ROZMOWA > 2
RZEMIEŚLNICY NAGRODZENI > 3
INWEST YCJE > 5

DEPUTATY GÓRNICZE > 7
CK „KAROLINK A” > 8-9
PISZĄ DO KURIERA > 11, 12, 13
UCHWAŁY > 11

MOSIR > 14

numer 2 (79) marzec-kwiecień 2017

SPORT > 15-16

Radzionkowskie
ulice w przebudowie
10 marca podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych związanych
z przebudową ul. 27 Stycznia, a tydzień później – 16 marca – przekazano plac budowy.

Sebastiano Ricci „Zmartwychwstanie”

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie rodzinnym,
samych sukcesów zawodowych i prywatnych
oraz pogody ducha
życzą

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

W ramach inwestycji radzionkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wymieni
główny kanał ogólnospławny oraz przyłącza sanitarne do budynków. Zamontowane
zostaną wpusty uliczne wraz ze studzienkami i przykanalikiem, które włączone będą
do nowowybudowanego kanału. W ramach
zadania planuje się także regulację pionową
urządzeń podziemnych, wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni z mas
bitumicznych, a także chodnika z kostki betonowej oraz oznakowania pionowego i poziomego na jezdni.
– Prace rozpoczną się na przełomie maja
i czerwca, po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie przez siedem miesięcy – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Urzędu Miasta Radzionków.
W najbliższych tygodniach nową nawierzchnię zyska też ulica Sikorskiego, należąca
do gminy. Prace obejmą odcinek przy budynkach od nr 64 do nr 94. Planowany termin
zakończenia to koniec maja br. Koszt robót
to blisko 70 tys. zł. 

Dotacja dla parafii

Świętujemy 3 Maja

Radni Rady Miasta Radzionków jednogłośnie przyjęli 30 marca
br. uchwałę o przekazaniu dotacji na prace konserwatorskie przy
budynku kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha. Gmina przekaże
parafii św. Wojciecha 100 tys. zł na prace przy remoncie elewacji fasady
kościoła (kamienny cokół). Udzielona dotacja stanowi nieco ponad 31%
kosztów całej inwestycji (kosztorys inwestorki opiewa na wartość ponad 318 tys. zł). Pieniądze przekazane zostały zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie czy restauratorskie przy obiektach zabytkowych, uregulowanymi uchwałą Rady Miasta Radzionków
z 2008 roku.
Przypomnijmy, że kościół pod wezwaniem św. Wojciecha jest jedynym obiektem z terenu Radzionkowa wpisanym do rejestru zabytków.
Wzniesiony został w latach 1872-1875. Świątynia zbudowana została
w stylu neogotyckim, według projektu budowniczego Herzoga z Tarnowskich Gór. 

Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy do udziału w uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
wybuchu III Powstania Śląskiego.
Świętowanie tradycyjnie rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą Świętą w kościele pw. św. Wojciecha ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Radzionków. Po jej zakończeniu – o godz. 11.15 przedstawiciele lokalnych władz, organizacji
pozarządowych i służb mundurowych złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na terenie Forum Miejskiego przy Placu
Letochów. Dzień wcześniej – 2 maja o godz. 18.00 na placu przy Centrum
Kultury „Karolinka” odbędzie się miejskie ognisko patriotyczne połączone
ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych. O oprawę muzyczną
zadba Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Serdecznie zapraszamy! 
Szczegółowy program tegorocznych uroczystości dostępny będzie na stronie:
www.radzionkow.pl
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PRZED NAMI
DUŻE INWESTYCJE
Rozmowa z Gabrielem Toborem,
burmistrzem Radzionkowa
Panie burmistrzu, jakie wyzwania czekają
miasto w najbliższym czasie?

środki na realizację dalszych zadań wodno-kanalizacyjnych na „Górce”.

Największym przedsięwzięciem na najbliższe lata
będzie z pewnością rewitalizacja osiedla Hugona
w Rojcy. Uchwalony został już plan rewitalizacji,
projekty poszczególnych zadań są gotowe. Jednak to czy z pracami uda się ruszyć jeszcze w tym
roku, zależy przede wszystkim od uruchomienia
unijnych środków zarezerwowanych w ramach
Obszarów Strategicznej Interwencji. Czekamy
na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w tej sprawie. Wyzwaniem będzie
też rewitalizacja terenów po byłym pegeerze
na potrzeby rynku. Udało nam się wreszcie uzyskać zgodę na rozbiórkę istniejących zabudowań.
Mam nadzieję, że i ta inwestycja chociaż w części sfinansowana zostanie ze środków unijnych.
Oprócz tych dwóch wieloletnich przedsięwzięć,
czeka nas budowa parkingu w systemie „Park
and ride” ze ścieżkami rowerowymi między ulicą
Długą a Knosały. Wniosek przeszedł pozytywnie pierwsze oceny w Urzędzie Marszałkowskim
i znalazł się na liście do realizacji. Czekamy na decyzje.

Ostatnio pojawiły się głosy o potrzebie budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Schwallenberga z Szymały. Jak Pan ocenia ten pomysł?

Mieszkańców interesują też inwestycje drogowe. Co przed nami w tym zakresie?
Przede wszystkim szykujemy się do przebudowy
wiaduktu przy ulicy Zejera. To trudna i wymagająca inwestycja, szczególnie pod kątem logistycznym. Mieszkańców czekać będą utrudnienia,
których nie da się uniknąć. Po zakończeniu prac
usprawni się ruch drogowy i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Aktualnie kończymy prace
nad projektem przebudowy wiaduktu, przed
nami przetarg i jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to pierwsze roboty ruszą jeszcze późną
jesienią. Po zimie mamy też problem z niektórymi
drogami. W najbliższym czasie wykonane zostaną nowe nakładki nawierzchni na ulicy Kopernika
i Śródmiejskiej. To nieplanowane, ale konieczne
przedsięwzięcia. Z planowanych rozpoczęła się
przebudowa ulicy 27 Stycznia. Wyłoniliśmy także
wykonawcę na przeprowadzenie prac związanych z budową pierwszego odcinka obwodnicy
– od ulicy Knosały do projektowanego ronda przy
końcu ulicy Sadowej. Inwestycja sfinansowana
zostanie ze środków Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln zł.
W kolejnych latach będziemy starali się pozyskać
fundusze na budowę następnych etapów obwodnicy. Tylko bowiem przy pomocy środków
zewnętrznych jesteśmy w stanie sfinansować
tę inwestycję. W budżecie zarezerwowane są też

Na problem komunikacyjny należy spojrzeć racjonalnie. Budowa ronda, nawet o największej
średnicy, nie przyczyni się do upłynnienia ruchu
na tym skrzyżowaniu. Nie wpłynie też znacząco
na poprawę bezpieczeństwa. Najbezpieczniejsze
są bowiem skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Poza tym, jeśli ktoś myśli, że aby powstało rondo
wystarczy narysować na jezdni „koło”, to bardzo się myli. Budowa tego ronda to kosztowna,
kilkuletnia inwestycja, wymagająca m.in. prac
geodezyjnych i wykupienia przyległych terenów.
Po przeprowadzeniu analiz i specjalistycznych
symulacji wynika, że najlepszym rozwiązaniem,
zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i płynności ruchu, w tym przypadku będzie inteligenta
sygnalizacja świetlna skoordynowana ze światłami pod mostem. Jej budowa jest jednym z elementów projektu związanego z ograniczeniem
ruchu drogowego w centrum i budowy parkingu
„Park and ride”. Jak mówiłem, wniosek przeszedł
pozytywną weryfikację i czekamy na decyzje.
W trakcie naszej ostatniej rozmowy mówiliśmy też o planach zagospodarowania terenów
dawnego „Ragoru”…
Jesteśmy przygotowani do przetargu na wykonanie projektu boiska. Według planów powinien
być gotowy na jesień. Wówczas ogłosimy postępowanie przetargowe na budowę kompleksu
sportowego z pełnowymiarowym boiskiem
ze sztucznej nawierzchni, trybunami i oświetleniem. Jestem przekonany, że obiekt będzie służyć
dzieciom i młodzieży przez wiele lat, a powstająca tutaj Szkoła Mistrzostwa Sportowego będzie
prawdziwą kuźnią talentów. Obecnie prowadzony jest nabór uczniów do klas sportowych sprofilowanych na grę w piłkę nożną, ale docelowo
mają być też wprowadzone klasy z piłką siatkową
i innymi dyscyplinami. Radzionków ma szansę zyskać dobrą placówkę o profilu sportowym.
Gotowa jest już koncepcja zmian oświatowych wynikająca z wprowadzanej reformy
edukacji. Czy są dostosowane do potrzeb najmłodszych? Czy reforma wymusi zwolnienia
nauczycieli w gminie?
Reforma rozpoczyna się w tym roku, ale potrwa

kilka lat i każdy rok będzie trudny. Z naszych wyliczeń i wstępnych ustaleń siatki godzin wynika,
że żaden nauczyciel nie straci pracy. Ale w tej
chwili ciągle pracujemy nad projektem rozporządzenia. Jeśli chodzi o uczniów, to przygotowaliśmy takie rozwiązania, żeby nie odczuli znacząco
zmian. Budynek Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka zostanie włączony do Szkoły Podstawowej nr 1 i służyć będzie uczniom klas V-VIII.
W budynku „Jedynki” uczyć się będą dzieci z klas
I-IV. Dzięki temu najmłodsi będą mieli zapewniony komfort nauki. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 zostanie przekształcona w ośmioletnią
i pozostanie w swojej siedzibie. Podobnie będzie
z podstawówką w Rojcy. Większym wyzwaniem
dla gminy jest zapewnienie od 1 września br.
miejsc w przedszkolach dla wszystkich trzylatków. Postanowiliśmy poszerzyć dostępną ofertę.
Przedszkole nr 4 zyska nowe pomieszczenia na terenie obecnego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, a Przedszkole nr 2 w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1. Przestrzeń dla maluchów zostanie wydzielona, tak aby zapewnić im komfort
i bezpieczeństwo. Adaptacja pomieszczeń musi
być tak przeprowadzona, by dzieci nie odczuły,
że spędzają czas w budynku szkoły. Dodatkowo
przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie nowy
plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych.
Choć do wyborów samorządowych pozostało
jeszcze sporo czasu, to rządzący zapowiadają
spore zmiany w tym zakresie. Najwięcej emocji
wywołuje zapowiedź wprowadzenia dwukadencyjności w przypadku wyboru prezydentów, burmistrzów i wójtów. Jak Pan ocenia te
propozycje z punktu widzenia samorządowca
i osoby, która od wielu lat zarządza miastem?
Państwo nie powinno decydować za mieszkańców, kto ma być wójtem, burmistrzem czy prezydentem. Władza centralna powinna zajmować
się strategicznymi kwestiami, takimi jak bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, polityka
zdrowotna i energetyczna... W terenie powinni
zarządzać ludzie, którzy wiedzą, jakie są problemy mieszkańców. Poza tym odpowiedzialni
mieszkańcy doskonale orientują się, czego im
potrzeba i kto najlepiej będzie zarządzał ich
gminą. Przeprowadzona ćwierć wieku temu
reforma samorządowa była jedyną, która się w
pełni udała. Nie warto jej psuć, ponieważ skutki
tej decyzji będą odczuwalne jeszcze przez wiele
lat. Osobiście podchodzę do tej kwestii ze stoickim spokojem. Samorządowcem wszak tylko się
bywa, a burmistrzem zwłaszcza. 
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Relacja

Radzionkowscy rzemieślnicy nagrodzeni!
18 marca w restauracji „Myśliwska” w Bytomiu odbyła się doroczna
Gala Rzemiosła Piekarzy i Cukierników. Tradycyjnie, wręczono dyplomy
i odznaczenia dla rzemieślników i ich zakładów. Kilka z nich trafiło w ręce
mieszkańców Radzionkowa.

Starszyzna Cechowa, od lewej: Tadeusz Bączkowicz, Ksawery Komór, Antoni Wojciechowski, Jacek
Arndt, Irena Kalamorz.
Uroczystości związane ze świętem Rzemiosła, leźli się m.in.: wiceprezes Związku Rzemiosła
Piekarzy i Cukierników rozpoczęły się od Mszy Polskiego i prezes Izby Rzemieślniczej w KatoŚwiętej w Kościele św. Jacka w Bytomiu. Po jej wicach prof. dr hab. Jan Klimek, prezydent Byzakończeniu, uczestnicy, na czele z wojskową tomia Damian Bartyla, burmistrz Radzionkowa
orkiestrą dętą, starszyzną cechową, sztanda- Gabriel Tobor, prezes Wojewódzkiego Fundurami i zaproszonymi gośćmi, przemaszerowali szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Woddo restauracji „Myśliwska”.
nej w Katowicach Andrzej Pilot oraz dyrektor
Starszy cechu Antoni Wojciechowski przywi- Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu dr n.
tał zaproszonych gości, wśród których zna- med. Jan Pieniążek.

Rzemieślnicy uczestniczący we Mszy Świętej.

Najważniejszym momentem gali było wręczenie odznaczeń dla najlepszych rzemieślników.
Wśród nich znaleźli się mieszkańcy Radzionkowa. Dyplomy dla pracowników firm z Cechu,
które wręczał starszy Cechu Antoni Wojciechowski, otrzymali Katarzyna Pietryga i Marian
Marczak z Cukierni-Piekarni Tadeusza Bączkowicza. Dyplomy Izby Rzemieślniczej Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
trafiły do Marka i Łukasza Górniaków z Cukierni
„Danuta”. Honorową Odznakę Rzemiosła Śląskiego otrzymała Mirosława Surowiec z Zakładu Fryzjerskiego przy ulicy Szymały. Srebrny
Medal im. Jana Kilińskiego powędrował w ręce
Zbigniewa Górniaka z Cukierni „Danuta”.
Wyróżnienie w formie podziękowania od dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – dr. n. med. Jerzego Pieniążka, za renowację foteli i współfinansowanie zakupu łóżka
szpitalnego otrzymał między innymi Apolinary
Komór prowadzący Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe w Radzionkowie. Wyróżnienie
od prezesa WFOŚiGW Andrzeja Pilota za wdrożenie nowej linii technologicznej ze szczególnym zachowaniem ochrony środowiska dostali
Iwona i Antoni Krzykawscy z Askar-Service.
Nagrody wręczył również burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Wyróżnienia za aktywne
uczestnictwo w życiu miasta otrzymali Iwona
i Antoni Krzykawscy z Askar-Service, Irena Kalamosz z Zakładu Fryzjerskiego „Irena” w Bytomiu
oraz Ewa i Jan Pietryga z zakładu PiekarnistwoCukiernictwo. Dyplomy dla kontynuujących rzemieślnicze tradycje rodzinne otrzymali: Wojciech
i Bartosz Krzykawscy z Askar-Service, Jakub Pietryga z zakładu Piekarnistwo-Cukiernictwo oraz
Marek i Łukasz Górniak z Cukierni „Danuta”.
Galę uświetnił koncert radzionkowskiego zespołu Kiersi. 
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Rozmowa

Inteligentne systemy
transportowe – poprawą
bezpieczeństwa ruchu
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu związanego z działaniami obejmującymi niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Jednym z elementów wniosku jest
wdrożenie inteligentnych systemów transportowych (ITS) na terenie naszego miasta. O szczegóły zapytaliśmy wiceburmistrza Bernarda Skibińskiego.
Czym są i czemu mają służyć tzw. ITS-y?
Są to systemy monitorujące natężenie ruchu, a następnie nim sterujące. Pozwalają
na utrzymanie płynności ruchu we wszystkich kierunkach, a tym samym w znaczący
sposób poprawiają bezpieczeństwo. W naszym projekcie wskazaliśmy trzy lokalizacje,
gdzie na dzisiaj chcielibyśmy poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to: skrzyżowanie ul. Knosały z ul. Norwida, gdzie zakładamy budowę sygnalizacji świetlnej, cały
Plac Letochów wraz z przebudową wlotów
poszczególnych ulic i budową sygnalizacji
świetlnych oraz miejsce, na które szczególnie
zwracają uwagę mieszkańcy – skrzyżowanie
ulic Szymały, Schwallenberga i Unii Europejskiej, gdzie też planujemy budowę świateł.
Do tego cały podsystem monitoringu, optymalizacji i sterowania ruchem, ale o szczegółach będziemy mogli dopiero rozmawiać
po przygotowaniu projektu. To temat dla
specjalizujących się w tym zakresie firm. Dzisiaj czekamy na pozytywny wynik konkursu,
co pozwoli uruchomić procedurę projektowania, a następnie budowy.
Panie burmistrzu, proszę nam jeszcze wyjaśnić dlaczego światła, a nie np. rondo?
Wiemy skądinąd, że zbierane są podpisy
w sprawie ronda na ul. Szymały – Unii Europejskiej.
Inicjatorzy tej akcji doskonale znają nasze
plany, bo sam ich informowałem w ubiegłym
roku o zamiarze budowy świateł w tym miejscu. Szanowni Państwo, nie dajmy się zwariować. Warto zadać sobie pytanie – dlaczego
budując ulicę Unii Europejskiej nie pomyślano, że skrzyżowanie tej ulicy z Szymały może
stanowić poważne utrudnienie w ruchu drogowym? A można było, bo świadczyła o tym
liczba zdarzeń drogowych w tym miejscu już
wtedy. Czy my dzisiaj mamy powielać błędy
poprzedników? Oczywiście można stawiać
na proste i z pozoru skuteczne rozwiązania, a potem przykryć ich wadliwość ładnie
brzmiącymi frazesami. Nie lepiej jednak,

zanim wydamy publiczne pieniądze, zdać
się na rozwiązania sprawdzone przez znawców tematu? Dla mnie tak, dla innych widać ważniejszy jest populizm. Tylko szkoda,
że wykorzystuje się do tego mieszkańców,
świadomie ich dezinformując, przemilczając znane fakty. Zastanawiam się, jak można
zbierać podpisy pod czymś, czego samemu
się, delikatnie rzecz ujmując, nie przemyślało projektując to skrzyżowanie. Ciśnie mi się
na usta tylko jedno słowo – hipokryzja.
Wróćmy jednak do pierwszej części pytania.
Już w 2015 roku na spotkaniach podregionu
bytomskiego, przy podziale środków na poszczególne priorytety w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zgłosiliśmy
zainteresowanie osią priorytetową IV, gdzie
moglibyśmy uzyskać dofinansowanie na ten
konkretny cel. Te środki zostały przypisane
do całej kwoty priorytetu przynależnego
na subregion centralny, do którego należymy. Dopiero tak ustalona alokacja pozwoliła
marszałkowi województwa na ogłoszenie
konkursów, w każdym z priorytetów. Rozstrzygnięcie interesującego nas konkursu
przewidziane jest na czerwiec tego roku.
Nieco wcześniej, bo na etapie przygotowania fiszek projektowych, przeprowadziliśmy
własną analizę techniczną możliwości wpisania w to skrzyżowanie ronda. Według naszej wiedzy musiałoby to być rondo średniej
wielkości o średnicy zewnętrznej minimum 41
metrów. To z kolei wiązałoby się z wejściem
w tereny prywatne i ich komunalizacją, a tego
z uwagi na koszty i długą procedurę chcieliśmy uniknąć. Do tego dochodzą jeszcze kwestie symetryczności ronda, a co za tym idzie
i co najważniejsze zachowanie płynności ruchu ze wszystkich kierunków. Niestety nie posiadając instrumentów w postaci programów
pokazujących symulacje dla różnych modeli ruchu, przyjęliśmy wówczas założenie,
że pewniejszym rozwiązaniem będzie akomodacyjna, czyli zmiennoczasowa – zależna
od potrzeb ruchu, a tym samym wyposażona
w detektory ruchu – sygnalizacja świetlna.

Zresztą w tym przekonaniu utwierdziły nas
dodatkowo kosztorysy inwestorskie dla obu
rozwiązań, znacznie się różniące, na korzyść
zresztą sygnalizacji świetlnej.
Muszę przyznać, że to wszystko bardzo
skomplikowane. Ale co dalej panie burmistrzu?
Ponieważ realizacja projektu przewidziana
jest w formule projektuj-buduj, czekamy
na rozstrzygnięcie konkursu. Nie czekamy jednak z założonymi rękami. Uznając, że na potrzeby przyszłego projektu będą wymagane
pomiary ruchu, zleciliśmy je już Zakładowi
Inżynierii Ruchu z jednoczesnym przeprowadzeniem symulacji ruchu dla różnych
rozwiązań. Konkluzja wynikająca z opracowania wskazuje jednoznacznie, że najlepsze
efekty daje sterowana sygnalizacja świetlna,
gwarantująca przejazd skrzyżowania zawsze
na pierwszym świetle. Dodam jeszcze, że firma przeprowadziła także symulację ruchu dla
dwóch rodzajów rond. Nawet przebudowa
skrzyżowania na rondo o średnicy do 40 m,
przy istniejącym rozkładzie i natężeniu ruchu
jest pomysłem całkowicie nieefektywnym.
Okazuje się, że w godzinach szczytu na wlocie od ul. Unii Europejskiej i Szymały (dwukierunkowej) tworzą się olbrzymie korki.
A co w przypadku gdy rozstrzygnięcie
konkursu będzie dla gminy negatywne?
Taką ewentualność też zakładamy. Zleciliśmy
badania jedynie na skrzyżowaniu Szymały
– Schwallenberga, bo tutaj jesteśmy zdeterminowani to zrobić, bez względu na wynik
konkursu. Reszta będzie musiała czekać.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden
aspekt. Wszystkie te skrzyżowania, o których mówiłem na początku, mają połączenia
z drogami powiatowymi i w świetle przepisów zarząd na nich sprawuje starosta. Znamy
też sytuację starostwa i wiemy, że będziemy
musieli sami naprawić błąd poprzedników.
Niestety brak wyobraźni kosztuje. 
(ŁK)
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Inwestycje

Rozbiórka wiaduktu
kolejowego nad ul. Przyjaźni
W połowie marca rozpoczęły się prace związane z rozbiórką
wiaduktu kolejowego nad ul. Przyjaźni w Radzionkowie. Obiekt
o powierzchni 42,30 m2 i średniej wysokości 4,30 m rozebrany zostanie
w ciągu kilku tygodni. Całkowity koszt inwestycji to ponad 35 tys. zł. 

Wymiana nawierzchni boiska
W ostatnim wydaniu „Kuriera” informowaliśmy, że 10 stycznia
gmina podpisała umowę na wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Księżej Góry. Rozpoczęcie prac uzależnione
było jednak od odpowiednich warunków atmosferycznych. Zmienna
aura sprawiła, że roboty budowlane mogły ruszyć dopiero 9 marca.
W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia trawiasta
boiska, która następnie zasypana będzie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Koszt inwestycji to ok. 332 tys zł. 

Drogowe przetargi
Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi łączącej ul. Długą
z ul. Knosały (odcinek od ul. Knosały do ul. Sadowej). W ramach zadania powstanie nowa droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu
długości ok. 615 m. Wybudowane zostaną także dwa ronda (odcinek
od ul. Knosały do ul. Sadowej) i połączenie ul. Sadowej do obwodnicy
o długości 87 m.
– W ramach inwestycji wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa,
oświetlenie oraz system odwodnienia z kanalizacją deszczową, rowami
odwadniającymi i specjalnymi przejściami dla małych zwierząt – mówi
Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
W najbliższym czasie gmina planuje ogłosić kolejne dwa przetargi
na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę nawierzchni
ul. Śródmiejskiej oraz ul. Kopernika.
– W przypadku ulicy Śródmiejskiej planujemy sfrezowanie warstwy nawierzchni i wykonanie nakładki z asfaltobetonu, a także przeprowadzenie regulacji pionowej urządzeń infrastruktury podziemnej – studzienek
i wpustów – zapowiada Justyna Misiołek. – Z kolei na ulicy Kopernika
przebudowana zostanie nawierzchnia. Wymienione będą też krawężniki. Zadanie obejmuje też regulację urządzeń infrastruktury podziemnej
– dodaje. 

Przebudowa wiaduktu
nad ul. Zejera
Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej
związanej z przebudową wiaduktu nad ul. Zejera. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję umożliwiającą wykonanie
planowanej inwestycji. Aktualnie wykonawca oczekuje na wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt opracowania
niezbędnej dokumentacji to ponad 125 tys. zł.
Koncepcja zakłada przebudowę wiaduktu kolejowego, wybudowanie szerszej jezdni i obustronnych chodników. Na skrzyżowaniu ulic
M. Dąbrowskiej, Zejera i Zwycięstwa dodatkowo powstanie rondo.
Powstaną też wyniesione przejścia dla pieszych. Szacunkowy koszt
inwestycji to ok. 2 mln zł. 

Osiedle Hugona
będzie podłączone
do bytomskiego PEC-u
Do tej pory mieszkańcy Rojcy byli zdani wyłącznie na korzystanie
z tradycyjnych metod ogrzewania domów i mieszkań. Jest szansa, że w ciagu najbliższych lat to sie zmieni. Nasza gmina w ramach
rewitalizacji podjęła się kolejnego wyzwania – podłączenia Osiedla
Hugona na Rojcy do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.
– To rozwiązanie przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć niską emisję i powstawanie
smogu, co jak pokazała ostatnia zima, jest realnym i poważnym problemem mieszkańców Rojcy. Ponadto ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem czy zatruciem
spalinami – przekonuje Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków. – Korzystanie
z ciepła sieciowego, nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, nieprzyjemnego zapachu ani zanieczyszczeń
atmosferycznych. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej to także
możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury
tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny w mieszkaniach. Odbiorca płaci za zużyte ciepło na podstawie wskazań ciepłomierza. Można
wymienić jeszcze wiele innych pozytywnych aspektów podłączenia się
do ciepła sieciowego ale chyba nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach ekologicznych, estetycznych, komforcie i bezpieczeństwie wynikającym z takiego rozwiązania – podkreśla.
Aktualnie trwają ustalenia z PEC Sp. z o.o. w Bytomiu, co do szczegółów. Ze względu na konieczność sporządzenia projektów i dokonania
niezbędnych uzgodnień, pierwszy możliwy termin podłączeń to połowa 2018 roku. Prace przebiegać będą etapami, a terminy podłączeń
poszczególnych budynków zależeć będą od uszczegółowienia zakresu prac i możliwości techniczno-finansowych. O zmianach i postępach w tym temacie będziemy informować na bieżąco. 

Nowe poradnie
Działająca w Radzionkowie przychodnia Lekarska
RAD-MED Sp. z o.o. uruchomiła w marcu br. dwie nowe
poradnie.
Pierwszą z nich jest Poradnia Psychiatryczna kierowana przez dr. n.
med. Piotra Ścisło – specjalistę psychiatrii. W ramach prowadzonej
praktyki lekarskiej udzielane są porady z zakresu psychiatrii, przeprowadzane jest badanie diagnostyczne, psychoedukacja oraz terapia (farmakoterapia) chorób i zaburzeń psychicznych (m.in. zaburzeń
depresyjnych, depresyjno-lękowych, nerwic, zaburzeń snu, psychoz,
zespołów otępiennych oraz uzależnień). W razie potrzeby wystawiane
są zaświadczenia o stanie zdrowia, zaświadczenia o leczeniu itd. Porady są udzielane w każdy poniedziałek od godz. 15.15 do 18.00. Zapisy
przyjmuje recepcja poradni ogólnej (tel. 32 286 62 20). Drugą jest Poradnia Kardiologiczna kierowana przez lek. med. Kamilę Dubik – specjalistę kardiologa. Udzielane są tutaj porady dotyczące chorób i wad
serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń układu krążenia. Diagnostyka chorób serca oraz efektywność leczenia jest wspierana wykonywaniem badań echokardiograficznych
(ECHO serca), 24-godzinnego badania Holter EKG oraz badań EKG. Gabinet jest czynny w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 18.00. Zapisy
przyjmowane są przez recepcję poradni ogólnej (tel. 32 286 62 20) lub
elektronicznie e-mail: kamiladubik@wp.pl.
Nowe poradnie działają na warunkach bez dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Ważne konsultacje
W dniach 14-27 kwietnia odbędą się konsultacje w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia Radzionkowa w skład tworzonego
na terenie województwa śląskiego związku
metropolitalnego. Uprawnionymi do udziału
w konsultacjach są mieszkańcy gminy. Szczegółowe informacje będą dostępne od 13 kwietnia
br. na stronie internetowej www.radzionkow.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku

Bieg Pamięci

Psie spacery
Gabinet Weterynaryjny Pluto, mieszczący
się przy ul. Knosały 61a informuje, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00
w parku na Księżej Górze organizowane
będą „Psie Spacery”. W ich trakcie będzie
można porozmawiać z psim behawiorystą, który udzieli rad jak najlepiej opiekować się psem.
Przeprowadzona zostanie także akcja zbierania
psich „niespodzianek”. Wszyscy musimy dbać,
aby nasze miasto było czystsze i bardziej zadbane. Zbiórka na polance przy basenie. Serdecznie zapraszamy do udziału wraz z pupilami.
Przypominamy również o obowiązku szczepień
zwierząt na wściekliznę! 

Sznurkiem zakręcone

W Miejskiej Bibliotece Publicznej oglądać można wystawę prac Agnieszki Dembończyk „Sznurkiem zakręcone…”. Pani
Agnieszka kocha malarstwo i rękodzieło, które
jak przyznaje żartobliwie kradnie jej resztki
wolnego czasu, a jednocześnie jest odskocznią
i odpoczynkiem. Tworzy obrazy nasycone kolorem i światłem. Oglądając jej prace udajemy
się do twórczego i magicznego świata pełnego
kwiatów i krajobrazów. Największy drobiazg
maluje z wielką radością, zacięciem i pasją.
Oprócz obrazów zajmuje się także tworzeniem
kart okolicznościowych, świeczek, sznurkowych
ozdób, biżuterii filcowej. Brała udział w ponad
60 konkursach plastycznych. Współpracuje
z czasopismem „Wena”, do którego tworzy tutoriale (artykuły typu „krok po kroku” pokazujące,
jak wykonać daną pracę). Na radzionkowskiej
wystawie oprócz obrazów, prezentowane są też
prace sznurkowe (zające). Pierwszy powstał właśnie do czasopisma „Wena”. Zrobił furorę wśród
czytelników i od tego wszystko się zaczęło. Pani
Agnieszka zaczęła wykonywać zające różnych
wielkości i z różnorodnymi dodatkami: koszykami, jajkami, w kapeluszach, z parasolem. Wystawę można oglądać do 30 kwietnia. 
H. Zgoda

Dwa lata temu uroczyście otwarte zostało Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Z tej okazji, 16 lutego, w drugą rocznicę powstania muzeum zorganizowano II Bieg Pamięci Deportowanych.
Po symbolicznej minucie ciszy i złożeniu kwiatów ku czci wywiezionych Górnoślązaków, rozpoczął się bieg. Pięciokilometrowa trasa swój początek miała przy muzeum i wiodła ulicami miasta.
Pomiaru czasu nie było. Ideą wydarzenia, w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczestników,
było upamiętnienie tysięcy wywiezionych mieszkańców Śląska, z których wielu na radzieckiej ziemi straciło życie. 

Zbliżają się urodziny miasta

Zakopower oraz Papa D. to największe
gwiazdy tegorocznych, jedenastych Dni Radzionkowa. Kulminacyjne obchody święta
miasta odbędą się w dniach 9-11 czerwca.
Wspólne świętowanie rozpocznie tradycyjny
Korowód, który w piątek 9 czerwca przejdzie
ulicami Radzionkowa.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, tegoroczny Dzień Rodzinny odbędzie się w sobotę.
10 czerwca przed publicznością oprócz gwiazdy wieczoru – zespołu Papa D., 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. Na niedzielę zaplanowano z kolei Dzień
Młodzieżowy, który zwieńczy koncert jednej
z najpopularniejszych polskich grup folkowych
– Zakopower oraz pokaz sztucznych ogni.
Szczegółowy program tegorocznego święta
miasta przedstawimy w kolejnym wydaniu
„Kuriera”.

***
W związku z planowanym na 9 czerwca Korowodem – przemarsz ulicami miasta Radzionków uczniów szkół, przedstawicieli władz miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i mieszkańców, zwracam się z uprzejmą prośbą
o udział w tej imprezie.
Udział w Korowodzie może być wspaniałą reklamą Państwa firmy, zakładu pracy czy innej
działalności. Przemarsz rozpocznie się o godzinie
16.30, a jego zakończenie przewiduje się na godzinę 18.00. Trasa przemarszu będzie wiodła ulicami:
Gwarków, Gierymskiego, Kużaja, Męczenników
Oświęcimia, Św. Wojciecha, Knosały, Śródmiejską
do Placu Jana Pawła II. Wszelkie informacje na temat korowodu można uzyskać w Zakładzie Placówek Oświatowych w Radzionkowie, ul. Kużąja 19,
tel. 32 289 84 24 w. 21.
Serdecznie zapraszam do włączenia się i czynnego udziału w korowodzie.
Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor
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Rozmawiali o deputatach
Niezwykle burzliwie przebiegała dyskusja dotycząca
deputatów węglowych, która odbyła 23 lutego.
Na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Emerytów
Górniczych w Radzionkowie w Centrum Kultury
„Karolinka” stawiło się ponad 100 górników i emerytów
górniczych.
Deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego
węgla rocznie, to przywilej górniczy, przysługujący tradycyjnie zarówno pracownikom, jak i emerytom czy rencistom górniczym. Jednak
ze względu na przekształcenia i oszczędności w górnictwie, dziś nie
wszyscy uprawnieni otrzymują deputat, a świadczenie dla tych, którzy
je dostają, jest finansowane z różnych źródeł.
Na początku współprowadzący spotkanie Marek Gaik, wiceprzewodniczący Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, zarysował zebranym górnikom i emerytom górniczym obecną sytuację w walce o przywrócenie deputatów węglowych.
– Komitet Inicjatywy Obywatelskiej powstał w celu stworzenia ustawy dotyczącej górnictwa. Projekt złożyliśmy w Sejmie w kwietniu zeszłego roku,
wraz ze 126 tysiącami podpisów. Do pierwszego czytania doszło bardzo
szybko, niestety potem ustawa utknęła w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Dzisiaj nie wiemy, co się z nią dzieje. Rząd trzykrotnie nowelizował
obecną ustawę wiedząc, że nasz projekt jest gotowy i czeka na opinię
w komisji. 250 tysięcy górników nadal jest bez deputatów – mówił Marek
Gaik, wiceprzewodniczący Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
Środowisko górnicze, zniecierpliwione opieszałością instytucji państwowych, postanowiło podjąć kolejne działania.
– Napisaliśmy pisma do Marszałka Sejmu, każdego z 33 posłów wchodzących w skład Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, do wszystkich klubów,
które obecnie są w polskim Sejmie, prezydenta Andrzeja Dudy i premier
Beaty Szydło. W każdym z listów podkreślaliśmy jak istotna jest to sprawa
dla 250 tysięcy obywateli. Niestety, nie doczekaliśmy się odpowiedzi – mówił Marek Gaik.
Prowadzący spotkanie podziękował górnikom za ich wkład w do-

tychczasowe działania. To dzięki staraniom całego środowiska udało
się złożyć w Sejmie obywatelski projekt uchwały. Zaapelował jednak
o dalszą pomoc. Każdy z górników na początku spotkania otrzymał
dwie kartki. Na jednej była treść listu, na drugiej adresy posłów z regionu śląskiego. Zebranych poproszono, aby podpisali pisma i rozesłali je.
Problemy z uzyskaniem deputatów wzbudziły burzliwą dyskusję
wśród zebranych. Pytano między innymi o sytuację tych górników, którzy podpisali dokument o zrzeczeniu się deputatu i przeszli
na emeryturę.
– Wy też jesteście ujęci w naszej ustawie – przekonywał Marek Gaik. –
Wiem, że wielu z was musiało podpisać ten dokument pod groźbą utraty
pracy. Jeżeli nasza ustawa wejdzie w życie, otrzymacie deputaty. Nie zostawimy was.
Pytano również o górników, którzy deputat otrzymują z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
– Nie każdy z górników wie, że uprawnienie w ZUSie obowiązuje jedynie do 2027 roku. Potem znika. My walczymy o to, żeby było dożywotnie,
a w momencie naszej śmierci, przechodziło na małżonki – mówił Marek
Gaik. 

Jubileusze małżeńskie
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył 14 marca 2017 roku
burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Dostojni jubilaci z pięćdziesięcioletnim stażem to: Anna i Paweł Anioł, Mirosława i Kazimierz Brodawka, Marianna i Jan Fila, Władysława i Henryk Ferdyn, Otylia i Franciszek Franusik, Irena i Józef Herda, Jadwiga i Zdzisław Kulczycki,
Agnieszka i Antoni Papaja, Łucja i Stefan Piotrowski, Halina i Adolf

Purgoł, Krystyna i Erwin Purgoł, Aniela i Paweł Sowa, Maria i Jan
Spałek, Edeltrauda i Kazimierz Włodarczak. Tego dnia swój jubileusz
sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowali Zofia i Zenon Malaca oraz Róża i Antoni Szołtysek, natomiast sześćdziesięciopięciolecia
– Cecylia i Paweł Tobor. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych w zdrowiu i radości. 
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Roztańczony
Fyrtek
Radzionków po raz kolejny zostanie stolicą folkloru, a to wszystko
za sprawą nadchodzącego Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”. Na ósmą edycję święta trzeba
było czekać aż trzy lata, wierzymy
jednak, że będzie warto. Kulminacyjne obchody odbędą się w dniach
od 7 do 14 czerwca, wpiszą się tym
samym w program tegorocznych
Dni Radzionkowa.
– Nie potrafimy doczekać się „Fyrtka”.
Swój udział potwierdziły już zespoły
reprezentujące Słowację oraz Gruzję,
czekamy na odpowiedź innych gości, jednak nie chcę zdradzać niespodzianki – mówi Jakub Zorzycki, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia
udziału w „Fyrtku” i kibicowania zarówno zespołom zagranicznym, jak
i radzionkowskiemu gospodarzowi.

Koncertowo
z okazji
Dnia Mamy
i Taty
Mama, Mamusia, Mateńka, Tatuś,
Tatko. To tylko niektóre słowa wyrażające miłość do rodziców. Nie
ma pewnie sposobu, aby w pełni
podziękować za miłość rodzicielską, ale można zrobić wszystko,
aby sprawić im przyjemność. Z tej
okazji zorganizowane zostaną specjalne koncerty z okazji Dnia Mamy
i Taty. 13 maja program artystyczny
zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk” (godz. 16.00 i 18.30), natomiast zespoły tańca nowoczesnego, współczesnego, towarzyskiego
oraz grupy baletu i rytmiki wystąpią
28 maja (godz. 16.00 i 18.00). Serdecznie zapraszamy.

„Impresje na jedwabiu”
w „Mozaice”
„Impresje na jedwabiu” to tytuł wystawy, którą od 10 maja oglądać będzie
można w Galerii „Mozaika”. Autorką
prezentowanych prac jest Helena Dzionyk. Jej twórczość jest o tyle godna
podziwu, że obrazy powstają na jedwabiu. To wyjątkowo rzadki sposób
malowania, ze względu na poziom
trudności oraz dobór niezbędnych materiałów.
Helena Dzionyk pochodzi z Suchej Beskidzkiej. Ukończyła studia na wydziale
artystyczno-pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W zawodzie nauczyciela plastyki pracowała 38
lat, przez 15 lat była wicedyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu. W
ciągu trzydziestu ostatnich lat swoje
prace prezentowała na kilkunastu indywidualnych ekspozycjach w kraju
i za granicą, m.in. w Centrum Kultury Francois Mauriac w Bouliac, Galerii
Sztuki – Zamek w Suchej Beskidzkiej
czy Pałacu Szustra w Warszawie. Jej
dorobek twórczy zapoczątkowało malarstwo olejne, później skupiła się na
jedwabnych obrazach.
- Malowanie na jedwabiu jest przygodą,
ponieważ do końca nie wiadomo jak się
ułoży, a właściwie rozleje na nim farba –
mówi Helena Dzionyk.
Malarstwo artystki pomimo wieloznaczności tematów i stosowanych me-

tafor jest niezwykle finezyjne, barwne,
zachwycające bogactwem kolorystyki i kształtów. W swej sztuce artystka
prezentuje klasę mistrzowską. Jej obrazy są odbiciem refleksji autorki nad
sensem ludzkiego życia, narodzinami
i przemijaniem. Inspiracją dla prac Pani
Heleny jest natura, a kolor i światło,
które stanowią pierwszorzędne cechy
tych prac są czytelną i logiczną formą,
budującą poetyckie nastroje.
Wernisaż wystawy odbędzie się 10 maja
o godz. 18.00. Ekspozycję będzie można
zwiedzać do 7 czerwca. Wstęp wolny.

Niech no tylko zakwitną jabłonie!
Któż nie zna choćby skrawka twórczości
Agnieszki Osieckiej? Ta wybitna poetka, autorka tekstów, dziennikarka, reżyserka mająca
ogromny wpływ na polską kulturę, już na stałe
wpisała się w pamięć Polaków.
Chcąc upamiętnić wielką postać, jaką niewątpliwie była artystka, 20 maja o godz. 18.00 w sali
widowiskowej Centrum Kultury „Karolinka”
zostanie zorganizowany koncert pt. „Niech no
tylko zakwitną jabłonie”.
W programie znajdą się najpopularniejsze
utwory, m.in.: „Niech żyje bal”, „Czy te oczy
mogą kłamać?”, „Małgośka”, „Damą być” wykonane przez Zespół Fungus Combo, Irminę Barczewską-Garus oraz Zbigniewa Garusa.
Bilety w cenie 25 zł.
Serdecznie zapraszamy!

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Zapraszamy
do kina
„Piękna i Bestia” 3D

Bella gotowa jest zamieszkać
w zamku potwora, aby ratować
ojca. Z czasem między dziewczyną
a bestią zaczyna rodzić się uczucie.
Jednocześnie o rękę Belli zabiega
przystojny myśliwy Gaston.
23 kwietnia, godz. 16.00,
bilety: 15 zł
„Maria Skłodowska-Curie”

By dostrzec piękno
nie trzeba być artystą,
wystarczy spoglądać sercem,
ciepłym i pełnym czułości…
Wtedy całkiem niespodziewanie
możemy dostrzec cuda,
wśród szarej codzienności...
Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi.
Umiejętności dostrzegania
piękna tego świata.

To nie tylko wierna faktom opowieść
o niesamowitym życiu naukowca,
odkrywczyni dwóch pierwiastków –
polonu i radu, ale przede wszystkim
portret niezwykłej kobiety, która
dzięki swojej inteligencji i wiedzy
oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do siebie
świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. W tytułowej roli
Karolina Gruszka
23 kwietnia, godz. 18.30,
bilety: 12 zł
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Przygotowania
do sezonu lotowego
Hodowcy gołębi zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Radzionków przygotowują się do sezonu 2017.
Pierwsze loty zaplanowano na 30 kwietnia. Tego
dnia odbędzie się lot z miejscowości Strzelin Gościęcice, położonej ponad 50 km na południe
od Wrocławia. Kolejny, organizowany w ramach
Dni Radzionkowa, odbędzie się 28 maja. Gołębie
do Radzionkowa polecą aż z niemieckiego Eisleben. W tym roku odbędzie się także lot gołębi
młodych. We wrześniu wystartują one z Pyrzyc
w województwie zachodniopomorskim.
– Rok 2017 jest szczególny dla radzionkowskich hodowców gołębi. Tutejsza sekcja PZHGP obchodzi
jubileusz 95-lecia istnienia. Uroczystości związane
z tym wydarzeniem odbędą się 26 listopada. Rozpoczną się Mszą Świętą w kościele pw. św. Wojciecha. Następnie odbędzie się bankiet w restauracji
„U Letochy”. W trakcie zaplanowanych wydarzeń
uhonorowani zostaną zwycięzcy sezonu lotów
długodystansowych – mówi Piotr Głuch, prezes
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Radzionków.
Wszystkie wydarzenia organizowane przez radzionkowską sekcję w 2017 roku swoim patronatem obejmie burmistrz miasta Gabriel Tobor. 

Śląski Ogród Botaniczny

W maju w ogrodzie
„Maj bogaty sieje kwiaty”, jak mówi stare powiedzenie. A jak kwiaty,
to wiadomo – ogród. A jak ogród, to najlepiej Śląski Ogród Botaniczny
w Radzionkowie. Wiosną wizyta obowiązkowa! I chociaż zapraszamy
serdecznie przez cały rok, to na maj przygotowaliśmy specjalne wydarzenia.
W niedzielę 21 maja uroczyście odchodzić
będziemy Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. To już druga tegoroczna impreza
w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie życia na Ziemi. Do tej
pory opisano zaledwie 1,6-1,7 mln gatunków
fauny i flory, tymczasem ich liczba szacowana jest na 5-100 mln. Będzie więc czym się
zająć w ten dzień… W planach jest niezwykle ciekawa prelekcja o śląskich żubrach,
poznawanie podziemnego mikrokosmosu
przy użyciu binokularów, warsztaty fotografii
przyrodniczej, eksperymentowanie w laboratorium chemicznym, spotkanie z pszczelarzem przy ulu, kącik ogrodnika i majsterkowicza, strefy aktywności plastycznej oraz
sportowej dla dzieci i jak zwykle harcerska
gra terenowa. Nie zabraknie także wyjść w te-

ren z przewodnikiem i z pewnością pojawi się
nowa wystawa fotograficzna na płocie ogrodu wzdłuż ulicy Zejera. Imprezie, jak zwykle,
towarzyszyć będą stoiska kiermaszowe oraz
gastronomiczne.
Drugim majowym wydarzeniem będzie Tydzień Matki i Dziecka. Codziennie od 26 maja
do 1 czerwca w ogrodzie botanicznym oraz
w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej na
dzieci oraz mamy czekać będą różne zajęcia:
sportowe, ogrodnicze, harcerskie i wiele innych.
Dokładne harmonogramy wydarzeń publikowane są na bieżąco na stronie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego: www.obradzionkow.
robia.pl oraz na Facebooku ogrodu. Zachęcamy do ich śledzenia tak, aby nie przegapić
niczego godnego uwagi. 
Julia Góra

Dzień Wierzby
Wiosnę w tym roku przywitaliśmy w niedzielę 26 marca
Dniem Wierzby. Wokół Regionalnej Stacji Edukacji
Ekologicznej zebrało się wiele osób, i to nie tylko
z Radzionkowa i najbliższych okolic, ale i z Katowic, Rudy
Śląskiej, Tychów, Oświęcimia, Bielska-Białej, a nawet spod
Częstochowy i Krakowa.
Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła. Najważniejszym punktem
dnia było wspólne wykonanie wierzbowej konstrukcji na terenie ogrodu,
która ukorzeni się i zazieleni. Do pracy natchnął nas Jacek Gądek, pasjonat wierzby i właściciel plantacji. Ci, którzy woleli zostać przy budynku,
mogli spróbować swoich sił w mniejszym wyplataniu. Pod okiem Dobrawy Skoniecznej-Gawlik powstawały m.in. serduszka, wianuszki. Dzieci
skupione w strefie artystycznej malowały, wbijały, ozdabiały i siały, wzięły
też udział w teatrzyku Naszej Dobrej Szkoły, startowały w minizawodach
biegowych przygotowanych przez grupę Cidry Lotajom oraz rywalizowały w quizie wierzbowo-wiosennym. Spora grupa osób wystartowała
w grze terenowej „Na ratunek wiośnie”, przygotowanej i przeprowadzonej przez 12. Drużynę Harcerską „Oręż” z Radzionkowa. A słuchaczki florystyki z bytomskiej szkoły wykonały imponującą urodą i wielkością palmę
wielkanocną. Warsztaty, jak zwykle, odbywały się także w pracowni mikroskopowej oraz w laboratorium. Popołudniu była możliwość zwiedzenia ogrodu z przewodnikiem, z której skorzystali zwłaszcza odwiedzający
ogród po raz pierwszy.
Pod koniec marca, odbył się kurs szczepienia drzew owocowych, w którym wzięło udział 19 osób. Kurs był bezpłatny. Udało się zaszczepić
40 drzewek. Każdy zabrał ze sobą drzewko, które zostaną posadzone
w przydomowych ogródkach. Podkładki antonówki zaszczepione zostały starymi odmianami jabłoni z kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie. W kursie uczestniczyli także pracownicy Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, którzy zapowiedzieli, że zasadzą nasze drzewka w honorowym miejscu w skansenie. Kurs

Julia Góra

Dzień Wierzby – budowa wiklinowych szałasów

sczepienia był poprzedzony akcją zbierania zrazów z okolicznych sadów
i ogrodów, w którą zaangażowali się pracownicy ogrodu. Zaszczepili oni
kolejne dziesiątki zrazów, którymi dzielić się będziemy 24 września podczas Dożynek.
Od lutego trwa w ogrodzie kurs fotografii przyrodniczej prowadzony
społecznie przez Adriana Króla ze związku Polskich Fotografów Przyrody. Grupa kilkunastu zapaleńców spotyka się w terenie lub pod dachem
Regionalnej Stacji Edukacji, aby wspólnie fotografować, wymieniać doświadczenia i zdobywać nową wiedzę.
Niestety zdarza się, że z terenu ogrodu botanicznego są wykradane rośliny. W ten sposób zniknęło między innymi kilka pieczołowicie sadzonych
różaneczników. Zwracajmy uwagę na takie niegodne działania – ogród
jest otwarty, wstęp bezpłatny, korzystajmy z niego wszyscy. 
Julia Góra

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 2 marca 2017 roku na XXXI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXX/261/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. poprzez wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzionków aportem do spółki;
2. Uchwałę Nr XXXI/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
3. Uchwałę Nr XXXI/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4. Uchwałę Nr XXXI/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XXXI/265/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Radzionków na lata 2017-2019”.

Informuję, iż w dniu 30 marca 2017 roku na XXXII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

1. Uchwałę Nr XXXII/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
2. Uchwałę Nr XXXII/267/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
3. Uchwałę Nr XXX/268/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017r.
4. Uchwałę Nr XXXII/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XXXII/270/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
6. Uchwałę Nr XXXII/271/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy
Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;
7.
Uchwałę Nr XXXII/272/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta
Radzionków;
8. Uchwałę Nr XXXII/273/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
9. Uchwałę Nr XXXII/274/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków
w 2017 roku;
10. Uchwałę Nr XXXII/275/2017 sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
11. Uchwałę Nr XXXII/276/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe;
12. Uchwałę Nr XXXII/277/2017 w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Radzionków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
13. Uchwałę Nr XXXII/278/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Radzionków;
14. Uchwałę Nr XXXII/279/2017 w sprawie apelu dotyczącego pilnego i zdecydowanego przystąpienia Polskiego Rządu do prac mających na celu poprawę jakości
powietrza;
15. Uchwałę Nr XXXII/280/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy w nieruchomości.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Udana
akcja krwiodawstwa
Aż 36 litrów i 650 ml krwi, tak
niezbędnej do ratowania życia ludzkiego, oddali mieszkańcy Radzionkowa w czasie
akcji krwiodawstwa, która
4 marca odbyła się w Radzionkowie. Tego dnia na parkingu
przed Urzędem Miasta stanął
specjalny ambulans do poboru krwi. Zgłosiły się 63 osoby,
spośród których aż 57 zostało
dawcami.
Serdecznie dziękujemy za ofiarność i zapraszamy na kolejną akcję, który odbędzie się
3 czerwca w Radzionkowie. Pobór krwi odbędzie się w godz.
od 9.00 do 14.00. Krwiodawcy,
którzy w tym dniu oddadzą
krew, otrzymają w Punkcie
Krwiodawstwa paczkę ze słodyczami oraz talon oa obiad
ufundowany przez Urząd Miasta Radzionków. 

Kreatywnie
i aktywnie w SP 2
W naszej szkole wiele się dzieje,
a realizacja wszelkich działań jest
wypadkową efektywnej współpracy miedzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, samorządem
oraz organizacjami zewnętrznymi.
Nauczyciele dokładają wszelkich
starań, aby ich praca była kreatywna, stwarzają sytuacje, w których
uczniowie mają szansę rozwijać
harmonijnie wszystkie sfery swojej
osobowości. Nasza społeczność
jest zintegrowana, spędzamy czas
nie tylko w szkolnych murach, spotykamy się podczas wielu wycieczek, imprez klasowych, szkolnych,
Rajdów Rodzinnych, pikników, zawodów sportowych.
Na początku września włączyliśmy
się w Narodowe Czytanie „Quo
vadis”, realizowaliśmy również
projekt: „Młodsi sprawdzają, czy
starsi tabliczkę mnożenia znają!”
Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd
Uczniowski przeprowadził wybory Najlepszego Klasowego Kolegi.
W październiku odbył się kolejny
weekendowy Rajd Rodzinny. Także w październiku obchodziliśmy
dziesiątą rocznicę nadania szkole

imienia Jana Pawła II. Z tej okazji
odbyła się uroczysta akademia
w CK „Karolinka”. Od wielu lat dzieci chętnie biorą udział w akcjach
proekologicznych, tj. „Sprzątanie
świata” i konkursach o tej tematyce, jak np. „Eko-dekoracje”. Dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu
Miasta w Radzionkowie oraz pomocy i zaangażowaniu Pełnomocnika
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii, w drugim tygodniu
ferii zimowych odbyły się pozalekcyjne zajęcia. W celu poszerzenia
kompetencji z zakresu technologii
informatycznej przyłączyliśmy się
do Europejskiego Tygodnia Kodowania, a tuż po feriach uczniowie,
nauczyciele i rodzice włączyli się
w ogólnopolski projekt „Cybernauci”. Tradycją naszej szkoły stało się
poszukiwanie wielkich talentów
wśród młodego pokolenia. Właśnie z tego powodu nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali kolejny Międzygminny
Konkurs Młodych Talentów. Bardzo
popularny w lokalnym środowisku
placówek oświatowych jest nowa-

PISZĄ
DO KURIERA
torski konkurs „Maths in English”.
W tym roku w konkursie wzięło
udział osiemnaście grup z trzech radzionkowskich szkół: SP 1, SP 4 i SP
2. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu dziesięciu matematycznych
zadań z treścią w języku angielskim. W każdym roku uczestnicy
prezentują coraz wyższy poziom.
W marcu odbędzie się natomiast
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Języku Polskim pod hasłem: „Licz się
ze słowami”.
W radzionkowskiej Dwójce dzieje
się o wiele więcej, efektywnie działa
Samorząd Uczniowski, Koło Misyjnych Kolędników, Klub Dyskusyjny,
Szkolny Chórek, który od kilku lat
nie ustępuje pierwszego miejsca
innym szkołom w Wojewódzkim
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
Za nami Dzień Otwarty. Odwiedziły nas przedszkolaki z najbliższymi,
aby zapoznać się z ofertą i bazą
edukacyjną. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.sp2.radzionkow.pl oraz profilu na Facebooku. 
Nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 2 w Radzionkowie
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Cudze chwalicie, swego nie znacie
Radzionkowskie liceum ma wieloletnią tradycję – w przyszłym
roku szkolnym będzie obchodzić
65-lecie. Jednocześnie jest szkołą
wybiegającą w przyszłość, otwartą na wszelkie nowości i rozsądnie
z nich korzystającą. Ogromnym
atutem placówki jest możliwość
dowolnego wyboru przedmiotów
na poziomie rozszerzonym, które
realizowane są dopiero od klasy
drugiej w tak zwanych grupach
międzywydziałowych. Dzięki licznym naukowym patronatom szkół
wyższych radzionkowska placówka
oświatowa daje możliwość studiowania zarówno na kierunkach typowo humanistycznych, jak i ścisłych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy, szkoła planuje otworzyć od września 2017 roku
cztery klasy:
I A – klasa ogólna (przyrodniczopolitechniczna) – przygotowująca
do studiów na kierunkach o charakterze medycznym, politechnicznym, zdrowotnym, informatycznym. Klasa współpracować będzie
z Politechniką Śląską, Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Wydziałem
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Politechniki Śląskiej.

I B – klasa ogólna (humanistyczna) –
przygotowująca do studiów na kierunkach humanistycznych, współpracująca z Uniwersytetem Śląskim
oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie. Uczniowie tej klasy
będą mogli rozwijać swoje zainteresowania teatralne i filmowe, a także
brać udział w zajęciach prowadzonych przez zawodowego aktora.
I C – klasa pedagogicznopsychologiczna – mająca już wieloletnią tradycję w liceum, objęta
patronatem naukowym Wydziału
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Program przewiduje
współpracę z Zespołem Dziennych
Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rewalidacyjnych w Radzionkowie, Przedszkolem nr 2 oraz Domem Seniora
w Bytomiu. Wybór tej klasy umożliwia uczestnictwo w projekcie światowej sławy psychologa– prof. Zimbardo.
I D – klasa językowa – współpracująca z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
gwarantująca naukę języka angielskiego i niemieckiego w zakresie
rozszerzonym, a także umożliwiająca uzyskanie certyfikatu językowe-

go Cambridge English First. Poza
tym uczniowie tej klasy będą mieli
możliwość nauki języka rosyjskiego, hiszpańskiego lub francuskiego od podstaw oraz uczestniczenia
w różnego typu imprezach kulturoznawczych, warsztatach i wycieczkach zagranicznych.
Radzionkowska placówka oferuje
także gamę zajęć uzupełniających,
takich jak: geografia regionu z turystyką, edukacja filmowa, filozofia,
historia sztuki, język rosyjski, elementy kultury krajów anglojęzycznych, dziennikarstwo z komunikacją społeczną, chór szkolny, kurs dla
opiekunki osoby dorosłej, zajęcia
ruchowo-taneczne, zajęcia z ekonomii i administracji w praktyce,
a także zajęcia sportowe z pływania.
Wszystkie te nowatorskie przedsię-

wzięcia zapewniają wszechstronny
rozwój w wielu dziedzinach, ale
przede wszystkim skutkują wysokimi wynikami na egzaminach
maturalnych. Najlepsi uczniowie
są laureatami Stypendium Burmistrza, Stypendium Starosty Tarnogórskiego oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Również kadra
nauczycielska ma spore osiągnięcia
na swoim koncie, wystarczy wymienić przyznane wybitnym nauczycielom wyróżnienia takie jak: Nagroda
Burmistrza, Medal Komisji Edukacji
Narodowej oraz Nagroda Starosty
Powiatu Tarnogórskiego.
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie to z pewnością szkoła,
która nie podąża ślepo za modą,
ale sama wyznacza nowe trendy.
To szkoła ludzi z pasją. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE

Nowe szanse na rynku pracy
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
otwiera nowy kierunek kształcenia – technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy
zaliczają go do grupy zawodów
przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się
dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach zawodu uczniowie nauczą się montażu i eksploatacji instalacji odbiorczych telewizji
satelitarnej, kablowej i naziemnej,
a także montażu i eksploatacji szerokopasmowych sieci oraz administrowania sieciami wchodzącymi
w skład systemów sieci kablowych
oraz ich konserwacji.
Technikum w Radzionkowie nadal
będzie kształcić młodzież w dotychczas prowadzonych zawodach. Jednymi z najbardziej poszukiwanych
specjalistów na rynku pracy są technicy elektrycy. Jest to profesja od lat
znajdująca się na liście zawodów

deficytowych, czyli takich, w których bez problemu można znaleźć
zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do motoryzacji, gospodarstw domowych
czy odnawialnych źródeł energii
sprawia, że coraz mniej dziedzin
gospodarki jest w stanie funkcjonować bez elektryków. Absolwenci
ZST-E w Radzionkowie dodatkowo
mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy. Nasi
absolwenci stają się cenionymi
specjalistami, chwalonymi przez
pracodawców, co potwierdzane
jest również wynikami uzyskanymi
w czasie egzaminów zawodowych,
znacznie przewyższającymi średnie
wojewódzkie i krajowe. Ukończenie
specjalizacji „technik hotelarstwa”
umożliwia zdobycie pracy w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. Uczy także pracy z ludźmi, komunikatywności, obsługi
klienta i prowadzenia dokumentacji. Współpraca z licznymi ceniony-

mi hotelami, takimi jak: Rezydencja
Luxury, Qubus, Angelo, gwarantuje
świetne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, dzięki czemu
szkoła może pochwalić się stuprocentową zdawalnością egzaminów
zawodowych i łatwością w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów. Wciąż interesującą ofertą
pozostaje technik eksploatacji portów i terminali, otwierający szerokie
możliwości zatrudnienia. Podpisane
porozumienie z lotniskiem w Pyrzowicach stwarza warunki do rozwoju naszych uczniów. Absolwenci
tego kierunku mogą znaleźć pracę
zarówno w różnych portach przeładunkowych, lotniskach, portach

morskich i rzecznych, magazynach,
centrach logistycznych i spedycyjnych, posiadają także umiejętności
obsługi klienta. Dopełnieniem profesjonalnego przygotowania zawodowego są odbywane od lat przez
uczniów szkoły miesięczne staże
w Irlandii Północnej w ramach programu unijnego Erasmus+. Uczestnicy wyjazdów mogą pochwalić się
dodatkowymi certyfikatami i kwalifikacjami zdobytymi w zagranicznych firmach, a także ukończonym
kursem językowym. Staramy się podążać za trendami rynku pracy i oferujemy solidne podstawy do znalezienia zatrudnienia. 
Ewa Mann

Pieniądze na szkolną bibliotekę
Wojewoda Śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne. Miło nam poinformować, że biblioteka Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otrzyma wsparcie w wysokości 15 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup ciekawych pozycji książkowych o zróżnicowanej
tematyce. 
Ewa Mann
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Z wizytą
na Politechnice Śląskiej...

... i na uniwersytecie

Stan równowagi chemicznej, miareczkowanie alkacymetryczne –
brzmi enigmatycznie? Nie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie. Nasze liceum już od wielu lat
współpracuje z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z chemii, uczestniczą dwa razy w roku szkolnym w zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników Politechniki.
Uczestnicy warsztatów wszystkie eksperymenty wykonują samodzielnie,
dzięki czemu mogą ćwiczyć umiejętności związane z przeprowadzaniem
doświadczeń chemicznych. Jest to ważny element przygotowania do matury z chemii. Na ostatnich zajęciach, które odbyły się 23 lutego br., licealiści
sprawdzali wpływ stężenia reagentów i temperatury na szybkość reakcji,
oznaczali kwasy i zasady metodą miareczkowania alkacymetrycznego, poznali działanie katalizatorów oraz badali wpływ stężenia na stan równowagi chemicznej. 
Sabina Andruszyn

21 marca uczniowie klas psychologiczno-pedagogicznych naszego
liceum wraz z uczniami gimnazjum udali się na Uniwersytet Śląski w
Katowicach na Wydział Pedagogiki i Psychologii. Po dotarciu na miejsce i przywitaniu nas przez studentów oraz pracowników uczelni zostaliśmy
oprowadzeni po wydziale. Następnie uczestniczyliśmy w wykładach, które
dotyczyły m.in.: fenomenu książki i filmu „Pięćdziesiąt twarzy Grey’a” w kontekście funkcjonowania psychoseksualnego, psychologicznych sekretów
Facebook’a oraz „studiowania życia” po godzinach. Na ostatnim z wykładów mogliśmy poznać tajniki życia studenckiego. Następnie, uczniowie jak
i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach. Pełni nowych doświadczeń oraz
wiadomości poznanych na uniwersytecie wróciliśmy do domu. Każdy z wykładów, wybrany przez nas warsztat pomógł nam w wstępnym wybraniu
swojej drogi na przyszłość. Pracownikom i studentom Wydziału Pedagogiki
i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach serdecznie dziękujemy za zaproszenie i – mamy nadzieję – do zobaczenia za rok. 
Katarzyna Siwy, IB

Cybernauci w SP 2

Po niemiecku

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Cybernauci. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu
bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich
rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wzrost kompetencji wszystkich
wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, nastąpił poprzez udział w specjalnie przygotowanych warsztatach. Uczniowie klas piątych i szóstej
aktywnie wykonywali wszystkie zadania. Rodzice mogli sprawdzić czy
są dobrymi przewodnikami po wirtualnym świecie dla swoich dzieci i
czy znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty dla
nauczycieli dotyczyły praw autorskich oraz zasobów sieci, które mogą
być wykorzystane na lekcji. 
Grażyna Brewko

Dzień Bezpiecznego Internetu
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 2 po raz kolejny brała udział
w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych
obchodów brzmiało „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. W ramach
wydarzenia przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne na temat
bezpiecznego Internetu z wykorzystaniem kursów e-learningowych,
w których brali udział uczniowie klas IV, V i VI. Na korytarzu wykonana
została gazetka ścienna poświęcona problematyce bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w sieci. Uczniowie klas VI wymyślali rymowanki
na temat bezpiecznego korzystania z internetu, które ozdobiły szkolny korytarz. 
Grażyna Brewko

Nasi uczniowie – Janina Francik z kl. Ia oraz Adrian Kuśmirek z kl. IIa oraz
uczeń sąsiadującego z nami, zaprzyjaźnionego gimnazjum w Radzionkowie reprezentowali nasze miasto podczas Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego „Deutsch ist für mich …”, który odbył się 22 marca w Bytomiu.
Młodzież zaprezentowała się wspaniale, wykazując się doskonałą znajomością niemieckiego oraz talentem aktorskim. Janka i Adrian, którzy wcielili się
w role księżniczki i księcia, zaprezentowali zabawną scenkę, która ukazywała, jak dzięki znajomości niemieckiego można zdobyć serce pięknej dziewczyny. Publiczność śmiała się do łez... Poziom występów naszych uczniów
był bardzo wysoki i wyróżniał ich zdecydowanie pośród ok. 60 uczestników
konkursu. Odpowiadali też wybornie na pytania zadawane przez komisję.
Jesteśmy dumni z naszej zdolnej radzionkowskiej młodzieży! 
Mirosława Wojtas
nauczyciel języka niemieckiego
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Karnawałowy fitness
W hali radzionkowskiego MOSiRu w sobotę 18 lutego odbył się
Karnawałowy Maraton Fitness.
To impreza, która na stałe wpisała się w harmonogram wydarzeń
organizowanych przez MOSiR. Tegoroczna, była już czwartą edycją
imprezy, której głównym celem
jest propagowanie zdrowego sty-

lu życia i wspólne spalanie kalorii
po okresie świąteczno-noworocznym. W tym roku do współpracy
zaprosiliśmy: Klub Fitness Formuła
z Piekar Śląskich, Galerię Fitness
z Tarnowskich Gór oraz radzionkowskie Fit by Ann i Fitness z Agą.
Dziękujemy za udział wszystkim
uczestnikom! 

Zapowiedzi
WRACAMY Z SIATKÓWKĄ
Ledwo opadną emocje po finałach VII edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki
Ciderplas, a po raz kolejny zaprosimy miłośników siatkówki w progi naszej
hali sportowej. 13 maja odbędzie się Turniej Mikstów Siatkarskich. Więcej
informacji na www.mosir.radzionkow.pl.
PLANSZOMANIA
W wydarzeniach organizowanych przez MOSiR trzeba wykazywać się nie
tylko sprawnością fizyczną, ale również… umysłową. Dlatego wszystkich
miłośników gier planszowych zapraszamy 20 maja br. na Planszomanię. Będzie można miło spędzić czas, grając w jedną z kilkudziesięciu gier.
TURNIEJ O PUCHAR ANDRZEJA PLUTY!
Andrzej Pluta to jeden z najbardziej znanych polskich koszykarzy. Dwukrotny mistrz i wicemistrz kraju, zdobywca Pucharu Polski, a także etatowy
reprezentant Polski, w barwach której dwukrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Europy. Dzisiaj mieszka za granicą, jednak bardzo miło wspomina
nasze miasto. Dlatego wspólnie z MOSiRem, każdego roku organizuje turniej koszykówki drużyn amatorskich. W tym roku odbędzie się3 czerwca.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów tej dyscypliny sportu oraz fanów Andrzeja Pluty. Więcej informacji na www.mosir.radzionkow.pl.
STRZELANIE W DNI RADZIONKOWA
Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” z Radzionkowa oraz
MOSiR zapraszają na Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, które odbędą się 8 czerwca. Będzie można zmierzyć się z bronią pneumatyczną oraz
łukiem. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach odbiorą trofea z rąk burmistrza miasta w trakcie Dni Radzionkowa.
POPŁYNĄ PO MEDALE
Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie to już tradycja w naszym mieście.
W ich organizacji nie przeszkadza nawet brak dostępu do morza! Żeglarze,
w tym roku, zmierzą się z wiatrem i wodą 10 czerwca na zalewie w Przeczycach. Do zawodów przystąpi 15 załóg. 

Radzionkowskie
przedszkolaki najlepsze!

Hala sportowa MOSiR-u w Radzionkowie była areną tegorocznej olimpiady przedszkolaków,
która odbyła się 17 marca. Na oczach
rodziców i kibiców, po zwycięstwo
sięgnęły dzieci z Przedszkola nr 2
w Radzionkowie!
Do rywalizacji stanęło sześć przedszkoli: z Radzionkowa, Tarnowskich
Gór, Piekar Śląskich, Świerklańca,
Świętochłowic i Bytomia. Dzieci rywalizowały w dziesięciu konkurencjach, do których przygotowywały
się mozolnie przez ostatnie tygodnie, pod czujnym okiem swoich

opiekunów. Na pierwszym stopniu
podium, ku uciesze licznie zgromadzonych kibiców, stanęły przedszkolaki z radzionkowskiego Przedszkola nr 2. Drugie miejsce zajęły
dzieci z Przedszkola nr 1 w Tarnowskich Górach, a brązowe medale
zdobyły maluchy z Piekar Śląskich.
Wielkie brawa należą się wszystkim
przedszkolakom, szczególnie tym,
którzy gościli u nas pierwszy raz,
ponieważ potrafili przezwyciężyć
tremę i świetnie poradzili sobie
we wszystkich konkurencjach. 

Rekordowe mistrzostwa
VII Mistrzostwa Radzionkowa
w badmintonie, które odbyły się
4 marca, przeszły do historii jako
rekordowe. Wzięło w nich udział
aż 39 par. Najpierw odbył się turniej deblowy. Do rywalizacji, poza
mężczyznami, zgłosiło się także
pięć damskich drużyn oraz debel
parabadmintonistów, w składzie:
Denis Grzesiuk i Tomasz Szwedo.
Rywalizację zwyciężyli Przemysław
Buda i Adam Gajda, którzy w emocjonującym finale pokonali Roberta
Borszcza i Sebastiana Koniecznego.
Najlepsza damska para, w składzie:
Anna Pituch i Anna Ślązok, uplasowały się na siódmej pozycji. Turniej
debli trwał aż cztery godziny.
Później przyszedł czas na pojedynki

mikstów, które były równie zacięte,
co wcześniejsze rozgrywki. W finale
spotkały się pary: Anna Mynarska
i Przemysław Buda oraz Patrycja
Szafarczyk i Piotr Chrzęszczyk.
W ostatecznym rozrachunku to ci
pierwsi okazali się lepsi i sięgnęli
po zwycięstwo. Warto zauważyć,
że dla pana Przemysława był to już
drugi triumf tego dnia. Ogromnych
emocji dostarczył mecz o trzecie
miejsce, po którym z brązowych
medali mogła cieszyć się para Karolina Francuz-Sojka i Adam Gajda.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowego ducha i ogromnych emocji. Już teraz zapraszamy
na kolejną edycję turnieju! 
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SPORT W KURIERZE

XVI Grand Prix
w szachach

KS „Ruch” Radzionków

Dzień Otwarty
Kiedy oficjalnie potwierdziła się, spodziewana od dawna, informacja o wycofaniu
się z rozgrywek Nadwiślana Góra, z którym
Ruch zmierzyć miał się na własnym stadionie już
w trzeciej wiosennej kolejce czwartej ligi śląskiej,
dla Zarządu Klubu jasnym stało się, że to znakomita okazja do powtórzenia Dnia Otwartego
z Ruchem Radzionków, który rok temu cieszył
się wielkim powodzeniem. Mało kto się jednak
spodziewał, że impreza zaplanowana na sobotę 25 marca przyciągnie na stadion w BytomiuStroszku jeszcze więcej gości. Miło było patrzeć
jak w zgodnej atmosferze wspólnie bawi się cały
przekrój sympatyków żółto-czarnych, od tych
najmłodszych, do najstarszych.
W wydarzeniu udział wzięła cała drużyna Ruchu
Radzionków wraz ze sztabem szkoleniowym,
Zarządem Klubu, trenerami UKS Ruch Radzionków. Byli też goście specjalni na czele z Marianem Janoszką, ale też inni byli piłkarze klubu.
Była to zatem znakomita okazja do zdobycia
autografów, zrobienia sobie zdjęć (także przy
ściance z herbem klubu), czy porozmawiania
z tymi, których najczęściej oglądamy tylko z trybun. Nie tylko na najmłodszych kibiców czekały
stoły z piłkarzykami czy konsola do gry, a także
fotobudka. Dla wszystkich gości przygotowany
został poczęstunek, odbyła się loteria fantowa,
a pracownicy klubu pozostawali do dyspozycji
gości umożliwiając im zakup klubowych gadżetów, złożenie deklaracji Członka Klubu czy za-
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Szesnasta edycja Grand Prix Radzionkowa w szachach odbyła się
1 kwietnia br. w Centrum Kultury
„Karolinka”.

pisanie się na usługę SMS. Największym powodzeniem cieszyła się jednak możliwość zagrania
w minimeczu z zawodnikami pierwszej drużyny
czy strzelania rzutów karnych trójce bramkarzy.
Na bardzo dobrą atmosferę Dnia Otwartego
z pewnością wpływ miał bardzo udany początek
rundy wiosennej w wykonaniu naszych piłkarzy.
Na inaugurację pokonali oni na własnym stadionie MKS Myszków 2:0 (bramki: Kuliński, Wojsyk),
tym samym rewanżując się rywalom za dotkliwą
porażkę jesienią w pierwszej kolejce. Taki sam
wynik dla „Cidrów” padł też w wyjazdowym
starciu z rezerwą Piasta Gliwice (bramki: Wojsyk,
Bąk), a gdy do tego dodamy trzy punkty dopisane walkowerem za mecz z wycofanym Nadwiślanem, w trzech kolejkach zdobyły one komplet
punktów, zmniejszając o dwa oczka stratę do lidera. Piłkarze więc w dobrych nastrojach udali
się na prestiżowy wyjazdowy mecz z Szombierkami Bytom. 

Rozmowa z Tomaszem Stchlerowskim, prezesem KABODOS „Sokół” Radzionków

Kolejny udany sezon za nami
Sezon rozgrywek radzionkowskiego zespołu dobiegł końca. Jak go Pan ocenia?
Nasza drużyna przyzwyczaiła już chyba wszystkich, że z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki.
W ubiegłym sezonie cieszyliśmy się z ogromnego sukcesu, gdyż zajęliśmy najwyższe dotychczas
w dziejach klubu – szóste miejsce w II lidze. W tym roku udało się zająć piąte miejsce tuż za pierwszą
czwórką grającą o awans do I ligi. Zajmując piąte miejsce w II lidze, jesteśmy jednocześnie najlepszą
drużyną wśród wszystkich śląskich zespołów grających w naszej grupie.
W takim razie jest to ogromny sukces drużyny z Radzionkowa.
Tak, jesteśmy najlepszą drużyną z naszego miasta, gramy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym
wśród naszych drużyn. Zawsze powtarzałem, że gramy dla Radzionkowa, który wpisał się chyba
na stałe w mapę polskiej siatkówki. Bez zaangażowania wielu osób, począwszy od fenomenalnej
pracy trenera i całej drużyny, po wsparcie władz miasta i sponsorów taki sukces nie byłby możliwy.
Dziękujemy wszystkim kibicom, bez których nie mielibyśmy chyba po co grać.
Jakie plany zespół ma na przyszłość?
Po zakończonym sezonie zawsze przychodzi czas refleksji, rozliczeń i pewnej niepewności, co będzie
w nowym sezonie. Pragniemy się do niego przygotować jak najlepiej. Patrząc na statystykę, wychodzi, że w przyszłym sezonie będziemy walczyć o bezpośredni awans do I ligi (uśmiech). A tak poważnie, to trzeba twardo stąpać po ziemi i najlepiej robić swoje. 
***
MKS „Sokół” Radzionków wspólnie z UKS „Ruch” Radzionków, rozpoczyna współpracę nad rozwojem
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zachęcamy wszystkie chętne dzieci z klas 4-7, które chciałyby uczyć
się i rozwijać pasję do siatkówki o zgłaszanie się do naszego klubu. Udzielimy wszelkich możliwych
informacji. Zapraszamy również na dyżury do siedziby SMS Radzionków (dawna szkoła RAGOR, nr tel.
506 564 912 Henryk Sobala), gdzie specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania. 

Zawody rozegrano w dwóch odrębnych
grupach: „A” (OPEN) powyżej 16 lat i grupa
„B” do 16 lat. Turniej odbył się na dystansie
siedmiu rund w systemie szwajcarskim z czasem gry po 15 minut dla każdego zawodnika
w każdej partii. W tegorocznych rozgrywkach zastosowano regulamin PZSZACH,
który przewiduje, że w grupie OPEN każdy
błąd prowadzi do porażki, a w grupie juniorów po pierwszym błędzie naliczane są dwie
minuty kary, a popełnienie drugiego błędu
oznacza przegraną. W rozgrywkach juniorów
uczestniczyło 26 szachistów, a w grupie OPEN
zagrało 20 zawodników (wśród nich czterech
juniorów, którzy chcieli sprawdzić się i podnieść swój poziom, grając z lepszymi szachistami).
W grupie „A” wygrał doświadczony szachista
Kazimierz Tchórzewski z wynikiem 6½ pkt
z siedmiu partii. Kolejne miejsca zajęli: Robert
Sowa (5½ pkt), Krzysztof Lach (5 pkt) i Henryk
Duzdowski (5 pkt). Po cztery punkty zdobyli:
Zbigniew Wiatrowski, Jan Zbijowski, Leszek
Suder, Andrzej Kostowski. Bardzo dobrze
zaprezentowali się seniorzy z Radzionkowa:
Henryk Duzdowski (czwarte miejsce), Jan Zbijowski (szóste miejsce) i Leszek Suder (siódme
miejsce).
W grupie „B” bardzo dobre wyniki uzyskali
Jakub Herwy i Arkadiusz Hopek (po 6½ pkt).
Kolejne miejsca zajęli: Jakub Grzesiczek i Patryk Tomczyk (po 5 pkt), a także Alicja Hajduk, Mariusz Zaniewski i Krzysztof Grzeszek
(po 4½ pkt). Zaciekle walczył dziesięcioletni
Zbigniew Wiatrowski z Bytomia. Młody zawodnik toczył wyrównane boje z doświadczonymi szachistami i uzyskał znakomity wynik 4 pkt z 7 partii w grupie seniorów!
Duży talent zaprezentował debiutujący
na Grand Prix – Patryk Tomczyk, który robi
duże postępy. Choć szachami zaczął interesować się dopiero kilka miesięcy temu, mimo
to w grupie juniorów był najlepszy z Radzionkowa.
Zawody sędziował Rudolf Sobczyk przy asyście Wojciecha Hajdy. Szczegółowe wyniki
turnieju znaleźć można na stronie: chessarbiter.com. Organizatorami Grand Prix są: Stowarzyszenie Szachowe Pionek Radzionków,
Urząd Miasta Radzionków, CK „Karolinka”
oraz sponsorzy. Składamy serdeczne podziękowania dla inicjatorów i organizatorów, którzy wsparli finansowo organizację przedsięwzięcia. Termin kolejnych rozgrywek Grand
Prix jest w trakcie ustalania. 
Zanotował
Rudolf Sobczyk
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UKS „Ruch” Radzionków

Wygrana w halowych
Mistrzostwach Podokręgu Bytom!

UKS „Ruch” Radzionków zdominował tegoroczne „Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Podokręgu Bytom”. Po niecodziennym triumfie rocznika 2005,
który 18 lutego w Bytomiu-Szombierkach zajął 1 i 2 miejsce, także chłopcy
z rocznika 2006 stanęli na najwyższym stopniu podium.
Podopieczni trenera Adama Dyrdy trafili
do grupy II razem z „Polonią” I Bytom, „Unią”
Strzybnica i „Przyszłością” Nowe Chechło.
W pierwszym spotkaniu z „Unią” mimo dużej
przewagi zremisowaliśmy 1:1, a bramkę zdobył
Paweł Szolc (asysta Alan Sitko). Drugim naszym rywalem byli „niebiesko-czerwoni”. Bytomianie pierwsi objęli prowadzenie, jednak
niezawodny ostatnio Paweł Szolc doprowadził do wyrównania. Aby wyjść z grupy „żółto-czarni” musieli wygrać trzecie spotkanie.
Od początku rywalizacji z „Przyszłością” radzionkowianie narzucili mocne tempo, szybko
zdobyli cztery gole (Kotara, Imach, Szolc x2).
Po zmianie pierwszej czwórki piątego gola dorzucił Alan Sitko i takim wynikiem zakończył się
mecz. Asysty na swoim koncie zapisali: Imach,
Szolc, Kotara i Andruszkiewicz.
W półfinale rywalizowaliśmy z AP „Champions”
Piekary Śląskie. Ponieważ w regulaminowym
czasie padł remis 0:0, o tym kto zagra w finale
miały decydować rzuty karne. Jednym z bohaterów okazał się Maciek Kowalczyk, który
znowu obronił „elwra” na turnieju. „Ruch” nie
pomylił się ani razu i wygrał 3:1. Do siatki trafiali:
Szymon Ciongwa (Król Rzutów Karnych na Cider Cup), Kuba Segert (kapitan) oraz Paweł
Szolc.
Pojedynek finałowy okazał się rewanżem
za mecz grupowy, gdyż po raz drugi tego dnia
zmierzyliśmy się z „Polonią” I Bytom. Rywale
znowu objęli prowadzenie. Szybko wyrównał
Dawid Kotara i mecz rozpoczął się na nowo. Podobnie jak w grupie, mecz stał na wysokim poziomie. Mimo szans obydwu zespołów więcej
goli już nie padło i o zwycięstwie po raz trzeci

tego dnia miały decydować rzuty karne. Znowu z bardzo dobrej strony pokazał się Kowalczyk – broniąc pierwszy strzał „Polonistów”.
Emocje na wodzy utrzymali Szymon oraz Paweł i w szeregach „żółto-czarnych” zapanowała wielka radość! Nie był to jednak koniec
dobrych wiadomość: podczas podsumowania
turnieju i wręczania nagród indywidualnych
Paweł Szolc został nagrodzony statuetką Najlepszego Strzelca Imprezy!
„Cidry” zagrały w składzie: Maciek Kowalczyk
(GK), Bartek Andruszkiewicz, Dawid Kotara,
Alan Sitko, Paweł Szolc, Kuba Segert (C), Max
Cieniawski, Damian Imach, Arek Anczok, Dawid Napieraj, Szymon Ciongwa, Maciek Treter. Dziękujemy Rodzicom i Dziadkom, którzy
dzielnie wspierali nas przez cały turniej. Gratulujemy kolegom z Bytomia i Piekar Śląskich
miejsca na podium. Brawa należą się także
wszystkim pozostałym zespołom, które pokazały kawał dobrej piłki. Dziękujemy organizatorom – Podokręgowi Bytom i już czekamy
na kolejny za rok.
***
Ruszyły zapisy do Górnośląskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Aktualnie prowadzony jest nabór na rok szkolny
2017/2018 do klas IV, V, VI, VII szkoły podstawowej oraz I klasy liceum ogólnokształcącego.
Zapisywać się można na dwa profile: piłka
nożna – chłopcy, siatkówka – dziewczęta. Więcej informacji na stronie internetowej: http://
ruchradzionkow2002.futbolowo.pl oraz pod nr
tel.: 506 564 912. 

SPORT W KURIERZE

Sukcesy
radzionkowskich
judoczek
25 lutego w Ostrawie odbył się turniej
judoków Grand Prix 2017, w którym
wystartowało ponad 1000 zawodników w czterech kategoriach wiekowych. W zawodach wzięli udział reprezentanci m.in. Polski, Rosji, Czech,
Ukrainy, Niemiec, Austrii i Słowacji.
Grand Prix rozgrywane było na ośmiu
polach walki. W rozgrywkach nie zabrakło zawodniczek z Uczniowskiego
Klubu Sportowego PMDK „Ikizama”
Radzionków. Karolina Rosa i Laura Jaśniak wystartowały w kategorii młodziczek. Karolina stoczyła pięć walk
i zajęła czwarte miejsce. Natomiast
Laura Jaśniak (waga 44 kg) zakończyła
rywalizację na pierwszej walce.
– To był bardzo mocny turniej. Nasze
dziewczyny dopiero się uczą i zdobywają cenne doświadczenie – mówi
Grzegorz Czajka z Uczniowskiego
Klubu Sportowego PMDK „Ikizama”
Radzionków.
****
Zawodniczki z radzionkowskiego
klubu Ikizama Judo 25 marca wzięły
udział w Międzynarodowym Turnieju
w Bardejovie na Słowacji. Na macie
walczyli reprezentanci m.in.: Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Słowacji, Ukrainy,
Polski, Węgier oraz Macedonii. Karolina Rosa i Laura Jaśniak zdobyły brązowe medale w swoich kategoriach
wagowych. Następnego dnia na macie odbył się camp, w którym wzięli
udział wszyscy zawodnicy turnieju.
Prowadzącymi byli Mistrz Świata i Europy, reprezentant Kosowa – Anton
Cena oraz olimpijczyk z Ukrainy – Serghij Drebot. 

