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Inwestycje

Boisko
oficjalnie otwarte!

„Zmartwychwstanie” Szymon Czechowicz

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz głębokiej radości,
jaką daje przeżywanie Zmartwychwstania Chrystusa
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta

Pośmiertne odznaczenie
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie,
25 marca br. zostały wręczone odznaczenia dla Polaków ratujących Żydów w czasie
II Wojny Światowej za ich bohaterską postawę i odwagę oraz wybitne zasługi w obronie
godności, człowieczeństwa i praw ludzkich.
Pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został
Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI, który w parafii św. Jana Chrzciciela w Okopach przyjął
do pracy jako organistę Benedykta Halicza
oraz ukrywał dwóch braci zbiegłych w czasie
likwidacji getta w Rokitnie. 

Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI

Nadszedł moment, na który od dawna czekali mieszkańcy Radzionkowa. W piątek, 22 marca, odbyło się
uroczyste otwarcie boiska przy ulicy
Knosały 113 z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie powstało w niespełna pół roku. W międzyczasie,
pomyślnie przeszło również procedury certyfikacji FIFA Quality Pro. Obiekt otrzymał
wysoką ocenę szkockich laborantów, którzy wykonywali badania jakości murawy.
Oprócz boiska, powstało również zaplecze
– szatnie i łazienki dla zawodników, pokój
trenera oraz lekarza. Decyzję o pozwoleniu
na użytkowanie wydano 12 marca. Boisko
będzie służyło nie tylko uczniom szkoły.
Swoje mecze będzie tu rozgrywał także KS
i UKS „Ruch” Radzionków.
W dniu otwarcia na płycie boiska zebrali
się zaproszeni goście, m.in.: Jan Widera –
wiceminister sportu, Barbara Dziuk i Jerzy
Polaczek – posłowie na Sejm RP, Damian
Wojtyczka – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie, radni Rady Miasta
Radzionków z przewodniczącym Stefanem
Hajdą, Dariusz Wysypoł i Kazimierz Gwóźdź
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego, a także szefowie lokalnych klubów sportowych, dyrekcja i nauczyciele SMS
Radzionków, uczniowie szkoły oraz mieszkańcy.
str. 3
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KOCHAMY SPORT, KOCHAMY
PIŁKĘ I MAMY SUPER BOISKO
rozmowa z GABRIELEM TOBOREM
burmistrzem Radzionkowa
Po wielu miesiącach oczekiwania boisko przy ul. Knosały 113 zostało oddane
do użytku. Jakie znacznie ma ta inwestycja
dla miasta?
Przełomowe, jeśli chodzi o rozwój piłki nożnej w naszym mieście. Oddaliśmy do użytku nowoczesną bazę sportową, która będzie służyć uczniom Szkoły Mistrzostwa
Sportowego i dzieciom uczęszczającym
do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ruch”
Radzionków. Z obiektu korzystać będą mogli też mieszkańcy, którzy amatorsko trenują
i grają w piłkę nożną. Wiem, że tych drużyn
jest sporo. Do tej pory trenowali na Orliku,
Księżej Górze lub jeździli do Chorzowa. Teraz będą mogli trenować „u siebie”. Mecze
rozgrywać będzie tu też „Ruch” Radzionków.
Jestem przekonany, że boisko będzie impulsem do jeszcze większego zainteresowania
mieszkańców piłką nożną.
Dlaczego gmina kładzie tak duży nacisk
na rozwój sportowych zainteresowań najmłodszych mieszkańców?
Nasze miasto ma bogate tradycje piłkarskie i duży potencjał w zakresie rozwijania
sportowych pasji najmłodszych. Na zajęcia
UKS „Ruch” Radzionków uczęszcza ponad
200 dzieci, a w SMS-ie kształci się ich ponad
setka. Poza tym od początku mojej pracy
w urzędzie, zależało mi, by stworzyć w Radzionkowie warunki do rozwoju sportowych
zainteresowań mieszkańców i by ta oferta
była jak najbardziej różnorodna. Cel udało się
osiągnąć. Piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, judo, bieganie, badminton,
karate to tylko niektóre z prężnie rozwijających się dziś dyscyplin w naszym mieście.
Oczywiście jest też w Radzionkowie miejsce
na sport zawodowy, jednak jako szesnastotysięczne miasto mamy pewne ograniczenia
finansowe w tym zakresie. Nie da się porównać naszych możliwości z dużymi miastami –
Chorzowem, Bytomiem czy Zabrzem. Mimo

to nasi sportowcy osiągają znaczące wyniki.
Pojawiają się jednak głosy niezadowolonych kibiców „Ruchu” Radzionków, że miasto zbyt słabo wspiera klub i że drużyna,
choć powstało nowe boisko, nadal nie
ma siedziby z prawdziwego zdarzenia...
Sukcesy, które osiągał GKS „Ruch” Radzionków w ekstraklasie były piękne i chwalebne,
jednak polityka ówczesnego zarządu sprawiła, że klub zadłużył się na kilkanaście milionów złotych. Niestety ani poprzedni, ani
obecny zarząd nie stworzyli spółki akcyjnej,
która pozwoliłaby poprawić sytuację finansową klubu. Problemy finansowe drużyny
przyczyniły się do tego, że dziś zespół nie
ma swojego stadionu. A opinie, że miasto nie
pomaga „Ruchowi” uważam za niesprawiedliwe. Jako jedyny klub sportowy w mieście,
KS „Ruch” czerpie zyski z gminnego mienia,
a mianowicie zarządzania targowiskiem.
Rocznie daje to ponad 0,5 miliona złotych
dochodu. Pieniądze pozwalają zarządowi
spłacać zadłużenie i utrzymać zespół. Nietrafione są także głosy, że wybudowanym właśnie boiskiem powinien zarządzać „Ruch”.
Ten obiekt od samego początku był budowany z myślą, że będzie miejscem, w którym pasje sportowe rozwijać będą przede
wszystkim najmłodsi. Fakt, że jednocześnie
boisko spełnia wymogi trzecioligowych
rozgrywek, jest ukłonem w stronę „Ruchu”.
Mam nadzieję, że obiekt spotka się z akceptacją kibiców, mieszkańców, zarządu klubu
i atmosfera rozgrywanych tu meczy będzie
przyjazna.
Jakie inne działania miasto podejmuje
na rzecz „Ruchu”?
Co roku przeznaczamy specjalną pulę środków na działania promocyjne drużyny.
Chcemy też wyposażyć boisko treningowe
przy ul. Narutowicza w kontenerowe zaplecze, jednak zarząd klubu jest jeszcze w fazie

przygotowywania projektów i zdobywania
stosownych pozwoleń. Czekamy więc w tym
temacie na ruch ze strony klubu. Miasto naprawdę dokłada starań, aby pomóc piłkarzom. Dlatego dziwi mnie, że nasze działania
są niedoceniane. Słyszymy tylko o kolejnych
pretensjach i roszczeniach. Powtórzę: klub
popadł w tarapaty finansowe poprzez swoje własne działania, a nie działania gminy.
W tym roku świętuje swoje stulecie, ciesząc
się z licznych sukcesów, ponosząc równocześnie konsekwencje swoich własnych
wcześniejszych decyzji. Nie do przyjęcia jest
logika, że KS „Ruch” Radzionków dziedziczy
wyłącznie sportowe sukcesy i wieloletnią tradycję, a odcina się od zaciągniętych długów.
A kwestia budowy stadionu dla „Ruchu”
pozostaje nadal otwarta. Chcę tylko przypomnieć, że pierwotna koncepcja budowy stadionu w 2010 r. nie doszła do skutku, ponieważ zmieniły się przepisy prawa związane
z dysponowaniem gruntami Agencji Rynku
Rolnego i te dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.
Gmina nie tylko aktywnie wspiera „Ruch”,
ale także inne kluby sportowe. Jak wygląda obecnie finansowanie sportu w Radzionkowie?
Na tle innych zespołów działających w mieście „Ruch” jest najbardziej uprzywilejowany. Tak jak wspomniałem otrzymuje ponad
0,5 mln zł rocznie z zarządzania targowiskiem. Dla przykładu UKS „Ruch” Radzionków na szkolenie dzieci i młodzieży z gminy
dostaje 55 tys. zł, a na promocję drużyny
siatkarek z „Sokoła” Radzionków przeznaczyliśmy w tym roku 20 tys. zł. Chcielibyśmy
oczywiście w większym stopniu finansować
sport, jednak przy budżecie gminy wynoszącym około 60-70 milionów złotych, nasze
możliwości są ograniczone. Nie zapominajmy, że spore środki w ciągu dziesięciu ostatnich lat przeznaczyliśmy też na infrastrukturę sportową. Hala Miejskiego Ośrodka
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Boisko oficjalnie otwarte!
dokończenie ze str. 1

Symboliczny pierwszy strzał na bramkę oddał burmistrz Gabriel Tobor.

– Pamiętam, jak 40 lat temu trenowaliśmy
z kolegami na tym terenie. Cieszę się, że dziś
otwiera się zupełnie nowa historia dla tego
miejsca. Zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy
100-lecie istnienia „Ruchu” Radzionków. Chcę
podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania tego boiska. Wykonawcom,
Ministerstwu Sportu i Turystyki z panem ministrem na czele oraz wszystkim, którzy sprawili,
że dzisiaj możemy tutaj być. Życzę wam, żeby
ten obiekt służył jak najdłużej i jak najlepiej. Liczę, że niektórzy z was za kilka, kilkanaście lat,
zagrają w najlepszych klubach świata – mówił
podczas otwarcia Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa.

Po części oficjalnej uczniowie SMS rozegrali pokazowe mecze.

Boisko powstało dzięki dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki. W ramach Programu
Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla
Sportu, udzielono gminie dofinansowania
w wysokości 2,3 mln zł, co stanowiło połowę
wartości całej inwestycji.
– Kiedy patrzę na ten piękny, wspaniały obiekt,
jestem pod wielkim wrażeniem. Planem rządu
jest wspieranie aktywności sportowej. Chcemy
zapewnić całemu społeczeństwu odpowiednie
do tego warunki. Dlatego realizujemy Program
Rozwoju Infrastruktury Sportowej, na który
rocznie, ministerstwo przeznacza ponad pięć
miliardów złotych. Aby nasze plany miały rację
bytu, musimy ściśle współpracować z samo-

dokończenie ze str. 2

Sportu i Rekreacji pęka dziś w szwach, podobnie jest z kąpieliskiem na Księżej Górze
w sezonie letnim. Z pewnością podobnie
dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie
oddane właśnie boisko. Nie chcemy jednak
na tym poprzestać. W planach mamy m.in.
budowę krytego basenu, który uzupełniłby
dotychczasową ofertę sportową miasta.
Gminę czekają też intensywne prace związane z innymi dużymi projektami inwestycyjnymi. Na jakim etapie znajduje się realizacja przedsięwzięć związanych chociażby
z zagospodarowaniem Plant na Rojcy czy
budową eko-rynku?
Inwestycje, które aktualnie realizujemy radykalnie zmienią oblicze naszego miasta. Prace
nad budową eko-rynku już trwają. Płyta będzie gotowa w maju 2020 r., a za chwilę rozpoczniemy poszukiwanie inwestora na część
komercyjną rynku. Pełną parą idą też prace
związane z rewitalizacją osiedla Hugona.

Dachy są już gotowe, trwają prace nad montażem instalacji grzewczej wewnątrz budynków. W najbliższych miesiącach prowadzone
będą roboty wokół familoków, które doprowadzić mają do stworzenia nowoczesnej
strefy rekreacyjno-sportowej. Oddaliśmy też
już plac budowy trzeciego etapu obwodnicy, która odciąży ruch w centrum miasta.
Trwają także roboty związane z rekultywacją
parku przy ul. Miedziowej i budową centrum
przesiadkowego przy dworcu PKP w Rojcy.
Pracujemy też nad projektem zmiany ruchu
między ul. Księżogórską a ul. Pod Lipami
w Piekarach Śląskich. Najbliższe dwa – trzy
lata będą kluczowe w realizacji tych wszystkich inwestycji. Chcemy jak najlepiej wykorzystać unijne wsparcie, by później wrócić
do nieco mniejszych inwestycji, jednak kluczowych z punktu widzenia mieszkańców,
a więc naprawy jakości nawierzchni dróg czy
dodatkowego oświetlenia. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

rządami terytorialnymi. Dlatego w tym miejscu
chciałbym podziękować włodarzom Radzionkowa za to, że podjęli tę cenną inicjatywę – mówił wiceminister sportu Jan Widera. – Wszystkim piłkarzom i piłkarkom życzę, aby sportowa
pasja nigdy ich nie opuściła. Do spełnienia marzeń trzeba konsekwencji i determinacji. Musicie być gotowi do wyrzeczeń i ciężkiej pracy.
Pamiętajcie jednak, że nikt z was nie osiągnie
mistrzostwa sportowego, jeżeli nie będzie się
rozwijał intelektualnie. Dlatego zachęcam was
do nauki i życzę wszystkiego dobrego, powodzenia! – zwrócił się także do młodzieży.
Obecni na ceremonii otwarcia posłowie –
Barbara Dziuk i Jerzy Polaczek, również nie
szczędzili słów pochwał pod adresem radzionkowskich samorządowców.
– Bardzo się cieszę, że dziś możemy zobaczyć
efekty ciężkiej pracy – zarówno samorządu,
jak i ministerstwa. Dla mnie to wielka przyjemność, bo Radzionków to miejscowość bliska
memu sercu. W każdej chwili wspieram to miasto, jak mogę. Dziękuję, że mocny nacisk kładziony jest tutaj na zajęcia sportowe – mówiła
Barbara Dziuk.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi i oddaniu pierwszych strzałów na bramkę przez zaproszonych gości, na murawę wyszli młodzi
gracze, którzy rozegrali mecze pokazowe.
30 marca, na nowym obiekcie swój pierwszy
mecz domowy rozegrał KS „Ruch” Radzionków. Warto zauważyć, że było to pierwsze
spotkanie „Ruchu” rozegrane w naszym mieście, od 44 lat. Wcześniejszy stadion klubu
znajdował się bowiem w Bytomiu – Stroszku.
Całkowita wartość inwestycji to 5 495 000 zł,
z czego dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu
wyniosło 2,3 mln zł. 
(DW)
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Obwodnica w budowie
18 marca br. ruszyły prace związane z budową ostatniego,
trzeciego odcinka obwodnicy, łączącej ul. Długą
z ul. Knosały.
– W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości
550 metrów. Przebudowany zostanie także odcinek ul. Długiej
o długości 160 metrów i stumetrowy odcinek ul. Unii Europejskiej.
W ramach prac powstanie również chodnik z kostki betonowej
i dwukierunkowa droga rowerowa, a także rondo na skrzyżowaniu ul. Unii Europejskiej z ul. Długą. Ponadto projekt przewiduje
wykonanie dwóch zatok autobusowych wraz z wiatami, oznakowania poziomego i pionowego, barierek oraz oświetlenia – mówi
Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.
Prace potrwają do 18 września br., po nich nastąpią procedury
związane z odbiorem i dopuszczeniem do ruchu.
– Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 7,2 mln zł. Budowa
drogi zostanie dofinansowana ze środków krajowych w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych (50% dofinansowania) oraz Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – mówi Justyna Misiołek.
Łączny koszt budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały
(wraz z połączeniem z ul. Sadową) to ponad 12,3 mln zł. W całości jezdnia będzie miała długość ponad 1,2 km. 

Nowa
sygnalizacja świetlna
W ramach zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnych
dla potrzeb systemu ITS na terenie miasta Radzionków”
przy ul. Kużaja powstała nowa sygnalizacja ostrzegawcza
tzw. migotka.
Ponadto gmina z uwagi na budowę centrum przesiadkowego
planuje zamontować pełną sygnalizację świetlną. Poprawi ona
nie tylko bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie, ale
też usprawni komunikację autobusową. Nowa sygnalizacja wyposażona będzie w system, który oprócz sterowania ruchem
na przejściu, zapewni pojazdom komunikacji miejskiej wyjeżdżającym z zatoki autobusowej pierwszeństwo przejazdu przed
pozostałymi uczestnikami ruchu.
W dalszym ciągu prowadzone są też prace związane z przeniesieniem przystanku z ul. Schwallenberga na ul. Kużaja w ramach
projektu budowy Centrum Przesiadkowego wokół dworca PKP
w Rojcy, które zakończyć mają się w drugiej połowie maja br. 

Rekultywacja
miejskiej zieleni

Budowa rynku
nabiera tempa

Nowe drzewa i krzewy nasadzone zostały w parku przy
ul. Nałkowskiej/Miedziowej, a także przy ul. Gajdasa,
ul. Gierymskiego, ul. Szylera, ul. Kużaja, ul. Męczenników
Oświęcimia, Placu Letochów, ul. Śródmiejskiej.

W grudniu przekazany został plac budowy pod przebudowę
terenu dawnego PGR-u na eko-rynek. Aktualnie prowadzone
są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i nowym
ukształtowaniem terenu. W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa sceny. Płyta rynku ma być gotowa do końca
kwietnia 2020 r. Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł. 

To efekt prowadzonych prac związanych z rekultywacją miejskiej zieleni. Realizowane są też roboty wykończeniowe związane z budową alejek w parku przy ul. Nałkowskiej/Miedziowej.
Powstaje tam także specjalna altanka. Jednocześnie trwa budowa alejek w parku przy ul. Danieleckiej. Całość zadania zostanie wykonana do końca czerwca br. 

Metamorfoza
osiedla Hugona
W „familokach” przy ul. Kużaja 58-70 od kilku tygodni
prowadzone są prace związane z przebudową instalacji
wewnętrznych i budową centralnego ogrzewania.
Jednocześnie trwają roboty związane z budową kanalizacji
deszczowej na osiedlu Hugona i parkingu od ul. Skotnickiej.
Wszystkie prace realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja
– w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Miejskie uroczystości
Konstytucji 3 Maja
Wszystkich mieszkańców Radzionkowa zapraszamy do udziału w tegorocznych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczystości
tradycyjnie rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny
odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha o godz. 10.00, a ofiarowaną przez samorząd Miasta Radzionków. Po nabożeństwie
– o godz. 11.30, przedstawiciele lokalnych władz, organizacji
pozarządowych i służb mundurowych złożą kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Placu Letochów.
Szczegółowy program tegorocznych uroczystości dostępny
będzie na stronie: www.radzionkow.pl 
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Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

Czas podsumowań
Mijająca 14 lutego br. czwarta
rocznica utworzenia Centrum
Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku była doskonałą okazją, aby
podsumować dotychczasową
działalność instytucji.
Czteroletnia realizacja pierwotnych założeń w pełni odpowiedziała na potrzeby
zwiedzających. Wśród nich znaleźli się
przede wszystkim mieszkańcy Górnego
Śląska. Nie zabrakło jednak licznie przybywających gości zarówno z całego kraju jak
i z zagranicy, zainteresowanych, aby podyskutować o burzliwych losach górnośląskich rodzin w 1945 roku. Poza tym do Centrum stale przybywają liczne wycieczki
szkolne. Specjalnie przygotowana oferta
edukacyjna, dla uczniów powyżej piątej
klasy, odpowiada na ich potrzeby dydakZ okazji kolejnej rocznicy powstania Centrum, tradycyjnie odbył się Bieg Pamięci Deportowanych
tyczne i pozwala, poprzez udział w zaję- Górnoślązaków do ZSRR.
ciach, zgłębić problem Tragedii Górnośląskiej (m.in. dzięki bezpośredniej analizie
map, wspomnień, dokumentów). Edukacji darzenia było Stowarzyszenie „Cidry Lota- trum pamiątkami, które dotyczą problemu
dzieci i młodzieży przysłużyły się ponad- jom”, co pozwoliło nam na dotarcie do zna- deportacji, jak również okresu II wojny
to dwie zrealizowane, w roku 2017 i 2018, czącej ilości środowisk sportowych.
światowej. Wraz z upływem czasu i naedycje projektu „W poszukiwaniu świadka
bywaniem nowych doświadczeń przez
historii”. Pozwoliły one uczestnikom nie Centrum stale poszerza swoje zbiory. Ar- pracowników, Centrum stale się rozwija.
tylko wcielić się w rolę dziennikarza-histo- chiwum oraz czytelnia nieustannie roz- Zapraszamy zatem wszystkich, którzy jeszryka, ale również były okazją do spotkań budowywane są przez przekazywane cze nie mieli okazji zapoznać się z wystawą
z osobami, które doświadczyły wydarzeń przez rodziny deportowanych dokumen- prezentującą tragedię, która spotkała górmających miejsce w trakcie II wojny świa- ty, wspomnienia, fotografie i różnorodne nośląskie rodziny w 1945 roku, do odwietowej lub tuż po jej zakończeniu. Wiele przedmioty. W tym miejscu przypomina- dzenia naszej placówki. 
zarejestrowanych relacji służy obecnie my i zachęcamy do podzielenia się z CenJudyta Ścigała
jako źródło poznania, zwłaszcza problemu
deportacji oraz stanowi ważny materiał
edukacyjny. Zachęcamy do zapoznania się
z częścią z nich (www.deportacje45.pl, zakładka Historia Mówiona).
Działalność Centrum to jednak nie tylko
niezmiennie inicjowane prelekcje, konferencje czy konkursy. To również docieranie
do szerokich środowisk, które przez udział
w wydarzeniach mogą zapoznać się ze stałą wystawą prezentowaną w Centrum.
Służy temu zwłaszcza corocznie organizowany Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Jest to jedne
z najbardziej znanych w regionie i na stałe
wpisanych w kalendarium przedsięwzięć
organizowanych przez Centrum. 28 lutego
br. odbyła się już czwarta edycja, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
(ponad 220 uczestników). Partnerem wy-

W tegorocznym biegu wzięło udział ponad 220 uczestników.
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Będziemy słuchać ludzi
Po dziesięciu latach pracy, na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radzionkowie – Marian Prodlik. Jego stanowisko, 1 kwietnia, przejął, były już nauczyciel WF z Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich – Grzegorz Zadęcki.
Zmiany na stanowisku kierowniczym z reguły wiążą się ze sporymi modyfikacjami. Takich nie wyklucza nowy dyrektor, jednocześnie przyznając, że chce kontynuować dobrą pracę, jaką
wykonywał Marian Prodlik.
– Stanowisko objąłem kilka dni temu. Myślę, że nasi czytelnicy zrozumieją, że nie chcę jeszcze w pełni dzielić się planami, jakie mam
wobec MOSiRu. Oczywiście, to żadna tajemnica. Nie chcę jednak
rzucać słów na wiatr. Muszę spokojnie usiąść z zespołem i zorientować się, które pomysły są możliwe do zrealizowania, a z którymi
będzie trzeba się na jakiś czas wstrzymać – mówi Grzegorz Zadęcki.
Amatorska Liga Siatkówki „Ciderplas”, Sztafetowy Maraton Miast
i Gmin czy zawody żeglarskie o Puchar Burmistrza Radzionkowa stały się flagowymi imprezami, które rokrocznie przyciągają sportowców nie tylko z okolicy, ale także spoza regionu.
– Zdecydowana większość organizowanych dotychczas przez
MOSiR imprez pozostanie w naszym kalendarzu. Wiem, że ludzie
chętnie w nich uczestniczą i nie mam zamiaru nic w tym względzie zmieniać. Mam jednak pomysły na kilka nowych wydarzeń.
Na pewno chciałbym zacieśnić współpracę ze szkołami. Chcę także bardziej aktywizować seniorów. Nie wszyscy lubią startować
w zawodach w formule open. Dlatego chciałbym organizować
dla nich osobne turnieje – mówi Grzegorz Zadęcki. – Jednym
z moich priorytetów będzie też zacieśnienie współpracy z „Sokołem” Radzionków. Dziewczyny zostawiają serce na boisku, walczą
o każdy punkt i godnie reprezentują nasze miasto. Klub budowany jest bardzo przemyślanie, o czym świadczy tworzenie zespołów
młodzieżowych. Moim marzeniem jest, żeby powstały takie sekcje również w innych dyscyplinach. To jednak plan dalekosiężny
– mówi nowy dyrektor.
MOSiR nadal będzie współpracował z radzionkowskimi organizacjami pozarządowymi.
– „Cidry Lotajom”, Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” i inne grupy aktywnie wspierają sport i rekreację w naszym
mieście, dlatego nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie współpracowali. Nadal będziemy udostępniali swoje obiekty, pomagali
w organizacji i wspierali na każdym kroku tego typu organizacje.
Liczymy także na dalszą owocną współpracę z Urzędem Miasta –
mówi Grzegorz Zadęcki.

Grzegorz Zadęcki 1 kwietnia objął stanowisko dyrektora MOSiR.

MOSiR to jednak nie tylko imprezy sportowe, ale i infrastruktura.
Coraz poważniej mówi się o budowie basenu w Radzionkowie,
który stworzyłby kolejne możliwości rozwoju młodzieży w mieście.
– Uważam, że to świetna inicjatywa i mam nadzieję, że uda się
ją zrealizować. Mamy oczywiście basen na Księżej Górze, który jest
oblegany w wakacje, jednak z oczywistych względów nie może
działać poza tym okresem. Nowe, kryte kąpielisko, umożliwiłoby organizację kolejnych imprez, jak i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – mówi dyrektor. – Poza basenem, chcę także stopniowo
odnawiać i unowocześniać już istniejącą infrastrukturę – dodaje.
Nowy dyrektor jako swoje główne zadanie na nowym stanowisku stawia sobie przede wszystkim słuchanie ludzi.
– Jestem tutaj dla mieszkańców i nie zrobię niczego, co spotkałoby
się z niezadowoleniem. Będę jak najwięcej czasu spędzał z ludźmi,
słuchał ich zdania, rozmawiał i, w miarę możliwości, starał się także
adaptować ich pomysły – podkreśla Grzegorz Zadęcki. 
(DW)

Czas na pływanie
Drugoklasiści radzionkowskich szkół
podstawowych od 5 marca biorą
udział w zajęciach nauki pływania.
Nie tylko poznają podstawowe techniki pływackie, ale też zdobywają wiedzę
i umiejętności pozwalające im bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Zajęcia potrwają do 17 maja.
Lekcje pływania realizowane są w ramach
programu Powszechnej Nauki Pływania

dofinansowanego ze środków Funduszu
Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Przedsięwzięcie ma na celu
upowszechnianie aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans
w dostępie do infrastruktury sportowej,
edukowanie w zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów wodnych, a także
profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy. 
(ŁK)

Święcenie
pokarmów
W Wielką Sobotę o godz. 13.00
w parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie się uroczyste
święcenie pokarmów wielkanocnych w strojach śląskich. Jak co roku,
zapraszamy do udziału wszystkich
zainteresowanych. Wspólne zdjęcie
o godz. 12.45. 
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Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Dzień Ptaków

W ostatnią niedzielę marca w ogrodzie botanicznym odbyły się uroczyste
obchody Dnia Ptaków – to pierwsze w tym roku święto przyrodnicze
w ramach stałego cyklu pn. Śląski Kalendarz Ekologiczny.
Dopisała pogoda oraz frekwencja. Uczestnicy mogli wysłuchać dwóch interesujących prelekcji, a następnie skorzystać z różnorodnych atrakcji: warsztatów mikroskopowych lub laboratoryjnych, strefy działań artystycznych, wycieczek z ornitologami, gry terenowej, a także zrobić
zakupy na kiermaszu rękodzielniczym. Przygotowano stoiska edukacyjne, na których można
było obejrzeć ptasie gniazda, budki lęgowe, sprzęt do obserwacji oraz zapoznać się z metodami
obrączkowania ptaków.
Nieco egzotyki wprowadzili pracownicy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, którzy przywieźli ze
sobą pióra i jaja ptaków egzotycznych. Wraz z rzeźbiarkami z Pracowni 12.05 wykonano drewnianą sowę, a pod fachowym okiem florystek z bytomskiego medyka powstawały kompozycje
z piórkami i jajeczkami. Sporo osób wybrało spacer po ogrodzie, przy okazji podziwiając wystawę fotografii przyrodniczej z ptakami w roli głównej. Kolejna okazja do wspólnego świętowania
to 16 czerwca, czyli Dzień Dzikich Roślin. 
Julia Góra

Szczepienie
drzew
owocowych
W marcu w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
przeprowadzono bezpłatne szkolenia szczepienia drzew owocowych. W sumie przez
cztery kolejne dni przeszkoliło się 51 osób
w różnym wieku – od młodzieży szkolnej
po emerytów. Kurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część zaszczepionych drzewek powędrowała z kursantami
do przydomowych ogródków, część pozostanie w Ogrodzie. Zrazy do szczepienia były
pobrane z końcem zimy od okolicznych właścicieli sadów i ogrodów. Działania te mają
na celu ratowanie od zapomnienia dawnych
odmian jabłoni, gruszy, śliw i czereśni. Jest
to sposób na zachowanie ginącej bioróżnorodności, zwłaszcza tej lokalnej. A smak i zapach starych odmian są zdecydowanie warte
zachowania. 
Julia Góra

Ogrodowe Inspiracje

Ponownie
tworzymy
Już wkrótce na terenie Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie pojawią
się inspirujące aranżacje artystyczne oparte na drewnie oraz wiklinie. Rozpoczęto
bowiem realizację projektu „Ogrodowe
Inspiracje – ponownie tworzymy” dofinansowanego przez Fundację Santander
Bank Polska w ramach IV edycji konkursu
„Tu mieszkam, tu zmieniam”. To kontynuacja projektu sprzed trzech lat, w ramach
którego w ogrodzie zbudowano ławy,
tablicę edukacyjną z budkami lęgowymi
oraz rzeźby zwierząt. Obecnie wszystko
jest odświeżone i trwają przygotowania
do realizacji nowych pomysłów. W prace
włączają się grupy dzieci, młodzieży oraz
dorosłych, m.in. radzionkowscy harcerze
i dziewczęta z ośrodka wychowawczego,
bytomska świetlica środowiskowa oraz
dom kultury, a także seniorzy. Póki co powstały dodatkowe ławy z drewnianych bali
jako rzecz najbardziej potrzebna i poprawiająca funkcjonalność ogrodu, w maju natomiast będą mogły ruszyć prace wikliniarskie. Tej wiosny Ogród z pewnością jeszcze
bardziej wypięknieje i będzie zaskakiwać.
Warto tu zaglądać, podziwiać, a jeśli ktoś
miałby ochotę włączyć się do wspólnej
pracy to zawsze jest mile widziany. 
Julia Góra
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TEATRALNY
HIT
Na deskach „Karolinki” 29 marca odbyło się
przedstawienie teatralne pt. „Ludzie Inteligentni”
– przebojowa i bardzo życiowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Wystąpili: Renata Dancewicz,
Izabela Kuna, Paulina Holtz, Bartłomiej Topa,
Bartłomiej Kasprzykowski oraz Szymon Bobrowski.
Publika wypełniła naszą salę po brzegi, a „salwom”
śmiechu nie było końca.
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ZAPRASZAMY
DO KINA
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3
28 kwietnia,
godz. 16.00,
bilety: 12 zł

CAŁE SZCZĘŚCIE
28 kwietnia,
godz. 18.00,
bilety: 12 zł

Zapowiedzi

DUMBO

„Mały Śląsk”
na Dzień Matki i Ojca
Z okazji Dnia Matki i Ojca 18 i 19 maja (sobota, niedziela) o godzinie
17.00 odbędą się dwa wyjątkowe koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”. Grupa zaprezentuje się w pełnej okazałości w dwuczęściowym
programie artystycznym. Wystąpią wszystkie grupy zespołu wraz
z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia Rytmiki z elementami tańca ludowego. Bilety w cenie 15 zł będą do nabycia online oraz w kasie Centrum.

Najmłodsi
dla rodziców
25 maja uczestnicy zajęć tanecznych, odbywających się w „Karolince”
przygotowali dla rodziców wyjątkowe koncerty. Z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca w specjalnym programie zaprezentują się dzieci biorące
na co dzień udział w zajęciach z rytmiki, baletu, Małej Pasji, Pasji, hiphopu, oraz grupy wokalnej „Bez Vatu”. Najmłodsi uczestnicy koncertów
są w wieku dwóch lat, a najstarsi to już młodzież piętnastoletnia. Koncerty zostały zaplanowane na godzinę 16.00 i 18.00. Bilety w cenie 15 zł
będą do nabycia online oraz w kasie Centrum.

12 maja,
godz. 16.00,
bilety: 12 zł

KAPITAN MARVEL
12 maja,
godz. 18.00,
bilety: 15 zł

AFTER
12 maja,
godz. 20.15,
bilety: 12 zł
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Jubileusze małżeńskie
Pary z wieloletnim stażem
małżeńskim odebrały pamiątkowe
medale 12 marca z rąk Bernarda
Skibińskiego – Zastępcy Burmistrza
Miasta Radzionków oraz Stefana
Hajdy – Przewodniczącego Rady
Miasta Radzionków. Uroczystość
odbyła się w restauracji „Marco”.
Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: Helena i Teodor Adamczyk, Barbara i Ireneusz Dębek, Weronika
i Stanisław John, Maria i Alojzy Kościelny,
Bożena i Lucjan Kowalczyk, Teresa i Jerzy
Michalik oraz Teodozja i Stanisław Urbańscy.
Z kolei 60. rocznicę ślubu obchodzili: Edeltrauda i Jan Hajda, Agnieszka i Franciszek
Kamińscy, Gizela i Leonard Pietryga. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych lat spędzonych
wspólnie w zdrowiu i radości. 

Dni
Radzionkowa
coraz bliżej
Pop-rockowy zespół Poparzeni Kawą Trzy
oraz uwielbiany przez publiczność Kabaret
Młodych Panów. To największe gwiazdy
tegorocznych, trzynastych Dni Radzionkowa.
Kulminacyjne obchody święta miasta odbędą
się w dniach 7-9 czerwca.
Wspólne świętowanie rozpocznie tradycyjny Korowód, który w piątek 7 czerwca przejdzie ulicami Radzionkowa. Już teraz zachęcamy wszystkich
mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. W sposób szczególny do aktywnego
udziału zapraszamy szkoły przedszkola, firmy, organizacje pozarządowe. Szczegółowych informacji na temat udziału w Korowodzie udziela Zakład Placówek
Oświatowych w Radzionkowie (ul. Kużaja 19, nr tel. 32
289 84 24, wew. 21).
W trakcie kulminacyjnych obchodów święta miasta,
na głównej scenie zaprezentują się m.in. grupy artystyczne działające w Centrum Kultury „Karolinka”.
Wręczone zostaną też nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w trakcie całych obchodów Dni
Radzionkowa.
Szczegółowy program tegorocznego święta miasta
przedstawimy w kolejnym wydaniu „Kuriera”.

Pożegnania

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego prezesa radzionkowskiego koła Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Pana Romana Gwoździa (1922-2019).
Roman Gwóźdź był synem Powstańca Śląskiego Piotra Gwoździa. Jako ochotnik w 1939 roku został przyjęty do 71. Kompanii Lotniczej Warszawa – Okęcie.
Ranny, dostał się do niewoli niemieckiej i w październiku tegoż roku wrócił
do swojego rodzinnego domu w Radzionkowie, skąd wkrótce potem został
wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. W 1943 roku został wcielony
do wojska niemieckiego (Batalion Zapasowy Luftwaffe), jednak odmówił złożenia przysięgi. Po rozprawie sądowej, areszcie i służbie w karnej kompanii
w maju 1945 r. został ponownie ranny (tym razem w wyniku alianckiego nalotu) i ostatecznie wrócił do Polski w czerwcu 1946 roku. Niemal do ostatnich
swych dni aktywnie działał w organizacjach kombatanckich, za co został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Cześć Jego pamięci!

7 kwietnia 2019 r. zmarł ppłk w st. spocz. Alojzy Skrzyszewski (ur. 8 listopada
1922 r.). Od 1948 roku służył w Wojsku Polskim. Jako dowódca batalionu w Ożarowicach kierował budową Jednostki Wojskowej w Radzionkowie. Cześć jego
pamięci!

PISZĄ
DO KURIERA
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Dzień Psychologii

8 lutego br. odbył się w naszej szkole Dzień Psychologii. Organizatorami wydarzenia byli uczniowie klas pedagogiczno-psychologicznych
oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach. Imprezę
brawurowo poprowadzili Oliwia z klasy II b i Marcin z klasy III b. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszego liceum oraz goście – uczniowie
klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z Tarnowskich Gór,
Bytomia, Wojski, Tworoga, Miasteczka Śląskiego i Radzionkowa.
Pierwszym prelegentem była dr Joanna Stojer-Polańska, która zajmuje
się psychokryminalistyką, w tym tzw. ciemną liczbą przestępstw, które
nie są objęte przez statystyki kryminalne. Interaktywny wykład został
uzupełniony przez pokaz metod daktyloskopijnych. Powszechny entuzjazm uczestników wzbudził pies towarzyszący Pani Doktor, niezwykle ułożony labrador. Kolejnym wykładowcą był Kamil Zieliński, który
przybliżył nam świat wielkich eksperymentów psychologicznych, czyli
klasykę psychologii. Mówił m.in. o najbardziej znanym eksperymencie psychologicznym – więziennym eksperymencie Philipa Zimbardo.
Ulubieńcem publiczności został jednak zdecydowanie Wiktor Trybała
- student SWPS-u, przewodniczący koła naukowego na uczelni, który
w ciekawy i przystępny sposób poprowadził warsztaty „Keep calm and
no stress” oraz „Klucz do efektywnej nauki”.
W czasie zajęć organizatorzy przygotowali dla gości grę sytuacyjną
w szkole, która pozwoliła łatwiej przyswajać kolejne porcje wiedzy.
Ponieważ impreza miała charakter konferencji naukowej – każdy
uczestnik otrzymał stosowny certyfikat. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w imprezie, stworzenie wspaniałej
atmosfery, gratulujemy naukowej pasji i ciekawości poznawczej oraz
zapraszamy za rok. 
Marcin Bula, kl. III b

Radzionkowski ogólniak –
szkoła ludzi z pasją do wiedzy
Marzec i kwiecień to już tradycyjnie w radzionkowskim ogólniaku Dni Nauki. Licealna społeczność przygotowała dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, którzy chcą spróbować swoich sił i sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w formie współzawodnictwa (i zabawy również), liczne
konkursy. Młodzi zdolni licznie stawili się na:
– VII edycji Konkursu Recytatorskiego La Donna e Mobile,
– X edycji Konkursu Matematycznego,
– V edycji Konkursu Fotograficznego pt. „Emocje jako nieodłączna część
życia”,
– V edycji Konkursu Piosenki w Języku Niemieckim.
Informacje o przebiegu młodzieżowych zmagań są dostępne na stronie
internetowej szkoły www.liceum.radzionkow.pl.
Podsumowanie konkursów oraz uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 11.00 w czasie Dni Otwartych szkoły. Serdecznie zapraszamy. 

Zagranicznie i gościnnie…
Corocznie w Zespole
Szkół Techniczo-Ekonomicznych w Radzionkowie odbywa się spotkanie podsumowujące
rezultaty uczestnictwa
w programie Erasmus+.
Tym razem swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele władz
powiatu tarnogórskiego: Krystyna Kosmala – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Elżbieta Susek – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Adam
Płonka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych. Gościem
szczególnym była Francesca Giacomini – Dyrektor North West Academy w Derry, partnera w realizacji mobilności. Spotkanie było okazją
do podsumowania dokonań i osiągnięć szkoły w różnych obszarach
działalności. Beneficjenci programu Erasmus+ podzielili się doświadczeniami z praktyk zagranicznych, w których uczestniczyło 20 uczniów
technikum eksploatacji portów i terminali oraz technikum hotelarstwa. Pobyt przyniósł wymierne korzyści w sferze edukacji i rozwoju
osobistego. Wpłynął na podniesienie kompetencji komunikacyjnych,
społecznych, językowych i zawodowych. Dobrą konkluzją są opinie
uczestników: „Pobyt w Derry był niezwykłym doświadczeniem, które
zostanie w naszej pamięci do końca życia. Wróciliśmy do Polski z pełnym bagażem nowych doświadczeń i umiejętności, które musimy rozwijać, aby coraz lepiej wykorzystywać je w przyszłości”. Na realizację
programu Erasmus+ w latach 2015-2019 szkoła pozyskała fundusze
w wysokości ponad 231 tys. euro. 
Krystyna Dziuk
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Z pamiętnika maturzysty

W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie 23 stycznia
br. odbył się Dzień Maturzysty. Przygotowania trwały od rana. Uczniowie
przyłożyli się „do strojów”. Po korytarzu chodził jednorożec, lekarz, a nawet
szejk. Lekcje, które prowadzili w klasach młodszych, były miłym przerywnikiem od codziennych zajęć. Zmienili nawet język angielski na język ukraiński. A podczas przerw towarzyszyła wszystkim świetna muzyka i słodki
poczęstunek. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, był to wesoły i kolorowy
dzień.
Jak co roku na sto dni przed maturą odbył się bal studniówkowy. Tegoroczna studniówka odbyła się 8 lutego br. w Restauracji „Kropka” w Bobrownikach Śląskich. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Oficjalnie o godz.
20.00 bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Nie mogło zabraknąć słów
wdzięczności dla wychowawcy klasy: Pawła Tomali, grona pedagogicznego oraz dyrektora Mariusza Sroki. Jak co roku był też walc profesorski. Był
to bardzo wzruszający moment. Maturzyści zaprezentowali także program
artystyczny „Taniec z Gwiazdami” i zatańczyli wybrane układy taneczne
przed jury. Niezapomniane chwile i wspomnienia z balu studniówkowego
zostaną wszystkim w pamięci na bardzo długo. 
Ewa Mann

Wyślij pączka do Afryki

PISZĄ
DO KURIERA

Z wizytą w Hiszpanii

Pod koniec lutego delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 2 wzięła udział
w wyjeździe do Hiszpanii w ramach projektu „International Sports Passport” (Międzynarodowy Paszport Sportowy) realizowanego w programie
Erasmus+.
Po pierwszej wizycie partnerskiej w Polsce, która miała miejsce w grudniu,
nastał czas na drugą rewizytę, tym razem w szkole partnera z Hiszpanii –
I.E.S. Jose Manzano w Don Benito (region Extremadura). Pobyt rozpoczęliśmy od akademii w szkole, w trakcie której obejrzeliśmy tradycyjne hiszpańskie flamenco, a także wysłuchaliśmy specjalnie dla nas przygotowanych marszy Chopina w wykonaniu jednego z uczniów. Z racji tego, że nasz
projekt ma na celu wzbogacenie kompetencji nauczycieli wychowania
fizycznego, po akademii udaliśmy się na zajęcia z piłki nożnej. Uczestniczyliśmy również w zajęciach z koszykówki, tzw. „coopeerative games”,
czyli zabawach integracyjnych oraz w lekcjach Padla, który może być alternatywą dla panującego w naszym regionie squasha i jednocześnie być
znakomitym polem do rozwoju umiejętności tenisowych wśród naszych
uczniów. Jednak nie samym sportem nasz projekt żyje. Jednym z celów
naszej wizyty było nabycie praktycznej wiedzy na temat pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich integracja w środowisku
szkolnym. Nasi partnerzy z Turcji, którzy są specjalistami w tej dziedzinie,
przygotowali prezentację z filmami, które pokazują różne metody pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Filmy te zostaną
przekazane nauczycielom w naszych szkołach, a poznane metody pracy
będą wdrażane przez nauczycieli. Oprócz prac związanych z projektem
nasi partnerzy znaleźli także czas, by pokazać nam okoliczne zabytki. Zwiedziliśmy m.in. średniowieczne miasto Trujillo z ponad tysiącletnim zamkiem, na którym kręcono „Grę o Tron”. Miejscowość jest także miejscem
urodzenia słynnego konkwistadora Francisco Pizzarro. Mieliśmy także okazję zasmakować tradycyjnych hiszpańskich przysmaków takich jak „paella”,
„tortilla” czy hiszpańskich gołąbków w pomidorach z karczochami. Nasza
wizyta trwała pięć dni. Dziękujemy serdecznie naszym partnerom z Hiszpanii za gościnność i zorganizowanie wizyty, a także naszym partnerom
z Turcji za towarzystwo. Dziękujemy też za zdobyte umiejętności i wiedzę,
którą będziemy mogli wykorzystać w naszej codziennej pracy. Zapraszamy
do śledzenia naszego profilu na FB. 
Adam Staś

Dzień Bezpiecznego Internetu
Po raz drugi cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2, dzieci, rodzice, zaprzyjaźnieni dobroczyńcy włączyli się w ogólnopolską akcję
„Wyślij pączka do Afryki”, organizowaną przez fundację Kapucyni i Misje.
Dzień przed Tłustym Czwartkiem na szkolnym kiermaszu sprzedawaliśmy
rozmaite, pyszne pączki. Od rana panowała w szkole niezwykła i „słodka”
atmosfera. Każdy mógł posmakować pączka i zrobić coś dobrego, bo dochód ze sprzedaży został przekazany na dożywianie głodnych dzieci
z Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu. Napełniliśmy brzuszki wielu
maluchom, a przy okazji i nam urosło serce. Pomaganie innym nadaje życiu głębszy sens, sprawia, że każdy czuje się lepszy, bardziej wartościowy.
Sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy staje się bardziej ludzki, przyjazny. Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. 
Justyna Kozłowska, Szkoła Podstawowa nr 2

W dniach od 4 do 8 lutego br. w SP2, jak co roku obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Działajmy
razem”. Celem tej akcji było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie ich z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu
jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,
także na poziomie lokalnym, łącząc zaangażowanie rodziny i najbliższego
otoczenia dziecka.
Uczniowie klas IV-VIII brali udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych
właśnie tej tematyce. Na lekcjach informatyki uczniowie utworzyli Kodeks
Kultury w Sieci oraz zasady obrony przeciw hejterom. Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka dla dzieci i rodziców informująca o zagrożeniach w internecie. 
Grażyna Brewko

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 lutego 2019 roku na V sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchwałę Nr V/48/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;
Uchwałę Nr V/49/2019 w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej;
Uchwałę Nr V/50/2019 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej;
Uchwałę Nr V/51/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
Uchwałę Nr V/52/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
Uchwałę Nr V/53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej;
7. Uchwałę Nr V/54/2019 w sprawie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021;
8. Uchwałę Nr V/55/2019 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2019-2022;
9. Uchwałę Nr V/56/2019 w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie;
10. Uchwałę Nr V/57/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa dotyczącego zalewanego skrzyżowania ulicy Schwallenberga
i Męczenników Oświęcimia w Radzionkowie.
Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor
Informuję, iż w dniu 28 marca 2019 roku na VI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
Uchwałę Nr VI/59/2019 sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków;
Uchwałę Nr VI/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr VI/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
Uchwałę Nr VI/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
Uchwałę Nr VI/64/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Radzionków w 2019 roku;
Uchwałę Nr VI/65/2019 w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych;
Uchwałę Nr VI/66/2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

EKOlogicznie, czyli
jak dbać o środowisko
Uczniowie I LO im. Jana Smolenia z Bytomia (Paulina Pilarska, Monika
Szczygieł, Jakub Kawalec, Marek Juraś) oraz II LO im. Stanisława Staszica
z Tarnowskich Gór (Agnieszka Gołuchowska) realizowali projekt społeczny
o nazwie „EKOlogicznie” w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni
z teorii”.
Zakończyli oni właśnie warsztaty, odwiedzając przedszkola i szkoły z Radzionkowa i Bytomia. Były to Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie, Przedszkole nr 3 w Radzionkowie, Przedszkole nr 4 w Radzionkowie, Niepubliczne Przedszkole im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie oraz przedszkola nr 23 i 63 w Bytomiu. Spotkali się z prawie 700 dziećmi i młodzieżą.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gadżety, które zespół pozyskał
dzięki sponsorom. Podczas warsztatów były poruszane takie tematy jak:
zanieczyszczenie środowiska, wpływ człowieka na środowisko, segregacja śmieci, recykling oraz dbanie o Ziemię i ochrona środowiska. Ponadto
podczas zajęć w przedszkolach, każde dziecko wykonało pracę plastyczną
– Minionka, z wcześniej zebranych rolek po papierze lub rysunki przedstawiające sposoby dbania o Ziemię. Zajęcia dla starszych miały natomiast formę dyskusji i konkurowania między drużynami. Zespół omówił problemy
środowiska na podstawie filmu pt.: „Dear Future Generations: Sorry” autorstwa Prince Ea (https://www.youtube.com/watch? v=eRLJscAlk1M), a najbardziej aktywni uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami z ich logo.
Więcej informacji o warsztatach oraz zespole EKOlogicznych na stronie:
https://www.facebook.com/EKOlogicznie-2878402858852308/ 

Teraz My 50+
6 kwietnia br. odbył się w Radzionkowie Rojcy spektakl teatralny „Siedem Grzechów Głównych” w wykonaniu sympatycznych seniorek.
To udany pokaz pracy warsztatów teatralno-aktorskich zorganizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Radzionkowie. Autorskie
warsztaty były przygotowane z myślą o grupie pań 50+ przez aktora
dr. Marka Bieleckiego. Inspiracją do napisania scenariusza było siedem
grzechów głównych. Na scenie wystąpiły: Krystyna Krasoń, Gabriela
Solarz, Grażyna Paczkowska, Maria Kandzia, Hildegarda Głogowska, Jadwiga Glanc, Gabriela Skowronek, Zofia Bielecka, a przy nagłośnieniu
pomagała wolontariuszka Dagmara Opara. Panie stworzyły wyraziste
postaci i zabawne przedstawienie z morałem.
Biuro projektu: Centrum Usług Społecznych, Radzionków, ul. Kużaja 51, tel.
kontaktowy: 668251884. 
dr Marek Bielecki, aktor, reżyser

Industriada
w Muzeum Chleba

W ramach tegorocznej Industriady w swoje progi zaprasza Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. 8 czerwca wystąpią tam regionalne chóry, kapele
i zespoły. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy w swoich szafach mają
śląskie stroje. W trakcie wydarzenia wykonana zostanie specjalna fotografia. Więcej szczegółów podamy w kolejnym numerze „Kuriera Radzionkowskiego”. 
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MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Młodzi zagrali
o puchar „Ecika”

Radzionkowianie
obronili tytuł!

9 marca hala MOSiRu zapełniła się młodymi piłkarzami,
którzy stanęli do rywalizacji o Puchar Mariana „Ecika”
Janoszki. Zacięta rywalizacja trwała aż cztery godziny!

Zespół Machina A.G. Rolbud z Radzionkowa drugi raz
z rzędu zwyciężyła w koszykarskim Memoriale imienia
Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika, który odbył
się w dniach 28 lutego – 2 marca. Nasza drużyna w finale
pokonała gości z Węgier – ekipę Bekescsaba, 67:44.

Do turnieju przystąpiło sześć zespołów z rocznika 2010: GKS Szombierki, GKS Katowice, TS Gwarek Tarnowskie Góry, APN Olimpia Piekary
Śląskie, UKS „Ruch” Radzionków oraz goście spod Warszawy – MKS
Piaseczno.
Wszyscy kibice, licznie zgromadzeni tego dnia na radzionkowskiej hali,
podziwiając rywalizację młodych zawodników, byli pod wrażeniem nie
tylko ich umiejętności piłkarskich, ale także przestrzegania zasad fair
play i czystej gry. Podczas całego turnieju, sędziowie nie pokazali ani
jednej żółtej kartki, a liczbę fauli można było policzyć na palcach jednej
ręki.
W ostatecznym rozrachunku, pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy
z Piekar Śląskich. Na drugim stopniu podium stanęli goście z Piaseczna, wspierani przez dwudziestoosobową grupę kibiców. Na trzeciej
lokacie uplasowali się, ku uciesze miejscowych fanów, piłkarze UKS
„Ruchu” Radzionków, którzy rzutem na taśmę pokonali MKS Piaseczno,
zdobywając zwycięską bramkę na trzy sekundy przed końcową syreną!
Ten gol niezwykle zamieszał w tabeli – „Ruch” wskoczył dzięki niemu
na trzecią pozycję, a Piaseczno zostało pozbawione złotych medali.
Nagrody młodym adeptom piłki nożnej wręczał Marian „Ecik” Janoszka. Spotkanie i wspólne zdjęcie z legendą polskiej piłki z pewnością
na długo pozostanie w pamięci zawodników. 

Zawody odbyły się już po raz 16 Turniej ma na celu uczczenie pamięci
Krystiana Michalskiego – zmarłego przed laty nauczyciela WF z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszicza w Tarnowskich
Górach oraz Szymona Łysika, także zmarłego ucznia tejże szkoły, który
reprezentował jej barwy w licznych zawodach koszykarskich.
W tegorocznej edycji wystąpiło dziesięć zespołów, w tym goście
z Czech oraz Węgier. Nie zabrakło także zespołu z Boguszowa-Gorc
– miasta partnerskiego Radzionkowa. Spotkania odbywały się na hali
naszego MOSiRu oraz w Tarnowskich Górach.
Mecz finałowy obfitował w emocje, chociaż, jak się później okazało, od początku był pod kontrolą Radzionkowian. Pod koniec drugiej
kwarty, przy stanie 32:27 wydawało się, że Węgrzy zdołają nawiązać
jeszcze walkę o zwycięstwo, jednak czwarta kwarta, w której Machina
wygrała aż 14 punktami, zadecydowała o końcowym triumfie.
Mistrzowie zagrali w składzie: Paweł Zielony, Mateusz Zarychta, Paweł
Jaszczurowski, Arkadiusz Łokociejewski, Daniel Pełka, Marek Przybecki, Rafał Przybył, Sebastian Kałuża, Tomasz Gembus. 

Zapowiedzi

Badminton dla każdego

Zagrają koszykarze

Jaka jest najpopularniejsza dyscyplina sportu na radzionkowskiej
hali? Zdecydowanie badminton. Nie ma dnia, żeby na naszym obiekcie nie spotkać ludzi przebijających „lotkę” nad siatką. Dlatego też
MOSiR regularnie organizuje zawody dla miłośników tego sportu.
Najbliższe odbędą się 19 maja. Do rywalizacji przystąpią deble oraz
miksty, czyli pary damsko-męskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zawodach. Szczegóły na stronie www.
mosir.radzionkow.pl. 

Fanom koszykówki Andrzeja Pluty przedstawiać nie trzeba. Właśnie
o puchar tego wielokrotnego reprezentanta Polski w koszykówce,
dwukrotnego mistrza i dwukrotnego wicemistrza polski, zagrają koszykarze 11 maja. Koszykówka to sport szybki, dynamiczny i zacięty.
Jesteśmy pewni, że emocji nie zabraknie nie tylko zawodnikom na parkiecie, ale i kibicom, których również bardzo serdecznie zapraszamy
do głośnego dopingowania swoich faworytów.
Więcej szczegółów na stronie www.mosir.radzionkow.pl. 

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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To musisz wiedzieć

Ulga termomodernizacyjna
– najważniejsze informacje

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami, będzie
można odliczyć od podatku wydatki poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli budynku
wolno stojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach,
których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, a zadanie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc
od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
•
sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (czyli np. w postaci dotacji gminnej),
•
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone
od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku
z korzystaniem z ulg podatkowych.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym
poniesiono wydatki, a w związku z tym, że przepisy wprowadzono
w 2019 roku, ulga obejmie wydatki na termomodernizacje poniesione od tego roku.
Kwota inwestycji nieznajdująca pokrycia w dochodzie podatnika
w danym roku podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej
jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, a są to m.in.:
•
wykonanie: audytu energetycznego, analizy termograficznej
budynku, dokumentacji projektowej zw. z termomodernizacją, ekspertyzy ornitologicznej (dot. ptaków) i chiropterologicznej (dot. nietoperzy),

•

docieplenie ścian, dachów lub płyt balkonowych lub fundamentów z materiałami budowlanymi,
•
zakup i wymiana stolarki zewnętrznej,
•
wykonanie nowej lub wymiana elementów istniejącej instalacji c.o. lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
z materiałami,
•
zakup i montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego z oprzyrządowaniem,
•
zakup i montaż: pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej,
•
zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
•
węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
•
zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
•
kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu,
•
przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
•
materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
•
demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Zgodnie z aktualnym Regulaminem Programu Czyste Powietrze,
dotacja w Programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających
z opisywanej w niniejszym artykule ulgi termomodernizacyjnej.
Intensywność dofinansowania zadań termomodernizacyjnych
w Programie Czyste Powietrze z uwzględnieniem możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest określona w aktualnym Regulaminie Programu, który można znaleźć pod adresem:
https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze lub na stronie internetowej Radzionkowa w zakładce Jakość powietrza/program
„Czyste Powietrze”. 
Źródła informacji:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych,
urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489)
Aktualny Regulamin Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Kocioł węglowy

– kiedy muszę go wymienić?
W 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała nr
V/36/1/2017). Uchwała ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w naszym województwie i wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych, które można stosować oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania. Zakazy i ograniczenia określone uchwałą
dotyczą całego roku kalendarzowego.
W zależności od daty produkcji starego pieca węglowego należy go wymienić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których użytkowanie rozpoczęło się przed 1 września 2017 r.):
•
kotły powyżej 10 lat od daty produkcji – do końca 2021 r.,
•
kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.,
•
kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.,
•
kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.
Ponadto uchwała antysmogowa zakazuje stosowania niektórych paliw, m.in. węgla brunatnego, mułów węglowych, flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.
Ważną informacją jest również fakt, że od początku listopada 2018 roku strażnicy gminni
są upoważnieni do wystawiania mandatów za łamanie przepisów uchwały smogowej. 

Łączenie dotacji
gminnych z Programem
Czyste Powietrze
już możliwe!
Informujemy, że dokonana w ostatnim czasie zmiana zasad dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach Programu
Czyste Powietrze, umożliwiła łączenie tego źródła z pozostałymi programami dofinansowań, w tym z dotacjami udzielanymi z budżetu gminy.
Informacja ta została potwierdzona
przez Doradców Energetycznych
WFOŚiGW w Katowicach i dotyczy
wniosków złożonych po 1 stycznia
2019 r. 
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Walki ze smogiem
ciąg dalszy...

Warsztaty edukacyjne „Wszystkie
dzieci segregują śmieci”

Kolejny sezon grzewczy już prawie za nami.
Z pierwszymi wiosennymi promieniami słońca
powoli zapominamy o zmorze zimowego
smogu. Jak co roku fatalna jakość powietrza
mocno dawała się we znaki, a nieprzyjemne
doznania zapachowe snujące się z setek
kominów de facto były niczym wobec
druzgocącego wpływu niewidocznych gołym
okiem pyłów zawieszonych na stan naszego
zdrowia.
Błędem byłaby tymczasowa radość z pięknej pogody, podszyta przekonaniem o powrocie „złego smoga” już za kilka
miesięcy. Trzeba działań – więc działajmy, wspólnie.
Wiele jest sposobów na walkę z niską emisją, ale najskuteczniejszą metodą poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym jest likwidacja starych palenisk węglowych,
nie spełniających już żadnych aktualnych standardów
energetyczno-emisyjnych dla urządzeń grzewczych
i ich zastąpienie nowoczesnymi, ekologicznymi źródłami ciepła. Urząd Miasta Radzionków prowadzi program
wsparcia mieszkańców planujących dokonać modernizacji systemu ogrzewania, który w 2018 roku cieszył się
największym od lat zainteresowaniem. W ubiegłym roku
z dofinansowań w wysokości zazwyczaj 4.000 zł skorzystało aż 96 mieszkańców naszego miasta, którzy w miejsce
zlikwidowanych „kopciuchów” zainstalowali 53 kotły gazowe, 36 kotłów na ekogroszek, 5 kotłów na pellet i 2 piece
elektrycze. Na dotacje gmina przeznaczyła ze swojego
budżetu ponad 382.000 zł. O rosnącej świadomości ekologicznej i potrzebie funkcjonowania programu świadczy
fakt, że jeszcze kilka lat temu urząd udzielał zaledwie kilku
dofinansowań w ciągu roku...
Tyle przeprowadzonych przez radzinczan inwestycji
w ochronę powietrza musiało polepszyć jego jakość, jednak by własnym nosem odczuć tę poprawę, trzeba jeszcze
zaangażowania wielu środków prywatnych i publicznych.
Bieżący rok może być pod tym względem rekordowy, gdyż
wnioski o przyznanie dotacji do modernizacji systemów
grzewczych w 2019 roku złożyło już ponad 130 mieszkańców. Liczymy jednak na jeszcze większe zainteresowanie.
Oprócz zwykłego programu dotacji w tym roku uruchomiony zostanie także dodatkowy Program Ograniczenia
Niskiej Emisji, który będzie realizowany we współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalne poziomy
dofinansowań do wymiany źródeł ciepła w obydwu programach wynosić będą 4.500 zł. Ponadto w ramach PONE
będzie możliwość pozyskania dotacji do docieplenia ścian
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wszelkie dotacje pozyskane z gminy można połączyć z dofinansowaniami udzielanymi przez WFOŚiGW w ramach ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze. Szczegółowych informacji
udziela Wydział Ekologii UM pod nr telefonu 32 388 71 60.
Tylko działając wspólnie możemy sprawić, że powietrze będzie czyste i zdrowe! 
Michał Gwóźdź

Od 18 marca 2019 r. prowadzone są warsztaty edukacyjne pn. „Wszystkie dzieci
segregują śmieci”, zainicjowane przez Wydział Ekologii UM Radzionków i organizowane we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do wszystkich przedszkoli zlokalizowanych na terenie naszego miasta.
Planowana liczba uczestników warsztatów to około 480 dzieci. Zajęcia odbywają się na terenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie
i potrwają do końca czerwca br.
Celem zajęć jest wzbudzenie w dzieciach troski o dobro środowiska, wyjaśnienie czym jest segregacja śmieci, pokazanie w formie zabawy jak poprawnie
segregować śmieci oraz zaszczepienie nawyku segregacji. Dla uczestników
zajęć ufundowano atrakcyjne gadżety zakupione z budżetu Miasta Radzionków, w postaci edukacyjnych gier planszowych oraz książeczek o tematyce
związanej z segregacją odpadów. 

Nowa deklaracja „śmieciowa”
czy korekta?
W związku z dużą ilością napływających deklaracji śmieciowych i pojawiającymi się w nich błędami, przypominamy, że osoba składająca deklarację ma prawo złożenia nowej lub skorygowania już złożonej deklaracji. Dlatego wyjaśniamy różnicę między pojęciami „nowa deklaracja” a „korekta deklaracji”:
•
nowa deklaracja – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na kwotę
opłaty śmieciowej (m.in.: zmiana liczby osób, przejście na segregację itp.),
a termin złożenia nowej deklaracji wynosi 14 dni od nastąpienia zmiany,
•
korekta deklaracji – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem składającego została błędnie sporządzona.
Uwaga! Jeśli z opóźnieniem zgłaszamy zmianę mającą wpływ na kwotę opłaty
śmieciowej, to wtedy również składamy nową, a nie korektę deklaracji, a w rubryce z datą wystąpienia zmiany wpisujemy faktyczną datę wystąpienia okoliczności, która spowodowała konieczność złożenia nowej deklaracji (np. datę
urodzenia dziecka, datę zgonu osoby), a nie datę bieżącą, którą zamieszczamy
wyłącznie przy podpisie.
Przypominamy również mieszkańcom, że składanie nowych deklaracji powinno nastąpić przez osoby które są już podatnikami i złożyły poprzednią deklarację obejmującą daną nieruchomość oraz uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zachęcamy do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Wydziale Ekologii – Zespole ds. Gospodarowania
Odpadami (parter, pokój „ustawa śmieciowa”) przy ulicy Kużaja 17 w Radzionkowie. Pracownik ma wtedy możliwość zweryfikowania danych podanych
w deklaracji śmieciowej, co pozwoli uniknąć wzywania w przyszłości mieszkańca do złożenia wyjaśnień i skorygowania błędnie złożonej deklaracji. 
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Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie
W dniach 31 maja-2 czerwca,
na terenie radzionkowskiego Klubu
Jeździeckiego LIDER odbędzie
się jedna z najważniejszych
i najciekawszych imprez sezonu
hipicznego – Akademickie
Mistrzostwa Polski.
Tradycja tych zawodów sięga 1961 r., kiedy
to po raz pierwszy rozegrano Mistrzostwa
Polski Szkół Wyższych. Od 2008 r. impreza nosi nazwę „Akademickie Mistrzostwa
Polski” i jest najważniejszym wydarzeniem
sportowym w środowisku uczelnianym. Wydarzenie od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony zawodników, jak i publiczności. Wynika to przede
wszystkim ze specyfiki zawodów, które łączą
dwie olimpijskie dyscypliny jeździeckie – skoki przez przeszkody i ujeżdżenie, jak również
wprowadzają tzw. „kombinację”, w ramach
której klasyfikowani są zawodnicy startujący
w obu dyscyplinach. Wielu emocji dostarcza rywalizacja pomiędzy poszczególnymi
uczelniami, zarówno w ramach klasyfikacji
ogólnej, jak i w dodatkowych rankingach
dla poszczególnych typów uczelni. Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie: profi
– posiadających określony poziom licencji
sportowej, będących na co dzień czynnymi
zawodnikami, oraz amator – osoby, które
okazjonalnie biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

Takie rozróżnienie oraz wspieranie startów
przez poszczególne uczelnie, sprzyja wysokiej frekwencji, gdyż w AMP biorą udział
jeźdźcy, którzy nie zdecydowaliby się
na start w tradycyjnych zawodach. W minionych latach w AMP w Jeździectwie corocznie udział brało ok. 230 par koń – jeździec, a ponadto trenerzy, szefowie ekip,
luzacy (pomocnicy jeźdźców) i inne osoby towarzyszące. Jest to zatem ogromne
przedsięwzięcie nie tylko sportowe, ale także logistyczne i organizacyjne.
W tym roku, już po raz trzeci Klub Jeździecki Lider ma możliwość współorganizacji tej
wyjątkowej imprezy wspólnie z KU AZS Uni-

Olimpiada przedszkolaków
To był wielki dzień dla najmłodszych pasjonatów
sportu w naszym mieście. 3 kwietnia odbył
się bowiem finał Olimpiady Przedszkolaków,
w której wzięły udział dzieci z ośmiu przedszkoli
z regionu: Radzionkowa, Orzecha, Nakła
Śląskiego, Bytomia, Opatowic, Tąpkowic oraz
Świerklańca.
Pierwsi uczestnicy, wraz z kibicami, na halę MOSiR przybywali już od godziny 9. Wszyscy w radosnych, sportowych nastrojach. Po uroczystym wciągnięciu flagi oraz
zapaleniu znicza olimpijskiego, reprezentacje przedszkoli
zmierzyły się w 10 konkurencjach, do których w pocie
czoła przygotowywały się w ostatnich tygodniach. Efekty
treningów było widać gołym okiem, ponieważ rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie, zwycięzcami zostali
reprezentanci Przedszkola nr 3 z Radzionkowa. Na drugim
stopniu podium uplasowali się zawodnicy z Przedszkola
nr 6 z Opatowic. Brązowe medale wywalczyły dzieci z Tąpkowic.
Wielkie brawa należą się wszystkim uczestnikom Olimpiady, szczególnie tym, którzy gościli u nas po raz pierwszy
i znakomicie poradzili sobie z tremą. 

wersytetu Śląskiego, co jest dużą nobilitacją,
gdyż o możliwość rozegrania AMP rywalizują
AZSy i kluby jeździeckie z całej Polski. Poza
możliwością obserwowania niezwykle ciekawej rywalizacji sportowej, organizatorzy
w dniu 1 czerwca zapraszają mieszkańców
Radzionkowa na Jeździecki Dzień Dziecka,
podczas którego będzie można pojeździć
na kucykach, obejrzeć ośrodek jeździecki
i śledzić zmagania zawodników z fachowym
przewodnikiem, a także skorzystać z wielu
darmowych atrakcji dla najmłodszych.
Zapraszamy do KJ Lider, mieszczącego się
przy ul. Anieli Krzywoń 1, w dniach 31.052.06.2019 r. w godz. od 10.00 do 18.00. 
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KS „Ruch” Radzionków

Po czterdziestu czterech latach
mecz w Radzionkowie!
Nowe boisko przy Szkołe
Mistrzostwa Sportowego przy
ul. Knosały 113 przyniosło żółtoczarnym szczęście.
Po dwóch wyjazdowych wiosennych meczach bez zdobytej bramki (0:0 z Miedzią
II Legnica i 0:2 z MKS Kluczbork), w końcu
zapisali oni na swoje konto pierwsze bramki
i pierwszy komplet punktów, po zaciętym
i trzymającym w napięciu spotkaniu pokonując 2:0 bardzo dobrze dysponowanego
sąsiada w tabeli Stilon Gorzów Wielkopolski. Obie bramki strzelił Dawid Krzemień.
Mecz oglądał komplet publiczności, a część
osób musiało odejść od kasy po wyprzedaniu się ostatnich biletów. Piłkarze i trenerzy
obu drużyn podkreślali po meczu uznanie
dla radzionkowskich kibiców, którzy okazali
się dwunastym zawodnikiem gospodarzy.
„Ruch” przy ul. Knosały w rundzie wiosennej będzie można wspierać jeszcze:
27 kwietnia, godz. 16.00: „Ruch” – „Warta”
Gorzów Wielkopolski

Cidry Lotajom…
z własną maskotką

4 maja, godz. 17.00: „Ruch” – „Agroplon”
Głuszyna
11 maja, godz. 17.00: „Ruch” – „Górnik” II Zabrze
18 maja, godz. 17.00: „Ruch” – „Lechia”
Dzierżoniów
29 maja, godz. 18.00: Ruch – „Ślęza” Wrocław

8 czerwca, godz. 17.00: „Ruch” – Zagłębie II
Lubin
Bilety: 12 zł – normalny, 6 zł – ulgowy (dzieci szkolne, młodzież ucząca się i studenci
do 26. roku życia oraz kobiety), wstęp darmowy – dzieci do lat 7. 

Nabór do SMS Radzionków

W październiku Stowarzyszenie „Cidry
Lotajom” ogłosiło konkurs na oficjalną
maskotkę stowarzyszenia. Zgłoszono
kilka propozycji.

11 marca 2019 r. ruszył nabór na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Przypominamy, że nabór prowadzony jest do klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz do klas I-II liceum
ogólnokształcącego. Profile, w jakich prowadzone jest kształcenie,
to: piłka nożna chłopców i dziewcząt oraz siatkówka dziewcząt.

Decyzją jury w składzie: Tomasz Kipka, Justyna
Konik, Jarosław Wroński, Marysia Zając, Miłosz
Szeremeta, pierwsze miejsce zdobył siedmioletni Paweł Piekarczyk za pracę „Lotuś Cidrowy”. Drugą nagrodę ex aequo przyznano Julii
Langosz i Adamowi Goli. Sympatycy stowarzyszenia mogli, za pomocą „polubień” na facebookowym profilu stowarzyszenia, wybierać
pracę, która zdobędzie Nagrodę Publiczności.
Laureatem został Adam Gola.

SMS Radzionków doskonale łączy w sobie zamiłowanie do sportu z nauką. Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną i specjalnie do tego przygotowaną
kadrę, przynoszą świetne rezultaty i są doskonałą wizytówką szkoły. Placówka
dysponuje obiektem sportowym oraz zapleczem ukierunkowanym na wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Uczniowie i uczennice już dzisiaj mogą
pochwalić się wysokimi miejscami w zawodach sportowych rozgrywanych
na terenie Radzionkowa oraz poza nim. Biorą także udział w licznych konkursach
przedmiotowych oraz wydarzeniach organizowanych w mieście. W samej szkole
nie brakuje atrakcyjnych imprez, uroczystości czy wycieczek i to nie tylko o charakterze sportowym!

Już dziś „Cidry Lotajom” zapraszają 8 czerwca
na kolejną edycję akcji Eco Cidry Cross. Będzie
można zmierzyć się w biegu na 10 km ścieżkami
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie i Księżej Góry oraz w Nordic Walking na dystansie 5 km. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów i kandydatki oraz ich
rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną i sportową naszej szkoły. Dokumenty można pobierać w sekretariacie SMS Radzionków od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Tam też można uzyskać więcej informacji
na temat naboru i rekrutacji. Przekroczenie progu SMS nic nie kosztuje, a może
sprawić, że spełnią się marzenia i to nie tylko te sportowe! 
Hanna Blacha

