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Reforma oświaty

Znamy kierunek zmian edukacyjnych w mieście
W trakcie lutowej sesji Rady Miasta
Radzionków radni podjęli uchwały
związane z wdrożeniem reformy edukacji na terenie naszego miasta.
Władze Miasta Radzionków, dostosowując się
do wymuszonych przepisami zmian, podjęły
działania, aby przeprowadzić reformę w jak
najmniej inwazyjny sposób, uwzględniając
przede wszystkim dobro uczniów, nauczycieli
oraz personelu administracji i obsługi. Dlatego przyjęto koncepcję włączania gimnazjów
do szkół podstawowych i ich powolnego
wygaszania w kolejnych latach. Wybranie tej
opcji, tj. wykorzystania bazy bardzo dobrze
wyposażonych gimnazjów, pozwoli najpłynniej i najefektywniej przejść od sześcioletniej
do ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie de facto nie powinni odczuć tej zmiany.
Reforma oświaty jest rozłożona w czasie.
Zgodnie z przyjętą koncepcją, Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1, która jako
ośmioletnia będzie funkcjonować w dwóch
siedzibach. W dotychczasowej obowiązek
szkolny będą realizowali uczniowie klas I-IV,

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1
natomiast uczniowie klas V-VIII będą uczęszczali do siedziby Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka (czyli gimnazjaliści zostaną
w swojej dotychczasowej siedzibie). Oczekiwanym efektem tego rozwiązania będzie brak
dwuzmianowości i mała liczebność dzieci

w klasach, co powinno pozytywnie wpłynąć
na poziom nauczania.
Z kolei Gimnazjum nr 2 w obecnie funkcjonującym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych zostanie włączone do przekształconej
w ośmioletnią Szkoły Podstawowej nr 4.
str. 5

Inwestycje, remonty, prace budowlane

Przebudowa coraz bliżej

Będzie boisko

Pod koniec stycznia został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej robót budowlanych związanych z przebudową ul. 27 Stycznia w Radzionkowie oraz budową łącznika od ul. św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów.

Boisko do piłki nożnej znajdujące się
na terenie Księżej Góry w najbliższych
miesiącach zyska nową nawierzchnię.

– W ramach przebudowy ulicy 27 Stycznia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wymieni główny kanał ogólnospławny oraz przyłącza sanitarne do budynków. Wpusty uliczne wraz
ze studzienkami i przykanalikiem będą wymienione i włączone będą do nowo wybudowanego
kanału. Przeprowadzona zostanie również regulacja pionowa urządzeń podziemnych. Prace obejmą też wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni z mas bitumicznych oraz chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej. Pojawi się także nowe oznakowanie drogowe – pionowe i poziome – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu
Miasta Radzionków.
Z kolei w ramach budowy łącznika od ul. św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów będzie wykonana
podbudowa, regulacja pionowa urządzeń podziemnych, zabudowa krawężników i obrzeży, a
także położona nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Prace obejmą też wykonanie oznakowania drogowego – pionowego i poziomego. 

10 stycznia gmina podpisała umowę na
przeprowadzenie stosownych prac z firmą
InterHall Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Plac budowy przekazano 12 stycznia. Roboty
rozpoczną się w odpowiednich warunkach
atmosferycznych, tj. jeżeli w okresie 14 dni
wystąpi temperatura powietrza powyżej 0°C
i równocześnie nie będzie opadów. W ramach
zadania zostanie wymieniona nawierzchnia
boiska, która następnie zasypana będzie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.
Koszt inwestycji to ok. 332 tys. zł. 
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Akcja – reakcja
rozmowa z Jakubem Janiakiem
nowym dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Dyrektorem radzionkowskiego ośrodka jest Pan od niedawna, jednak z obszarem polityki społecznej jest Pan związany od wielu lat...
Dokładnie od czternastu. Pracę zacząłem w Katowickim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących
Wsparcia „Opoka”, gdzie jako terapeuta zajęciowy ponad dwa lata zajmowałem się seniorami w jednym z Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Już wtedy zacząłem interesować się grantami i tzw. fundraisingiem, co w dość szybkim czasie przyczyniło się do pozyskania sporych
środków na utworzenie klubu seniora, klubu integracji społecznej oraz
tematycznych grup wsparcia. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywałem w Gliwicach, prowadząc ośrodek dla organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne. Następnie, podejmując
zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach,
miałem przyjemność koordynować pierwszy realizowany w mieście
projekt związany z prowadzeniem wirtualnego inkubatora społecznej
przedsiębiorczości, którego głównym zadaniem było tworzenie podmiotów gospodarczych oraz ekonomii społecznej. W ciągu dziewięciu miesięcy udało się uruchomić ponad 50 nowych inicjatyw. W tym
czasie zaangażowałem się także w pozyskiwanie funduszy unijnych.
Po zakończeniu katowickiego projektu, wygrałem konkurs na stanowisko koordynatora projektu systemowego w chorzowskim ośrodku
pomocy społecznej, gdzie zajmowałem się głównie aktywizacją bezrobotnych w ścisłej współpracy z zespołami pracowników socjalnych.
W międzyczasie założyłem i prowadziłem też stowarzyszenie zajmujące się tworzeniem programów aktywności lokalnej. Jestem również
twórcą dziennego centrum pobytu dla osób z otępieniami i afazją, które działa w Chorzowie do dzisiaj. Następnym poważnym przystankiem
był Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, gdzie przepracowałem pięć
lat. Kiedy zaczęto szukać osoby na stanowisko dyrektora ośrodka w Radzionkowie, poczułem, że przyszedł czas na kolejne wyzwanie. Złożyłem aplikację wraz z koncepcją rozwoju placówki, która – jak widać
– spotkała się z akceptacją komisji konkursowej i władz gminy.
Z pewnością miał Pan już czas zaznajomić się z miastem. Jakie są
największe problemy społeczne gminy?
Po wstępnym przeanalizowaniu statystyk i dokumentów jestem przekonany, że szczególnie trzy grupy społeczne wymagają większego
wsparcia niż dotychczas. Są to osoby długotrwale bezrobotne, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Będziemy również podejmować inicjatywy na rzecz wspierania rozwiązywania pozostałych problemów – rodzinnych czy związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych
oraz dziedziczonej biedy i ubóstwa. W najbliższym czasie w ośrodku
pracę rozpocznie asystent rodziny. Jestem również po kilku rozmowach
z szefami pozostałych jednostek miejskich, w tym z komendantem policji i straży miejskiej, którzy wykazują dużą wolę współpracy w zwalczaniu negatywnych zjawisk społecznych. Jedną z najcenniejszych
rzeczy we wspólnocie samorządowej jest umiejętność wzajemnego
współdziałania – co na każdym kroku daje się tu zauważyć. Wiedza
i otwartość na drugiego człowieka samego burmistrza Radzionkowa

oraz pozostałych pracowników urzędu w zakresie problematyki pomocy społecznej stanowi nieoceniony pakiet startowy, którego życzę
każdemu dyrektorowi rozpoczynającemu pracę w podobnej gminie.
Myślę, że tego inni mogą nam po prostu pozazdrościć. W małych gminach, takich jak Radzionków, przy takim nastawieniu społeczności lokalnej, znacznie łatwiej można wypracować efektywniejsze rozwiązania wspierające mieszkańców niż w dużych ośrodkach miejskich, gdzie
anonimowość ludzi oraz nawarstwienie problemów społecznych są
większe i wymagają wdrażania szczegółowych procedur postępowania, które niejednokrotnie są dalekie od samego człowieka. W małych
miejscowościach działania podejmowane są bardziej na zasadzie akcja
– reakcja. Szybciej też widać efekty prowadzonych działań.
W jakim kierunku zamierza Pan rozwijać ośrodek? Jakie cele Pan
sobie stawia?
Kilka tygodni pracy jest zbyt krótkim okresem, by jednoznacznie określić szczegółowe kierunki działań. Tym niemniej na pewno mam bardzo dobre odczucia co do miasta, mieszkańców, przełożonych, a także
zespołu OPS, który ma ogromne doświadczenie, jest otwarty na zmiany i gotowy na nowe wyzwania. Z pewnością znacznie większy nacisk
trzeba położyć na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z budżetu
centralnego oraz funduszy europejskich. Tym bardziej, że Radzionków
otrzyma około pięciu milionów euro z Obszarów Strategicznych Interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Część z tych pieniędzy przeznaczonych
zostanie na projekty społeczne, które jako ośrodek będziemy starać się
jak najlepiej realizować. Chciałbym, aby nasza placówka uzyskała z czasem wizerunek instytucji nowatorskiej, kreatywnej, a przede wszystkim
profesjonalnie realizującej swoje zadania. Osobiście zależy mi przede
wszystkim na dobru naszych podopiecznych, co mam nadzieję, będzie
potwierdzała rzetelnie prowadzona aktywna praca socjalna i asystentura nakierowana na efektywność zatrudnieniową i aktywizację społeczną. Nowym rozwiązaniem z czasem stanie się prowadzenie pracy
metodą animacji lokalnej. Chciałbym, aby OPS był miejscem aktywizacji mieszkańców do działania. Zależy mi na nawiązywaniu dobrych
relacji z naszymi podopiecznymi, jednak nie typowo urzędniczych, ale
międzyludzkich. Zbudowanie wzajemnego zaufania pozwala ludziom
otworzyć się – bardziej szczerze mówić o swoich problemach, prowadzić pracę na posiadanych zasobach, takich jak umiejętności i talenty.
Zdaję sobie sprawę, że początki mogą być trudne, ale jestem przekonany, że małymi krokami uda nam się zmienić bierne postawy wielu
naszych podopiecznych w aktywne. Zmiany czekają też sam ośrodek.
Ze względu na galopująco zmieniające się przepisy, konieczne jest dostosowanie jednostki do obecnie wymaganych standardów.
Jak proces zmian będzie wyglądał w praktyce?
Przede wszystkim wprowadzone zostaną, znane już od paru lat, kontrakty socjalne, które do tej pory w Radzionkowie były praktykowane
str. 3
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Relacja

Ferie pełne zabawy
Ferie w mieście nie muszą być nudne. Przekonali się o tym
najmłodsi mieszkańcy Radzionkowa, którzy w dniach
14-29 stycznia chętnie brali udział w przygotowanych
atrakcjach. Łącznie z oferty miejskich instytucji
publicznych skorzystało ponad 1,5 tys. dzieci!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował bogaty program wydarzeń na hali sportowej. Pierwszy tydzień zimowych wakacji upłynął pod
znakiem gier, zabaw i zajęć ruchowych. Dużą popularnością cieszyły się
warsztaty z samoobrony prowadzone przez Jacka Bienia. Drugi tydzień
to przede wszystkim zawody sportowe. Rozegrano m.in. turniej piłki
nożnej, na który przybyło około 150 uczestników. Wśród zawodników nie
brakowało dziewczyn, które jak równy z równym rywalizowały z chłopakami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zawody siatkarskie i koszykarskie. Ostatni dzień ferii to rywalizacja w badmintonie. W turnieju
wzięło udział około 40 osób, które podzielono na różne kategorie wiekowe. Najlepsi okazali się: Wojtek Stańczak, Jesica Baron, Oskar Skrzypek,
Marek Golus i Marta Konik. Łącznie w feriach z MOSiRem uczestniczyło
około 600 dzieci. Do aktywnego spędzania wolnego czasu zaprosiło
również Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Na sali gimnastycznej odbywały się m.in. zajęcia z zumby, siatkówki i koszykówki.
Interesującą propozycję spędzania wolnego czasu przygotowała też
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie. W ramach „Zimowej
akademii pomysłów” dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych,
w trakcie których wykonywały fantazyjne dekoracje. W Filii Bibliotecznej
przy ulicy Kużaja 19 odbyły się natomiast zajęcia „To zabawa na sto dwa,
bo się smoki lubić da!”. Najmłodsi wykonali figurkę smoka ziejącego
ogniem oraz smocze maski. W zajęciach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 41 dzieci.
Centrum Kultury „Karolinka”, rozumiejąc, jak ważne jest rozwijanie zainteresowań, również w tym roku wyszło naprzeciw oczekiwaniom
uczniów. Podczas prowadzonych warsztatów zajęciowych (haftu matematycznego, „papierowych wariacji”) oraz warsztatów rękodzieła,
dzieci mogły poćwiczyć umiejętności manualne. Dla fanów kina zostały
przygotowane trzy projekcje, w których udział wzięło około 700 osób!
Rodzinne wyjazdy na narty zgromadziły ponad 100 chętnych. Równie
wielkim zainteresowaniem cieszył się teatrzyk dla dzieci pt. „Bajka o kolorach, czyli bajka, w której nie ma smoka”. 

dokończenie ze str. 2
w nikłym zakresie. Wiążą się one z pracą z klientem „na zasobach”,
a więc na odpowiednim wykorzystywaniu umiejętności i zdolności
posiadanych przez daną osobę do zmiany własnej sytuacji. Pracownik
socjalny będzie spisywać z klientem ośrodka odpowiedni dokument,
którego wzór wprowadza odpowiednie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zawarte są w nim określone zobowiązania, których będzie trzeba przestrzegać. Przykładowo pan Kowalski
zobowiązuje się, że wraz z pracownikiem socjalnym przez dwie godziny dziennie będzie uczestniczyć w treningu budżetowym i warsztatach kompetencji społecznych. Te zadania mają pomóc danej osobie
zmienić dotychczasowe nawyki i przyczynić się do tego, że zacznie
aktywniej gospodarować posiadanymi środkami finansowymi oraz
poszukiwać pracy. Czy taka forma wsparcia przynosi efekty? Wszystko
zależy od tego, jak podchodzi się do tego typu rozwiązań. Z pewnością dla wielu osób będzie to nie lada wyzwanie, ale naszym zadaniem,
tam, gdzie widzimy zasadność, nie jest dawanie przysłowiowej „ryby”,
lecz przede wszystkim „wędki”. Krótko mówiąc: zamiast wyręczania –
wspieranie, aktywizowanie i usamodzielnianie. Wierzę, że mieszkańcy
przekonają się do nowych metod pracy i wsparcia. Jeśli chodzi o osoby
starsze, to warto pomyśleć o długofalowych rozwiązaniach nakierowanych na tworzenie w Radzionkowie klubów seniora lub dziennego
ośrodka pobytu podtrzymującego jak najdłużej aktywność seniorów

w lokalnym środowisku. Społeczeństwo starzeje się, naszym priorytetem powinno być więc zadbanie o to, by starsi ludzie byli jak najdłużej
sprawni i aktywni społecznie. Między innymi dlatego mamy pomysł na
utworzenie centrum usług społecznych czy też pracowni aktywności
społecznej, w której moglibyśmy prowadzić działania animacyjne oraz
stworzyć międzypokoleniowy klub spotkań. Budynek posiada duży
i przestrzenny strych, który można na ten cel zaadaptować. Na poczet
tej idei opracowujemy obecnie dla Urzędu Miasta koncepcję. Pomysłów
jest sporo, jednak ich realizacja w dużej mierze uzależniona będzie od
pozyskania odpowiednich źródeł finansowania.
Czy mieszkańcy będą mogli się z Panem spotkać osobiście?
Mieszkańcy już się ze mną spotykają, a drzwi naszego ośrodka zawsze
stoją otworem w godzinach naszej pracy. Oczywiście, ze względu na
liczne obowiązki z czasem będą określone godziny i dni do takich kontaktów, gdzie z odpowiednim wyprzedzeniem będzie można umówić
się na spotkanie. Póki co, jesteśmy w fazie zmian organizacyjnych. Nie
będą to rewolucyjne zmiany, ale niezbędne dla poprawy funkcjonowania jednostki. Wszystko po to, by nasza placówka jak najpełniej odpowiadała na potrzeby mieszkańców. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Morskie opowieści
o radzionkowskim frachtowcu
O historii powstania statku M/S „Radzionków”, jego
załodze, a także odbytych rejsach, rozmawiano
31 stycznia w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Tego dnia odbyło
się spotkanie promocyjne książki „M/S »Radzionków«
historia statku i ludzi” przybliżającej dzieje statku.
W dyskusji o tradycjach marynistycznych w naszym
mieście udział wzięli Marek Wrodarczyk – autor publikacji i pasjonat marynistyki, Emilia Bacia – matka chrzestna statku oraz Jan Wieczorek – marynarz,
członek pierwszej załogi M/S „Radzionków”.
Z inicjatywą opisania dziejów statku M/S „Radzionków” wystąpił burmistrz miasta Gabriel
Tobor. W tej sprawie zwrócił się do Marka
Wrodarczyka, pasjonata marynistyki.
– Bardzo ucieszyłem się z tego pomysłu, dlatego z chęcią podjąłem wyzwanie. Ten statek to
część historii naszego miasta, dlatego propozycja pana burmistrza była dla mnie wielkim wyróżnieniem – mówi autor.
Książka powstała, by uchronić od zapomnienia ten fragment dziejów Radzionkowa, który przypomina o jego związkach z morzem,
a także stanowi o przywiązaniu mieszkańców
do tradycji i historii. Opisuje historię statku
i ludzi z nim związanych. Publikacja powstała
m.in. na bazie archiwalnych opracowań oraz
materiałów udostępnionych przez Polskie Linie Oceaniczne i osoby prywatne.
M/S „Radzionków” był drobnicowcem przeznaczonym do przewozu towarów sypkich
oraz kontenerów. Miał blisko 124 m długo-

Od lewej: Marek Wrodarczyk, Emilia Bacia, Jan Wieczorek

ści, 17 m szerokości i 6,6 m zanurzenia. Jego
załoga liczyła 33 osoby. Statek mógł zabrać
w rejs także ośmiu pasażerów. Zwodowany
został 15 lipca 1972 roku, matką chrzestną została Emilia Bacia. Jak wspominała pani Emilia, początkowo matką chrzestną miała być
najstarsza mieszkanka Radzionkowa, jednak
w trakcie przygotowań z różnych względów
zdecydowano, że zostanie nią żona przodującego górnika z obchodzącej właśnie stulecie
istnienia KWK „Radzionków”. Zgodnie z przywilejem, miała być zabrana w pierwszy rejs
frachtowca. Niestety załatwienie wszystkich
formalności przedłużyło się, dlatego pani
Emilia wypłynęła w drugą morską wyprawę
statku. W kolejnych latach odbyła jeszcze trzy
rejsy po Morzu Śródziemnym. Jak przyznała,
w trakcie jednego rejsu sztorm był tak duży,
że kapitan zasugerował pani Emilii, by – jako
kobieta obecna na pokładzie – wyrzuciła coś
ze swojej garderoby do morza, aby uspokoić
Neptuna – boga wód.

– Śmiejąc się trochę z tych przesądów, posłuchałam kapitana i wrzuciłam do morza swoje rajstopy. Ku mojemu zaskoczeniu, morze
po jakimś czasie się uspokoiło – wspominała
z uśmiechem.
W trakcie spotkania sporo miejsca poświęcono także morskim tradycjom miasta,
które zapoczątkowano już w okresie międzywojennym i są pielęgnowane do dzisiaj.
Goście oglądać mogli również wystawę marynistyczną, na której zgromadzono kolekcję
medali Polskich Linii Oceanicznych, czapek
marynarskich oraz muszle ze zbiorów pana
Jacka Glanca.
Publikacja „M/S »Radzionków« historia statku i ludzi” wydana została nakładem tysiąca
egzemplarzy przez Urząd Miejski w Radzionkowie. Można ją nabyć w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w cenie 15 zł. 
(ŁK)

W poszukiwaniu świadków historii
Przypominamy, że młodzież cały czas
może zgłaszać swój udział do konkursu
szkolnego „W poszukiwaniu świadka historii”, organizowanego m.in. przez Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku. Adresowany jest on
do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Zadanie uczestników polegać będzie na wcieleniu
się w role historyków – badaczy i utrwaleniu
w formie nagrania dźwiękowego wywiadu
ze „świadkiem historii”. Należy nagrać relację
osoby, która z racji wieku lub pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego, uczestniczyła lub obserwowała ważne wydarzenia
w swoim regionie. Wywiady powinny być nie
krótsze niż 2 minuty i nie dłuższe niż 10 minut.
Zgłoszony do konkursu wywiad powinien dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:

1. Okres poprzedzający II wojnę światową
Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje rodzinne, zwyczaje doroczne,
obrzędy itp.).
2. Okres II wojny światowej
Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.); walki
na frontach w okresie wojny; wywózki, deportacje w okresie wojennym (transport, warunki
w obozach przejściowych, życie w obozach).
3. Okres powojenny (1945-1952)
Organizacja życia po wojnie, nowy porządek; migracje ludności po wojnie (deportacje
do ZSRR, przesiedlenia na „ziemie odzyskane”, wysiedlenia na zachód); mój region pod
sowieckimi wpływami.
Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić
w Centrum do 28 lutego br. osobiście lub

mailowo, bądź kontaktując się za pośrednictwem szkoły. Po upływie terminu zgłoszeń,
uczestnicy przejdą specjalne szkolenie z zakresu technik prowadzenia wywiadów ze „świadkami historii”. Następnie gotowe prace należy
dostarczyć do 21 kwietnia br. Autorzy najwyżej
ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Szkoła, z której dostarczonych będzie najwięcej świadectw konkursowych, otrzyma nagrodę specjalną: ekran projekcyjny. Wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznej Nocy
Muzeów. Dodatkowo najlepsze prace zostaną
umieszczone na stronie internetowej Centrum
oraz na stronie projektu Archiwum Historii Mówionej (www.e-historie.pl), a także w planowanej publikacji pokonkursowej.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne
są na stronie: www.deportacje45.pl. 
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Pomóż i oddaj krew
Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” oraz Urząd Miasta Radzionków serdecznie zapraszają
do udziału w akcji poboru krwi. Wszystkich chętnych do oddania
krwi zapraszamy na parking przy Urzędzie Miasta w sobotę 4 marca,
w godzinach od 9.00 do 14.00. Krwiodawcy, którzy w tym dniu oddadzą
krew, otrzymają w Punkcie Krwiodawstwa paczkę ze słodyczami oraz
talon na obiad ufundowany przez Urząd Miasta Radzionków.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
wystosowało szczególne podziękowania za wkład i realizację szczytnych i humanitarnych idei honorowego krwiodawstwa poprzez pomoc w zorganizowaniu akcji honorowego oddawania krwi w Radzionkowie przy Urzędzie Miasta w roku 2016. Podczas wszystkich akcji
do oddawania krwi zgłosiło się 269 osób, a 207 osób oddało łącznie
93 150 ml krwi. Dziękujemy! 

Muzycznie
w Nowy Rok
W kalendarz wydarzeń w mieście na stałe wpisał się już
Koncert Noworoczny, który każdego roku gromadzi spore
grono mieszkańców Radzionkowa i zaproszonych gości,
wspólnie świętujących rozpoczynający się rok.

Apel do mieszkańców

Nie inaczej było 8 stycznia w Centrum Kultury „Karolinka”, gdzie odbył
się koncert zatytułowany „Nad pięknym modrym Dunajem”. W jego
trakcie publiczność miała okazję wysłuchać przede wszystkim walców
i polek Johanna Straussa, a także utworów innych kompozytorów. Ze
sceny rozbrzmiały znane wszystkim melodie m.in. „Czardasz” czy kankan w wykonaniu Śląskiej Operetki Kameralnej pod dyrekcją Dariusza
Kasperka. Autorem scenariusza oraz prowadzącym był Jacek Woleński.
Koncert uświetniły też występy solistów. Na koniec koncertu burmistrz
miasta Gabriel Tobor złożył obecnym noworoczne życzenia. 

Nie dokarmiaj gołębi!

Inwestycje

W trosce o zdrowie mieszkańców Radzionkowa, a także czysty wygląd naszego miasta, apelujemy o niedokarmianie dziko żyjących
gołębi! Są one żywicielami i nosicielami niebezpiecznych dla człowieka pasożytów, a pozostawione przez nie resztki jedzenia są wspaniałą
pożywką dla gryzoni, np. szczurów i myszy. Pieczywo, które zwykle
rzucamy gołębiom, nawet jeśli nie jest spleśniałe, zawiera w sobie mnóstwo „polepszaczy”, proszku do pieczenia i innych chemicznych dodatków. Ptaki nie są przystosowane do jedzenia takiego pokarmu i mogą
od niego chorować. Dokarmianie gołębi, a tym samym oswajanie z człowiekiem, powoduje niekontrolowany wzrost ich liczebności. W zagęszczonej populacji dochodzi do łatwego rozprzestrzeniania się chorób,
nienaturalnych zachowań czy deformacji kończyn. Dostarczanie łatwego pożywienia powoduje, że ptaki nie szukają już niczego same, żerując
jedynie na tym, co dostaną.
Ptasie odchody są zagrożeniem sanitarnym, zetknięcie się z nimi może
powodować około 60 chorób zakaźnych np. pleśniawki, choroby dróg
oddechowych i układu pokarmowego, zapalenie opon mózgowych, histoplazmozę, grzybicę, kryptokokozę, salmonellozę czy bardzo groźną
ornitozę. Odchody gołębi powodują też ogromne obniżenie estetyki
miasta, generują dodatkowe koszty związane z ich sprzątaniem. Dlatego
zwracamy się z apelem o niedokarmianie gołębi, jednocześnie przypominamy, że rozrzucanie jakichkolwiek odpadów, w tym jedzenia, w miejscach publicznych jest zanieczyszczaniem środowiska, a zatem stanowi
łamanie przepisów porządkowych. Podstawą do podejmowania interwencji przez odpowiednie służby jest kodeks wykroczeń, w myśl którego, zgodnie z art. 145, zakazuje się zaśmiecania i zanieczyszczania terenów publicznych pod karą nagany lub grzywny. 

Do remontu
W najbliższych tygodniach, gdy tylko warunki atmosferyczne na
to pozwolą, rozpocznie się przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego, należącej do gminy – przy budynkach od nr 64 do nr 94. Prace
wykona PIDP Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Józef Pietryga
z siedzibą w Radzionkowie. Koszt robót to blisko 70 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest w maju br. 

Nowa droga
Gmina zaplanowała w tym roku budowę pierwszego odcinka
drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały. W ramach zadania zostanie
wybudowana droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o długości ok. pół kilometra z dwoma rondami (odcinek od ul. Knosały do
ul. Sadowej). Powstanie też ścieżka rowerowa, pojawi się nowe oświetlenie oraz system odwodnienia (m.in. kanalizacja deszczowa, rowy
odwadniające, przepust dla małych zwierząt). Obecnie trwają prace
nad ogłoszeniem przetargu nieograniczonego. Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych planowane jest w bieżącym roku. 

Znamy kierunek zmian...
dokończenie ze str. 1

Odznaczenia za długoletnie
pożycie małżeńskie
Pary małżeńskie obchodzące w 2017 roku jubileusz 50-lecia oraz 60-lecia
pożycia małżeńskiego, zameldowane na pobyt stały w Radzionkowie,
proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 5 (parter) celem wypełnienia wniosku
o przyznanie odznaczenia.
Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:
•• poniedziałek, wtorek, czwartek – w godz. od 7.00 do 15.00
•• środa – od 7.00 do 17.00
•• piątek – od 7.00 do 13.00. 

Natomiast sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 zostanie przekształcona w ośmioletnią i pozostanie w swojej dotychczasowej siedzibie.
Dodatkowo, aby zabezpieczyć miejsca dla trzylatków, miasto udostępni przedszkolom dwie nowe siedziby. Przedszkole nr 4 zyska pomieszczenia na terenie obecnego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, a Przedszkole nr 2 będzie dodatkowo funkcjonowało na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1. Sześciolatki, wraz ze swoimi nauczycielami,
będą realizować roczne przygotowanie przedszkolne na terenie SP
nr 1 i SP nr 4, a gmina wyłoży dodatkowe środki na przygotowanie sal,
dostosowanie sanitariatów i placów zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta i uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, kolejnym krokiem będzie podjęcie
uchwał właściwych, które usankcjonują dokonane zmiany. 
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Nowe wyposażenie
dla szkół
naszego miasta
W ostatnich tygodniach wszystkie radzionkowskie szkoły otrzymały po 5 tys. zł na
wyposażenie gabinetów higienistki. Środki
pochodziły z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej
przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. W ramach przyznanych środków zakupiono m.in.: nowe szafki
kartotekowe i lekarskie, kozetki, wagi, stoliki
zabiegowe, apteczki pierwszej pomocy HACCP
oraz apteczki dla szkół w plecaku.
Dodatkowo w ramach rządowego programu
„Bezpieczna+” Szkoła Podstawowa nr 1 oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymały dofinansowanie w wysokości 7,6 tys. zł, a Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka – 8 tys. zł.
Środki zostały przeznaczone na zapewnienie
bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w placówkach. Z otrzymanych pieniędzy zakupiono pomoce edukacyjno-dydaktyczne, w tym m.in. sprzęt elektroniczno-informatyczny i sportowy. 

Kolejne książki
o Radzionkowie

Śląski Ogród Botaniczny

Będzie się działo!
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie to urokliwe miejsce, o czym nie
trzeba przekonywać tych, którzy tu bywają. Możemy tylko przypomnieć,
że wstęp do Ogrodu jest bezpłatny, a bramy otwarte od świtu do zmroku,
zarówno latem, jak i zimą.
Chętnie korzystają z tego miejsca spacerowicze w różnym wieku, biegacze, rodzice z dziećmi,
przyrodnicy oraz grupy szkolne podczas lekcji przyrody. Dodatkowo pracownicy Ogrodu starają się, aby to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne, organizując różne wydarzenia. Co czeka nas w bieżącym roku?
Nowością są wystawy fotograficzne prezentowane na płocie Ogrodu wzdłuż ulicy Zejera.
Pierwszą z nich są „Ogrody Japonii” autorstwa Stanisława Roszkowskiego, kolejne pojawią się
wkrótce. A jeśli już o fotografii mowa, to od lutego w Ogrodzie realizowany jest we współpracy
ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody kurs fotografii przyrodniczej.
W tym roku czekają nas trzy niedzielne imprezy przyrodniczo-ekologiczne w ramach „Śląskiego Kalendarza Ekologicznego”: 26 marca – „Dzień Wierzby”, 21 maja – „Dzień Bioróżnorodności” oraz 24 września – „Dożynki”. Imprezy mają charakter rodzinny, każdy znajdzie coś dla
siebie. W te dni otwarte są ogrodowe pracownie, odbywają się liczne warsztaty, gry terenowe,
wycieczki, pokazy i prelekcje. Dla najmłodszych przygotowywane są strefy aktywności plastycznej oraz sportowej. Harmonogramy świąt publikowane są na bieżąco na stronie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego: www.obradzionkow.robia.pl. Możemy już zdradzić, co będzie się działo
podczas „Dnia Wierzby”. Wśród atrakcji będzie wspólna budowa żywej altanki, wyplatanie koszyków, tworzenie kompozycji florystycznych, wielkanocny kiermasz, kącik ogrodnika, „kotki
na wierzbie”, poszukiwanie wiosny i wiele, wiele innych.
Początek roku to także dobra pora do planowania wakacji, a nawet ich zakończenia. W ogrodowym kalendarzu zaznaczona jest więc data 31 sierpnia, bo w tym dniu w Ogrodzie odbędzie
się wyjątkowy piknik. A dla nauczycieli oraz ich uczniów przygotowywane są cyklicznie scenariusze interesujących zajęć lekcyjnych, które odbywają się w terenie lub w pracowniach Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej – mikroskopowej oraz laboratorium. W ofercie są tematy
ściśle przyrodnicze, chemiczne, geologiczne, a także o charakterze artystycznym. To oczywiście nie wszystkie wydarzenia, na które można liczyć w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Zachęcamy do śledzenia strony oraz FB Ogrodu. Zapraszamy również do współpracy z Ogrodem
i przedstawienia swoich pomysłów. Więcej szczegółów dotyczących edukacji oraz umawianie
terminów warsztatów pod nr tel.: 534 99 45 77. 

Zimowe Ptakoliczenie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie poleca najnowsze publikacje wydane
przez Urząd Miasta Radzionków: „M/S »Radzionków« historia statku i ludzi” autorstwa
Marka Wrodarczyka oraz album fotograficzny
„Radzionków. Serce Śląska”. Te wyjątkowo interesujące i pięknie wydane publikacje ukazały
się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie są do
nabycia, w atrakcyjnych cenach 15 i 30 zł, w Bibliotece Głównej i Filii Bibliotecznej MBP, w godzinach otwarcia placówek. Zachęcamy do zakupu! 

Jak co roku, w ostatni weekend stycznia w całej Polsce odbywały się wycieczki ornitologiczne w ramach Zimowego Ptakoliczenia. Ptaki liczyliśmy także w Radzionkowie, a inicjatorem wydarzenia był Śląski Ogród Botaniczny. W mroźny, słoneczny, niedzielny poranek 29
stycznia w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej zebrała się grupa 31 osób (dorosłych i dzieci)
chętnych do tropienia ptaków. Przewodnikiem był Łukasz Fuglewicz – doświadczony ornitolog
– amator i wspaniały edukator przyrody. Po krótkim wstępie, zapoznaniu się z zasadami i zaopatrzeniu w lornetki, wyruszyliśmy do ogrodu.
Pierwsze okazy obserwowaliśmy tuż przy Stacji na wielkim świerku i były to sikory oraz sierpówka. Trasa naszego spaceru wiodła brzegiem księżogórskiego parku, a następnie przez tereny
na granicy z Piekarami Śląskimi dotarliśmy do ogrodu botanicznego, skąd po zrobieniu niewielkiej pętli wróciliśmy do budynku na ciepłą herbatę i podsumowanie. W sumie zanotowaliśmy 34
okazy z 21 gatunków. Poza obserwacjami i liczeniem, przewodnik dzielił się z uczestnikami licznymi informacjami z życia nie tylko ptaków. Było inspirująco i ciekawie. A dodatkowo towarzyszyła
nam przez cały czas pani redaktor z Polskiego Radio Katowice, więc można jeszcze posłuchać
tych ciekawostek i wrażeń w dwóch audycjach Eko-Ranka (wyemitowane 5 i 12 lutego, do odsłuchania na stronie: http://www.radio.katowice.pl/audycje-radia-katowice.html).
W trakcie naszej wędrówki zaobserwowaliśmy następujące gatunki ptaków: bogatka
(2 szt.), dzięcioł duży (1 szt.), dzwoniec (3 szt.), gil (7 szt.), kos (1 szt.), kowalik (2 szt.), modraszka (9 szt.), raniuszek (5 szt.), sierpówka (2 szt.), sójka (1 szt.), sroka (1 szt.). Podsumowanie całej
akcji ogólnopolskiej jest dostępne na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
(www.otop.org.pl), które na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków
najliczniej spotykanych zimową porą w parkach i ogrodach. Od siedmiu lat na pierwszym miejscu notowana jest krzyżówka. Na kolejne Zimowe Ptakoliczenie zapraszamy za rok! 
Julia Góra
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Opowieść o złym smogu z szansą na happy end
Tegoroczna zima okazuje się być przełomowa w walce
o czyste powietrze – nie z powodu radykalnej zmiany
jego jakości, ale ze względu na zainteresowanie się
problemem przez ogólnopolskie media.
Środki masowego przekazu nie tylko dostrzegły smog, przez który
już nic innego nie widać, ale przede wszystkim nadały tematowi wysoki priorytet. I tak jesteśmy ostatnio bombardowani informacjami
o wystąpieniach, poziomach, przyczynach, zagrożeniach i sposobach
ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prowadzony jest nawet niechlubny ranking najbardziej „zakopconych” miast,
w którym lider zmienia się niemal codziennie. Za głosem mediów
poszli politycy – od władz regionalnych, poprzez krajowe, aż do tych
europejskich. Przygotowywane są rozmaite przepisy antysmogowe.
Sejmik śląski przyjął projekt stosownej uchwały dla naszego województwa, w myśl którego już od następnego sezonu grzewczego nie
będzie można palić najgorszymi rodzajami paliw stałych, a na najbliższe lata przewiduje się wymianę wszystkich kotłów węglowych
na takie, które posiadają wyśrubowane certyfikaty emisyjne, a także
na kotły gazowe czy wymienniki ciepła z sieci miejskiej. Z Warszawy
płyną informacje o rządowych pracach nad rozporządzeniami regulującymi kwestie jakości paliw stałych dla indywidualnego ogrzewnictwa oraz zakazującymi produkcji i handlu urządzeniami grzewczymi niespełniającymi obowiązujących norm. W końcu nagłaśniane
są wieloletnie oraz nowo powstałe oddolne inicjatywy społeczne,
mające na celu edukację w zakresie niskiej emisji i promocję działań
na rzecz poprawy jakości powietrza. Oby tylko ten medialno-polityczny przekaz nie zakończył się wraz z końcem sezonu grzewczego,
bo choć trudno przewiduje się przyszłość, to akurat w kwestii smogu
można być pewnym, że powróci.
Jeżeli w życie wejdą dobre przepisy antysmogowe, a za nimi popłyną pieniądze na poprawę jakości powietrza, niewątpliwie będzie
to przełom w walce o czystą i zdrową atmosferę. Myli się jednak ten,
kto sądzi, że dotychczas nic nie zrobiono, aby ograniczać niską emisję. Te działania – podejmowane przez organizacje pozarządowe,
samorządy, fundusze czy jednostki naukowo-badawcze – może nie
są spektakularne, ale metodą małych kroków przyczyniają się do poprawy stanu tego elementu środowiska. Wprowadzenie rozwiązań
systemowych niewątpliwie pozwoli zintensyfikować ich dotychczasową aktywność.
Radzionkowski samorząd w minionym roku kontynuował dotychczasowe działania oraz podjął nowe inicjatywy na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W 2016 roku tutejszy urząd udzielił mieszkańcom
62 dotacji do modernizacji systemów ogrzewania na łączną kwotę
około 315 tys. zł, z czego ponad 171 tys. zł pochodziło ze środków

Opłata za odpady
komunalne
Referat Ochrony Środowiska przypomina mieszkańcom Radzionkowa, że wysokość wnoszonej do urzędu miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna
od liczby osób faktycznie zamieszkujących w danej nieruchomości,
a nie od liczby osób zameldowanych.
Tak więc zameldowanie, wymeldowanie lub zgłoszenie zgonu nie
jest uwzględniane „z automatu” w płatnościach za wywóz odpadów.
Zmianę taką uwzględnia się dopiero po złożeniu nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
którą należy złożyć w urzędzie w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany. 

budżetu miasta, a 144 tys. zł pozyskano z funduszy ochrony środowiska (w tym ponad 80 tys. zł z bezzwrotnej dotacji). Warto wspomnieć, że w ostatnich dwóch latach znacząco wzrosła zarówno liczba
udzielanych dotacji, jak i wysokość wydatków ponoszonych na ten
cel. Oprócz systemu zachęt finansowych do inwestycji w ekologiczne ogrzewanie, gmina organizowała różnego rodzaju akcje edukacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwu, czym jest
niska emisja i jakie zagrożenia ze sobą niesie, ale przede wszystkim
co robić, aby poprawić zły stan powietrza. Hitem okazały się spotkania „Uczynić z dymu ciepło” (6 października 2016 r. w CK „Karolinka”
w Radzionkowie i 12 stycznia 2017 r. w ZSPG w Rojcy), podczas których
eksperci, a zarazem pasjonaci z rybnickiego portalu internetowego
www.czysteogrzewnie.pl, skutecznie przekonywali, że warto zmienić
swoje nawyki i zacząć rozpalać kocioł węglowy „od góry”, co jest zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Nauka prawidłowego palenia
w tym przypadku na pewno nie poszła z dymem. Ponadto w domach
mieszkańców pojawiły się materiały edukacyjne (np. gazeta „Polskie
ciepło” wydana w ramach kampanii „EkoLogiczna Gmina”), a w lokalnej prasie i internecie artykuły o tematyce ochrony powietrza. Gdy
jednak marchewka nie skutkuje, trzeba użyć kija. Z końcem 2015 roku
straż miejska zaczęła sprawdzać, czy w przydomowych kotłowniach
nie spala się odpadów. Takich kontroli przeprowadzono już kilkadziesiąt, a w części z nich brał udział rzeczoznawca, który pobierał próbki
popiołu do analizy laboratoryjnej. Kilka interwencji zakończyło się
nałożeniem mandatów za spalanie odpadów, gdzie maksymalna
kara wynosi 500 zł, a w czterech sprawach zapadły wyroki sądowe
nakładające grzywny – w tym jedna w wysokości 2 tys. zł, (najwyższa
przewidziana prawem grzywna może wynieść aż 5 tys. zł).
Trzeba jasno powiedzieć, że informowanie straży czy urzędu o osobach lub adresach, co do których zachodzi podejrzenie spalania odpadów, nie jest donosicielstwem, ale stanowi wyraz obywatelskiej
i osobistej odpowiedzialności za zdrowie swoje, najbliższych oraz sąsiadów. Warto także zainteresować – sąsiadów, znajomych, a przede
wszystkim siebie – jakie metody zastosować, aby zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń do atmosfery. Może warto zaplanować inwestycję
w nowy kocioł, licząc na wsparcie z budżetu państwa lub skorzystać
z aktualnie dostępnych dotacji gminnych? Może warto nauczyć się
lepszych sposobów palenia w piecu, takich jak metoda „od góry”?
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie
www.czysteogrzewanie.pl i www.radzionkow.pl/ekologia oraz w materiałach edukacyjnych dostępnych w urzędzie. Warto samemu wziąć
udział w bitwie ze złym smogiem – jest szansa na jej szczęśliwe zakończenie. 
Michał Gwóźdź
Referat Ochrony Środowiska UM Radzionków

Pieniądze na sport
Na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2015 roku, zostały przyznane stypendia za wysokie wyniki
w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej burmistrz zdecydował, że stypendia otrzyma 34 zawodników, uprawiających takie
dyscypliny jak: piłka nożna, siatkówka, judo, kajakarstwo oraz tenis
ziemny. Stypendia zostały przyznane na okres od lutego do czerwca
br., a łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel to 21 625 zł.
Dokonano również wyboru oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.
Dotacja w kwocie 55 000 zł została przyznana Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Ruch” Radzionków. 
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Koncert
Wiedeński
Już 10 marca, o godz. 18.30 w Centrum
Kultury „Karolinka” odbędzie się 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. Tego wydarzenia 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, takich jak „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła
Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz
„Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: walc „Nad Pięknym Modrym
Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, duet wszech czasów „Usta
milczą dusza śpiewa” czy polkę „TritschTratsch”. Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów odbywających się
w Wiedniu.

Zapraszamy
do kina

Andrzej Piaseczny
akustycznie
Przed Państwem projekt ze wszech miar szczególny. 8 kwietnia o godz. 18.00
w „Karolince” wszyscy fani twórczości Andrzeja Piasecznego będą mieli możliwość posłuchania utworów artysty w specjalnych, kameralnych warunkach,
w akustycznych aranżacjach. Będzie to wyjątkowy koncert, zapewniający bliską,
niemal intymną atmosferę koncertową. W takiej oprawie największe przeboje
Andrzeja, a także wyselekcjonowane przez niego jego ulubione utwory, będą
brzmiały wyjątkowo. Bilety w cenie 95 i 85 zł dostępne są w kasie oraz online
(www.karolinka.art.pl). 

„Klimakterium” powraca
Na deskach sceny Centrum Kultury
„Karolinka” prezentują się przeróżni artyści. Grupy kabaretowe,
młodzi tancerze, soliści operowi
i muzycy.

„Balerina”
11-letnia Felicja od zawsze marzyła
o tym, by zostać baleriną w paryskiej
operze. Razem z najlepszym przyjacielem – spryciarzem Wiktorem, ucieka
z sierocińca, by spróbować swych sił
w paryskiej szkole baletu.
25 lutego, godz. 16.00, bilety: 12 zł
„La La Land”
Mia jest początkującą aktorką, która
w oczekiwaniu na szansę pracuje jako
kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra
do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy
drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć
wreszcie robić to, co kochają.
25 lutego, godz. 18.00, bilety: 12 zł
17 marca, godz. 19.00, bilety: 85 i 75 zł

Tym razem gościć będziemy aktorki teatralne prezentujące sztukę w reżyserii
Elżbiety Jodłowskiej oraz Krzysztofa Jaślara pt. „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał”. Ponad 1800 przedstawień w ciągu
sześciu lat od premiery wyraźnie pokazuje, że kobieta wraz z jej problemami,
to temat niewyczerpany. Nasze bohaterki
„wyklęte wstały z poniżenia” i realizują to,
o co tak walczyły w pierwszej części: udowadniają, że klimakterium to nie koniec
świata, a dopiero początek nowego życia.
Zapewniamy, że sztuka będzie wspaniałą
rozrywką nie tylko dla kobiet, ale również
mężczyzn. Bilety do nabycia w kasie oraz
online za pośrednictwem strony internetowej. 
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Sam na sam – Tajemnica
Nie od dziś wiadomo, że Galeria „Mozaika” to miejsce
będące niszą dla artystów.
W jej wnętrzu miały miejsce wystawy o różnorodnej tematyce, jak
choćby: malarstwa, klocków lego, rękodzieła, przedmiotów wykonanych techniką decoupage i inne. Tym razem czas na wystawę
fotograficzną. Autorem wyselekcjonowanych fotografii jest Dariusz
Grzyb. Cykl zatytułowany „Sam na sam – Tajemnica” prezentuje wizję artysty na temat gór i sposobu, w jaki je postrzega.

„Z Dariuszem wchodzimy do boskiego ogrodu, ogrodu gigantów, rzeźb
stworzonych mistyczną ręką – jedynego miejsca, w którym człowiek
czuje się tak mały, tak nieważny. Jaki wpływ ten monumentalny krajobraz na nas wywrze, zależy od naszego wnętrza, czy przytłoczy nas, czy
wręcz otworzy i uwolni w bezkresną przestrzeń, to największa tajemnica.” (fragment tekstu autorstwa Kamila Myszkowskiego).
Zapraszamy do wspólnej podróży oraz odwiedzenia wystawy
w dniach od 15 lutego do 1 marca. Wstęp wolny. 

Kortez Trio

Krążek bardzo szybko pokrył się złotem. Jest to jedna z najlepiej przyjętych płyt w ostatnich latach.
Po prawie trzymiesięcznej przerwie, na przełomie
zimy i wiosny 2017 r. Kortez powraca na koncertowy szlak. Podobnie jak w ubiegłym roku, występować będzie w dwóch składach: największe koncerty i festiwale zagra z kilkuosobowym zespołem,
a koncerty w salach siedzących w trio. W tym roku
udało się pozyskać do współpracy Olka Świerkota, który zastąpił grającą na wiolonczeli Justynę
Straszyńską. Wydarzenie to będzie idealną okazją
do świętowania Dnia Kobiet. Na wszystkich fanów
delikatności i magii w muzyce czekamy 5 marca,
o godz. 18.00. Bilety w cenie 55 i 50 zł do nabycia
w kasie oraz online. 

fot.: Kortez (facebook.com) / latajacykowal.pl

Kortez to jeden największych wschodzących talentów na polskim rynku
muzycznym. Jego debiutancka płyta
„Bumerang” to intymny zbiór opowiadań o miłości i jej braku.
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Półkolonie w ZSPG

PISZĄ
DO KURIERA

Międzynarodowe
spotkanie

Jak co roku, w naszej szkole zostały zorganizowane
półkolonie dla uczniów z naszego miasta finansowane przez gminę Radzionków. Dla wielu była to jedyna forma atrakcji podczas ferii. Półkolonie odbyły
się w dniach 16-20 stycznia br. Uczestniczyło w nich
45 uczniów.
Dzieci uczestniczyły w zorganizowanej formie wypoczynku. Odbywały się zajęcia plastyczne, w trakcie których najmłodsi poznawali techniki zdobienia oraz dowiedzieli się, czym jest twórczy
recykling. Powodzeniem cieszyły się także zajęcia komputerowe,
których hasłem przewodnim była grafika komputerowa. Ciekawe
formy spędzania czasu wolnego zostały dzieciom zaproponowane na zajęciach sportowych, podczas których poznały wiele zespołowych zabaw ruchowych. Dużą atrakcją był wyjazd na basen
do Rudy Śląskiej, a także wycieczka do Cieszyna. Wizyta w tamtejszym muzeum drukarstwa i warsztaty graficzne wywołały sporo
pozytywnych wrażeń. Wybraliśmy się też do kina w CK „Karolinka” na film pt. „Bardzo fajny gigant”. Nie było czasu na nudę. Czas
od 8.00 do 13.00 był maksymalnie wykorzystany. Fotorelacja z wypoczynku dostępna jest na stronie: www.zspg.radzionkow.pl. 
Anna Buchacz

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie nawiązał międzynarodową współpracę, którą
wzmacnia poprzez pozyskiwanie środków z programów unijnych.
Dzięki aplikacji do programu Erasmus+, w latach 2015-2016 otrzymaliśmy środki na odbycie praktyk zawodowych w Irlandii Północnej dla
34 uczniów technikum hotelarstwa, technikum eksploatacji portów
i terminali oraz technikum elektrycznego. Wcześniejsza akceptacja
programów: Leonardo da Vinci, Vetpro, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, zaowocowała możliwością odbycia miesięcznych praktyk zawodowych za granicą dla 134 uczniów oraz uczestniczenia kilkunastu nauczycieli w wymianie doświadczeń edukacyjnych. W styczniu
2017 r. odbyło się podsumowanie rezultatów uczestnictwa w programie Erasmus+. Była to doskonała okazja do prezentacji jego wartości
w wymiarze współpracy międzynarodowej, powiatowej i lokalnej.
W szkole gościła dyrektor marketingowy North West Academy Francesca Giacomini z Irlandii Północnej oraz przedstawiciele władz powiatu tarnogórskiego i Radzionkowa.
Zagraniczny staż jest szansą na rozwój zawodowy i osobisty. Udział
w projekcie Erasmus+ przekłada się na wymierne rezultaty potwierdzone certyfikatami. Młodzież zdobyła nowe doświadczenia
zawodowe w Irlandii Północnej, podnosząc również umiejętności
językowe, zdolność adaptacji w nowym środowisku i pracy w międzynarodowym zespole. Wyjazd wpłynął na rozszerzenie kompetencji międzykulturowych poprzez poznanie historii, zwyczajów, kultury
i społeczności irlandzkiej. Potwierdzeniem umiejętności językowych
jest zaświadczenie wydane przez Trinity College London, uznawane na całym świecie. Ponadto wszyscy stażyści otrzymują certyfikat
Europass Mobilność, który zawiera opis kompetencji zawodowych,
językowych, organizacyjnych i społecznych. Można z przekonaniem powiedzieć słowami jednej z uczestniczek programu: „Wyjazd
był wspaniałym przeżyciem, naprawdę wiele mnie nauczył i pozwolił
na uzyskanie nowych doświadczeń, które z pewnością będą mi służyły
w dalszym kształceniu się oraz życiu. Przez możliwość wzięcia udziału
w projekcie Erasmus+ wiem, że człowiek uczy się przez całe życie i nie
można spocząć na laurach”. 
Krystyna Dziuk

INFORMACJA

UCHWAŁY RADY MIASTA
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Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku na XXIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXIX/233/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
2. Uchwałę Nr XXIX/234/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3. Uchwałę Nr XXIX/235/2016 w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek;
4. Uchwałę Nr XXIX/236/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
5. Uchwałę Nr XXIX/237/2016 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2017;
6. Uchwałę Nr XXIX/238/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7.
Uchwałę Nr XXIX/239/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXIX/240/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XXIX/241/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XXIX/242/2016 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków;
11. Uchwałę Nr XXIX/243/2016 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
12. Uchwałę Nr XXIX/244/2016 w sprawie przystąpienia Miasta Radzionków do konkursu prowadzonego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (numer konkursu: POIS.2.5/3/2016);
13. Uchwałę Nr XXIX/245/2016 w sprawie zaopiniowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2017-2019;
14. Uchwałę Nr XXIX/246/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/487/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2011-2020”;
15. Uchwałę Nr XXIX/247/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/207/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi
Placówek Oświatowych w Radzionkowie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych;
16. Uchwałę Nr XXIX/248/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi
Placówek Oświatowych w Radzionkowie;
17. Uchwałę Nr XXIX/249/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2017 roku;
18. Uchwałę Nr XXIX/250/2016 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest
Miasto Radzionków.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, iż w dniu 2 lutego 2017 roku na XXX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXX/251/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
2. Uchwałę Nr XXX/252/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczącej podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze, w
związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego;
3. Uchwałę Nr XXX/253/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczącej podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego;
4. Uchwałę Nr XXX/254/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;
5. Uchwałę Nr XXX/255/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;
6. Uchwałę Nr XXX/256/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7.
Uchwałę Nr XXX/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXX/258/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XXX/259/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
10. Uchwałę Nr XXX/260/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Walentynki dla Babci i Dziadka

Statystycznie rzecz biorąc
Prezentujemy podstawowe dane demograficzne
Radzionkowa na koniec
2016 roku.
Liczba ludności – 16.256
(stan na dzień 31.12.2016r.)

8 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się impreza okolicznościowa z okazji walentynkowego Dnia Babci i Dziadka. Dzieci jak zawsze stanęły na wysokości zadania i swoje wiersze oraz piosenki zaprezentowały znakomicie. Goście byli mile zaskoczeni programem, jaki na tę okazję przygotowały dla nich
wnuki. Radość, jaką sprawiły dzieci swoim dziadkom była ogromna. Dyrekcja
szkoły wyraża słowa podziękowania dla wszystkich gości za przyjęcie zaproszenia. Tego typu wydarzenia są okazją do integracji społeczności uczniowskiej
ze społecznością lokalną. Imprezę przygotowały panie Joanna Mania ze swoją
klasą II a oraz panie Agnieszka Brenza i Katarzyna Łepkowska z grupą Świetliczków. Dziękujemy także za zaangażowanie Radzie Rodziców. 
Dyrekcja szkoły

Podział wiekowy kobiet:
»» 0-18 lat – 1411
»» 19-60 lat – 4787
»» powyżej 60 lat – 2167
Podział wiekowy mężczyzn:
»» 0-18 lat – 1489
»» 19-65 lat – 5303
»» powyżej 65 lat – 1099
Liczba zgonów na terenie
Radzionkowa – 80 (zgonów ogółem – 194)

Liczba urodzeń – 138,
w tym liczba sporządzonych aktów urodzenia
dla dzieci urodzonych za
granicą – 21
Liczba zawartych związków
małżeńskich na terenie
Radzionkowa – 77
Liczba rozwodów, małżeństw które zostały zawarte w Radzionkowie – 24
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 176
Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego
– 396
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O tym, jak pięknie świętowaliśmy jubileusz

15 lat... to wiek gimnazjalisty z drugiej klasy. To okres,
który można nazwać młodzieńczym. Tyle lat patronatu Ojca Ludwika pozwala na stwierdzenie, że gimnazjum dorosło i funkcjonuje bez zarzutu. Świadczą
o tym sukcesy szkoły na różnych płaszczyznach. Dzięki
wstawiennictwu Ojca Ludwika, gimnazjaliści realizują
swoje marzenia.
W dniu 73. rocznicy pojmania Oblata – 7 grudnia br. – klasy, które miały lekcję religii, uczestniczyły w specjalnej modlitwie o beatyfikację
pod tablicą pamiątkową razem z katechetką Marią Kielar-Czaplą. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 15 grudnia. Rozpoczęły się w klasach na godzinach wychowawczych oraz na korytarzu przy tablicy
pamiątkowej, gdzie przedstawiciele wszystkich klas złożyli po jednej
czerwonej róży pod tablicą. O godz. 10.00 do kościoła pw. św. Wojciecha udała się cała społeczność gimnazjum, na czele z członkami
szkolnego chóru w kolorowych strojach śląskich oraz nauczyciele
i dyrekcja gimnazjum, by uczestniczyć w rocznicowej Mszy świętej.
Kolejne uroczystości odbyły się w CK „Karolinka”. Po dopełnieniu
ceremoniału szkolnego (wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym wykonaniu Pieśni Szkoły „Pieśni o Patronie, ojcu Ludwiku Wro-

darczyku OMI”) do zebranych gości i całej społeczności gimnazjum
przemówił dyrektor Marek Napieraj. Centralnym punktem uroczystości było przedstawienie według scenariusza Marii Kielar-Czapli,
w reżyserii Weroniki Sitarz i Joanny Bojczyk: „To już 15 lat spełniamy
marzenia z naszym Patronem Ojcem Ludwikiem Wrodarczykiem
OMI”. Widzowie poznali historię o. Ludwika Wrodarczyka od urodzenia aż do męczeńskiej śmierci. Przedstawienie nie byłoby tak barwne
i urzekające, gdyby nie chór pod batutą Weroniki Sitarz, który liczył aż
43 osoby. Wpadające w ucho i do serca piękne śląskie piosenki oddały
ducha czasu i były dopełnieniem tematów poruszanych w przedstawieniu. Po jubileuszu pozostało mnóstwo wspomnień, utrwalonych
na zdjęciach oraz ścieżce dźwiękowej, ale nade wszystko w sercach
tych, dla których Gimnazjum imienia Ojca Ludwika Wrodarczyka jest
miejscem szczególnym, przyrównanym przez wielu do rodzinnego
domu. To bardzo budujące. W tym miejscu, w tym domu, uczniowie
czują się pewnie i bezpiecznie, otwierają swoje umysły, serca i ufają...
Stąd wychodzą ze sporą dawką wiedzy, ale i dobrych manier. Potrafią też znaleźć się w swej dorosłości w kraju i poza jego granicami.
To wielka zasługa wspaniałej dyrekcji szkoły, nauczycieli, ale i jej patrona o. Ludwika, którego wartości układają się w sercach gimnazjalistów jak... puzzle. Szkoda tylko, że już niedługo... 
Maria Kielar-Czapla

Zimowisko w SP 2
Dzięki refundacji kosztów przez Gminę Radzionków, wsparciu dyrekcji oraz pomocy i zaangażowaniu Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii – Pani Justyny Konik, w drugim tygodniu ferii zimowych
(23-27 stycznia br.) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie odbyły
się pozalekcyjne zajęcia.
Na szkolne półkolonie zostało zapisanych 49 dzieci z klas I-VI. Program obejmował drugie
śniadanie, zajęcia sportowo-rekreacyjne, ćwiczenia w pracowni multimedialnej i pracowni komputerowej, zajęcia plastyczne oraz wyjścia poza teren szkoły wraz z wycieczkami
autokarowymi. Wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń zapewniły dzieciom udział w seansie filmowym w CK „Karolinka”, wyjazd do parku trampolin „Jump World” w Zabrzu czy
wycieczka do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Podczas zwiedzania muzeum dzieci mogły m.in. zobaczyć maszyny drukarskie i poznać ich działanie, a także zapoznać się z procesem powstawania druku. Uczestnicy warsztatów graficznych przygotowywali własne
projekty graficzne. W ostatnim dniu naszych zajęć udaliśmy się na wyprawę do parku
na Księżej Górze, aby spędzić czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc m.in. w spacerach
po parku, grach i zabawach na śniegu oraz zjazdach z górki „na byle czym”.
Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z tak owocnie spędzonego czasu wolnego. Dzieci
już zapowiedziały chęć uczestnictwa w zajęciach w przyszłym roku. 
Wojciech Trzensiok

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Mistrzostwa szkół
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Ciderplas wystartował!
Oficjalne otwarcie rozgrywek oraz mecze pierwszej
kolejki Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas miało
miejsce w niedzielę, 4 lutego, na hali radzionkowskiego MOSiRu. W tegorocznej edycji weźmie udział osiem
damskich i dziewięć męskich zespołów.

O tytuł mistrza Radzionkowa w koszykówce oraz możliwość reprezentowania miasta w zawodach na szczeblu powiatu 12 stycznia rywalizowały szkoły podstawowe i gimnazjalne. Rozgrywki
wśród „podstawówek” w kategorii dziewcząt wygrały uczennice Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Rojcy. Wśród chłopców
najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Turniej zdominowało Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, które zarówno
pośród chłopców, jak i dziewcząt, okazało się lepsze od Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych z Rojcy.
Dodatkową atrakcją był konkurs rzutów za trzy punkty wśród nauczycieli. Najlepszy okazał się Adam Szydło, wuefista z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a najlepsi puchary. 

Mikołajkowy Turniej Judo

Wśród pań tytułu mistrzowskiego bronić będą zawodniczki Diamonds Tychy, które jednak nie najlepiej rozpoczęły ligowe zmagania, ulegając w pierwszym spotkaniu zespołowi Return 1:2. O wiele lepiej wystartowali siatkarze Kadry Bobrek Bytom – najlepszej
drużyny Ciderplas 2016 wśród panów. W inauguracyjnym meczu
pokonali pewnie w dwóch setach ekipę Helenki. Jeszcze mocniej zaczęli sezon zawodnicy Lasowic, srebrni medaliści sprzed
roku. Wygrali z zespołem VFT 2:0, tracąc w całym meczu zaledwie
20 punktów.
Pierwsze spotkania pokazały, że tegoroczna edycja Ciderplasu
będzie stała na jeszcze wyższym poziomie sportowym niż przed
rokiem. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
kibicowania! Terminarz rozgrywek można znaleźć na www.mosir.
radzionkow.pl, w zakładce „Ciderplas”. 

Zapowiedzi

Dla fanów lotki i siatki...
4 marca na arenie radzionkowskiej hali sportowej do rywalizacji staną miłośnicy badmintona. W parach (mikstach i deblach)
będą walczyć o tytuł mistrza Radzionkowa. Ta dyscyplina sportu
cieszy się w naszym mieście sporą popularnością. W październiku
zeszłego roku rozegrano indywidualne mistrzostwa Radzionkowa,
w których udział wzięło 40 zawodników. Już teraz zapraszamy do
udziału! Zgłosić się można mailowo pod adresem biuro@mosirek.pl
lub telefonicznie, pod numerem 883 344 876. 

Karnawałowy fitness
Już po raz czwarty na hali radzionkowskiego MOSiRu odbędzie
się Karnawałowy Maraton Fitness. Tegoroczna edycja zaplanowana jest na sobotę, 18 lutego. W programie między innymi zumba,
piloxing czy cieszący się dużym powodzeniem w zeszłym roku trening obwodowy. W przerwach występy artystyczne oraz losowanie
nagród. W trakcie maratonu przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na potrzeby podopiecznych Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Już dzisiaj zapraszamy na wspólne spalanie kalorii! 
W niedzielę, 11 grudnia 2016 roku, odbył się Mikołajkowy Turniej
Judo i Funny Judo. Zawody okazały się strzałem w dziesiątkę, ponieważ przyciągnęły ponad 280 młodych adeptów tej sztuki walki. Turniej podzielono na dwie części: zawody Funny Judo dla przedszkolaków, które w naszym regionie cieszą się sporą popularnością
oraz turniej judo dla dzieci z roczników 2004-2008.
Zawodnicy podczas zmagań na macie dali z siebie wszystko, dlatego
emocji nie zabrakło. Dla wielu uczestników była to pierwsza okazja
do zaprezentowania swoich umiejętności na takiej imprezie, gdzie
trzeba się zmierzyć nie tylko z rywalami, ale także stresem i dużą publicznością.
Głównym organizatorem imprezy było IKIZAMA Judo Club. 

Dzieciaki do gry!
Aż pięć przedszkoli z terenu Radzionkowa będzie walczyło
o możliwość reprezentowania miasta w Olimpiadzie, która odbędzie się 17 marca. Wezmą w niej udział placówki z sześciu miast:
Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, Świerklańca, Piekar Śląskich i Świętochłowic. Eliminacje odbędą się 10 marca. Rywalizować
będą przedszkolaki z Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3, Przedszkola
nr 4, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” oraz
Niepublicznego Przedszkola im. bł. E. Bojanowskiego. 
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KS „Ruch” Radzionków

Przygotowania do rundy wiosennej
pod wodzą nowego trenera
„Ruch” Radzionków, który jesienne rozgrywki czwartej ligi
zakończył na rozczarowującym piątym miejscu, ze stratą
dziesięciu punktów do pierwszego miejsca, dającego prawo
gry w barażach o awans do ligi trzeciej, od 12 stycznia przygotowuje się do wiosennej serii ligowych rewanżów.
O ile w samej drużynie zimą nie dojdzie do fundamentalnych zmian kadrowych – uzupełniona zostanie przede wszystkim linia obrony przez
25-letniego Tomasza Harmaty (poprzednio Silesia Miechowice) czy
młodzieżowca Marcela Gieronia (z GTV Stadionu Śląskiego Chorzów),
a po stronie strat zapiszą się tylko obrońca Tomasz Dyr, który przeniósł
się do Miedzi Legnica i Jakub Łabojko, wypożyczony do Rakowa Częstochowa – o tyle w samym sposobie gry zajść może spora zmiana.
To pochodna zatrudnienia w klubie nowego trenera. Poprzedni – Damian Galeja, który z „Ruchem” pracował od czerwca 2015 roku, rozstał
się z drużyną po zakończeniu rundy jesiennej. Jego następcą w połowie grudnia został Kamil Rakoczy, prowadzący w ostatnim czasie
czwartoligowy Chemik Kędzierzyn-Koźle. 36-letni szkoleniowiec
w ostatnich latach związany był głównie z Polonią Bytom, w której pracował z młodzieżą, z zespołem rezerw, jak również przy pierwszej drużynie w charakterze drugiego trenera, tymczasowo nawet przejmując
obowiązki pierwszego trenera. Karierę szkoleniową rozpoczynał jednak jako trener juniorów w Sokole Rojca, oprócz Chemika z seniorami
pracował jako pierwszy trener w Strażaku Mierzęcice, MLKS Woźniki,
Andaluzji Brzozowice, a jako drugi także w Odrze Wodzisław Śląski.
Nowy opiekun żółto-czarnych widzi w drużynie niewykorzystany potencjał do bardziej efektywnej gry. A przede wszystkim do powtarzalności w kolejnych meczach.

Kamil Rakoczy to nowy trener „Ruchu” Radzionków
W trakcie przygotowań do rundy wiosennej „Ruch” ma w planach aż
dziewięć sparingów, głównie z drużynami z wyższych lig. Trzy takie
mecze już za nami: 1:3 ze Skrą w Częstochowie, 0:3 z BKS Stalą w Bielsku-Białej, i 2:2 z Górnikiem II w Zabrzu (wszystko to trzecioligowcy). Do
rozegrania zostały spotkania z następującymi rywalami: 15 lutego: Wyzwolenie Chorzów (liga okręgowa), 18 lutego: Rozwój Katowice (2 liga),
22 lutego: Drama Zbrosławice (liga okręgowa), 25 lutego: Soła Oświęcim (3 liga), 4 marca: Gwarek Ornontowice (4 liga). 

Obóz sportowy

Bieg Pamięci Deportowanych

Zawodnicy UKS „Ruch” Radzionków wraz z trenerami w czasie
ferii zimowych udali się na obóz sportowy. Zgrupowanie odbyło się w Pokrzywnej (woj. opolskie), a udział w nim wzięło ponad
80 zawodników z UKS „Ruch” Radzionków. Zajęcia odbywały się
zarówno w halach sportowych, jak i na boiskach otwartych. Trenujący, oprócz zajęć sportowych, korzystali również z dodatkowych
atrakcji, takich jak wyjście na basen oraz salon odnowy biologicznej. W czasie obozu sportowego do kolejnej rundy rozgrywkowej
przygotowywali się zawodnicy z roczników 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 i 2007. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku w ramach II rocznicy utworzenia Centrum 16 lutego zorganizuje „II Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku”. Główną ideą biegu jest uczczenie pamięci
ofiar Tragedii Górnośląskiej. Peleton wyruszy o godzinie 18.30 sprzed
budynku Centrum. Zawodnicy przebiegną pięć kilometrów ulicami
naszego miasta (św. Wojciecha, Nakielska, Pietrygów, Słowackiego,
Reymonta, Sadowa, Podchorążych, Śródmiejska, Szymały, przez parking przy Urzędzie Miasta, Męczenników Oświęcimia, św. Wojciecha,
Klasztorna, Sobieskiego, św. Wojciecha). Bieg organizowany jest we
współpracy z grupą biegową „Cidry Lotajom”. 

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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Karate

Skazana na sport, czyli o tym,
				 jak zdobyć złoty medal
Dominika Góralczyk, mieszkanka Radzionkowa, zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Karate
Kyokushin, które 12 listopada 2016 r. odbyły się w Szczecinku.
Zawodniczka ma niespełna 19 lat, a na swoim koncie już liczne sukcesy
sportowe. Z powodzeniem próbowała swoich sił w badmintonie oraz
nordic walking. Rok temu rozpoczęła swoją przygodę z karate Shinkyokushinkai. Jak sama mówi, na trening karate przyprowadził ją kolega
i tak już została. Od roku jest zawodniczką UKS Karate „Hajime” w Radzionkowie. Dzięki ciężkiej pracy oraz talentowi, po krótkim stażu treningowym (jak na karate sportowe) wystartowała w Mistrzostwach Polski
Młodzieżowców (do 21 lat).
– Dominika to bardzo dobry materiał na zawodnika – podkreśla trener
Krzysztof Habraszka. – Jest ambitna, potrafi się skoncentrować na sporcie,
jednocześnie rozwijając inne zainteresowania. Jest bardzo utalentowana
motorycznie, a prywatnie to bardzo pozytywna i miła osoba – podkreśla.
Występ na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Szczecinku był niewątpliwie wielką niespodzianką, a zarazem sukcesem młodej zawodniczki. Wzięło w nim udział 122 zawodników z całej Polski. Dominika we
wspaniałym stylu zajęła I miejsce w kat. 55 kg, pokonując w drodze do
finału cztery bardziej doświadczone i utytułowane zawodniczki.
– Dominika przeszła przez walki eliminacyjne jak burza, pokonując swoje
przeciwniczki przed czasem. Z tego, co wiem, najtrudniejszym przeciwnikiem dla niej była jej waga, czyli 55 kg, z którą musiała walczyć (zbijać) przez
cały okres przygotowań – mówi trener. – Sukces Dominiki napawa optymizmem na przyszłość. Już na początku stycznia będzie miała okazję sprawdzić się w kategorii wiekowej senior w eliminacjach do przyszłorocznych ME,

Dominika Góralczyk ma już na swoim koncie
wiele sportowych trofeów
które odbędą się w Danii. Przed nami również Carpatia Cup oraz Mistrzostwa Śląska. Kalendarz jest bardzo napięty. Docelowymi zawodami będą
na pewno MP Młodzieżowców oraz eliminacje do ME Młodzieżowców (do
21 lat). Pozostałe starty będziemy traktować jako zbieranie doświadczenia
na macie oraz dopracowywanie założeń taktycznych i technicznych. Mam
nadzieję, że kiedyś będę sekundował Dominice na Mistrzostwach Świata –
dodaje z uśmiechem. 

Najlepsza drużyna w powiecie tarnogórskim w 2016!
Drużyna KABODOS MKS „Sokół” Radzionków prawie zakończyła udział w rozgrywkach, a następny sezon rozpoczyna
się pod koniec września. Aktualną rundę rozgrywek można
określić jako kolejny krok do przodu. Drużyna ma za sobą
sezon, który znów jest lepszy od poprzedniego. Tym razem ma
szanse zająć piąte miejsce. Wszystko wyjaśni się po ostatnim
meczu rundy zasadniczej. Później przed zespołem treningi
i analiza sezonu, odpoczynek i przygotowania do kolejnego.
W grudniu podczas ostatniego spotkania w rundzie zasadniczej, mimo
porażki z zespołem Częstochowianki 1:3, prezes Tomasz Stchlerowski
wraz z trenerem Jarosławem Wachowskim odebrali nagrodę dla najlepszej drużyny w powiecie tarnogórskim w roku 2016, w plebiscycie
SportTg.
– Dziękujemy za wszystkie głosy i wyrazy uznania za naszą pracę. Chcielibyśmy także podziękować za wsparcie i pomoc naszym darczyńcom i sponsorom: gminie Radzionków, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o., firmie KABODOS Sp. z o.o. Bez Państwa pomocy i zaangażowania
nie byłby możliwy start naszej drużyny w rozgrywkach ligowych. Składając Państwu wyrazy wdzięczności, zachęcamy do współpracy także innych
przedsiębiorców z Radzionkowa i okolic – mówi Tomasz Stchlerowski.
Aktualnie trwają prowadzone przez MKS „Sokół” Radzionków otwarte

Trener Jarosław Wachowski z nagrodą
dla najlepszej drużyny w powiecie tarnogórskim
zajęcia siatkarskie dla dzieci. Bliższe informacje na ten temat, a także
kontakt z trenerem można znaleźć na stronie internetowej klubu
www.sokol.radzionkow.pl. Zapraszamy dzieci i rodziców do wzięcia
udziału w zajęciach i rozpoczęcia, kto wie, może długiej wspaniałej
przygody z siatkówką. 
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Szachowa Ciderzima
Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęły się w Radzionkowie noworocznym turniejem szachowym
Ciderzima 2017. Zawody odbyły się
14 stycznia br. w CK „Karolinka”.
Zgromadziły 32 zawodników z Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich
Gór, Częstochowy, Rudy Śląskiej,
a nawet Mikołowa i Chrzanowa.
Turniej rozegrano w systemie: siedem
rund z czasem gry 15 minut na zawodnika.
Szachiści podzieleni zostali na dwie grupy:
do lat 16, w której zagrało 20 zawodników
oraz Open, w której zmierzyło się 12 osób.
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był
niespełna siedmioletni Bartosz Zbirowski,
a najstarszym 73-letni Jan Nowakowski.
W grupie Open zwyciężył Marcin Skwarczyński, debiutujący na radzionkowskim
turnieju. Wygrał wynikiem 6 pkt. z 7 partii. Kolejne miejsca zajęli Jarosław Pietrucha, Paweł Matysek, Henryk Duzdowski,
Jan Nowakowski zdobywając po 4½ pkt.
W grupie juniorów zwycięzcą został Fran-

ciszek Miler (6 pkt. z 7 partii) przed Łukaszem
Potempa i Kacprem Fojcikiem, którzy uzyskali po 5 pkt. z 7 partii. Wśród kobiet najlepsza
była Alicja Batiuk. Szczegółowe wyniki można
znaleźć na portalu chessarbiter.com. Na zwycięzców czekały puchary i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Szachowe i Gier

Umysłowych „Pionek” Radzionków, CK „Karolinka”, UM Radzionków. Zawody prowadzili
Wojciech Hajda i Rudolf Sobczyk. Zawodnikom należą się szczególne podziękowania za
grę fair play oraz duże zdyscyplinowanie. 
Zanotował: Rudolf Sobczyk

Sukcesy radzionkowskich judoczek
Aż dwie zawodniczki judo z naszego
miasta osiągnęły w ostatnich tygodniach spore sukcesy.
Podczas Mistrzostw Śląska Młodzików
i Juniorów w Judo, które 8 stycznia odbyły się w Bytomiu, mieszkanka Radzionkowa – Wiktoria Baron została Mistrzynią
Śląska młodziczek w kat. do 57 kg. Nasza
zawodniczka wygrała trzy walki. Wiktoria
po raz pierwszy startowała w zawodach
jako młodzik. Przed zawodami brała udział
w specjalnych treningach (campie) w Elblągu, gdzie trenowała pod okiem mistrza
olimpijskiego Waldemara Legienia. Z kolei
Karolina Rosa (rocznik 2004), zawodniczka
Ikizama Judo Club z Radzionkowa, została
sklasyfikowana w najlepszej dziesiątce rankingu podsumowującego cykl zawodów
Mistrzostw Bytomia w kategorii dzieci.
W tych turniejach startuje kilkuset najlepszych młodych adeptów tej sztuki walki
z całego regionu. Naszym judoczkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów. 
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