgrywek uległa zmianie w stosunku do poprzednich edycji.
Najpierw, zespoły rywalizowały w trzech grupach. W zależności od zajętego miejsca, drużyna trafiała do kolejnego etapu, gdzie w grupach
walczono o miejsca 1-3, 4-6 i 7-9. Po bardzo zaciętych pojedynkach najlepsza okazała się siemianowicka drużyna Autor Team, która pokonała
FC Bar Karolinka z Rudy Śląskiej (II miejsce) oraz radzionkowską UKS
„Ruch Rodzice”, który ostatecznie zajął III miejsce.
W turnieju po raz kolejny udział wzięła pani Justyna Dyrda, która reprezentowała barwy UKS „Ruchu Rodzice”. Na uwagę zasługuje również udział w jednej drużynie ojca i syna: Stanisława i Dawida Hajdów,
z których drugi okazał się również zwycięzcą konkursu podbijania piłki. Zwycięzców nagrodził Marian Janoszka. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

O „Złotą Sikawkę”

Po raz drugi z rzędu najlepszymi piłkarzami pośród
strażaków zostali przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
Turniej na hali radzionkowskiego MOSiR-u, który odbył się 30 listopada,
był rozgrywany po raz piąty. W zawodach wzięło udział sześć drużyn.
Wszystkie pojedynki były bardzo zacięte, a zawodnicy jak na strażaków przystało, wykazali się wyjątkową sprawnością i kondycją (każda
z drużyn rozegrała 4 pojedynki). W finałowym pojedynku Chorzowianie jedną bramką wygrali z bytomskimi strażakami (w ubiegłym roku
trzecie miejsce). W pojedynku o III miejsce piekarscy strażacy pokonali
kolegów z Będzina również 1:0, a w pojedynku o miejsce V Tarnowskie
Góry pokonały Radzionków 2:1. Tym razem strażacy nie tylko mieli okazję sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności, ale zmierzyli się również
w przeciąganiu liny. W finale konkursu będzińscy strażacy „przeciągnęli” strażaków z Radzionkowa i to oni zostali najsilniejszą drużyną
turnieju. Tradycyjnie odbył się również konkurs strzałów do bramki
pośród przybyłych na zawody komendantów. Ponownie w tym roku
konkurs wygrał zastępca komendanta KP PSP w Tarnowskich Górach
– brygadier Sławomir Rak, który pokonał: swojego szefa komendanta
brygadiera Piotra Krężeloka, komendanta KM w Piekarach Śląskich brygadiera Przemysława Pieniężnego oraz komendanta KP w Tarnowskich
Górach w stanie spoczynku starszego brygadiera Ryszarda Świderskiego. Na zakończenie zostały wręczone dyplomy, medale oraz wyjątkowo oryginalny puchar – Złota Sikawka Strażacka. 

Zapowiedź

Do gry uczniowie!
W nowym roku MOSiR przygotował kilka ciekawych wydarzeń
dla uczniów radzionkowskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Poza imprezami w czasie ferii, zorganizowane zostaną również turnieje w różnych dyscyplinach. Pierwsze zawody odbędą się 12 stycznia.
Uczniowie wezmą wtedy udział w Mistrzostwach Radzionkowa w Koszykówce. Na trzech boiskach jednocześnie rywalizować będą dziewczyny i chłopcy. Kolejne zawody, tym razem Mistrzostwa Radzionkowa
w Siatkówce, odbędą się 10 lutego. Zapraszamy do kibicowania! 

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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Cidry przygotowują się do świąt
Klub Sportowy „Ruch” Radzionków przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka”. Zawodnicy i pracownicy „Ruchu”
wraz z osobami, które odpowiedziały na klubowy apel zakupili: żywność, odzież, środki
czyszczące, artykuły szkolne, zabawki, itp.
Wierzymy, że mobilizacja „Żółto-Czarnych”
przełoży się na uśmiech i radość obdarowanej rodziny.
***
Cidry mają swoją bombkę choinkową.
Mieszkańcy Radzionkowa i kibice „Ruchu”
Radzionków najbliższe święta będą mogli
spędzić przy choince ubranej w bombki
z hasłem „Cidry!”. Wyprodukowano zaledwie
200 sztuk, dlatego warto się w nie jak najszybciej zaopatrzyć. Produkt dostępny jest
na Targowisku Miejskim, w sekretariacie „Ruchu” Radzionków oraz w sklepie CiderModa
w Radzionkowie. 

Finał XV Grand Prix Radzionkowa w szachach
Czwarty turniej finału XV GP Radzionkowa w szachach odbył się
5 listopada. LO w Radzionkowie gościło 45 szachistów. Zawody
rozegrane zostały na dystansie siedmiu rund z czasem gry po 15 minut dla każdego uczestnika. Rywalizowały dwie grupy: juniorów do
16 lat i OPEN.
W grupie OPEN w dobrym stylu wygrał Jarosław Pietrucha z wynikiem 6 pkt
z 7 partii. Po 11 startach w tegorocznym GP Radzionkowa został on bezapelacyjnym zwycięzcą całego turnieju. W grupie juniorów zwyciężyła Anna Tim z 7 pkt,
która w tym dniu była najlepiej dysponowana. Kolejne miejsca wśród juniorów
zajęli: Patryk Dembicz, Igor Solny, Szymon Turczyn, Wojciech Tim. Cały turniej
w grupie juniorów wygrał jednak zawodnik z MDK Bytom Patryk Dembicz, debiutujący na naszej imprezie. W klasyfikacji ośmiolatków zwyciężył Wojtek Tim przed
Marcinem Hajdą i Alicją Hajduk. W tej grupie zagrało aż dziewięciu zawodników.
W ostatnim turnieju Grand Prix w grupie OPEN wystąpiło 22 szachistów – w tym
bardzo utalentowana juniorka dziesięcioletnia Alicja Białek, która potraktowała te
zawody jako przygotowanie do turnieju juniorek na szczeblu Mistrzostw Polski.
Liderami od początku byli Marek Tyroń i Jarek Pietrucha. Ich partia w zasadzie rozstrzygnęła wyniki czwartego turnieju i całego XV GP Radzionkowa. Jarek Pietrucha zdobył 6 pkt z 7 partii. Kolejne miejsca zajęli: Marek Tyroń (5½ pkt), Kazimierz
Tchórzewski (5 pkt) i plejada kilku zawodników z dorobkiem 4½ pkt – Jerzy Klementys, Kamil Machura i Robert Sowa.
Biorąc pod uwagę występy zawodników z Radzionkowa, najlepszym w grupie
OPEN był Henryk Duzdowski, a najlepszym juniorem – Łukasz Potempa. Wielkie
gratulacje dla „Benjaminów”, czyli najmłodszych uczestników, wśród których wygrał nasz zawodnik – Marcin Hajda. W całym turnieju XV GP Radzionkowa składającym się z czterech turniejów, zagrało 82 zawodników (42 seniorów i 40 juniorów).
Szczególnie dziękuję organizatorom: Stowarzyszeniu Szachowemu i Gier Umysłowych „PIONEK” Radzionków, Urzędowi Miasta Radzionków, który ufundował nagrody rzeczowe oraz Dyrekcji LO za udostępnienie auli na rozgrywki. Szczegółowe
wyniki opublikowano na stronie www.chessarbiter.com. 
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Uczniowski Klub Sportowy zakończył kolejną rundę piłkarskich zmagań. Na boiskach rywalizowało aż dziewięć zespołów UKS „Ruch” Radzionków, które startowały w sześciu kategoriach wiekowych.

Świetne wyniki UKS „Ruch” Radzionków
Największym sukcesem pochwalić się może drużyna z rocznika
2004, która broniła tytułu Mistrza Śląska w swojej kategorii wiekowej. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania i znów zdobyli pierwsze miejsce w województwie. Również inne zespoły UKS „Ruch”
Radzionków odnoszą spore sukcesy. Na najwyższym szczeblu wojewódzkim, jakim jest I i II liga, występują aż cztery roczniki naszego klubu. Jest to jeden z najlepszych wyników całego województwa śląskiego. Rzadko zdarza się, że dany klub może się pochwalić
kilkoma rocznikami na najwyższym szczeblu rozgrywek. To udaje
się w Radzionkowie. Na poziomie rozgrywek wojewódzkich występują roczniki: 2002, 2003, 2004, 2005, czyli wszystkie możliwe
na chwilę obecną. Młodsze roczniki (2006 i 2007) grają w rozgrywkach podokręgu, przygotowując się do startów o najwyższe cele.

Z kolei najmłodsi adepci piłki nożnej w naszym klubie (roczniki
2008, 2009, 2010, 2011), bawią się piłką nożną, nie myśląc jeszcze
o wielkiej karierze sportowej. Najmłodsze roczniki startują w licznych turniejach piłkarskich, w których rywalizują z drużynami ze
Śląska lub innych województw. W okresie zimowym UKS „Ruch”
Radzionków wraz z Miastem Radzionków organizują cykl turniejów „Cider Cup 2017 – O Puchar Burmistrza Miasta Radzionków”.
Zawody są przeznaczone dla najmłodszych dzieci, a ich celem
jest dostarczenie jak największej ilości uśmiechu biorącym udział
w sportowej zabawie. W turniejach, które odbywać się będą w radzionkowskiej hali MOSiR, wystąpi kilkaset dzieci w wieku 6-11 lat.
Zapraszamy do kibicowania! 
Henryk Sobala

Rozgrywki w decydującej fazie
Rozgrywki II ligi kobiet wkraczają w decydującą fazę. „Sokół” jest już na półmetku fazy zasadniczej. Przed nami tylko jedna kolejka rozgrywana w tym roku,
a od stycznia czekają nas kolejne emocje.
Nasze zawodniczki bardzo dobrze rozpoczęły rundę rewanżową. Wygrały bowiem spotkanie z „Zorzą” Wodzisław Śląski
na trudnym terenie rywala. Dzięki tej wygranej „Sokół” awansował na czwarte miejsce
w tabeli, wyprzedzając KS AJD „Częstochowiankę” Częstochowa. W 11. kolejce na własnej hali podejmowaliśmy lidera tabeli –
MKS „Polonię-Stal” Świdnica. Zawodniczki
zafundowały nam ogromne emocje w koń-

cówce spotkania, gdzie zabrakło odrobiny
szczęścia i set zakończył się wynikiem 35:33
dla Świdnicy, tym samym goście wygrali
cały mecz w stosunku 3:0. Kolejne spotkanie
z „Polonią” Łaziska Górne to pewna wygrana drużyny z Radzionkowa – nasze zawodniczki nie oddały bowiem rywalkom nawet
seta. Przed świętami „Sokół” rozegra jeszcze
jeden mecz we własnej hali. Będzie to zacięty i interesujący pojedynek, gdyż po drugiej
stronie siatki stanie drużyna z Opola – aktualny wicelider. Nasze zawodniczki są jednak w stanie zrewanżować się za porażkę
w pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi
dwoma zespołami. Później rozgrywki zosta-

ną wznowione na początku stycznia. Przed
zespołem z Radzionkowa bardzo trudne
i bardzo ważne mecze, kolejno z drużynami
„Olimpia” Jawor oraz „Częstochowianka”
Częstochowa. Są to zespoły, z którymi Sokół
walczy o miejsce w pierwszej czwórce tabeli. Zachęcamy więc do wspierania naszych
dziewczyn i zapraszamy na mecze.
Wszystkim kibicom i fanom życzymy ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, szampańskiego sylwestra oraz samych
sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku
– zawodniczki oraz zarząd MKS-u „Sokół”
Radzionków. 

