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Miastem rządzili seniorzy
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Mundurowi
na pikniku

Przekazaniem symbolicznego
klucza do bram miasta przez
burmistrza Gabriela Tobora na ręce
Jerzego Hajdy – przewodniczącego
radzionkowskiego Oddziału
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów rozpoczęły
się Senioralia 2016 w Radzionkowie.
W dniach 28 sierpnia – 2 września
miastem rządzili seniorzy.

Przedstawiciele służb
mundurowych zjawią się
10 września w Radzionkowie.
Okazją do spotkania
z funkcjonariuszami będzie
siódma edycja Pikniku Służb
Mundurowych. Mieszkańców
zapraszamy od godz. 14.00
na plac przy ul. Kużaja 17-19,
gdzie służby rozlokują swoje
bazy.

Wydarzenie zainaugurowała uroczysta Msza
święta, która odbyła się w niedzielę 28 sierpnia na Księżej Górze. Po jej zakończeniu rozpoczął się Festyn Rzemieślniczy. Na kilkunastu stoiskach lokalne produkty i wyroby
prezentowali rzemieślnicy i przedsiębiorcy
związani z regionem.
str. 6

Uczestnicy pikniku będą mogli podziwiać
sprzęt i możliwości działania policji, straży
miejskiej, straży pożarnej, straży granicznej,
Inspekcji Transportu Drogowego, celników
i wojska. Pojawią się też Grupy Rekonstrukcji
Historycznej.
str. 5

Radzionkowskie firmy nagrodzone
W sobotę, 27 sierpnia w zespole
pałacowo-parkowym w Brynku
odbyła się doroczna Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich
Górach, podczas której wręczane
są nagrody biznesowe dla najprężniej działających lokalnych firm.
Wśród laureatów znaleźli się również przedsiębiorcy z Radzionkowa.
Statuetki „Kruszec Biznesu” w kategorii
„usługa roku” przyznane zostały radzionkowskiej Restauracji Appassionata za łączenie
tradycji z nowoczesnością oraz Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu,
którego udziałowcem jest gmina Radzionków,
za kompleksową usługę dostarczania ciepła
systemowego z programem ograniczenia niskiej emisji. Z kolei w kategorii „firma rodzinna”
wyróżnienie trafiło do przedsiębiorstwa Mazur

W centralnej części
zdjęcia burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor
oraz laureat nagrody
Spiżowy Jorg Pan Fabian
Mateja.

Spółka Jawna, która działa na rynku ponad 30
lat. Spółka prowadzi w Radzionkowie halę przy
ul. Nałkowskiej 11 oraz biurowiec przy ul. Kużaja
57. Nowym kierunkiem rozwoju firmy jest sklep
internetowy z eleganckimi wyrobami ze szkła
hartowanego zdobionego wzorami metodą
rzeźbienia i piaskowania.

W trakcie Gali przyznana została również nagroda „Spiżowy Jorg”. Trafia do firm, które
w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, jak i promocji Radzionkowa.
Tegorocznym laureatem wyróżnienia została
Firma Wielobranżowa Mateja Fabian. 
(ŁK)
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rozmowa z Jackiem Bątkowskim
Komendantem Straży Miejskiej

Blisko mieszkańców
W maju zakończył Pan służbę w policji. To jednak nie koniec
Pana przygody ze służbami mundurowymi. Od 27 czerwca
pełni Pan funkcję Komendanta Straży Miejskiej.
W policji przepracowałem ponad dwadzieścia pięć lat. Po nabyciu praw emerytalnych doszedłem do wniosku, że czas odpocząć i poszukać nowych wyzwań. Akurat w tym samym czasie
na emeryturę przeszedł komendant radzionkowskiej Straży Miejskiej – Henryk Kwiecień. Ogłoszony został konkurs na stanowisko
komendanta. Pomyślałem, że to może być coś dla mnie. Przystąpiłem do konkursu i udało się. Choć Straż Miejska ma znacznie mniej
uprawień i zakres obowiązków też jest inny, to jednak pracy nie
brakuje. Przez dziesięć lat byłem komendantem policji w Radzionkowie, więc mam doskonałe rozpoznanie terenu. Jestem przekonany, że policyjne doświadczenie będę mógł skutecznie wykorzystać na nowym stanowisku.
Czy Pana zdaniem, Straż Miejska to potrzebna instytucja? W wielu polskich miastach zlikwidowano straż, często
na wniosek samych mieszkańców.
Uważam, że każda instytucja, która przyczynia się do zwiększania
szeroko pojętego bezpieczeństwa, jest potrzebna. Radzionków
to dynamicznie rozwijające się miasto, w którym jest miejsce dla
policji i Straży Miejskiej. Jeśli strażnicy zajmą się ochroną porządku
publicznego i będą sumiennie wypełniać zadania, które im powierzono, to naprawdę nie może być mowy o marnowaniu publicznych pieniędzy. W Radzionkowie pracuje, łącznie ze mną, pięciu
strażników, nie ma więc mowy o przeroście administracyjnym. Nie
ma u nas też problemu, że strażnicy zajmują się tylko wykroczeniami drogowymi, „łatając” przy tym gminny budżet. Wręcz przeciwnie – skupiamy się przede wszystkim na ochronie porządku
publicznego. Naprawdę pracy jest dużo dla obydwu służb.
Jakie zmiany zamierza Pan wprowadzić w radzionkowskiej
Straży Miejskiej?
Żadnej rewolucji nie będzie. Nie należy psuć tego, co dobrze funkcjonuje. Poprzedni komendant wypracował dobry model działania Straży Miejskiej. Moim zadaniem będzie jego udoskonalenie.
Chciałbym, żebyśmy w jeszcze większym stopniu niż dotychczas
skupili się na sprawach porządkowych, choć oczywiście nie bę-

dziemy pomijać wykroczeń drogowych. Większy nacisk chciałbym
położyć również na zabezpieczanie przez Straż Miejską różnego
rodzaju imprez sportowych, kulturalnych czy uroczystości religijnych, których w Radzionkowie nie brakuje. Chcemy w ten sposób
być blisko mieszkańców. Będziemy też zacieśniać współpracę
z policją.
Czy Radzionków jest bezpiecznym miastem?
Zdecydowanie tak. Poziom przestępczości na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zmniejszył. W porównaniu z sąsiednimi gminami, Radzionków jest naprawdę spokojną miejscowością.
Jakie są największe problemy miasta, z punktu widzenia
kompetencji Straży Miejskiej? Jakie problemy zgłaszają
mieszkańcy najczęściej?
Przede wszystkim są to kwestie porządkowe i pozostawionych
bez opieki bezpańskich zwierząt. Część zgłoszeń dotyczy nowo
powstałych „dzikich” wysypisk śmieci. Sporym problemem jest
też spożywanie alkoholu w miejscach objętych ustawowo zakazem, głównie w rejonie placówek handlowych, a nawet placów
zabaw. Mieszkańcy są czujni, obserwują swoje miejsca zamieszkania i zgłaszają zauważone wykroczenia. Miesięcznie jest to około
40-50 zgłoszeń interwencji. Do tego dodać trzeba interwencje
podejmowane przez samych strażników w trakcie służby. Patrole
kierowane są w miejsca, w których nagminnie dochodzi do łamania przepisów. Osoby, które popełniają wykroczenia, muszą liczyć
się z pouczeniem, mandatem, a jeśli to nie poskutkuje, skierowaniem sprawy do sądu. To, co mnie cieszy, to poczucie współodpowiedzialności mieszkańców za miasto, którzy reagują, gdy widzą
wykroczenie lub przestępstwo. To dobrze, że z taką postawą w Radzionkowie mamy coraz częściej do czynienia.
Czy mieszkańcy mogą się z Panem spotkać osobiście?
Jestem do dyspozycji mieszkańców w siedzibie Straży Miejskiej
przy ulicy Męczenników Oświęcimia 43 w Radzionkowie. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Inwestycje

Dzieje się

Nowy radar
TRS – 15 ODRA to nazwa nowoczesnej stacji radiolokacyjnej, która
na początku lipca trafiła do 330. Kompanii Radiotechnicznej
w Radzionkowie.
Nowy sprzęt zakupiony został w ramach programu modernizacji w Polskich Siłach Zbrojnych.
– Stacja przeznaczona jest do wykrywania i śledzenia obiektów powietrznych, określania
ich współrzędnych, rozpoznawania wykrytych obiektów w systemie identyfikacji IFF (swój
– obcy – przyp. red), a także namiaru źródeł zakłóceń. Dane o wykrywanych i śledzonych
obiektach są obrabiane specjalnymi algorytmami i przekazywane do systemów zbioru
i opracowania informacji radiolokacyjnej – mówi kpt. Rafał Koziorowski z 330. Kompanii
Radiotechnicznej w Radzionkowie.
Stacja radarowa składa się z dwóch jednostek: Bezobsługowej Jednostki Radiolokacyjnej JBR-15 oraz Ruchomego Stanowiska Wskaźnikowego RSW-15. Całość uzupełniona jest
dwoma agregatami prądotwórczymi. Zasięg radaru wynosi 240 km, a maksymalny pułap
wykrywania to 30 km. Radar potrafi wykrywać samoloty z dokładnością do 50 metrów.
Ponadto stacja radiolokacyjna charakteryzuje się zdolnością do wykrywania celów niskolecących, wysoką mobilnością i krótkim czasem instalacji.
– Do głównych zadań radaru w czasie pokoju należy pełnienie dyżurów bojowych w stałym miejscu stacjonowania. Polegają one na kontroli przestrzeni powietrznej w promieniu
240 kilometrów. Stacja przekazuje szczegółowe informacje na temat wykrytych obiektów
powietrznych do ośrodków dowodzenia i naprowadzania. Dodatkowym zadaniem stacji jest
wykonywanie manewru na wskazane pozycje bojowe w celu realizacji innych zadań – mówi
kpt. Rafał Koziorowski. 
(DW)

Nominacja dla „Karolinki”
Centrum Kultury „Karolinka”
zostało nominowane w konkursie
promocji województwa śląskiego „Marka – Śląskie” w kategorii
Kultura.
Konkurs ma wyłonić osobę lub podmiot,
które swoją działalnością najlepiej promują nasz region. W kategorii „Kultura”
obok „Karolinki” nominowani zostali: Roman Kryst z Częstochowy, Teatr Rozrywki
w Chorzowie, Stanisław Kwaśny z Meszna
oraz Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak
z Cieszyna. W tym roku po raz pierwszy zorganizowany został Plebiscyt „Ambasador

Marka – Śląskie”. O tym, komu przyznany
zostanie zaszczytny tytuł, w drodze głosowania publicznego, decydowali mieszkańcy regionu.
Ogłoszenie wyników konkursu i plebiscytu
oraz wręczenie nagród odbyło się 3 września podczas uroczystej Gali Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Ponieważ Kurier Radzionkowski w dniu
ogłoszenia zwycięzców był już w druku,
o wynikach poinformujemy w następnym
numerze. Organizatorem konkursu jest
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
oraz Śląski Urząd Wojewódzki, a współorganizatorami TVP Katowice, Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni. 

W Radzionkowie trwają prace związane z przebudową ulicy Lotników.
– W maju przekazaliśmy wykonawcy plac budowy wraz z opracowaną dokumentacją projektową.
Wykonawca przedstawił do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podbudowy
drogi, układane są krawężniki. Remont zakończy
się w grudniu – mówi Justyna Misiołek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu
Miasta Radzionków.
W ostatnich tygodniach wymieniono również
stolarkę okienną w Przedszkolu nr 4. Obecnie
trwa jeszcze wymiana okien w Przedszkolu nr 2.
Trwają też prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dachu
budynku wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 2
w Radzionkowie. Dach ma zostać przebudowany
do końca roku. 

Nowe mieszkania
socjalne
Za 18 miesięcy przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie powstaną nowe
mieszkania socjalne.
– Piątego lipca gmina zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym PBROL II z siedzibą w Radzionkowie. 13 lipca przekazaliśmy plac budowy. Obecnie
prowadzone są prace przygotowawcze związane
z wytyczeniem budynku. Nowy obiekt będzie miał
530 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i powstanie w nim 16 nowych lokali socjalnych
o różnej powierzchni – od 30 do 50 metrów kwadratowych. Prace mają zakończyć się w styczniu
2018 roku – wyjaśnia Justyna Misiołek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
Budowa obiektu kosztować będzie ponad 1,2 mln zł.
– Inwestycja, do której przystępujemy, to pierwszy
krok w procesie normalizacji sytuacji zapotrzebowania mieszkańców gminy na lokale socjalne.
Kolejnym etapem będzie remont familoków na tak
zwanym Osiedlu Hugona, który zamierzamy przeprowadzić przy wsparciu dotacji unijnych. Mam nadzieję, że podjęte działania poprawią sytuację najbardziej potrzebujących. Obecnie w Radzionkowie
na mieszkania socjalne czeka 40 osób z wyrokami
eksmisyjnymi, którym przyznane zostało prawo do
lokalu socjalnego – wyjaśnia Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. 
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Lato pełne wrażeń
Zajęcia sportowe, plastyczne, seanse filmowe i wycieczki,
to tylko część atrakcji, jakie czekały na najmłodszych
mieszkańców Radzionkowa podczas tegorocznej edycji
Akcji Lato.
Mimo, że pogoda w tym roku płatała figle, to jednak nie brakowało chętnych do zabawy na kąpielisku na Księżej Górze. Tylko w ostatni sierpniowy weekend z basenów skorzystało blisko 3 tys. osób! Nie zabrakło także innych sportowych atrakcji, wśród których warto wspomnieć turniej
streetballa, XV Mistrzostwa Radzionkowa w Siatkówce plażowej z udziałem aż 20 drużyn, pokazy nurkowania (wiele osób miało okazję spróbo-

wać zejść pod wodę z butlą tlenową) czy zajęcia aquaaerobiku
dla dorosłych i dzieci. „Karolinka” zaprosiła najmłodszych na seanse filmowe, spotkanie z grami planszowymi, a także liczne wycieczki. Dzieci odwiedziły m.in. Częstochowskie Muzeum Zapałek
i wrocławskie ZOO z Afrykarium, które cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zorganizowano aż dwa autokarowe wypady.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestnicy wakacyjnych warsztatów tworzyli fantazyjne papierowe akwaria 3D, pirackie statki, a także wyruszali w głąb czytelniczych opowieści. W każdy
czwartek lipca i sierpnia chętni mogli odwiedzić również Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku za symboliczną złotówkę. Dzieci mogły też uczestniczyć
w półkoloniach, organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2
w Radzionkowie oraz przez UKS Karate „Hajime”. 

Malarskie plenery
Ponad 20 artystów z Polski, Czech i Niemiec odwiedziło
Radzionków w ramach pleneru malarskiego „Powiat Tarnogórski
2016”. Impreza trwała od 4 do 14 lipca. Poza naszym miastem
malarze gościli także m.in. w Świerklańcu, Krupskim Młynie,
Zbrosławicach i Tarnowskich Górach.

Plener, którego celem jest popularyzacja atrakcji turystycznych powiatu, został zainaugurowany 4 lipca w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich
Górach. Część artystów biorących udział w wydarzeniu
przyjechała z zaprzyjaźnionego niemieckiego powiatu Erlangen-Hoechstadt. Na specjalne zaproszenie w plenerze
wzięła udział również Aleksandra Łukaszewska, malarka
z Serocka – miasta partnerskiego Radzionkowa.
Podczas wizyty w naszym mieście, artyści odwiedzili
między innymi Księżą Górę, Śląski Ogród Botaniczny
oraz Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, które szczególnie przypadło do gustu zagranicznym gościom.
Podczas pleneru powstało ponad 80 prac. Część z nich
można było obejrzeć do końca sierpnia w tarnogórskiej Galerii Kałamarz. W październiku, obrazy będą
prezentowane w niemieckim mieście Adelsdorf. Z kolei we wrześniu, w Centrum Kultury „Karolinka” będzie
można podziwiać prace, które powstały podczas pleneru w Niemczech, w którym brali udział także malarze
z naszego powiatu.
Organizatorami pleneru „Powiat Tarnogórski 2016”
byli: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie
Artystów Śląskich STAŚ oraz miasta i gminy goszczące
malarzy. 
(ŁK)
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Karta Dużej Rodziny

Korzyści dla rodzin,
zysk dla firm
Przedsiębiorców z Radzionkowa
zachęcamy do przyłączenia się
do ogólnopolskiego programu
„Karta Dużej Rodziny”, który ułatwia
rodzinom wielodzietnym dostęp
do kultury, aktywnego spędzania
czasu oraz obniża koszty codziennego
życia.
Dołączając do akcji przedsiębiorcy nie tylko
pomagają rodzinom, ale także zwiększają swoją konkurencyjność i zyskują nowych, stałych
klientów. Wszak duża rodzina to duże zakupy.
Zostając partnerem Karty przedsiębiorstwa
zyskują też prestiż i pozytywny wizerunek firm
odpowiedzialnych społecznie.
W programie uczestniczy już ponad 1000 firm
i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Przedsiębiorcy
zainteresowani przyłączeniem się do Karty Dużej Rodziny, szczegółowe informacje, o tym jak
zostać partnerem projektu znajdą na stronie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
(www.ops.radzionkow.pl) w zakładce Program
„Karta Dużej Rodziny”. Warto dodać, że w Radzionkowie mieszka 140 rodzin wielodzietnych korzystających z programu. Zachęcamy
do włączenia się do akcji. 

Jedną z atrakcji zeszłorocznego pikniku była prezentacja Jednostki Wojskowej AGAT

Mundurowi na pikniku
dokończenie ze str. 1
Miłośnicy mocniejszych wrażeń będą mogli
skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, którą
przywiozą członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie zabraknie również wojskowej grochówki. Pojawi się
także Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrznych z Bytomia, a z największymi przebojami
muzyki pop wystąpi radzionkowski zespół
muzyczno-wokalny Efekt.
Dodatkową atrakcją pikniku będą rozgrywki
historycznych gier planszowych Instytutu
Pamięci Narodowej. W realia czasów, w których toczone będą planszowe bitwy, wprowadzi uczestników Marek Minas – historyk,
nauczyciel w radzionkowskim LO. Więcej

o „planszówkach” piszemy w artykule poniżej. Pomysłodawcą rozgrywek jest Tomasz
Stchlerowski.
Wydarzeniem towarzyszącym będzie uroczystość przekazania 12. Drużynie Harcerskiej
„Oręż” z Radzionkowa historycznego proporca harcerskiego z lat 40. XX wieku. Relację
z tego wydarzenia wraz z historią proporca
zamieścimy w kolejnym wydaniu „Kuriera”.
Organizatorami imprezy są: UM Radzionków
oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” z Radzionkowa. Szczegółowy
program imprezy dostępny jest na stronie:
www.radzionkow.pl oraz na plakatach. 
(ŁK)

Turniej gier planszowych O niskiej emisji
W ramach VII
Pikniku Służb
Mundurowych
wszystkich
miłośników gier
planszowych
zapraszamy
do udziału
w turnieju
„Trylogii lotniczej”.

Koncerty organowe

Uczestnicy zabawy 10 września zmierzą się w trzech wojennych grach
przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Będą to „7. W obronie
Lwowa”, „Alarm dla Warszawy” i „303 – Bitwa o Wielką Brytanię”.
Zabawa rozpocznie się o godz. 14.00. Prelekcję na temat czasów, w których
toczy się akcja gier, a także zasady przybliżą Marek Minas i Tomasz Stchlerowski. Następnie rozpocznie się zacięta rywalizacja. Zwycięzcy turnieju
otrzymają nagrody. Oprócz trylogii lotniczej, chętni będą mogli spróbować
swoich sił w ponad stu innych planszówkach.
Organizatorami rozgrywek jest grupa Mobilnej Biblioteki Gier z Radzionkowa i LO w Radzionkowie. 

W Radzionkowie został zorganizowany II Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej „Reginae Silesiae Gloria”. Melomani
mieli okazję wysłuchania dwóch koncertów organowych. 22 lipca
w kościele pw. św. Wojciecha popisowo zaprezentował się Gedymin Grubba, a niespełna miesiąc później, 14 sierpnia w kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie-Rojcy
zagrał Wood Ensemble. Wszystkich chętnych do udziału w ostatnim już koncercie organowym zapraszamy do Bazyliki Piekarskiej,
gdzie 12 września o godz. 17.00 swój kunszt zaprezentuje Douglas
Bruce ze Szkocji. 

6 października o godzinie 17.00 w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się spotkanie dotyczące niskiej emisji. Będzie
można zobaczyć na żywo pokazy spalania węgla bez dymu oraz
zdobyć wiedzę na temat tego, jak palić w piecu ekonomicznie
i ekologicznie. Pozwala to uniknąć ciągłego doglądania kotła
oraz przynosi oszczędności na opale, poprzez uzyskanie większej ilości ciepła z tej samej ilości opału. Wstęp wolny. 
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Miastem rządzili
seniorzy

Śląski Ogród Botaniczny

dokończenie ze str. 1

Natura lata
Lato w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie to czas intensywnych prac. Plewienie, podlewanie, przycinanie, namnażanie, zbiór
nasion, walka ze szkodnikami… Najbardziej czasochłonne było koszenie wielkich powierzchni łąkowych, a potem zbieranie pokosu.

Pogoda dopisała, więc teren Księżej Góry
zapełnił się gośćmi. We wspólnej zabawie
uczestniczyli nie tylko seniorzy, ale całe
wielopokoleniowe rodziny. Sporych emocji
dostarczył zgromadzonym konkurs „Jaka
to melodia?”. Trzy drużyny rywalizowały
ze sobą, próbując odgadnąć tytuły znanych
utworów muzyki polskiej i zagranicznej,
prezentowanych na żywo przez zespół muzyczny. Na zakończenie festynu wystąpił zespół Blue Party.
To jednak nie koniec atrakcji, jakie czekały
na seniorów. W poniedziałek 29 sierpnia
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbyły się
warsztaty „Zielony survival dla Seniorów”,
po których uczestnicy spędzili czas przy
ognisku. Następnego dnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbyły się zajęcia dotyczące
domowej rehabilitacji, które poprowadziła
fizjoterapeutka Edyta Drzazga. Tego dnia
w sali kinowej miała także miejsce projekcja
filmu „Bóg nie umarł 2”. Z kolei 31 sierpnia
seniorzy wybrali się na wycieczkę do Lądka-Zdroju. 1 września odbyło się spotkanie
w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku przybliżające postać Piotra Urbańczyka – radzionkowianina, śląskiego powstańca, policjanta,
ofiary NKWD. Po spotkaniu uczestnicy zwiedzili wystawę. Ostatniego dnia na warsztaty z pisania ikon do siedziby Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Radzionkowie zaprosił seniorów Mirosław
Ogiński. Tematem przewodnim był patron
Radzionkowa – św. Wojciech. 
(DW)

Na bieżąco realizowane były także trzy projekty dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spacerowicze odwiedzający regularnie Ogród mogli zauważyć, że co rusz pojawia się tu coś nowego.
W ramach projektu „Ścieżki przyrodnicze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie” ustawiono tablice z opisami kolekcji, roślin oraz geomorfologii terenu. W ramach projektu „Rozbudowa kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych
w Radzionkowie (etap II)” w sadzie dosadzono krzewy owocowe: pigwy, borówki, porzeczki, agrest, aronię, dereń. Zaś w ramach projektu „Rozbudowa kolekcji dendrologicznej i kolekcji roślin ozdobnych Śląskiego Ogrodu Botanicznego (etap I)” zakupiono
i posadzono krzewy ozdobne, m.in. rododendrony, śnieguliczki i wawrzynki. W najbliższym czasie dołączą do nich rośliny cebulowe oraz pnącza. Przy wielu roślinach
pracownicy ustawiają tabliczki z nazwami i krótkim opisem, o które najczęściej pytają
zwiedzający. Sporo pracy latem, jak zwykle, ma pszczelarz, który systematycznie dogląda swoich małych podopiecznych. Pszczoły są zdrowe i wydajne, skutecznie zapylają oraz produkują spore ilości miodu.
Lato w Ogrodzie to także czas różnorodnych imprez, które się tu odbywają – Cider
Lato, Senioralia, biwak harcerski, piknik z okazji zakończenia wakacji. I oczywiście
warsztaty edukacyjne dla półkolonistów. Latem powstają też nowe pomoce dydaktyczne do zajęć, scenariusze warsztatów, a pracownicy Stacji poszukują nowych możliwości finansowania działalności Ogrodu i pracują nad kolejnymi projektami. 
Julia Góra

Dzień geologa
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza mieszkańców Radzionkowa
i okolic na trzecią w tym roku imprezę plenerową, odbywającą się w ramach
Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Po Dniu Ptaków Wędrownych (15 maja) oraz
Dniu Lasów i Zadrzewień (5 czerwca) pora na Dzień Geologa. Impreza rozpocznie
się w niedzielę, 18 września o godz. 12.00 w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej
przy ul. Księżogórskiej 90a. Wydarzenie skierowane jest do całych rodzin. Przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych interesujących się geologią,
paleontologią czy mineralogią oraz dla tych, którzy są w tych dziedzinach zupełnymi
laikami.
Będą m.in. spotkania ze specjalistami, prelekcje, warsztaty terenowe, laboratoryjne
oraz mikroskopowe, wycieczki i kiermasz. Specjalnie na ten dzień 12. Drużyna Harcerska „Oręż” z Radzionkowa przygotowała grę terenową. Szczegółowy program wydarzeń dostępny jest na plakatach i na stronie: www.obradzionkow.robia.pl. Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku. 
Julia Góra
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Zrób zdjęcie,
wygraj nagrody!

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

W śląskich strojach

Miłośnicy fotografii mają znakomitą okazję do pokazania swoich umiejętności! Trwa kolejna edycja konkursu
„Radzionków w kadrze zatrzymany”.

Ponad 100 osób w śląskich strojach wzięło udział w pierwszym plenerze fotograficznym na tle obiektów Strefy
Kultury w Katowicach, zainicjowanym przez Związek
Górnośląski. Spotkanie odbyło się 7 sierpnia. Uczestnicy pleneru pozowali na tle nowego gmachu Muzeum
Śląskiego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia.
– Plener fotograficzny był okazją do pokazania bogactwa różnorodności
śląskich strojów. Można było podziwiać kunszt i wykonanie strojów rozbarskich, bogucickich, mikołowskich, rudzkich i wielu innych. Śląskie tradycje niestety zanikają, coraz mniej osób je zna, dlatego taka akcja jest
bardzo potrzebna, by pokazywać i przekazywać mieszkańcom regionu ich
dziedzictwo kulturowe – wyjaśnia Piotr Mankiewicz z Muzeum Chleba,
Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. – Spotkanie było wielopokoleniowe. Najmłodszy uczestnik miał dwa lata, a najstarszy 90. Mam nadzieję, że
katowickie spotkanie, a także organizowane co roku w Rozbarku spotkanie
w strojach śląskich przy okazji świąt wielkanocnych, to dopiero początek
większej akcji prezentowania niezwykłych śląskich tradycji – dodaje.
W trakcie pleneru fotograficznego prezentowany był też unikalny strój
śląski, który Niemcy nazywali strojem polskim z Szopienic z 1895 roku.
Do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek przekazał go Marek Szołtysek
– śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą
i kuchnią śląską. Pisarz otrzymał go z rąk Henryka Siersieckiego, mieszkańca Szopienic. Strój pokazuje rodzaje zastosowanych materiałów,
sposób szycia i detale ubrań śląskich – męskich, jakich do dzisiaj zachowało się niezwykle mało. Na ciemnogranatowy strój składa się kamzela,
czyli kabot (marynarka z długim rękawem) oraz bruślek – bezrękawnik
sięgający poniżej pasa. Ubranie posiada 35 oryginalnych, złotych guzików z motywami pracy rolnika, jak orka, siew, żniwa, ubieranie snopów,
młócenie cepami. Warto wiedzieć, że od XIX wieku Niemcy nie nazywali
regionalnych ubrań mieszkańców naszego regionu śląskimi, ale polskimi. Chodzenie w nich podczas okupacji traktowano jako zdradę Niemiec
i manifestację polskości, stąd nazwa stroju. 

ŁK

Na zdrowie – skorzystaj!
Ruszyła ogólnopolska akcja „Na Zdrowie” – program bezpłatnej
rehabilitacji połączonej z profilaktyką zdrowia. W Radzionkowie
będzie można skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji dotyczącej walki
z bólem, cukrzycą, wysiłkowym nietrzymaniem moczu czy żylakami.
Mieszkańców zapraszamy do skorzystania z oferty od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w budynku przy ulicy Knosały 61.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 797 404 644. 

Jeśli chcesz, żeby Twoje zdjęcia wykorzystano w promocji miasta, to
nie zastanawiaj się i weź udział w konkursie. Na zwycięzców czekają
cenne nagrody rzeczowe.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach: reportaż lub zdjęcie
reporterskie, nasze miasto oraz cztery pory roku. Wyboru najlepszych dokona jury złożone z zawodowych fotografów oraz pracowników Urzędu Miasta. Fotografie można nadsyłać do 10 września.
Do każdej kategorii można zgłosić maksymalnie sześć zdjęć (poza
reporterskim, gdzie limit wynosi 10 prac). Gotowe fotografie należy dostarczyć do Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej
w Urzędzie Miasta lub wysłać w formie cyfrowej na adres mailowy:
foto@radzionkow.pl z dopiskiem „konkurs foto”. Szczegóły techniczne dotyczące zdjęć można znaleźć na stronie www.radzionkow.pl
w zakładce „konkurs fotograficzny”. Aparaty w dłoń i do dzieła! 

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 października
2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Burmistrz Miasta
Radzionków informuje o podjęciu Uchwały nr XXIV/194/2016 Rady
Miasta Radzionków z dnia 29.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.
Gminny Program Rewitalizacji jest sporządzany dla wyznaczonych
dwóch obszarów rewitalizacji, tj.:
Obszar nr 1 (Rojca) obejmujący teren:
»» od ronda im. Popiełuszki, wzdłuż ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Skotnicką,
»» ul. Skotnicka do skrzyżowania z ul. Gierymskiego, po granicy działki nr 1773/45, wzdłuż ogrodzenia terenu Kościoła
pod wezwaniem NMP do ul. Pawlaka,
»» ul. Pawlaka do skrzyżowania z ul. Kużaja,
»» ul. Kużaja do skrzyżowania z ul. N. Żołnierza,
»» ul. N. Żołnierza do przejazdu kolejowego, z uwzględnieniem terenów posesji nr 21 i 23,
»» ul. N. Żołnierza przy torach kolejowych w kierunku południowym, do terenów zielonych wzdłuż działki nr 1849/44
przy ul. Z. Nałkowskiej,
»» ul. Z. Nałkowskiej do ronda im. Popiełuszki.
Obszar 2 (Radzionków) obejmujący teren:
»» od skrzyżowania ul. ks. Knosały z ul. Słowackiego,
do ul. Słowackiego 5,
»» od ul. Słowackiego 5 do ul. Norwida 5,
»» od ul. Norwida 5 do ul. Kruczkowskiego, wzdłuż ul. Kruczkowskiego do ul. Św. Wojciecha na wysokości posesji nr 49
do ul. Klasztornej,
»» ul. Sobieskiego 2 do ul. Grzybowej,
»» od ul. Grzybowej do ul. Św. Wojciecha 19,
»» od ul. Św. Wojciecha 19 do Placu Jana Pawła II,
»» od Placu Jana Pawła II do ul. ks. Knosały 99, wzdłuż
ul. ks. Knosały do skrzyżowania z ul. Słowackiego. 
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Festiwal Podróżniczy
„za Horyzontem”
Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda” wraz z Inicjatywą
Mieszkańców Radzionkowa zapraszają na Festiwal Podróżniczy
„za Horyzontem”, który odbędzie się 18 września br. w Radzionkowie.
Będzie to okazja do spotkania się ze znanymi podróżnikami: Joanną
i Arturem Morawcami oraz Krzysztofem Błażycą.
Joanna i Artur Morawcowie podróżują od 1995 r., kiedy to razem wybrali się drogą
lądową z Polski do Indii. Odwiedzili już sześć z siedmiu kontynentów. Opisy ich podróży opublikowano w przewodnikach globtroterskich oraz w zbiorze „Pępek Świata.
Z dzieckiem w drodze”, wydanym przez National Geographic. Są współzałożycielami
Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego „Garuda” i współorganizatorami Festiwalu
Slajdów Podróżniczych w Katowicach. Prelekcja „W malezyjskiej dżungli i na herbatce
u sułtana Brunei”, którą zaprezentują w Radzionkowie, dotyczyć będzie podróży z lipca
2016 roku. W trakcie wieczoru będzie można zobaczyć wieżowce Singapuru, zagłębić
się w tajemnicze lasy Borneo oraz udać się na spotkanie z sułtanem Brunei.
Natomiast Krzysztof Błażyca – reporter, podróżnik na co dzień związany z redakcją „Gościa Niedzielnego”, przedstawi prezentację pt. „Święci i czarownicy, czyli jak obronić się
przed dżu-dżu, zachować czyste ręce w polityce i co zrobić, gdy ojciec ma 139 żon”. Jest
to wielowątkowa opowieść o krajach Afryki Wschodniej, poznawanej podczas reporterskich wędrówek. Jej uzupełnieniem jest książka „Tego drzewa nie zetniesz”, o której
Tadeusz Biedzki, laureat nagrody im. Arkadego Fiedlera, napisał: „Ciarki przechodzą.
Śmierć jak splunięcie, kanibalizm i wojna religii, Jezus o kulach i kapitalni faceci zwani misjonarzami, terroryści i seks, politycy, zbrodniarze i polscy Sybiracy. Tygiel, który
wrze i wybucha”.
W tym roku Festiwalowi Podróżniczemu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna
Krzysztofa Błażycy pt. „Daleko jest blisko – Kuraya no gukuhi”. Ekspozycja przedstawia
zdjęcia z Ugandy, Tanzanii, Kenii, Nigerii i Zambii. „To fotograficzna wędrówka, w której
najważniejsi i najpiękniejsi są spotykani po drodze ludzie” – podkreśla autor. Obok portretów ostatniej z żyjących żon wodza klanu Bakhone, kilkuletniej księżniczki z wioski
Uduophori, uśmiechniętej przekupki z Mombasy i dr Pauli Kahumbu, walczącej o ocalenie słoni, są zdjęcia z barwnego święta w ugandyjskim Namugongo, soczysta zieleń
Rift Valley czy chłodna przestrzeń Oceanu Indyjskiego. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.
Więcej informacji wraz z programem imprezy pojawi się wkrótce na stronie internetowej Centrum Kultury „Karolinka”: www.karolinka.art.pl Wstęp wolny! 

reżyseria: Jon M. Chui; scenariusz: Ed Solomon;
kryminał, thriller; produkcja: USA;
premiera: 8 lipca 2016
10 września, sobota, godz. 18.00, bilety: 12 zł

Czterej Jeźdźcy powracają! Grupa magików, która sztukę scenicznej iluzji
wzniosła na wyżyny – ukazując ludzkim
oczom rzeczy, o jakich dotąd nikomu
się nie śniło i obdarowując publiczność
milionami dolarów z kont niczego niepodejrzewających bogaczy – tym razem wpadnie w nie lada tarapaty. Ich
żądny zemsty dawny rywal doprowadzi do katastrofy podczas finału Super
Bowl, o którą oskarżeni zostaną Czterej
Jeźdźcy. Uciekając przed FBI i policją,
znienawidzeni przez publiczność, będą
musieli udowodnić swą niewinność
i usidlić swego wroga.

Przygody sympatycznego, choć kompletnie nieobliczalnego czworonoga,
który próbuje ocalić przed zagładą stado australijskich pingwinów.
reżyseria: Stuart McDonald; scenariusz:
Peter Ivan; familijny; produkcja: Australia;
premiera: 8 lipca 2016
10 września, sobota, godz. 16.00, bilety: 12 zł

Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele nierozwiązanych spraw
kryminalnych, których sprawcy nigdy
nie ponieśli kary. W ręce Krauza (Maciej
Stuhr) – ambitnego, młodego detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada jedna
z nich. Na miejskim cmentarzu odnalezione zostają zwłoki z licznymi śladami
tortur. Świadomi niebezpieczeństwa,
Krauz wraz ze swoim partnerem postanawiają rozwiązać zagadkę. Wszystkie
tropy prowadzą do „Czerwonego Kapitana” – owianego złą sławą specjalisty
od „ostatecznych” przesłuchań z czasów
minionej władzy. Niewielu przeżyło spotkanie z nim. Z każdą minutą śledztwa
wychodzi na jaw coraz więcej faktów,
a podejrzenia padają na najwyższych decydentów policji i kościoła.
reżyseria: Michal Kollar; scenariusz: Miro
Šifra, Anna Fifkova, Michal Kollar; kryminał,
polityczny; produkcja: Czechy, Polska,
Słowacja; premiera: 26 sierpnia 2016
24 września, sobota
godz: 16.00, bilety: 12 zł
Uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego
dnia, w wyniku zaskakującego wypadku,
zostaje uwięziony… w ciele domowego
kota, należącego do jego własnej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi
do serii zdumiewających wydarzeń, a bohater na własnej skórze sprawdzi trafność
powiedzenia, że koty mają dziewięć żyć.
reżyseria: Barry Sonnenfeld; scenariusz:
Dan Antoniazzi, Ben Shiffrin, Matt Allen,
Gwyn Lurie, Caleb Wilson;
komedia; produkcja: Chiny, Francja;
premiera: 19 sierpnia 2016
24 września, sobota, godz. 16.00, bilety: 12 zł

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA
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Ponownie
w Radzionkowie!
Street Art Festival wraca po krótkiej
przerwie do Radzionkowa.
Już w sobotę 17 września na mieszkańców czekać będzie moc muzycznych i tanecznych wrażeń.
Program imprezy przedstawia się następująco:
godz. 10.30-13.00
• warsztaty tańca hip hop – prowadzenie:
Magdalena Pierścińska z grupy Ślunski Azyl
(dwie grupy wiekowe: do 12 lat i powyżej
12 lat),
• warsztaty beat box – prowadzenie:
Domix – pochodzący z Bytomia beatboxer, człowiek - orkiestra, który używając
swoich ust oraz strun głosowych potrafi
z siebie wydobyć niemalże każdy dźwięk.
W 2013 roku brał udział w WBW Beatbox,
najważniejszej w Polsce bitwie beatbox,
zdobywając trzecie miejsce.
Scena przed Centrum Kultury „Karolinka”:
godz. 18.30
• pokazy efektów warsztatów oraz pokaz
Ślunskiego Azylu ze Studia Tańca AZYL,
• pokaz w wykonaniu Domixa.
godz. 19.00-21.00
Bitwa Free Style – eliminacje
Prawdziwa bitwa Free Style, z nagrodami
i wyjątkowa, bo poświęcona pamięci naszego
wspólnego kolegi. Na początku roku w wieku
28 lat odszedł od nas Ymcyk, czyli Piotr Gawenda, utytułowany freestyle’owiec, mistrz
Wojny o Śląsk 2011 czy Bitwy o Kontrakt, trzeci
zawodnik WBW 2011. W zasadzie od początku
związany z naszą imprezą. Wszystkich, którzy
znali Ymcyka i chcieliby się włączyć w organizację tego szczególnego wydarzenia, zapraszamy do udziału w bitwie. Oczywiście, tych
którzy go nie zdążyli poznać, również zapraszamy.
Zapisy na bitwę: bitwa2016@karolinka.art.pl
godz. 21.00 – finaliści bitwy Free Style
Dla zwycięzców, czyli dla osób które decyzją
jury zdobędą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce –
500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 250 zł. 
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	Dni Radzionkowa

Huczna zabawa

Korowód

Koncert zespołu Dżem

Rekordowa liczba – ponad 50 imprez – czekała w tym
roku na mieszkańców Radzionkowa podczas jubileuszowych dni miasta.
Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy 29 maja 10. Okolicznościowym Lotem Gołębi Pocztowych z niemieckiej miejscowości Anklam,
a zakończyliśmy 26 czerwca turniejem o Puchar Burmistrza Miasta
– „Cider Cup”. Kulminacją zabawy był weekend 10-12 czerwca. W piątek 10 czerwca odbył się tradycyjny barwny korowód ulicami miasta,
który z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców. W sobotę
na głównej scenie przy Centrum Kultury „Karolinka” wystąpił zespół
Arkadia Band oraz gwiazda wieczoru – Gang Marcela. W niedzielę radzionkowską estradę zawojowali Koala Band, Arsenau, ash‘n’becher
oraz legendarny zespół Dżem, który był największą gwiazdą tegorocznych Dni Radzionkowa. Kolejne już za rok!

Odsłonięto kotwicę

11 czerwca na
Placu Letochów
w Radzionkowie odbyło się
uroczyste odsłonięcie kotwicy
upamiętniającej
statek m.s. Radzionków.
Niesłabnące zainteresowanie dziejami statku doprowadziło do pozyskania przez lokalny samorząd kotwicy, która będzie przypominać
o morskim epizodzie radzionkowskiej jednostki. W uroczystości brały
udział osoby związane z losami statku m.s. Radzionków, a pamiątkową kotwicę odsłonili: Roman Woźniak – prezes Zarządu Polskich
Linii Oceanicznych, Emilia Bacia – matka chrzestna statku oraz Jan
Wieczorek – członek pierwszej obsady marynarskiej statku. Uroczystości towarzyszył koncert muzyki marynistycznej wykonywanej
przez Radzionkowski Big Band. 

Na scenie Gang Marcela

***
Wspaniała zabawa nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Podziękowania kierujemy do sponsora głównego – Firmy Budecon, sponsora
meczu Polska – Irlandia Północna – firmy AG Rolbud Materiały Budowlane oraz partnerów: AKK.net, Norman, Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER – Maciej Lempart, Ekoprod, Agencji Reklamowej
Formind, Firmy Wielobranżowej Mateja Fabian, PEC Bytom Sp. z o.o.,
KABODOS Sp z o.o.
UM Radzionków kieruje wyrazy wdzięczności również w stronę organizatorów, wśród których znaleźli się m.in. Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR Radzionków, Miejska Biblioteka Publiczna, Grupa RELAX.
Wśród patronów medialnych znaleźli się: Dziennik Zachodni, Radio
Piekary, tygodnik Gwarek, Kurier Radzionkowski, Sfera TV, Sileman –
Twój internet i telefon oraz Elsat – Twoja cyfrowa telewizja. 

Jubileusze małżeńskie

10 sierpnia burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor oraz
przewodniczący Rady Miasta Radzionków Dariusz Wysypoł
wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dostojni jubilaci z pięćdziesięcioletnim stażem to: Maria i Paweł
Borszcz, Urszula i Józef Głąbik, Rozalia i Paweł Gnot, Helena i Bolesław
Habaj, Barbara i Henryk Waleńscy, Teresa i Stefan Wyrwoł. Dostojni
jubilaci z sześćdziesięcioletnim stażem to: Bronisława i Alojzy Hojka,
Pelagia i Tadeusz Wyszyńscy. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych razem
w zdrowiu i radości. 

INFORMACJA

UCHWAŁY RADY MIASTA
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Informuję, iż w dniu 25 maja 2016 roku na XXII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
Uchwałę Nr XXII/165/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
2. Uchwałę Nr XXII/166/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3.
Uchwałę Nr XXII/167/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4. Uchałę Nr XXII/168/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5.
Uchwałę Nr XXII/169/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XXII/170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7.
Uchwałę Nr XXII/171/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXII/172/2016 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
9.
Uchwałę Nr XXII/173/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
10. Uchwałę Nr XXII/174/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho
mości i zagospodarowania tych odpadów;
11. Uchwałę Nr XXII/175/2016 w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho
mości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
12. Uchwałę Nr XXII/176/2016 w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13. Uchwałę Nr XXII/177/2016 w sprawie w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
14. Uchwałę Nr XXII/178/2016 w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Informuję, iż w dniu 16 czerwca 2016 roku na XXIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
Uchwałę Nr XXIII/179/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2015 r.;
2. Uchwałę Nr XXIII/180/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. ;
3.
Uchwałę Nr XXIII/181/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
4. Uchwałę Nr XXIII/182/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
5.
Uchwalę Nr XXIII/183/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczącej podziału miasta Radzionków na stałe obwody 		
głosowania;
6. Uchwałę Nr XXIII/184/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7.
Uchwałę Nr XXIII/185/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwalę Nr XXIII/186/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9.
Uchwałę Nr XXIII/187/2016 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;
10. Uchwałę Nr XXIII/188/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w za
kresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na
terenie Miasta Radzionków;
11. Uchwalę Nr XXIII/189/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radzionków;
12. Uchwałę Nr XXIII/190/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radzionków;
13. Uchwałę Nr XXIII/191/2016 w sprawie zmiany treści uchwały Nr XX/160/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2016 roku;
14. Uchwałę Nr XXIII/192/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2016 roku.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
1.
2.
3.

Informuję, iż w dniu 29 czerwca 2016 roku na XXIV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
Uchwałę Nr XXIV/193/2016 w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzionków;
Uchwalę Nr XXIV/194/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków;
Uchwałę Nr XXIV/195/2016 w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie
finansowania gminnych inwestycji drogowych.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Informuję, iż w dniu 25 sierpnia 2016 roku na XXV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
Uchwałę Nr XXV/196/2016 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
Uchwałę Nr XXV/197/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
Uchwalę Nr XXV/198/2016 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informa
cyjnych towarzyszących budżetowi;
4. Uchwałę Nr XXV/199/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

1.
2.
3.

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

PISZĄ
DO KURIERA

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Nasze dzieci – pokolenie siedzące

Nasze dzieci należą do pokolenia prowadzącego siedzący
tryb życia. Według badań z 2010 r. (HBSC), dzieci w wieku
13 lat spędzają w pozycji siedzącej więcej niż trzy godziny
dziennie.
Skutki siedzącego trybu życia u rozwijającego się młodego organizmu są
zatrważające: u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym coraz częściej występuje nadwaga lub nawet otyłość. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) polskie dzieci tyją najszybciej w Europie! Aż 23% dzieci
w wieku 11-15 lat ma nadwagę. W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą
w Polsce się podwoiła. Około 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym.
Niestety większość z nas, dorosłych, nie ma nawyku codziennego ruchu

(nie chodzi tu o ruch podczas takich czynności jak sprzątanie, prasowanie,
gotowanie itd.). Skoro sami nie jesteśmy aktywni fizycznie, trudno wymagać od własnych dzieci, aby często, chętnie i samodzielnie podejmowały
aktywność ruchową. Uprawiając rekreacyjnie jakiś sport i „zaszczepiając
w swoich dzieciach sportowego bakcyla” możemy uchronić je od nadwagi i otyłości oraz skutków, jakie one niosą ze sobą w późniejszym życiu. Pamiętajmy, że nadwaga i otyłość sprzyjają również występowaniu
takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, choroba wieńcowa serca i wiele
innych chorób przewlekłych.
Chcę również w tym miejscu powołać się na wielki autorytet medyczny,
jakim dla mnie był i jest nadal profesor Zbigniew Religa, który przedstawił
swoją opinię dotyczącą wpływu wysiłku fizycznego na zdrowie każdego człowieka niezależnie od jego wieku: „Systematyczna aktywność fistr. 12
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Półkolonie w SP 2 na 102!

Koncertowa wiosna
W maju nasz chór koncertował we Wrocławiu w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety. Śpiewaliśmy w trakcie uroczystej Mszy
Św., a także po jej zakończeniu. Nasz występ przyjęty został dużymi
brawami. Mieliśmy też czas na krótkie zwiedzanie rynku wrocławskiego i Ostrowa Tumskiego. 29 maja pojechaliśmy z kolei do Częstochowy, aby zaśpiewać przed obrazem Jasnogórskiej Pani. Na Mszy Św.,
na której śpiewaliśmy, było wielu zagranicznych gości. Z uwagą słuchali pieśni wykonywanych przez nasz chór. W tym dniu śpiewaliśmy
również w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Mstowie u kanoników laterańskich. Po tych sakralnych przeżyciach odbyliśmy krótką
wycieczkę brzegami Warty wśród ostańców jurajskich. Trzeba dodać,
że wyjazdy naszego chóru nie byłyby możliwe, gdyby nie dofinansowanie Urzędu Miasta, za które serdecznie dziękujemy.
Pojawiliśmy się również na Dniach Radzionkowa. 4 czerwca wystąpiliśmy w Centrum Kultury „Karolinka”, śpiewając polskie piosenki i pieśni, przeplatane krótką poezją. Pojawili się również goście – soliści
Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” oraz utalentowany dwunastoletni
pianista Marek Juraś. Był to udany wieczór, miły dla ucha. 
Alicja Ossowska

Rodzinny spływ kajakowy

Od 1 do 12 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Radzionkowie odbywały się półkolonie letnie. Dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Radzionków oraz wsparciu dyrekcji szkoły,
mogliśmy zorganizować wypoczynek dla wszystkich chętnych dzieci
z radzionkowskich szkół podczas wakacji letnich. Nasze półkolonie
rozpoczęliśmy od uroczystego pasowania na półkolonistę, poprzedzonego koniecznością wykonania zadań oraz nauki hymnu, po którym prawie pięćdziesiątka dzieci stała się pełnoprawnymi uczestnikami zajęć. W trakcie trwania półkolonii wybraliśmy się na piknik na
Księżą Górę do Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz na przejażdżki
gokartami. Atrakcyjne były też wycieczki do Parku Miniatur w Inwałdzie oraz do Parku Trampolin w Zabrzu. Dzieci uczestniczyły też w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, korzystały z basenu i brały udział
w konkursach sportowych i plastycznych, za które otrzymywały atrakcyjne nagrody. Dzieci nie kryły zadowolenia z udziału w półkoloniach
i zapowiedziały swój udział już za rok. Największym podziękowaniem
za organizację wypoczynku jest promienny uśmiech na twarzy dzieci
i płynące z każdej strony słowa: „... to były półkolonie na 102!”. 
Wojciech Trzensiok

Nasze dzieci...
str. 11

Rodzinne wycieczki w Szkole Podstawowej nr 2 na stałe
wpisały się w terminarz każdego roku szkolnego.
Corocznie odbywają się dwie imprezy turystyczne, które są wspólnym przedsięwzięciem rodziców naszych uczniów, dyrektora szkoły
oraz nauczycieli. Inicjatorem pierwszych rodzinnych wypadów był
dyrektor Grzegorz Kłaczek, natomiast w ostatnich latach nie trzeba
nikogo namawiać – rodzice sami przygotowują listę uczestników. Dyrektor zajmuje się planowaniem tras i organizacją żywienia. W pierwszy weekend czerwca br. odbył się „Rodzinny spływ kajakowy”. Tym
razem mieliśmy okazję poznać Kielecczyznę, gdzie w okolicach Jędrzejowa płynie Biała Nida. Dzięki wspaniałej pogodzie i dobrze
zorganizowanej grupie 32 osób, cała wycieczka przebiegała w miłej
i spokojnej atmosferze. Najbardziej nas cieszy, że większość uczestników po raz pierwszy wzięła udział w spływie kajakowym. Dla naszych
uczniów wielką atrakcją były kąpiele w rzece niemal podczas każdej
przerwy. Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy bez większych problemów przepłynęli 20 km. Dla większości nowym doświadczeniem było
gotowanie wody i posiłków na ognisku. Kolejnego dnia przepłynęliśmy 22 km, pokonując dwa progi wodne. Podczas spływu okazało się,
że dzieciom do dobrej zabawy wystarczy obcowanie z naturą i towarzystwo rówieśników. Zachęcamy wszystkich entuzjastów wodnych
sportów do wybrania się w wakacje na Białą lub Czarną Nidę, gdzie
można przeżyć wspaniałą przygodę. 
Hanna Kampa

zyczna ogranicza ujemne skutki cukrzycy, wpływa na regulację ciśnienia
tętniczego, obniża poziom cholesterolu, wydatnie zwiększa możliwości
układu krążenia (…), wpływa regulująco na procesy metaboliczne, w tym
znacząco, a czasem wręcz decydująco, wpływa na utrzymanie właściwego ciężaru ciała. Niezwykle istotny jest też wpływ wysiłku fizycznego na
ograniczanie ujemnych skutków codziennego stresu.”
Zalecana optymalna częstotliwość zajęć ruchowych u dzieci i młodzieży
według American Cancer Society, World Health Organization (2001) powinna odbywać się przez: przynajmniej 60 minut dziennie o umiarkowanej i dużej intensywności. Zróbmy wszystko, aby tak się stało. Dbajmy
o dobre nawyki żywieniowe naszych dzieci, ograniczając w ich diecie
cukier, sól, jedzenie typu „fast food”, spożywanie napojów słodzonych
i gazowanych (zwłaszcza coca coli) oraz chipsów. Zadbajmy o to, aby nasze pociechy jadły regularne posiłki (najlepiej przygotowywane w domu,
a nie gotowe półprodukty), nie rezygnujmy z pierwszego śniadania oraz
pamiętajmy, żeby dziecko zawsze miało drugie śniadanie w szkole. Nie
pozwólmy mu podjadać między posiłkami, zwłaszcza słodkich przekąsek, a wieczorem niech zje ono kolację dwie godziny przed snem. Przede
wszystkim zadbajmy jednak o to, aby zapewnić dziecku codzienną dawkę ruchu – najlepiej na świeżym powietrzu. Starajmy się towarzyszyć
naszym małym i dorastającym dzieciom w systematycznej aktywności
fizycznej i czerpmy z tego dużo wspólnej radości i satysfakcji. Niech to
będzie wspólny wysiłek rodziców i nauczyciela, który podpowiada, w jakim iść kierunku, żeby sprostać niełatwemu zadaniu wychowania zdrowotnego i fizycznego dzieci i młodzieży. 
Beata Gontarz,
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Radzionkowie

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Zabawy w piasku
Mnóstwo uśmiechu i radości towarzyszyło uczestnikom konkursu rzeźby z piasku, który 4 sierpnia odbył się na basenie na Księżej
Górze. Pogoda dopisała, a pomysły
najmłodszych artystów zachwycały.
W konkursie wzięło udział 47 dzieci, które stworzyły 26 fantazyjnych
piaskowych rzeźb. Na zakończenie
uczestnicy konkursu wskoczyli do
wody, wzięli też udział w zajęciach
tanecznych. 

Minipiłka pełna emocji!
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Zapowiedzi

Turniej Trzech Dyscyplin
Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Turnieju Trzech Dyscyplin –
Siatka, Kosz, Noga. Zawody, które od uczestników wymagają wszechstronnych umiejętności technicznych, wytrzymałości i waleczności,
na arenie radzionkowskiego MOSiR-u zadebiutowały dwa lata temu
i już wtedy cieszyły się ogromną popularnością. Tegoroczne odbędą
się 30 września i 1 października!
Więcej informacji na www.mosir.radzionkow.pl lub pod numerem telefonu: 32 793 70 86. 

Łucznicy na Księżej Górze
Po raz kolejny na terenie parku odbędą się zawody łucznicze – Turniej
Łucznictwa Tradycyjnego – Liga Południe. Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona 24 września. 

Zagrali efektownie
Do grafiku letnich imprez organizowanych przez MOSiR Radzionków na Księżej Górze dołączył turniej „Joga bonito – graj
pięknie”. Jest to turniej minipiłki nożnej rozgrywanej na specjalnie
przystosowanym do tego boisku z mniejszymi bramkami, na którym
rywalizują zespoły złożone z trzech zawodników – uczniów szkół
podstawowych. W pierwszej edycji, która odbyła się 7 sierpnia, do
gry zgłosiło się sześć drużyn. W zawodach padło aż 112 goli! Największy popis strzelecki zanotowali zawodnicy zespołu „Zawodowcy”,
którzy pokonali „Real Madryt” 15:3. W klasyfikacji generalnej triumfowała ekipa „Reprezentacji Polski” przed „FC Asy” i „FC Barceloną”.
Najlepszym strzelcem turnieju został Krzysztof Szałajko, zdobywca
19 goli, który reprezentował barwy zespołu „FC Asy”. Odbył się także
konkurs żonglerki, którego zwycięzcą został Paweł Szolc z „Reprezentacji Polski”. Na słowa uznania zasługuje także Martyna Kądziołka,
wyróżniająca się bramkarka drużyny „Zawodowcy”, która była jedyną dziewczyną biorącą udział w turnieju. 

Mistrzostwa w pływaniu
6 sierpnia na starcie stanęło 31 zawodników, których podzielono
na siedem kategorii, ze względu na wiek i płeć. Rywalizacja w pływaniu była zacięta i emocjonująca. Każdy pływak otrzymał pamiątkowy
dyplom, a najlepsi puchary. Na szczególne podziękowania zasługują
zawodnicy reprezentujący bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Dziękujemy wszystkim, zwycięzcom gratulujemy! 

Streetball – odmiana koszykówki, w której bardziej niż
do zasad, wagę przywiązuje
się do efektowności i sztuczek
technicznych. Właśnie w tej
dyscyplinie dziewięć drużyn
rywalizowało 10 lipca na basenie MOSiR. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach.
W „open” najlepsi okazali się
koszykarze zespołu „Familia”
z Tarnowskich Gór, który złożony jest z sędziów koszykarskich.
Na drugim stopniu podium stanęli zawodnicy „Young Blood
OKKS”, niedawno powstałej drużyny zrzeszającej koszykarzy z Radzionkowa i Orzecha. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Radzionkowa – zespół „Sieka”. Wśród juniorów triumfowali, zaprzeczając swojej
nazwie, zawodnicy „Byle nie do zera” z Dąbrowy Górniczej. Drugie
miejsce przypadło ekipie „Ogrywacze”, a na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy „Pszczółek” z Sosnowca. 

Wyścigi gokartów

8 sierpnia na Księżej Górze spotkali się miłośnicy „czterech kółek”, dla
których przygotowano specjalną atrakcję – wyścigi gokartów. W zawodach wzięło udział około 50 osób. Starty odbywały się w parach
na boisku do piłki nożnej. Zawodnicy ścigali się w pięciu kategoriach
wiekowych. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. 
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Piłkarze solidnie trenują

Judocy na start
Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków po
zakończonych dużymi sukcesami rozgrywkach szykuje
się już do nowego sezonu. Zawodnicy z Radzionkowa
solidnie trenują przed startem rozgrywek ligowych. Najstarsze grupy treningi zaczęły już w lipcu.
Start zmagań ligowych trampkarzy i młodzików przypada bowiem
już na koniec sierpnia. Kolejne drużyny staną do rywalizacji sportowej na początku września. W ramach wspomnianych przygotowań
zawodnicy UKS „Ruch” Radzionków z roczników 2003, 2004 i 2005
wzięli udział w obozie sportowym w Pokrzywnej (woj. opolskie).
Tam chłopcy pod okiem trenerów szlifowali swoją formę sportową.
Pozostałe drużyny przygotowują się na obiektach w Radzionkowie
i Tarnowskich Górach. W nowym sezonie największe wyzwanie czeka zawodników z rocznika 2004. Zespół będzie bronił wywalczonego w czerwcu Mistrzostwa Śląska w swojej kategorii wiekowej. Rozgrywki pozostałych drużyn „Ruchu” również zapowiadają się bardzo
interesująco. Obecnie UKS „Ruch” Radzionków, który jest jednym
z największych klubów sportowych w rejonie, prowadzi szkolenie
w rocznikach 2002-2011. Oprócz profesjonalnych specjalistycznych
zajęć, można u nas również znaleźć sporo zabawy i uśmiechu, szczególnie dla najmłodszych.
Zachęcamy uczniów chcących spróbować swoich sił do wzięcia
udziału w zajęciach.
Kontakt z trenerem koordynatorem: 506 564 912. 

W trakcie wakacji judocy zrzeszeni w Uczniowskim Klubie
Sportowym „Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – Judo
Radzionków” nie marnowali czasu i aktywnie trenowali.
Po zakończeniu roku szkolnego, od 26 czerwca do 5 lipca zawodnicy przebywali na obozie sportowym w Borkach. Oprócz treningów,
uczestnicy aktywnie wypoczywali, korzystając z gokartów, tyrolki,
ścianki wspinaczkowej, parku linowego, jazdy konnej i plażowania.
W kolejnych tygodniach zorganizowane zostały półkolonie sportowe
z judo w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. W programie znalazły się wyjazdy do trampolinowego parku oraz spędzanie czasu na
kompleksie basenowym na Księżej Górze, gdzie w ramach promocji
zorganizowane zostały pokazy treningowe naszych judoków. 
Aktualnie prowadzony jest nabór do nowych grup. Klub zaprasza
wszystkie przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych.
Zapisy: ikizamajudoclub@gmail.com

Henryk Sobala

Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu
Na terenie Klubu Jeździeckiego „Lider” w dniach 16-17 lipca, odbyły się Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu – jednej z olimpijskich dyscyplin jeździeckich.
Po kilku latach organizacji zawodów rangi międzynarodowej, m.in. eliminacji Pucharu
Świata w roku 2015, w tym sezonie radzionkowski klub postanowił przeprowadzić zawody w bardziej kameralnej, regionalnej formule, co umożliwiło wzięcie udziału w rywalizacji zawodnikom z okolicznych klubów.
Mistrzostwa Śląska połączone były z dodatkowymi rozgrywkami, m.in. eliminacjami Mistrzostw Polski Młodych Koni i Ogólnopolskimi Zawodami w Paraujeżdżeniu.
str. 15
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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Sztafetowy maraton
Uważasz, że w Twoim mieście są najlepsi sportowcy?
Jesteś przekonany, że nie macie sobie równych? Jest okazja, aby to udowodnić! 15 października na Księżej Górze
odbędzie się II Sztafetowy Maraton Miast i Gmin.

Szachowe CIDERLATO
Kolejny już raz Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej
gościła szachistów na corocznym turnieju szachowym
CIDERLATO 2016, który odbył się w sobotę 20 sierpnia.

Do rywalizacji można zgłaszać drużyny składające się z pięciu zawodników, którzy będą reprezentowali miasto lub gminę. Nie ma limitu
zespołów z jednej miejscowości. Każdy biegacz będzie miał do pokonania 8,4 km – dwukrotnie trzeba przebiec dwie pętle, mające długość 2,1 km. Zaliczenie takiej trasy jest nie lada wyzwaniem dla umiejętności i kondycji każdego startującego, dlatego wszyscy chętni do
wzięcia udziału w biegu już powinni zacząć przygotowania.
– Trasa jest wymagająca i dla niedoświadczonych biegaczy może okazać się wyzwaniem. Jest dużo podbiegów i zbiegów, dlatego uczestnicy
powinni przygotować się przed startem – mówi Marian Prodlik, dyrektor MOSiR-u. – Trzeba pamiętać, że sztafeta to bardzo szczególna dyscyplina, ponieważ zawodnik nie odpowiada wyłącznie za swój czas, ale za
wynik całej drużyny – dodaje.
W zeszłym roku, podczas pierwszej sztafety, na starcie stanęły 43 zespoły, czyli aż 215 zawodników. Wśród nich był między innymi burmistrz miasta Gabriel Tobor, przewodniczący Rady Miasta Dariusz
Wysypoł, ówczesny minister sprawiedliwości Borys Budka czy znany
maratończyk Dariusz Laska, który podczas radzionkowskiego biegu
zanotował najlepszy czas okrążenia. Drużynowo zwyciężył zespół
Pobudka Team z Zabrza.
– Pierwszy maraton był wspaniałą imprezą, zdecydowanie inną od
wszystkich. Atmosfera była doskonała, a biegacze po pokonaniu swojego dystansu, dopingowali swoich kolegów i innych zawodników. Niektórzy walczyli z czasem, inni z własnymi słabościami. Wszystkim należy się
ogromny szacunek, bo stawili czoła nie tylko swoim ograniczeniom, ale
również nienajlepszej pogodzie – mówi Marian Prodlik.
Drużyny na podium oraz zawodnicy, którzy osiągną najlepszy czas
okrążenia wśród pań i panów, otrzymają nagrody rzeczowe. Dla każdego biegacza przygotowano pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek
na mecie. Poza tym, wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, a specjalną statuetkę otrzyma zespół, który wystąpi
w najbardziej oryginalnych strojach.
Możliwości do wykazania się jest wiele. Dlatego nie zwlekaj i już dziś
zgłoś swój zespół do biegu. Zapisać się można mailowo, wysyłając
wiadomość na adres biuro@mosirek.pl, podając imię i nazwisko kapitana, nazwę drużyny, miejscowość, którą reprezentuje oraz numer
telefonu. Zgłoszeń można dokonywać także telefonicznie, pod numerem: 883 344 876.
– Zgłosiło się już około 60 zespołów, dlatego zwiększyliśmy limit sztafet
do 70. Nie chcemy nikomu odbierać szansy startu w naszym maratonie.
Ta impreza to nie tylko propagowanie zdrowego stylu życia i promocja
biegania, ale także doskonała okazja do tego, by pokazać hart ducha
rodzinie, przyjaciołom, znajomym – przekonuje Marian Prodlik. 
(DW)

Wzięło w nim udział 30 szachistów w wieku od 8 do ponad 70 lat.
W ostatniej chwili do stawki dołączył Jakub Lizak – tegoroczny brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich w grupie do lat 18. Faworyt grał bardzo pewnie i zasłużenie wygrał z wynikiem 6½ pkt z 7 partii. Kolejne miejsca zajęli: Dawid Bednarski (6 pkt)
i Kazimierz Tchórzewski (5½ pkt), Henryk Fatyga i Damian Brożyna (po
5 pkt).
W turnieju licznie wystąpili juniorzy – grupa do lat 16 liczyła 15 zawodników. Poziom był zróżnicowany, ale zwycięzcy byli dobrze przygotowani i udało im się odeprzeć napór młodzieży. W zawodach zanotowano kilka niespodzianek, a jedną z nich były porażki zeszłorocznych
zwycięzców Damiana Brożyny i Aleksandra Klibera. Najlepszym zawodnikiem z Radzionkowa był Leszek Suder, który zdobył 31/3 pkt.
Zawody prowadzili Wojciech Hajda i Rudolf Sobczyk. Podziękowania
dla organizatorów i sponsorów turnieju, którymi byli: Stowarzyszenie
Szachowe i Gier Umysłowych Pionek Radzionków, Urząd Miasta Radzionków, Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej oraz pracownicy
MOSiR-u z Radzionkowa.
***
10 września zapraszamy na kolejny turniej z cyklu Grand Prix Radzionkowa. Zawody odbędą się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Początek o godz. 10.00. 
Rudolf Sobczyk

Mistrzostwa Śląska...
str. 14
W tych ostatnich organizatorzy doczekali się nie lada gościa – do Radzionkowa przybyła bowiem Karolina Karwowska, która reprezentować będzie Polskę podczas najbliższych Igrzysk Paraolimpijskich
w Rio de Janeiro. W turnieju wystąpiło łącznie 62 zawodników, a tytuł Mistrzyni Śląska Seniorów zdobyła Hanna Suchan z Truskolasów.
Reprezentant klubu „Lider” – Michał Cichoń zajął natomiast drugie
miejsce. W konkursie dodatkowym rangi Grand Prix, a więc najwyższej znanej ujeżdżeniu, bezkonkurencyjny był natomiast brat Michała
– Mateusz.
W przerwie pomiędzy niedzielnymi finałami publiczności zaprezentowali się zawodnicy trenujący na co dzień sztuki walki na terenie radzionkowskiego MOSiR-u – rywalizację komentował światowej klasy
zawodnik MMA – Artur „Kornik” Sowiński.
Pomimo niesprzyjającej aury i konieczności przeniesienia zawodów
do hali, trybuny Klubu Jeździeckiego „Lider” w ciągu całego weekendu odwiedziło kilkaset osób. 
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Intensywne
przygotowania
Po bardzo udanym sezonie, zawodniczki MKS „Sokół” Radzionków
przygotowują się już do startu w kolejnych rozgrywkach grupowych.
Od początku sierpnia w hali MOSiR-u zawodniczki drugoligowej drużyny rozpoczęły treningi pod okiem trenera Jarosława Wachowskiego. Jak to w sportach drużynowych bywa,
w kadrze „Sokoła” zaszły pewne zmiany. Do
drużyny dołączyły: Monika Woźnica z AZS Politechniki Częstochowskiej (środkowa), Wioletta
Komisarczyk z Silesia Volley Mysłowice (rozgrywająca) oraz przyjmujące Kaja Strużyk, Patrycja
Staszczyk i Weronika Grząślewicz z Płomienia
Sosnowiec.
Zmiany zaszły także w składach drugoligowych
grup, również w grupie 2, w której występuje
„Sokół”. W sezonie 2016/2017 przyjdzie nam
rywalizować z takimi drużynami jak: KS Polonia Łaziska Górne, AEP Olimpia Jawor, KS Częstochowianka, MKS Świdnica, MKS Zorza Wodzisław Śląski, Eco AZS Unia Opole, UKS Sokół
Katowice, Łaskovia Łask i UKS Lis Tuliszów. Zapraszamy do dopingu naszej drużyny. Sezon
rozpocznie się już 24 września.

***
Informujemy jednocześnie, że ruszył nabór do dwóch nowych sekcji: grupy chłopców (naborowej), grupy dziewczyn (naborowej). W pierwszej fazie obie sekcje mogą zostać połączone w jedna grupę ogólnorozwojową. Treningi będą odbywać się przy udziale i pomocy drugoligowych
zawodniczek „Sokoła” Radzionków. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt
najlepiej drogą mailową: sokolmks@gmail.com. Udzielimy wszelkich możliwych odpowiedzi na
pytania oraz skierujemy do odpowiednich trenerów. 
Tomasz Stchlerowski,
prezes MKS „Sokół” Radzionków

Nowy sezon piłkarskich emocji
Rozgrywki czwartej ligi nowego sezonu wystartowały. „Ruch” Radzionków,
mimo początkowej „zadyszki”, wrócił
na właściwe tory i zdobywa kolejne
punkty.
Żółto-czarni już na inaugurację musieli przełknąć gorycz porażki, ulegając na wyjeździe
0:3 MKS Myszków, tym samym, na którym
w poprzednim sezonie zdobyli komplet punktów z wynikiem bramkowym aż 7:0. W trzeciej
kolejce, na drugim wyjeździe, musieli uznać
wyższość spadkowicza z drugiej ligi, Nadwiślana Góra, przegrywając 0:1. Słabe wyniki rozczarowują, ale w obu tych spotkaniach drużyna
„Ruchu” była chwalona za swoją grę i gdyby
zapewnić lepszą skuteczność i większą koncentrację w defensywie, z pewnością z obu
tych wyjazdów „Ruch” mógł przywieźć punkty.
Mimo to nasza drużyna pokazała, że drzemią
w niej pokłady niewykorzystanego jeszcze
w pełni potencjału. Jego fragment można było
zobaczyć w jedynym wygranym meczu, rozegranym na własnym stadionie. Wynik tego
meczu to 2:1 dla „Ruchu”. Po niemrawym początku, wreszcie kibice mogli oglądać „Ruch”
taki, jaki chcą. W czwartej kolejce spotkań,
w meczu na własnym stadionie żółto-czarni
przekonująco pokonali Szombierki Bytom,

strzelając rywalom cztery gole, nie tracąc przy
tym żadnego. Dwa trafienia w tym pojedynku
zaliczył doświadczony Piotr Rocki, który na boisku pojawił się dopiero w 59. minucie. Po jednej bramce dołożyli Kamil Banaś oraz Marcin
Trzcionka, który pewnie wykonał rzut karny.
W środę, 31 sierpnia, „Ruch” wybrał się na mecz
do Częstochowy, z tamtejszym Rakowem II.
Z tego spotkania nasi piłkarze także przywieźli komplet punktów. Wyrównany pojedynek
zakończył się wynikiem 1:0 dla żółto-czarnych.
Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 67. minucie
Konrad Bąk, który zaledwie chwilę wcześniej
pojawił się na placu gry.
Słabszy początek sezonu należy „Ruchowi” wybaczyć, bo w przerwie letniej w jego kadrze
zaszły bardzo duże zmiany. Z żółto-czarnymi
pożegnali się dotychczasowi bramkarze: Rafał
Strzelczyk i Kamil Solik, obrońcy: Andrzej Buchcik i Dawid Czubala oraz pomocnicy: Damian
Sadowski, Karol Banaś, Szymon Tutaj i Amadeusz Zając. W drużynie ostatecznie nie pozostał
także wracający z wypożyczenia Marcin Mróz.
W ich miejsce pojawiło się dziewięciu nowych
piłkarzy, w tym tylko dwóch z większym piłkarskim doświadczeniem. Mowa o obrońcy
Michale Staszowskim z Szombierek Bytom
i ofensywnym skrzydłowym Tomaszu Leszczyńskim z Polonii Łaziska Górne. Pozostali nowi za-

wodnicy to jeszcze młodzieżowcy. Bramkarze:
Krzysztof Krupa (Gwarek Zabrze) i Robert Glanc
(Stadion Śląski Chorzów), obrońcy: Szymon
Woźnicki (drużyna juniorów), Bartosz Borowiec
(Stadion Śląski Chorzów) i Daniel Skalski (Ruch
Chorzów) oraz pomocnicy: Jakub Łabojko
(Piast Gliwice) i Jakub Kuliński (Stadion Śląski
Chorzów). Warto podkreślić, że o tych dwóch
ostatnich piłkarzy „Ruch” konkurować musiał
z klubami z wyższych lig. Uwagę warto zwrócić
też na to, że z nowych piłkarzy aż trójka (Glanc,
Woźnicki i Skalski) to wychowankowie „Ruchu”
Radzionków.
Pierwsza grupa czwartej ligi śląskiej w tym sezonie wydaje się być bardzo wyrównana i już
początek sezonu pokazał, że nie ma w niej faworytów, i że nie będzie drużyny niepokonanej.
Myszków, który wysoko ograł na inaugurację
„Ruch”, w kolejnym meczu taką samą różnicą
bramkową przegrał z Gwarkiem Tarnowskie
Góry. Gwarek uległ zaś w trzeciej kolejce Piastowi II Gliwice, i to grającemu w słabszym personalnie składzie, niż ten który przyjechał kilka
dni wcześniej do Bytomia – Stroszka. Wydaje
się, że „Ruch”, który z każdym meczem winien
prezentować się coraz lepiej, jest w stanie w kilka kolejek odrobić stratę punktową do ligowej
czołówki. 

