Wrzesień 2018

czas DLA Seniorów
Od 7 lat ostatni tydzień sierpnia, to czas w którym w sposób szczególny myślimy o seniorach naszego miasta. Program Senioraliów został
przygotowany wspólnie z zarządem Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Tradycyjnie już odbył się Festyn Rzemieślniczy, poprzedzony Mszą
Św., celebrowaną przez ks. Mateusza Kozielskiego w intencji seniorów
i rzemieślników z naszego miasta, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu. Oprócz dobrej zabawy z zespołami muzycznymi i Jerzym Ciurlokiem, w programie był także
czas na przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej
pomocy.
Podążając za nowoczesnością i dążąc do coraz większej świadomości dotyczącej segregacji odpadów, seniorom została zaprezentowana nowa aplikacja informująca o wywozie śmieci. Przeprowadzono
warsztaty kompostowania, a chętnym rozdano kompostowniki.
W ostatnich latach w Senioralia wpisały się spotkania organizowane w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku, w czasie których przybliżane są sylwetki postaci związanych z Radzionkowem. W tym roku Klaudiusz Jania wygłosił wykład
o ks. Idzi Ogiermanie, zasłużonym kapłanie radzionkowskiej parafii,
a także wykonał koncert na pozytywie utworów jego autorstwa.
W pozostałych dniach seniorzy mogli znaleźć zarówno coś dla ciała,
zdrowia, jak i ducha.
Z pewnością dobrą kondycją wykazali się seniorzy, którzy wybrali się
na wycieczkę do Opola. Msza Święta oraz zwiedzanie Katedry okazały się ważnym punktem jej programu. Spacerując po mieście i po
ogrodzie zoologicznym seniorzy musieli wykazać się nie lada sprawnością fizyczną.
O integracji pokoleń śmiało można powiedzieć w kontekście turnieju
gier planszowych, który odbył się na hali MOSiRu, gdzie najstarsze
i najmłodsze pokolenia wspólnie stanęły do rozgrywek. W trosce
o zdrowie seniorów została zorganizowana akcja profilaktyki słuchu
i osteoporozy, w mobilnych centrach diagnostyki.
Ostatnim punktem programu było spotkanie z dr. Gabrielem Toborem, który z wielką pasją opowiadał o pracy nad tłumaczeniem Pisma
Świętego na język śląski. Jak zapowiadają organizatorzy, kolejna edycja już za rok!

Brawo Radzionków!
Dzięki sprawnemu zarządzaniu, Radzionków jest liderem w pozyskiwaniu środków europejskich w ramach ZIT wśród swoich sąsiadów
oraz gmin o podobnej liczbie mieszkańców.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Najważniejszym celem jest promowanie partnerskiego modelu
współpracy różnych jednostek administracyjnych. Gminy mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach ZIT wspierane są projekty z zakresu m.in. zrównoważonego
rozwoju, transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny, rekultywacji zdegradowanych obszarów, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz promowania strategii niskoemisyjnych.
Do maja 2018 r. Radzionków otrzymał 18.144.306,62 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wartość 1.075,21 zł.

(CB)

Koncert dla seniorów

Radzionków w porównaniu z miastami ościennymi
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DLACZEGO WYBORY SAMORZĄDOWE SĄ WAŻNE

Jacek
Samol
Dobiega końca obecna kadencja samorządów,
zbliżają się wybory. Jest to czas, w którym
każdy z nas, uczestnicząc w wyborach i oddając swój głos, pomaga urzeczywistnić się
idei demokracji. Każdy pełnoletni obywatel
ma prawo i obowiązek nadać kształt organowi, który w jego imieniu będzie sprawował
władzę; wybrać przedstawiciela, który będzie
głosem wyborców. To, jak będzie rozwijać się
Radzionków zależy od nas, zależy od tego na
kogo oddamy swój głos.
Demokracja jest stara. Jest stara jak na nasze,
ludzkie pojmowanie czasu. Idea demokracji
przetrwała ponad dwa i pół tysiąca lat. Termin ten wprowadzony został w starożytności prawdopodobnie przez greckich sofistów.
Jednak na przestrzeni wieków znaczenie tych
dwóch, połączonych ze sobą greckich słów

zmieniało się, dążąc do demokracji znanej
nam współcześnie.
W przytłaczająco długim okresie, rządy ludu
oznaczały rządy niewielkiej części całego społeczeństwa, które podlegało tak wybieranej
władzy. Od starożytnych Aten, przez włoskie
republiki miejskie, aż po demokrację szlachecką w Polsce XV i XVI wieku, uprawnieni do
głosowania stanowili od kilku do kilkunastu procent społeczeństwa. Rozwój ustrojów
demokratycznych na świecie nabrał tempa
między innymi dzięki wielkiej rewolucji francuskiej czy powstaniu Stanów Zjednoczonych.
W rozwoju demokracji niezbędna była również reforma prawa wyborczego, polegająca
m.in. na zniesieniu wyborczych cenzusów,
aby coraz więcej osób było uprawnionych do
głosowania.
Ale demokracja nie zdarza się tylko na szczeblu państwowym, demokracja dzieje się na
poziomie naszych małych społeczności. Gdyby spojrzeć lokalnie na rozwój demokracji, to
przez najdłuższy okres, do głosowania w wyborach uprawnionych byłoby mniej niż 2 tysiące mieszkańców Radzionkowa. Przez długi

czas wykluczone z głosowania były kobiety, co
oznaczałoby wykluczenie ponad 51% mieszkańców naszego miasta. Patrząc z perspektywy dwóch i pół tysiąca lat rozwoju demokracji,
od stosunkowo niedługiego czasu w wyborach
mogą brać udział wszyscy pełnoletni obywatele. My musimy tylko skorzystać z tej możliwości i tego przywileju.
W tym szczególnym okresie, każdy z nas przekazuje władzę na swojego przedstawiciela,
niejako razem z nim ją sprawując. To nie są
wybory do Sejmu w Warszawie czy Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie wybrani
przez nas są daleko, zarówno geograficznie
jak i mentalnie. To są wybory samorządowe,
gdzie Wyborcy, jak i wybrani mogą spotkać się
rano w kolejce po bułki, na targu bądź po niedzielnej mszy. Dlatego wybory samorządowe
są ważne, bo należy wybrać taką osobę, która
będzie Was słuchać i rozumieć. Która będzie
żyć Waszymi problemami. Ponieważ Wasze
problemy i troski są też moimi problemami
i troskami. Będziemy mogli zmieniać nasze
miejsce na ziemi. Ja i Wy. Razem.

Jacek Samol

Zmiany, ZMIANY...

Stefan
Hajda
Dzisiejszy Radzionków to miasto całkowicie
inne, od tego z roku, w którym odzyskaliśmy
tożsamość, odłączając się od Bytomia. Nasi
Mieszkańcy bardzo dobrze wykorzystali daną
im szansę samodzielnych rządów i przeobrazili miasto inicjując jego dynamiczny rozwój oraz nadając mu nowoczesny charakter.
W każdym okręgu wyborczym nastąpiły zauważalne zmiany. Dotyczy to również okręgu wyborczego nr 11, którego Mieszkańców
miałem zaszczyt reprezentować przez ostatnie kadencje. W tym okresie wymieniono
nawierzchnię ulic Plebiscytowej, Cmentarnej
(główną część w kadencji 2014-2018), Grunwaldzkiej, Wielkopolskiej, Zejera, Kopernika
(kadencja 2014-2018), Gałczyńskiego (kadencja 2014-2018). Bardzo dużo zrobiono w celu
poprawy gospodarki ściekowej. Wyremontowano chodniki przy ulicach św. Wojciecha,
Cmentarnej, Zejera. Wykonano parkingi przy
ul. Śródmiejskiej 1 oraz Jaśminowej. Stworzono wspaniałe miejsce wypoczynku na Księżej
Górze, z coraz bardziej rozwijającym się ogro-
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dem botanicznym oraz wykonano od podstaw
ulicę Księżogórską. W kadencji 2014-2018
doprowadzono do wykupu mieszkań w bloku
przy ulicy Śródmiejskiej 1.
Jestem głęboko przekonany, że Państwo podobnie jak ja, widzą potrzebę dalszego kontynuowania zmian, zarówno w naszym okręgu wyborczym nr 11 jak również w całym
Radzionkowie.
Dlatego pragnę nadal być Państwa przedstawicielem w Radzie Miasta Radzionków. Zawsze
wspierałem działania, które prowadziły do
rozwoju naszego miasta, a także przyczyniały
się do tego, żeby żyło nam się po prostu lepiej.
W nadchodzących latach do najważniejszych
zadań związanych z okręgiem wyborczym nr
11 zaliczam:
- dążenie do połączenia ulicy Księżogórskiej z Rojcą oraz dalej do ulicy Pod Lipami
i wzdłuż torów kolejowych do piekarskiej
strefy gospodarczej;
- przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą
Zejera. W kadencji 2014-2018 miasto wykonało dokumentację techniczną i miało przystąpić do przebudowy wiaduktu. Wiadukt ten
znalazł się jednak na wykazie obiektów do
przebudowy w związku z Krajowym Programem Kolejowym i obecnie jego przebudowę
ma zrealizować PKP Polskie Linie Kolejowe
S. A. W związku z modernizacją linii kolejowej staramy się również o zabudowę ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż torów;

– wykonanie drogi łączącej ulicę Jaśminową
z ulicą Księżogórską, wraz z parkingiem,
który będzie obsługiwać cmentarz;
- remont ulicy Magnoliowej, Studziennej oraz
wykonanie nawierzchni ulicy Lompy;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na Górce, zwłaszcza w okresie intensywnego
korzystania z basenu kąpielowego na Księżej
Górze;
- współpracę władz miasta ze wspólnotą
mieszkańców bloku przy ul. Śródmiejskiej 1.
W skali całego miasta do najważniejszych
zadań zaliczam:
– budowę rynku miejskiego;
– poprawę warunków funkcjonowania naszej
lokalnej służby zdrowia;
– dalszą rozbudowę infrastruktury sportowej
i efektywne wykorzystanie już istniejącej;
– dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej
usprawniającej poruszanie się samochodem
po naszym mieście;
– poprawę estetyki naszego miasta, w tym
rewitalizację zieleni oraz zachowanie walorów
przyrodniczych naszej gminy;
– podejmowanie dalszych konsekwentnych
działań zmierzających do rozwoju, uatrakcyjnienia oraz konkurencyjności Radzionkowa.
Dziękując za dotychczasową współpracę, za
każdą uwagę, sugestię i opinię, proszę o ponowne poparcie w zbliżających się wyborach
samorządowych.

Stefan Hajda

JakA przyszłość
czeka „Ruch” Radzionków?
W przyszłym roku świętować będziemy 100-lecie naszego zasłużonego
dla miasta Klubu Sportowego „Ruch” Radzionków. Wszyscy pamiętamy
chwile, kiedy „Ruch” grając na najwyższym szczeblu rozgrywek piłkarskich dumnie rozsławiał nasze miasto. Pamiętamy chwile dobre, chwile
radości oraz chwile trudne i złe dla klubu.
Rocznica przypada w momencie, kiedy klub przeżywa trudne chwile
związane z utratą stadionu, odbudowując się po perypetiach organizacyjnych, które doprowadziły go prawie do upadku. Jestem jednak przekonany, że dzięki współpracy z samorządem, pomocy burmistrza oraz
wsparciu radzionkowskich kibiców najlepsze dopiero przed „Ruchem”
Radzionków!
Jednak od dłuższego czasu przez media społecznościowe przelewa się
fala krytyki, którą odbieram bardzo osobiście, ponieważ jako Przewodniczący Rady Miasta biorę aktywny udział w zmianach dokonujących się
w naszym mieście i dobro klubu zawsze leżało i leży mi na sercu. Spora
grupa kibiców, jako ucieleśnienie wszelkich niepowodzeń klubu postanowiła obrać sobie burmistrza i właśnie jego obwinić za wszystko, co złe.
Blisko współpracuję z burmistrzem i wiem, jak niesprawiedliwe są niezliczone ilości wypowiadanych bzdur, które powtarzane wielokrotnie
zaczynają żyć swoim życiem. Osobiście mam żal do burmistrza, że nie
upublicznia i nie chwali się wszystkimi działaniami, jakie od lat podejmuje, żeby pomagać klubowi, a niekiedy wręcz ratować go z kolejnych
tarapatów, w które wpada. Burmistrz wielokrotnie powtarzał mi, że nie
podejmuje swoich działań pod publikę lecz aby skutecznie pomagać klubowi. Pokuszę się więc o wyjaśnienie paru spraw!
Po pierwsze! Stadion został zlicytowany przez komornika, ponieważ
działania organizacyjne ówczesnego zarządu GKS „Ruchu” Radzionków
doprowadziły do upadku klubu! Pomimo przeprowadzanych kolejnych
licytacji nikt z osób związanych z klubem nie podjął rozmów ze sponsorami czy zainteresowanymi firmami w kierunku wykupienia stadionu,
który w końcu sprzedany został, w mojej ocenie, za kuriozalnie niską
kwotę! Zaznaczyć należy także, że prawo wyklucza możliwość wykupu
przez gminę Radzionków działki na terytorium innego miasta.
Po drugie! Obietnica budowy nowego stadionu złożona przez burmistrza
podczas awansu w roku 2010 składana była w innych realiach prawnych!
Byłem wtedy na stadionie i gdyby ktokolwiek mnie zapytał, powiedziałbym to samo! Gmina była przygotowana do realizacji tego zadania
w partnerstwie z podmiotem prywatnym. Ówczesny zastępca burmistrza był zdeterminowany do działania i realizację tej inwestycji traktował priorytetowo. Nagła zmiana przepisów wykluczyła jednak taką
możliwość na ustalonych wtedy zasadach. Jednocześnie do dzisiaj gmina
prowadzi batalię o przejęcie terenu przy ul. Knosały, na którym docelowo
powstanie boisko dla „Ruchu” Radzionków. Fakt ten niech będzie nauczką, że do czasu, kiedy wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik nie warto
niczego obiecywać, nawet jeżeli jest się bardzo pewnym realizacji.

Dariusz
Wysypoł

z burmistrzem wielokrotnie apelowałem o powstanie spółki prawa handlowego, w której część udziałów oprócz podmiotów prywatnych mogłoby objąć miasto. Taka sytuacja pozwoliłaby na transparentne ukazanie
środków przekazywanych przez różne podmioty do klubu, pozwoliłaby
również miastu na dodatkowy nadzór i zaangażowanie w działalność
„Ruchu”. Wszyscy kibice powinni mieć świadomość, że aktualnie bez pomocy miasta oraz wsparcia burmistrza klub nie ma możliwości funkcjonowania. Warto więc, moim zdaniem, doprowadzić w końcu do powstania spółki i zbudowania silnej struktury organizacyjnej „Ruchu” opartej
o współpracujące ze sobą podmioty prywatne oraz samorząd.
Najbliższe lata pokażą, w którym kierunku będzie się rozwijał klub. Dzięki budowanemu boisku będzie miał zabezpieczoną możliwość rozgrywania meczów ligowych, w jego dyspozycji pozostaje też boisko treningowe
przy byłym stadionie. W planach inwestycyjnych przewidziana jest również budowa boiska dla klubu. Celowo używam słowa boiska a nie stadionu, ponieważ biorąc pod uwagę budżet naszego miasta oraz potrzeby
inwestycyjne, jedynym racjonalnym – w mojej ocenie – planem na powstanie docelowo stadionu w naszym mieście jest budowa modułowa
rozłożona w latach. Po przejęciu terenu przy ul. Knosały planowana jest
budowa boiska trawiastego, kolejno boisk treningowych oraz infrastruktury towarzyszącej. W ten sposób przy corocznym wydatkowaniu środków, które nie zaburzą innych inwestycji, docelowo powstanie w tym
miejscu piękny obiekt, który stanie się domem naszego klubu.
Biorąc po uwagę powyższe argumenty, powiem coś co nie spodoba się
wielu kibicom: działania niektórych (na szczęście nielicznej grupy) kibiców szkodzą w mojej opinii klubowi! „Ruch” w obecnej sytuacji potrzebuje jedności wszystkich środowisk! Każda osoba, której dobro klubu
leży na sercu powinna starać się wspierać go, a nie generować konflikty!
Po wyborach samorządowych (przed wyborami każda taka inicjatywa
odbierana będzie jako kampania wyborcza) będę chciał doprowadzić
do debaty wszystkich środowisk zainteresowanych przyszłością klubu
w celu wypracowania optymalnej formy jego funkcjonowania w przyszłości! „Ruch” Radzionków od 100 lat godnie reprezentuje nasze miasto
i wierzę, że wspólnie zadbamy o to, by kolejne 100 lat było pasmem sukcesów, dających radość wszystkim kibicom i mieszkańcom Radzionkowa.

Dariusz Wysypoł

Po trzecie! Klub Sportowy „Ruch” Radzionków jest niezależnym stowarzyszeniem, a nie jednostką organizacyjną gminy. Gmina nie ma obowiązku wspierania klubów sportowych! Zadania własne gminy są ściśle określone w obowiązujących przepisach, a dysponowanie środkami
publicznymi nadzorowane jest przez powołane do tego instytucje. Wraz
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ZIELONE ŚWIATŁO DLA INWESTYCJI W ROJCY

Grzegorz
Szeremeta
Coraz lepiej widać inwestycje realizowane w Rojcy, a już w najbliższym czasie kolejne prace ruszą pełną parą. Ostatnio można zauważyć remonty dachów, które był prowadzone w budynkach wzdłuż
ul. Kużaja. Jest to inwestycja w ramach zadania „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury
komunikacyjno-społecznej”.
Projekt ten współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt złożony przez miasto
Radzionków został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w maju tego roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 15 233 272,37 zł, z czego aż 11 856 055,90 zł to kwota
uzyskana z dofinansowania, a wkład własny miasta wyniesie 3 377
216,47 zł.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje roboty budowlane na przestrzeni
8 ha i skierowany jest do mieszkańców obszaru rewtalizowanego,
więc głównie najemców budynków przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego, a jest to blisko 2,6 tys. mieszkańców Rojcy. Projekt ma zwiększyć
aktywność społeczno-gospodarczą na tym terenie. Przeprowadzona
rewitalizacja ma poprawić estetykę, a także funkcjonowanie mieszkańców w przestrzeni publicznej, jak i zwiększyć bezpieczeństwo
i przeciwdziałać nierównościom społecznym.
Rewitalizacja obejmie osiem zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 oraz Sikorskiego 4), w których zostanie
wykonane m.in.:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej,
- naprawa elewacji z cegły,
- hydroizolacja i termoizolacja części przyziemia,

- częściowa wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi do piwnicy i pomieszczeń strychowych, drzwi piwnicznych,
- wymiana instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych,
- wymiana instalacji wodociągowej (piony), z możliwością odcięcia
dopływu wody z klatki schodowej,
- wymiana pionów kanalizacji na klatce schodowej,
- wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej,
- wykonanie generalnych remontów klatek schodowych,
- odtworzenie detali architektonicznych,
- wymiana posadzek w części piwnicznej wraz z pracami
towarzyszącymi.
Inwestycje w tkankę mieszkaniową to nie jedyne zmiany na obszarach Rojcy. W ramach programu rewitalizacji zostanie zagospodarowana przestrzeń publiczna przylegająca do osiedla robotniczego,
którą podzielono na cztery strefy zróżnicowane pod względem przeznaczenia. Powstanie tutaj część spacerowa ze ścieżkami, zielenią
oraz ławkami i placem – miejscem spotkań i zabaw mieszkańców
oraz ich pociech. Wybudowane zostaną również ścieżki rowerowe,
infrastruktura sportowa (boiska, siłownie, miejsca do gry w szachy
i petanque) oraz urządzenia dla dzieci, takie jak ścieżka zdrowia, plac
zabaw dla najmłodszych oraz nieco starszych dzieci.
Dla aktywnych sportowo na plantach powstanie bieżnia lekkoatletyczna i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej, siłownia
terenowa, stoły do gry w ping–ponga. Całość inwestycji nie pozostanie bez zaplecza sanitarnego, wyposażonego w toalety publiczne
typu półautomatycznego. Boisko zostanie wydzielone ogrodzeniem
panelowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tej
strefy.
Przetargi na wszystkie prace zostaną ogłoszone zgodnie z odrębnym
przepisami, pozwalającymi na wykonanie tych zadań ze środków publicznych. Większość przetargów ruszy jeszcze w tym roku, w szczególności te na remonty budynków, a także zagospodarowanie terenu
plant.
Zakończenie prac w ramach projektu „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy
budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno–społecznej” przewidywane jest do 31 grudnia 2020 r.

Grzegorz Szeremeta

Szanowni
mieszkańcy,
DZIĘKUJĘ!

Eugeniusz
Marek

4

Październik 2018 – to czas, kiedy kończy się kolejna kadencja, w której to dzięki Waszemu poparciu, mogłem pełnić funkcję radnego w sumie przez - 12 lat! Po dogłębnej analizie podjąłem decyzję o zakończeniu mojej funkcji radnego. Stwierdziłem, że należy dać szansę młodym, którzy mają więcej energii i zapału do pracy. Z tego też powodu, zgłosiłem kandydaturę Jacka Samola, jako mojego godnego następcę.
Kandydat ten ukończył dzienne studia prawnicze oraz filozoficzne a wieczorowo informatykę.
Myślę, że takich młodych nam potrzeba. Jednak czy będzie mu dane wykazać się, będzie zależało od tego,
czy otrzyma Wasze uznanie i poparcie.
Szanowni Państwo! W czasie pełnienia mojej funkcji radnego, starałem się dbać o poprawę wizerunku
naszej dzielnicy. Każda sprawa wymagała rozmów z innym właścicielem gruntu: Spółką Restrukturyzacji Kopalń, SM „Nasz Dom”, Gminą Radzionków oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Jednym z priorytetowych zadań, była rekultywacja parku osiedlowego, gdzie z przyczyn zewnętrznych, niezależnych,
nie udała się jego realizacja. Zadanie to zostanie jednak zrealizowane niebawem w ramach rewitalizacji
Rojcy, z Funduszy Europejskich, o czym pisałem w poprzedniej Radzionkovianie. Będzie to priorytetowym zadaniem dla nowego radnego.
Dlatego jeszcze raz proszę o poparcie wspomnianej kandydatury, aby wspólne plany mogły zostać zrealizowane – obiecuję pomagać.
Serdecznie dziękuję za zaufanie i wcześniejsze popieranie mojej kandydatury przez tyle lat.

Eugeniusz Marek

Przidom do nos po niyszporach – konkurs

Aleksandra
Kamińska
W listopadzie br. w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się VII edycja Parafialnego Łozprawiania „Przidom do nos po
niyszporach”. Wezmą w nim udział mieszkańcy Radzionkowa i okolicy, począwszy od
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także dorośli i seniorzy.

Pomysłodawczynią konkursu jest Pani Maria Osadnik – mieszkanka Rojcy i animatorka kultury śląskiej. Impreza organizowana
jest przez parafię WNMP w Rojcy z proboszczem ks. Eugeniuszem Krawczykiem
na czele. Honorowy patronat sprawuje burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. O poczęstunek zadbają piekarnie z Radzionkowa, a nagrody ufunduje Gmina Radzionków
i parafia w Rojcy.
Konkurs utrzymany jest w charakterze
niedzielnej gościny przy „bonkawie” i „kołocu”, która nawiązuje do śląskiej tradycji
niedzielnych spotkań po nieszporach. Sam
tytuł „Przidom do nos po niyszporach” nawiązuje do formy zwrotu do osób zacnych
i starszych, który to wyraża szczególny dla
nich szacunek.

Nadrzędnym celem konkursu jest pielęgnowanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, śląskich wartości, gdzie domowy język,
wiara katolicka, rodzina i poszanowanie dla
tradycji naszych przodków są niezbędne.
Radość wynikająca ze spotkań z najbliższymi dawała świetną okazję, aby pogodać
ze sobą a i pośpiewać. Tak też się dzieje na
„łozprawianiu”.
W jury konkursu zasiadać będzie Pan Marek
Szołtysek autor wielu książek związanych ze
śląską kulturą i tradycją, jak również osoby
związane z życiem społeczno-kulturalnym
Radzionkowa i nie tylko.
Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców
Radzionkowa.

Aleksandra Kamińska

Radzionków liderem
w pozyskiwaniu środków
Weronika
Sitarz
19 lipca br. na stronie miasta Radzionkowa
zamieszczono informację, że nasza gmina
jest liderem w pozyskiwaniu środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ten wyjątkowy sukces świadczy o operatywności władz miasta. Stał się
również dla mnie pretekstem do podzielenia
się z mieszkańcami informacją o aktywności włodarzy w pozyskiwaniu funduszy
europejskich na rzecz oświaty, wychowania
i kultury.
Z perspektywy pracownika oświaty – byłego zastępcy dyrektora Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka mogę odświeżyć
w pamięci, finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego i współfinansowane
przez władze miasta, projekty zrealizowane
w murach naszej szkoły. Wystarczy przywołać, pozostający do dziś w pamięci społeczności gimnazjum, projekt Comenius realizowany w latach 2008-2010. Wówczas to
szkoła nawiązała międzynarodową współpracę z placówkami edukacyjnymi z Włoch,
Hiszpanii, Czech i Finlandii. W jej ramach
odbyło się pięć wizyt partnerskich, w czasie

których uczniowie w międzynarodowym
towarzystwie poznawali europejską kulturę, tradycje, a przede wszystkim pogłębiali
praktyczną umiejętność posługiwania się
językiem angielskim. W projekcie zastosowano różnorodne metody i formy pracy
z uczniami. Była to między innymi szeroko
stosowana metoda projektu, komunikacyjna platforma Moodle, gry dydaktyczne, nauczanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLILL), nauka przez
zabawę, metoda dramy i inne. Nauka przez
działania praktyczne pozwoliła uczniom na
zastosowanie swej wiedzy i umiejętności
w działalności artystycznej poprzez tworzenie przedstawień, filmików, naukę tańców
i pieśni regionalnych, a także w aktywności
kulinarnej (przygotowywanie potraw regionalnych każdego z krajów uczestniczących
w projekcie).
Rezultaty, doświadczenia i produkty wypracowane podczas projektu zostały upowszechnione na wiele różnych sposobów.
Były to:
• cykliczne spotkania z rodzicami uczniów
biorących udział w projekcie, zarówno dla
tych wyjeżdżających na wizyty partnerskie,
jak i tych, którzy przyjmowali gości z zagranicy w swoich domach,

• informacje, zdjęcia i artykuły o projekcie
na stronie www.gimnazjum.radzionkow.pl
i w prasie lokalnej,
• szeroka współpraca i wsparcie władz
miasta (wzięły one czynny udział we
wszystkich zaplanowanych wydarzeniach
związanych z wizytą partnerów zagranicznych w Radzionkowie),
• zaprezentowanie naszych osiągnięć na
arenie krajowej oraz międzynarodowej,
• podczas seminarium podsumowującego
wizyty studyjne w Salonikach w 2010 roku,
nasz projekt został zaprezentowany jako
przykład dobrej praktyki.
Trudno zmierzyć wartość takiego projektu.
Wyraża się ona w nawiązaniu wielu przyjaźni, integracji społecznej młodych ludzi
w różnych środowiskach, podniesieniu
umiejętności językowych uczniów, pogłębieniu poczucia własnej wartości, poszerzeniu wiedzy o świecie, wychowaniu w duchu
europejskim, rodzeniu się nowych planów
i marzeń związanych z dalszym rozwojem...
Te wartości są bezcenne z punktu widzenia kształtowania osobowości młodego
człowieka.

Weronika Sitarz
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Wakacje na sportowo

Robert
Tobór
Po raz kolejny we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków zorganizowałem obóz
sportowy dla dzieci. Tym razem celem naszego wyjazdu była miejscowość Okoniny
Nadjeziorne w Borach Tucholskich. Z oferty
wyjazdu na obóz skorzystało ponad trzydzieścioro dzieci w wieku od 8 do 13 lat.
Cały wyjazd był również współfinansowany z projektu Ministerstwa Sportu i Tury-

styki pod nazwą „Klub 2018”. Jak przystało
na obóz sportowy nie było czasu na leżenie
na plaży, tylko na aktywność i poznawanie
nowych sportów oraz sposobów rekreacji
ruchowej. Codziennie grupa naszych najlepszych radzionkowskich tenisistów, pod
okiem trenerów Marcina i Adriana, wylewała litry potu na korcie i doskonaliła swoją
technikę gry. Efekty na pewno zobaczymy
już w najbliższym czasie podczas zawodów
wojewódzkich i ogólnopolskich, w których
zawodnicy radzionkowskiej „Dwójki” startują niemalże w każdy weekend, z powodzeniem zdobywając liczne miejsca na podium.
Dla pozostałych uczestników przygotowaliśmy wiele ciekawych zajęć. Oprócz tenisa była możliwość pływania na kajakach,

gdzie dla większości był to debiut, z którym
poradzili sobie wyśmienicie, jazda rowerem, pływanie, wędkowanie oraz ciesząca
się największym zainteresowaniem wśród
dziewcząt piłka nożna. Codziennie dzieci
uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych, a co pokazały przeprowadzone testy
sprawnościowe, większość obozowiczów
poprawiła swoje wyniki z pierwszego dnia
obozu.
Wszyscy szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy
do domu i udowodniliśmy, że aktywny wypoczynek daje mnóstwo pozytywnej energii
na nowy rok szkolny.

Robert Tobór

JEDEN DZIEŃ
NA KSIĘŻEJ GÓRZE
Urszula
Pluskota
Dziś zapraszam wszystkich na spacer po
Księżej Górze. Piszę ten artykuł dla tych,
którzy jeszcze nigdy nie byli na Księżej Górze, lub byli bardzo dawno, jak również dla
tych którzy z różnych względów pójść nie
mogą.
Zachęcam Was do spaceru po Ogrodzie
Botanicznym. Miłośnicy przyrody mają tu
swoją oazę szczęśliwości. Spacerując, widzisz, jakie skarby kryje to miejsce. Doniosłe sięgające chmur drzewa z rozśpiewanymi ptakami w koronach, rozłożyste krzewy,
pióropusze różnorodnych traw, w których
żyje wiele gatunków rzadko spotykanych
owadów w ciekawy sposób przedstawione
na zdjęciach i tablicach informacyjnych.
Kwitnące hibiskusy, wrzośce i liliowce cieszą nasze oczy.
Nie spiesz się, to doskonałe miejsce na wypoczynek. Wijące się wśród drzew alejki
i ścieżki rowerowe zapraszają do parku. Jesteś zmęczony? Przysiądź na ławeczce, posłuchaj śpiewu ptaków, wsłuchaj się w głosy
przyrody. Idąc dalej spotykasz na swej drodze naszego kumpla, który zwie się Radzio.
Jest to notozaur, który mieszkał na Księżej
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Górze około 250 milionów lat temu. Przeczytaj jego historię. Nie możesz też nie zatrzymać się przed pomnikiem Powstańców
Śląskich – chwila zadumy i ciszy.
Idźmy dalej: to plac zabaw. Prawdziwy raj
dla dzieci i nie tylko. Zapraszają do niego
drewniane bajkowe postaci, park linowy

rozpięty pomiędzy drzewami, siłownia na
wolnym powietrzu, stoły do ping-ponga. Teren MOSiR-u również zachęca do wejścia na
basen, korty i boiska. Nawet nie zorientujesz
się jak szybko minie dzień. A jutro pójdziemy w równie ciekawe miejsce.

Urszula Pluskota

Po trzydziestu ośmiu latach

Kazimierz
Gwóźdź
Czas, który zaciera ślady tamtych dni, związanych z budowaniem „Solidarności” i jej
dalszymi losami, skłania do głębokiej refleksji nad naszym zbiorowym bytowaniem oraz
nad marnością ludzkiej pamięci. Dobrze jest
zatem organizować obchody i uroczystości,
które przywołują miniony czas ku pamięci
dla jednych, ku przestrodze dla innych.
Bardzo ważne jest, aby te obchody ukazywały prawdę historyczną, a nie instrumentalne
obrazy przeszłości spreparowane dla doraźnych celów politycznych. Jest oczywiste, że
uprawnionym gospodarzem, organizatorem obchodów 38-lecia „Solidarności” są
krajowe, regionalne i terenowe struktury
NSZZ „Solidarność”. Ale przecież z jej dokonań powstało wspólne dobro niepodległej
i wolnej Polski. Dlatego uczestnictwo w jubileuszu winno mieć charakter powszechny
i narodowy.
Pamięć o „Polskim Sierpniu”, to przede
wszystkim pamięć o wielkich przemianach,
zapoczątkowanych przez nielicznych, któ-

rzy porwali za sobą tak wielu, że zadrżała
z niepokoju władza tzw. ludowa i jej mocodawcy na Kremlu.
Powstanie NSZZ „Solidarność” rozbudziło
nadzieje 10 milionów Polaków, tylu wówczas było związkowców zapisanych w tej
organizacji: na odzyskanie niepodległości
narodowej, na zmianę ustroju i poprawę życia społeczeństwa, na odzyskanie wolności
obywatelskich i samorządność.
Entuzjazm był wielki i wyrażał się publicznie w różnych formach: na wiecach w przemówieniach, ulotkach i biuletynach, w pieśniach i kabaretach. Wzajemnie dodawano
sobie odwagi i rosły szeregi „Solidarności”.
Tak naprawdę to solidarnie ze związkiem
współpracowała zdecydowana większość
rodaków, bo „Solidarność” była jak światło
wskazujące drogę wyjścia z ciemnego komunistycznego tunelu. To światło oświeciło
Polaków na drodze do nowej Polski.
Od sierpnia 1980 r. spontaniczna samoorganizacja społeczeństwa, realizowana często przez grupy pokoleniowe, które nigdy
przedtem nie doświadczyły demokracji, była
czymś zdumiewającym i budzącym wiarę
w nasz narodowy instynkt.
W latach 1980-81 wyzwoliła się tak silna
potrzeba obywatelskiej wolności, że nie
stłumiły jej późniejsze represje i prześladowania przez władze stanu wojennego, które
dla utrzymania swej pozycji posunęły się

do zbrodni przeciwko własnym obywatelom. A ludzie mimo to, powodowani przekonaniem, że musi nastać czas wolności,
ludzkiej godności i praw dla wszystkich, szli
za głosem nadziei na przekór politycznym
faktom i pospolitemu rozsądkowi. A samo
dążenie do wolności niezależnie od szansy
zwycięstwa, miało głęboki sens moralny,
kształtowało bowiem postawy ludzkie, odrzucając zgodę na zniewoloną egzystencję.
Tak powstał skuteczny ruch solidarnych,
wspierany na początku nieśmiało, a później
zdecydowanie, przez bierną większość.
Narodowy instynkt, a także i rozum we
wspólnym dążeniu do naprawy Polski łączył: intelektualistów, inteligencję, robotników, studentów, emerytów. I TO BYŁA
WŁAŚNIE „SOLIDARNOŚĆ”.
Za to właśnie trzeba dziękować społeczeństwu z tamtych lat oraz tym, którzy się do
powstania ruchu solidarnościowego przyczynili. Należy wracać do tamtych wydarzeń i przypominać, gdyż były to jedne
z najjaśniejszych stron historii naszej Ojczyzny i naszego społeczeństwa.
Pod tablicą pamiątkową na murach kościoła
Wniebowzięcia NMP w Rojcy fundatorzy tej
tablicy i związkowcy w dniu 21 sierpnia br.
złożyli kwiaty.

Kazimierz Gwóźdź

Sygnalizacja świetlnA
– potrzeba czy może zbędny wydatek?
Łucjan
Maruszczyk
Nowo powstała w Radzionkowie sygnalizacja świetlna, która ma na celu usprawnienie
komunikacji w naszym mieście, wywołała
nie lada zainteresowanie ze strony mieszkańców. Zwolennicy twierdzą, że ta inwestycja była konieczna, przeciwnicy uważają
że tego typu rozwiązanie w naszym mieście
było całkowicie nietrafione i niepotrzebne.
Jak jest na prawdę?
Rozbudowa sygnalizacji świetlnej była konieczna już od dłuższego czasu. W dni
targowe mieszkańcy skarżyli się na utrudnienia w płynności ruchu na skrzyżowaniu

ulicy Unii Europejskiej z ulicą Szymały.
W tych dniach, ze względu na zwiększoną ilość pojazdów, w tym rejonie, wyjazd
z ulicy Szymały był mocno utrudniony i nawet niebezpieczny. Dzięki zainstalowanej
sygnalizacji, płynność ruchu znacznie się
poprawiła, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo użytkowników tego
skrzyżowania.
Analogicznie usprawnienie ruchu w godzinach rannych oraz popołudniowych poprawi się na skrzyżowaniu ulicy Knosały
z ulicą Norwida. W tym punkcie, gdy ruch
się nasilał skrzyżowanie często się „korkowało”, szczególnie ulica Norwida. Sygnalizacja, która w najbliższych dniach będzie
tam uruchomiona, rozładuje ruch szybko
i bezpiecznie. Należy również pamiętać, że

skrzyżowanie to znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przedszkola, hali sportowej i przyszłego rynku
oraz basenu.
Trzecim punktem zlokalizowanym w centrum miasta jest Plac Letochów. To skrzyżowanie również zostało wyposażone w sygnalizację świetlną. Użytkownicy nie napotkają
już problemu z opuszczeniem skrzyżowania
w stronę ulicy Zejera czy Szymały.
Nie zapomnieliśmy także o osobach poruszających się pieszo. W mieście poza wyżej
wymienionymi skrzyżowaniami, powstało
kilka przejść dla pieszych wyposażonych
w sygnalizację świetlną. Piesi będą więc
mogli bezpieczniej poruszać się po naszym
mieście.

Łucjan Maruszczyk
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Działalność organizacji pozarządowych

Wojciech
Głogowski
Aktywność organizacji pozarządowych w Radzionkowie, a co za tym idzie – ilość organizowanych różnego rodzaju wydarzeń, jest wręcz
imponująca, jak na kilkunastotysięczne miasto. Z informacji Pełnomocnika ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi dowiadujemy się, że do 31 grudnia
2017 r. na terenie Radzionkowa działało 47 organizacji pozarządowych. Ponadto, w całym
2017 roku do urzędu miasta wpłynęło aż
113 wniosków o propozycję współpracy. Do
realizacji zakwalifikowano 92 wnioski, z których 83 ostatecznie zrealizowano.
To bardzo dobry wynik, który uświadamia
nam jak wielu mieszkańców naszego miasta
jest zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych. Działalność ta z kolei
w dużym stopniu wpływa na rozwój osobisty
mieszkańców Radzionkowa, realizację ich

pasji oraz zainteresowań. Wśród przygotowywanych projektów możemy znaleźć wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym, a także społecznym i charytatywnym, które są adresowane do wszystkich
mieszkańców Radzionkowa, w różnym wieku
i w zależności od zainteresowań.
Działalność organizacji pozarządowych z tak
dużym rozmachem możliwa jest dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta. Warto tutaj podkreślić zarówno wkład urzędników, jak i radnych miasta Radzionków. Urzędnicy w sposób
bezpośredni pomagają organizacjom udzielając pomocy w transporcie, w zakresie powielania dokumentów, drukowania ulotek,
plakatów, zaproszeń, promowania wydarzeń,
a także w zakresie udostępniania gadżetów
promocyjnych, sprzętu nagłaśniającego, zamieszczania informacji na stronie internetowej miasta czy w Kurierze Radzionkowskim.
Z kolei radni uchwalając budżet miasta (lub
dokonując jego aktualizacji) decydują bezpośrednio o poziomie finansowania organizacji
pozarządowych.
W 2017 roku łączna suma środków przekazanych na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosła 218 668,19 zł

obejmując wnioski o współpracę, zadania dodatkowe, otwarty konkurs ofert. Wspomniana
kwota uwzględnia dwie umowy na promocję
miasta poprzez sport. Stronami umów były:
Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” Radzionków, który na poczet wynagrodzenia
otrzymał w ciągu roku 10 000,00 zł oraz Klub
Sportowy „Ruch” Radzionków, który także
otrzymał wynagrodzenie 10 000,00 zł. Jak co
roku przyznano też stypendia sportowe m.in.
dla przedstawicieli dyscyplin sportowych,
takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, judo,
tenis ziemny. Łączna kwota przekazana na
stypendia w 2017 roku wyniosła: 21 175,00 zł.
Oprócz pomocy finansowej, organizacjom
pozarządowym z terenu Radzionkowa była
wielokrotnie udzielana pomoc w zakresie
bezpłatnego udostępniania pomieszczeń będących własnością gminy, zarówno na działalność statutową, jak też na różnego rodzaju
okolicznościowe spotkania, zawody sportowe
i występy.

Wojciech Głogowski

„MAŁY ŚLĄSK”
BĘDZIE KONCERTOWAĆ W CHINACH!
Dawid
Tomczyk
Jesienią tego roku grupa reprezentacyjna
Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” będzie
koncertować w Chińskiej Republice Ludowej. W dniach od 26 października do 2 listopada w największej i najbardziej rozwiniętej
metropolii Chin, czyli Szanghaju będzie
trwał 10th Shanghai Baoshan International
Art Festival.
Z informacji, jakie udało nam się uzyskać w internecie wynika, że jest to jeden

z największych festiwali folklorystycznych
w Chinach, i to właśnie tam zaprezentuje się
nasz radzionkowski „Mały Śląsk”. Szanghaj
to miasto we wschodnich Chinach liczące blisko 25 miliona ludności. Głównymi
atrakcjami na mapie jest stare miasto tzw.
Kwartał Chiński, nowoczesne nabrzeże
Bund, klasyczny Ogród Yu Yuan, świątynia
Nefrytowego Buddy, które podczas podróży
artyści na pewno będą mieli okazję zwiedzić
i zobaczyć.
Tancerze prezentowali już kulturę polską w odległych miastach naszego globu,
jednak w tak innym kulturowo państwie
świata jeszcze nie mieli okazji koncertować.

Podczas dalekiej podróży artyści będą poznawali kulturę Państwa Środka, zwyczaje
chińskie, a także będą mogli zasmakować
najbardziej znanej kuchni świata.
Nasi artyści będą starali się zarazić publiczność chińską rodzimą kulturą Polski.
W programie prezentowanym chińskiej
publiczności nie zabraknie więc tańców narodowych, takich jak polonez, mazur, krakowiak oraz naszych regionalnych tańców
śląskich i beskidzkich. Życzymy naszym artystom wspaniałych przeżyć i wielu wrażeń.

Dawid Tomczyk
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