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Budowa ostatniego, trzeciego od-
cinka obwodnicy, łączącej ul. Długą 
z ul. Knosały weszły w decydującą 
fazę.

– W  chwili obecnej trwają roboty związa-
ne z  budową przepustu dla małych zwie-
rząt w  rejonie projektowanego ronda przy 
ul. Długiej i ul. Unii Europejskiej oraz roboty 
ziemne na całym odcinku – mówi Justyna 
Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.
Budowany fragment drogi będzie mieć 
długość 550 metrów. Przebudowany zo-
stanie także odcinek ul. Długiej o długości 
160 metrów i stumetrowy odcinek ul. Unii 
Europejskiej. W  ramach prac powstanie 
również chodnik z kostki betonowej i dwu-
kierunkowa droga rowerowa. Ponadto 
projekt przewiduje wykonanie dwóch za-
tok autobusowych wraz z  wiatami, ozna-
kowania poziomego i  pionowego, barie-
rek oraz oświetlenia. Prace potrwają do 18 
września br., po nich nastąpią procedury 
związane z odbiorem i dopuszczeniem do 
ruchu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 
ponad 7,2 mln zł. 

(ŁK)

Prace
przy obwodnicy

inwestycje

ŚWiĘTO MiaSTa 
TO TeŻ TWOJe ŚWiĘTO

Xiii dni Radzionkowa

Wielkimi krokami zbliża się kulminacja XIII Dni Radzionkowa! Na naszej 
scenie, w dniach 7-9 czerwca, wystąpią m.in. Kabaret Młodych Panów, zespół 
Poparzeni Kawą Trzy i Mariusz Kalaga. To jednak nie wszystko, ponieważ 
święto miasta rozpoczęło się już w połowie maja, a zakończy 18 czerwca! Do 
wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich mieszkańców, bo Dni Radzionko-
wa, to nie tylko święto miasta, ale też święto jego mieszkańców. 

Kabaret Młodych Panów to jedna z gwiazd tegorocznych Dni Radzionkowa.

Sp. z o.o.

MATEJMATEJMA A

FabianFabianF

firma wielobranzowaanzowaanzow

RADZIONKÓWRADZIONKÓWR

Koncerty na scenie głównej przed Centrum Kultury „Karolinka” to ta część Dni Radzionko-
wa, na którą mieszkańcy zawsze czekają najbardziej. Święto miasta to jednak dziesiątki in-
nych wydarzeń, organizowanych przez miejskie instytucje oraz organizacje pozarządowe. 
Za nami już wiele takich imprez, które spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy już 18 maja, kiedy odbył się III Charytatywny Ama-
torski Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana „CIDERFEST CUP 2019” imienia o. Lu-
dwika Wrodarczyka na hali MOSiRu, festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji Dnia Matki i Ojca w CK „Karolinka”. 
Tego dnia miała również miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów. W swoje progi zaprosiło 
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

str. 5

Zasłużeni
dla Radzionkowa

Podczas uroczystej, siódmej sesji, 
która odbyła się 25 kwietnia br. 
wręczono Nagrody Przewodniczące-
go Rady Miasta Radzionków. W tym 
roku te szczególne wyróżnienia 
odebrały z rąk Stefana Hajdy cztery 
zasłużone dla miasta osoby.

cideRFeST > 7
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rozmowa z BERNARDEM SKIBIŃSKIM
wiceburmistrzem Radzionkowa

zMieniaMy MiaSTO
dla MieSzkańcóW

W tym roku mija 15 lat członkostwa Polski 
w europejskich strukturach. Korzyści 
płynące z unijnych programów widać 
gołym okiem. Wystarczy rozejrzeć się 
po Radzionkowie, by zobaczyć, że wiele 
miejskich inwestycji nie byłoby możliwych 
bez wsparcia Funduszy Europejskich. Jak 
Pan ocenia rozwój miasta w kontekście 
przynależności Polski do UE?

Od 2006 r. nasza gmina pozyskała przeszło 65 
mln zł dofinansowania z  Unii Europejskiej, co 
pozwoliło zrealizować aż 35 projektów. Kolej-
nych kilka wniosków, opiewających na kwo-
tę ok. 15 mln zł, czeka na ocenę w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 
Bez wątpienia Radzionków zmienił się dzięki 
Funduszom Europejskim. Do najważniejszych 
zrealizowanych przedsięwzięć zaliczam: rewi-
talizację parku „Księża Góra” i  dostosowanie 
go do potrzeb rekreacyjno-sportowych miesz-
kańców, budowę ul. Księżogórskiej, rekultywa-
cję terenów doliny rzeki Szarlejki, modernizację 
budynku po byłym dworcu kolejowym na po-
trzeby Centrum Dokumentacji Deportacji Gór-
noślązaków do ZSRR w 1945 roku, przebudowę 
sali widowiskowej „Karolinki” czy rozbudowę 
Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy 
Ogrodzie Botanicznym. Kolejne przedsięwzię-
cia, jak chociażby rynek i tzw. planty są w toku 
i one także znacząco wpłyną na funkcjonowa-
nie miasta i jego estetykę.

Jedną z kluczowych inwestycji, jak Pan 
wspomniał, jest budowa rynku. Prace nad 
„zieloną” częścią głównego placu miasta 
już trwają. Jakie roboty są wykonywane 
i kiedy zobaczymy pierwsze efekty? Czy 
gminie udało się już pozyskać partnerów 
do stworzenia części komercyjnej rynku?

Finalny efekt będzie widoczny w  drugim 
kwartale 2020 r., jednak zarys płyty eko-ryn-
ku mieszkańcy zobaczą już pod koniec tego 
roku. Wykonano już ławy fundamentowe pod 
scenę i prace wodno-kanalizacyjne. Obecnie 

trwają roboty związane z wykonaniem zbro-
jenia ścian fundamentowych i  układaniem 
instalacji pod oświetlenie alejek i  sceny. Je-
śli chodzi o  część komercyjną rynku, to nie 
mamy jeszcze pozyskanych partnerów. Roz-
ważaliśmy dwa warianty związane z zabudo-
wą tej części. Z jednej strony zastanawialiśmy 
się czy sprzedać teren z  zarysem koncepcji 
zabudowy, ale bez większego wpływu na 
to co ostatecznie powstanie, z drugiej – czy 
stworzyć spółkę celową, w której będziemy 
mieć jako gmina znaczący głos. Wybraliśmy 
drugą opcję. Obecnie przygotowujemy do-
kumentację pod stworzenie spółki celowej. 
Do końca roku powinniśmy być gotowi.

Mówiąc o inwestycjach zmieniających 
miasto, trzeba wspomnieć o rewitaliza-
cji osiedla robotniczego Hugona i tzw. 
„plant”. Na jakim etapie znajduje się to 
przedsięwzięcie?

Zakończyliśmy remonty dachów na budyn-
kach przy ul. Kużaja i  Sikorskiego. Obecnie 
prowadzimy prace związane z  remontem 
instalacji wewnętrznych i  części wspólnych 
budynków, oraz budową centralnego ogrze-
wania i  wymianą okien w  mieszkaniach. 
W  najbliższym czasie czekają nas jeszcze 
przetargi na budowę nowej sieci wodocią-
gowej i  kanalizacji deszczowej oraz oczysz-
czanie elewacji budynków. Ostatnim etapem 
będzie zagospodarowanie przestrzeni bez-
pośrednio przy familokach, gdzie znajdzie 
się także strefa rekreacji.

Poza tym zagospodarowujemy planty. Obec-
nie wykonywana jest podbudowa pod place 
zabaw, ścieżki spacerowe i  bieżnię, a  także 
prace elektryczne pod oświetlenie i monito-
ring. Całość z gotowymi placami do rekreacji 
zobaczymy z końcem bieżącego roku.

Gmina jest w trakcie budowy kolejnego 
odcinka obwodnicy. Jak uruchomienie tej 
drogi wpłynie na funkcjonowanie miasta?

Przede wszystkim połączenie ul. Długiej z ul.
Knosały pozwoli ograniczyć ruch w centrum 
miasta. Dziś, jak wynika z  pomiarów ruchu, 
pod mostem na ul. Kużaja przejeżdża dzien-
nie ok. 7 tys. samochodów, z  których duża 
część to tranzyt w kierunku Tarnowskich Gór. 
Obwodnica będzie alternatywą dla nich, ale 
i tych dojeżdżających do osiedla Knosały. Tak 
więc liczymy, że wraz z jej otwarciem rozładu-
je się ruch w centrum Radzionkowa, w szcze-
gólności w  godzinach szczytu. Ponadto, jak 
pokazuje przykład ul. Unii Europejskiej, nowa 
droga wpłynie także na rozwój gospodarczy 
terenów wokół. Mamy już sygnały, że pierwsi 
prywatni inwestorzy szykują projekty wzdłuż 
pierwszej części tej inwestycji.

A co z budową drogi S-11? Czy od naszego 
ostatniego spotkania, w tej kwestii coś się 
wyjaśniło? W zawieszeniu pozostaje także 
kwestia przebudowy wiaduktu nad ul. Ze-
jera. Czy PKP podjęło już jakieś działania?

Firma przygotowująca studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowe przedstawiła nam 
dwa warianty przebiegu trasy S-11. Pierwszy 
miałby ominąć miasto od strony wschodniej, 
a drugi przeciąć je w północnej części. Jako gmi-
na uzależniliśmy pozytywną opinię dla wariantu 
przebiegającego przez miasto od zgody na 
zaprojektowanie i  wybudowanie węzła ko-
munikacyjnego między tzw. „szkałą” a  rada-
rami. Z  informacji, które otrzymaliśmy wyni-
ka jednak, że budowa takiego węzła nie jest 
brana pod uwagę, w związku z tym będziemy 
optować za wersją omijającą miasto. W  obu 
przypadkach planowana jest budowa węzła 
komunikacyjnego po stronie piekarskiej, na 
wysokości ul. Anieli Krzywoń. Rozmowy cały 
czas trwają, przed nami jeszcze konsultacje, 
więc trudno dziś wskazać, który wariant bę-
dzie realizowany. Natomiast jeśli chodzi o wia-
dukt nad ul. Zejera, to PKP nadal nie ogłosiło 
przetargu na realizację modernizacji linii 131. 
Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać 
na decyzję kolei.
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dokończenie ze str. 2

dokończenie ze str. 1

W mieście przybywa mieszkań socjalnych. Czy prowadzone in-
westycje w tym zakresie spełniają potrzeby mieszkańców?

Jesteśmy w  trakcie budowy drugiego budynku socjalnego przy 
ul. Nieznanego Żołnierza. Mieścić się tam będzie 14 mieszkań. Pod 
koniec roku obiekt powinien być gotowy. Dodatkowo remontuje-
my budynek mieszkalny przy ul. Lipoka 9. Po przebudowie do dys-
pozycji będzie 12 mieszkań. Oczywiście to nie wyczerpuje wszyst-
kich potrzeb gminy w zakresie budownictwa socjalnego, jednak na 
tyle póki co pozwala budżet gminy.

Na koniec zapytam jeszcze o realizację ustawy o gospodarowa-
niu odpadami komunalnymi. Czy gmina osiąga założone wskaź-
niki? Innymi słowy, czy mieszkańcy chętnie segregują śmieci?

Według przepisów w 2018 r. gminy miały osiągnąć wskaźnik recy-
klingu na poziomie 30%. Radzionków ten wymóg spełnił, osiągając 
wynik 32%. W tym roku zadanie jest znacznie trudniejsze, gdyż mu-
simy osiągnąć wskaźnik 40%. Niestety jak pokazuje dotychczasowe 
doświadczenie, mimo deklarowanej segregacji śmieci, wielu miesz-
kańców tego nie robi. Problem ten dotyczy w szczególności wspól-
not mieszkaniowych, gdzie trudno zidentyfikować osoby, które nie 
segregują śmieci, choć powinny to robić zgodnie ze złożoną dekla-
racją. Dlatego jeszcze raz apeluję do mieszkańców, by segregowali 
odpady zgodnie z wytycznymi, bo od nas wszystkich zależy wyso-
kość opłat, jakie ponosić będziemy w tym zakresie.  

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Stanisław Matonia – członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Radzionkowie. Aktywnie wspiera organizowane w parafii piel-
grzymki rowerowe oraz projekty, m.in. CiderFest czy Dary Świą-
tecznego Stołu. Jest również opiekunem społecznym szlaku 
św. Jakuba na terenie Radzionkowa i sąsiednich Piekar Śląskich. 
Nagrodę otrzymał za pracę dla dobra wspólnoty samorządowej.

Ireneusz Musialik – członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Radzionkowie, inicjator wielu projektów organizowanych przy 
parafii pw. św. Wojciecha, w tym rowerowych pielgrzymek czy 
Rowerowej Drogi Krzyżowej. Uhonorowany za pracę dla dobra 
wspólnoty samorządowej.

Piotr Mankiewicz – założyciel i  właściciel pierwszego w  Polsce 
Muzeum Chleba, Szkoły i  Ciekawostek. Z  pasją i  determinacją 
dba o wciąż żywe w Radzionkowie tradycje piekarnicze, propa-
guje lokalne zwyczaje. Jego muzeum, rocznie do Radzionkowa 
przyciąga ok. 40 tys. turystów. Właśnie za działalność promocyj-
ną na rzecz miasta otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Rady 
Miasta.

Henryk Sobala – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Ruch” Radzionków, którego zawodnicy z sukcesami reprezentu-
ją nasze miasto w rozgrywkach piłkarskich. Współtwórca Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Uhonorowany za 
działalność sportową i społeczną.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i  dziękujemy 
za poświęcenie dla miasta i mieszkańców. Jednocześnie życzy-
my dalszych sukcesów, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak 
i prywatnej. 

zasłużeni
dla Radzionkowa

kolejny Festiwal 
Orkiestr dętych
Wielkimi krokami zbliża się kolejne muzyczne 
wydarzenie w Radzionkowie! 16 czerwca 2019 r. 
już po raz piąty na Farskim Ogrodzie przy parafii 
pw. św. Wojciecha zagrają parafialne orkiestry dęte. 

Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem i od ubie-
głego roku można mówić o  randze międzynarodowej. Na festi-
walowej scenie zaprezentuje się 10 orkiestr, w tym dwie wystąpią 
po raz pierwszy. Początek imprezy przewidziano na godz.  16.00, 
a na zakończenie tradycyjnie wszystkie biorące udział w festiwalu 
orkiestry wykonają wspólnie utwór muzyczny. Wstęp wolny. Ser-
decznie zapraszamy. 

Piotr Mankiewicz Ireneusz Musialik

Stanisław Matonia Henryk Sobala

zMieniaMy MiaSTO
dla MieSzkańcóW
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inwestycje w mieście

W Urzędzie Miasta 30 kwietnia odsłonięte zostały imienne 
tablice poświęcone osobom związanym z Radzionkowem, 
które oddały swoje życie na tzw. „Golgocie Wschodu”. 

Mianem „Golgoty Wschodu” określa się męczeństwo i zabójstwo Po-
laków przez aparat państwowy ZSRR w czasie II wojny światowej. 
Największą zbrodnią był tzw. mord katyński, w wyniku którego życie 
straciło ponad 21 tysięcy polskich oficerów, policjantów oraz innych 
funkcjonariuszy II Rzeczpospolitej. Wśród nich, były osoby związane z 
naszym miastem (tu urodzone lub tu wykonujące swoje obowiązki służ-
bowe), a więc głównie funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego, 
ale także oficer WP oraz ksiądz pełniący w okresie międzywojennym 
posługę w radzionkowskiej parafii. Odsłonięte tablice uzupełniają tabli-
cę odsłoniętą 13 kwietnia 2000 roku. 

Gotowy jest już nowy przystanek przy 
ul. Kużaja. Stanowisko oddane zostało do 
użytku 1 maja br. decyzją Zarządu Transportu 
Metropolitalnego.

Linie nr: 17, 73, 94, 173 i 608, jadące w kierunku Bytomia, 
obsługują nowe stanowisko na przystanku „Radzion-
ków Rojca Dworzec PKP”, zlokalizowane przy ulicy 
Kużaja 4. Jednocześnie likwidacji uległo stanowisko 
w kierunku Bytomia na przystanku autobusowym „Ra-
dzionków Targowisko” przy ulicy Schwallenberga. Do-
tychczasowy przystanek „Radzionków Rojca Dworzec 
PKP” przyjął nową nazwę: „Radzionków Rojca Centrum 
Przesiadkowe” (dotyczy linii nr: 17, 73, 94, 173, 608 i 708). 
Ponadto nastąpiło włączenie do obsługi przez linie nr: 
17, 73, 94, 173 i 608 stanowiska na przystanku „Radzion-
ków Targowisko” przy ulicy Szymały, które dotychczas 
było obsługiwane tylko przez autobusy linii nr 708.

W najbliższym czasie tempa nabiorą też prace związa-
ne z  budową budynku centrum przesiadkowego PKP 
Rojca. Wykonawca uzyskał już stosowne pozwolenia. 
Do końca tego roku wykonane zostaną wszystkie robo-
ty w zakresie drogowym. Prace związane z budową bu-
dynku planowane są na drugi kwartał 2020 r. W chwili 
obecnej przygotowywany jest teren pod budowę cen-
trum przesiadkowego. 

Budowa centrum
przesiadkowego
nabiera tempa

Pamiątkowe tablice
ku czci poległych

nowa sygnalizacja
Zakończył się już projekt związany z budową 
sześciu nowych sygnalizacji świetlnych na 
głównych arteriach Radzionkowa.

Dwie pełne sygnalizacje ustawione zostały na skrzyżo-
waniach ulic Unii Europejskiej – Szymały – Schwallen-
berga oraz Knosały – Norwida. Podobne urządzenia 
zamontowano na Placu Letochów, dodatkowo z syste-
mem detekcji obejmującym cały plac Letochów, ul. Ze-
jera oraz ul. Długą. Z kolei  na ul. Śródmiejskiej i na ul. Ku-
żaja postawiono dwie sygnalizacje ostrzegawcze wraz 
z oświetleniem przejść dla pieszych.
– Aby system mógł działać sprawnie, w mieście utworzono 
centrum sterowania i monitorowania ruchu oraz zmoder-
nizowano serwerownię Urzędu Miasta. Inwestycja w  80% 
sfinansowana została ze środków unijnych, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyj-
ny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 2 mln  zł – podkreśla Justyna 
Misiołek. 

Tablica w Urzędzie Miasta upamiętniająca poległych na tak zwanej „Golgocie Wschodu”.

Małymi krokami, 
coraz piękniej
Mieszkańcy z pewnością zauważyli, że w mieście pojawiły się 
ozdobne donice z kompozycjami zieleni całorocznej. To efekt 
realizacji przedsięwzięcia, polegającego na poprawie jakości 
środowiska miejskiego na terenie Radzionkowa. 

Donice zlokalizowane są między innymi przy ulicach: Schwallenber-
ga, Szymały, Śródmiejskiej, Męczenników Oświęcimia, św. Wojcie-
cha, Knosały, Gwarków, Norwida. W ramach zadania zamontowano 
również elementy małej architektury w parku przy ul. Miedziowej. 
Pojawiły się tam drewniane urządzenia rekreacyjno-zabawowe, 
a  także ławki i  kosze. Z  kolei w  parku przy ul. Danieleckiej trwają 
prace wykończeniowe związane z budową ścieżek. Zamontowano 
już oświetlenie oraz elementy małej architektury. Całość zadania 
zostanie wykonana do końca czerwca 2019 r. 
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Odwiedzający wzięli udział w  wernisażu 
wystawy czasowej „Dla lepszej wiary ręką 
naszą podpisawszy… Autografy znanych 
postaci z  zasobu Archiwum Państwowego 
w Katowicach” oraz zwiedzili budynek byłe-
go dworca kolejowego, w którym ulokowa-
ne jest Centrum, wraz z  jego niedostępny-
mi na co dzień zakamarkami. Dzień później, 
w  Farskim Ogrodzie, przy parafii pw. św. 
Wojciecha odbył się Festyn Parafialny „Ci-
derfest 2019”. 

Nie zabrakło także ciekawych wydarzeń 
sportowych. 24 maja zorganizowano V Mar-
szobieg Sprawnościowo-Obronny. W  ra-
mach Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, 27 maja na boisku SMS Radzion-
ków rozegrano emocjonujące Mistrzostwa 
Powiatu Szkół Podstawowych w piłce noż-
nej (klasy 1-3). Dwa dni później, na tę samą 
murawę wybiegli piłkarze „Ruchu” Radzion-
ków, którzy w  ligowym pojedynku podej-
mowali zespół „Ślęzy” Wrocław. Niezwykle 
prestiżowe zawody trwały od 31 maja do 2 
czerwca w Klubie Jeździeckim „Lider”. Cho-
dzi oczywiście o  Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Jeździectwie, które, oprócz zawod-
ników z całego kraju, przyciągnęły również 
rzesze kibiców i miłośników tego pięknego 
sportu.

Na 1 czerwca – dzień szczególnie lubiany 
przez wszystkie dzieci – również zaplano-
wano szereg atrakcji. Z samego rana na Sta-
wie „Grota” w Suchej Górze, zgromadzili się 
amatorzy wędkarstwa, którzy wzięli udział 
w  zawodach z  okazji Dnia Dziecka. Nieco 
później rozegrano zawody w Śląskiej Lidze 
Judo oraz mecz II Ligi Wojewódzkiej kate-
goria Junior Młodszy: KS „Ruch” Radzion-
ków – SKS „Gwarek” Zabrze.

3 czerwca wszystkich chętnych zaprosił Ślą-
ski Ogród Botaniczny. Zorganizowano tam 
grę terenową „Ptasi przyjaciele”, skierowa-
ną do uczniów klas 1-3. Impreza zakończyła 
się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku. Dzień później podobna impreza 
odbyła się dla uczniów klas 4-6. 

A co przed nami? To, na co z niecierpliwo-
ścią czekają wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta. Kulminacja Dni Radzionkowa! Pią-
tek, 7 czerwca, rozpoczniemy oczywiście 
tradycyjnym barwnym korowodem. Za-
praszamy do udziału wszystkich chętnych, 
grupy przedszkolne oraz przedstawicieli 
instytucji pozarządowych. Po przejściu uli-
cami miasta będzie można się udać na Fe-

styn przy Liceum Ogólnokształcącym im. 
Powstańców Śląskich lub Festiwal „Holi – 
święto kolorów”, który odbędzie się na pla-
cu przy ul. Kużaja 17-19. Na zabawę taneczną 
z  zespołem Efekt do późnych godzin noc-
nych zapraszamy do restauracji „Figaro”.

W  sobotę, pod „Karolinką” zrobi się na-
prawdę głośno, a to za sprawą kapel, które 
wystąpią dla radzionkowskiej publiczności. 
Jako pierwsi na scenie pojawią się muzycy 
grupy Tata Sławek, a zaraz po nich zagrają 
Takakarma. Następnie, o  19:00, wystąpi Dr 
Queen, a zaraz po nich zagrają „Poparzeni 
Kawą Trzy”. To kapela, którą w 2005 roku za-
łożyli pracownicy Radia RMF FM i Radia Zet. 
Wydanie pierwszej płyty w  2011 roku zbie-
gło się z  wielkim sukcesem na „Festiwalu 
Top Trendy” w  Sopocie, gdzie zespół zdo-
był Nagrodę Dziennikarzy, a  miesiąc póź-
niej zwyciężył na ogólnopolskim festiwalu 
„Przebojem na antenę”. Od tej chwili „Popa-
rzeni Kawą Trzy” goszczą na największych 
polskich scenach festiwalowych, takich jak: 
Przystanek Woodstock 2012, Ostróda Reg-
gae Festiwal czy Czad Festiwal. Muzykę, 
określaną jako miks ska-rocka i  miejskiego 
folku, komponują sami „Poparzeni”. Obec-
ny skład zespołu to: Roman Osica, Krzysztof 
Zasada, Wojciech Jagielski, Mariusz Gier-
szewski, Piotrek Sławiński, Marian Hilla i Ja-
cek Kret.

Tego dnia nie zabraknie również sportowych 
emocji. Rano, na zalewie w Przeczycach, od-
będą się kolejne Mistrzostwa Radzionkowa 
w  Żeglarstwie. Wystartują również biega-
cze, zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi, 
w czwartej edycji Eco Cidry Cross – dychej na 
Księżej Górze. Ponadto odbędą się zawody 
w skata i karate. Zwieńczeniem sportowych 
zmagań będzie mecz „Ruchu” Radzionków 
z „Zagłębiem” II Lubin.

Niedziela pod „Karolinką” rozpocznie się już 
o 14:15. Wtedy właśnie wystąpi laureat Przed-
szkolnego Festiwalu Ekologicznego. Później 
scenę zawojują wychowankowie Filii Powia-
towego Młodzieżowego Domu Kultury oraz 
członkowie grup działających przy CK „Karo-
linka”. Po krótkiej przerwie, na głównej sce-
nie odbędzie się wręczenie nagród dla laure-
atów konkursów organizowanych w ramach 
Dni Radzionkowa. Następnie, na naszej es-
tradzie pojawi się Mariusz Kalaga – piosen-
karz nazywany często „Roy’em Orbisonem 
znad Wisły”, grający znane przeboje muzyki 
rozrywkowej i  tanecznej. Po koncercie wy-
stąpi zwycięzca Talentiady 2018, a  zaraz po 

nim absolutna gwiazda tegorocznych Dni 
Radzionkowa – Kabaret Młodych Panów. To 
jedna z  najpopularniejszych w  Polsce grup 
kabaretowych. Wywodząca się z  Rybnika, 
obecna na scenie od ponad 10 lat, podbija 
serca fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
Laureaci wszystkich liczących się konkursów 
i festiwali kabaretowych z „Ryjkiem” i „Paką” 
na czele. Ich skecze i piosenki prezentowane 
były w  programach telewizyjnych na ante-
nach ogólnopolskich stacji. Zwieńczeniem 
kulminacyjnych obchodów dnia miasta bę-
dzie efektowny pokaz sztucznych ogni.

To jednak nie koniec atrakcji, które odbędą 
się w ramach Dni Radzionkowa! 13 czerwca 
na scenie Centrum Kultury „Karolinka” wy-
stąpi Chór Harfa z  zaproszonymi gośćmi. 
Tego samego dnia w  ramach 150-lecia ko-
lei w  Radzionkowie, odbędzie się zwiedza-
nie niedostępnych zakamarków dawnego 
dworca PKP, w  którym obecnie mieści się 
Centrum Dokumentacji Deportacji Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 roku. Sporo będzie 
się działo 16  czerwca. W  Regionalnej Stacji 
Edukacji Ekologicznej na Księżej Górze zor-
ganizowany zostanie „Dzień Dzikich Roślin” 
- rodzinna impreza przyrodniczo-ekologicz-
na połączona z grą terenową oraz warszta-
tami laboratoryjnymi (obowiązują zapisy). 
W  Farskim Ogrodzie natomiast, wystąpią 
orkiestry, w ramach V Festiwalu Parafialnych 
Orkiestr Dętych.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń 
odbywających się w trakcie tegorocznych 
Dni Radzionkowa można znaleźć na pla-
katach, ulotkach oraz na stronie: 
www.dniradzionkowa.pl. 

Sponsorem głównym Dni Radzionkowa jest 
firma AG Rolbud.

(DW)

ŚWiĘTO MiaSTa, TO TeŻ TWOJe ŚWiĘTO

Sobotę uświetni m.in. koncert grupy Dr Queen

dokończenie ze str. 1



6 KURIER RADZIONKOWSKI  >> MAJ - CZERWIEC 2019

W Przychodni Lekarskiej RAD-MED Sp. z o.o., mieszczącej 
się przy ul. Gajdasa 1, zakończyły się prace związane 
z montażem dachowej elektrowni fotowoltaicznej. 

Placówka czeka aktualnie na przyłączenie instalacji do sieci elektro-
energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Rozpoczęcie produkcji wła-
snej energii elektrycznej jest przewidziane na połowę czerwca 2019 
roku. Elektrownia składa się z 76 modułów fotowoltaicznych. Jej łącz-
na moc to 23,18 kW. Koszt inwestycji to 106.887 zł, przy czym większość 
środków pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z częściowego umorzenia pożyczki 
zaciągniętej w 2013 roku na remont i modernizację budynku dzisiejszej 
przychodni. Udział własny placówki to 6.839 zł. Przewidywana produk-
cja pozwoli pokryć ok. 70% rocznego zapotrzebowania ośrodka na 
energię elektryczną. 

Jacek Tatarynowicz 

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 
16 kwietnia br. wręczone zostały odznaczenia 
za zasługi w działalności na rzecz osób 
potrzebujących pomocy i wsparcia. 

Pośmiertnie, postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
został ojciec biskup Eugeniusz Juretzko OMI (na zdję-
ciu). Był oblatem oraz biskupem-ordynariuszem die-
cezji Yokadouma w  Kamerunie. Pochodził z  naszego 
miasta i został jednym z dwóch Honorowych Obywa-
teli Miasta Radzionków oraz laureatem Nagrody Hono-
rowej Crux Adalberti I  stopnia. Zmarł 16 stycznia 2018 
roku w Lublińcu. 

Pośmiertne
odznaczenie

Przychodnia z własną 
energią elektryczną

Nowoczesne panele słoneczne dostarczą energię radzionkowskiej przychodni

czas na zdrowie, czas na 
badania profilaktyczne
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Oddział w Gliwicach serdecznie zaprasza na bezpłatne 
badania mammograficzne wszystkie panie w wieku od 50 
do 69 lat. W tym roku odbędą się one w dniach 21 czerwca 
w godz.: 8.30-15.30 oraz 24 i 25 czerwca w godz.: 10.00-17.00. 

Mammobus zostanie podstawiony na parking przy Centrum Kultu-
ry „Karolinka” w Radzionkowie (pl. Jana Pawła II 2). 
Badania będą odbywać się bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy 
zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniego bada-
nia, jeżeli była wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii. Bez-
płatne badanie przysługuje co dwa lata. Dodatkowych informacji 
można zasięgnąć pod nr tel.: 32 278 98 96. 

21, 24 i 25 czerwca czeka na Was mammobus

„Mały Śląsk”
u prezydenta
W czwartek 16 maja br. w ramach obchodów 
setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, 
przedstawiciele naszego województwa wyru-
szyli na spotkanie z Parą Prezydencką. 

W wydarzeniu pod nazwą „Pociąg do Śląska, Śląsk 
dla Polski” wzięły udział grupy z całego wojewódz-
twa. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim za-
prezentował się Zespół Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk” 
z  Radzionkowa oraz Zespół Pieśni i  Tańca „Śląsk”. 
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Cheł-
stowski przekazał Prezydentowi RP Andrzejowi 
Dudzie replikę sztandaru powstańczego „Tobie 
Polsko”. Pod tym sztandarem w  1920 roku odbyły 
się pierwsze na Śląsku legalne obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezydent RP An-
drzej Duda wręczył Marszałkowi Chełstowskiemu 
i  Wojewodzie Śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi 
biało-czerwoną flagę. 



7

Nawet burza z piorunami nie 
przeszkodziła uczestnikom Festynu 
Parafialnego Ciderfest. Impreza 
odbyła się 19 maja, tradycyjnie 
w Farskim Ogrodzie przy parafii 
pw. św. Wojciecha w Radzionkowie.

Oficjalnego otwarcia Festynu dokonał ksiądz 
proboszcz Damian Wojtyczka, kiedy w  nie-
bo wzniosło się 26 gołębi. Jako pierwsze na 
scenie pojawiły się dziecięco-młodzieżowe 
grupy taneczne. Chwilę po ich występie, nad 
Radzionkowem rozszalała się burza. Kiedy po-
goda nieco się poprawiła, szybko przywróco-
no ład i rozpoczęto kolejne atrakcje. Na scenie 
pojawiła się Parafialna Orkiestra Dęta pod dy-
rekcją Leszka Pnioka. Zaraz po niej, efektowny 
pokaz barmański zaserwował Leszek Machoń, 
właściciel radzionkowskiej restauracji „Figaro”. 
Następnie, dla licznie tego dnia zebranych 

mieszkańców, wystąpił obdarzony niesamo-
witymi warunkami wokalnymi, pochodzący 
z Filipin Aleksander Martinez, finalista drugiej 
edycji programu „Mam Talent”. Gwiazdą wie-
czoru był natomiast zespół Blue Party, który 
porwał publiczność do tańca. Jak zwykle nie 
zabrakło także stanowisk gastronomicznych, 
konkursów z nagrodami oraz mnóstwa atrak-
cji dla najmłodszych.
Tegorocznej edycji Festynu towarzyszyły rów-
nież wydarzenia sportowe. W sobotę, 18 maja, 
na hali MOSiR rozegrano III Charytatywny Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej o  Puchar Dziekana 
Ciderfest Cup 2019 – im. O. Ludwika Wrodar-
czyka, w  którym wzięło udział 14 zespołów. 
Wśród szkół podstawowych zwyciężyła SMS 
Radzionków, natomiast w  kategorii „pełno-
letni”, pierwsze miejsce zdobyła ekipa Kabat 
Team. W niedzielę, przed oficjalnym rozpoczę-
ciem Festynu odbył się także turniej skata. 

(DW)

Budynek radzionkowskiego dworca, 
w którym obecnie mieści się 
Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku oraz jego historia cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
zwiedzających. 

Z okazji 150-lecia uruchomienia pierwszej li-
nii kolejowej w Radzionkowie zapraszamy do 
zapoznania się z nowością w ofercie Centrum. 
Zapewniamy bowiem możliwość wysłuchania 
zapomnianych opowieści, które tworzą tło 
historyczne jednego z najważniejszych bu-

dynków w Radzionkowie. Podczas prezentacji 
będzie można przyjrzeć się fotografiom dwor-
ca sięgającym początku XX wieku, usłyszeć o 
tym, jak uruchomienie linii kolejowej wpły-
nęło na rozwój miasta, a także podzielić się 
własnymi wspomnieniami (lub pamiątkami, 
na przykład zdjęciami) dotyczącymi budyn-
ku, do czego gorąco zachęcamy. Albowiem to 
właśnie opowieści mieszkańców Radzionkowa 
o dworcu pozwolą odtworzyć jego zapomnia-
ną historię. Chcących zaspokoić ciekawość 
zapraszamy 13  czerwca o godzinie 17.00 do 
zwiedzania budynku oraz wysłuchania jego 
niezwykłej historii. Wydarzenie odbędzie się w 
ramach XIII Dni Radzionkowa  

Judyta Ścigała

Rodzinny ciderfest za nami

zapomniana historia

„Smog nas truje i zdrowie 
rujnuje” – to hasło 14. 
Przedszkolnego Festiwalu 
Ekologicznego, który odbył 
się 9 maja w Centrum Kultury 
„Karolinka”. Do walki o cenne 
nagrody stanęli najmłodsi 
z Radzionkowa i okolicznych 
miejscowości.

W  tegorocznej edycji uczestniczyło 
ponad 600 dzieci. Swoje reprezen-
tacje wystawiły placówki z Radzion-
kowa, Bytomia, Tarnowskich Gór 
(Rybnej), Rudy Śląskiej, Wieszowy 
i Zbrosławic.
Festiwal to okazja do prezentacji 
efektów działań wychowawczych 
i  edukacyjnych nauczycieli propagu-
jących zdrowy styl życia wśród swoich 
wychowanków, a także zaangażowa-
nych w  kształtowanie świadomości 
ekologicznej najmłodszych - mówi 
Teresa Bryś-Szczygieł, inicjatorka Fe-
stiwalu, prezes Stowarzyszenia „Zie-
lona Ziemia”. 
Po burzliwych naradach, jury konkur-
su pierwsze miejsce w kategorii naj-
lepszy występ artystyczny przyznało 
przedstawieniu „Zadymiony świat” 
grupy „Myszki” (6 latki) z Przedszkola 
nr 3 w  Radzionkowie, przygotowa-
nym z  wychowawczynią Agnieszką 
Mościńską. Najlepszą pracę plastycz-
ną wykonali natomiast najmłodsi 
z Przedszkola Miejskiego nr 63 z Od-
działami Integracyjnymi z  Bytomia 
pod kierunkiem Małgorzaty Olszew-
skiej-Chabury i Agnieszki Świderskiej. 
W  tej kategorii przyznano również 
nagrodę pozaregulaminową, którą 
otrzymały dzieci z  Przedszkola nr 4 
„Bajka” w Radzionkowie, pod opieką 
Darii Nockowicz.  

Przedszkolaki
kontra smog
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18 i 19 maja z okazji Dnia Matki i Ojca 
na deskach „Karolinki” wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
w dwuczęściowym programie 
artystycznym. 

Na scenie zaprezentowały się wszystkie 
grupy zespołu, a  także dzieci uczęsz-
czające na zajęcia rytmiki z elementami 
tańca ludowego. Tradycyjnie już pod-
czas obydwu koncertów sala „pękała 
w  szwach”. To jednak nie był koniec 
atrakcji. 25 maja w koncertach „Dla Mamy 
i  Taty kwitną majowe kwiaty” zapre-
zentowały się grupy wokalno-taneczne 
działające w „Karolince”. Na scenie zoba-
czyliśmy artystów w  różnym wieku. Od 
tych najmłodszych – kilkulatków do tych 
najstarszych, których śmiało można już 
nazywać młodzieżą. Uśmiechom i  okla-
skom nie  było końca. 

Dla Mamy
i Taty

UloTne piosenki
AnnY MArii Jopek 

„Karolinka” szykuje się do dużego wydarzenia muzycznego. 21 września 
o godz. 18.00 na scenie ośrodka wystąpi Anna Maria Jopek – jedna 
z najbardziej utytułowanych polskich wokalistek.

Jak przyznaje artystka: „Wolność i nieograniczoność wyobraźni jest tym, co 
kocham najbardziej u tych, z którymi staję na scenie” – wyznaje Jopek. I szybko 
dodaje: „Tylko spełnieni twórcy potrafią być prawdziwymi dawcami. W muzyce 
działamy na otwartym sercu”. Na jej koncercie zatytułowanym „AMJ5TET” 
goście usłyszą utwory z ostatniej płyty „Ulotne”, inspirowanej dzieciństwem 
Jopek spędzonym za kulisami legendarnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 
w którym tańczyli i śpiewali jej rodzice. „Muzyka mojego dzieciństwa, wszystkie 
Ptaszki, Serduszka i Cyraneczki, na zawsze zdeterminowały mój śpiew i myślenie 
o muzyce. Noszę w sobie płaski pejzaż Mazowsza z całą jego melancholią 
i bezkresem”. Bilety w cenie 95 zł dostępne są w kasie „Karolinki” oraz online.  
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12 maja, 
godz. 20.15,
bilety: 12 zł

ZAprAsZAMY
Do kinA

16 czerwca, 
godz. 16.00,
bilety: 12 zł

16 czerwca, 
godz. 18.00, 
bilety: 12 zł

PRaziOMek

leT’S dance

Muzealna noc
Raz w roku muzea w całej Polsce zapraszają na nocne 
zwiedzanie. Nie inaczej było w Radzionkowie, gdzie chętni mogli 
zwiedzić Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku. 

Wieczór rozpoczął się wernisażem wystawy „Dla lepszej wiary ręką na-
szą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach”. Następnie goście mogli zwiedzić ekspozycję 
stałą placówki z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie 
całego budynku dworca z okazji 150 rocznicy istnienia kolei w Radzion-
kowie, w tym miejsc na co dzień niedostępnych. Obejrzeć można było 
również archiwalne fotografie dworca z początku XX wieku.  

„Transgresje”, to tytuł wystawy prac Moniki Ślósarczyk, które 
od 17 czerwca będzie można oglądać w Galerii „Mozaika” 
CK „Karolinka”. Wernisaż odbędzie się o godz. 18.00

Monika Ślósarczyk jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w  Kra-
kowie. W 1996 roku uzyskała dyplom w pracowni malarstwa sztalugo-
wego prof. Jana Szancenbacha, z aneksem w pracowni książki i typo-
grafii prof. Romana Banaszewskiego. „Transgresja” - czyli przekraczanie 
granic – ot to jedno słowo trafnie opisuje sztukę Moniki Ślósarczyk. 
Jej twórczość nie daje się pochwycić schematom, zamknąć w sztyw-
nych ramach jednej kategorii. Na radzionkowskiej wystawie zobaczyć 
będzie można ponad 20 prac tej nietuzinkowej artystki. Wyjątkowe 
wizje malarskie, autorskie techniki i  ciągłe eksperymenty ukazują się 
w  postaci własnego, przekraczającego dotychczasowe granice stylu. 
Na ekspozycji będziemy stąpać po nowym gruncie, odkryjemy wizjo-
nerskie odzwierciedlenie pozornie znanej nam rzeczywistości, opartej 
na osi, którą jest człowiek.  

Malarskie transgresje 
czekają na Was

zaPOWiedŹ

Charyzmatyczny sir Lionel Frost to najwybit-
niejszy na świecie tropiciel mitów i potworów. 
W  każdym razie za takiego sam się uważa. 
Problem w tym, że cieszy się raczej opinią po-
strzelonego dziwaka niż szacownego naukow-
ca. Nic dziwnego zatem, że chętnie skorzysta 
z  okazji, by udowodnić całemu światu jaki to 
z niego Indiana Jones. 

Pasją Josepha jest breakdance. Rytmy hip-
hopu pochłaniają go tak bardzo, że rezygnuje 
z propozycji pracy w firmie ojca i postanawia 
wyjechać do Paryża, by rozpocząć taneczną 
karierę. Gdy dociera do miasta, wspólnie ze 
swoją dziewczyną Emmą i jej najlepszym przy-
jacielem Karimem, dołączają do jednej z miej-
scowych ekip breakdancerów.
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„Godne życie” – taki tytuł nosi nowy Program 
Aktywności Lokalnej, który dotyczy opieki nad 
seniorami w domu i aktywnego włączenia osób 
bezrobotnych do środowiska. Gmina realizować będzie 
nowy projekt od lipca br. za pośrednictwem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

– Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu, który zakłada 
podniesienie poziomu aktywności społecznej i  zawodowej miesz-
kańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy 
Radzionków, tj. dzielnicy „Rojca” oraz tzw. „Byłego PGRu”. Przedsię-
wzięcie skierowane jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą grupę 
stanowić będą osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowa-
ne w PUP), drugą natomiast osoby w wieku emerytalnym (ukończone 
60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn). Łącznie 
100 osób. Głównym zadaniem będzie wdrożenie zasady współpracy 
i  współdziałania w  społeczności lokalnej. Bezrobotni, chcący zdo-
być zawód i w przyszłości pracować, będą mogli skorzystać z oferty 
zdobycia kwalifikacji asystenta osoby starszej. Po otrzymaniu od-
powiednich uprawnień, będą mogli rozpocząć pracę zawodową na 
rzecz beneficjentów drugiej grupy, czyli osób starszych. Dokładniej 
rzecz ujmując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zakłada 
zatrudnienie w  ramach projektu osób wyróżniających się w  pozy-
tywny sposób w zakresie nabytych umiejętności i prezentowanej po-
stawy. Wyszkoleni przez nas opiekunowie będą pomagać seniorom 
w codziennym funkcjonowaniu, poprawiając tym samym jakość ich 
życia. Osoby starsze biorące udział w projekcie bezpłatnie będą mo-
gły skorzystać z  pomocy i  wsparcia zatrudnionych przez nas opie-
kunów. Usługi, na jakie można liczyć, uzależnione będą od potrzeb 
danego seniora. Będą to przede wszystkim: pomoc w  załatwianiu 
codziennych spraw (np. zakupy, sprawy urzędowe, pomoc w udaniu 
się na wizytę lekarską, pomoc w obsłudze komputera lub smartfonu 
itp.), pomoc w pielęgnacji ciała oraz utrzymania porządku w domu 
w przypadku osób niesamodzielnych – mówi Jakub Janiak, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Każda z  grup beneficjentów otrzyma także dodatkowe profity 
związane z uczestnictwem w projekcie, m.in. doradztwo lub tera-
pię, zgodnie z potrzebami uczestników, treningi, warsztaty i szko-
lenia dostosowane do zgłaszanego zapotrzebowania, np. kursy 
językowe, fotograficzne, sportowe czy artystyczne oraz materiały 
szkoleniowe. Odbędą się także cykle pogadanek o tematyce zdro-
wotnej, np. z  dietetykiem, rehabilitantem czy geriatrą. Ponadto, 
uczestnicy projektu wraz ze swoimi bliskimi będą mogli wziąć 
udział w jednodniowej wycieczce oraz skorzystać z biletowanych 
wyjść np. do teatru, kina czy opery.
Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny dla uczestni-
ków, gdyż działania zaplanowane do realizacji tego projektu będą 
współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fun-
dusz Społeczny) - Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 
9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym – OSI. Realizację projektu zaplanowano 
na dwa lata. Osoby zainteresowane uczestnictwem w  projekcie 
mogą kontaktować się z  Biurem Projektów w  Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radzionkowie, nr tel. 32 286 65 44 w. 30, www.ops.
radzionkow.pl 

godne życie: rusza
rekrutacja do projektu

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
zakłócanie porządku, drobne kradzieże czy wybryki 
chuligańskie – to główne problemy, którymi w pierwszej 
połowie 2019 roku zajmują się radzionkowscy 
dzielnicowi.

Dzielnicowy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Radzionkowie. 
sierż.szt. Grzegorz Szeliga, tel. 032-389-25-17 lub komórkowy 727-032-634
dzielnicowy.radzionkow.23@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl

Problem z zakłócaniem porządku publicznego przez grupującą 
się młodzież oraz spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwo-
lonym, występuje na Placu Jana Pawła II i w  jego okolicach. To 
teren w  pobliżu Centrum Kultury „Karolinka”, Przedszkola nr 2 
„Pod Topolą” oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Śląskich. Za ten rejon odpowiada sierż. szt. Grzegorz Szeliga, 
którego celem jest ograniczenie, a nawet wyeliminowanie tego 
typu zdarzeń. W ramach swojej działalności prowadzi rozmowy 
z mieszkańcami na temat występujących zagrożeń i ich reakcji na 
nie, a także z samymi sprawcami, uświadamiając im szkodliwość 
popełnianych przez nich czynów. Ponadto, odbywa spotkania ze 
strażnikami miejskimi, którzy także mają obowiązek reagowania 
w razie wystąpienia takiego zdarzenia oraz samemu podejmuje 
częste patrole we wskazanym rejonie.

Dzielnicowy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Radzionkowie
asp.szt. Artur Miernik, tel. 032-389-25-17 lub komórkowy 727-032-635
dzielnicowy.radzionkow.22@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl

W rejonie marketów handlowych w ciągu ulicy Unii Europejskiej, 
nadal poważnym problemem są kradzieże i żebractwo. To rejon, 
którego dzielnicowym jest asp. szt. Artur Miernik. W ramach wy-
konywanych obowiązków, w  celu wyeliminowania tego zjawi-
ska, funkcjonariusz regularnie patroluje wskazany teren, uczula 
mieszkańców na występujące niebezpieczeństwa, monitoruje 
zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz pro-
wadzi rozmowy ze sprawcami wykroczeń, uczulając ich na kon-
sekwencje prawne popełnianych czynów.

Dzielnicowy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Radzionkowie
mł.asp. Sebastian Golicz, tel. 032-389-25-17 lub komórkowy 727-032-636
dzielnicowy.radzionkow.21@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl

W dzielnicy Rojca, głównie w rejonie ulicy Artura, największym 
problemem są wybryki chuligańskie, a także zakłócanie porząd-
ku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych. Za ten rejon odpowiada mł. asp. Sebastian Golicz. Funk-
cjonariusz podejmuje częste patrole w  miejscach zagrożenia. 
Współpracuje również ze Strażą Miejską oraz Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Radzionkowie, w celu nakłaniania konkretnych 
osób do podjęcia terapii odwykowych.

Wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych zamieszkujących na 
zagrożonych obszarach, prosimy o współpracę z dzielnicowymi 
oraz pozostałymi instytucjami. 

Ponadto kontakt z  dzielnicowymi można nawiązać korzystając 
z Aplikacji Moja Komenda.  

dzielnicowi w akcji
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Wieści z radzionkowskiego lO

PiSzą
dO kuRieRa

Szymon Mikina – uczeń ósmej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Daria Műller – siódmoklasistka 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 wzięli udział 
w XIII Regionalnym Konkursie Gwar Śląskich, 
zorganizowanym przez Muzeum Górnośląskie i Szkołę 
Podstawową nr 46 w Bytomiu.  Uczestniczyli również 
w VIII Konkursie Gryfny Godki, zorganizowanym przez 
Koło Związku Górnośląskiego oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich.

Szymon zaprezentował dowcipny monolog o  zmaganiu się – 
komedyi – rodziców z  trudną szkolną rzeczywistością. Daria 
opowiedziała o tym jak Ponboczek Śląsk Ślązokom podarowoł. 
Mimo ogromnej rywalizacji, bo w  obydwu konkursach wzięli 
udział uczniowie wielu śląskich miast: Bytomia, Piekar Śląskich, 
Tarnowskich Gór, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, 
Katowic, nasi reprezentanci swoim występem pokazali klasę 
i zyskali uznanie w oczach jury, zarówno w Bytomiu, jak i w Pie-
karach Śląskich. W XIII Regionalnym Konkursie Gwar Śląskich Szy-
mon zajął III miejsce, a Daria zdobyła wyróżnienie. 
W Piekarach Śląskich było już tylko lepiej: Szymon zajął I miejsce, 
a Daria uplasowała się na miejscu III.

Gratulujemy młodym artystom i  dziękujemy za kultywowanie 
śląskich tradycji i promowanie naszego miasta w regionie. 

Ewa Biskup, Janina Wilczek

Poradzili piyknie godać

Nasza szkoła 25 kwietnia została otwarta dla 
młodszych uczniów, którzy jeszcze nie zaczęli przygody 
ze szkołą średnią. 

W tym dniu prezentowaliśmy pomoce naukowe, opowiadaliśmy 
o nauce w naszej szkole, a  także daliśmy młodszemu pokoleniu 
poczuć atmosferę ogólniaka pozwalając zasiąść w naszych fote-
lach na korytarzu. W auli burmistrz dr Gabriel Tobor wręczył na-
grody laureatom konkursów przedmiotowych, organizowanych 
w naszej szkole w ramach Dni Nauki. Można było także skosztować 
słynnego żuru geografa, zwiedzić Muzeum PRL czy odwiedzić sta-
nowisko Ogrodu Botanicznego. Imprezę jak zwykle perfekcyjnie 
zorganizowała Pani Anna Mikutra. Zapraszamy na kolejne Dni 
Otwarte już 7 czerwca w godzinach od 9.00 do 19.00.  

dni Otwarte lO

W centrum nauki kopernik
Pasjonaci fizyki pod opieką nauczyciela 
tego przedmiotu, tym razem rozwijali swoje 
zainteresowania poza szkołą.

Odwiedzili  jedno z  najlepiej wyposażonych naukowo miejsc 
w Polsce –  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nic tak nie 
zbliża do fizyki, jak doświadczenia i umiejscowienie jej praw 
w życiu codziennym. 

lekcja w urzędzie
W sali sesyjnej Urzędu Miasta klasy pierwsze naszego 
LO odbyły lekcję wiedzy o społeczeństwie. 

Tematyką był szeroko rozumiany samorząd terytorialny. Za-
jęcia poprowadził Pan Jarosław Wroński,  kierownik Referatu 
Promocji Miasta i Aktywności Społecznej oraz absolwent na-
szego liceum. 

Wszystko ma swój koniec, a więc i uczniowie muszą 
któregoś dnia opuścić szkołę. 

W związku z tym uroczystą akademią pożegnaliśmy uczniów 
klas trzecich. Życzymy naszym najstarszym kolegom i  kole-
żankom, aby ciepło wspominali czasy liceum i  dobrze zdali 
maturę. Uroczystość zorganizowała klasa 2a i 2b, a za scena-
riusz i reżyserię odpowiadał Pan Marek Minas. 

Wiktoria Szymska

zakończenie roku 
szkolnego klas trzecich
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Wyjazdowe posiedzenie komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci 
narodowej powołanej przy Instytucie Pamięci Narodowej w Kato-
wicach odbyło się 25 kwietnia w Radzionkowie. Członkowie Komi-
sji odwiedzili miejsca pamięci na terenie naszego miasta. Zwiedzili 
ekspozycję w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku, a także zajrzeli do Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka, w którym zapoznali się z pracą wychowawczą wokół 
patrona oraz upamiętnieniem postaci o. Ludwika. Członkowie Komi-
sji odwiedzili także groby powstańcze i wojenne na cmentarzu przy 
parafii pw. św. Wojciecha. 

Wyjazdowe posiedzenie
komisji IPN

14 maja w radzionkowskim ratuszu odbyło się wspólne posie-
dzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska Powiatu Tarnogórskie-
go oraz Komisji Komunalnej UM Radzionków. Radni powiatowi 
zapoznali się ze stanem infrastruktury drogowej powiatu na tere-
nie naszego miasta. Członkowie komisji zapalili także znicze pod 
niedawno odsłoniętą tablicą ku czci poległych na tzw. „Golgocie 
Wschodu”. 

Posiedzenie komisji powiatu

Na terenie Radzionkowa realizowany jest aktualnie 
projekt „Centrum Usług Społecznych”. Przedsięwzięcie 
wspiera osoby bezrobotne i nisko zarabiające 
w znalezieniu pracy. 

Oferuje uczestnikom m.in.: zatrudnienie kontraktowe, odbycie 
bezpłatnych kursów zawodowych i staży oraz wsparcie doradcy 
zawodowego. Każdy rodzaj wsparcia jest udzielany bezpłatnie 
i dobierany indywidualnie w zależności od potrzeb uczestnika. 
Wziąć w nim udział mogą mieszkańcy z rewitalizowanych tere-
nów Radzionkowa.

W aktywizacji zawodowej uczestniczy już 25 osób, które biorą 
udział w  szkoleniach i  stażach w  wybranych profesjach. Kilka 
osób zakończyło już staże i dostało stałe zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę. Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców roz-
poczynających swoje życie zawodowe (niezależnie od wieku), 
a także do osób, które z jakiegoś powodu musiały przerwać je 
na dłużej (urlopy wychowawcze, choroba oraz inne przyczy-
ny). Z pomocy skorzystać mogą również ci, którzy stracili pracę 
i szukają nowego źródła dochodu.

Oprócz aktywizacji zawodowej, działamy również na innych 
płaszczyznach takich jak:

 » świetlica środowiskowa oraz warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej (m.in. zajęcia z twórczej aktywności, 
zajęcia z robotyki i kompetencji cyfrowych, trening zastę-
powania agresji);

 » poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, praw-
ne, administracyjne, geodezyjne, pedagogiczne);

 » warsztaty aktywizacyjne dla osób 50+ (zrealizowaliśmy 
już zajęcia komputerowe, psychologiczne, filozoficzne, 
warsztaty z rękodzieła, warsztaty aktorskie, a kolejne 
przed nami).

Ponieważ posiadamy środki na wsparcie kolejnej grupy miesz-
kańców, serdecznie zapraszamy do biura projektu mieszczące-
go się przy ul. Kużaja 51 (stacja Moya) lub kontaktu pod nr tel: 
668 251 884. 

Pomoc dla bezrobotnych 
i niskozarabiających

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w ramach 
dwóch realizowanych projektów unijnych zaprasza 
mieszkańców do skorzystania z opieki asystenckiej 
dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych 
w miejscu zamieszkania, niezależnie od wieku. Ponadto 
organizacja oferuje usługi rehabilitacyjne w miejscu 
zamieszkania dla osób mających wskazania lekarskie. 
Wszystkie usługi prowadzone są bezpłatnie.

Aktualnie pomocą asystencką i  fizjoterapeutyczną objętych jest 
30 osób – mieszkańców miasta. Z  informacji uzyskiwanych na 
bieżąco od uczestników projektu wynika, że świadczona przez 
asystentów i fizjoterapeutę pomoc jest przydatna i spełnia ocze-
kiwania potrzebujących. Podopieczni są zadowoleni z udzielanej 
pomocy, a  ich samopoczucie się poprawia. Spotkania odbywają 
się w  terminach dogodnych dla osoby niepełnosprawnej/niesa-
modzielnej i członków rodzin, którzy sprawują opiekę. Wszystkie 
szczegóły dotyczące zakresu potrzeb, form udzielanej pomocy, 
czasu i wymiaru godzin, są uzgadniane indywidualnie.
W  celu skorzystania z  ww. usług prosimy o  zgłoszenie osobiste 
w  biurze projektu w  Radzionkowie, ul. Kużaja 51 (stacja benzy-
nowa MOYA) lub telefoniczne: 668-251-719, 668-251-884. Projekt 
skierowany jest do osób zamieszkujących tereny rewitalizowane 
w Radzionkowie. Serdecznie zapraszamy – pomoc jest bezpłatna 
i może przynieść dużo pożytku. 

Pomoc dla osób
niesamodzielnych
i niepełnosprawnych

Projekty Stowarzyszenia inicjatyw Samorządowych z Radzionkowa



13uchWały Rady MiaSTa

INFORMACJA
informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku na Vii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr VII/67/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
2. Uchwałę Nr VII/68/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
3. Uchwałę Nr VII/69/2019 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 VII/70/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
5. Uchwałę Nr VII/71/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Mądrość relacji to źródło inspiracji” - modelowy program kre-

owania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019;

6. Uchwałę Nr VII/72/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad 
seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 
9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI;

7. Uchwałę Nr VII/73/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Radzionkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 Burmistrz Miasta Radzionków
 dr gabriel Tobor

16 czerwca warto pojawić się na 
Księżej Górze w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym. Dokładnie w samo 
południe rozpoczną się obchody 
kolejnego święta z cyklu „Śląski 
Kalendarz Ekologiczny” – tym 
razem będzie to Dzień Dzikich 
Roślin. 

Harmonogram wydarzenia jest do-
stępny na stronie Ogrodu (www.obra-
dzionkow.robia.pl) oraz na ogrodowym 
profilu na Facebooku. Jak zawsze im-
preza rozpocznie się ciekawą prelekcją 
popularno-naukową, następnie będzie 
można skorzystać z licznych warsztatów: 
laboratoryjnych, mikroskopowych, tere-

nowych oraz artystycznych. Będą tema-
tyczne wystawy i  stoiska. Nie zabraknie 
też uwielbianej przez dzieci gry tereno-
wej z  nagrodami. Wydarzeniu towarzy-
szyć będzie kiermasz rękodzieła, pojawi 
się również kawiarenka ze słodkościami. 
Wszystkie aktywności oraz warsztaty są 
bezpłatne, ale na niektóre z  nich, gdy 
liczba miejsc jest ograniczona, obowią-
zują zapisy w dniu imprezy, więc nie war-
to czekać z przyjściem na ostatnią chwilę. 
Dzień Dzikich Roślin będzie także okazją 
do spotkania się z artystami, którzy wio-
sną tworzyli w Ogrodzie instalacje z wi-
kliny oraz drewna. Wernisaż prac zapla-
nowano na godz. 17.00. 

Julia Góra

dzień dzikich roślin
Śląski Ogród Botaniczny

9 maja po raz czwarty zostały w Radzionkowie otwarte Wrota 
Czasu. Grę miejską pod tym tytułem przygotowała 12. DH „Oręż” we 
współpracy z 10. DH „Kierunek” i GRH Powstań Śląskich „Weteran”.

Pomimo niesprzyjającej aury na starcie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym stawiło się 
11  patroli śmiałków. Podjęli się zadania odnalezienia zaginionego Emila Gajdasa, a przy 
tym poszerzenia wiedzy dotyczącej Powstań Śląskich i tradycji naszych pradziadków. 
Bo nie od dziś wiadomo, że wiedza najlepiej wchodzi do głowy za pośrednictwem do-
brej zabawy. A ta została przygotowana na najwyższym poziomie. Uczniowie wraz ze 
swoimi nauczycielami odwiedzili miejsca szczególne dla Radzionkowa, gdzie czekały 
na nich zadania związane z historią miasta. Za ich poprawne rozwiązanie otrzymywali 
kolejne elementy tworzące „Wrota Czasu”. Rywalizacja była zacięta, a emocje duże. 
Podobnie jak w roku ubiegłym zwyciężyła klasa pod przewodnictwem pana Dariusza 
Dróżdża ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Gratulujemy zwycięzcom. 

Aleksandra Simon

Śląski Ogród Botaniczny 
w Radzionkowie to miejsce, które 
łączy. Właśnie realizuje się tu projekt 
„Ogrodowe Inspiracje – ponownie 
tworzymy” dofinansowany w ramach 
IV edycji konkursu „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” Fundacji Santander Bank 
Polska. 

Spacerowicze z  pewnością już zauważyli 
nowe elementy z wikliny oraz drewna, któ-
re pojawiły się tu i ówdzie na terenie ogro-
du botanicznego. Nowe ławy, artystyczne 
wiklinowe instalacje… Wspólna praca nad 
upiększeniem i  poprawą funkcjonalności 
wspólnej przestrzeni łączy osoby w różnym 
wieku i  pochodzące z  różnych środowisk. 
Wykonali je seniorzy z Tarnowskich Gór, har-
cerze z Bytomia i z Radzionkowa oraz dziew-
częta i chłopcy z młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych w  Radzionkowie oraz 
Krupskim Młynie. Uroczyste podsumowa-
nie i oficjalne podziwianie powstałych prac 
w  szerszym gronie zaplanowano na popo-
łudnie 16 czerwca w czasie obchodów Dnia 
Dzikich Roślin. 

Julia Góra

łączymy
pokolenia

Wrota czasu
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co powinniście wiedzieć o naborze do naszego lO
Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich jest w trakcie rekrutacji na 
rok szkolny 2019/2020. Nabór prowadzony jest zarówno do trzyletniego, jak 
i czteroletniego liceum, co związane jest z przeprowadzaną reformą edukacji.

OFeRTa edukacyJna
liceuM TRzyleTniegO

klasa przyrodniczno-matematyczna
Umożliwia rozwinięcie zainteresowań przyrod-
niczych lub związanych z przedmiotami ścisły-
mi. Uczniowie mają możliwość wybrania rozsze-
rzenia zgodnie z zainteresowaniami od drugiej 
klasy. Od klasy pierwszej możliwe jest rozszerze-
nie z języków obcych nowożytnych (po diagno-
zie wstępnej). W ramach współpracy z Politech-
niką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim 
Ogrodem Botanicznym szkoła gwarantuje zaję-
cia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na 
terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Zasady rekrutacji: świadectwo ukończenia 
gimnazjum, a w przypadku większej liczby 
kandydatów – wyniki egzaminu gimnazjalne-
go, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, tj. oceny z języka polskiego i ma-
tematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wybranych przez kandydata 
spośród następujących - geografia, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka.

klasa humanistyczno-językowa
W klasie jest prowadzona nauka trzech języków 
obcych: j. angielski, niemiecki oraz trzeci do wy-
boru spośród języka hiszpańskiego, rosyjskiego, 
włoskiego, francuskiego. Realizacja podstawy 
programowej odbywa się również  w  ramach 
lekcji muzealnych, zajęć w  rozgłośniach radio-
wych, w  redakcji lokalnych gazet Uczniowie 
mogą brać udział także w  zajęciach teatral-
no-filmowych i  zagranicznych warsztatach 
językowych (np. Londyn, Wiedeń). Realizując 
podstawę programową, szkoła współpracuje 
z Instytutem Kultury i Literatur Angielskojęzycz-
nych Wydziału Filologicznego oraz Instytutem 
Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego, a także z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęcina.

Zasady rekrutacji: świadectwo ukończenia 
gimnazjum, a w przypadku większej liczby 
kandydatów – wyniki egzaminu gimnazjalne-
go, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum oceny z języka polskiego i ma-
tematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wybranych przez kandydata 
spośród następujących – języki obce nowożyt-
ne, historia, wiedza o społeczeństwie.

klasa psychologiczno-pedagogiczna
Klasa z ponad trzydziestoletnią tradycją. Zajęcia 
adresowane są dla osób, które chcą poprzez 
poznanie podstaw psychologii i  pedagogiki 
świadomie budować relacje interpersonalne. 
Szkoła gwarantuje współpracę z  ośrodkami 
edukacyjnymi, opiekuńczymi i  wychowawczy-
mi, np. ośrodkiem rehabilitacyjnym, przedszko-
lem. W  klasie jest realizowany przedmiot pod-
stawy pedagogiki i psychologii przez trzy lata. 
W ramach współpracy z Wydziałem Pedagogiki 
i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach uczniowie mogą brać udział w  zajęciach 
na Wydziale. Na życzenie uczniów organizo-
wane są kursy np. wychowawcy kolonijnego, 
opiekunki dziecięcej, opiekuna osoby niepełno-
sprawnej chorej.

Zasady rekrutacji: świadectwo ukończenia 
gimnazjum, a w przypadku większej liczby 
kandydatów – wyniki egzaminu gimnazjalne-
go, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum oceny z języka polskiego i ma-
tematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wybranych przez kandydata 
spośród następujących – języki obce nowo-
żytne, historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia, biologia.

OFeRTa edukacyJna
liceuM czTeROleTniegO

klasa przyrodniczno-matematyczna
Umożliwia rozwinięcie zainteresowań przy-
rodniczych lub związanych z  przedmiotami 
ścisłymi. Od klasy pierwszej realizowane jest 
rozszerzenie z matematyki, a od klasy drugiej 
swoboda wyboru kolejnych dwóch rozszerzeń. 
W  ramach współpracy z  Politechniką Śląską, 
Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Ogrodem 
Botanicznym szkoła gwarantuje zajęcia warsz-
tatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Zasady rekrutacji: świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej, a w przypadku większej 
liczby kandydatów – wyniki egzaminu po 
szkole podstawowej, wymienione na świa-
dectwie ukończenia szkoły oceny z języka 
polskiego i matematyki oraz dwóch obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych 
przez kandydata: geografia, chemia, biologia, 
fizyka, informatyka.

klasa humanistyczno-językowa
Klasa jest dedykowana młodzieży, która chce 
rozwinąć swoje zdolności humanistyczne i  ję-
zykowe. Od klasy pierwszej realizowane jest 
rozszerzenie z języka polskiego (od klasy drugiej 
swoboda wyboru kolejnych dwóch rozszerzeń). 
Realizacja podstawy programowej odbywa się 
również w  w  ramach lekcji muzealnych, zajęć 
w rozgłośniach radiowych, w redakcji lokalnych 
gazet. Uczniowie mogą brać udział także w zaję-
ciach teatralno-filmowych i zagranicznych warsz-
tatach językowych (np. Londyn, Wiedeń). Realizu-
jąc podstawę programową, szkoła współpracuje 
z  Instytutem Kultury i Literatur Angielskojęzycz-
nych Wydziału Filologicznego oraz Instytutem 
Nauk o  Literaturze Polskiej Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego, a także z Zespołem 
Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęcina.

Zasady rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, a w przypadku większej liczby 
kandydatów – wyniki egzaminu po szkole 
podstawowej, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły oceny z języka polskiego 
i matematyki oraz dwóch obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych wybranych przez kandydata 
spośród następujących – języki obce nowożyt-
ne, historia, wos.

klasa psychologiczno-pedagogiczna
Klasa z  ponad trzydziestoletnią tradycją. Zaję-
cia adresowana są dla osób, które chcą poprzez 
poznanie podstaw psychologii i  pedagogiki 
świadomie budować relacje interpersonalne. 
Od klasy pierwszej realizowane jest rozszerze-
nie z historii (od klasy drugiej swoboda wyboru 
kolejnych dwóch rozszerzeń). Szkoła gwarantu-
je współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, opie-
kuńczymi i  wychowawczymi, np. ośrodkiem 
rehabilitacyjnym, przedszkolem. W  klasie jest 
realizowany przedmiot podstawy pedagogiki 
i  psychologii przez trzy lata. W  ramach współ-
pracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uni-
wersytetu Śląskiego w  Katowicach oraz SWPS 
w  Katowicach uczniowie mogą brać udział 
w zajęciach na Wydziale. Na życzenie uczniów 
organizowane są kursy np. wychowawcy kolo-
nijnego, opiekunki dziecięcej, opiekuna osoby 
niepełnosprawnej chorej.

Zasady rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, a w przypadku większej liczby 
kandydatów – wyniki egzaminu po szkole 
podstawowej, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły oceny z języka polskiego 
i matematyki oraz obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych wybranych przez kandydata spośród 
następujących – języki obce nowożytne, histo-
ria, wos, biologia, geografia. 
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To musisz wiedzieć

Od 1 czerwca 2019 roku w naszej Gminie będą obowiązywały 
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 15,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania 
odpadów,

 • 10,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania 
odpadów i zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, 
przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica 
wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18. roku życia lub 
24. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje (gdy 
dziecko/dzieci ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświad-
czenia o kontynuowaniu nauki),

 • 23,00 zł za osobę/miesięcznie w przypadku, gdy nie prowadzi się 
segregacji odpadów. 

Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po mie-
siącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę według nowej staw-
ki uiszczamy w  terminie do 15 lipca 2019. r - za czerwiec 2019 r. Każdy 
właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o  wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie 
danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji, które zostanie dorę-
czone przed pierwszym terminem płatności tj. 15 lipca 2019 r. W związku 
ze zmianą stawek mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych 
deklaracji.

Przypominamy mieszkańcom, że zmiany związane z ilością osób zamiesz-
kałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgona-
mi osób), zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych 
mających wpływ na prawidłowość deklaracji należy zgłaszać w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Wydziału Ekologii przy ul. Kużaja 17 
w Radzionkowie. 

Zmiana stawek
za odbiór śmieci

O odpadach
komunalnych
W Gminie Radzionków z roku na rok zbieranych 
jest coraz to więcej odpadów komunalnych. 
Zaobserwować można wyraźną tendencję 
wzrostową zbieranych odpadów, co jest 
zjawiskiem pozytywnym i oznacza postępujące 
uszczelnianie się systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w naszym mieście.

Bardzo ważnym elementem stanowiącym o  skutecz-
ności funkcjonującego systemu jest ilość wysegrego-
wanych odpadów, w  szczególności papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i  szkła. Jest to istotne, gdyż gmi-
na ustawowo zobowiązana jest do osiągnięcia do dnia 
31 grudnia 2020 r. co najmniej 50 proc. poziomu recyklin-
gu tych odpadów. W 2018 roku wymagany poziom recy-
klingu ww. odpadów wyniósł 30% – Gmina Radzionków 
spełniła ten wymóg osiągając wynik 32%.
W  tym samym roku gmina zobowiązana była również 
przekazać do odzysku co najmniej 50% zebranych z jej 
terenu odpadów budowlanych i  rozbiórkowych. Ten 
wymóg również osiągnięto, gdyż zebrane z terenu mia-
sta odpady remontowo-budowlane w 99% zostały za-
gospodarowane w tym właśnie procesie. 

Trzecie ważne kryterium to ograniczenie masy odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji przeka-
zywanych do składowania. I  tak w  roku ubiegłym nie 
można było przekazać na składowisko więcej niż 40% 
zebranych z terenu gminy odpadów ulegających biode-
gradacji. Nasza gmina ograniczyła ten poziom do 5%, 
pozostałą część bioodpadów zagospodarowano w pro-
cesie kompostowania. 

Odnawialne źródła energii bez dofinansowania…
Z przykrością przekazujemy informację 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego o braku kwalifikacji do 
dofinansowania projektu „Poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w wytwarzaniu energii na terenie Gmi-
ny Radzionków”. 

W  rezultacie przeprowadzenia konkursu na 
przyznanie finansowego wsparcia do zakupu 
i montażu OZE z tzw. środków unijnych, do re-
alizacji zostały wybrane zaledwie cztery spo-
śród ponad setki złożonych wniosków. Zabra-
kło nam niewiele – wybrane projekty zdobyły 
co najmniej 34 punkty na etapie oceny mery-
torycznej, a nasza propozycja otrzymała 32,2 

punkty. Mimo iż aplikacja Gminy Radzionków 
znalazła się na stosunkowo wysokim miejscu 
listy rezerwowej, jej zakwalifikowanie w przy-
szłości do grupy projektów przeznaczonych 
do realizacji jest mało prawdopodobne.
Przypomnijmy, że nasze miasto ubiegało się 
o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału odna-
wialnych źródeł energii w wytwarzaniu ener-
gii na terenie Gminy Radzionków” w kwocie 
4.311.094,30 zł, ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i  gospodarka niskoemisyj-
na, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła ener-
gii – konkurs. W 2018 roku deklaracje udziału 

w projekcie złożyło ponad 200 mieszkańców, 
którzy zamierzali uruchomić w  latach 2019-
2020 ponad 300 mikroinstalacji OZE, takich jak 
układy fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła 
czy kotły na biomasę. Urząd Miasta Radzion-
ków jeszcze w  maju ubiegłego roku złożył 
dokumenty aplikacyjne w  przedmiotowym 
konkursie, który został rozstrzygnięty przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go z  półrocznym opóźnieniem (pierwotnie 
miało to nastąpić w listopadzie 2018 r.). Wyniki 
tegoż naboru są dla nas niestety niekorzystne.
Wobec braku pozytywnej decyzji organizato-
ra konkursu w stosunku do naszego projektu, 
mieszkańcy Radzionkowa planujący zakup 
i montaż odnawialnych źródeł energii muszą 
odłożyć swoje plany związane z uzyskaniem 
dotacji przynajmniej na jakiś czas… 
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 zapowiedzi

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzion-
kowie z pewnością przyczyniają się do popularyzacji 
tenisa w naszym mieście. 

Z tego względu, MOSiR, wraz ze szkolnym Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP2 Radzinków, 15 czerwca or-
ganizuje po raz pierwszy Mistrzostwa Radzionkowa w MiniTenise. 
Szczegóły niebawem na stronie: www.mosir.radzionkow.pl. 

Pierwsze mistrzostwa
Brak dostępu do morza nie przeszkadza w rozgrywaniu 
corocznych Mistrzostw Radzionkowa w Żeglarstwie. 

Siedemnasta edycja zawodów odbędzie się 8 czerwca na zalewie 
w Przeczycach. Tradycyjnie liczymy, że dopisze nam pogoda – z jed-
nej strony słońce, z drugiej wiatr. O emocje sportowe i atmosferę 
jesteśmy spokojni. 

Żeglarze do wody

Kolejny Turniej Koszykówki o Puchar Andrzeja Pluty 
rozegrano na hali MOSiRu 11 maja. Zmaganiom 
zawodników przyglądał się sam legendarny polski 
koszykarz, zdobywca dwóch tytułów mistrza Polski 
i wielokrotny reprezentant kraju.

Do walki o zwycięstwo stanęło sześć drużyn, które podzielono na 
dwie grupy. Pierwsze miejsca zajęli w nich zespoły Bez Kakakasku 
oraz Przyjaciele Szymona. W półfinałach jednak, obie ekipy musiały 
uznać wyższość swoich rywali. Pierwsi przegrali z drużyną 2 jest 2, 
a drudzy z OKKS Orzech. W zaciętym starciu finałowym zespół 2 jest 
2 pokonał OKKS 33:28 i zdobył pierwsze miejsce w turnieju.
Przed decydującą fazą turnieju na parkiet wyszli młodzi adepci ko-
szykówki z OKKS Orzech oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzion-
kowie. Emocjonujące starcie zakończyło się zwycięstwem uczniów 
z Rojcy.

Tradycyjnie odbył się także konkurs rzutów za trzy punkty, w którym 
najlepszą skutecznością wykazał się Wiktor Światowski z ekipy Bez 
Kakakasku. Medale oraz statuetki zwycięzcom zawodów wręczył 
Andrzej Pluta. 

Badminton jest uwielbiany przez mieszkańców 
Radzionkowa. Niemal codziennie na hali MOSiRu 
można spotkać miłośników tej dynamicznej dyscypliny. 
Właśnie dla nich, 19 maja zorganizowano Mistrzostwa 
Radzionkowa Debli i Mikstów.

Łącznie w zawodach wzięło udział 33 zawodników. Na początek do 
gry stanęły deble. Najlepsi okazali się panowie Rafał Jaskólski i Da-
riusz Supel. Drugi stopień podium wywalczyli Adam Gajda i  Szy-
mon Piątek, a trzecie miejsce zajęli Robert Borsz i Paweł Gansiniec. 
Wartym odnotowania jest ambitny występ jedynej damskiej pary 
w stawce – Pauliny Wilk i Ewy Sonnenberger.
Następnie rozegrano turniej mikstów, czyli par damsko-męskich. Do 
rywalizacji stanęło sześć zespołów. Zwyciężyła para Dominika Supel 
i Rafał Jaskólski. Drudzy byli Joanna Chwał i Robert Borszcz, a trzeci 
Paulina Wilk i Mateusz Leśniczek.
Organizatorami turnieju był MOSiR oraz Stowarzyszenie LABA. 

lotka w powietrzu! Walczyli pod koszem

MieJSki OŚROdek
SPORTu i RekReacJi
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Wszystkich mieszkańców zapraszamy do ki-
bicowania i wspierania naszych zawodników 
w najbliższych imprezach sportowych. Poni-
żej zamieszczamy kalendarium organizowa-
nych przedsięwzięć.

6 czerwca, godzina 16.00 – Mistrzostwa Ra-
dzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycz-
nej i łuku – MOSiR Park Księża Góra

8 czerwca, godzina 9.30 – Mistrzostwa Ra-
dzionkowa w Żeglarstwie – Zalew Przeczyce

8 czerwca, godzina 10.00 – Turniej Skata 
Sportowego – Siedziba PZERiI

8 czerwca, godzina 10.00 – IV Eco Cidry 
Cross, bieg dla dzieci – MOSiR Park Księża 
Góra

8 czerwca, godzina 10.00 – Otwarte Mi-
strzostwa Radzionkowa Dzieci i  Młodzieży, 
I turniej Śląskiej Ligi Karate – Hala MOSiR

8 czerwca, godzina 12.30 – IV Eco Cidry 
Cross, Nordic Walking – MOSiR Park Księża 
Góra

8 czerwca, godzina 13.00 – IV Eco Cidry 
Cross, bieg dla dorosłych – MOSiR Park Księża 
Góra

8 czerwca, godzina 17.00 – Mecz III Ligi Piłki 
Nożnej, „Ruch” Radzionków – Zagłębie II Lu-
bin – Boisko SMS Radzionków

15 czerwca, godzina 9.00 – Turniej Piłkarski 
„Cider Cup 2019” o Puchar Burmistrza Miasta 
Radzionków, rocznik 2009 – Boisko SMS Ra-
dzionków

15 czerwca, godzina 9.00 – Mistrzostwa Ra-
dzionkowa w MiniTenisie – korty MOSiR Księ-
ża Góra

16 czerwca, godzina 9.00 – Turniej Piłkarski 
„Cider Cup 2019” o Puchar Burmistrza Miasta 
Radzionków, rocznik 2010 – Boisko SMS Ra-
dzionków. 

Lato zbliża się wielkimi krokami. Na  Księżej 
Górze prowadzone są ostatnie prace konser-
wacyjne na basenie. Jego otwarcie zaplano-
wano na 22 czerwca. Zapraszamy. 

Otwarcie kąpieliska

zapraszamy 
do kibicowania

Powoli zbliżamy się do astronomicznego lata, a póki co wiosenna pogoda 
nas nie rozpieszcza. Jak trenować i startować w pierwszej wiosennej części 
sezonu biegowego i nordicowego? Oto jest pytanie!

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie jest w trakcie naboru na rok 
szkolny 2019/2020.

W pierwszych dniach I tury naboru do klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz I klasy liceum ogól-
nokształcącego (20-22 maja), na testach sprawnościowych pojawiło się blisko 90 zawodników 
i zawodniczek. Obecnie trwają testy do kolejnych klas na profile piłki nożnej oraz siatkówki. 
II tura naboru przeprowadzona zostanie w pierwszej połowie czerwca, a testy sprawnościowe 
w dniach 17-19 czerwca. Więcej informacji na www.smsradzionkow.pl oraz www.facebook.com/
smsradzionkow, a także pod numerem telefonu: 32 307 50 92. 

Sportowa wiosna 
biegaczy i walkerów

Sportowy nabór

Okres przygotowawczy do  amatorskich 
startów i  licznie organizowanych zawo-
dów tak naprawdę minął wraz z pierwszą 
wiosenną rywalizacją. Weryfikacja przygo-
towanej w okresie zimowym formy przed 
głównymi startami odbyła się w  marcu, 
zaś na  kwiecień większość zawodników 
zaplanowała swoje najważniejsze amator-
skie wydarzenia. 7 kwietnia rozpoczęła się 
VII edycja cyklu „Perły Małopolski”, które 
to część grupy Cidry Lotajom obrała na ten 
sezon za zawody priorytetowe. W Skale je-
denastoosobowa reprezentacja rozpoczę-
ła przygodę z  górskim cyklem zawodów 
biegowo-nordicowych.
Już dwa tygodnie później powiodło nas 
do  Krakowa na  18. PZU Cracovia Mara-
ton, gdzie po  raz kolejny mogliśmy być 
ze swoją strefą kibica. Tym razem Kraków 
nie ugościł nas dobrą pogodą, natomiast 

wyniki, jakie osiągnęli radzionkowscy bie-
gacze przyprawiały o  przysłowiowy za-
wrót głowy. Rafał Wachla po  raz kolejny 
wyśrubował swoją życiówkę na  królew-
skim dystansie do poziomu 2:45:44. Wśród 
kobiet Daria Niewiadomska osiągnęła wy-
nik 3:32:53. Z  grupy Cidry Lotajom Artur 
Bożek (3:06:06), Tomasz Harwig (3:07:38), 
Wojciech Więzik (3:18:59), Michał Harwig 
(3:35:04 debiut), Damian Zientek (3:35:46) 
i Damian Mitas (4:39:20), wrócili z Krakowa 
z  nowymi rekordami życiowymi. Gratulu-
jemy!
Już 8 czerwca czeka nas IV ECO Cidry Cross 
– Dychej na Księżej Górze, czyli bieg na dy-
stansie 10 km i Nordic Walking na dystansie 
5 km. Start o 12.40, a od 10.00 starty bajtli, 
które można jeszcze zapisać w dniu zawo-
dów od  godz. 9.00 do  godz. 10.00. Zapra-
szamy do udziału! 
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kS „Ruch” Radzionków

Walka o utrzymanie w lidze
Piłkarze „Ruchu” walczą o utrzyma-
nie w trzeciej lidze. Spadek z drugiej 
ligi aż trzech śląskich zespołów 
spowodował, że naszą grupę będzie 
musiało opuścić aż sześć zespołów. 
Na cztery kolejki przed końcem sezo-
nu „Ruch” do pewnego utrzymania 
dwunastego miejsca w tabeli traci 
cztery punkty.

Dopóki piłka w  grze, wszystko jest możli-
wie. Sytuacja Radzionkowian jest jednak 
trudna. Za podopiecznymi trenera Kamila 
Rakoczego, który 20 maja podał się do dy-
misji, aż dziewięć meczów bez wygranej. 
„Cidry” po opisanym w  poprzednim nu-
merze pierwszym po czterdziestu czterech 
latach meczu w  Radzionkowie, co prawda 
wygrały na wyjeździe z  „Pniówkiem” Paw-
łowice Śląskie 1:0 (bramka: Kevin Rocki), 
ale u  siebie zremisowały 2:2 z  „Rekordem” 
Bielsko-Biała (bramki: Kamil Kopeć i  Kamil 
Banaś), by potem ulec w  Radzionkowie 
„Gwarkowi” Tarnowskie Góry 0:1, „Warcie” 
Gorzów Wielkopolski 0:4, „Agroplonowi” 
Głuszyna 1:2 (bramka: Banaś), i zremisować 
z „Górnikiem” II Zabrze 1:1 (bramka: Marcin 

Trzcionka) oraz z  „Lechią” Dzierżoniów 3:3 
(bramki: Robert Wojsyk, Andrzej Piecuch 
i  Mateusz Hermasz). Na wyjazdach żółto-
czarni ulegali kolejno: „Foto-Higienie” Gać 
1:4 (bramka: Trzcionka), „Piastowi” Żmigród 
1:3 (bramka: Hermasz) oraz aż 0:6 liderowi 
„Górnikowi” Polkowice. 
Trenera Rakoczego w meczach z „Ruchem” 

w Zdzieszowicach, „Ślęzą” Wrocław, „Stalą” 
w Brzegu oraz z „Zagłębiem” II Lubin zastą-
pi jego dotychczasowy asystent Piotr Rocki, 
cieszący się dużym zaufaniem kibiców. Ich 
głośny doping – co podkreślają wszyscy 
wyjeżdżający z  Radzionkowa goście – jest 
wyjątkowy w skali ligi i z pewnością będzie 
bardzo pomocny w walce o utrzymanie.  

W Toruniu w dniach 18-19 maja 
odbyły się Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Amatorów w Tenisie 
Stołowym. W zawodach wystarto-
wał Mariusz Baron – mieszkaniec 
Radzionkowa. 

Rywalizował aż z  80 zawodnikami z  całej 
Polski w kategorii 18-49 lat. W swojej grupie 
zajął drugie miejsce. Nasz zawodnik rozegrał 
siedem spotkań. Najtrudniejszy okazał się 
ćwierćfinał, gdzie przegrywając w decydu-
jącym piątym secie 2-8, zdołał odrobić stra-
ty, wygrywając ostatecznie 11-8. Półfinał był 
równie dramatyczny, jednak zakończony 
zwycięstwem 15 do 13. W finale po zaciętej 
rywalizacji przegrał z zawodnikiem z Elblą-
ga Pawłem Bielunkiewiczem 0-3. W drugim 
dniu mistrzostw Mariusz Baron wystartował 
w kategorii open, w której zmierzyło się 64 
tenisistów. W tej kategorii udało się wywal-
czyć, dobre szóste miejsce. Gratulujemy 
świetnych wyników! 

Tenisowe zmagania
Sportowcy, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
w ubiegłym roku, 18 czerwca o godz. 17.00 
w Centrum Kultury „Karolinka” odbiorą na-
grody za osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia 
są przyznawane mieszkańcom za odnoszone 
sukcesy w dyscyplinach olimpijskich i paraolim-
pijskich. W tym roku nagrodzonych zostanie aż 
19 zawodników.

Najlepsi sportowcy Radzionkowa to: Agata Będkow-
ska, Mateusz Bomba, Michał Bryła, Marta Hawel, Adam 
Maślankiewicz, Maciej Michalski, Alicja Pachulska, Max 
Pakosz, Łukasz Rosa, Karolina Rosa, Magdalena Rozen-
baum, Małgorzata Rozenbaum, Karolina Siwakowska, 
Konrad Skalski, Bartosz Szopa, Natalia Tobór, Patryk Wal-
czyk, Wiktoria Walczyk, Paulina Wilczek. Laureaci otrzy-
mają nagrody rzeczowe bądź pieniężne. Sportowcom 
gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów. 
Podczas Gali nagrodzeni zostaną także zwycięzcy ogól-
nopolskiej akcji „Dzieciaki do rakiet”, którzy mieszkają 
poza granicami Radzionkowa: Maja Radomska, Błażej 
Krzyśko, Alexander Biegalski i Jakub Jędryka. 

nagrody
dla sportowców


