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Przyjdź na spotkanie. dowiesz się więcej!
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SiĘgNiJMy PO PieNiądze
Na WaLkĘ ze SMOgieM!

Nasze miasto zamierza sięgnąć po środki unijne na walkę z uciążliwym smogiem. 
Potrzeba tylko chęci i  zaangażowania mieszkańców Radzionkowa. Tym razem 
będzie można uzyskać pieniądze na dofinansowanie do zakupu i montażu odna-
wialnych źródeł energii. Na co konkretnie będą środki i jak się o nie starać, pisze-
my na kolejnych stronach. Przeczytaj i koniecznie przyjdź na spotkanie!

16 stycznia br. zmarł o. Eugeniusz 
Juretzko OMI – pierwszy biskup 
diecezji Yokadouma w  Kamerunie, 
honorowy obywatel Radzionkowa.

W intencji zmarłego biskupa 21 stycznia 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w  Rojcy odbyła się 
uroczysta Msza Św. Z kolei pogrzebowa 
Eucharystia w  intencji księdza biskupa  
miała miejsce 23 stycznia w  Lublińcu 
w  kościele pw. św. Stanisława Kostki. 
Przewodniczyli jej biskupi: Jan Kopiec, 
Henryk Hoser, Radosław Zmitrowicz, 
Stanisław Stefanek, Paweł Stobrawa, 
Andrzej Iwanecki oraz prowincjał Mi-
sjonarzy Oblatów o. Paweł Zając. Wśród 
licznych księży sprawujących liturgię 
obecni byli proboszczowie obu radzion-
kowskich parafii: ks. dziekan Damian 
Wojtyczka oraz ks. Eugeniusz Kraw-
czyk. Po zakończonej Mszy Św., w której 
udział wzięła delegacja radzionkowskie-
go samorządu z  Burmistrzem Miasta 
Gabrielem Toborem na czele, trumna 
z ciałem śp. biskupa Eugeniusza Juretz-
ko rozpoczęła swoją podróż do Kame-
runu. 29 stycznia w diecezji Yokadouma 
odbyła się druga część pogrzebu.

To były udane ferie
Zajęcia sportowe i artystyczne, pokazy 
filmów i wycieczki… to tylko część atrakcji 
jakie czekały na najmłodszych w trakcie 
ferii w Radzionkowie.

Bogatą ofertę zajęć przygotował MOSiR. Uczniowie 
skorzystać mogli m.in. z  gier i  zabaw, spróbować 
swoich sił w  badmintonie, siatkówce, koszykówce 
i  piłce nożnej. Ciekawą propozycją były warsztaty 
budowania minimodeli samolotów, które odbyły się 
30 i 31 stycznia. Aktywnie czas można było również 
spędzić 5 i  7 lutego na sali gimnastycznej byłego 
gimnazjum, gdzie odbyły się zajęcia fitness.

Montaż kolektorów słonecznych

Relacja
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rozmowa z  Gabrielem Toborem
Burmistrzem Radzionkowa

Panie burmistrzu, jak na kartach historii miasta zapisze się 2017 
rok?

Był to dobry czas dla miasta, szczególnie w kontekście przygo-
towań do dużych inwestycji, które czekają nas w  najbliższych 
latach. Miniony rok wykorzystaliśmy do prac projektowych nad 
zadaniami, których realizację rozpoczniemy w 2018 roku, takich 
jak chociażby rewitalizacja osiedla Hugona na Rojcy, budowa 
boiska przy Szkole Mistrzostwa Sportowego czy kolejny etap 
budowy obwodnicy. W  ubiegłym roku kontynuowaliśmy też 
rozbiórkę pozostałości po dawnym PGR, przy ul. Knosały, co po-
zwoli nam zintensyfikować prace związane z budową rynku.

Porozmawiajmy więc o  inwestycjach, które czekają gminę 
w najbliższych miesiącach.

Projekty, do których realizacji przystępujemy, tak jak wspomnia-
łem są rozłożone w  czasie i  potrwają kilka lat. Zakończyliśmy 
już postępowanie przetargowe związane z budową sygnalizacji 
świetlnych dla potrzeb Systemu Zarządzania i Monitoringu Ru-
chu na głównych arteriach miasta, a  więc na Placu Letochów, 
skrzyżowaniach Norwida i Knosały oraz Szymały i Unii Europej-
skiej. Za nami też przetarg związany z  budową centrum prze-
siadkowego przy dworcu PKP Rojca. Obecnie trwa postępowa-
nie związane z budową kolejnego odcinka obwodnicy. Za około 
1,5 mln zł przeprowadzimy rewitalizację zieleni w mieście, m.in. 
w parku przy ul. Miedziowej. Oczywiście kontynuować będziemy 
bieżące remonty, m.in. wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej na 
tzw. prawej „Górce”, obejmującej ulice Przyjaźni, Miłą i Wspólną. 

A co z rewitalizacją Osiedla Hugona? Czy prace ruszą jeszcze 
w tym roku?

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął już realizację dwóch 
tzw. miękkich projektów, a  więc adresowanych bezpośrednio 
do mieszkańców Rojcy. Ich celem jest podniesienie aktywno-
ści zawodowej uczestników i  integracja lokalnej społeczności. 
Chcemy wyposażyć mieszkańców Rojcy, szczególnie młodych, 
w umiejętności przydatne na rynku pracy. Zainteresowanie jest 
duże. Do udziału zgłaszają się nie tylko klienci OPS-u. Cieszę 
się, ponieważ dla wielu będzie to impuls do działania na rzecz 
osobistego i  zawodowego rozwoju. Co do zadań infrastruktu-
ralnych, mamy już gotowe projekty modernizacji familoków 
przy ul. Kużaja, a  także zagospodarowania terenu na Plantach 
w  Rojcy, gdzie powstanie strefa rekreacyjno-sportowa. Prace 
rozpoczniemy jednak od remontów dachów. Przetarg został 
już ogłoszony. Mam nadzieję, że do jesieni prace się zakończą. 
Wszystkie familoki zostaną też podłączone do sieci ciepłowni-

czej, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza. To zadanie 
sfinansowane zostanie z budżetu miasta. 

W ubiegłym roku gmina podjęła też prace koncepcyjne związa-
ne z przebudową wiaduktu przy ul. Zejera.

Udało się przekonać zarząd PKP, aby remont wiaduktu przeprowa-
dzić w trakcie modernizacji linii Chorzów – Nakło i dalej na północ 
do Tczewa. Kolej na ten cel pozyskała bardzo dużą unijną dotację. 
Część z tych środków przeznaczonych zostanie nie tylko na prze-
budowę wiaduktu przy ul. Zejera, ale także mostu przy ul.  Schwal-
lenberga. PKP zobowiązała się także do budowy przejścia pod-
ziemnego przy ul. Anieli Krzywoń oraz bezkolizyjnego przejazdu 
na ul. św. Wojciecha. Powstanie tam specjalny wiadukt, dzięki cze-
mu kierowcy nie będą musieli czekać w korku aż przejedzie pociąg. 
Z pewnością wszystkie prace wiązać będą się z utrudnieniami, ale 
uważam, że warto uzbroić się w  cierpliwość i  poczekać na efekt 
końcowy. Za parę lat zdecydowanie usprawni się komunikacja 
w mieście. Według założeń prace mają potrwać do 2020-2022 roku. 

Wspomniał Pan też o rozbiórce folwarku, czy to oznacza, że pra-
ce nad budową rynku ruszą pełną parą?

Najpóźniej w  połowie roku chcemy ogłosić konkurs na budo-
wę komercyjnej części rynku. Założenia do tego przedsięwzięcia 
przygotuje dla nas firma zewnętrzna. Natomiast jeszcze w  lutym 
przeprowadzimy postępowanie przetargowe w systemie „projek-
tuj-buduj” na stworzenie eko-rynku. Na ten cel pozyskaliśmy blisko 
7 mln zł unijnej dotacji. Przed gminą więc okres znaczących inwe-
stycji infrastrukturalnych, które całkowicie zmienią oblicze nasze-
go miasta. Śmiało można powiedzieć, że Radzionków czeka kolejny 
skok cywilizacyjny. 

Mówiąc o tak dużych inwestycjach należy wspomnieć o budżecie 
miasta. Jak kształtuje się sytuacja finansowa Radzionkowa? 

Przez ostatnich kilka lat nie zadłużaliśmy miasta, dlatego nasza sy-
tuacja finansowa jest bardzo dobra. Dziś możemy pozwolić sobie na 
zaciągnięcie kredytu na między innymi tzw. wkłady własne, wyma-
gane przy realizacji projektów unijnych. Poza tym duże inwestycje 
staramy się realizować etapami, ponieważ nasza gmina, tak jak więk-
szość miast nie jest w stanie finansować milionowych przedsięwzięć 
z budżetu rocznego. Rozłożenie w czasie nie tylko jest lepsze dla bu-
dżetu, ale też zwiększa szansę pozyskania środków zewnętrznych. 
Trzeba też pamiętać, że samorządy są obciążane kolejnymi zobowią-
zaniami finansowymi. Przeprowadzona reforma oświaty sprawiła, że 
nasze wydatki tylko w tym zakresie wzrosły o ok. 1 mln zł.

CORaz LePSze
PeRSPekTyWy ROzWOJu
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dokończenie ze str. 2

Dodatkowe pieniądze musieliśmy przeznaczyć na zapewnienie 
opieki w  przedszkolach dla trzylatków czy dostosowanie szkół do 
nowych wytycznych. Reżim finansowy, który trzymaliśmy sprawia, 
że dziś wszystkie inwestycje możemy realizować i żadna z nich nie 
jest zagrożona. 

W tym roku czekają nas wybory samorządowe. Zamierza Pan po 
raz kolejny ubiegać się o fotel burmistrza?

Wsłuchuję się przede wszystkim w  głosy mieszkańców. Ich ocena 
jest dla mnie najważniejsza. Opinie, które do mnie docierają są po-
zytywne, więc wystartuję w  wyborach. Czuję się odpowiedzialny 
za doprowadzenie rozpoczętych inwestycji do końca, ale to wola 
mieszkańców będzie decydująca. 

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się według nowych 
zasad. Jak Pan, jako doświadczony samorządowiec, ocenia wpro-
wadzone zmiany? Czy dwukadencyjność zarządzona w wyborach 
prezydentów, burmistrzów i wójtów jest dobrym pomysłem?

Spodziewam się, że nowe procedury przyczynią się do sporego za-
mieszania organizacyjnego. Co do dwukadencyjności, to uważam to 
rozwiązanie za poważny błąd. Myślę, że wielu spośród tych, którzy 
zostaną prezydentem, wójtem czy burmistrzem będzie ciężko pra-
cować przez pierwszą kadencję, by wygrać kolejne wybory, a w na-
stępnej będzie myśleć o tym, gdzie pójść do pracy po zakończeniu 
sprawowania urzędu. Poza tym miastami nie rządzi się ad hoc, po-
trzeba myślenia strategicznego, które nie kończy się na dwóch ka-
dencjach, a rozpisane jest na znacznie dłuższy okres. Wprowadzane 
zmiany to – moim zdaniem - zbyt daleko idąca ingerencja w pod-
miotowość społeczeństwa. To mieszkańcy najlepiej wiedzą czy ich 
prezydent, burmistrz lub wójt odpowiednio zarządzają gminą. Jeśli 
robią to dobrze, to dlaczego mamy pozbywać się dobrych gospo-
darzy? Poza tym mieszkańcy mają narzędzia odsunięcia od władzy 
osób, które źle ją sprawują. W każdej chwili mogą zorganizować re-
ferendum. Rozumiem ideę, która przyświecała rządzącym w zmianie 
ordynacji, ale czy chcąc usuwać patologie, trzeba przekreślać sukce-
sy polskiej samorządności? Życie uczy nas, że my tu „na dole” sobie 
poradzimy w każde sytuacji. Nie martwię się więc o przyszłość, bo 
wierzę w mądrość i odpowiedzialność mieszkańców. 

To były udane ferie

Rozmawiał:
łukasz karkoszka

Ciekawie było również w  Centrum Kultury 
„Karolinka”. W tamtejszym kinie, odbyły się 
projekcje filmów: „Paddington 2”, „Gotowi 
na wszystko. Exterminator”, „Mikołaj i spół-
ka” czy „Między nami wampirami”. Dużą 
popularnością cieszyła się również zimowa 
szkółka samoobrony dla dzieci. W „Karolin-
ce” nie zabrakło warsztatów plastycznych 
oraz kreatywnych. Na koniec ferii, 9 lutego, 
„Karolinka” zaprosiła dzieci na Karnawało-
wy Bal Przebierańców. 
Nie próżnowała również Biblioteka Główna 
oraz Filia Biblioteczna przy ulicy Kużaja 19. 
Odbyły się tam warsztaty literackie i  pla-
styczne pod znakiem… przybyszów z  ko-
smosu.
Ciekawy program dla swoich uczniów zor-
ganizowały Szkoła Podstawowa nr 2 i  4. 
W  trakcie półkolonii, które trwały przez 

pierwszy tydzień ferii, odbywały się tam 
m.in. zajęcia z  kreatywnego tworzenia 
prac plastycznych czy ruchowe. Uczniowie 
„dwójki” wybrali się także na wycieczkę do 
kina oraz odwiedzili Kraków. Dzieci ze Szko-
ły nr 4 zwiedzali Pszczynę, a także korzystali 
z aktywnego wypoczynku w klubie sporto-
wym BeFit.
W  drugim tygodniu ferii półkolonie orga-
nizowała też Szkoła Podstawowa nr 1. Każ-
dego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach 
artystycznych, plastycznych i muzycznych. 
W  środę, 7 lutego, udali się do Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, 
gdzie wzięli udział w  zajęciach „O  wo-
dzie i  lodzie”. Zwieńczeniem półkolonii 
była wycieczka do Manufaktury Słodyczy 
w Żarkach, na którą uczniowie wybrali się 
8 lutego. 

dokończenie ze str. 1

Śp. ks. biskup Eugeniusz Juretzko OMI 
był jednym z dwóch Honorowych Oby-
wateli Miasta Radzionków oraz laure-
atem Nagrody Honorowej Crux Adalber-
ti I stopnia. Urodził się w Radzionkowie 
25 grudnia 1939 r. W  1955 r. rozpoczął 
nowicjat u  Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Po 
roku złożył śluby zakonne i udał się do 
Markowic, gdzie w Niższym Seminarium 
Duchownym Misjonarzy Oblatów MN, 
w  1958 r., zdał maturę. Kolejnych sześć 
lat to studia filozoficzno-teologiczne 
w  Wyższym Seminarium Duchownym 
w Obrze. Tam też 8 września 1961 r., zło-
żył śluby wieczyste. Święcenia kapłań-
skie otrzymał z  rąk ks. abp. Antoniego 
Baraniaka w Poznaniu 17 maja 1964 r. Po 
święceniach został skierowany do Lu-
blińca, gdzie odbył roczne studium pa-
storalne. Następne lata to praca duszpa-
sterska w prowadzonych przez oblatów 
parafiach: najpierw był to Kędzierzyn, 
a od 1966 r. Obra. W Obrze o. Eugeniusz 
odkrył powołanie misyjne. Ojciec Euge-
niusz Juretzko z grupą czterech oblatów 
wyjechał z  Polski 1 maja 1969 r. Była to 
pierwsza powojenna grupa oblackich 
misjonarzy. W 1991 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II mianował go pierwszym bi-
skupem nowej diecezji Yokadouma. 
W trakcie swojej misji wybudował oko-
ło 60 szkół podstawowych i jedną śred-
nią, 16 przychodni i szpital. 25 kwietnia 
2017 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął 
rezygnację 77-letniego o. Eugeniusza 
Juretzko. 

POżeGnAnie
dokończenie ze str. 1
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Rewitalizacja nabiera tempa

Zbiórka pamiątek

Poszukiwane są przedmioty związane 
z  deportacją Górnoślązaków do Związ-
ku Radzieckiego. Pracownicy czekają na 
najrozmaitsze obiekty o  wartości histo-
rycznej, ale także te związane z osobisty-
mi losami darczyńców i ich rodzin. Część 
z  pozyskanych eksponatów trafi na wy-
stawę stałą, inne będą odpowiednio za-
bezpieczone i  przechowywane z  myślą 
o przyszłych wystawach czasowych oraz 
prowadzonych zajęciach edukacyjnych.  

Centrum zainteresowane jest także pa-
miątkami związanymi z  życiem regionu 
i jego mieszkańców w okresie wojennym. 
Poszukiwane są np. fotografie przedsta-
wiające ówczesny stan zabudowy lub ilu-
strujące wydarzenia ważne dla regionu 
np. przesiedlania ludności itp.
W  związku z  planami stworzenia spe-

cjalnej kolekcji zbiorów dotyczących 
Radzionkowa poszukiwane są także 
wszelkie materiały związane z  przeszło-
ścią miasta, w  tym zdjęcia, dokumenty, 
przedmioty codziennego użytku. 

W ramach współpracy przy tworzeniu Ar-
chiwum Historii Mówionej, Centrum za-
interesowane jest także pozyskiwaniem 
ustnych relacji świadków historii doty-
czących ważnych i  ciekawych wydarzeń 
z  przeszłości. Relacje utrwalone zostaną 
na nośniku audio i dołączone do zbiorów 
multimedialnych placówki. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego: 32 307 35 36, lub 
mailowego: kontakt@deportacje45.pl.  

Trwający od kilku lat proces 
przygotowywania rewitalizacji 
naszego miasta, a zwłaszcza 
dzielnicy Rojca, wiosną tego roku 
przejdzie w fazę realizacji. 

W pierwszej kolejności zostaną wyremonto-
wane dachy budynków przy ul. Kużaja 58-70 
i Sikorskiego 4, następnie zostaną zagospo-
darowane tzw. „Planty”. W dalszej kolejności 
zostaną wymienione instalacje wewnętrzne, 
zmodernizowane części wspólne budyn-
ków, naprawiona zostanie także elewacja. 
W kolejnej fazie zostanie zagospodarowana 
przestrzeń bezpośrednio sąsiadująca z tymi 
budynkami poprzez budowę infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Zakończenie tych 
prac przewidywane jest na rok 2020.

Ponadto przy ulicy Miedziowej nastąpi 
utworzenie terenu rekreacyjnego z nowymi 
alejkami spacerowymi z  nawierzchni wo-

doprzepuszczalnych, z  ławkami, koszami 
i oświetleniem. Główna aleja - łącząca osie-
dle z  projektowanym parkiem – przybierze 
formę szerokiego przejścia (bulwaru osie-
dlowego) z  umieszczonymi obustronnie 
ławkami, oświetleniem i  elementami małej 
architektury. Powstałe spontanicznie trakty 
piesze z terenu osiedla, będą włączone w ten 
pas i następnie kontynuowane w formie ale-
jek parkowych, w  większości pomiędzy ist-
niejącymi drzewami. Na terenie parku, ma 
powstać ścieżka zdrowia połączona z siłow-
nią plenerową. Zakończenie prac w ramach 
projektu przewidywane jest na rok 2019.

– W tym roku rozpoczną się roboty budowlane 
przy drugim budynku socjalnym przy ul. Nie-
znanego Żołnierza i przy przebudowie budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Lipoka 9. Obydwa  za-
dania zostaną zakończone w roku 2019 – mówi 
Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Miejskiej i  Inwestycji Urzędu Miasta 
Radzionków. – W centrum miasta planujemy 

w  tym roku, rozpocząć budowę Eko-rynku. 
W miejsce byłego PGR-u powstanie przestrzeń 
z  zielenią miejską, ławkami i  innymi elemen-
tami małej infrastruktury, a  także ze sceną 
i  widownią. Inwestycja ma być finansowana 
ze środków unijnych, więc jej rozpoczęcie jest 
uzależnione od terminu ich przyznania. Liczy-
my jednak, że nie później niż w ciągu miesiąca 
proces przyznawania funduszy pozytywnie się 
zakończy i będziemy mogli ogłosić przetarg na 
projekt i budowę Eko-rynku – dodaje.

O postępach w prowadzonych pracach bę-
dziemy na bieżąco informować na łamach 
„Kuriera”.
– Mieszkańców prosimy o  cierpliwość i  zrozu-
mienie. Proces rewitalizacji jest długotrwały 
i  dość skomplikowany, dokładamy wszelkich 
starań żeby przebiegał płynnie i  bez zakłóceń 
– podkreśla Justyna Misiołek. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 
prowadzi zbiórkę pamiątek. Celem akcji jest pozyskanie materiałów, które 
poszerzą kolekcję Centrum.

Rusza 
wojskowy 
pobór
Zgodnie z komunikatem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w najbliższych 
tygodniach przeprowadzona zostanie 
kwalifikacja wojskowa. 

Dla mieszkańców Radzionkowa odbędzie się 
ona w  dniach 12-15 oraz 22 marca. Obejmie 
łącznie 96 osób, w tym 4 kobiety. W tym roku 
przed komisją lekarską mają obowiązek stawić 
się mężczyźni urodzeni w 1999 roku oraz w la-
tach 1994-1998, którzy jeszcze nie posiadają ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety urodzone w latach 1994-1999.

Każdy mieszkaniec otrzyma imienne wezwa-
nie z  wykazem potrzebnych dokumentów 
oraz datą i  miejscem kwalifikacji. Warto do-
dać, że chociaż służba wojskowa w Polsce nie 
jest obowiązkowa, to na kwalifikacje musi 
się stawić każdy. Siedzibą Powiatowej Komi-
sji Lekarskiej będzie budynek Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana 
w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36. 

komunikat

inwestycje, na które czekaliśmy
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Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w  Radzionkowie objął 
Pan w czerwcu 2016 roku. Jak na przestrzeni lat zmieniła się ta in-
stytucja?

Straż Miejska w Radzionkowie przez lata funkcjonowała bardzo do-
brze. Mój poprzednik, który kierował służbą przez osiem lat, wypra-
cował bardzo dobre rozwiązania, które nadal się sprawdzają. Dlatego 
nie mieliśmy zamiaru przeprowadzać żadnej rewolucji. Od początku 
nastawiliśmy się przede wszystkim na kontynuowanie tej dobrej pra-
cy oraz reagowanie na bieżące wydarzenia.
W naszej straży zatrudnionych jest pięć osób – komendant i czterech 
funkcjonariuszy. Staramy się działać sprawnie. Skupiamy się głównie 
na problemach dotyczących porządku publicznego, w  tym także 
gospodarowania odpadami. Nie oznacza to jednak, że zaniedbuje-
my interwencje z zakresu ruchu drogowego czy chuligaństwa. Na-
sze działania skupiają się przede wszystkim na tych sprawach, które 
zgłaszają nam mieszkańcy.

Z jakimi problemami walczyła Straż Miejska w 2017 roku?

Odnotowaliśmy 610 interwencji. Najwięcej, bo aż 175 dotyczyło kwe-
stii związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, m.in. 
spalania śmieci w piecach przydomowych czy nieprawidłowego go-
spodarowania odpadami oraz nieczystościami ciekłymi gromadzo-
nymi w zbiornikach bezodpływowych. Wiele działań podejmowali-
śmy także w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ponad 
160 interwencji). Dotyczyły głównie nieprawidłowego parkowania 
pojazdów na przejściach dla pieszych czy chodnikach. Zaskakująco 
wiele razy musieliśmy w minionym roku interweniować w sprawie 
zwierząt (88 interwencji). Należy pamiętać, że podejmowane dzia-
łania zależą także od pory roku. Zimą, w  sezonie grzewczym kon-
trolujemy przydomowe paleniska sprawdzając, czy mieszkańcy nie 
spalają śmieci. Latem spory problem stanowią dzikie wysypiska. Na-
sza praca to jednak nie tylko ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowo-
ści. Radzionków to gmina posiadająca wiele obiektów sportowych 
i kulturalnych, gdzie regularnie odbywają się wydarzenia o różnym 
charakterze. Naszym zadaniem, które realizujemy wspólnie z policją, 
jest też zabezpieczanie takich imprez. W 2017 roku zrealizowaliśmy 20 
takich zadań. Regularnie prowadzimy także pogadanki w szkołach, 
w ramach działań związanych z bezpiecznymi feriami, wakacjami czy 
bezpieczną drogą do szkoły, stawiamy na działalność prewencyjną, 
edukujemy najmłodsze pokolenie.

Jakie środki karne i pozakarne zastosowano w minionym roku?

Spośród 257 wykroczeń jakie odnotowaliśmy, aż 130 zakończyło się 
na zastosowaniu środka pozakarnego w postaci pouczenia. Nałoży-
liśmy 98 mandatów karnych, a w 26 sprawach skierowaliśmy wnioski 
do sądu o ukaranie. Te dane pokazują jasno, że nie jesteśmy służbą, 
której zadaniem jest wyłącznie represjonowanie. Jeżeli można dany 
problem rozwiązać w mniej nieprzyjemny sposób, to staramy się to 
robić. Jeżeli już dochodzi do nałożenia mandatu, a  taryfikator nie 

określa „sztywno” kwoty grzywny, to bierzemy wtedy pod uwagę 
różne aspekty, w tym sytuację materialną ukaranego oraz fakt, czy to 
jego pierwsze wykroczenie. 

W tym roku mija dziesięć lat odkąd w Radzionkowie do życia po-
wołana została Straż Miejska. Jak podsumuje Pan tę dekadę?

Przez te dziesięć lat, strażnicy odnotowali ponad 4800 interwencji, 
z  czego prawie 3800 to wykroczenia. Zastosowano 1919 pouczeń, 
nałożono 1634 mandaty. Nasze działania przynoszą skutki. Widoczne 
jest to na przykład w sferze gospodarowania odpadami, a także nie-
czystościami ciekłymi. Coraz więcej domów przyłącza się do kanali-
zacji ściekowej. Podobnie jest ze spalaniem odpadów. Problem oczy-
wiście ciągle istnieje, ale zauważamy, że świadomość mieszkańców 
naszego miasta rośnie. Ludzie nie chcą oddychać zanieczyszczonym 
powietrzem i reagują na osoby, które zatruwają środowisko. To oczy-
wiście nie tylko nasza zasługa, jednak w takie działania włożyliśmy 
sporo pracy.

Jak układa się współpraca z innymi instytucjami?

Bardzo dobrze współpracuje nam się z policją, szczególnie z dziel-
nicowymi, którzy odpowiadają za konkretne rejony miasta i  znają 
tamtejsze problemy. Regularnie wykonujemy wspólne patrole, które 
przynoszą pozytywne efekty. Policja ma oczywiście szerszy wachlarz 
uprawnień, więc zdarzają się sytuacje, że przekazujemy im sprawę, 
która znajduje się poza zakresem naszych kompetencji. Współpracu-
jemy także z urzędem miasta i innymi podmiotami. 

Często pojawia się teza sugerująca, że Straż Miejska to niepo-
trzebna instytucja. Co Pan na nią odpowiada?

Jeśli na danym terenie funkcjonuje Straż Miejska i zajmuje się pro-
blematyką, która jest wskazywana przez mieszkańców i  uciążliwa 
dla nich, to służba jest potrzebna. Nie czepiamy się rzeczy błahych, 
mało istotnych. Nie jesteśmy również, jak wielu sugeruje, maszynką 
do nakładania mandatów. Liczba pouczeń, która znacznie przekra-
cza ilość nałożonych mandatów zarówno w 2017 roku, jak i w całym 
dziesięcioleciu naszej działalności, wyraźnie temu zaprzecza. Każdy 
problem staramy się rozwiązać wspólnie z mieszkańcami, najpierw 
rozmawiając. Karanie mandatami to jeden z ostatecznych środków.

Czego życzy Pan sobie i swoim współpracownikom w 2018 roku?

Przede wszystkim zdrowia i  cierpliwości. Marzy mi się, żeby było 
mniej pracy – co wynikałoby oczywiście z coraz mniejszej liczby pro-
blemów na terenie miasta. Zdaję sobie jednak sprawę, że to tylko po-
bożne życzenie. Przejmujemy coraz więcej obowiązków, a na miej-
scu rozwiązanych problemów, często pojawiają się nowe. Stawiamy 
jednak czoła wszystkim wyzwaniom. 

Rozmawiał:
dominik Wójcik

działaMy SPRaWNie
W tym roku mija 10 lat, odkąd Rada Miasta Radzionków powołała Straż 
Miejską. O minionej dekadzie, a także problemach jakie funkcjonariusze 
rozwiązywali w 2017 roku, rozmawiamy z Komendantem Straży Miejskiej 
w Radzionkowie JaCkieM BąTkOWSkiM.
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Tym razem będzie można uzyskać niemałe środki na 
dofinansowanie do zakupu i montażu następujących 
odnawialnych źródeł energii: 

 » instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego, 
 » kolektorów słonecznych podgrzewających ciepłą wodę 

użytkową,
 » powietrznych pomp ciepła do produkcji ciepła na potrze-

by centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej,

 » powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania cie-
płej wody użytkowej,

 » kotłów na biomasę (pellet). 

Dofinansowanie ma wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, 
które obejmują m.in. zakup urządzenia i niezbędnych materiałów 
wraz z ich montażem. Aby przystąpić do programu wystarczy do 
5 marca 2018 r. w  Urzędzie Miasta Radzionków złożyć stosowną 
deklarację uczestnictwa. Wszystkich zainteresowanych ponadto 
zapraszamy na dwa spotkania poświęcone projektowi dofinanso-
wania rozwoju odnawialnych źródeł energii, które odbędą się:

 » 22 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 
w Radzionkowie Rojcy,

 » 26 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury „Karolin-
ka” w Radzionkowie.

Program skierowany jest do osób zamieszkałych w Radzionkowie, 
posiadających prawo do dysponowania nieruchomością (działką 
wraz z zamieszkałym budynkiem jednorodzinnym) na terenie na-
szej gminy. Faktyczna realizacja inwestycji przewidywana jest do 
roku 2020.

Aby miasto pozyskało środki zewnętrzne na realizację programu 
ważny jest szeroki odzew społeczny – trzeba zebrać od mieszkań-
ców deklaracje uczestnictwa obejmujące co najmniej montaż 300 
instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Szczegółowych informacji udziela
Referat Ochrony Środowiska
urzędu Miasta Radzionków

ul. kużaja 17, i piętro, 
tel. 32 388 71 60

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Prio-
rytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Dowody do wymiany
Ponad 400 dowodów osobistych mieszkańców 
Radzionkowa straci ważność w pierwszym kwartale 
tego roku. W 2017 roku 298 radzionkowian nie 
dokonało wymiany dokumentu, którego termin 
ważności upłynął. 

Wydanie dowodu jest bezpłatne, wystarczy tylko złożyć wniosek, 
dołączyć zdjęcie, a po maksymalnie 30 dniach dowód jest już go-
towy do odbioru. 

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, a za brak 
ważnego dowodu grozi grzywna. Wniosek o nowy dowód oso-
bisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, 
a także przez internet na platformie Obywatel (www.obywatel.
gov.pl).

Dowody, które zostały wydane przed 1 marca 2015 r., zachowu-
ją ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do 
momentu zmiany danych w nich zawartych (nie dotyczy zmiany 
adresu). Dowody, które były wydane z zapisem „termin ważności 
nieokreślony" również zachowują ważność i nie ma obowiązku 
ich wymiany. 

SiĘgNiJMy PO PieNiądze
Na WaLkĘ ze SMOgieM

Krew ratuje życie
Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” 
z Radzionkowa w ubiegłym roku oddali najwięcej, 
bo aż 106 litrów krwi spośród ośmiu jednostek 
zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PCK w Bytomiu. 
Łącznie oddano aż 201 litrów krwi. 

W tym roku akcje krwiodawstwa będą kontynuowane. Mieszkań-
cy, którzy zechcą przyłączyć się do tego szczytnego celu będą 
mogli to zrobić: 3 marca (sobota), 2 czerwca (sobota), 1 września 
(sobota) i  1 grudnia (sobota). W tych dniach na parkingu przed 
Urzędem Miasta w specjalnym autobusie będzie można oddać 
krew. 
Przypominamy, że krwiodawcą może zostać zdrowa osoba 
w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kilogramów. 
Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
W momencie oddawania krwi nie trzeba być na czczo, wskazane 
jest wcześniejsze spożycie lekkiego posiłku. Jednorazowo pobie-
ranych jest 450 mililitrów krwi. Każdy, kto zdecyduje się oddać 
krew, otrzyma paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad ufundo-
wany przez gminę.  

dokończenie ze str. 1
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PRaWO JeST PO NaSzeJ STRONie,
czyli nowy oręż w walce ze smogiem
Wraz z nadejściem sezonu grzewczego wraca problem 
zanieczyszczenia powietrza, który – jak co roku – urasta 
do rangi jednego z największych problemów, nie tylko 
środowiskowych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Na 
początek więc kilka faktów:

• spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy,  
33 znajdują się w Polsce, a 10 położonych jest w województwie 
śląskim,

• w jednym z rankingów jakości życia w poszczególnych regio-
nach Unii Europejskiej, Górny Śląsk zajął ostatnią pozycję!, 
przede wszystkim ze wględu na fatalną jakość środowiska,

• koszty leczenia chorób wywołanych smogiem w skali całego 
kraju sięgają miliarda złotych,

• szacuje się, że w Polsce co roku smog przyczynia się do ok. 
40  tys. zgonów, 

• ocenia się, że z powodu smogu mieszkańcy Górnego Śląska 
żyją średnio rok krócej niż gdyby to zjawisko nie wystąpowało.

Takich danych można przytaczać setki, a publikowane są przez m.in. 
Światową Organizację Zdrowia, Komisję Europejską czy uznane cza-
sopisma naukowe. Nie rzecz w tym by przerzucać się liczbami, ale by 
dotrzeć do świadomości i sumienia. Ktoś powie: jak to smog zabija? 
Zabija rak, zawał, udar... Lecz czyż to nie warunki środowiskowe w ja-
kich żyjemy mają istotny wpływ na rozwój tych schorzeń? Wielokrot-
nie udowodniono, że smog jest jednym z najważniejszych czynników 
sprzyjających pojawieniu się i  rozwojowi chorób nowotworowych, 
układu sercowo-naczyniowego czy układu oddechowego. Na dietę 
mamy wpływ – możemy odżywiać się zdrowo i  smacznie, brudnej 
wody nikt przy zdrowych zmysłach się nie napije, ale oddychać mu-
simy takim powietrzem, jakie tu i teraz mamy „pod nosem”, w prze-
nośni i wprost. Wbrew pozorom jednak i w tej materii wiele zależy od 
każdego z nas.

Ostatni sezon grzewczy (choć trafniejszym byłoby określenie „sezon 
smogowy”) był przełomowy pod jednym względem – media wresz-
cie dostrzegły problem niskiej emisji i brudne powietrze stało się jed-
nym z  najważniejszych tematów społeczno-politycznych. W  końcu 
uchwalone zostały pierwsze akty prawne stanowiące narzędzia do 
skuteczniejszej walki ze smogiem. Nie są to ustawy, rozporządzenia 
i uchwały, które trafią do urzędowych szuflad, ale mają zastosowanie 
dla nas wszystkich – stąd też wszyscy o nich powinniśmy wiedzieć. 
Najbardziej oczekiwanym aktem prawnym w  tej materii, z  realiza-
cją którego wiązane są największe nadzieje, jest obowiązująca od 
1 września 2017 roku tzw. uchwała antysmogowa, czyli Uchwała nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ogra-
niczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Brzmi skomplikowanie? Pewnie tak, ale w istocie rzeczy chodzi 
o trzy następujące kwestie: 

• Całoroczny zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych, 
takich jak muły i flotokoncentraty węgla kamiennego, węgiel 
brunatny i jego pochodne czy też zawilgocona biomasa (np. 
niesezonowane drewno). Spalanie tego rodzaju paliw nie 
tylko powoduje nadmierną emisję zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych (przede wszystkim pyłów zawieszonych PM10 i PM 
2,5 oraz benzopirenu), ale także jest nieekonomiczne – kuszące 

niskimi cenami paliwa cechują się niską kalorycznością, stąd 
aby uzyskać określoną ilość energii cieplnej należy spalić ich 
znacznie więcej niż paliw kwalifikowanych, nie wspominając 
o związanych z niską emisją wymiernych kosztach zdrowot-
nych, społecznych czy środowiskowych. Zatem paliwa typu 
muł węglowy lub węgiel brutnatny de facto uzyskały status 
równy odpadom, których spalanie jest ustawowo zabronione 
od lat. Przy okazji: różnego rodzaju płyty meblowe, lakierowa-
ne ramy okien drewnianych, podkłady kolejowe to odpady – 
niby to oczywiste, ale wciąż jesteśmy zaskakiwani stosowaniem 
takiego „opału”...

• Zakaz instalowania nowych źródeł ciepła (kotłów, pieców, 
kominków) na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów 
5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 bądź wymogów ekoprojektu. 
Innymi słowy, jeżeli właściciel domu, najemca mieszkania czy 
przedsiębiorca chce zamontować źródło ciepła na węgiel 
czy drewno, w istocie zobligowany jest do zakupu i instalacji 
urządzenia grzewczego spełniającego najwyższe standardy 
efektywności energetycznej i emisyjności, np. automatycznego 
kotła z podajnikiem na ekogroszek czy pellet. Oczywiście nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby tam gdzie to możliwe instalowane 
były kotły gazowe, ogrzewacze elektryczne czy indywidualne 
węzły cieplne, których emisyjność jest znikoma bądź zerowa. 
Zatem nie można już montować „kopciuchów”, które zresztą 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo sta-
łe, w połowie 2018 roku powinny zostać ostatecznie wycofane 
z obrotu handlowego.

• Stopniowy nakaz wymiany istniejących kotłów i pieców wę-
glowych na urządzenia grzewcze wyszczególnione powyżej, 
w terminach uzależnionych od rodzaju i wieku eksploatowa-
nego obecnie źródła ciepła. I tak na stosunkowo najszybszą 
inwestycję w modernizację ogrzewania winni nastawić się 
użytkownicy tradycyjnych kotłów i pieców mających w tym 
roku powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadających 
tabliczki znamionowej – od dnia 1 stycznia 2022 roku wejdzie 
w życie zakaz eksploatacji takich urządzeń, stąd do końca 2021 
roku muszą one być zlikwidowane i zastąpione przyjaznymi dla 
środowiska (i sąsiadów) źródłami ciepła. W dalszych latach wej-
dą w życie zakazy eksploatacji kotłów i pieców mających dziś 
między 10 a 5 lat, młodszych niż 5 lat, a nawet automatycznych 
kotłów podajnikowych spełniających wymogi 3 i 4 klasy normy 
emisyjnej. Tym samym z dniem 1 stycznia 2028 roku w naszym 
województwie nie powinno już być żadnego uciążliwego 
„śmieciucha”.

• Określone w uchwale antysmogowej cele do realizacji są nie-
wątpliwie ambitne do tego stopnia, że rodzą się wątpliwości co 
do szans na ich osiągnięcie. Owszem – można wątpić, kwestio-
nować, zarzucać, wyśmiewać, tylko co to da? Trzeba działać! 
Prawo (w końcu) jest po stronie czystego powietrza.

P.S. Dla tych mieszkańców, którzy nie chcą czekać i mają zamiar za-
brać się za modernizację źródeł ciepła jak najszybciej, Urząd Miasta 
Radzionków oferuje dotacje do wymiany starych kotłów i pieców wę-
glowych w maksymalnej kwocie 4.000 zł. Wszelkich informacji w tym 
zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska przy ul. Kużaja 17, I pię-
tro, tel. 32 388 71 60. 

Michał gwóźdź
Referat Ochrony Środowiska UM Radzionków
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Czegoś podobnego dawno u nas nie 
było – pisał Mirosław Pęczak w „Polity-
ce”. „Mój dom” to zdecydowanie jedna 
z najlepszych płyt tego roku – czytamy 
słowa Artura Wojtczaka z „Music Is”. 

Czegokolwiek oczekiwaliście po drugiej płycie 
artysty z jednym z najbardziej spektakularnych 
debiutów polskiej muzyki, macie to, tylko bar-
dziej - zrecenzowała Kaśka Paluch na portalu 
„Onet.pl”. To tylko niektóre z recenzji dotyczą-
cych twórczości Korteza.

Artysta zaprezentuje się w marcu na „karolin-
kowej” scenie, promując tym samym swoją 
drugą płytę „Mój dom”, która po dwóch tygo-
dniach od daty premiery osiągnęła status Zło-
tej Płyty debiutując na OLISie na pierwszej po-
zycji. Singiel „Dobry moment” dotarł na szczyt 
Listy Przebojów, między innymi radiowej Trój-
ki, a  na YouTube przekroczył już trzy miliony 
odsłon. Na mapie trasy koncertowej Korteza 
widnieje nasze miasto, a koncert odbędzie się 
22 marca o godz. 19.00. Bilety do nabycia w ka-
sie i przez stronę internetową. 

„Fernando”
Fernando jest młodym byczkiem nie-
podobnym do innych - zamiast wal-
czyć, woli bowiem leżeć pod drzewem 
i wąchać kwiatki. Pewnego dnia pięciu 
mężczyzn poszukuje najwaleczniej-
szego i najodważniejszego byka, który 
weźmie udział w walkach w Madrycie. 
Za sprawą pomyłki ich wybór pada na 
Fernanda, który musi stawić czoła lo-
sowi…
25 lutego, godz. 16.00, bilety: 12 zł

„Cudowny chłopak” 
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) 
urodził się z deformacją twarzy. Chło-
piec większość swojego życia spędził 
w  szpitalu pod opieką rodziców, Isa-
bel (Julia Roberts) i Nate’a (Owen Wil-
son). Gdy Auggie rozpoczyna naukę 
w  szkole próbuje odnaleźć się w  no-
wym środowisku, pragnie, aby rówie-
śnicy zrozumieli, że jest tylko zwykłym 
chłopcem. Jego misją staje się poka-
zanie ludziom, że prawdziwe piękno 
nie kryje się w wyglądzie, lecz w głębi 
duszy.
25 lutego, godz. 18.00, bilety: 12 zł

„Pszczółka Maja:
Miodowe igrzyska” 
Druga część szalonych i  zabawnych 
perypetii najsłynniejszej pszczółki 
świata, która żadnej przygody się nie 
boi! Tym razem Maja i  Gucio wezmą 
udział w  międzyłąkowych igrzyskach 
sportowych, których stawka okaże się 
wyjątkowo wysoka. 
10 marca, godz. 16.00, bilety: 12 zł

Zapraszamy
do kina

KorteZ:
Mój doM

WystaWa
Marty Keler

Marta Keler (ur. 1992 r. 
w  Tarnowskich Górach) - 
absolwentka malarstwa na 
Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu zaprezen-
tuje swoje obrazy podczas 
wystawy pt. „W  pełnym 
świetle forma staje się pła-
ska”, której inspiracją są 
słowa Leonarda da Vinci 
(stąd nazwa wystawy). Jej 
twórczość oscyluje mię-
dzy abstrakcją a  figuracją. 
Brała udział w  wystawach 
grupowych, m.in. w  Brze-
gu i  we Wrocławiu. Jest 
też autorką muralu w Cen-
trum Technologii Audio-
wizualnych we Wrocławiu. 
Nadszedł jednak czas na 
prezentowanie umiejętno-
ści w  swoich rodzinnych 
rejonach. 
Mamy nadzieję, że tarno-
górzanka zostanie wspa-
niale przyjęta,  w  końcu 
jesteśmy miastem ludzi 
z  pasją! Zbiór obrazów ar-
tystki można podziwiać 
w  Galerii „Mozaika” do 
11 marca br.  Wernisaż eks-
pozycji odbędzie się 21 lu-
tego o godz. 18.00. 
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Zapraszamy na koncert zespołu FRELE - w Rajzie Tour – w Centrum Kultury 
„Karolinka” 11 marca o godz. 18.00. Będzie to wyjątkowa okazja do święto-
wania Dnia Kobiet w sposób niebanalny. Gwarantujemy, że koncert porwie 
nie tylko płeć piękną, ale również mężczyzn (w końcu w skład zespołu wcho-
dzą trzy przepiękne wokalistki).

Skąd wzięła się grupa? Frele powstały z sumy przypadków - piosenka nagrana toste-
rem dla garstki znajomych, w pięć minut, traktująca o zagubionym gorolu z Sosnowca 
w przeciągu paru dni stała się viralem z ponad milionową ilością odsłon i udostępnień. 
Poszły więc za ciosem i coverów popularnych, zagranicznych utworów z zabawnym, ślą-
skim tekstem powstało więcej. 
Radzionkowska publiczność miała już okazję podziwiać zespół podczas ubiegłorocznych 
obchodów Dni Radzionkowa, teraz czas na koncert na sali widowiskowej. Gwarantujemy 
wspaniałą zabawę razem z „Achimem”, „Gerojem” czy „Królową zup”. Bilety w cenie 30 zł 
do nabycia w kasie oraz za pośrednictwem naszej strony. 

Koncert Wiedeński
Wspaniali artyści, przepiękna muzyka klasyczna, żartobliwe wstawki – to 
Koncert Wiedeński w pigułce. 

Już po raz drugi w Radzionkowie, po rocznej przerwie, na deskach sceny Centrum Kultury „Ka-
rolinka” zaprezentują się obdarzeni wspaniałymi głosami, fantastyczni soliści operowi, a to-
warzyszyć im będą wybitni polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień 
z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. Tych, którzy nie mieli okazji uczest-
niczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu serdecznie zapraszamy, a tym osobom, które w ubie-
głym roku podziwiały koncert gwarantujemy, że zostaną zaskoczone, ponieważ poza najpo-
pularniejszymi operetkami zostaną wykonane zupełnie inne utwory. Nowy program zaspokoi 
gusty nawet najbardziej wymagających widzów. Zapraszamy 24 lutego o 17.00. Ostatnie bilety 
w kasie oraz za pośrednictwem naszej strony. 
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Frele w rajzie tour
Zapraszamy
do kina

„Podatek od miłości”
Kim tak naprawdę jest Marian (Grze-
gorz Damięcki)? Facetem do towa-
rzystwa i seksualnym guru, z którego 
usług korzysta połowa kobiet w sto-
licy? Coachem o  kontrowersyjnych 
metodach? A  może – po prostu – 
sprytnym oszustem uwodzącym płeć 
przeciwną? Oto zagadka, z którą bę-
dzie musiała zmierzyć się ambitna in-
spektor podatkowa Klara (Aleksandra 
Domańska). 
10 marca, godz. 18.00, bilety: 12 zł

„Jaskiniowiec”
W  zamierzchłych czasach, gdy nie 
było Facebooka, prądu i ciepłej wody, 
a  w  zagrodzie za jaskinią pasły się 
dinozaury, rozgrywa się pełna sza-
lonych przygód historia dzielnego 
Duga, który musi zjednoczyć swą 
jaskiniową ferajnę przeciw nadcho-
dzącemu zagrożeniu. W  świecie, 
w  którym zamiast psa każdy mógł 
mieć mamuta, a  zaostrzony kamień 
był gadżetem na miarę dzisiejszego 
smartfona, nadejście pulsującej ha-
łaśliwą nowoczesnością Epoki Brązu 
zwiastuje nieuniknione kłopoty.
24 marca, godz. 16.00, bilety: 12 zł

„kobiety mafii” 
Bela, była funkcjonariuszka policji, do-
staje od ABW zadanie rozpracowania 
szajki przestępczej handlującej nar-
kotykami. Aby jej misja się powiodła, 
musi rozpocząć współpracę z mafią.
24 marca, godz. 18.00, bilety: 12 zł 
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Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie jak zawsze w akcji

Zimowe
ptakoliczenie za nami
Jak co roku w ostatni weekend stycznia w całej Polsce, również 
w Radzionkowie, odbywały się wycieczki ornitologiczne w ramach 
Zimowego Ptakoliczenia 2018. Mieszkańców naszej gminy do 
wspólnego liczenia zaprosili pracownicy Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego. Przewodnikiem, podobnie jak w roku ubiegłym, był 
Łukasz Fuglewicz – doświadczony ornitolog-amator i wspaniały 
edukator przyrodniczy.

Grupa kilkudziesięciu osób, w  tym 
dwanaścioro dzieci, zebrała się w nie-
zbyt zimowy sobotni poranek 27 stycz-
nia w Regionalnej Stacji Edukacji Eko-
logicznej. Po krótkiej ornitologicznej 
odprawie, zapoznaniu się z  zasadami 
i  zaopatrzeniu w  lornetki, śmiałkowie 
wyruszyli w teren. Aura w tym roku nie 
sprzyjała obserwacjom – mgła i  duża 
wilgotność utrudniały podglądanie 
ptaków przez lornetki, a  i  samych 
ptaków było niewiele. Udało się za-
obserwować zaledwie 11 pospolitych 
gatunków, których listę zamieszczamy 
poniżej. Natomiast sam spacer okazał 
się sympatyczny, nawiązały się przy 
tej okazji nowe ciekawe znajomości, 
a przewodnik dzielił się z uczestnikami 
licznymi informacjami z  życia nie tyl-
ko ptaków, ale i reszty przyrody. Trasa 
wiodła głównie przez park, a  następ-
nie przez użytek ekologiczny „Księża 
Góra” i  fragment ogrodu botaniczne-
go. Po powrocie z  terenu można było 
napić się gorącej herbaty i  kawy oraz 
zwiedzić Regionalną Stację Edukacji 
Ekologicznej, a dzieci zajęły się ptasimi 

kolorowankami i  malowaniem gipso-
wych sówek. 
Podsumowanie całej akcji ogólnopol-
skiej jest dostępne na stronie Ogól-
nopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (www.otop.org.pl), które na 
podstawie wyników z  poszczegól-
nych miast przygotowuje zestawienie 
ptaków najliczniej spotykanych zimo-
wą porą w parkach i ogrodach. Obser-
wacje umożliwiają zauważenie cieka-
wych zjawisk zachodzących w ptasim 
świecie. 
Podsumowanie Zimowego Ptakoli-
czenia 2018 w Radzionkowie:

• bogatka – 5 okazów
• czyż – 17 okazów
• dzięcioł duży – 1 okaz
• gil – 1 okaz
• kos – 3 okazy
• kowalik – 3 okazy
• kruk – 1 okaz
• modraszka – 4 okazy
• myszołów – 1 okaz
• pełzacz leśny/ogrodowy – 2 okazy. 

Julia góra

Przygotowania
do sezonu
Po tegorocznych zimowych 
zawirowaniach i anomaliach wszyscy 
wypatrujemy już wiosny. Sezon zimowy 
w Ogrodzie to w dużym stopniu praca za 
biurkiem i choć niezbędna i pożyteczna, 
to jednak chwilami nużąca i aż by się 
już pobiegło w teren. A planów na 
nadchodzący sezon jest wiele…

Dla placówek oświatowych miłą informacją 
jest, że wiosną (najprawdopodobniej już w mar-
cu) w  Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej 
do rozdysponowania będzie pula bezpłatnych 
warsztatów edukacyjnych skierowanych do grup 
szkolnych oraz pozaszkolnych. Część z nich, prze-
znaczona dla radzionkowskich szkół i przedszkoli 
dofinansowana została przez gminę Radzionków, 
na pozostałe, skierowane do wszystkich placó-
wek oświatowych województwa śląskiego, środki 
przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Warszta-
tów zwykle jest nawet kilkadziesiąt, ale i chętnych 
bardzo dużo, a ponieważ przy zapisach obowiązu-
je zasada „kto pierwszy, ten lepszy” warto śledzić 
regularnie informacje na stronie Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego w  Radzionkowie (www.obradzion-
kow.robia.pl) oraz polubić Ogród na Facebooku. 
Zapisy wkrótce. Szczególnie gorąco zachęcamy do 
uczestnictwa tych, którzy jeszcze w Ogrodzie nie 
byli. W ofercie są warsztaty terenowe, laboratoryj-
ne oraz mikroskopowe, i  są to ciekawe lekcje nie 
tylko biologii, ale także chemii, geologii czy geo-
grafii.

Warto także już dziś zapisać sobie w  kalenda-
rzu datę 25 marca. W  ten dzień planowany jest 
„Dzień Wiosny”. Jest to kolejna impreza z  cyklu 
„Śląski Kalendarz Ekologiczny”, czyli znane i lubia-
ne rodzinne spotkania przyrodniczo-ekologiczne. 
W  ramach wydarzenia jak zwykle odbędą się te-
matyczne prelekcje, gra terenowa, warsztaty labo-
ratoryjne oraz mikroskopowe, zajęcia artystyczne, 
wycieczki, oprowadzanie po Ogrodzie i  wiele in-
nych atrakcji. W  ten dzień na Księżą Górę zawita 
także kawiarenka, mała gastronomia i  kiermasz 
wiosenno-wielkanocny. 

Wiosną planowana jest także ekspozycja nowej in-
teresującej wystawy fotografii przyrodniczej. Tym 
razem tematem będą owady, a  fotografie podzi-
wiać będzie można na płocie Ogrodu na przedłu-
żeniu ul. Zejera. Sam Ogród można zwiedzać od 
świtu do zmroku, a wstęp jest bezpłatny.  

Julia góra
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uChWały Rady MiaSTa

inFORMACJA
informuję, iż w dniu 13 grudnia 2017 roku na XLiii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLIII/364/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017r.;
2. Uchwałę Nr XLV/365/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez 
osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
3. Uchwałę Nr XLV/366/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
4. Uchwałę Nr XLV/367/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

informuję, iż w dniu 28 grudnia 2017 roku na XLiV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLIV/368/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
2. Uchwałę Nr XLIV/369/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
3. Uchwałę Nr XLV/370/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
4. Uchwałę Nr XLIV/371/2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2018;
5. Uchwałę Nr XLIV/372/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2018 roku.

informuję, iż w dniu 25 stycznia 2018 roku na XLV sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLV/373/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. Uchwałę Nr XLV/374/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018r.;
3. Uchwałę Nr XLV/375/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
4. Uchwałę Nr XLV/376/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018r.
5. Uchwałę Nr XLV/377/2018 w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości!” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR – konkurs;
6. Uchwałę Nr XLV/378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowana 
nieruchomości przyległej;
7. Uchwałę Nr XLV/379/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XLV/380/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/319/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XLV/381/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XLV/382/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
11. Uchwałę Nr XLV/383/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018; 
12. Uchwałę Nr XLV/384/2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
13. Uchwałę Nr XLV/385/2018 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Radzionków.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf SobczykPiSzą

dO kuRieRa

Rajd Rodzinny
Rajdy Rodzinne w Szkole Podstawowej nr 2 to już 
kilkuletnia tradycja. Dzięki aktywności rodziców każdej 
jesieni rusza w góry zorganizowana grupa, która chce 
aktywnie spędzić czas na wędrówce. Tym razem naszym 
celem było zdobycie najwyższych szczytów w Beskidzie 
Śląskim: Skrzycznego i Baraniej Góry.

Nasza wyprawa rozpoczęła się w Wiśle Czarne. Pierwsze podejście 
to zazwyczaj trudna przeprawa dla wszystkich turystów. Zdoby-
cie Cieńkowa nie było trudne, mimo ciężkich plecaków. Najlepiej 
z wymagającymi podejściami poradzili sobie nasi uczniowie z klas 
najmłodszych. Dzięki nienajgorszej pogodzie na szczycie mogli-
śmy podziwiać widok na Beskid Śląski oraz zobaczyć z góry skocz-
nię w  Wiśle Malince. Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy wejście 
na Malinowską Skałę, gdzie roztacza się piękny widok na Kotlinę 
Żywiecką i Beskid Mały. W górach pogoda bardzo szybko się zmie-
nia. Patrząc na nadciągające czarne chmury cała wyprawa szybko 
ruszyła w kierunku szczytu Skrzycznego. Do schroniska dotarliśmy 

w  strugach deszczu. Zła pogoda uniemożliwiła nam rozpalenie 
ogniska. Cały wieczór spędziliśmy w ciepłym i przytulnym schroni-
sku. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od czekania na poprawę pogody. 
Kiedy przestało padać, mogliśmy ruszyć w kierunku Babiej Góry. Po 
trzech godzinach dotarliśmy do wieży widokowej na Babiej Górze. 
Zadowoleni, że nie pokonały nas własne słabości i wyczerpanie fi-
zyczne. Wszyscy uczestnicy przeszli całą trasę – ponad 30 km. Przy 
wspólnej wieczornej kolacji już rozpoczęliśmy rozmowy o spływie 
kajakowym, który planujemy w czerwcu. 
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za wspólnie spędzo-
ny czas na górskich szlakach. Uczniom biorącym udział w  rajdzie 
życzę szybkiego zdobycia odznaki GOT i dalszej satysfakcjonującej 
aktywności turystycznej. 
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Dzięki wsparciu oraz refundacji kosztów przez gminę 
Radzionków, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzion-
kowie oraz pomocy i zaangażowaniu Pełnomocnika 
ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii, w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych w szkole odbyły się pozalekcyjne zajęcia.

Program obejmował zajęcia sportowo-rekreacyjne, w pracowni 
multimedialnej, w  pracowni komputerowej, zajęcia plastyczne 
oraz wyjścia poza teren szkoły i wycieczkę. Wiele atrakcji i nieza-
pomnianych wrażeń zapewnił dzieciom udział w konkursie z na-
grodami „Mam talent”, seans filmowy w „Karolince” czy wyciecz-
ka autokarowa do „Fabryki cukierków” w Krakowie, gdzie dzieci 
uczestniczyły w pokazie produkcji cukierków i lizaków. W związ-
ku z tym, że pogoda w tym dniu dopisała, udaliśmy się na spa-
cer po krakowskim rynku oraz wybraliśmy się na Wawel. Ostatni 
dzień naszych półkolonii był dniem zabawy „Disco zimowisko”. 
Podczas przygotowań odwiedził nas Burmistrz Radzionkowa – 
Gabriel Tobor wraz z  Panią Justyną Konik, obdarowując dzieci 
słodkimi prezentami. Dzieci już zapowiedziały chęć uczestnic-
twa w zajęciach w przyszłym roku.  

Wojciech Trzensiok

Zimowe półkolonie w SP 2
Już we wrześniu 2017 roku rozpoczęła się druga edycja 
projektu „Razem ku demokracji”, w którym udział bierze 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Radzionkowa, 
klasy byłego Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 
w Radzionkowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Ra-
dzionkowie.

W tym roku hasło przewodnie to „Razem dla Oliwi” – czternastolet-
niej dziewczyny z Radzionkowa, dla której samorządy uczniowskie 
wraz z opiekunami przygotowują koncert charytatywny połączo-
ny z aukcją. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze pomogą rodzi-
com Oliwki w dalszej diagnostyce oraz leczeniu córki. Dziewczyna 
była bardzo aktywna, dopóki nie dopadła jej niezdiagnozowana 
jeszcze choroba, uniemożliwiając jej samodzielne poruszanie się. 
Współpracę rozpoczęliśmy we wrześniu. 9 stycznia w  naszym li-
ceum zorganizowaliśmy kolejne już spotkanie, na którym ustalono 
wstępną datę koncertu – 27 kwietnia 2018 roku. Podczas zebrania 
w LO podzieliśmy się na dwie grupy: pierwsza zabrała się za przy-
gotowanie plakatów, druga natomiast wzięła się za sprawy tanecz-
ne. Oprócz spotkań przedstawicieli SU w każdy czwartek w MOW-
ie odbywają się próby dla zainteresowanych graniem na bębnach, 
gitarze i śpiewaniem! Dzięki Panu Jackowi Kafce – nauczycielowi 
muzyki – nawet początkujące osoby radzą sobie bardzo dobrze. 
Mamy nadzieję, że nasz wspólny występ podczas koncertu będzie 
nie tylko okazją do rozwijania różnych talentów czy integracji, ale 
przede wszystkim przyczyni się do otwarcia serc darczyńców. 
Można również podarować jakiś cenny przedmiot (płyta lub ko-
szulka z  autografem, rękodzieło), który zostanie wystawiony na 
licytacji.

Dodatkowo każdy, kto chce pomóc Oliwii, może to zrobić poprzez 
Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Wpłaty na konto 42 2490 
0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 28126 Hajda Oliwia darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia. Można przekazać jej także 1 proc. 
podatku (KRS 37904, szczegółowy: 28126 Hajda Oliwia). 

katarzyna Siwy, 
klasa pedagogiczno-psychologiczna

LO Radzionków

Razem dla Oliwii

nowe książki dla naszych uczniów już są!
książki zakupione w  ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa są już w  bibliotece 
szkolnej zespołu Szkół Technicz-
no-ekonomicznych w  Radzion-
kowie. Przypomnijmy: Technikum 
z  Radzionkowa-Rojcy napisało pro-
jekt i w ten sposób pozyskało 15 tys. 
złotych na zakup nowości wydawni-
czych i  rozwój czytelnictwa. Długo 
powstawała lista proponowanych 
tytułów, ale większość nowo zaku-
pionych pozycji do biblioteki pocho-
dzi z  wyboru samych uczniów, na-
uczycieli i  rodziców. W  końcu udało 

się szczęśliwie sfinalizować projekt 
i  do ZST-E w  Radzionkowie dotarły 
niecierpliwie oczekiwane nowości 
wydawnicze. Ekscytacja była ogrom-
na, a  niektórzy uczniowie rezerwo-
wali sobie wybrane książki już pod-
czas ich opracowywania. Miło było 
patrzeć na radość, która panowała 
wśród uczniów na widok książek. 
Było to dla nich ważne także dlatego, 
że mieli bezpośredni wpływ na doko-
nywane zakupy. Mam nadzieję, iż za-
pał ten nie opuści moich czytelników 
do końca roku szkolnego. 

ewa Mann
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Weź udział w unijnych projektach!
W Radzionkowie z początkiem roku ruszyły dwa projekty 
unijne: „Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! 
Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy 
Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości!” 
stawiające na rozwój społeczności lokalnych.

Głównym celem projektów jest podniesienie poziomu aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców miasta. Projekt „Trzy poko-
lenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu 
mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” kierowany jest do osób z  rejonu byłego PGR oraz 
z  dzielnicy Rojca. Do projektu kwalifikują się osoby z  tzw. tere-
nów rewitalizowanych w gminie w wieku od 13 do 65 lat. Realiza-
cja przedsięwzięcia potrwa do 30.06.2019 roku. Natomiast projekt 
„Restart – rozwój, energia, nowe możliwości”, kierowany jest do 
wszystkich mieszkańców gminy w wieku 15-65 lat. Projekt trwa do 
31.12.2020 roku.
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezro-
botne, starsze oraz młodzież) będą mogły liczyć na wsparcie oraz 
działania o charakterze społecznym, zawodowym oraz środowisko-
wym. Osoby niepełnosprawne skorzystają ze  wsparcia asystenta, 
którego celem będzie pomoc w uzyskaniu jak największej samo-
dzielności w  życiu codziennym. Różnego rodzaju działania oraz 
warsztaty będą miały za zadanie podniesienie kwalifikacji uczest-

ników. W ofercie są bezpłatne kursy edukacyjne oraz doszkalające 
(m.in. prawo jazdy B, C i  D, kursy komputerowe, kursy językowe, 
opiekun osób starszych itp.). Jedną z  zalet projektu jest dostoso-
wanie do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej z osób bio-
rących w nim udział. Dla uczestników projektów przewidziane są 
także wyjazdy integracyjne, karnety wstępu na wydarzenia kultu-
ralne oraz sportowe. Warto podkreślić, że wszystkie formy wspar-
cia są bezpłatne, a udział w projektach nie koliduje z ewentualnym 
pobieraniem świadczeń z  pomocy społecznej czy też korzysta-
nia z pomocy innych instytucji. Udział w projektach oferuje wiele 
możliwości rozwoju oraz dróg do poprawy sytuacji zawodowej, co 
może wiązać się z  poprawą sytuacji finansowej. Podczas trwania 
warsztatów uczestnicy mogą odkryć w sobie ukryte pasje i talenty. 
Jest to również szansa na nawiązanie nowych znajomości.
Chętnych do udziału w projektach zapraszamy do siedziby biura, 
które znajduje się na parterze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ra-
dzionkowie przy ulicy Kużaja 19. W przypadku jakichkolwiek pytań 
zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (32) 286 65 44 
wew. 30; kom. 531 345 125 oraz odwiedzenia naszej strony interneto-
wej: www.ops.radzionkow.pl w zakładce Projekty Unijne w menu: 
projekt „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdzia-
łanie wyłączeniu społecznemu mieszkańców Gminy Radzionków 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” lub projekt „Restart – 
rozwój, energia, nowe możliwości!” w aktualności o rekrutacji.

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

uczniowie klas czwartych zespołu Szkół Techniczno-eko-
nomicznych w Radzionkowie zgodnie z tradycją zorgani-
zowali dzień Maturzysty. Ich stroje, jak co roku, zaskakiwały 
pomysłowością i oryginalnością. Sympatycznym akcentem były 
także lekcje prowadzone przez maturzystów oraz słodki poczę-
stunek. 

ewa Mann

Dzień Maturzysty

zespół Szkół Techniczno-ekonomicznych w  Radzionkowie 
wzmacnia międzynarodową współpracę, pozyskując środki 
z  programów unijnych. W  ubiegłym roku dwudziestoosobowa 
grupa uczniów technikum hotelarstwa oraz technikum eksploatacji 
portów i  terminali wróciła z  czterotygodniowych staży zagranicz-
nych. Młodzież zdobywała praktyczne doświadczenia zawodowe, 
poznawała możliwości i organizację pracy w brytyjskich firmach. 
W  styczniu w  szkole podczas spotkania noworocznego grupa 
uczestników projektu dokonała podsumowania jego rezultatów 
w wymiarze osobistym, na poziomie szkoły oraz powiatu (...). Mło-
dzież podkreśliła wartości programu Erasmus+. Wśród benefi-
cjentów projektu wzrosła samoocena, poczucie pewności siebie 
i motywacja do nauki języków obcych. Mobilność miała wpływ na 
rozszerzenie kompetencji międzykulturowych. Podniosła zdolność 
adaptacji w nowym środowisku, pracy w międzynarodowym zespo-
le, umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne. Ta-
kie podejście pozwala lepiej funkcjonować w społeczeństwie opar-
tym na wiedzy, jak również odnosić sukcesy na rynku pracy.
Kompetencje uczestników zostały potwierdzone certyfikatami Eu-
ropass Mobilność, Trinity College London, które są uznawane nie 
tylko w Europie. 

krystyna dziuk

Dzielimy się dobrą praktyką
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MieJSki OŚROdek
SPORTu i RekReaCJi

Równo 10 lat temu, decyzją Rady Miasta Radzionków, do 
życia powołany został Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Dekadę istnienia MOSiRu świętowaliśmy 17 stycznia. 

W uroczystościach wzięli udział m.in. wiceminister sportu Jan 
Widera, poseł Borys Budka oraz przedstawiciele urzędu miasta, 
z burmistrzem Gabrielem Toborem i przewodniczącym RM Da-
riuszem Wysypołem na czele.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Przed widow-
nią wystąpiła najpierw Aleksa Pilecka z zespołu Pole Dance. 
Następnie, niezwykły pokaz gimnastyki artystycznej dała Anna 
Filipowska-Niekłan, uczestniczka programu „Mam Talent”. Jej 
mąż – Patryk, również zachwycił widownię swoimi niezwykłymi 
akrobacjami na kole. Nie zabrakło również tańca – jive i cha-cha 
zaprezentowali Wiktoria Klebach i Grzegorz Kamiński, wystąpi-
ły także formacje taneczne piekarskiej Azarii. 

Sportowy jubileusz

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa modeli 
latających, która na naszej hali odbyła się 19 grudnia. 

Zachwyt najmłodszych wywołał pokaz niezwykłych ewolucji, 
które wykonywały modele zdalnie sterowane. Pod sufitem 
hali MOSiR szybowały modele napędzane silnikami elektrycz-
nymi czy spalinowymi, ale także szybowce czy paralotnie, wy-
konane przez radzionkowskich modelarzy. 

       zapowiedzi

Rozpoczęła się jedna z flagowych imprez radzionkowskie-
go MOSiRu. Amatorska Liga Siatkówki Ciderplas ruszyła 17 
lutego.

W tym roku, do rywalizacji stanęło dziewięć zespołów męskich 
i damskich. Turniej zakończy się playoff’ami, w których wyłonie-
ni zostaną mistrzowie obu kategorii. Serdecznie zapraszamy do 
wspierania swoich faworytów! 

Ciderplas wystartował

Po raz kolejny Radzionków będzie współgospodarzem 
Memoriału im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. 
Zawody odbędą się po raz piętnasty.

Rozgrywki rozpoczną się 1 marca i potrwają trzy dni. Główny 
etap turnieju odbędzie się w Tarnowskich Górach. Do Radzion-
kowa koszykarze zawitają 2 marca. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich sympatyków tego dynamicznego i emocjonującego 
sportu. 

Memoriał koszykówki

Lotnicy w hali

Reprezentanci Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bytomiu zwyciężyli w VI Turnieju Piłki Nożnej 
Halowej Straży Pożarnej, który odbył się 5 grudnia.

W  zeszłorocznej edycji rozgrywek udział wzięło pięć komend 
i jednostek: z Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Śląskich, Będzina 
i Radzionkowa. Do wyłonienia najlepszej drużyny potrzebnych 
było aż dziewięć, pełnych emocji spotkań. Tuż za strażakami 
z Bytomia uplasowali się reprezentanci Państwowej Straży Po-
żarnej z Będzina, a na najniższym stopniu podium stanęli repre-
zentanci Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej z Tarnowskich Gór. 
Turniej zakończył się zawodami dla komendantów i dowódców. 
Tym razem, odbył się konkurs wbijania gwoździa, w którym bez-
konkurencyjny okazał się kapitan Arkadiusz Stera z Będzina, któ-
remu wystarczyły zaledwie dwa uderzenia młotkiem. 

Strażacy do gry!
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Drugie miejsce w tabeli pierwszej grupy śląskiej HAIZ czwartej 
ligi i cztery punkty straty do prowadzących Szombierek By-
tom to dobry punkt wyjściowy dla piłkarzy „Ruchu” Radzion-
ków do ataku na pierwsze miejsce w rundzie wiosennej.

Niestety przełom roku przyniósł znaczące pogorszenie stanu klu-
bowych finansów i  wprowadził w  serca kibiców niepokój. W  tak 
dobrej sytuacji w tabeli myśli się zimą przede wszystkim o wzmoc-
nieniach personalnych, a  tymczasem w  Radzionkowie jasnym się 
stała potrzeba odchudzenia kadry drużyny. Zespół żółto-czarnych 
opuścił podstawowy bramkarz Bartosz Kucharski, który przeniósł 
się do trzecioligowego „Rekordu” Bielsko-Biała. Odszedł także 
zdolny młodzieżowiec Mateusz Nowara, który został wypożyczony 
do trzecioligowego zespołu „Pniówka” Pawłowice Śląskie. Z wypo-
życzenia do „Stadionu Śląskiego Chorzów” wrócił młody napastnik 
Bartosz Nawrocki, który nie zdołał sobie jesienią wywalczyć miej-
sca w ekipie „Cidrów”. W drugiej połowie sezonu w barwach „Ru-

chu” nie ujrzymy także Tomasza Leszczyńskiego i Piotra Rockiego, 
którzy prawdopodobnie zakończą piłkarskie kariery. W trakcie jed-
nego ze sparingów groźnej kontuzji doznał grający drugi trener ze-
społu Marcin Dziewulski. Pomimo tych ubytków drużyna „Ruchu” 
od początku zimowych przygotowań pracuje pełną parą, a dotych-
czasowe wyniki sparingów są przyczynkiem do optymizmu. Rok 
2018 rozpoczął się od wygranej 2:1 z  liderem ligi okręgowej Unią 
Dąbrowa Górnicza (bramki: Wojsyk i Pietryga), potem w takim sa-
mym stosunku „Cidry” pokonały czwartoligową „Polonię Bytom” 
(bramki: Wojsyk i Piecuch), by w trzecim sparingu pokonać 5:3 re-
prezentanta ligi okręgowej „Orła” Mokre (bramki: Wojsyk, Hermasz, 
zawodnik testowany, Piecuch i Kajda). Trener Kamil Rakoczy testo-
wał w tych meczach dwóch bramkarzy oraz gracza ofensywnego. 
W  dwóch sparingach zagrał także były zawodnik radzionkowian 
Łukasz Dębski. Przed „Ruchem” jeszcze cztery sparingi, w tym dwa 
z trzecioligowcami. Runda wiosenna rozpocznie się 17 marca me-
czem na własnym stadionie z „Górnikiem” Piaski. 

Przygotowania do wiosennej rundy
kS „Ruch” Radzionków

Już 6 stycznia, po przerwie świątecznej, 
zawodniczki MKS „Sokół” Radzionków 
weszły na parkiet, wygrywając we własnej 
hali 3:1 z  drużyną KPKS „Halemba”. Kolej-
ne spotkanie to bardzo trudny wyjazd do 
Szczyrku, gdzie po świetnej grze drużyna 
Jarosława Wachowskiego wygrywa 3:0. 
Dziewczyny dopisując kolejne 3 pkt. w  li-
gowej tabeli awansowały na drugie miej-
sce w tabeli II ligi. Praktycznie już gwaran-
tując sobie start w  grze playoff w  walce 
o awans do I ligi.

Siedemnasta kolejka to niespodzianka 
i  pierwsza porażka naszej drużyny we 
własnej hali. Do Radzionkowa przyjechała 
drużyna PLKS Pszczyna, stawiając wysoko 
poprzeczkę i wygrywając z gospodyniami 
3:0. Mimo przegranej, spotkanie mogło się 
podobać wszystkim przybyłym kibicom.
– Zabrakło trochę sportowego szczęścia, 
Pszczyna dominowała w  bloku. Nie wszyst-
kie spotkania można wygrywać, mimo iż 

bardzo byśmy tego chcieli. Kiedyś musiał 
przyjść ten słabszy czas. Widać brak kon-
tuzjowanej Martyny Zyśk – mówi Tomasz 
Stchlerowski, prezes MKS „Sokół” Radzion-
ków.

Osiemnasta kolejka to bardzo trudny i da-
leki wyjazd do lidera II ligi Polonii Świd-
nica. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
3:1 (25:12, 23:25, 25:18, 25:15), po bardzo 
kiepskim pierwszym secie, wygrywamy 
w drugim. 
– Wszystko wskazywało, że po drugim secie 
i doprowadzeniu do remisu 1:1, gra się jakoś 
ułoży. Niestety dla nas, Polonia Świdnica wy-
grała kolejne dwa sety, a całe spotkanie 3:1, 
umacniając się na pierwszym miejscu w ta-
beli – wyjaśnia Tomasz Stchlerowski.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w  Hali 
MOSiR Radzionków już 3 marca. Radzion-
kowska drużyna zagra z  „Częstochowian-
ką” Częstochowa. 

MkS „Sokół” Radzionków

Rozgrywki pełne emocji
Nowy rok to nowe wyzwania. Nie inaczej jest w drużynie Młodzieżowego Klu-
bu Sportowego „Sokół” Radzionków. Warto wspomnieć, że rok 2017 drużyna 
zakończyła z wielkim sukcesem. Zdobywając 32 pkt i plasując się na trzecim 
miejscu w ligowej tabeli. Nie zmienił tego nawet fakt przegranego ostatniego 
w 2017 roku wyjazdowego spotkania w Katowicach 3:2.

nagrody
za wysokie 
wyniki sportowe
Do końca lutego składać można 
wnioski o przyznanie nagród za 
wysokie wyniki sportowe. 

Na gratyfikacje pieniężne mają szansę za-
wodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
indywidualnie lub zespołowo w  turnie-
jach krajowych lub międzynarodowych 
rozgrywanych w  dyscyplinach sporto-
wych olimpijskich lub paraolimpijskich. 
Wyróżnienia przyznane zostaną za 2017 r. 
Wysokość nagrody uzależniona jest od 
wyników (waha się od 400 do 3 tys. zł).

Mając na uwadze promocję gminy, Rada 
Miasta ustanowiła dodatkową nagrodę 
rzeczową (do wartości 200 zł) za inne zna-
czące sukcesy sportowe mieszkańców 
miasta. 

Wnioski dotyczące nagrody można skła-
dać w  Biurze Obsługi Klienta (parter, 
pokój nr 4). Szczegółowych informacji 
w  tym zakresie udziela Referat Promocji 
Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, 
pokój nr 19), tel. 32/ 388-71-45. 
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Zimowy obóz sportowy
Grupa młodych piłkarzy w sile niespełna 60 
osób, składająca się z zawodników UKS „Ruch” 
Radzionków oraz uczniów Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Radzionków w pierwszej połowie 
lutego wzięła udział w zimowym obozie sporto-
wym.

Zgrupowanie odbywało się w Jarnołtówku - Pokrzyw-
nej, a biorący w nim udział zawodnicy mogli liczyć na 
wiele atrakcji. Głównym celem obozu było przygoto-
wanie do nowej rundy rozgrywek ligowych, które ru-
szają w drugiej połowie marca. Zawodnicy mieli więc 
dużą ilość zajęć treningowych, brali udział w meczach 
sparingowych oraz korzystali z  sali audiowizualnej. 
W  celu odpowiedniej regeneracji każda grupa tre-
ningowa korzystała z  odnowy biologicznej (sauna 
i jacuzzi). W wolnym czasie zawodnicy wspólnie grali 
w tenisa stołowego lub gry planszowe. 

henryk Sobala

Szachiści – rycerze królewskiej gry
Nowy sezon szachowy rozpoczął się 
w Radzionkowie już po raz trzynasty 
Noworocznym Turniejem Szacho-
wym. Zawody rozegrane zostały 
3  lutego w Centrum Kultury „Karo-
linka” na dystansie siedmiu rund 
z czasem gry po 15 minut dla każde-
go zawodnika.

W  grupie OPEN zagrało 18 szachistów, 
a  w  grupie do 16 lat aż 25 zawodników. 
Zwycięzcą w  grupie open został Jaro-
sław Pietrucha (5½ pkt) przed Markiem 
Tyroniem i  Janem Nowakowskim, któ-
rzy zdobyli po 5 pkt. Z kolei w grupie do 
16 lat zwyciężył Maciej Pełka (6½ pkt). Na 
kolejnych miejscach uplasowali się: Maciej 
Malik (6 pkt) i Kamil Kaliszuk (5 pkt). Bardzo 
dobrze radzili sobie tym razem zawodnicy 
z  dużym stażem gry, którzy praktycznie 
rozdzielili miejsca między sobą. Grupa do 
lat 16 była tym razem bardzo liczna. Należy 
się z  tego cieszyć, bo w  dobie gier kom-
puterowych trudno młodych oderwać 
od monitora. Dobrze zaprezentowali się 
goście, którzy przybyli z  dość odległych 
miejscowości: Katowic, Rudy Śląskiej, Gli-
wic, a także z przyległych miast – Bytomia, 

Młodzi piłkarze przygotowywali się do sezonu w Jarnołtówku-Pokrzywnej

ukS „Ruch” Radzionków

Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Chorzowa. 
Pozytywnie wypadli także debiutanci: Ka-
tarzyna Tarasek i  Wiktor Palian. W  turnieju 
wziął też udział gość z zagranicy Venkatesan 
Venkataramanan – szachista z Indii, który 
w Gliwicach odbywa staż zawodowy. Zawo-
dy przebiegały bardzo sprawnie, a szachiści, 
jak przystało na rycerzy królewskiej gry, byli 
zdyscyplinowani i  skoncentrowani na grze 
i wyniku sportowym.

Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie 
Szachowe i  Gier Umysłowych „PIONEK” Ra-
dzionków, Urząd Miasta Radzionków i  Cen-
trum Kultury „Karolinka”. Przebieg turnieju 
i wyniki dostępne są na stronie: chessarbiter.
com. Zawody prowadzili: Rudolf Sobczyk 
i Wojciech Hajda. 

Już dziś zapraszamy do kolejnych szacho-
wych rozgrywek. Wiosną ruszy kolejna 
edycja XVIII Grand Prix Radzionkowa w sza-
chach. Zawody, według wstępnych założeń, 
odbędą się w dniach: 14 kwietnia, 9 czerwca, 
21 września i 3 listopada br. w CK „Karolinka” 
(terminy mogą ulec zmianie). Na przełomie 
marca i  kwietnia MOSiR Radzionków zor-
ganizuje kolejny Turniej Drużynowy Miast, 
w którym wezmą udział czteroosobowe dru-
żyny (w tym dwóch zawodników do 18 lat). 
Szczegółowe terminy będą podane na stro-
nie ośrodka. Z kolei w maju planowane są Mi-
strzostwa Szkół Podstawowych w szachach. 

To nie wszystko. 21 lipca w radzionkowskim 
Ogrodzie Botanicznym zaplanowano Tur-
niej Ciderlato 2018. Natomiast tradycyjny 
CIDERSZACH 2018 odbędzie się w  grudniu. 
Zapraszamy też najmłodszych na zajęcia 
szachowe dla dzieci i  młodzieży, organizo-
wane przez Stowarzyszenie Szachowe i Gier 
Umysłowych „PIONEK” Radzionków. Spo-
tkania odbywają się w budynku Gimnazjum 
Ojca Ludwika Wrodarczyka w każdy wtorek 
(godz. 15.15 – grupa początkująca, godz. 16.00 
– grupa młodzieżowa). 

Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Szachy


