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UWAGA: Prace przy plantach rozpoczęte!
Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół osiedla robotniczego „Hugona”, tzw. „plant”
w Radzionkowie. W ramach pierwszego etapu powstaną m.in.: bieżnia, place zabaw, siłownia, ścieżka zdrowia, stoły do gry
w ping-ponga, szachy i warcaby, stoły piknikowe, ogrodzony wybieg dla psów.
W związku z tym wystąpić mogą utrudnienia w dojściu na cmentarz zlokalizowany
przy ul. Skotnickiej oraz do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sikorskiego 8a. Zarówno Wykonawca robót, jak również służby
Urzędu Miasta dołożą wszelkich starań,
aby zminimalizować uciążliwości związane
z budową. Wykonawca zapewni również
dojazd do posesji w trakcie prowadzonych
robót. Przewidywany termin zakończenia
prac to 31 grudnia 2019 r., jednakże w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zakończenia
robót może ulec zmianie. Z uwagi na ewentualne uciążliwości, jakie mogą się pojawić
w trakcie realizacji zadania, prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz o zachowanie
szczególnej ostrożności. 
Wizualizacja

Ferie w mieście

Bieg w szczytnym celu
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku po
raz kolejny organizuje Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku. Tegoroczna, czwarta już edycja imprezy, odbędzie się 28 lutego.
Całość dochodu z opłaty startowej zawodników przeznaczona zostanie na cele
charytatywne.
Główną ideą biegu, organizowanego przez radzionkowskie Centrum we współpracy ze
Stowarzyszeniem „Cidry Lotajom”, jest uczczenie pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz
integracja lokalnej społeczności.
Grupa biegaczy wyruszy 28 lutego ok. godz. 19 spod siedziby Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Uczestnicy pokonają dystans około 5 km ulicami miasta. Co ważne – nie będzie pomiarów czasowych, ponieważ nie o rywalizację w tej
imprezie chodzi. Każdy z biegaczy otrzyma pamiątkowy medal, wodę, ciepły napój oraz
poczęstunek. Będzie także możliwość zwiedzenia stałej wystawy, o godzinie 16.00, 17.00,
oraz po biegu, o 20.00.
Wydarzeniem dodatkowym będzie wernisaż wystawy „Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych
granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”, który odbędzie się o 18.30.
str. 3

Wielkimi krokami zbliżają się
upragnione przez uczniów ferie
zimowe. W województwie śląskim
potrwają od 11 do 24 lutego. Dla
tych, którzy nie mają w planach
wyjazdów poza miasto, instytucje
miejskie przygotowały mnóstwo
atrakcji. Nikt nie będzie się nudził!
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WSPÓŁPRACA
POPŁACA
rozmowa ze Stefanem Hajdą
Przewodniczącym Rady Miasta Radzionków
W obecnej kadencji pełni Pan funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków. Przybyło Panu obowiązków?
Zdecydowanie. Przewodniczący Rady Miasta jest przede wszystkim odpowiedzialny
za organizowanie pracy rady. Finałem okresowej pracy rady są sesje, które organizuje
i prowadzi przewodniczący. Wiąże się to
z różnymi ustaleniami, odbywającymi się
komisjami rady oraz obszerną korespondencją. Przewodniczący reprezentuje również radę w kontaktach z różnymi organizacjami i instytucjami. W związku z tym ilość
czasu, którą muszę poświęcić, żeby wywiązać się z obecnych obowiązków, jest zdecydowanie większa. Ponadto nadal jestem
radnym swojego okręgu wyborczego i chcę
dobrze wywiązywać się z reprezentowania
mieszkańców, którzy powierzyli mi mandat.
Przez wiele lat pełnił Pan funkcję radnego
i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Czy
i jak doświadczenie samorządowe wykorzysta Pan jako przewodniczący rady?
Obecnie rozpoczynam piątą kadencję pełniąc funkcję radnego. Przez wiele lat będąc najpierw szeregowym radnym, potem
Przewodniczącym Komisji Komunalnej,
a następnie Wiceprzewodniczącym Rady
Miasta mogłem obserwować i uczestniczyć
w pracach rady i dzisiaj mogę podejmować
właściwe, moim zdaniem, decyzje związane
z kierowaniem pracą rady. Chcę, żeby rada
sprawnie funkcjonowała i była efektywna.
Jest to ambicją każdego przewodniczącego, moją również.
Co będzie dla Pana priorytetem w roli
przewodniczącego? Co chciałby Pan zmienić w pracy rady?
Moi poprzednicy na tym stanowisku bardzo wysoko „podnieśli poprzeczkę”, jeśli
chodzi o zasady oraz funkcjonowanie rady.

Zamierzam utrzymać wysoki poziom działalności rady. Uważam, że przewodniczący
jest szczególnie zobowiązany do zachowania bezstronności podczas obrad, jak
i w kontaktach z radnymi. Chciałbym, aby
wszyscy radni czuli, że stanowią wspólnotę odpowiedzialną przede wszystkim za
rozwój naszej gminy. Chciałbym również,
żeby odmienne poglądy w kwestiach dotyczących naszego miasta nie były źródłem
antagonizmów. Mam szacunek do każdego radnego i jego poglądów. Jeśli chodzi
o zmiany w pracach rady, to wiążą się one
głównie z dostosowaniem do zmian, jakie
zostały wprowadzone w ustawie o samorządzie gminnym. Po wyborze na przewodniczącego podkreśliłem, że jestem otwarty
na nowe pomysły związane z funkcjonowaniem rady. Zależy mi, aby radni wykonując
swoje obowiązki mieli jak najlepsze warunki pracy.
Jak układa się współpraca z radnymi i burmistrzem miasta?
Bardzo dobrze. Z Gabrielem Toborem współpracuję od 2006 roku, czyli od momentu,
gdy pierwszy raz został Burmistrzem Miasta.
Jestem przekonany, że strategia rozwoju naszego miasta, która jest od tego czasu realizowana, jest najlepszą, w porównaniu z tymi,
które były proponowane w trakcie różnych
kampanii wyborczych. Najlepiej wykorzystuje nasze możliwości i najpełniej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Warto więc wspierać burmistrza. Z wszystkimi radnymi jestem na stopie koleżeńskiej,
również z tymi niezwiązanymi z klubem, do
którego należę, czyli Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa. Jeśli chodzi o opozycję,
to jest ona częścią rady i ma również ważną
rolę do spełnienia. Powtórzę, że wszyscy radni, mimo odmiennych poglądów, stanowią
wspólnotę odpowiedzialną za rozwój naszej
gminy. Chciałbym zwrócić również uwagę na
fakt, że każde wybory wiążą się ze zmianami

w składach rad. Zgodnie z wolą wyborców
jedni kandydaci na radnych zostają wybrani,
inni nie. Przychodzą nowe osoby. Tak również stało się u nas po jesiennych wyborach.
Wiążę duże nadzieje z nowo wybranymi radnymi. Widać, że chcą aktywnie uczestniczyć
w różnych działaniach na rzecz naszego miasta. Ich zaangażowanie zaowocowało tym,
że niektórzy niejako „z marszu” zostali wybrani na przewodniczących komisji. W tym
miejscu chcę również gorąco podziękować
za współpracę wszystkim radnym zeszłej
kadencji, a zwłaszcza tym, których nie ma
w obecnym składzie rady.
Jak Pan ocenia kondycję gminy, szczególnie w obliczu narzucania na samorządy
kolejnych obowiązków?
Jest to pytanie na cały artykuł. Posłużę się
więc tylko przykładem. Ambitny budżet na
rok 2019 został uchwalony jednogłośnie,
piętnastoma głosami „za”. Stało się to po raz
pierwszy w historii Radzionkowa, od 1998
roku. Gdyby były wątpliwości co do kondycji naszej gminy – z pewnością tak jednoznacznego wyniku głosowania nie byłoby.
Natomiast różne nowe obowiązki rzeczywiście są na gminy nakładane i zawsze są obawy, czy zabezpieczone środki finansowe są
wystarczające.
Jakie wyzwania czekają radę i miasto
w tej kadencji?
Na początek trochę się pochwalę, bo mam
powód. Początek kadencji był okresem
bardzo intensywnej pracy rady. Jeszcze
w 2018 roku radni spotkali się na trzech
sesjach, na których wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącą, powołano
komisje i ustalono ich składy osobowe,
podjęto bieżące uchwały oraz uchwalono
budżet. Posiedzenia sesji i komisji w ciągu
tych ostatnich kilku tygodni odbywały się
bardzo sprawnie, z wielką świadomością
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Inwestycje w mieście

Akcja: rewitalizacja
Po remoncie sześciu dachów
budynków przy ul. Kużaja 62-70
oraz ul. Sikorskiego 4, rozpoczęły
się prace związane z wymianą
indywidualnych źródeł ciepła
i podłączenia budynków Osiedla
„Hugona” do sieci ciepłowniczej.

spodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie. 9 stycznia przekazano plac budowy. Wybrany został też już
wykonawca, który odpowiedzialny będzie za
budowę systemu monitoringu w rejonie ulic:
Kużaja, Sikorskiego i Skotnickiej. Prace w tym
zakresie potrwają do końca roku – mówi Justyna Misiołek.

Budowa centralnego ogrzewania potrwa
do końca września br., a podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej przeprowadzi bytomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
– Rozstrzygnięty został też przetarg na zago-

Projekt związany z rewitalizacją osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja zakończy się w 2020 r. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Boisko już gotowe
W grudniu odbył się odbiór boiska przy ul. Knosały 113. Gmina uzyskała
też certyfikat Fifa Quality Pro, który wydawany jest przez FIFA dla
pełnowymiarowych boisk z traw syntetycznych.
– Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Już za kilka tygodni sportowcy będą mogli korzystać z głównego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
110 m x 70 m oraz mniejszego boiska treningowego. Między boiskami wykonano plac zabaw o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem. Do dyspozycji kibiców będą trybuny na
532 miejsca dla gospodarzy oraz 54 miejsca dla gości – mówi Justyna Misiołek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.
Projekt obejmował również przebudowę części pomieszczeń parteru budynku szkoły.
Na potrzeby boiska powstały cztery zespoły szatniowe, pomieszczenie trenera, gabinet lekarza i pomieszczenie porządkowe. W ramach zadania wybudowano również
nowe schody zewnętrzne oraz pochylnię dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
W części zachodniej terenu znajduje się budynek zaplecza, w którym wydzielono część
magazynową i toalety.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,4 mln zł. Gmina na budowę boiska uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. 

dokończenie ze str. 2

radnych na wagę spraw. Dziękuję więc
wszystkim radnym za intensywną pracę.
Natomiast jeśli chodzi o czekające nas wyzwania, to jest to szeroki temat. Powiem
tylko w skrócie, że mamy szansę zrealizować kluczowe inwestycje dla naszego
miasta. Dla przykładu wymienię trzy już
realizowane zadania: budowę obwodnicy
pomiędzy ul. Długą a ul. Knosały i rynku
miasta oraz rewitalizację Osiedla „Hugona”. Oczywiście lista zaplanowanych inwestycji jest bardzo długa. Znajduje się na
niej zarówno budowa basenu, jak i bardzo

bliskie mi połączenie ul. Księżogórskiej
z Rojcą i dalej z piekarską strefą gospodarczą. Reasumując, mamy szansę zmienić w tej kadencji oblicze naszego miasta.
Natomiast moją głęboką troskę budzi modernizacja linii węglowej w obrębie naszej
gminy, w ramach której ma być przebudowany wiadukt kolejowy nad ulicą Zejera.
Chociaż za modernizację odpowiedzialne
jest PKP, to aktywność naszej gminy w rozwiązaniu tego problemu jest niezbędna. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Rewolucja
w komunikacji
Centrum przesiadkowe, które
powstaje przy Dworcu PKP Rojca
w Radzionkowie zrewolucjonizuje
system komunikacji miejskiej.
Aktualnie trwają prace związane z przeniesieniem przystanku z ul. Schwallenberga na ul. Kużaja oraz budową budynku przy dworcu. Parking liczyć będzie
20 miejsc postojowych i trzy miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Będą też trzy
parkingi dla rowerów. Miejsca postojowe zlokalizowane zostaną bezpośrednio
przy centrum przesiadkowym. Przeznaczone będą dla osób korzystających
z transportu publicznego. Prace potrwają
do maja 2020 r. Koszt przedsięwzięcia to
ponad 1,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ok 1,1 mln zł. 

Bieg
w szczytnym
celu
dokończenie ze str. 1

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie
elektronicznej rejestracji oraz wniesienie
opłaty startowej. Celem usprawnienia
weryfikacji, prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy:
t.nolewajka@deportacje45.pl.
Szczegóły w regulaminie.
W tym roku cel biegu jest szczytny. Całość
opłaty startowej przeznaczona zostanie
na pomoc dla Oliwii Zając – mieszkanki
Radzionkowa, u której zdiagnozowano
guza Wilmsa prawej nerki. Dziewczynka
przeszła chemioterapię i operację usunięcia nerki, aktualnie kontynuuje chemioterapię pooperacyjną. Oliwia jest również
podopieczną Fundacji „Iskierka”, dlatego
zachęcamy do dokonywania wpłat na indywidualny numer subkonta dziewczynki
oraz do przekazania 1% podatku w okresie rozliczeniowym. Za wszelką pomoc,
w imieniu rodziny, serdecznie dziękujemy. Szczegóły można znaleźć pod tym
linkiem: https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/29464/. 
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Niebezpieczny
śnieg...

Kłopotliwy wiadukt
nad ul. Zejera
W związku z licznymi
wnioskami mieszkańców
Radzionkowa dotyczącymi
budowy sygnalizacji świetlnej
pod wiaduktem kolejowym
nad ul. Zejera, została
przeanalizowana możliwość
wykonania takiej sygnalizacji.

Zalegający na dachu śnieg może
doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji,
o czym mieszkańcy Radzionkowa mogli się
przekonać 10 stycznia br. Dlatego każdego
roku władze miasta oraz straż pożarna
przypominają właścicielom i zarządcom
nieruchomości o obowiązku związanym
z odśnieżaniem dachów i usuwaniem
sopli.
Trudne warunki na drogach i często występujące
oblodzenia, przez które kierowcy poruszają się
o wiele wolniej, to nie jedyny problem wynikający z tegorocznej zimy. Duże zagrożenie stwarza również śnieg zalegający na dachach, który
topniejąc, może stwarzać niebezpieczeństwo dla
przechodniów. W skrajnych przypadkach może
doprowadzić nawet do katastrof budowlanych.
Tak było 10 stycznia br. w Radzionkowie. W godzinach wieczornych, w jednej z prywatnych nieruchomości przy ulicy Męczenników Oświęcimia,
pod ciężarem zalegającego śniegu, zawalił się
dach. Nikomu nic się nie stało, ponieważ obiekt,
w którym niegdyś działała szwalnia, od lat jest
opuszczony.
Straż pożarna oraz władze miasta każdego roku
przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku związanym z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli. Zalegający
na dachu śnieg może wywierać na konstrukcję
ogromny nacisk: 1m3 puchu śniegowego waży
ok. 200 kg, natomiast taka sama ilość mokrego
śniegu to ciężar nawet 800 kg.
Obowiązek odśnieżania dachów ujęty jest w prawie budowlanym. Jego zaniechanie karane jest
mandatem. Należy również zwracać uwagę na
sople, które spadając, mogą powodować nie
tylko zniszczenia mienia, np. samochodów, ale
mogą być również bardzo niebezpieczne dla
przechodniów. 

Aktualnie długość obiektu wynosi
18 m, wysokość w świetle pod przęsłem wynosi 3,9 m w najwyższym
punkcie, a szerokość pod przęsłem
wynosi 4 m. Ze względu na kształt
światła wiaduktu wysokość skrajni pionowej wynosi 2,2 m. Wymiary
obiektu nie pozwalają wydzielić na
jezdni bezpiecznego ciągu dla pieszych – minimalna, regulowana przepisami, szerokość chodnika wynosi
1,25 m, z zachowaniem wymaganej
skrajni, co spowodowałoby zawężenie jezdni do ok. 2 m oraz jeszcze
większe ograniczenie skrajni pionowej – obiekt przybrałby funkcjonalność podobną do wiaduktu kolejowego nad ul. Szybową w Rojcy.
Wobec braku możliwości wydzielenia ciągu dla pieszych konieczna
byłaby budowa sygnalizacji trójfazowej. Ruch odbywałby się wahadłowo
z wydzieleniem fazy dla ruchu pieszych, która ze względu na długość
obiektu w znaczny sposób ograniczyłaby warunki ruchowe dla pojazdów kołowych. Związane jest to
z długim czasem przejścia pieszego
pod obiektem. Wpływ na daną analizę ma także mała szerokość jezdni na
wysokości posesji nr 6, która w połączeniu z sygnalizacją świetlną pod
wiaduktem spowodowałaby brak
możliwości przejazdu ul. Zejera.
Na potrzeby projektu przeprowadzono obliczenia dotyczące między
innymi długości cyklu, przepustowości układu, jak i czasu przejazdu
dla każdego z kierunków. Z obliczeń
wynika, że długość cyklu wynosi
86 s., podczas gdy pożądana długość cyklu powinna wynosić maksymalnie 60 s., a przepustowość
294 poj/h przy istniejącym natężeniu 350 poj/h w godzinach szczy-

tu w jednym kierunku. W związku
z powyższym mała strefa kumulacji
pojazdów od strony Placu Letochów
wraz z brakiem przepustowości
spowoduje odłożenie się kolejek na
Placu Letochów, co w konsekwencji
może doprowadzić do paraliżu ruchowego całego układu drogowego.
Z przedstawionej wyżej analizy wynika, że nie ma możliwości prawnych, jak i technicznych do montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego, jakim jest sygnalizacja
świetlna, bez znacznego pogorszenia warunków ruchowych na opisywanym odcinku ul. Zejera.
Przypominam, że w ramach modernizacji linii kolejowej nr 131, realizowanej przez PLK S.A., planowana
jest budowa nowego wiaduktu nad
ul. Zejera. Inwestycja realizowana
będzie w oparciu o projekt opracowany staraniem i na koszt Gminy
Radzionków. Projekt przewiduje
budowę wiaduktu o rozpiętości
przęseł umożliwiającej wykonanie
jezdni dwukierunkowej wraz z obustronnym chodnikiem. Do czasu ww.
modernizacji, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa oraz polepszenia
warunków ruchowych, pomimo że
jest to obiekt kolejowy, gmina podejmie działania związane z budową
dodatkowego oświetlenia pod wiaduktem oprawami dedykowanymi
dla rozwiązań tunelowych. Ponadto
w ramach modernizacji linii kolejowej nr 131 planowana jest budowa
nowych wiaduktów kolejowych nad
ulicami Kużaja i Sikorskiego, modernizacja kładki dla pieszych w rejonie
przystanku osobowego Radzionków
Rojca, budowa przejścia pod torami
w ciągu ul. A. Krzywoń wraz z wykonaniem wind osobowych, likwidacja
przejazdu w ciągu ul. św. Wojciecha i budowa wiaduktu kolejowego
w ciągu tej drogi. 
Jan Kremiec
Referat Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami
Urzędu Miasta Radzionków
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Inwestycje w mieście

Budowę rynku
czas zacząć!
21 grudnia 2018 r. przekazano plac budowy po byłym
PGR przy ul. ks. J. Knosały w Radzionkowie. Powstać
tutaj ma „zielona” część rynku.
Prace, prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmą:
zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego
wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz
montażem oświetlenia i monitoringu. Powstanie też scena wraz
z zadaszeniem i kanałem technicznym przy drodze dojazdowej
do Centrum Kultury „Karolinka”. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha.
– Rozpoczęły się już pierwsze roboty związane z budową przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych do placu miejskiego. Oczekujemy
też na uprawomocnienie się decyzji dla projektu zagospodarowania
terenu – mówi Justyna Misiołek.
Ekologiczna część rynku ma być gotowa do kwietnia 2020 r. Koszt
inwestycji to ponad 6,3 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% oraz z budżetu państwa
w wysokości 10%. 

Przebudowa lokali
mieszkalnych
W wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy
ul. Lipoka 9 trwają prace związane z przebudową lokali
i budową stalowej klatki schodowej.
Po zakończeniu robót, w obiekcie dostępnych będzie dwanaście mieszkań. Remont ma zakończyć się we wrześniu
br. Koszt zadania to ponad 1,3 mln zł. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu
finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w wysokości ok. 45% poniesionych kosztów. 

Wiele się będzie działo
W Radzionkowie, oprócz wieloletnich inwestycji, których
realizacja w tym roku wchodzi w decydującą fazę,
prowadzone będą też mniejsze zadania.
Gmina planuje m.in. remont kładki nad torami PKP ul. Sobieskiego i Orzechowską, termomodernizację budynku policji
i budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Poza tym wykonana zostanie dokumentacja projektowa związana z przebudową ul. Artylerzystów 70-74 (prace ruszą jeszcze w tym roku).
Przeprowadzony zostanie też remont instalacji elektrycznej
w Szkole Podstawowej nr 1 z ujednoliceniem sieci rozdzielczej
systemu p. poż., a także wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, okna w piwnicy, świetlicy i pomieszczeniach obsługi. Przy
szkole przebudowany zostanie też blok sportowy wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu. Z kolei na placu zabaw Przedszkola nr 2 wymienione zostaną urządzenia zabawowe. 

Trzeci etap obwodnicy
Na początku stycznia gmina ogłosiła przetarg
nieograniczony na budowę ostatniego odcinka drogi
łączącej ul. Długą z ul. Knosały. Po rozstrzygnięciu
postępowania i przekazaniu placu budowy, wykonawca
będzie miał pół roku na wykonanie wszystkich prac.
– Zgodnie z projektem powstać ma dwukierunkowa jezdnia o szerokości siedmiu metrów, a także dwumetrowy chodnik z kostki
betonowej. Wybudowane zostaną też dwie zatoki autobusowe
wraz z wiatami. Pojawi się też nowe oświetlenie oraz oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
Powstanie również droga rowerowa – zapowiada Justyna Misiołek. – Aby inwestycja jak najmniej obciążała budżet gminy, władze miasta złożyły we wrześniu 2018 r. wniosek o dofinansowanie
budowy ostatniego odcinka obwodnicy ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu – dodaje. 

Muzyczne powitanie Nowego Roku
„W kręgu walca i czardasza”, to tytuł Koncertu
Noworocznego, który 6 stycznia odbył się w CK „Karolinka”.
Przed radzionkowską publicznością zaprezentowała się Śląska Orkiestra Kameralna Filharmonii Śląskiej pod batutą Roberta Kabary. Muzycy wykonali słynne utwory z oper, operetek i musicali. Wśród nich były
kompozycje z „Wesołej wdówki”, „Skrzypka na dachu”, „Czardasza” czy
„Cygańskiej miłości”. Solowe partie wykonała sopranistka Magdalena
Czarnecka. W trakcie wieczoru nie mogło zabraknąć noworocznych życzeń, które burmistrz miasta Gabriel Tobor skierował do mieszkańców.
Koncert poprowadziła Regina Gowarzewska. 
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Odwiedź Sanktuarium
Maria Taferl w Austrii
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii
św. Wojciecha w Radzionkowie, organizuje w dniach
od 1 do 3 maja br. pielgrzymko-wycieczkę do Austrii.
W programie: zwiedzanie Sanktuarium Maria Taferl i Mariazell, Doliny Wahau – wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
spacer w najpiękniejszej miejscowości Durstein, zwiedzanie Wiednia i wjazd na Kahlenberg. Cena 540 zł obejmuje przejazd autokarem, pilota, przewodnika, ubezpieczenie, 2 noclegi i 2 śniadania.
Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej do 29 marca br.
Przy zapisie prosi się o podanie nr PESEL i numeru telefonu do kontaktu oraz wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł.
Wyjazd sprzed kościoła o godz. 5.00. Szczegółowych informacji
udziela Jan Moj pod nr tel.: 604 934 069. 

Do Biblioteki
zajrzały… pingwiny!
29 stycznia w Filii Bibliotecznej MBP odbyły się zimowe
warsztaty plastyczne, których motywem przewodnim
były pingwiny!
Jako że właśnie w styczniu obchodzimy Dzień Wiedzy o Pingwinach,
postanowiliśmy wykorzystać tę okazję do kreatywnego spotkania
z najmłodszymi. Efektem tych zajęć były milutkie pingwiny z kolorowego papieru, które jednocześnie mogą stać się kartką urodzinową dla zimowego jubilata. Nasze pingwinki ozdobiliśmy jak umieliśmy najładniej, a na koniec doprawiliśmy im czapki z pomponami
i cieplutkie szaliki – bez nich w taką zimę ani rusz!

Ferie w mieście
dokończenie ze str. 1

Na dobry początek zimowego wypoczynku, 11 lutego, Centrum Kultury „Karolinka” zaprosi na warsztaty kreatywne
„Walentynkowe prezenty”. Poza tym, w „Karolince”, przez
całe dwa tygodnie, na dzieci i młodzież będzie czekać moc
atrakcji. W planie są warsztaty robotyki „Zbuduj robota”
(12 i 19 lutego) oraz turnieje gier planszowych (15 lutego).
Działać będzie również „Zimowe kino”, w ramach którego
odbędą się seanse filmów „Sekretny świat kotów” (13 lutego) oraz „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru”
(20 lutego). Bilety w cenie 12 zł.
W czasie ferii warto będzie zajrzeć do Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej. 11 lutego odbędą się tam warsztaty
artystyczno-ogrodnicze „Moja własna roślinka”, przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W poniedziałek, 18
lutego, zorganizowane zostaną warsztaty mikroskopowe
„Zobaczyć niewidoczne”, w których wezmą udział dzieci
od 10. do 14. roku życia.
Z ciekawych zajęć sportowych i rekreacyjnych skorzystać
będzie można na obiektach MOSiRu. Już pierwszego dnia
ferii odbędą się zajęcia pokazowe z badmintona. Zagrać
będzie można również w koszykówkę i siatkówkę. Dzień
później, MOSiR zaprosi fanów gier planszowych i warcabów. Ciekawie będzie także 13 lutego, kiedy na hali odbędzie się pokaz wojskowy oraz konkurs strzelania z symulatora „CYKLOP”. Tegoroczną nowością będzie możliwość
skorzystania z symulatora latania samolotem (15 i 22 lutego).
Na zimowe atrakcje, najmłodszych zaprosi również Miejska
Biblioteka Publiczna, w której 13 i 20 lutego odbędą się zajęcia plastyczne „Zimowe krajobrazy z góralskimi legendami w tle” – wyklejanki z zapałek i nitek. W Filii Bibliotecznej
przy ul. Kużaja 19 dzieci spędzą natomiast czas z… sowami,
wykonując „sowie maski” oraz kukiełki (12 i 19 lutego).
Szkoła Podstawowa nr 4 organizuje zimowe półkolonie dla
dzieci w wieku szkolnym, które potrwają od 11 do 15 lutego. W tym czasie młodzież wybierze się na basen i do kina
oraz weźmie udział w zajęciach sportowych czy komputerowych.
W ramach ferii w mieście organizowane są również rodzinne wycieczki na narty. Pierwsza odbędzie się 14 lutego,
druga 21 lutego. Wyjazdy uzależnione są od warunków atmosferycznych.

30 stycznia warsztaty florystyczne dla babci i wnuczka, na które
zaprosiła Biblioteka Główna MBP stały się okazją do wspólnego
radosnego i kreatywnego spędzenia czasu. Pod fachową opieką
Agnieszki Widery powstały kompozycje przestrzenne wykonane
według nie tylko najnowszych trendów we florystyce, ale i własnych pomysłów. Małe arcydzieła wręczone zostały babciom. 
Halina Zgoda

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty imprez oferowanych przez miejskie instytucje. Szczegółowy plan znaleźć będzie można na plakatach i ulotkach. Organizatorami
ferii w mieście są: Centrum Kultury „Karolinka”, Urząd Miasta Radzionków, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pełnomocnik
Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalna Stacja
Edukacji Ekologicznej i Szkoła Podstawowa nr 4. 
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Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Zimowe ptakoliczenie za nami
IV Zimowe
Ptakoliczenie
na Księżej Górze
w Radzionkowie
odbyło się w ostatnią
sobotę stycznia.
Przewodnikiem,
podobnie jak w roku
ubiegłym, był Łukasz
Fuglewicz – człowiek
wielu pasji, wspaniały
edukator przyrody i,
rzecz jasna, ornitolog.
Organizacji podjął
się Śląski Ogród
Botaniczny.
Wydarzenie ma wymiar ogólnopolski, więc 26 i 27 stycznia na zimowe wycieczki w poszukiwaniu ptaków wyruszyli ochotnicy
w całym kraju, penetrując parki, miejskie oraz wiejskie skwerki,
stawy czy okolice rzek. Idea zimowego liczenia ptaków przywędrowała do Polski z Wielkiej Brytanii – akcja ta ma już ponad 40 lat.
W Polsce koordynatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl). Co roku wybierany jest też Ptak
Zimy – w tym roku został nim szczygieł.
Uczestników Zimowego Ptakoliczenia w Radzionkowie przywitała
stosunkowo mroźna i nieco mglista pogoda. Na miejscu stawiło się
trzydzieści osób, w tym dziewięcioro dzieci – w większości stałych
bywalców. Trasa spaceru powiodła przez ogród botaniczny oraz
park. Ptasia frekwencja była niestety tylko umiarkowana, choć
wyjątkiem były bardzo liczne stada przelatujących i przysiadających na drzewach kwiczołów. Natomiast opowieściom o ptasich
zachowaniach, obserwacjach, a także roślinach, zimie i przyrodzie
jako całości, nie było końca. Zimowe spacery, zwłaszcza w gronie
miłośników przyrody, to fascynująca sprawa, co przyznali wszyscy
uczestnicy. Rozmowy i emocje przeniosły się do przytulnej auli Re-

gionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej i toczyły przy kubkach z gorącą herbatą i kawą. Dzieci zajęły się w tym czasie edukacyjnymi
ornitologicznymi kolorowankami.
Ptakolubom towarzyszyła z mikrofonem redaktorka Polskiego
Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Materiał ukaże się w audycji
Eko-Ranek. Warto posłuchać.
A oto liczbowe i gatunkowe podsumowanie Zimowego Ptakoliczenia 2019 w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie:
bażant (1), bogatka (5), dzięcioł duży (2), gil (2), kos (3), kowalik (2),
kruk (2), kwiczoł (160), pełzacz (1), sikora modra (7), sikora uboga (5),
sójka (1), sroka (10).
W tym roku Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie planuje
jeszcze jedną ornitologiczną imprezę – Dzień Ptaków 31 marca
(niedziela). Jest to święto organizowane w ramach stałego cyklu
pn. Śląski Kalendarz Ekologiczny, czyli znane i lubiane przyrodniczo-rodzinne spotkania. W harmonogramie ciekawe prelekcje,
liczne warsztaty, wycieczki i gra terenowa. Szczegóły wkrótce na
stronach miejskich i ogrodu botanicznego. 
Julia Góra

Warsztaty dziennikarskie w Jedynce
W styczniu młodzież Szkoły
Podstawowej nr 1 z oddziałami
gimnazjalnymi gościła redaktora
naczelnego „Gwarka”, pana
Jarosława Myśliwskiego.
Dziennikarz poprowadził warsztaty dla młodych redaktorów szkolnej gazety „Czarno
na Białym”. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy opiekuna koła, pani Aleksandry
Pachulskiej, poświęcone było nowym mediom, czyli wszystkim środkom służącym

komunikowaniu się, które wykorzystują najnowsze technologie do utrwalania, transmisji i nadawania informacji.
Podczas spotkania młodzież wraz z redaktorem poszukiwała ciekawych rozwiązań,
które zwróciłyby uwagę czytelnika i czyniły
publikowaną treść atrakcyjną dla odbiorcy.
Redaktor rozmawiał z młodymi dziennikarzami o nakładkach, przekładkach, zajawkach, streamach, timelapsach, filmach
przyspieszonych i wielu innych nowych sposobach zaciekawienia odbiorcy. Ponadto
rozmawiano o darmowych bazach utworów

muzycznych do wykorzystania oraz programach do montowania materiałów.
W drugiej części spotkania odbyły się ćwiczenia warsztatowe. Zadaniem uczniów
było wybranie trzech wydarzeń, które chcieliby opublikować na stronie gazety, a następnie podanie formy ich zaprezentowania
z wykorzystaniem nowoczesnych metod.
Warsztaty przebiegły w twórczej atmosferze i wiele wniosły do pracy redakcji. 
Szkolne Koło Dziennikarskie

8

Kurier RADZIONKOWSKI >> STYCZEŃ – LUTY 2019

Zmiany klimatyczne
na plakatach

Zapowiedź

Nowy
program kabaretu Smile!
„To się nadaje do kabaretu”, to
tytuł nowego programu kabaretu
Smile, który 14 marca wystąpi
w „Karolince”. W tym właśnie
programie powraca wyczekiwana
Bożena i jej mąż Merlin.

W Galerii „Mozaika” oglądać można prace biorące udział
w 9. Międzynarodowej Wystawie Plakatu Ekologicznego. Celem
przedsięwzięcia jest aktywizowanie środowisk odbiorców i twórców do
propagowania poprzez komunikat wizualny, jakim jest plakat, zasad
zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska.
Wystawa ma zasięg międzynarodowy, a swoje prace zgłaszają do niej zarówno
profesjonaliści, jak i studenci z całego świata. Cztery lata temu wystawa przybrała
formę konkursu, od tego czasu autor najlepszej pracy studenckiej otrzymuje Statuetkę im. Profesora Artura Starczewskiego. Każda edycja wystawy porusza inne
zagadnienia z zakresu ekologii. Obecna dotyczy zmian klimatycznych.
8 lutego 2019 roku odbędzie się uroczysty finisaż ekspozycji, podczas którego zostaną wręczone nagrody, w tym nagroda publiczności. Głosy na wybrany plakat
można oddawać do 6 lutego br. w CK „Karolinka”, w Galerii „Mozaika”. 

Nowe perypetie tej zwariowanej
pary to tylko część programu kabaretu. Cały program to laboratoryjna
mieszanka codziennych sytuacji, ponadczasowych tematów i przerysowanych postaci, które niesamowicie
bawią każdego z nas. Nowe skecze,
piosenki, gagi, puenty i inne odczynniki tworzą wybuchową reakcję. Na
sali co chwila wybucha salwa śmiechu, po której przychodzi chwila zadumy i myśl: „Faktycznie. Tak jest też
w moim życiu!”.
Odwiedziny w szpitalu, zaległości
w abonamencie rtv, współczesne
plotki kontra hejterzy, facet w kuchni,
życie ulicy czy też odmienne pojmowanie rzeczywistości przez dorosłych
i przez dzieci – „to się nadaje do kabaretu!”. Chcesz poczuć na własnej skórze z jakich odczynników korzystają
artyści? Przyjdź na spektakl „na żywo”.
Smile to angielskie słowo oznaczające uśmiech. W języku polskim słowo
jest nazwą własną kabaretu z Lublina.
Misja kabaretu jest mocno związana
z jego nazwą – śmieszyć. Trzech artystów bacznie obserwujących otaczającą nas rzeczywistość przenosi na
scenę postaci i sytuacje, jakie są nam
wszystkim bliskie z życia codziennego.
Smile to nie tylko skecze – to również
piosenki wykonywane na najwyższym
poziomie.
Kabaret występuje w wielu realizacjach telewizyjnych oraz jest gospodarzem programu „na żywo” w TVP2
pt. „Dzięki Bogu już weekend”. 
14 marca, bilety: 70/60 zł
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Jezioro łabędzie
Zachwycające widowisko baletowe „Jezioro łabędzie” już
22 lutego o 18.00 zagości w „Karolince”. To dzieło, to największy
fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie
zachwyca publiczność całego świata.
Ponadczasowa historia miłosna o księżniczce zaklętej w łabędzia, opowiada nam o prawdach uniwersalnych: o ludzkich namiętnościach,
o walce dobra ze złem, o zdradzie, bólu, ale przede wszystkim o potędze miłości. Bajkowa opowieść połączona z genialną muzyką jednego
z najwybitniejszych kompozytorów – Piotra Czajkowskiego, wprowadzą każdego widza w piękny, magiczny świat baletu klasycznego. Na
scenie wystąpią artyści Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Samolei Kruszelnickiej w kooperacji z Międzynarodowym Teatrem Baletu. 
22 lutego, bilety: 80/70 zł

Koncert Wiedeński
10 marca o 17.00 zapraszamy na wyjątkowy Koncert Wiedeński.
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi
głosami, fantastycznych solistów operowych.
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami
w Polsce i Europie. Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się
laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca – Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek: „Zemsty nietoperza”, „Barona
cygańskiego”, „Wesołej Wdówki”, „Księżniczki Czardasza” oraz „Krainy
Uśmiechu”. Koncert programowo nawiązywać będzie do tradycyjnych
gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu. 

Zapraszamy
do kina
Teraz albo nigdy
14 lutego,
godz. 19.00
Walentynkowy
seans. Podczas
seansu przewidziano różne
niespodzianki

Ralph Demolka w internecie

16 lutego,
godz. 16.00

10 marca, bilety: 75 zł

Baciary na scenie
17 marca przed radzionkowską publicznością zaprezentuje się
zespół Baciary. To grupa, która powstała na Podhalu w 2002 roku.
Znana jest dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do grania, czasami już zapomnianych, melodii śpiewanych dawno temu przez naszych
dziadków czy rodziców. Do najbardziej znanych i lubianych utworów
należą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stracenia”, „Jak się bawią
ludzie”. Oryginalne podejście do muzyki tanecznej, to jeden z czynników, które sprawiły, że zespół osiągnął sukces. 
17 marca, bilety: 60/65 zł

Diablo. Wyścig o wszystko

16 lutego,
godz. 18.30
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Prawo własności gruntów w gminie
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie następuje z mocy prawa i jest odpłatne.
Ustawą zostały objęte grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (wielolokalowymi) o funkcji mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej pod warunkiem, że co
najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W takim
przypadku wszyscy właściciele lokali w budynku uzyskają udział we
własności gruntu w zamian za dotychczasowy udział w użytkowaniu
wieczystym.
W przypadku nieruchomości gruntowej o niejednolitej zabudowie,
tj. gruntu zabudowanego np. domem mieszkalnym jednorodzinnym, na którym jednocześnie znajduje się budynek gospodarczy
czy obiekty małej architektury ogrodowej, z której korzystają mieszkańcy budynku, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności będzie objęty cały grunt, na którym znajduje się
ww. zabudowa.
Przekształcenie jest odpłatne. Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 lat, od 2019 roku. Co istotne, zobowiązanym do zapłaty
będzie każdoczesny, czyli aktualny w tym okresie, właściciel nieruchomości.
Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Zasadniczo będzie to zatem opłata obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r.
Termin płatności opłaty przekształceniowej będzie przypadał 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za 2019 rok, którą
trzeba uiścić do 29 lutego 2020 roku.
Raz na trzy lata będzie możliwa waloryzacja opłat za przekształcenie. Będzie ona dokonywana w oparciu o wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości ogłoszonych w formie
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przez Prezesa GUS.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej
oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Radzionków potwierdzające
przekształcenie. Zaświadczenie wydawane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia bez ponoszenia opłaty
skarbowej. Na wniosek strony zaświadczenie wydawane jest w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku i wniosek podlega opłacie
skarbowej w wysokości 50 zł. W przypadku kiedy zaświadczenie jest

niezbędne do dokonania czynności prawnej zachodzą przesłanki do
wydania zaświadczenia w terminie 30 dni, za opłatą skarbową w wysokości 50 zł.
Sąd z urzędu dokona wpisu prawa własności jak i roszczenia o zapłatę opłaty za przekształcenie w dziale III księgi wieczystej.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia
opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej
wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
Właściwy organ na piśmie przekaże informację o wysokości opłaty
jednorazowej.
Rada Miasta Radzionków Uchwałą Nr IV/37/2019 z dnia 24 stycznia
2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Radzionków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, zatwierdziła wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie w wysokości:
1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w drugim roku po przekształceniu,
3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w trzecim roku po przekształceniu,
4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w czwartym roku po przekształceniu,
5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w piątym roku po przekształceniu,
6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w szóstym roku po przekształceniu.
Bonifikaty, o których mowa, nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego wobec
Gminy Radzionków związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.
Na stronie www.bip.radzionkow.pl oraz w siedzibie urzędu dostępne
będą druki wniosków o wydanie zaświadczenia oraz zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.
W celu uzyskania bliższych informacji, proszę o kontakt z Referatem
Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 14, tel. 32 38 87 129, 32
38 87 121, adres e-mail: um@radzionkow.pl 
Dariusz Szopa
Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków

Dzień z psychologią w radzionkowskim LO
Uczniowie klas pedagogiczno-psychologicznych
radzionkowskiego LO wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii
Społecznej w Katowicach zapraszają 8 lutego br. na
I Dzień z Psychologią.
Spotkanie rozpocznie się o 9.30. W programie m.in. wykład dr Joanny Stojer Polańskiej - pracownika naukowego SWPS w Katowicach,
która opowie o psychologii kryminalnej i zaprezentuje metody daktyloskopijne. O 11.30 rozpocznie się gra sytuacyjna na terenie szkoły,

prowadzona przez uczniów klas psychologiczno-pedagogicznych
liceum. W samo południe mgr Kamil Zieliński wygłosi wykład o wielkich eksperymentach psychologicznych. Na 13 zaplanowano warsztaty prowadzone przez Wiktora Trybałę z SWPS w Katowicach: „Keep
calm and no stress, czyli o stresie podczas egzaminów” oraz „Klucz
do efektywnej nauki, czyli odpowiedź na pytanie jak się uczyć efektywnie?”. Ok. godz. 14 nastąpi zakończenie zajęć i odbiór certyfikatów uczestnictwa dla nauczycieli i uczniów. Spotkanie adresowane
jest do uczniów klas III gimnazjum oraz VIII szkoły podstawowej. 

PISZĄ
DO KURIERA

Dzień, który liczy się
od zmroku

W Szkole Mistrzostwa Sportowego Radzionków miało
miejsce niezwykłe wydarzenie. 15 grudnia 2018 r. piętro
szkoły zmieniło się w prawdziwą scenę teatralną, na
której przed swoimi kolegami, rodzicami oraz nauczycielami zaprezentowali się uczniowie SMS.
Wystawione zostały szkolne jasełka pt.: „Dzień, który liczy się od
zmroku”. Przeplatały się w nich trzy różne historie, niby dalekie,
a jednak bardzo bliskie każdemu - szczególnie w tak ważnym roku
2018. Nie zabrakło więc śląskiej rodziny, w której ojciec stracił pracę
na kopalni tuż przed zbliżającymi się świętami czy żołnierzy, którzy ginęli na froncie tęskniąc za najbliższymi w kraju. Wszystko to
przy pięknej muzyce, na prawdziwej scenie z malowniczą dekoracją
i w specjalnie na tę okazję przygotowanych strojach.
Po przedstawieniu, uczniowie wraz z nauczycielami zaśpiewali kilka znanych kolęd, by wspólnie cieszyć się z nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. Całości wydarzenia towarzyszył kiermasz ciast
oraz ozdób świątecznych, które tak licznie, dzięki nieocenionej pomocy rodziców uczniów z SMS Radzionków, udało się zgromadzić
w szkole.
Przedstawienie, które miejmy nadzieję na długo zapadnie w pamięci naszych uczniów i będą potrafili z niego wyciągnąć wnioski,
niosło ze sobą głębokie przesłanie: jedynie miłość i nadzieja potrafią przezwyciężyć wszystko! Tego też życzymy wszystkim sympatykom SMS Radzionków w 2019 r.! 
Hanna Blacha

 Publikuj w KR
Zapraszamy do publikowania tekstów na łamach „Kuriera Radzionkowskiego”. Teksty do 2,5 tys. znaków (ze spacjami) prosimy przesyłać na adres e-mail: kurier@radzionkow.pl. W szczególności zachęcamy do nadsyłania zapowiedzi nadchodzących
wydarzeń tak, aby jak najwięcej mieszkańców mogło z nich skorzystać. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów ze
względu na ograniczoną ilość miejsca przeznaczonego na dział
„Piszą do Kuriera”. Kolejny numer „Kuriera Radzionkowskiego”
ukaże się w kwietniu. Teksty do najbliższego wydania pisma
można nadsyłać do 15 marca. 
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Co słychać w Jedynce?
Konkursy, akcje charytatywne, udział w kampaniach
ogólnopolskich i międzynarodowych, wycieczki - to
przedsięwzięcia, w których udział brali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza z oddziałami
gimnazjalnymi.
Społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w uroczystościach
związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyliśmy m.in. w akcji „Rekord dla Niepodległej”, która polegała na wspólnym odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu
państwowego. Dołączyliśmy też do Klubu Szkół UNICEF. Z kolei
we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych
w Radzionkowie zorganizowaliśmy warsztaty rozwijania twórczej
aktywności. Celem zajęć było m.in. kształtowanie umiejętności
współpracy w grupie zadaniowej, rozwijanie samodzielności oraz
ekspresyjnego wyrażania myśli. Uczniowie i rodzice uczestniczyli
również w zajęciach o tematyce antysmogowej w ramach programu „Bądź smokiem - walcz ze smogiem’’ współfinansowanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W listopadzie
zorganizowana została także akcja charytatywna dla przedszkola
w Kamerunie. W grudniu społeczność szkolna przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu społecznego Szlachetna Paczka. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami naszych uczniów i ich
ofiarności udało się obdarować dwie starsze osoby. Ważnym wydarzeniem, szczególnie dla uczniów klas gimnazjalnych, był udział
w przedstawieniu przygotowanym z okazji Dnia Patrona dotychczasowego gimnazjum, Ojca Ludwika Wrodarczyka.
Nasi uczniowie stale rozwijają swoje kompetencje językowe. We
wrześniu odbyła się trzydniowa wycieczka do Londynu, która cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w marcu kolejna grupa
uczniów będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe i zwiedzić słynną stolicę. Spora grupa uczniów wzięła też udział
w programie Euroweek - zajęciach językowych prowadzonych
przez wolontariuszy z całego świata. W I semestrze roku szkolnego
uczniowie wzięli również udział w wielu konkursach indywidualnych, w których zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia. Do sukcesów
należą m.in. II miejsce w konkursie „Zebra, kaski i odblaski”, tytuł
laureata w Konkursie Antologii Poezji Dziecięcej, nagroda główna w konkursie na etiudę filmową o ochronie środowiska pt. „Nakręć się na klimat!” i II miejsce w XXIV Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Świętochłowicach.
W przedświątecznej atmosferze uczniowie uczestniczyli w jasełkach – widowisku o Bożym Narodzeniu. Przygotowano przedstawienia jasełkowe dla dwóch grup wiekowych: młodszej i starszej.
Młodsi uczniowie mogli podziwiać przyjście na świat Pana wyrażone wspaniałą grą aktorską, pięknymi kostiumami i polskimi kolędami. Z kolei młodzież zachwyciła się pełnym zadumy i zachęcającym do refleksji przedstawieniem pt. „W boskiej sieci”. W styczniu,
na deskach Centrum Kultury „Karolinka”, jasełka zobaczyli rodzice
i mieszkańcy Radzionkowa. W czasie występu została przeprowadzona akcja charytatywna. Kolejny raz społeczność Jedynki pokazała, jak można pomagać.
Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych obecnie odliczają
czas do egzaminów, które odbędą się już w kwietniu. By jak najlepiej przygotować podopiecznych do tego sprawdzianu wiedzy,
szkoła przygotowała specjalne zajęcia warsztatowe, które poprowadzą specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły
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Zdobądź nagrodę
za wyniki sportowe
Do końca lutego składać można wnioski
w Urzędzie Miasta Radzionków o przyznanie
nagród za wysokie wyniki sportowe.
Na gratyfikacje pieniężne mają szansę zawodnicy,
którzy osiągnęli wysokie wyniki indywidualnie lub
zespołowo w turniejach krajowych lub międzynarodowych rozgrywanych w dyscyplinach sportowych
olimpijskich lub paraolimpijskich. Wyróżnienia przyznane zostaną za 2018 r. Wysokość nagrody uzależniona jest od wyników (waha się od 400 do 3 tys. zł).
Mając na uwadze promocję gminy, Rada Miasta ustanowiła dodatkową nagrodę rzeczową (do wartości
200 zł) za inne znaczące sukcesy sportowe mieszkańców miasta.
Wnioski dotyczące nagrody można składać w Biurze
Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4). Szczegółowych
informacji w tym zakresie udziela Referat Promocji
Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19),
tel. 32/ 388 71 45. 

Nabór do liceum
Nabór na rok szkolny 2019/2020 w LO
im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
właśnie się rozpoczyna.
W tym roku szkoła uruchomi trzy klasy dla absolwentów szkół podstawowych oraz trzy dla absolwentów
gimnazjów:
•• przyrodniczo-matematyczną z możliwością IT,
•• humanistyczno-językową,
•• pedagogiczno-psychologiczną.
Dodatkowo oferta edukacyjna wzmocni się o język
hiszpański i rosyjski (od podstaw jako drugi język
obcy nowożytny do wyboru oprócz języka niemieckiego). Szkoła utrzymuje wysoki poziom kształcenia
(w 2018 r. zdawalność matury wyniosła 98%). Zapraszamy do szkoły na dni otwarte 25 kwietnia 2019 r. 

UE pomaga w nauce
Dzięki funduszom z Unii Europejskiej uczniowie z radzionkowskiego ogólniaka biorą
udział w warsztatowych i laboratoryjnych
zajęciach z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki.
W planie zajęcia z doradztwa zawodowego i robotyki. Na potrzeby zajęć – doposażono pracownie
między innymi w tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, mikroskopy, dygestorium i wiele innych pomocy. Nauka przez doświadczenie i zabawę
na poziomie szkoły średniej – wielka sprawa. 

CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH

Skorzystaj z oferty
Centrum Usług
Społecznych
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych od lutego 2018 r.
prowadzi projekt Centrum Usług Społecznych, którego celem
i misją jest szeroko rozumiana aktywizacja społeczna, w tym
również wsparcie zatrudnienia społeczności zamieszkującej
obszary rewitalizowane w Radzionkowie.
Projekt oferuje wsparcie osobom bezrobotnym, a także zatrudnionym,
ale nisko zarabiającym z terenów rewitalizowanych w postaci m.in.: zatrudnienia kontraktowego, skierowania do odbycia kursu zawodowego
w ramach przekwalifikowania zawodowego lub podnoszącego kwalifikacje w wybranym kierunku, stażu zawodowego, wsparcia doradcy
zawodowego czy pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Dzięki indywidualnemu podejściu pomagamy uczestnikom projektu odnaleźć się na
rynku pracy. Każda osoba będzie mogła rozpocząć bądź kontynuować
karierę w wybranym przez siebie kierunku. Wszystkie oferowane działania prowadzone są bezpłatnie.
Obecnie do projektu przystąpiło już 15 osób zainteresowanych różnego typu szkoleniami i stażami, (m.in. w takich profesjach jak pomoc
kuchenna, księgowa, pracownik magazynu, pracownik administracyjny, florysta, sprzedawca, kelnerka). Większość osób odbywa już staże
z gwarancją zatrudnienia. Ponieważ posiadamy środki na wsparcie kolejnych osób serdecznie zapraszamy do projektu, będzie nam bardzo
miło Państwa poznać i wesprzeć w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.
Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoje życie zawodowe (niezależnie od wieku), którzy z jakiegoś powodu musieli
przerwać je na dłużej (urlopy wychowawcze, choroba oraz inne przyczyny), jak również do tych, którzy stracili pracę i szukają nowego źródła
dochodu.
Aby skorzystać z oferowanego wsparcia zapraszamy do biura projektu: Centrum Usług Społecznych, ul. Kużaja 51 (stacja Moya).

Podziękowanie
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie pragnie serdecznie podziękować firmie „Cagro” – Zakład Instalacji Elektrycznych
„CAGRO” Marian Cieśla, mieszczącej się przy ul. Kużaja 51 w Radzionkowie, za podjęcie sponsoringu na rzecz społeczności lokalnej.
Celem było wsparcie społecznych inicjatyw realizowanych w ramach
projektu unijnego pn. „Centrum Usług Społecznych” w Radzionkowie.
Dziękujemy za trzymiesięczne bezpłatne korzystanie z wynajmu sali konferencyjnej, co umożliwiło przeprowadzenie cyklu warsztatów i wykładów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej.
Dziękujemy!
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku na III sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę Nr III/29/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
Uchwałę Nr III/30/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
Uchwałę Nr III/31/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
Uchwałę Nr III/32/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2019;
Uchwałę Nr III/33/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2019 roku.

Informuję, iż w dniu 24 stycznia 2019 roku na IV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr IV/34/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
2. Uchwałę Nr IV/35/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
3. Uchwałę Nr IV/36/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;
4. Uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Radzionków w prawie własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
5. Uchwałę Nr IV/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr IV/39/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
7. Uchwałę Nr IV/40/2019 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
8. Uchwałę Nr IV/41/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2019-2023;
9. Uchwałę Nr IV/42/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
10. Uchwałe nr IV/43/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
11. Uchwałę Nr IV/44/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych;
12. Uchwałę Nr IV/45/2019 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków;
13. Uchwałę Nr IV/46/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa dotyczącego niedziałającej na terenie miasta bezprzewodowej
sieci komputerowej;
14. Uchwałę Nr IV/47/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa dotyczącego wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych
w ciągu ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Akcja krwiodawstwa
Pierwsza w tym roku akcja poboru krwi
w Radzionkowie odbędzie się 2 marca.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację
o śmierci
ś.p.

Pod urzędem miasta przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42 staną dwa nowoczesne autobusy (w tym jeden
elektryczny), dzięki czemu skróci się kolejka oczekujących na oddanie krwi.

Eugeniusza Marka

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. W momencie oddawania krwi nie trzeba być
na czczo, wskazane jest wcześniejsze spożycie lekkiego
posiłku. Jednorazowo pobieranych jest 450 mililitrów
krwi. Każdy, kto zdecyduje się oddać krew, otrzyma
paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad ufundowany
przez gminę. Do oddania krwi zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
„Skarbek” oraz Urząd Miasta Radzionków. 

radnego Rady Miasta Radzionków w latach 2006-2018,
odznaczonego Nagrodą Honorową „Crux Adalberti”
drugiego stopnia za zasługi dla miasta Radzionków
Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie
składa Samorząd Miasta Radzionków
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Ciderplas wystartował!

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Zapraszamy narciarzy
Tegoroczna zima wręcz rozpieszcza miłośników
narciarstwa. Pracownicy MOSiRu postanowili wyjść im
naprzeciw i przygotować, na terenie Księżej Góry, tory
do narciarstwa biegowego.
Zapraszamy więc serdecznie wszystkich, zarówno zaawansowanych, jak i początkujących narciarzy. Ze względu na zmienne
warunki atmosferyczne, głównie temperaturę, warto przed wyjazdem w trasę skontaktować się z MOSiRem w celu uzyskania
informacji dotyczącej stanu tras biegowych. Szczegóły można
znaleźć również na profilu MOSiR na Facebooku: www.facebook.
com/MOSIRadzionkow. 

Na ten dzień czekali wszyscy fani siatkówki
w Radzionkowie i nie tylko. Oficjalne otwarcie
Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas odbyło się
19 stycznia. To już dziewiąta edycja imprezy!
Ze względu na żałobę narodową, ceremonia otwarcia miała mniej
uroczysty charakter niż zwykle. Rozpoczęła się, tradycyjnie, od
wzniesienia flagi. Ten zaszczyt przypadł zawodnikom drużyny Kadra Bobrek Bytom, którzy w tym sezonie będą bronić mistrzostwa
w lidze męskiej. Następnie zapalono znicz olimpijski oraz zaprezentowano wszystkie zespoły, które będą rywalizowały w tegorocznej
edycji. Wśród panów jest to 10 zespołów, w lidze pań startuje 11 ekip.
Jako pierwsi, do walki pod siatką, jeszcze przed oficjalnym otwarciem, stanęli panowie. W pierwszej kolejce nie zawiedli mistrz i wice
mistrz: Kadra Bobrek Bytom pokonała 2:0 ZWS Bytom, a Helenka,
w takim samym stosunku, wygrała z ekipą VFT. Do grona zwycięzców dołączyli także siatkarze Jedenastki (2:0 z Systemem Bułgarskim), debiutantów – Do Odcięcia Miechowice (2:0 z Lasowicami)
oraz Latających Gwoździ (2:0 z Triumfem Nakło Śląskie).
W lidze pań, prawdziwe widowisko stworzyły zawodniczki zespołów FC Silesia i Kaj My Som, które zakończyło się zwycięstwem tych
pierwszych w stosunku 2:1. Siatkarki Kaj My Som zdobyły jednak
trzy punkty w tej kolejce, pokonując ekipę Volley Świętochłowice
2:0. Dzięki dwóm rozegranym meczom i czterem zdobytym punktom, były one po pierwszym dniu rozgrywek liderkami tabeli. Zwycięstwa odniosły również zawodniczki Volley Radzionków, Zero
Siedem oraz Volley Dąbrowa Górnicza.
W drugiej kolejce siatkarskich zmagań, w lidze męskiej, dominację
potwierdza zespół Helenki, który, wygrywając dwa kolejne spotkania, przewodzi w tabeli, nie tracąc nawet seta. Drugie miejsce
okupuje ekipa Latających Gwoździ. Warte odnotowania jest zwycięstwo Triumfu Nakło Śląskie nad Systemem Bułgarskim. W zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się meczu tej kolejki,
Kadra Bobrek Bytom, po zaciętej walce, pokonała 2:0 Do Odcięcia
Miechowice.
Wśród pań, na czele tabeli, dzięki zwycięstwom nad Volley Świętochłowice i i WST jest ekipa Volley Dąbrowa Górnicza Grils. Drugą lokatę, z dwoma zwycięstwami i jednym meczem zaległym, okupują
zawodniczki Zero Siedem oraz Sportowe Świry. 

Zapowiedzi

Koszykarski Memoriał
Przed nami szesnasta edycja Memoriału im. Krystiana
Michalskiego i Szymona Łysika. Współgospodarzem
turnieju jest Radzionków. Zawody potrwają od
28 lutego do 2 marca, a 1 marca zagoszczą w naszym
MOSiRze.
Memoriał to międzynarodowy turniej, w którym rokrocznie biorą udział zespoły m.in. z Węgier i Czech. W poprzedniej edycji
wystartowało 10 drużyn. Okazała się ona szczęśliwa dla radzionkowskich koszykarzy zespołu Machina AG Rolbud, która pokonując w finale ekipę KKS Tarnowskie Góry sięgnęła po zwycięstwo
w turnieju. Dodatkowo, najlepszym zawodnikiem memoriału
wybrany został koszykarz Machiny – Adam Pełka. Czy w tym roku
uda się powtórzyć sukces?
Zapraszamy do kibicowania nie tylko w Radzionkowie, ale
i w Tarnowskich Górach. Więcej informacji na stronie www.turniejkosza.pl 

Ladies night!
Halę radzionkowskiego MOSiRu opanują panie!
16 marca odbędzie się maraton zumby „Born to dance –
Ladies Night”.
Organizatorem imprezy jest Sebastian Kubik. Więcej informacji można znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku. Serdecznie zapraszamy! 

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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ECOharmonogram
– teraz nie zapomnisz
o wystawieniu śmieci!

Pojemnik na śmieci
jest zbyt mały lub
uszkodzony? – zgłoś to
do urzędu!

Dołącz do tych mieszkańców, którzy korzystają już
z aplikacji ECOharmonogram.

Na terenie miasta prowadzone są na bieżąco wymiany
pojemników na śmieci.

Dzięki niej możesz:
•• otrzymywać powiadomienia o dacie wywozu śmieci,
•• odszukać lokalizację GPSZOK oraz sprawdzić jakie przyjmuje odpady,
•• zgłaszać reklamację dotyczącą wywozu odpadów.
•• Aplikacja stanowi również rozbudowany przewodnik po
ekoedukacji.

Jeżeli zauważyłeś, że Twój kosz jest uszkodzony lub nie mieścisz
w nim wszystkich odpadów, a do najbliższego terminu wywozu
śmieci pozostało jeszcze klika dni - zgłoś to do tutejszego urzędu,
dzwoniąc pod nr tel. 32 388 71 62. Bez dodatkowych opłat dostarczymy na Twoją posesję sprawny lub większy pojemnik na odpady, a wymiana taka nie wpłynie na wysokość ponoszonej opłaty za
odbiór odpadów. 

To musisz wiedzieć

Ecoharmonogram można zainstalować na własnym smartfonie!
Wystarczy wejść do sklepu z aplikacjami, wyszukać właściwą
aplikację i gotowe!
W aplikacji dostępne są również dane z trzech czujników powietrza zakupione przez Gminę Radzionków, mierzących temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10. Czujniki znajdują się: w Rojcy w rejonie
przy ul. Kużaja 19, na Placu Letochów, na Księżej Górze na Stacji
Edukacji Ekologicznej. 
Adam Piontek

Węgiel ze świadectwem jakości
– wiem co kupuję
W listopadzie br. weszły w życie nowe przepisy
dotyczące monitorowania i kontrolowania jakości
paliw.

Adam Piontek

Urodziło się dziecko?
Ktoś się wyprowadził?
Pamiętaj o zgłoszeniu
zmian w deklaracji
„śmieciowej”
Urząd Miasta na bieżąco weryfikuje liczbę osób
zawartych w deklaracjach śmieciowych. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami mieszkaniec ma 14 dni
na zgłoszenie jakichkolwiek zmian, w tym: narodzin
dziecka, wyprowadzki, przeprowadzki lub zgonu
mieszkańca.

Zuzanna Szadkowska

Szczególnie istotne jest zgłoszenie do „systemu śmieciowego” urodzonych dzieci, nad którymi opieka generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań
po artykułach spożywczych.
Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej. Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji.
Przypominamy tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich dzieci
o dopilnowaniu tego obowiązku.
Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na
posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz.

Podstawa prawna: art. 6c i 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z
2018 r., poz. 427 ze zm.)

Informacji udziela Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Wydziału Ekologii tut. Urzędu przy ulicy Kużaja 17,
tel. 32 388 71 65. 

Zgodnie ze wprowadzonymi zmianami, każdy kto dokonuje zakupu paliwa stałego powinien otrzymać kopię świadectwa jakości poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez sprzedającego.
Sprzedający ma obowiązek przechowywać świadectwo jakości przez dwa lata, licząc od dnia jego wystawienia. Za
handel złej jakości paliwami, niewystawienie świadectwa
jakości lub świadectwa nierzetelnego, handlującym grożą
wysokie kary wymierzane przez Inspekcję Handlową. 

Agnieszka Białas
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Małe granulki – duży problem
Plastik wydaje się być niezastąpiony w życiu codziennym
i zdecydowanie jest wszechobecny. Jego produkcja
nieustannie rośnie – w latach 50. ubiegłego wieku
światowa produkcja plastiku wynosiła 1,7 miliona ton,
obecnie sięga do 335 milionów ton rocznie, a szacuje się,
że liczba ta wzrośnie czterokrotnie do 2050 roku.
Najczęściej w życiu codziennym używany plastiku, aby zaraz go wyrzucić,
co jest dość kuriozalne, bo jest praktycznie niezniszczalny, a jednocześnie
produkowany z nieodnawialnych zasobów. Tym bardziej należy zwrócić
uwagę na segregację i ponowne wykorzystanie tego surowca. Poza oczywistym dla nas zastosowaniem plastiku (np. woreczki na żywność, pojemniki plastikowe, jednorazowe naczynia, patyczki higieniczne, ubrania itp.),
należy zwrócić uwagę na ten najczęściej niezauważany – mikroplastik
(MP), który jest stosowany powszechnie m.in. w kosmetykach – są to tzw.
mikrogranulki.
Mikrogranulki to długowieczne, trudno rozkładające się, nierozpuszczalne w wodzie drobinki plastiku. Używamy ich w peelingach, mydłach, pastach do zębów, żelach pod prysznic. Są tak drobne, że nie wychwytują ich
oczyszczalnie ścieków, nie poddaje się ich recyklingowi. Zmywając z ciała
kosmetyk, wprowadzamy w obieg mikroplastik. W samej Wielkiej Brytanii
do kosmetyków dodaje się rocznie 680 ton mikroplastiku.
Poza mechanicznym zanieczyszczeniem wód, mikrogranulki chętnie
przyciągają zanieczyszczenia organiczne, co czyni je jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Spożywane są przez zwierzęta morskie, przyczyniając się
do zwiększenia ich śmiertelności. Trafiają też na nasze stoły w mięsie ryb

morskich. Ich obecność stwierdzono również w powietrzu, a wdychanie
i spożywanie mikrogranulek może mieć negatywny wpływ na ludzkie
zdrowie.
Oczywiście mikroplastik nie pojawia się w środowisku tylko za sprawą
naszego peelingu. To przede wszystkim zanieczyszczenia wtórne pochodzące m.in. z farb przemysłowych, a także złuszczający się plastik z
wszelkich produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Jednak przez
nasze codzienne wybory możemy ograniczyć jego ilość w środowisku.
Jedna tubka peelingu może zawierać ponad 300.000 drobinek, które
mogą stanowić aż 10% masy naszego kosmetyku. Podobne właściwości
złuszczające mają naturalne substancje: zmielone pestki czy kawa, cukier,
soda oczyszczona, sól gruboziarnista, które doskonale zastępują polietylen w peelingu, więc po co płacić za plastik?
Jak rozpoznać kosmetyki z mikrogranulkami? Należy unikać m.in. tych,
które w składzie mają polietylen (polyethylene – PE), polipropylen (polypropylene - PP), politereftalan etylenowy (polyethylene terephthalate –
PET, PET) lub polimetakrylan (polymethyl methacrylate – PMMA), nylon
(PA). Pełna lista dostępna jest na stronie: https://www.beatthemicrobead.
org/wp-content/uploads/2018/01/Microplastic-Ingredients.pdf.
Pocieszające jest to, że wiele państw zakazało stosowania mikrogranulek
w kosmetykach, m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a wiele firm
kosmetycznych dobrowolnie rezygnuje z mikrogranulek. Planuje się także ograniczenie celowego stosowania mikroplastiku w kosmetykach w
Unii Europejskiej. Zanim to jednak nastąpi, warto samemu przejąć inicjatywę i kupować świadomie. 
Magdalena Maślak

Zwierzęta bezdomne… czy aby na pewno?
Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami to jedno
z obowiązkowych zadań gminy.
Zwierzętami bezdomnymi są także
zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada
Miasta corocznie przyjmuje program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. W jego zakresie mieści
się m.in.:
•
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i zapewnienie im opieki,
•
sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie,
•
promocja oraz edukacja ekologiczna dotycząca zachowań człowieka w stosunku
do zwierząt.
Realizacja programu odbywa się przy współpracy z dwoma podmiotami. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych realizuje zarządca schroniska
miejskiego w Bytomiu znajdującego się przy
ul. Łaszczyka 18 w Miechowicach, natomiast zabiegi sterylizacji i kastracji kotów oraz eutanazja
ślepych miotów przeprowadzane są w gabinecie weterynaryjnym w Radzionkowie.
W 2018 r. wyłapano 32 psy, które zostały umieszczone w schronisku. Większość psów to nie-

stety psy posiadające właścicieli i są one przez
nich odbierane w krótkim czasie na podstawie
odczytanego numeru chip lub w związku z prowadzonymi poszukiwaniami pupili. Niezabezpieczenie psa na nieruchomości i możliwość jej
opuszczenia w dowolniej chwili powoduje generowanie kosztów dla Gminy, gdyż inni mieszkańcy zgłaszają takie błąkające się zwierzę jako
bezdomne. Jednorazowe wyłapanie i umieszczenie psa w schronisku to koszt około 2 tys. zł.
Całościowy koszt umowy za rok 2018 w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami (w tym
wyjazdy interwencyjne, wyłapywanie zwierząt,
umieszczenie psa lub kota w schronisku oraz
transport ślepego miotu do lecznicy) to kwota
powyżej 60 tys. zł.
Pomimo zmniejszenia w ostatnich latach kosztów realizacji programu opieki nad zwierzętami
o kilkadziesiąt tysięcy złotych, kwota na ten cel
jest w dalszym ciągu znacząca. Do jej obniżenia mogą się przyczynić niektórzy mieszkańcy
poprzez sprawowanie prawidłowej opieki nad
swoimi pupilami. Warto się również dobrze
zastanowić zanim podejmiemy decyzję o przygarnięciu zwierzęcia, a w podjęciu takiej decyzji
mogą pomóc na przykład różnego rodzaju akcje i dni otwarte organizowane przez schroniska, gdzie można m.in. wyprowadzić psa na spacer czy zorganizować mu opiekę tymczasową.
W zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami
w 2018 roku przeprowadzono łącznie 38 za-

biegów sterylizacji i kastracji, po których koty
wróciły do miejsc macierzystych lub zostały
przeznaczone do adopcji. Łączny koszt zeszłorocznych działań w tym zakresie to kwota ponad 4.900 zł.
Na stronie internetowej Radzionkowa w zakładce Ekologia/Ochrona zwierząt można znaleźć
bieżące informacje na temat zwierząt pochodzących z terenu Gminy Radzionków i umieszczonych w Schronisku w Bytomiu (www.radzionkow.pl – Ekologia).
Gdy zaginie Twój pupil lub zauważysz porzuconego psa lub kota zadzwoń pod wskazane numery telefonów:
•
Urząd Miasta Radzionków, Wydział Ekologii, tel. 32 388 71 59
•
Straż Miejska w Radzionkowie,
tel. 32 389 96 96
•
Komisariat Policji w Radzionkowie,
tel. 32 39 35 510
W przypadku, gdy zostaje wyłapane zwierzę
mające właściciela można je odebrać w schronisku w terminie 14 dni od dnia wyłapania. Kontakt
ze schroniskiem można uzyskać pod numerem
telefonu 32 395 21 75 lub na stronie internetowej
www.schroniskobytom.pl. 
Zuzanna Szadkowska,
Ewa Łabno

SPORT W KURIERZE
MKS „Sokół” Radzionków

Zacięte pojedynki
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X Szachowy Turniej
Miast i Gmin

W czternastej kolejce rozgrywek II Ligii Kobiet
nasza drużyna zmierzyła się z zespołem „Maraton”
Krzeszowice. Było to spotkanie pełne emocji, zwrotów
akcji i walki. Sytuacja w tabeli powoduje najwyższą
mobilizację i gotowość do walki z najlepszymi.
5 stycznia nasz zespół podejmował w wyjazdowym meczu drużynę „Maratonu” Krzeszowice. Całe spotkanie rozpoczęło się dobrą grą Sokolanek, co spowodowało dużą przewagę punktową
nad przeciwnikiem. Zagrywka naszych zawodniczek nie dawała
ani chwili wytchnienia Maratończankom, co finalnie spowodowało zwycięstwo w pierwszym secie (25:17). Kolejny set był równie udany w wykonaniu naszego zespołu, Sokolanki poszły za
ciosem i nie zwalniały tempa wygrywając tego seta, umacniając
swoje prowadzenie w tym meczu (25:16). Trzeci set nie był tak
kolorowy jak poprzedzające go partie. Lekkie rozkojarzenie, kilka niepotrzebnych błędów i dobra zagrywka gospodyń zmusiła
trenera Jarosława Wachowskiego do zmian w składzie. Weronika Grząślewicz zmieniła naszą przyjmującą Kaję Strużyk, jednak
pod koniec seta Kaja powróciła na boisko. Jednak zaraz po tym
kolejna z przyjmujących, Karina Jakuć została wezwana przez trenera i zmieniła Kamilę Sadowską na placu boju. Po kilku dobrych
wymianach, niestety nasze zawodniczki musiały uznać wyższość
rywala w tej partii (21:25). Zespół „Sokoła” Radzionków nie spuścił
głów i dzięki głośnemu dopingowi kibiców powrócił na parkiet
boiska z jeszcze lepszym nastawieniem, a przede wszystkim rozbudziła się w dziewczynach sportowa złość, która napędzała je
do walki po przegranej partii. Przeciwnik grał coraz lepiej, jednak
nasz zespół nie poddawał się i finalnie zwyciężył w tym secie, a co
za tym idzie w całym spotkaniu 3:1 (25:20).
W piętnastej kolejce II Ligii Kobiet nasze reprezentantki stanęły
do rozgrywek z liderem tabeli – drużyną MKS „San Pajda” Jarosław. Mecz odbył się 12 stycznia na hali w Radzionkowie. Do
momentu, w którym nasze siatkarki zdobyły siedem punktów
pierwszy set był bardzo wyrównany. Ku niezadowoleniu naszych
zawodniczek, dziewczyny z przeciwnej drużyny objęły zdecydowaną przewagę. Silne ataki z ich strony okazały się bardzo trudne
do obrony, co przeciwniczki wykorzystały w dalszej grze. Nasze
Sokolanki nie poddawały się i dzielnie walczyły o każdą piłkę,
jednak to nie wystarczyło aby doprowadzić do wygranej. Pierwszy set zakończył się wynikiem 9:25. Drugi set przyniósł więcej
mobilizacji, a także dostarczył wielu emocji zarówno naszym zawodniczkom jak również kibicom, którzy ponownie nie zawiedli
drużyny „Sokoła” dopingując nasze dziewczyny. Po zaciętej walce
w drugim secie drużyna przeciwna ponownie objęła prowadzenie kończąc set wynikiem 16:25. Ostatni set również okazał się
bardzo trudny. Mimo początkowego prowadzenia zawodniczek
drużyny Radzionkowa, siatkarki z Jarosławia przejęły prowadzenie kierując mocne zagrania w stronę naszych Sokolanek. Przy
prowadzeniu dwudziestoma punktami trener „Sokoła” wprowadził na boisko Katarzynę Lewandowską, która zdobyła asa serwisowego i świetnie poradziła sobie w grze na przyjęciu. Niestety
trzeci set, a tym samym cały mecz zakończył się wynikiem 11:25,
co umocniło pozycję liderek tabeli. 

Pod koniec grudnia na hali MOSiR odbyła się dziesiąta,
jubileuszowa edycja Turnieju Miast i Gmin w Szachach.
W szachowej rywalizacji zmierzyły się 23 drużyny.
Najlepsi okazali się zawodnicy z Tarnowskich Gór
i Piekar Śląskich.
Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim: 7 rund z czasem
gry 15 minut na partię dla każdego zawodnika. Drużyny składały
się z trzech zawodników: dwóch seniorów i juniora poniżej 18 lat.
W zawodach wzięli udział szachiści m.in. z Łazisk, Bytomia, Boronowa, Poręby, Zawiercia, Czerwionki-Leszczyny, Łaz, Świętochłowic oraz Świerklańca.
Zwycięska drużyna – Tarnowskie Góry 2, w składzie Szymon Kupiecki, Flawian Krawczyk i Jan Plotecki, zdobyła 12 punktów. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Piekar Śląskich, zdobywając 11 pkt.,
a trzecie miejsce przypadło drużynie Tarnowskie Góry 1. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: Mateusz Lichorad (7 pkt), przed
Mistrzami Unii Europejskiej w kategorii do 10 lat – Kamilem Warchołem i Marcinem Pasieką. Trzy zespoły z Radzionkowa dobrze
radziły sobie w pierwszej fazie turnieju, ale od czwartej rundy było
już gorzej, choć szóste miejsce przy takim poziomie i konkurencji
należy uznać za duży sukces. Najlepszy wynik z radzionkowskich
zawodników uzyskał Paweł Łęczycki. Zawody prowadził i sędziował Rudolf Sobczyk przy pomocy technicznej Jarosława Kupieckiego. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Dotacja dla klubu
Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków otrzymał
dotację w wysokości 55 tys. zł z budżetu gminy na
szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki
nożnej.
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach postępowania
konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 
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Cidry Lotajom już czwarty rok!
Przed nami czwarty rok działalności
Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”.
Inicjatywa, która w 2015 roku
zaczęła się od czwartkowych
treningów w gronie kilku zupełnie
nieznajomych sobie osób, rozrosła
się do tego stopnia, że dziś nasza
społeczność liczy ok. 450 osób, a na
Facebooku jest nas ponad trzy razy
więcej!
W 2019 roku mamy zamiar sprawić, żeby
Cidry zaczęły lotać jeszcze bardziej. Dlatego nie zabraknie w nim imprez, do których zdążyliśmy już przyzwyczaić nie tylko
Radzionków, ale cały Śląsk. Już 28 lutego
pierwsza z nich, czyli Bieg Pamięci Deportowanych organizowany wspólnie z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Jak co roku
sprawimy również, że Dni Radzionkowa
będą rozbiegane, a to dzięki IV edycji Eco
Cidry Cross, czyli najtrudniejszego okolicznego biegu terenowego, którego trasa
prowadzi przez ścieżki Śląskiego Ogrodu
Botanicznego oraz parku na Księżej Górze.
Cross wystartuje już 8 czerwca i z całą pewnością możemy zapewnić, że łatwiej niż
w poprzednich latach nie będzie.
Oczywiście to nie koniec naszych planów
na 2019 rok. Już teraz możemy zapewnić
czytelników, że znów dołączymy do piel-

fot. Krzysztof Miś

grzymów udających się z naszego miasta
do Matki Boskiej Częstochowskiej i polecymy w biegowej pielgrzymce na Jasną
Górę. Dzieci zapraszamy na serię biegów
i imprez sportowych, które odbędą się we
współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie. Jesienią wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
przygotujemy kolejną edycję Sztafetowego
Maratonu Miast i Gmin na Księżej Górze. Za-

praszamy również na biegi organizowane
przez nasze zaprzyjaźnione grupy biegowe
z Bytomia, Piekar Śląskich i Świerklańca, ponieważ wspólnie tworzymy Cykl Biegów Po
Sąsiedzku.
Niezmiennie spotykamy się w każdy czwartek o godz. 19.30, gdzie na wspólnych treningach mile widziani są wszyscy sympatycy biegania i nordic walkingu. 
Patryk Osadnik

Materialna historia „Ruchu”
W związku ze zbliżającym się stuleciem sportowej wizytówki
miasta – „Ruchu” Radzionków, Zarząd Klubu prosi o włączenie
się do prac zmierzających do skatalogowania dokumentacji
zdjęciowej i innej, dotyczącej sportowców reprezentujących
„Ruch” Radzionków.
– „Ruch” Radzionków niewątpliwie cieszy się dużą popularnością,
dlatego przypuszczamy, że część
materialnej historii naszego Klubu
znajduje się w prywatnych zbiorach.
Jeżeli w Państwa posiadaniu znajdują się ciekawe zdjęcia, wycinki
prasowe, trofea itp., które mogą
dotyczyć działalności naszego Klubu, bardzo prosimy o kontakt. Możliwe, że uda nam się w ten sposób
pozyskać materiały do planowanej
publikacji i wystawy organizowanej z okazji stulecia „Ruchu” Radzionków – mówi Marcin Wąsiak,
Prezes Klubu Sportowego „Ruch”

Radzionków. – Poszukujemy: dokumentów klubowych, pism, kronik, zdjęć sportowców, publikacji
prasowych, trofeów sportowych,
klubowej odzieży sportowej itp.
Szczególnie zależy nam na okresie
dwudziestolecia międzywojennego
oraz latach powojennych, aż do lat
osiemdziesiątych.
Osoby, które chcą się podzielić posiadanymi dokumentami i eksponatami, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem klubu pod
nr tel. 572 142 918 lub drogą mailową: klub@ruchradzionkow.com. 

Lista zimowych sparingów Ruchu Radzionków:
19.01 – Ruch Chorzów (wynik 1:4)
26.01 – RKS Grodziec (wynik 2:3)
02.02 – LKS Bełk
09.02 – Ruch Zdzieszowice
13.02 – ROW Rybnik

16.02 – Polonia Łaziska Górne
23.02 – Rozwój Katowice
02.03 – Szombierki Bytom
09.03 – Warta Zawiercie

