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kochani Seniorzy, 
Miasto jest wasze!

ck „kaROlinka” > 8
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Senioralia to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
w Radzionkowie. W tym roku seniorzy będą świętować od 25 do 31 sierpnia. 
Czeka na nich wiele ciekawych atrakcji.

zapowiedź 

Wśród gmin doskonale radzących 
sobie z pozyskiwaniem unijnych 
dotacji, realizacją europejskich 
inwestycji oraz ich rozliczaniem, 
także nasze miasto może mieć 
powody do radości i dumy. 

Jak wynika ze statystyk Związku Gmin 
i  Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego, nasz samorząd 
bardzo korzystnie prezentuje się na tle 
naszych sąsiadów. 

Zabawę rozpocznie VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Cechmistrza Cechu, który od-
będzie się w sobotę, 25 sierpnia, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Szymały 36. Zapisywać można się telefonicznie, pod numerem 783 220 002.
W niedzielę z kolei będzie miało miejsce najważniejsze wydarzenie imprezy – Festyn 
Rzemieślniczy w  Parku Księża Góra. O  godz. 14.00 odprawiona zostanie Msza Święta 
w intencji seniorów. Następnie, o godz. 15.00, odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy, 
po którym rozpocznie się piknik. Na licznych stoiskach uczestnicy będą mogli nabyć 
wyroby miejscowych rzemieślników. W  programie przewidziano konkursy i  zabawy, 
koncert zespołu HaNuta i występ Andrzeja Misia. Zwieńczeniem festynu będzie biesia-
da z zespołem NasTroje.

To jednak nie koniec atrakcji. W poniedziałek, o godz. 18.00, odbędą się warsztaty kom-
postowania oraz prezentacja nowej aplikacji EcoHarmonogram w Regionalnej Stacji Edu-
kacji Ekologicznej. Kolejnego dnia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku zaprosi na wykład „Ksiądz Idzi Ogierman. Życie i twórczość radzionkow-
skiego kapłana” wraz z koncertem utworów jego autorstwa w wykonaniu Klaudiusza Jani.

Festyn Rzemieślniczy – Senioralia 2017

Boisko
w budowie

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy ul. Knosały 113 to ważna 
inwestycja, nie tylko dla kibiców.

Obecnie trwają intensywne roboty bu-
dowlane związane z  przygotowaniem 
podłoża pod główne boisko, które pokry-
te ma być nawierzchnią z trawy syntetycz-
nej. Obiekt będzie gotowy do 30 listopa-
da. Koszt inwestycji to ponad 5,4 mln zł, 
z czego 2,3 mln zł pochodzi z Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki w  ramach „Programu 
inwestycji o  szczególnym znaczeniu dla 
sportu”. 

str. 7
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rozmowa z Lidią dyLewską
nowo mianowaną dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy
w Radzionkowie

wygrała Pani konkurs na dyrektora szko-
ły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. Od 
1 września będzie Pani odpowiedzialna za 
bardzo ważny, bo pierwszy, etap edukacji 
najmłodszych mieszkańców miasta. dla-
czego postanowiła Pani ubiegać się o po-
sadę dyrektora?

Lubię podejmować nowe wyzwania. Mam 
spore doświadczenie w  zarządzaniu pla-
cówką oświatową – od sześciu lat jestem 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 30 
w Zabrzu. Niedługo kończy mi się kadencja 
i postanowiłam poszukać nowych dróg za-
wodowego rozwoju. Jestem przekonana, że 
nabyte przeze mnie i utrwalone umiejętno-
ści przyczynią się do pozytywnych oddzia-
ływań w nowym dla mnie środowisku, jakim 
jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. J.  Lompy 
w  Radzionkowie oraz jeszcze lepszego jej 
funkcjonowania. Za dotychczasową pracę 
na stanowisku dyrektora otrzymałam wy-
różniającą ocenę oraz Nagrodę Prezydent 
Miasta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. 
Nieustannie podnoszę kwalifikacje zawo-
dowe. Aktualnie biorę udział w  projekcie 
realizowanym przez uniwersytet Jagielloń-
ski w  partnerstwie z  Oświata i  Biznes oraz 
nadzorowanym prze MEN: „Szkoła kompe-
tencji – województwo śląskie”. Jego celem 
jest podniesienie kompetencji kadry kie-
rowniczej szkół z naszego regionu w zakre-
sie zarządzania placówkami oświatowymi, 
w  szczególności wspomagania ukierun-
kowanego na rozwój szkół i  kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poru-
szania się na rynku pracy. Zdobytą wiedzę 
będę chciała wykorzystać w  radzionkow-
skiej szkole.

Jak przebiegała Pani dotychczasowa ka-
riera?

W tym roku obchodzę trzydziestolecie pra-
cy zawodowej. Swoją przygodę z edukacją 
rozpoczęłam w bytomskiej szkole muzycz-

najważniejSi
Są uczniOwie

nej, pracując na stanowisku nauczyciela 
umuzykalnienia z  rytmiką. Później ukoń-
czyłam studia na kierunku wychowanie 
muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Olsztynie. Po studiach miałam trzyletnią 
przerwę na wychowanie dwóch synów. 
Po powrocie do zawodu, podjęłam pra-
cę w  Szkole Podstawowej nr 37 w  Zabrzu, 
która w  2000 r. przekształciła się w  Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 5. Poznałam 
wszystkie szczeble edukacji: prowadziłam 
zajęcia z  dziećmi w  przedszkolu, uczyłam 
w  podstawówce, gimnazjum i  liceum. Od 
sześciu lat spełniam się na stanowisku kie-
rowniczym. W  swojej karierze zawodowej 
odbyłam kilka studiów podyplomowych, 
szereg kursów i  szkoleń oraz różnego ro-
dzaju warsztatów. 

do radzionkowskiej szkoły przychodzi 
Pani „z  zewnątrz”, nie będąc związaną 
z lokalną społecznością. Czy to może być 
Pani atutem czy – wręcz przeciwnie – ba-
rierą? 

Nie tak całkiem jestem „z  zewnątrz”. uro-
dziłam się i  wychowałam w  Zabrzu, teraz 
mieszkam w Bytomiu, więc te tereny nie są 
mi obce. Jestem związana ze Śląskiem – to 
moja mała ojczyzna. Choć nie znam środo-
wiska radzionkowskiego, jestem otwarta na 
nowe kontakty. Lubię poznawać ludzi. Do-
łożę starań, by nauczyciele, rodzice i dzieci 
poznali mnie z  jak najlepszej strony. Dlate-
go już dziś zachęcam rodziców do spotkań.

w jakim kierunku zamierza Pani rozwijać 
szkołę? Jakie cele sobie Pani stawia?

Słyszałam wiele dobrego o radzionkowskiej 
szkole. Nauczyciele aktywnie tutaj działają, 
pozyskują środki zewnętrzne, realizują cie-
kawe projekty. Cieszę się z  tego. Zawsze 
jednak można coś poprawić, ulepszyć czy 
też zniwelować słabsze strony. Dlatego liczę 
na konstruktywną współpracę z nauczycie-

lami i rodzicami oraz uczniami. Wspólnie za-
stanowimy się, co należy zmienić, a co roz-
wijać dalej. Wychodzę bowiem z założenia, 
że sama nic nie zdziałam i na siłę niczego nie 
będę wprowadzać. Na pewno chciałabym 
postawić większy nacisk na naukę języków 
obcych i  przedmiotów ścisłych, bo to dziś 
podstawowe kompetencje poszukiwane na 
rynku pracy. W zabrzańskiej szkole wdraża-
my obecnie innowację pedagogiczną „Kie-
dy nie wiem, chcę wiedzieć”, adresowaną 
do uczniów klas 1-3. Dzieci uczą się mate-
matyki metodą prof. Milana Hejnego, która 
bardzo angażuje uczniów i przynosi fanta-
styczne efekty. Chciałabym, żeby tego typu 
nowatorskie rozwiązania także pojawiły się 
w radzionkowskiej szkole. Dla mnie ważne 
jest, żeby każdy uczeń odniósł sukces – czy 
na polu nauki, czy w sferze sportowo-arty-
stycznej – angażując się w życie szkoły oraz 
w działalność na forum miasta. Nawet drob-
ne sukcesy motywują bowiem do dalszego 
rozwoju. 

Jakie ma Pani plany na najbliższy rok 
szkolny? Czy nauczycieli i uczniów czekają 
jakieś zmiany?

Nie chcę wprowadzać żadnej rewolucji. 
Zamierzam działać spokojnie w  kierunku 
pogłębiania dotychczasowej działalno-
ści szkoły, bo, jak wiadomo, „diabeł tkwi 
w szczegółach”. Na początek muszę poznać 
szkołę, jej mocne i  słabe strony. Dopiero 
później zastanowię się, wspólnie z nauczy-
cielami, rodzicami i uczniami, nad działania-
mi usprawniającymi działalność placówki. 
Priorytetem dla mnie będzie podnoszenie 
jakości pracy szkoły we wszystkich aspek-
tach jej funkcjonowania. Najważniejsze, 
by wszystkie zmiany były z  korzyścią dla 
uczniów, bo to oni są najważniejsi. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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W naszym mieście w ostatnich tygodniach dobiegły końca 
prace przy kilku ważnych inwestycjach. Na początku lipca 
zakończyły się roboty związane z budową kolejnego etapu 
drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały, a więc obwodnicy 
zachodniej.

– W ramach zadania wybudowano jezdnię dwukierunkową, chodnik ze 
ścieżką rowerową i zatokę autobusową. Pojawiło się też oświetlenie oraz 
oznakowanie poziome i  pionowe wraz z  elementami bezpieczeństwa. 
Dodatkowo wykonano odwodnienie układu drogowego – mówi Ju-
styna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 
urzędu Miasta Radzionków.
Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków „Rządowego 
programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów po-
przez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” w  kwocie ponad 
808  tys.  zł, środków unijnych – 97 tys. zł i  wkładu własnego gminy 
w wysokości 244 tys. zł. 

Mieszkańcy korzystać mogą też już z nowych chodników przy ul. Bez-
piecznej i  ul. Sikorskiego, a  także dwóch zmodernizowanych parkin-
gów przy ul. Knosały i  ul. Sadowej. Sukcesywnie remontowane są 
też nawierzchnie gminnych dróg. udało się już przeprowadzić prace 
przy ul.  Artylerzystów i  I  Powstania, na skrzyżowaniu ul. Jaśminowej 
i ul. Cmentarnej, ul. Klasztornej, ul. Św. Wojciecha, a także przy ul. Jaśmi-
nowej, ul. Gwarków, ul. Miedziowej, ul. Łąkowej, ul. Skotnickiej, ul. Sobie-
skiego, ul. Szymały, ul. Męczenników Oświęcimia i pl. Jana Pawła II.

To nie koniec drogowych inwestycji. 
– Do końca sierpnia zakończyć mają się prace przy przebudowie na-
wierzchni jezdni ul. Sikorskiego 20-32. Z kolei do października trwać będą 
roboty budowlane przy przebudowie łącznika ul. Lipoka z  ul.  Kużaja.  
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej – mówi Justy-
na Misiołek. – W najbliższym czasie powstaną też projekty połączenia 
ul. Jaśminowej z  ul. Księżogórską wraz z  parkingiem oraz połączenia 
ul.  Księżogórskiej z  ul. M. Dąbrowskiej. Na początku lipca ogłoszony 
został też przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót bu-
dowlanych związanych z  przebudową nawierzchni jezdni i  chodników 
przy ul. Kowalskiej – dodaje. 

drogowe inwestycje Akcja rewitalizacja 
na Osiedlu Hugona
Dobre wieści: rewitalizacja byłego osiedla 
robotniczego przy ul.  Kużaja nabiera tempa. 
Zakończył się już remont wszystkich dachów. 

W  najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nie-
ograniczony na roboty budowlane w budynkach i ich ter-
momodernizację oraz na zagospodarowanie tzw. „plant”.
– W  ramach inwestycji planowana jest m.in. modernizacja 
części wspólnych budynków wielorodzinnych, wymiana in-
stalacji wewnętrznych, naprawa elewacji, zagospodarowanie 
przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i  rowerowych, 
budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: boiska, siłow-
ni, placu zabaw, miejsca do gry w szachy – podkreśla Justyna 
Misiołek.
Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na rok 
2020.  

20 czerwca gmina podpisała umowę na realizację 
projektu mającego poprawić jakość miejskiej 
zieleni. 

W  ramach zadania nasadzone zostaną drzewa oraz małe 
i  duże krzewy. Ponadto planuje się regenerację i  założe-
nie trawników, a  także wykonanie ścieżek z  nawierzchni 
mineralnej oraz odtworzenie powierzchni biologicznej. 
uzupełnieniem będą elementy małej architektury (w  tym 
m.in. urządzenia ścieżki zdrowia, elementy plastyczne na-
wiązujące do historii Radzionkowa, ławki, kosze na śmie-
ci, lampy parkowe). Prace prowadzone będą przy ulicach: 
Nałkowskiej, Danieleckiej, Gajdasa, Gierymskiego, Szylera, 
Gwarków, Kużaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenber-
ga, Szymały, Śródmiejskiej, Św. Wojciecha, Norwida/Knosały 
i na Placu Letochów. Obecnie trwa opracowywanie doku-
mentacji projektowej. 

Zazieleni się wokół

W sobotę, 1 września, odbędzie się w Radzionkowie 
kolejna akcja poboru krwi. Autobus stanie na 
parkingu przed Urzędem Miasta w godz. od 9.00 
do 14.00. 

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 
65 lat, która waży co najmniej 50 kilogramów. Konieczne 
jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jedno-
razowo pobieranych jest 450 mililitrów krwi. Każdy, kto zde-
cyduje się oddać krew, otrzyma paczkę ze słodyczami oraz 
talon na obiad ufundowany przez gminę. Do oddania krwi 
zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czer-
wonego Krzyża „Skarbek” oraz urząd Miasta Radzionków. 

Oddaj krew!

Kolejny odcinek obwodnicy
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rozmowa z dARiusZem wysyPOłem
przewodniczącym Rady Miasta Radzionków

Zbliżamy się do końca kadencji. Jak Pan 
ocenia mijające lata? Czy były one dobre 
dla miasta i mieszkańców?

Przez ostatnie lata, jako radny i  przewodni-
czący Rady Miasta, brałem aktywny udział 
w  przygotowaniu oraz realizacji inwestycji 
zmieniających nasze miasto. I gdybym się za-
stanowił, nie potrafiłbym wymienić wszyst-
kich pozytywnych zmian, jakie przeszła na-
sza gmina. Kiedy Inicjatywa Mieszkańców 
Radzionkowa obejmowała władzę, w  mie-
ście kończyła się euforia po oddzieleniu od 
Bytomia, a  mieszkańcy dostrzegli, jak wiel-
kie wyzwania czekają nasze miasto. Pierwsze 
komisje, sesje, strasznie mnie zaskakiwały, 
ponieważ brakowało planów, pomysłów roz-
woju, a o wyznaczeniu dalekosiężnych wizji 
rozwojowych nikt nawet nie myślał.
Radzionków zawsze miał jednak szczęście do 
ludzi, a wybór Gabriela Tobora na burmistrza 
bez wątpienia przyczynił się do szybszego 
rozwoju miasta. To właśnie Gabriel Tobor, 
jak prawdziwy gospodarz, zaczął pracę od 
analizy potrzeb gminy i mieszkańców, a na-
stępnie, w ścisłej współpracy z Radą Miasta 
– przygotowanie planów krótko- i długoter-
minowych.
Dzisiaj realizujemy kolejne inwestycje, jeste-
śmy liderem w  pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych, a  rozwój miasta jest widoczny 
w każdej dziedzinie. 
Gdybyśmy jednak zapytali mieszkańców, czy 
zmiany są dobre dla nich i dla gminy, pewnie 
bez entuzjazmu odpowiedzieliby „tak, ale 
trzeba jeszcze..., trzeba jeszcze...”. Gdybyśmy 
natomiast zapytali mieszkańców ościennych 
miast, jak zmienia się Radzionków, usłyszeli-
byśmy wiele pochwał i zachwytów.
W mojej ocenie dzieje się tak dlatego, że do 
pozytywnych zmian szybko się przyzwycza-
jamy, jednocześnie rosną nasze wymagania. 
Mając burmistrza wyróżniającego się na tle 
innych włodarzy miast nie tylko wojewódz-
twa śląskiego, można od niego wymagać 
więcej. Dlatego przez ostatnie lata skoncen-
trowani byliśmy na dialogu z mieszkańcami 
i realizacji niezbędnych inwestycji, nie po to, 
by słuchać pochwał, tylko żeby dynamicznie 

MiaSTO z PeRSPekTywą
ROzwOju

zmieniający się Radzionków był przyjazny 
dla każdego mieszkańca. Jestem przekona-
ny, że taki sposób myślenia i zarządzania jest 
dobry dla miasta i mieszkańców.

Z czego jest Pan najbardziej dumny?

Panuje przekonanie, że radni wiele obiecują, 
a po wyborach zapominają o swoich obiet-
nicach. Jeżeli ktoś z  czytelników odnajdzie 
moją pierwszą oraz kolejne ulotki wyborcze, 
może przekonać się sam, że wypełniłem 
praktycznie w  większości moje zobowiąza-
nia wyborcze. Ostatnie wielkie inwestycje, 
o które przez lata zabiegałem, takie jak bu-
dowa rynku, obwodnicy czy boiska sporto-
wego, właśnie się realizują, przygotowane są 
już też plany budowy basenu krytego, a bo-
isko dla naszego klubu powstanie szybciej 
niż wydaje się to wielu sceptykom. Podsu-
mowując ostatnie lata działalności w samo-
rządzie, mogę pochwalić się skutecznością, 
ale zadowolony jestem z tego, że mieszkań-
cy obdarzali mnie zaufaniem, powierzając 
mi swoje problemy oraz wybierając mnie 
przez kolejne lata na swojego reprezentanta 
na forum Rady Miasta. 

mimo wielu udanych inwestycji, zawsze 
pozostaje niedosyt. Czego nie udało się 
zrealizować?

Poczucie niedosytu towarzyszyło mi od 
pierwszego dnia mojej działalności w samo-
rządzie. Zawsze chciałem wszystko zrobić 
szybciej, już, teraz! Przez ostatnie lata na-
uczyłem się wiele i dzisiaj wiem już, że samo-
rząd to nie „piekarnia”. Warto lepiej i dłużej 
planować inwestycję, aby później szybko ją 
zrealizować. Widzimy, że samorządy, w któ-
rych władza jest stabilna, a  burmistrz czy 
prezydent może sobie pozwolić planować 
na dłuższy okres niż czas do następnych 
wyborów, rozwijają się bardziej optymalnie 
i  dynamicznie. Chciałbym, aby kryty basen 
czy boisko, którego gospodarzem będzie 
nasz klub, powstało szybciej, jednak wiem, 
że dopracowywane plany pozwolą zrealizo-
wać te inwestycje optymalnie, bez zaburza-

nia inwestycji w inne, równie ważne, obszary 
funkcjonowania naszego miasta. 

Co uznaje Pan za swoje największe osią-
gnięcie na stanowisku przewodniczącego 
Rady miasta? 

Stanowisko przewodniczącego wyróżnia 
radnego  wyłącznie w  ten sposób, że daje 
uprawnienia oraz nakłada obowiązki w  za-
kresie organizacji pracy Rady. Biorąc to pod 
uwagę, za osiągnięcie mogę pewnie uznać 
to, co powiedział mi pewien dziennikarz, 
a  mianowicie, że przyjeżdżając na prowa-
dzone przez mnie sesje Rady Miasta strasz-
nie się nudzi i brakuje mu pikantnych wiado-
mości, ponieważ zamiast kłótni, sporów oraz 
inwektyw, radni w merytoryczny sposób de-
batują nad zaplanowanymi tematami. Jako 
przewodniczący Rady Miasta jestem dumny, 
że podczas prowadzonych przeze mnie sesji 
radni – pomimo różnych poglądów – potra-
fili współpracować dla dobra naszego miasta 
i mieszkańców. 
Przez ostatnie lata uczestniczyłem w  zmia-
nach, jakie dokonywały się w  naszym mie-
ście, współdecydowałem o  kierunkach 
rozwoju i  rozpoczęciu ważnych inwestycji. 
Patrząc na to, czego już wspólnie dokonali-
śmy i widząc, jak wielki potencjał ma nasze 
miasto, jak wiele ważnych inwestycji przygo-
towanych jest do realizacji, mogę pokusić się 
o  stwierdzenie, że Rada, którą kierowałem, 
wykonała dobrą pracę.

wybory w  Polsce – na wszystkich szcze-
blach – zawsze mają jeden poważny 
mankament: niską frekwencję. Jak Pan 
zachęciłby mieszkańców do udziału w wy-
borach? dlaczego udział w  wyborach sa-
morządowych jest tak istotny?

Osobom, które nie biorą udziału w  wybo-
rach, zakazałbym późniejszego narzekania 
(śmiech). Wybierając swoich przedstawicieli 
w samorządzie, decydujemy bezpośrednio 
o tym, jak będzie wyglądać nasze otoczenie. 
Moje pierwsze wybory wygrałem przewagą 
jednego głosu, dlatego sam jestem przykła-
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System iTS na naszych drogach

Dwie pełne sygnalizacje świetlne pojawiły się 
na skrzyżowaniach ulic unii Europejskiej – Szy-
mały – Schwallenberga oraz Knosały – Norwi-
da. Z  kolei na Placu Letochów wybudowane 
zostaną dwa w pełni osygnalizowane, wzbu-
dzane przejścia dla pieszych wraz z systemem 
detekcji obejmującym cały plac Letochów, 
ul. Zejera oraz ul. Długą. Dwie sygnalizacje 
ostrzegawcze, wraz z aktywnymi znakami D6 
oraz oświetleniem przejść dla pieszych, za-
montowane zostaną w ciągu ul. Śródmiejskiej 
– w rejonie skrzyżowania z Placem Jana Paw-
ła II oraz w ciągu ul. Kużaja – przy powstającym 
Centrum Przesiadkowym. 
W  ramach zadania powstanie też centrum 
sterowania i monitorowania ruchu oraz zmo-
dernizowana zostanie serwerownia urzędu 
Miasta (nowy serwer dla CSR – centrum stero-
wania ruchem) i zasilacze awaryjne, monitory, 
system kontroli dostępu oraz gaszenia gazem. 
Na potrzeby ITS oraz CSR rozbudowana zosta-
nie również sieć światłowodowa łącząca ze 

W ramach projektu 
„Budowa sygnalizacji 
świetlnych dla potrzeb 
systemu ITS na terenie 
miasta Radzionków”
na głównych arteriach 
miasta trwa budowa 
sześciu nowych 
sygnalizacji świetlnych.

Bezpieczeństwo 

sobą wszystkie te elementy – tutaj warto nad-
mienić, że częściowo wykorzystana zostanie 
istniejąca infrastruktura, która powstała w 2012 
roku w ramach zadania „SilesiaNet – budowa 
społeczeństwa informacyjnego w  subregio-
nie centralnym województwa śląskiego: Gmi-
na Radzionków”. Dzięki temu w  przyszłości 
będzie można rozwijać system. 

W  ramach projektu przebudowany zostanie 
także wlot ul. Męczenników Oświęcimia na 
Plac Letochów – ma to na celu uspokojenie 
ruchu, poprawę bezpieczeństwa oraz ułatwie-
nie wyjazdu dla osób jadących od ul. Zejera. 
Wszystkie sygnalizacje świetlne wybudowane 
w ramach projektu będą sygnalizacjami ako-
modacyjnymi. Oznacza to, że każda z sygna-
lizacji wyposażona będzie w  system detekcji 
wideo, jak i  detekcji indukcyjnej, co pozwoli 
na dynamiczne sterowanie sekwencjami po-
szczególnych faz i  czasami sygnałów zielo-
nych. 

Dodatkowo do sterowników zaimplemen-
towany będzie algorytm sterowania ada-
ptacyjnego „Smart Intersection”. Algorytm 
został zaprojektowany i  działa na skrzyżo-
waniach w  Danii. W  Radzionkowie będzie 
zastosowany jako jeden z pierwszych w Pol-
sce. Algorytm za pomocą szczegółowych 
danych o ruchu, pobieranych z detektorów, 
w każdym cyklu pracy sygnalizacji analizuje 
aktualną sytuację ruchową i  przygotowuje 
optymalną długość następnego cyklu – krót-
ko mówiąc, sterownik dostosowuje cykl oraz 
długość sygnałów zielonych do aktualnej sy-
tuacji na skrzyżowaniu. Sterowanie adapta-
cyjne znajdzie szczególne zastosowanie na 
skrzyżowaniu ul. unii Europejskiej – Schwal-
lenberga – Szymały, gdzie charakterystyka 
ruchu zmienia się dynamicznie ze względu 
na sąsiedztwo centrum handlowego oraz 
targowiska.  

Wszystkie sygnalizacje będą wyposażone 
w kamery monitoringu – obraz będzie prze-
kazywany poprzez serwer (gdzie dane będą 
zapisywane) do CSR znajdującego się w bu-
dynku Straży Miejskiej w  Radzionkowie – 
łącznie 13 kamer (w tym 3 obrotowe). Ponad-
to operator, oprócz obrazu wideo, będzie 
mógł na bieżąco obserwować sytuację na 
skrzyżowaniu za pomocą wizualizacji w cza-
sie rzeczywistym. W razie sytuacji takich jak 
zdarzenia drogowe, remonty, awarie –  ope-
rator może zdalnie sterować sygnalizacją. 

(Łk)

dem, że w  przypadku wyborów samorzą-
dowych to, że każdy głos ma znaczenie, nie 
jest sloganem, a faktem. Gorąco zachęcam 
do głosowania. Jeżeli obecny rozwój mia-
sta się Państwu nie podoba, zagłosujcie za 
zmianą. Jednak jeżeli widzicie i  oceniacie 
pozytywnie zachodzące zmiany, również 
nie pozostańcie obojętni, aby później nie 
obudzić się w  rzeczywistości zmienionej 
przez mniejszość z  uwagi na naszą bier-
ność! Wybory samorządowe mają ogrom-
ne znaczenie, ponieważ wybrani przez nas 
przedstawiciele decydują o  sprawach naj-
bardziej istotnych dla mieszkańców. 

w  jakim kierunku, Pana zdaniem, powi-
nien rozwijać się Radzionków? 

Radzionków to dzisiaj miasto z bardzo do-
brą perspektywą rozwoju, zarządzane 
w sposób stabilny, optymalnie wykorzystu-
jące pojawiające się szanse na rozwój. Jeżeli 
zrealizujemy wszystkie plany rozwojowe, 
będzie to gmina jeszcze bardziej przyjazna 
swoim mieszkańcom. Jestem przekonany, 
że kierunek zrównoważonego rozwoju, 
który przez ostatnie lata został wyznaczo-
ny i jest konsekwentnie realizowany, trzeba 
kontynuować. Jednak jak będzie wyglądał 
Radzionków przez następne lata, zdecydu-
ją już niebawem mieszkańcy podczas nad-
chodzących wyborów. 
Bez wątpienia, prawdziwe problemy, wpły-
wające również bezpośrednio na nasze mia-
sto, przeżywa powiat. Jako człowiek, który 

nie boi się wyzwań, postanowiłem, że jeżeli 
mieszkańcy kolejny raz obdarzą mnie zaufa-
niem i wybiorą na swojego przedstawiciela 
nie będę – jak dzisiaj – na kolejnych spotka-
niach z  mieszkańcami odpowiadał, że nie 
mogę nic w tym temacie zrobić, ponieważ 
to sprawa powiatu! Powiat powinien – wzo-
rem naszego miasta – opracować strategię 
współpracy z  poszczególnymi miastami, 
wyznaczyć kierunki rozwoju i  wziąć pełną 
odpowiedzialność za niszczejącą infrastruk-
turę. Chciałbym skoncentrować się na zmia-
nach w powiecie, które bezpośrednio wpły-
ną na rozwój naszego miasta i już niedługo 
przedstawię swoje plany w tym zakresie. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

dokończenie ze str. 4



6 KuRIER RADZIONKOWSKI  >>  LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

dokończenie ze str. 1

Mimo iż lato w pełni, sezon grzew-
czy zbliża się nieubłaganie. Pamię-
tać o tym muszą w szczególności 
użytkownicy kotłów na paliwa sta-
łe – teraz właśnie kupuje się węgiel 
czy drewno, by w dniu nadejścia 
pierwszych jesiennych chłodów 
piwnica bądź składzik były pełne 
wysokoenergetycznego paliwa, 
gotowego do oddania ciepła. 

Pozostaje jeszcze kwestia ceny tegoż pa-
liwa – choć w tym przypadku maksyma 
„tanio a  dobrze” sprawdza się wyjątko-
wo rzadko, to niskobudżetowe paliwa 
(może lepiej napisać „wyroby paliwopo-
dobobne”?), wciąż znajdują liczne grono 
swoich amatorów. W tej całej układance 
ekologia, niestety, odgrywa najmniejszą 
rolę, bo iluż klientów spośród dwóch 
rodzajów węgla o  identycznych właści-
wościach palnych i  energetycznych, ale 
różniących się emisyjnością zanieczysz-
czeń, a  przez to ceną, wybrałoby droż-
sze lecz czystsze paliwo? Może lepiej nie 
róbmy ankiety w  tym zakresie, by nie 
tracić resztek nadziei. Tam jednak, gdzie 
świadomość zagrożeń snujących się ni-
czym smog zimową porą – i oczywiście 
nim spowodowanych – jeszcze nie do-
tarła, pojawiło się już prawo. Prawo an-
tysmogowe.
Czy nie lepiej byłoby opublikować ten 
tekst w  środku zimy, kiedy każdy z  nas 
będzie zmuszony oddychać zatrutym 
powietrzem, zasilanym dymami z  licz-
nych radzionkowskich kominów? Otóż 
nie – trzeba pisać (i  czytać) teraz, bo 
tzw. uchwała antysmogowa, cały rok 
obowiązująca w województwie śląskim, 
wprost zakazuje stosowania najgor-
szych rodzajów paliw! Chodzi więc o to, 
by podejmując decyzję o zakupie dane-
go rodzaju węgla, nie trafić na nieuczci-
wego sprzedawcę, który sprzeda paliwo, 
którego stosowanie jest zabronione (bo 
kupić można, a  jakże, ale palić już nie). 
Tak więc wystrzegajmy się zakupu:

 » węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla,

 » mułów i flotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem,

 » paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnieniu 
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 
15% (czyli np. bardzo drobnych 
miałów),

 » biomasy stałej, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 
20% (czyli np. niesezonowanego 
drewna).

Spalanie ww. paliw jest zakazane 
uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z  dnia 7 kwietnia 
2017 r., a  pracownicy urzędów miast, 
w  tym strażnicy miejscy, posiadają sto-
sowne upoważnienia do przeprowa-
dzania kontroli przestrzegania zakazów 
wynikających z uchwały antysmogowej 
przez każdego użytkownika domowej 
czy przyzakładowej kotłowni.

Od najbliższego sezonu grzewczego na-
leży się spodziewać wzmożonych kon-
troli w  zakresie nadmiernego kopcenia 
– w  życie wszedł nowy Program ochro-
ny powietrza dla województwa śląskiego 
wraz z jego integralną częścią – Planem 
działań krótkoterminowych, którego ce-
lem jest ograniczanie skutków i  czasu 
trwania przekroczeń dopuszczalnych 
i  alarmowych poziomów stężenia sub-
stancji w powietrzu. Mówiąc nieco pro-
ściej – ogłaszane będą „alarmy smogo-
we”, a informacje o takich stanach będą 
docierać do jak największej liczby osób. 
W  trakcie obowiązywania alarmu m.in. 
zalecana będzie rezygnacja z  wyjść na 
zewnątrz (np. spacerów z przedszkolaka-
mi bądź uprawiania sportów na wolnym 
powietrzu), a  także prowadzona będzie 
intensywna kontrola palenisk pod kątem 
stosowania zakazanych paliw lub pale-
nia odpadami. Takich kontroli można się 
spodziewać również w  godzinach póź-
nowieczornych, a  nawet w  weekendy, 
kiedy sprawcy wykroczeń czują się (po-
zornie) bezpieczni i  palą czym popad-
nie. W  przypadku wykrycia zakazanych 
procederów trzeba się liczyć z  surowy-
mi konsekwencjami – wystawianymi 
przez Straż Miejską lub Policję manda-
tami do 500 zł bądź nałożoną przez sąd 
powszechny grzywnę w  wysokości do 
5000 zł. 
Spalając w piecach różnego rodzaju od-
pady czy wątpliwej jakości paliwa, nale-
ży jednak liczyć się z  czymś więcej niż 
karą finansową – trzeba mieć na uwadze 
utratę tego, co jest bezcenne: zdrowia 
własnego i  swoich najbliższych. Dziś, 
gdy słońce wciąż przyjemnie grzeje, 
pomyślmy, co można zrobić, by grzanie 
zimową porą w  swojej istocie polegało 
na produkowaniu ciepła – nie trucizny. 

Michał gwóźdź

kupiłeś węgiel? Przeczytaj!

Trzysta złotych otrzymają rodzice 
w ramach rządowego programu 
„Dobry Start” dla każdego uczącego się 
dziecka, bez względu na dochody.

Aby ubiegać się o szkolną wyprawkę, w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Radzionkowie należy 
złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice, opie-
kun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, 
a w przypadku dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba pro-
wadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski 
online można składać przez portal Emp@tia lub 
bankowość elektroniczną. Osobiście wnioski 
można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radzionkowie przy ulicy Kużaja 19.
Najpóźniej dokumenty należy przedłożyć 
30 listopada br.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz 
w  roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny 
(do ukończenia 20. roku życia). Dzieci niepeł-
nosprawne otrzymają je do ukończenia 24 lat. 
Wsparciem objętych zostanie 4,6 mln uczniów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie: www.ops.radzionkow.pl w zakładce „Do-
bry Start”. 

weź 300 złotych
na start

W  środę Seniorzy wyruszą na wycieczkę 
do Opola. W programie przewidziano m.in. 
Mszę Świętą, zwiedzanie katedry i wizytę 
w zoo. Zapisać można się w siedzibie PZE-
RiI, przy ulicy Szymały 36, bądź telefonicz-
nie, pod numerem: 32 388 40 30.

W  czwartek, 30 sierpnia, na Księżej Górze 
odbędzie się turniej gier planszowych. 
Ostatniego dnia przewidziano profilak-
tyczne badania słuchu i  gęstości kości na 
placu przed Centrum Kultury „Karolinka” 
oraz spotkanie z  dr. Gabrielem Toborem, 
tłumaczem Pisma Świętego „Nowy Testa-
mynt po ślonsku”, w siedzibie PZERiI.

Na Senioralia zapraszamy, jak zwykle, nie 
tylko najstarszych mieszkańców miasta, ale 
również rodziny z dziećmi! 

kochani Seniorzy, 
Miasto jest wasze!
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Letnio-jesienne spotkania z przyrodą
Tradycyjnie już 31 sierpnia Śląski Ogród Botaniczny na Księ-
żej Górze zaprasza na wspólne zakończenie wakacji. Jak co 
roku, będzie ono miało formę rodzinnego pikniku na dużej 
łące niedaleko wejścia głównego do Ogrodu (od ul. Zejera).

Chętni powinni zabrać z  sobą koce oraz koszyki ze smakołykami 
i  koniecznie... dobry humor. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy, 
a  początek imprezy zaplanowano na godzinę 16.00. Gdyby ktoś, 
śpiesząc się z pracy, nie zdążył przygotować smakołyków do koszy-
ka, będzie to można nadrobić na miejscu – na stoisku ze zdrowym 
i smacznym jedzeniem. Dla najmłodszych przygotowano warszta-
ty. W  ramach zajęć powstaną woreczki, w  których będzie można 
zabrać z  sobą do domu zapachy lata, a  z  myślą o  wiośnie będzie 
można posadzić cebulkę. Starsi będą mogli spróbować swoich sił 
w pracach w drewnie, a ci najaktywniejsi z pewnością skorzystają 
z zajęć sportowych. Nie zabraknie też wioski harcerskiej.

We wrześniu i  w  październiku pracownicy Ogrodu zapraszają 
dzieci oraz dorosłych do udziału w  niedzielnych świętach przy-
rodniczo-ekologicznych, organizowanych z myślą o całych rodzi-
nach. Kolejno są to: 16 września Dzień Geologa oraz 7 października 
Dzień Drzewa (szczegóły: www.ogrodradzionkow.org.pl oraz na 
profilu na FB). Z  pewnością nie zabraknie interesujących tema-
tycznych prelekcji, harcerskich gier terenowych z  nagrodami, 
warsztatów laboratoryjnych oraz mikroskopowych, rodzinnych 
wycieczek, aktywności artystycznych i  sportowych, konkursów, 
pokazów itp. Imprezom towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła 
oraz stoiska gastronomiczne. Wydarzenia te będą także idealną 
okazją do zwiedzenia Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzion-
kowie oraz Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, zapoznania 

Śląski Ogród Botaniczny

się z ofertą edukacyjną oraz poznania pracowników Ogrodu. Po-
nadto w te dni spotkać będzie można wiele interesujących osób 
związanych z różnymi dziedzinami przyrody (dendrologów, leśni-
ków, geologów), nawiązać bezpośrednie kontakty, zadać nurtują-
ce pytania i uzyskać fachowe odpowiedzi. 

uczniów oraz nauczycieli z  pewnością zainteresuje wiadomość, 
że, jak co roku, Ogród podejmuje starania o dofinansowanie zajęć 
edukacyjnych, składając wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pierw-
sza pula warsztatów przyrodniczych (o zróżnicowanej tematyce) 
będzie do wykorzystania najprawdopodobniej już jesienią, a ko-
lejna wiosną. Zapisy powinny się rozpocząć w pierwszych dniach 
września, a  informacje na ten temat zostaną zamieszczone na 
stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz na 
profilu FB. 

***
Dzięki dofinansowaniu Gminy Radzionków, wiosną 2018 roku Ślą-
ski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zorganizował i przeprowa-
dził 51 godzin warsztatów przyrodniczo-ekologicznych dla 17 grup 
uczniów radzionkowskich szkół i przedszkoli. W sumie w warszta-
tach udział wzięło 324 uczniów, którzy zrealizowali następujące 
tematy: najmłodsi – „Dźwięki Natury”, a  ci nieco starsi „Zielony 
Surwiwal” oraz „Ogrodowe Laboratorium”. Ponadto uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe pocztówki z  trzema gatunkami roślin do 
wyboru. 

julia góra

lokalni liderzy 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, które po 
raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję 
Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansową 
2014-2020. Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierun-

kowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Miasta 
mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania fi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Do maja br. w ramach 
ZIT, Radzionków otrzymał aż 18.144.306,62 zł, co w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca daje wartość 1.075,21 zł. 

dokończenie ze str. 1

Radzionków w porównaniu z miastami ościennymi Radzionków na tle miast o podobnej liczbie mieszkańców
(Subregion Centralny Województwa Śląskiego)



8 KuRIER RADZIONKOWSKI  >>  LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

ZA HORYZONTEM

Z wielką przyjemnością zapraszamy na czwartą już edycję Festiwalu 
Podróżniczego „ZA HORYZONTEM”. Spotkania z podróżnikami odbędą 
się w niedzielę, 23 września br., w Centrum Kultury „Karolinka”. 

Organizatorzy, tj. wspomniane Centrum oraz Śląskie Stowarzyszenie Podróżni-
cze „Garuda” – przy współpracy z Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa wzo-
rem poprzednich lat przygotowują niezwykle ciekawe wydarzenie. Szczegółowy 
program zostanie opublikowany na początku września na stronie internetowej 
www.karolinka.art.pl. Patronat nad Festiwalem objął burmistrz Radzionkowa 
Gabriel Tobor. Już dziś zapraszamy na to fantastyczne wydarzenie. 

Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 
jako pierwszy obiekt w powiecie 
tarnogórskim dołączyło do 
międzynarodowego projektu Wander 
Book. 

Dzięki temu figuruje ono na mapie 
atrakcyjnych miejscowości turystycz-
nych, tworzonej przez autorów projektu. 
W  punkcie sprzedażowym w  Centrum 
można nabyć specjalne dzienniki tu-
rystyczne oraz naklejki – Wander Card 
i  tworzyć w  ten sposób niepowtarzalny 
album, dokumentując swoje wyprawy 
turystyczne. Liczymy, iż inicjatywa po-
ciągnie za sobą podobne i  na mapie 
projektu pojawi się więcej obiektów z na-
szej okolicy, którymi warto pochwalić się 
w świecie. 

Wander
Book

Patriotyzm Jutra
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku otrzymało dotację z Muzeum Historii Polski w ramach programu 
Patriotyzm Jutra na realizację II edycji projektu „W poszukiwaniu świadka 
historii”. Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży i nauczycieli 
historią mówioną oraz docenienie roli przekazu starszych generacji. 

Przedsięwzięcie rozpocznie się w  nowym roku szkolnym i  składać się będzie 
z  trzech etapów. W październiku odbędą się warsztaty dla wszystkich uczestni-
ków zapoznające ze specyfiką historii mówionej. Dziennikarz, psycholog społecz-
ny oraz koordynator projektu Archiwum Historii Mówionej, udzielą wskazówek na 
temat tego, jak rozmawiać ze świadkami historii, formułować pytania, opracować 
zebrany materiał, wskażą także zalety korzystania z tego typu źródeł, itp. 
Zdobytą wiedzę uczestnicy projektu będą musieli wykorzystać przygotowując 
prace konkursowe, w których zarejestrują w formie audio lub video wspomnienia 
świadka historii na temat święta lub uroczystości, którą przeżył w okresie II wojny 
światowej.
Trzeci etap projektu związany będzie z udostępnieniem najciekawszych nagrań 
w internetowym archiwum, które zostanie stworzone na stronie „www.deporta-
cje45.pl”. W związku z planowaniem przeprowadzenia projektu na szeroką skalę, 
Centrum poszukiwać będzie także wolontariuszy. Zapraszamy młodzież powyżej 
piątej klasy szkoły podstawowej do śledzenia naszej strony internetowej oraz Fa-
cebooka, gdzie informować będziemy o wszystkich działaniach, naborze do pro-
jektu, poszukiwaniu wolontariuszy itp. 

„Wakacyjne czwartki” czekają 
na zwiedzających w Centrum 
Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

Centrum serdecznie zaprasza do skorzy-
stania z wakacyjnej promocji. W każdy 
czwartek w sierpniu zwiedzanie ekspozy-
cji w cenie biletu ulgowego – 5 złotych. 

Odwiedź 
Centrum
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działo się niemało…

Kulminacyjne obchody Dni Ra-
dzionkowa rozpoczęły się w piątek, 
8  czerwca, tradycyjnym korowo-
dem ulicami miasta, w którym wzięli 
udział: burmistrz i  przedstawiciele 
władz, członkowie organizacji po-
zarządowych, klubów sportowych, 
uczniowie szkół oraz mieszkańcy. 
Sobota minęła pod znakiem zma-
gań sportowych. Odbył się turniej 
skata sportowego, III Eco Cidry Cross 
– Dychej na Księżej Górze, II Turniej 
Śląskiej Ligi Karate, cykl zawodów 
pierwszego kroku dla dzieci i  mło-
dzieży w  karate Shinkyokushin, 
XVI Mistrzostwa Radzionkowa w Że-
glarstwie i  mecz juniorów „Ruch” 
Radzionków vs „GTV Stadion Śląski” 
Chorzów. 
Oczywiście nie zabrakło również 
koncertów na scenie zlokalizowanej 
przed Centrum Kultury „Karolinka”. 
Dla mieszkańców zagrali zespoły: 
Highfive, oFF KulturA, Tukej, Ra-
stafajrant, a  gwiazdą wieczoru był 
legendarny rockowy zespół Myslo-
vitz, który swoimi energetyczny-
mi piosenkami oraz melodyjnymi 

balladami porwał publiczność do 
zabawy. W  niedzielę scenę zawojo-
wały grupy wokalno-instrumentalne 
działające przy CK „Karolinka” oraz 
wychowankowie Filii Powiatowe-
go Młodzieżowego Domu Kultury 
w  Tarnowskich Górach. Następnie 
zobaczyliśmy aktora i  kabareciarza 
Grzegorza Poloczka, po którym wy-
stąpiła zwyciężczyni Talentiady 2017. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Golec 
uOrkiestra, który swoimi żywioło-
wymi dźwiękami, przepełnionymi 
folkowym klimatem, podbił serca 
radzionkowskiej publiczności.

Obchody święta miasta nie byłyby 
możliwe, gdyby nie wsparcie naszych 
sponsorów, którym dziękujemy za 
wszelką pomoc. Podziękowania kie-
rujemy do sponsora głównego, firmy 
AG Rolbud, sponsorów: PEC Bytom 
sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budow-
lane „LEMTER” Maciej Lempart oraz 
partnerów: Mateja Fabian Firma Wie-
lobranżowa, Kabodos, PHu Węgiel 
Kapała, Zakłady Mięsne HAM, Sklep 
internetowy Relax. 

XII Dni Radzionkowa przeszły do historii. Jak zwykle bawiliśmy się na całego nie tylko podczas głównych obchodów, 
ale również w czasie pozostałych imprez, które trwały od końca maja, niemal przez cały czerwiec. 

Relacje

Kulminacyjne obchody dni miasta rozpoczął tradycyjny korowód

urząd Miasta Radzionków składa wyrazy wdzięczności również or-
ganizatorom. Byli to: Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR, Miejska 
Biblioteka Publiczna Radzionków, Zakład Placówek Oświatowych, 
Opera Śląska w Bytomiu, Grupa Relax Sp. z o.o., oraz radzionkow-
skie organizacje pozarządowe. Dziękuje również służbom mun-
durowym za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez.
Patronami medialnymi XII Dni Radzionkowa byli: Radio Piekary, 
Tygodnik Gwarek, Dziennik Zachodni, naszemiasto.pl, Kurier Ra-
dzionkowski oraz Sfera TV.  

(Łk)

gorące lato w mieście
Na czas wakacji w Radzionkowie dla najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców, 
przygotowano ponad 50 rozmaitych atrakcji. Jako że 1 września coraz bliżej, czas na małe 
podsumowanie i zapowiedź tego, co jeszcze przed nami.

W tegoroczną akcję „Lato w mieście” zaangażowały 
się instytucje oraz organizacje działające na terenie 
miasta: Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowe Centrum Ka-
riery, Śląski Ogród Botaniczny oraz Pełnomocnik ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii.
Mnóstwo atrakcji, głównie z myślą o najmłodszych, 
przygotowali pracownicy „Karolinki”. Zorganizowa-
no m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty samoobrony, 
zajęcia z robotyki oraz cieszące się dużym zaintere-
sowaniem kino plenerowe.
Sporo działo się też w MOSiRze. Jak zwykle w upal-
ne dni, na księżogórskim basenie wypoczywały tłu-
my mieszkańców. Wśród atrakcji były zajęcia fitness, 

zumba, pokazy strażackie, a także turniej siatkówki 
plażowej i mistrzostwa w pływaniu.
Do akcji włączyła się również biblioteka. W głównej 
siedzibie zorganizowano serię zajęć, podczas któ-
rych najmłodsi tworzyli prace plastyczne z wyko-
rzystaniem różnych technik. Natomiast w filii dzieci 
wzięły udział w warsztatach „udekoruj swój pokój, 
czyli zrób to sam”.

Mimo że wakacje zbliżają się do końca, to jesz-
cze sporo przed nami. Zapraszamy do udziału we 
wszystkich wydarzeniach, które odbędą się jeszcze 
w ramach akcji „Lato w mieście”. Szczegółowe infor-
macje znaleźć można na stronach internetowych 
poszczególnych organizatorów.
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Już po raz czwarty w radzionkow-
skim Farskim Ogrodzie przy kościele 
pw. św. Wojciecha odbył się Festiwal 
Parafialnych Orkiestr Dętych. W tym 
roku impreza zyskała rangę między-
narodową. Oprócz polskich orkiestr, 
wystąpili także goście z czeskiego 
Hradec nad Moravici. Wydarzenie 
odbyło się 17 czerwca.

Pierwsze festiwalowe dźwięki wybrzmiały 
o  godzinie 16.00. Po oficjalnym otwarciu 
imprezy przez proboszcza ks. Damiana 
Wojtyczkę oraz Josefa Vicha, burmistrza 
miasta Hradec nad Moravici, zaprezento-
wali się gospodarze festiwalu, czyli Para-
fialna Orkiestra Dęta parafii pw. św. Woj-
ciecha w Radzionkowie. 
Następnie wystąpiły: Parafialna Orkiestra 
Dęta z  parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Rojcy, Parafialna 
Orkiestra Dęta z parafii pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w  Wiśniczach, Parafialna Orkie-
stra Dęta z  parafii pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbe w  Nowej Wsi (woj. małopol-
skie), Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. 
Podwyższenia Świętego Krzyża w Strzebi-

niu, Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. 
św. Piotra i Pawła w Hradec nad Moravici 
(Czechy), Parafialna Orkiestra Dęta z para-
fii pw. św. Barbary w Ożarowicach, Parafial-
na Orkiestra Dęta z Sanktuarium Świętego 
Floriana w Chorzowie, Parafialna Kamiliań-
ska Orkiestra Dęta z parafii pw. Matki Bo-
żej uzdrowienie Chorych w  Tarnowskich 
Górach.
Po koncertach, ks. Damian Wojtyczka, 
burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor 
oraz burmistrz Hradec nad Moravici Josef 
Vicha, wraz z  najmłodszymi muzykami 
radzionkowskiej orkiestry: Martą Musioł, 
Martą Pełką i  Mateuszem Wylężkiem, 
wręczyli dyrygentom wszystkich orkiestr 
statuetki i  dyplomy. Nagrodzony został 
również Leszek Pniok, pomysłodawca fe-
stiwalu oraz dyrygent radzionkowskiej 
orkiestry. Od muzyków otrzymał batutę, 
jako podziękowanie za całokształt do-
tychczasowej pracy artystycznej włożonej 
na rzecz rozwoju i promocji prowadzonej 
przez niego orkiestry.

Już teraz zapraszamy na piątą edycję fe-
stiwalu, która odbędzie się w  przyszłym 
roku. 

w Farskim Ogrodzie 16 nowych
mieszkań

gotowy jest już budynek socjalny przy 
ul.  nieznanego żołnierza. Obiekt po-
siada 16 mieszkań. W  każdym znajduje 
się kuchnia wyposażona w zlewozmywak, 
kuchenkę czteropalnikową oraz łazienkę 
z wanną, wc, i umywalką. Koszt przedsię-
wzięcia to ponad 1,2 mln zł, z czego gmina 
pozyskała ponad 282 tys zł. dotacji z z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego z  Funduszu 
Dopłat w ramach rządowego programu fi-
nansowego wsparcia budownictwa socjal-
nego i komunalnego. Już wkrótce do bu-
dynku wprowadzą się nowi lokatorzy.  

Radiotechnicy
świętują
w Radzionkowie 
Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego 
Święta wojsk Radiotechnicznych odbę-
dą się 12 października w Radzionkowie. 
Wydarzenie połączone będzie z corocznym 
Piknikiem Służb Mundurowych i obchoda-
mi dziesięciolecia działalności Stowarzysze-
nia Żołnierzy Radiotechników „Radar”.
Tego dnia przy ul. Knosały (przy budynku 
Reymonta 7) – w pobliżu dawnej jednostki 
wojskowej odsłonięta zostanie tablica pa-
miątkowa ku pamięci wszystkich służących 
w niej żołnierzy oraz pracowników wojska, 
a  nowo powstałe rondo przy ul. Knosały 
otrzyma nazwę Ronda Żołnierzy Radio-
techników. W  Kościele pw. św. Wojciecha 
odprawiona zostanie Msza Święta z  woj-
skowym ceremoniałem oraz tego dnia nad 
radzionkowskim niebem zobaczyć będzie 
można samoloty zespołu akrobacyjnego 
„Biało-Czerwone Iskry”. W Centrum Kultury 
„Karolinka” odbędzie się również koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystyczne-
go Wojska Polskiego. Na placu Jana Pawła II 
odbędą się oficjalne uroczystości połączo-
ne z defiladą oraz pokaz sprzętu wojskowe-
go i służb mundurowych. 

fo
t.

 P
rz

em
ys

ła
w

 k
ał

us
ki

 
fo

t.
 P

rz
em

ys
ła

w
 k

ał
us

ki
 



11

mundial przedszkolaków

14 czerwca br. zapisze się „złotymi literami” w dziejach Przed-
szkola nr 4! Tego dnia nie tylko rozpoczął się Mundial 2018, 
ale też odbyły się ii Mistrzostwa Piłki nożnej Przedszkolaków 
z „Bajki”. Gościem honorowym dziecięcego mundialu był Marian 
Janoszka – „piłkarz-legenda” lokalnego klubu sportowego „Ruch” 
Radzionków. Znany wszystkim radzionkowskim kibicom „Ecik” peł-
nił w rozgrywkach przedszkolnych podwójną rolę: trenera i głów-
nego sędziego. Kapitanami piłkarskich grupowych drużyn byli na-
uczyciele wychowania fizycznego: Adam Szydło i Tomasz Skandy. 
Przedszkolne organizatorki przedsięwzięcia sportowego na boisku 
„Orlik” przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych pełniły 
funkcje: sędziego bocznego – Katarzyna Pudełko i  selekcjonera 
„kadry przedszkolnej” – Barbara Buchacz.
Mistrzostwa Piłki Nożnej Przedszkolaków z „Bajki” to sportowa su-
perzabawa, która wszystkim uczestnikom rozgrywek dostarczyła 
niezapomnianych przeżyć i wiele radości z gry na murawie boiska.
I Mistrzostwa Piłki Nożnej odbyły się w „Bajce” na 90-lecie klubu 
„Ruch” Radzionków na przedszkolnym „boisku”, a na czerwiec 
2019  r. planowane są III Mistrzostwa Piłki Nożnej! Przedszkolaki 
z „Bajki” chcą za rok uczcić 100-lecie piłkarskiego „Ruchu” Radzion-
ków, mając nadzieję, że mecze ponownie dostarczą wielu dobrych 
emocji sportowych.
Organizatorki Mistrzostw Piłki Nożnej Przedszkolaków serdecznie 
dziękują dyrektor szkoły – Halinie Hypki za udostępnienie boiska 
przyszkolnego, jak również wszystkim uczestnikom, współorgani-
zatorom i pracownikom przedszkolnym za „mundialową” zabawę.

z przedszkolnymi pozdrowieniami!
Barbara Buchacz i katarzyna Pudełko

scenki po angielsku

W czerwcu odbyła się osiemnasta edycja Rejonowego 
Konkursu na Prezentację w Języku Angielskim 
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Radzionków. 

uczniowie z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Bytomia i Piekar Śląskich 
konkurowali w dwóch kategoriach: wiersz i piosenka (klasy 1-3 oraz 
4-6) oraz piosenka i scenka (klasy 7 oraz gimnazjalne). Poziom pre-
zentacji, jak zwykle, przeszedł najśmielsze oczekiwania! 12 czerwca 
odbył się koncert laureatów, w trakcie którego burmistrz Radzionko-
wa – dr  Gabriel Tobor wraz z organizatorami wręczyli zwycięzcom 
dyplomy i nagrody. Laureatom gratulujemy, panu burmistrzowi skła-
damy serdeczne podziękowania za objęcie honorowym patronatem 
naszego konkursu oraz ufundowanie nagród, a wszystkim uczestni-
kom dziękujemy i zapraszamy za rok!  

dyrekcja Szkoły i nauczyciele języka angielskiego

12. Drużyna Harcerska „Oręż” z Radzionkowa otrzymała 
w tym roku z rąk komendanta Hufca ZHP Bytom 
hm. Arkadiusza Kila tytuł i statuetkę Najlepszej Drużyny 
Harcerskiej Hufca Bytom.

Drużyna Harcerska z Radzionkowa od trzech lat jest organizatorem 
gier miejskich oraz pikników, na  które zaprasza dzieci i  młodzież 
radzionkowskich szkół i  nie tylko. Stałym punktem działalności jest 
również przygotowanie i  przeprowadzenie obchodów Dnia Dziecka 
– w tym roku z tej okazji odbyły się dwa wydarzenia: gra kupiecka „Zo-
stań światozmieniaczem” dla dzieci młodszych oraz impreza na orien-
tację „Ino mi  się nie zgub” dla dzieci starszych. Oba zakończyły się 
ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek w ogrodzie botanicznym 
na Księżej Górze. W ramach stałej współpracy ze Śląskim Ogrodem Bo-
tanicznym harcerze regularnie organizują również rodzinne gry tere-

PiSzą
dO kuRieRa

Radzionkowscy harcerze
najlepszą drużyną

nowe związane tematycznie z obchodami świąt z cyklu Śląskiego Kalen-
darza Ekologicznego. Zainteresowanych wstąpieniem w szeregi ZHP 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 698 098 943. 

phm aleksandra Simon
drużynowa 12. dH „Oręż” i 12. gz „Bombowe Rycerzyki”
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uczniowie „Jedynki”
wyśpiewali nagrodę
30 maja 2018 dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie reprezentowały 
naszą szkołę na XVi  wojewódzkim Festiwalu Piosenki że-
glarskiej. W kategorii klas I-III piosenką „Pacyfik’’ zespół „Świe-
tliczaki” pod kierunkiem pani Agnieszki Brenzy zdobył I miejsce. 
Dzieci wróciły bardzo szczęśliwe, a ten dzień na pewno zapamię-
tają na długo. Serdeczne gratulacje!  

dyrekcja SP 1

Z wizytą w Hogwarcie
Magia. Tak jednym słowem można ocenić inscenizację „Harry 
Potter” – teatralną adaptację pierwszej z cyklu powieści o mło-
dym czarodzieju. Scenariusz spektaklu, przygotowanego przez Te-
atr „Czwórka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie, napisała 
Anna Golus, która również, wspólnie z Kariną Walochą, go wyreżyse-
rowała. W role adeptów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie 
wcielili się uczniowie. Młodzi aktorzy tak dobrze wykonali swoje za-
danie, że oczarowali widzów.
W  zaczarowanej sali biesiadnej Hogwartu w  powietrzu unosiły się 
dziesiątki zapalonych świec, po sali fruwały listy, różdżki wprawiały 
przedmioty w  ruch i  zamieniały wodę w  obłoki pary. Za tę magię 
odpowiedzialna była Anna Buchacz – autorka scenografii i efektów 
specjalnych. Ofiarnie pomogli jej Marek Gryboś  - fantastyczny spe-
cjalista od oświetlenia, Joanna Golder, bez której niemożliwe byłyby 
zmiany miejsc akcji i  Iwona Pietryga, dzięki której aktorzy sprawnie 
wcielali się w różne role. Oprócz tego swoją fizyczną siłą wspierali je 
panowie: Bartłomiej Wolicki, Łukasz Zając i Marcin Gnot.
Aby dopełnić nastroju, potrzebna była jeszcze magiczna muzyka. 
Zadbali o nią Karina Walocha, Aleksandra Czmok i Wojciech Tobor. 
Publiczność była zaskoczona i  wzruszona. Chcielibyśmy podzięko-
wać wszystkim, którzy nam pomogli. Szczególnie pani dyrektor SP 4 
Halinie Hypki i wszystkim kolegom, na których zawsze mogliśmy li-
czyć; rodzicom naszych aktorów za zaangażowanie i   zrozumienie; 
pani dyrektor Justynie Konik i pracownikom CK „Karolinka” za udo-
stępnienie sceny do prób, profesjonalne rady i życzliwość; panu Jaro-
sławowi Wrońskiemu za opiekę medialną i promocję oraz panu Bur-
mistrzowi za objęcie wydarzenia honorowym patronatem; naszym 
kochanym aktorom za wszystko, a widzom za zaufanie. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się przekonać, czy nasz 
spektakl jest naprawdę magiczny, na ponowne spotkanie ze Szko-
łą Magii i  Czarodziejstwa. Planujemy prezentować inscenizację 
uczniom szkół tarnogórskich, bytomskich i  piekarskich w  nowym 
roku szkolnym.  

aleksandra czmok

4 września 2017 r. marzenie wielu młodych piłkarzy 
z Radzionkowa i okolic spełniło się – w mieście o tak 
mocno sportowych tradycjach powstała Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Radzionków – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa! Przebywający w niej uczniowie 
mogą liczyć na profesjonalne treningi sportowe, które 
wkomponowane są w typowy tydzień zajęć lekcyjnych. 

Rok szkolny 2017/2018 to dopiero pierwszy rok funkcjonowania 
szkoły, a już teraz SMS może pochwalić się wieloma fajnymi impre-
zami i osiągnięciami – przede wszystkim sportowymi (jak podpo-
wiada charakter placówki), ale nie tylko. uczniowie przybywający 
z  różnych szkół potrzebowali czasu, by nauczyć się ze sobą nie 
tylko grać na boisku, ale i funkcjonować w klasie lekcyjnej. Służyły 
ku temu przede wszystkim wycieczki – zarówno po okolicy, jak 
i  po innych zakątkach naszego kraju. W  placówce zorganizowa-
no spotkania z piłkarzami znanymi z muraw w całej Polsce – m.in. 
pojawili się Piotr Giel i  Piotr Rocki. Organizowano uroczystości 
wewnątrzszkolne oraz takie, które angażowały osoby z zewnątrz. 
uczniowie mogli pochwalić się osiągnięciami sportowymi, gdzie 
jako mistrzowie powiatu oraz rejonu w „Igrzyskach Dzieci i Mło-
dzieży w Mini Piłce Nożnej Chłopców” dostali się do rozgrywek 
wojewódzkich i zajęli tam II miejsce dumnie reprezentując naszą 
szkołę. Oczywiście oprócz sportowych zmagań, nasza młodzież 
uczestniczyła w  konkursach odbywających się na terenie Ra-
dzionkowa i nie tylko, a do najważniejszych z nich należało II miej-
sce w turnieju gier planszowych Wyloguj się i zaGRAJ czy udział 
w kuratoryjnym konkursie niepodległościowym w Bytomiu.

Od roku szkolnego 2018/2019 w progach naszej szkoły będziemy 
gościć także siatkarki, które na pewno będą stanowić kolejny wa-
lor SMS. Trwa też budowa boiska sportowego przy szkole oraz 
liczne remonty wewnątrz, a  uczniowie od września mogą spo-
dziewać się mnóstwa niespodzianek.

SMS Radzionków, chociaż dopiero stawia pierwsze kroki, już teraz 
dała się poznać jako szkoła z wielką, sportową pasją! Skupia w so-
bie duże pokłady talentów nie tylko typowo piłkarskich, ale rów-
nież matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych... Panująca 
w  placówce rodzinna atmosfera, życzliwe Grono Pedagogiczne 
oraz wspaniali rodzice pomagają w rozwijaniu zainteresowań dzie-
ci i tworzą niepowtarzalny klimat panujący w SMS. Ktoś nie wie-
rzy? Zapraszamy w mury SMS, by się o tym przekonać! 

Hanna Blacha

PiSzą
dO kuRieRa

Prawie „roczek”

wspólna wycieczka 
uczniów naszych szkół
W czwartek 14 czerwca uczniowie radzionkowskich 
szkół podstawowych (SP 1, SP 2, SP 4) wybrali się na 
wycieczkę w góry. Wyprawa ufundowana została 
przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Justynę 
Konik, w nagrodę za wysokie osiągnięcia w konkursach 
ogólnopolskich i gminnych. 

Program wycieczki obejmował wjazd kolejką linową na Szyndzielnię, 
wędrówkę na Klimczok pod kierunkiem przewodnika beskidzkiego, 
który bardzo ciekawie opowiadał o pięknie Beskidu Śląskiego. W dro-
dze powrotnej uczniowie zwiedzili Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-
Białej, gdzie uczestniczyli w  zajęciach edukacyjnych „Magiczne 
miejsce teatru”. Wycieczka była dobrym sposobem na spędzenie 
wspólnie czasu, integrację międzyszkolną, zdobycie nowych wiado-
mości i doświadczeń. Dziękujemy. 

dyrektorzy radzionkowskich szkół
wraz z nauczycielami matematyki



13ucHwaŁy Rady MiaSTa

iNFORmACJA
informuję, iż w dniu 30 maja 2018 roku na XliX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę Nr XLIX/412/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. uchwałę Nr XLIX/413/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. uchwałę Nr XLIX/414/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4. uchwałę Nr XLIX/415/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5. uchwałę Nr XLIX/416/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6. uchwałę Nr XLIX/417/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. uchwałę Nr XLIX/418/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. uchwałę Nr XLIX/419/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. uchwałę Nr XLIX/420/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
10. uchwałę Nr XLIX/421/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. uchwałę Nr XLIX/422/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
12. uchwałę Nr XLIX/423/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gmiy Radzionków;
13. uchwałę Nr XLIX/424/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
14. uchwałę Nr XLIX/425/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdycyplinarnego w Radzionkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

informuję, iż w dniu 21 czerwca 2018 roku na l sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę Nr L/426/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r.;
2. uchwałę Nr L/427/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.;
3. uchwałę Nr L/428/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
4. uchwałę Nr L/429/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
5. uchwałę Nr L/430/2018 w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
6. uchwałę Nr L/431/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. uchwałę Nr L/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. uchwałę Nr L/433/2018 w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
9. uchwałę Nr L/434/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedago-

gicznych, doradców zawodowych;
10. uchwałę Nr L/435/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Radzionków;

11. uchwałę Nr L/435/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2018 roku. 

OPS w Radzionkowie

łączymy pokolenia!

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu aktywności spo-
łecznej i  zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem 
Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków.
– Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Jest to okazja, żeby zupeł-
nie bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na rynku 
pracy – mówi Jakub Janiak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radzionkowie
Zajęcia w projekcie ruszyły 7 czerwca br. i potrwają do marca 2019 r. 
Rekrutacja wciąż trwa. Projekt łączy pokolenia, bo  przeznaczony 
jest dla osób między 13. a 65. rokiem życia. uczestnicy w mniejszych 
grupach zdobywają kompetencje psychospołeczne, rozwijają swoje 
zainteresowania i uczestniczą w wybranych kursach np. prawa jaz-
dy, nauki języków obcych, zawodowych (kurs kulinarny, opiekuna 
osób starszych, kosmetyczny itd.). Szkolenia kończą się uzyskaniem 
zaświadczenia bądź certyfikatu dającego realne szanse na  rynku 

7 czerwca br. ruszyły zajęcia w ramach projektu: „Trzy 
pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie 
wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Uczestnicy biorą udział 
w warsztatach umiejętności społecznych, rozwoju 
zainteresowań oraz kursach edukacyjnych. Można jeszcze 
dołączyć!

pracy. Dodatkowo or-
ganizatorzy przewidują 
inne atrakcje dla uczest-
ników, takie jak wyciecz-
ki, imprezy tematyczne, 
karnety na  zajęcia spor-
towe. Działania odbywa-
ją się głównie na terenie 
Radzionkowa lub miast 
z nim sąsiadujących.
Do  udziału w  projekcie 
kwalifikują się miesz-
kańc y Radzionkowa 
z obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji tj. z terenu 
„Rojcy” lub byłego PGR-u. W związku z tym, że projekt kierowany jest 
do  najbardziej potrzebujących, konieczne jest również spełnienie 
dodatkowych kryteriów wskazujących na  znalezienie się w  nieko-
rzystnej sytuacji życiowej. Więcej informacji na ten temat można uzy-
skać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie, 
przy ul. Kużaja 19, na parterze, w Biurze Projektów.
Projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdzia-
łanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” współfinansowany jest ze  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Re-
alizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ra-
dzionkowie.
Szczegółowych informacji udzielają: Agnieszka Pryca lub Paweł Li-
piński, pod nr tel: 531 345 125. 
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MiejSki OŚROdek
SPORTu i RekReacji

 zapowiedzi

Pogoda jeszcze nigdy nie zawiodła zawodników startujących 
w  Turnieju Siatkówki Plażowej Mikstów w  Radzionkowie. Tak 
było i w tym roku. W rozgrywkach, które odbyły się 21 lipca na Księżej 
Górze, wzięło udział 16 par. Poziom zawodów rośnie z roku na rok. 
Dlatego nasz turniej staje się coraz bardziej popularny w całym wo-
jewództwie. W tegorocznej imprezie wystartowali zawodnicy m.in. 
z Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Kalet, Tychów, Katowic, 
Mysłowic, Sosnowca, Będzina, Czechowic-Dziedzic, Żor, a nawet Czę-
stochowy i  Krakowa. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Świadczy 
o tym fakt, że nie było drużyny, która chociaż raz nie schodziła z bo-
iska pokonana.
Ostatecznie najlepsi okazali się Agata Hankus (Mysłowice) i  Michał 
Kotarski (Zabrze), którzy w finale pokonali Kamilę Colik (Zabrze) i Ar-
tura Czernika (Katowice). Bardzo zacięty był pojedynek o  brązowe 
medale, które udało się wywalczyć parze z  Częstochowy: Sandrze 
Będkowskiej i Dawidowi Wochowi.
Cały turniej trwał ponad 5 godzin. Zwycięskie pary otrzymały statu-
etki, a pozostali uczestnicy dyplomy i pamiątkowe medale. 

Do rywalizacji stanęło 11 czteroosobowych załóg. Najpierw odby-
ły się regaty eliminacyjne, w których wyłoniono zespoły awansu-
jące do finałów: Pyszczaki, Halibuty i Piranie. Aby dobrać czwartą 
załogę, niezbędne było zorganizowanie wyścigu barażowego, 
w którym najlepsze okazały się Żaglice.
W  finale najlepiej spisała się załoga Pyszczaków, ze  sternikiem 
Jackiem Gonerą. Na drugim stopniu podium uplasowały się Żagli-
ce z Marcin Spędzią na czele. Trzecie miejsce wywalczyły Piranie, 
ze sternikiem Adamem Szydło.
Najlepsi otrzymali puchary, statuetki, medale oraz chusty z moty-
wem żeglarskim. 

Turniej iO cup to już niemal tradycja na boiskach MOSiRu. Od 13 
lat zawody odbywają się we  wrześniowe weekendy. Zapraszamy 
chętnych do  zgłaszania swoich zespołów. Zapisywać można się 
do 5 września w Referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej 
urzędu Miasta Radzionków. Wpisowe wynosi 120 zł od drużyny. 

Piłkarze do gry!

Żeglarze
wreszcie z wiatrem!

Zagrają w planszówki
w ramach tegorocznych Senioraliów, 30 sierpnia odbędzie się 
turniej gier planszowych „Planszomania”. Turniej, organizowa-
ny we współpracy z Mobilną Biblioteką Gier w Radzionkowie, odbę-
dzie się 30 sierpnia. Rozpoczęcie o godzinie 11.00 na Księżej Górze. 
W razie niepogody zawody zostaną przeniesione do hali sportowej.
Szczegóły można znaleźć na stronie www.mosir.radzionkow.pl 

siatkarze raz jeszcze
1 września siatkarze będą mieli kolejną okazję do sprawdzenia 
swoich umiejętności. Po  roku przerwy ponownie organizowane 
są Mistrzostwa Radzionkowa w Siatkówce Plażowej Kobiet i Męż-
czyzn, na Księżej Górze. Serdecznie zapraszamy do rywalizacji. 

Warunki pogodowe wreszcie dopisały żeglarzom 
startującym w Mistrzostwach Radzionkowa 
w Żeglarstwie. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, 
w tegorocznej, która odbyła się 9 czerwca na zalewie 
w Przeczycach, wiatr dmuchał w żagle, aż miło!

Turniej trzech dyscyplin
jednymi z  najciekawszych zawodów organizowanych przez 
radzionkowski MOSiR jest Turniej Skn – Siatka-kosz-noga. 
Od  zawodników wymagane są  wszechstronne umiejętności i  nie 
lada kondycja fizyczna. Tegoroczna edycja odbędzie się 21 i 22 wrze-
śnia. Do zabawy zapraszamy maksymalnie 9 zespołów. Szczegóły 
można znaleźć na www.mosir.radzionkow.pl. 

Rzucali granatami
na księżej Górze
IV Marszobieg Sprawnościowo-Obronny dla 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
odbył się 15 czerwca. Zorganizowany został przez 
17 Radzionkowską Drużynę Piechoty Zmechanizowanej 
przy wsparciu MOSiRu.
uczniowie, w  pięcioosobowych grupach, wraz z  nauczycielami, 
musieli zmierzyć się z 13 zadaniami. Wśród nich znalazły się m.in.: 
rzucanie granatem, strzelanie, wzywanie wsparcia sanitarnego 
i pierwsza pomoc.
Wśród szkół podstawowo-gimnazjalnych najlepsi okazali się 
uczniowie z  Katolickiej Szkoły Podstawowej z  Piekar Śląskich. 
Na drugim miejscu uplasowali się reprezentanci radzionkowskie-
go Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Najniższy stopień 
podium wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w  Ra-
dzionkowie.
W kategorii szkół ponadpodstawowych triumfowali reprezentan-
ci Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Drugie miejsce zajęło 
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie. 

Rywalizowali w upale
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Pochmurne
Ciderlato 2018
Regionalna Stacja edukacji ekologicznej w  Radzionkowie 
po  raz czwarty gościła szachistów na  corocznym turnieju 
szachowym ciderlato 2018. Rozgrywki odbyły się 14 lipca br. 
Zawody rozegrano w dwóch grupach: OPEN i do 16 lat. Wzięło 
w nich udział 32 zawodników w wieku od 8 do 73 lat.
Faworytów było kilku. Zwyciężył Andrzej Cudnik przed Piotrem 
Chmielem i Markiem Zychowskim. Kolejne miejsca zajęli Alek-
sander Kliber, Marcin Kozłowski i Wiktor Pańczyszyn oraz gru-
pa stałych uczestników turniejów w  Radzionkowie: Kazimierz 
Tchórzewski, Mateusz Płonka i  Jarosław Pietruch. W  grupie 
do lat 16 zwyciężył Kamil Warchoł i Arkadiusz Hopek przed ro-
dzeństwem Patrykiem i Kacprem Dembicz, Adamem Matysem 
i Kacprem Wrodarczykiem. Najlepszym zawodnikiem z Radzion-
kowa był Wojciech Hajda. Zwyciężyli zawodnicy o najwyższych 
rankingach, ale juniorzy pokazali pazurki, a  dziewięcioletni 
Kamil Warchoł do ostatniej rundy walczył o nagrodę w grupie 
OPEN! Co będzie za parę lat, łatwo przewidzieć, o ile najmłodsi 
nie zmienią swoich zainteresowań – seniorzy nie będą mieli ła-
two. Rośnie nam pokolenie utalentowanych szachistów.
Turniej rozegrano tempem 15 minut na partię dla każdego za-
wodnika na  dystansie 9 rund. Zawody prowadzili Wojciech 
Hajda i Rudolf Sobczyk. Szczegółowe wyniki na stronie www.
chessarbiter.com. Słowa podziękowania kieruję do  organiza-
torów i sponsorów turnieju, którymi byli: Stowarzyszenie Sza-
chowe i Gier umysłowych „PIONEK” Radzionków, urząd Miasta 
Radzionków, Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie oraz pra-
cownicy MOSiRu z Radzionkowa. 

Rudolf Sobczyk

Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna w Radzionkowie 
od czerwca 2018 roku posiada nowe aparaty medyczno-
diagnostyczne, o które wzbogaciła się poradnia 
dermatologiczna. 

Od wielu lat na wyposażeniu poradni dermatologicznej był dermato-
skop. Dermatoskopia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, umoż-
liwiającą obserwację i  ocenę zmian barwnikowych skóry z  użyciem 
mikroskopu. Aparat w  rękach dermatologa pozwalał na bezpośred-
nią obserwację zmian tylko przez badającego. Teraz w rękach lekarzy 
specjalistów będzie wideodermatoskop, który pozwoli na monitorze 
w dużym powiększeniu zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi, obserwo-
wać zmiany skórne, ewolucję tych zmian, ich kompletną archiwizację 
co w znacznym stopniu ułatwi obserwacje rozwoju zmian.
Wideodermatoskopia jest oparta na tej samej zasadzie, co dermato-
skopia. Różni się jedynie możliwością odtworzenia obrazu dermato-
skopowego na ekranie komputera i jest bardziej precyzyjna niż zwykła 
dermatoskopia. Dysponując w  poradni dermatologicznej wideoder-
matoskopem, oceniamy zmiany patologiczne skóry, dokonujemy pro-
fesjonalnych badań przesiewowych. Natomiast u pacjentów wymaga-
jących ścisłego monitorowania zmian skórnych, wykonujemy „mapę 
ciała” z archiwizacją poszczególnych zmian.
Teraz w okresie letnim przy nadmiernej ekspozycji na słońce musimy 
dokładnie obserwować i badać swoją skórę, gdyż czynnikiem zezło-
śliwienia znamienia barwnikowego jest słońce. Z kolei znamię barw-
nikowe może być punktem wyjścia czerniaka złośliwego. Powinniśmy 
regularnie kontrolować zmiany barwnikowe na całym ciele.

Jeżeli jesteś w gronie osób o podwyższonym ryzyku, bo:
 • masz wiele zmian barwnikowych na ciele,
 • masz jasną karnację skóry,
 • wystąpił czerniak w rodzinie,
 • nadmiernie się opalasz lub opalałeś,
 • pojawiły się zmiany niepokojące w znamionach, zmiana zabarwie-

nia, krwawienie, swędzenie,
w trybie pilnym zgłoś się do dermatologa.

Dokładna kontrola zmian skóry za pomocą wideodermatoskopu 
daje największą pewność co do rzetelnego i pewnego rozpoznania, 
a w obecnej dobie diagnostyki nieinwazyjnej jest to najlepsza metoda 
profilaktyki nowotworów skóry.
Drugi aparat, który w  rękach dermatologów będzie służył do niein-
wazyjnej i prostej metody diagnostyki mikrokrążenia, to kapilaroskop. 
To badanie nazwane „otwartym oknem mikrokrążenia” umożliwia 
wczesną ocenę zmian naczyniowych skóry. Za pomocą mikroskopu 
świetlnego wykonuje się badanie naczyń najczęściej w obrębie wałów 
paznokciowych palców, spojówek oka czy warg.

Kapilaroskopia znalazła zastosowanie w reumatologii (twardzina ukła-
dowa, toczeń rumieniowaty), chorobie Raynauda, chorobie układu 
krążenia, chorobie naczyń obwodowych, cukrzycy, łuszczycy.

Ta nowoczesna aparatura medyczna będzie służyła wszystkim pa-
cjentom dla których wczesna profilaktyka i nieinwazyjna diagnostyka 
stanie się dbałością o ich zdrowie. Zapraszamy do poradni dermatolo-
gicznej Prywatnej Poradni Wielospecjalistycznej w Radzionkowie przy 
ul. Sienkiewicza 43. Prosimy o  rejestrację osobiście lub telefonicznie 
pod nr telefonu 32 289 07 35 lub 609 318 801. 

dr n. med. joanna cichoń, 
dyrektor Poradni

Czy dbasz o zdrowie?
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Nagrody dla sportowców

udany początek 
w trzeciej lidze
„Ruch” Radzionków udanie zainaugurował rozgrywki 
trzeciej ligi, pokonując 4:3 w pierwszym meczu rezerwę 
ekstraklasowej „Miedzi” Legnica, w składzie której 
pojawiło się kilku piłkarzy pierwszego zespołu.

Trzy bramki dla „Cidrów” strzelił niezawodny Robert Wojsyk, a jedno 
z  trafień było samobójcze. Spotkanie rozegrane zostało na  boisku 
„Sokoła” Orzech, znajdującym się przy ulicy Sobolaków 5. To właśnie 
tam do końca roku „Ruch” występował będzie w roli gospodarza.

Dotychczasowy, kojarzący się z największymi sukcesami klubu, sta-
dion w Bytomiu-Stroszku, zbudowany na początku lat siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku przez Radzionkowian, został już rozebrany 
przez prywatnego przedsiębiorcę – po trybunach czy budynku klu-
bowym nie został już nawet ślad. W Radzionkowie nie ma na razie 
boiska, na którym mogłyby się rozgrywać trzecioligowe mecze. No-
wej siedziby musiał też szukać sam klub – znajdując ją w biurowcu 
w  Tarnowskich Górach-Bobrownikach. Jakby tego było mało, tuż 
przed startem rozgrywek doszło do włamania do baraku, w którym 
tymczasowo przechowywany był sprzęt sportowy. Złodzieje wynie-
śli wszystko, co się dało, w efekcie w ostatnich sparingach „Ruch” mu-

Uroczysta gala wręczenia nagród 
sportowcom, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki w minionym roku, 
odbyła się 22 czerwca w Centrum 
Kultury „Karolinka”. Najwięcej 
laurów zgarnęli tenisiści i judocy. 
Łącznie nagrodzono 15 zawodników.

siał grać w starych, zniszczonych strojach, albo wręcz w pożyczonych 
od rywala. Sytuacja ta spotkała się jednak z dużym odzewem w śro-
dowisku piłkarskim i tylko dzięki wsparciu wielu firm i osób indywi-
dualnych nie tylko z Radzionkowa, ale wręcz z całej Polski, te braki 
udało się szybko uzupełnić. Na stadionie w Orzechu przed „Ruchem” 
następujące mecze:

 • 29 sierpnia o 17.00 – z „Pniówkiem” Pawłowice Śląskie
 • 8 września o 17.00 – „Foto-Higieną” Gać
 • 22 września o 16.00 – z „Piastem” Żmigród
 • 6 października o 16.00 – z „Górnikiem II” Zabrze
 • 20 października o 14.00 – z „Górnikiem” Polkowice
 • 3 listopada o 13.00 – z „Ruchem” Zdzieszowice
 • 17 listopada o 13.00 – ze „Stalą” Brzeg.

Ceny biletów to: 10 złotych – bilet normalny, 5 złotych – bilet ulgowy.

W porównaniu z kadrą z poprzedniego sezonu, w drużynie nie ma już 
Marcina Dziewulskiego, Piotra Rockiego, Karola Kajdy, Bartosza Bo-
rowca i  Marcina Masłowskiego. W  ich miejsce do  „Ruchu” przyszli: 
mieszkaniec Radzionkowa Daniel Sroka z „Sarmacji” Będzin, Dawid 
Stambuła z „Górnika” Piaski, Jakub Barteczko z „Siarki” Tarnobrzeg, 
Dawid Krzemień z PFC „Victoria” Londyn, Patryk Wnuk z GKS-u Kato-
wice oraz Mikołaj Łabojko z „Piasta” Gliwice. Za wyjątkiem Barteczki 
i Stambuły, pozostali nowi piłkarze w pierwszym meczu zadebiuto-
wali w żółto-czarnych barwach.
Zanim jednak ruszyły rozgrywki trzeciej ligi, stadion w  Stroszku 
Radzionkowianie pożegnali w  sposób spektakularny, wygrywając 
w  czerwcu przy komplecie dopuszczalnej publiczności barażowy 
mecz z „Polonią” Bytom 2:1 (po golach Andrzeja Piecucha i Roberta 
Wojsyka), co wobec remisu 1:1 (bramka: Piecuch) w pierwszym me-
czu przy ulicy Olimpijskiej w Bytomiu dało „Ruchowi” wyczekiwany 
od lat awans do trzeciej ligi! 

Przypomnijmy: w listopadzie 2017 roku Rada 
Miasta Radzionków podjęła uchwałę o usta-
nowieniu nagród za  wysokie wyniki spor-
towe, które przyznawane są  mieszkańcom 
za  osiągnięcia w  dyscyplinach olimpijskich 
i  paraolimpijskich. Wnioski składać mogą 
sami zawodnicy, ich prawni opiekunowie lub 
kluby, w których są zrzeszeni. Nagrody, rze-
czowe lub finansowe, przyznaje burmistrz 
po zasięgnięciu opinii komisji.
Podczas uroczystej gali, za  wysokie wyniki 
sportowe w 2017 roku, nagrodami pieniężny-
mi uhonorowano: Wiktorię Baron, za zdoby-
cie I miejsca w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Województw w  Judo, Michała Bryłę, 
za I miejsce w Pucharze Polski – Family Cup 
2017 w  Kolarstwie Górskim, Barbarę Karwat 
za  uzyskanie tytułu Wicemistrza Europy 

w  Curlingu, Macieja Michalskiego, za  zaję-
cie II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Mistrzostw Polski Kadr Woje-
wódzkich, Karolinę Rosę za zdobycie I miej-
sca w Pucharze Polski w Judo, Patryka Wal-
czyka za  zajęcie I  miejsca w  Mistrzostwach 
Polski Juniorów w  Judo, Wiktorię Walczyk 
za zajęcie II miejsca w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek Młodszych w Judo.
Nagrody rzeczowe otrzymali: Agata Będ-

kS „Ruch” Radzionków

kowska (tenis ziemny), Jan Dolibog (pływa-
nie), Marta Hawel (gimnastyka artystyczna), 
Max Pakosz (judo), Jolanta Schäfer (siatków-
ka), Karolina Siwakowska (tenis ziemny), Na-
talia Tobór (tenis ziemny), Paulina Wilczek 
(tenis ziemny).
Galę uświetnił występ Młodzieżowego Teatru 
Tańca Współczesnego „Six Limbs Group”.
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. 


