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Piękne górnicze święto
	 Barbórka

MOSiR		>	14

ŚWiĄTECZNY	JARMARK		>	3

PiSZĄ	DO	KURiERA		>	7,	10

JUBiLEUSZ		>	6
CENTRUM	KULTURY	KAROLiNKA		>	8,	9

SPORT		>	15-16

UCHWAŁY	RADY	MiASTA		>	11-13

FUNDUSZE	UNiJNE		>	4
KONCERT	NOWOROCZNY		>	3

PRZEKSZTAŁCENiE	SPZOZ		>	5

ODPRACUJ	DŁUG		>	5

ROZMOWA		>	2

15	listopada	zakończyły	się	prace	związane	z przebudową	
ulicy	Księżogórskiej	w Radzionkowie. Inwestycja obejmo-
wała budowę drogi, sieci kanalizacyjnej, sieci oświetleniowej, 
a także ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów.
Przypomnijmy, że na budowę ulicy Księżogórskiej gmina 
Radzionków otrzymała dofinansowanie z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 2 mln 842 tys zł.
Wybudowana właśnie ulica Księżogórska łączy ulice Zejera 
i Anieli Krzywoń. Na rok następny planowana jest przebudo-
wa ul. A. Krzywoń w  ramach „Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo-Dostęp-
ność-Rozwój”, czyli tzw. schetynówek. Koszt zadania szacuje 
się na około 3 mln zł. O szczegółach będziemy informować na 
bieżąco. 

(mm)

Księżogórska 
przejezdna

Jesteśmy miastem już 15 lat!

inwestycje	w	gminie

1	stycznia	2013	roku	Radzionków	świętować	będzie	pięt-
nastą	rocznicę	nadania	praw	miejskich. W najnowszej hi-
storii naszego miasta był to punkt zwrotny. Kiedy w wyniku 
reformy administracyjnej w  1975 roku Radzionków utracił 
samodzielność i  stał się dzielnicą Bytomia, wielu nie mogło 
pogodzić się z  tym faktem. Wraz z  transformacją ustrojową 
w  latach 90., mieszkańcy skupieni wokół Radzionkowskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego rozpoczęli starania 
o odzyskanie praw miejskich, które zwieńczone zostały sukce-
sem. 1 stycznia 1998 roku Radzionków znów pojawił się na ma-
pie administracyjnej Polski. W nadchodzącym 2013 roku wiele 
będzie okazji, by wspominać o tej rocznicy. O wydarzeniach 
związanych z nadaniem praw miejskich informować będzie-
my na łamach „Kuriera”. 

Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia

pełnych ciepła, radości i szczęścia
spędzonych wśród rodziny i przyjaciół

oraz
szczęśliwego

Nowego 2013 Roku

Gabriel Tobor 
Burmistrz

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

Barbórka	jest	jednym	z najważniejszych	wydarzeń	na	Górnym	Śląsku. Uro-
czyste obchody Dnia Górnika w Radzionkowie rozpoczęły się 4 grudnia Mszą 
Świętą w  kościele św. Wojciecha, którą koncelebrował ks. proboszcz Damian 
Wojtyczka. Następnie przedstawiciele władz miasta, górnicy i burmistrz zaprzy-
jaźnionego miasta Serocka, złożyli kwiaty pod figurą św. Barbary w Miniskanse-
nie Górniczym. Nabożeństwo odprawił ks. Eugeniusz Krawczyk z parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy. Obchody zakończyły się spotkaniem 
biesiadnym w restauracji „Figaro”, które poprowadził zespół muzyczny „Akcen-
tis”. Gospodarzami biesiady byli Gabriel Tobor, burmistrz miasta i  Władysław 
Twardowski z Klubu Emerytów Górniczych w Radzionkowie. 

(mm)
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Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

W tym	roku	mija	15.	rocznica	odzyskania	przez	Radzionków	praw	
miejskich.	Próbując	spojrzeć	wstecz,	proszę	powiedzieć,	jaki	był	
to	okres	dla	miasta?
Patrzę na ten czas z  dwóch perspektyw: zewnętrznej – regionalnej, 
gdzie jesteśmy oceniani przez naszych sąsiadów zdecydowanie pozy-
tywnie i  wewnętrznej – z  punktu widzenia mieszkańców miasta, dla 
których bez wątpienia był to okres wytężonej, ciężkiej pracy. W cza-
sach, gdy samorządy lokalne były – dziś możemy powiedzieć bez 
przesady – naprawdę bogate, naszej gminy nie było na mapie. Gdy 
inni więc nadrabiali zaległości, inwestując, dynamicznie rozwijając się 
i rozbudowując infrastrukturę, my w Radzionkowie stawialiśmy pierw-
sze kroki samorządności. Przypominało to trochę lizanie ran. Jednak 
piętnaście lat to szmat czasu i dziś wiele się zmieniło w Radzionkowie. 
Jestem zwolennikiem twardej i odważnej polityki, jeśli chodzi o kumu-
lowanie środków na duże inwestycje, priorytetowe z punktu widzenia 
rozwoju i zaspokajania potrzeb gminy. Dla mieszkańców mogło być to 
czasem trudne, bo jeśli w budżecie trzeba zabezpieczyć miliony zło-
tych, to czasem brakuje pieniędzy na bieżące sprawy. Z tego powodu 
uważam, że nie były to łatwe lata. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że 
przez ten czas mocno zacieśniły się więzy między mieszkańcami, któ-
rzy dziś jeszcze silniej utożsamiają się ze swoim miastem. Wykształci-
ła się pewna swoista wrażliwość społeczna, współodpowiedzialność 
i  przywiązanie lokalne. Na pewno wynika to przynajmniej po części 
z możliwości współuczestniczenia w życiu miasta i współdecydowania 
w ważnych dla niego sprawach.

W ostatnim	czasie	sporo	mówi	się	o terminie	„smart	city”.	inteli-
gentne	 miasto	 ma	 działać	 jak	 sprawny	 system	 naczyń	 połączo-
nych.	 Zdaniem	 ekspertów,	 rozwiązaniem	 jest	 między	 innymi	
ścisła	 współpraca	 między	 przedsiębiorstwami,	 administracją	
i mieszkańcami.	
Koncepcja „smart city” oparta jest na modelu tzw. miasta zrównowa-
żonego rozwoju, który wdrażamy w Radzionkowie z powodzeniem od 
kilku lat.

Badania	pokazują,	że	aby	miasto	było	„smart”	nie	wystarczą	już	
tylko	miejsca	pracy.	Chcemy	czegoś	więcej…
Koncepcja związana jest przede wszystkim ze zmianą sposobu myśle-
nia w kierowaniu miastem, a także wypracowaniem zaufania społecz-
nego. Pracujemy nad tym intensywnie. Już dziś miasto ma do zaofe-
rowania mieszkańcom atrakcyjną przestrzeń publiczną, coraz lepiej 
rozwiniętą infrastrukturę drogową i bazę rekreacyjno-sportową, a tak-
że ciekawą ofertę kulturalną. Radzionków to małe, spokojne miastecz-
ko, coraz częściej postrzegane przez młode rodziny jako odpowiednie, 
by tu żyć i bezpiecznie wychowywać swoje dzieci.

Co	zaliczyłby	Pan	do	największych	sukcesów	w tych	15	latach?
Widzę dwa, które zasługują na to miano. Pierwszy to zdecydowanie 
partnerstwo publiczno-prywatne, jakie wprowadziliśmy w  gminie. 
Byliśmy pierwszą gminą w  Polsce, która tego dokonała. I  dziś, kiedy 
mówi się o udanych partnerstwach, wymienia się Warszawę, Kraków 
i właśnie Radzionków. To naprawdę spektakularny sukces. Drugi, być 

może jeszcze ważniejszy, to święto miasta – organizowane rokrocznie 
Dni Radzionkowa. Sukces tego święta związany jest w  moim odczu-
ciu bezpośrednio z wypracowaniem pewnej świadomości, tożsamości 
i dojrzałości społecznej mieszkańców, którzy tak chętnie i  tak licznie 
uczestniczą w święcie trwającym prawie miesiąc. Wiele z tworzących 
go wydarzeń to oddolne inicjatywy mieszkańców. Są dla nas bardzo 
cenne.

Największa	porażka?
Przyczyn porażek upatruję głównie w licznych ograniczeniach usta-
wodawczych i co rusz zmieniającym się w Polsce prawie, które wiążą 
ręce samorządom lokalnym. To z tego powodu nie wybudowaliśmy 
basenu przy przedszkolu, nie postawiliśmy budynków socjalnych 
i  nie zrealizowaliśmy innych zapowiadanych inwestycji. Dziś samo-
rządy cierpią mniej lub bardziej, ale solidarnie na tę samą chorobę: 
brak środków i  ograniczone możliwości działania. Nie sprzyja nam 
też wyraźna dekoniunktura na rynku. Dotkliwa była też zmiana gra-
nic z 2003 roku, gdy Radzionków utracił teren, na którym znajduje się 
oczyszczalnia ścieków.

Chociaż	2012	rok	już	był	trudny	dla	polskich	samorządów,	w mie-
ście	mogliśmy	obserwować	realizację	kolejnych	inwestycji...	Czy	
w przyszłorocznym	budżecie	znajdą	się	środki	na	nowe?	W jakiej	
kondycji	finansowej	jest	obecnie	gmina?
Ten rok kończymy z zadłużeniem gminy na poziomie 26 procent budże-
tu. Maksymalny stan zadłużenia, jaki może osiągnąć samorząd, wynosi 
60 procent. Są gminy, które niebezpiecznie do tej granicy się zbliżają. 
My mamy daleko nawet do 40 procent, które uważam za granicę zu-
pełnie bezpieczną. Nawet jeśli w przyszłym roku sięgniemy po nowe 
kredyty, czego aktualnie budżet nie przewiduje, nadal nie przekroczy-
my wspomnianych 40 procent. Decyzja o  kolejnych zobowiązaniach 
finansowych nigdy nie jest łatwa, jednak uważam, że jeśli w stosunko-
wo krótkim czasie chcemy zrealizować najważniejsze potrzeby miasta, 
nie można się wahać sięgać po kredyty. W przeciwnym razie wszystkie 
inwestycje, na które tak czekają mieszkańcy, będą coraz bardziej się 
oddalać. Oczywiście decyzje należy podejmować zdroworozsądkowo, 
głównie dlatego, że dziś w samorządzie, podobnie jak w biznesie, trud-
no przewidzieć najbliższe pół roku, niestety przede wszystkim za spra-
wą nieprzewidywalnie zmieniających się przepisów. Stąd ważne jest, 
żeby mieć w budżecie finansowy bufor bezpieczeństwa. W przyszłym 
roku – w dużym uproszczeniu – na bieżące sprawy, czyli powiedzmy 
na życie, nie będzie za wiele. Natomiast nadal gromadzić będziemy 
środki na duże inwestycje. Priorytetem będzie zabezpieczenie wkładu 
własnego pod inwestycje unijne, takie jak Centrum Kultury „Karolinka”, 
ogród botaniczny, Księża Góra. Nie znamy ostatecznego kształtu bu-
dżetu, bo nie da się przewidzieć dokładnie dochodów gminy. Jak wszy-
scy, posługujemy się prognozami i szacunkami, a te bywają zawodne. 
W zeszłym roku na przykład zakładaliśmy sprzedaż gminnego mienia 
na poziomie sześciu milionów złotych, a ostateczne zamknęliśmy ją na 
poziomie prawie dziewięciu i pół miliona. W tym roku założyliśmy znów 
sześć milionów, a ze sprzedaży mamy tylko dwa! Radzionków to nie zie-
lona wyspa. Też odczuwamy skutki spowolnienia gospodarczego.

Warszawa, Kraków... Radzionków
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Skoro	już	mowa	o unijnych	funduszach,	gmina	przez	ostatnie	lata	
sukcesywnie	 realizowała	 inwestycje,	 których	 gros	 dofinansowa-
nych	zostało	ze	środków	unijnych.	Czy	w nowym	okresie	progra-
mowania,	czyli	po	2013	roku,	miasto	nadal	będzie	aktywnie	sięgać	
do	unijnej	kasy?	Pytam	czy	wystarczy	pieniędzy	na	wspominany	
wkład	własny,	bo	tego	dziś	obawiają	się	zadłużone	samorządy.
Z szacunków wynika, że w 2014 roku zadłużenie gminy powinno spaść 
do około 20 procent. W nowej perspektywie unijnej, o ile będzie taka 
formalna możliwość, powinniśmy nadal aktywnie sięgać po fundu-
sze unijne. W  przyszłej perspektywie w  aplikowaniu o  środki, szcze-
gólnego znaczenia nabiorą inicjatywy partnerskie, ponadlokalne. Już 
w tej chwili intensywnie pracujemy nad porozumieniem dotyczącym 
wstępnej deklaracji o  współpracy gmin powiatu tarnogórskiego. 
Chcemy być głosem o charakterze regionalnym. W ten sposób będzie-
my mieć większą siłę.

Mieszkańców	w sposób	szczególny	interesuje	budowa	rynku…
Gdyby dziś był rok 2007 lub 2008, pewnie byśmy już rynek budowali. 
Ale czasy się zmieniły, coraz silniej odczuwamy skutki dekoniunktury 
gospodarczej. Dlatego wszyscy w mieście muszą się uzbroić w cierpli-
wość. Jeśli rynek ma powstać, trzeba poczekać na inwestorów. Sprawa 
jest więc prosta: nie budujemy rynku ani w roku 2013, ani najpewniej 
w kolejnym 2014. Na tę przeogromną inwestycję trzeba patrzeć z punk-

tu widzenia współczesnych możliwości samorządu, ale także – a raczej 
przede wszystkim – z punktu widzenia możliwości sektora prywatne-
go, który dziś tak dużym wydatkiem z oczywistych względów nie jest 
zainteresowany. 

Na	 koniec	 –	 proszę	 zdradzić	 swoją	 wizję	 Radzionkowa	 za	 kolej-
nych	15	lat...
Myślę, że miasto będzie już wtedy w swoich dawnych granicach, czyli 
znacznie większe niż obecnie. Te zmiany są naturalne. Dziś mamy sy-
tuację absurdalną. Tuż przy granicy Radzionkowa zamieszkują osoby, 
które mają pięć minut pieszo do naszego urzędu i 30 minut autobusem 
(z dwiema przesiadkami) do urzędu w Bytomiu. Wnioski nasuwają się 
same, ale i na te zmiany trzeba poczekać pewnie jakieś kilka, kilkana-
ście lat. Myślę też, że za kolejnych 15 lat Radzionków będzie miastem 
jeszcze lepiej zorganizowanym i  bardziej przyjaznym dla mieszkań-
ców. Miejscem, gdzie trwale odcisnęły się pozytywne zmiany gospo-
darczo-społeczno-ekonomiczne. A dzięki temu miejscem, gdzie warto 
przyjechać nie tylko na chwilę, ale gdzie warto osiąść na stałe z rodziną.

Czyli	takie	małe	„smart	city”...
Mam nadzieję.

Dziękuję	za	rozmowę.	

Gala
z Księżniczką 
czardasza
„Księżniczka czardasza”, 
jedna z  najsłynniejszych 
wiedeńskich operetek 
wystawiona zostanie na 
deskach Centrum Kultu-
ry „Karolinka” 5 stycznia 
(godz. 17.00 i  20.00) w  ra-
mach dorocznego Koncer-
tu Noworocznego. Przed 
radzionkowską publiczno-
ścią zaprezentuje się Ślą-
ska Operetka Kameralna, którą tworzą soliści bytomskiej 
Opery Śląskiej i Gliwickiego Teatru Muzycznego. Nie za-
braknie oczywiście tradycyjnych, noworocznych życzeń 
i lampki szampana.
Spektakl, który zobaczy radzionkowska publiczność, bę-
dzie zawierać wszystkie numery muzyczne. Odbędzie się 
też w pełnej akcji scenicznej, w kostiumach i z rekwizyta-
mi. Na scenie wystąpią ulubieńcy publiczności: Jolanta 
Kremer w roli tytułowej, Beata Witkowska-Glik jako Stasi, 
Oskar Jasiński – książę Edwin, Arkadiusz Dołęga – Boni 
i Jacek Woleński – Feri, autor opracowania i reżyserii. Ar-
tystom na scenie towarzyszyć będzie zespół „Maes Trio” 
w  składzie: Marzena Mikuła-Drabek  (fortepian), Jacek 
Gros (skrzypce) i Dariusz Kasperek (klarnet). 
„Księżniczka czardasza”, która swoją prapremierę miała 
w  Wiedniu w  1915 roku, to bogactwo przebojów, które 
melomani rozpoznają od pierwszych taktów, by wymie-
nić duet Edwina i Sylvii „Choć na świecie dziewcząt mnó-
stwo”, duet Boniego i Feriego „Artystki, artystki, artystki 
z variété” czy kompozycję „W rytm walczyka serce śpiewa 
– kochaj mnie”. 
Bilety na operetkowy wieczór w cenie 15 zł będą do naby-
cia w impresariacie CK „Karolinka” od 17 grudnia. 

(ŁK)

Świąteczny	jarmark

Poczuj magię świąt!
W  wielu	 europejskich	 miastach nową 
świecką tradycją stało się organizowanie 
z  okazji zbliżających się świąt Bożego Na-
rodzenia jarmarków świątecznych. Jeden 
z  największych odbywa się w  Wiedniu. 
W  tym roku do grona miast, w  których 
odbywają się jarmarki, dołączy także Ra-
dzionków. W dniach 14-16 grudnia (pt. i nd. 
od 14.00 do 20.00, sb. od 9.00 do 20.00) na 
placu Letochów stanie kilka drewnianych 
domków, w  których będzie można kupić 
ozdoby świąteczne, różnego typu smako-
łyki przygotowane przez radzionkowskich 
piekarzy i  prezenty pod choinkę. Będzie 
można również skosztować wędlin wprost 
z prawdziwej wędzarni, która również sta-
nie na pl. Letochów. Wszystkie stoiska będą 

przystrojone w  girlandy, choinki i  lampki. 
Odbędzie się też wspólne kolędowanie. 
Do wspólnego śpiewania zaproszą zespoły 
muzyczne. W piątek (od 17.00 do 19.00) wy-
stąpi Jania Band i radzionkowski Big Band, 
w  sobotę (od 17.30 do 19.30) Zespół Pieśni 
i Tańca „Mały Śląsk” oraz Zespół Akordeoni-
stów pod dyrekcją Roberta	Kiera, a w nie-
dzielę (od 17.30 do 19.30) mieszkańców do 
śpiewania kolęd zaprosi Grupa Śląskich 
Kolędników. Jakie jeszcze atrakcje czekają 
na placu Letochów, będzie można przeko-
nać się osobiście, odwiedzając świąteczne 
kramy. Jeśli jarmark spotka się z zaintereso-
waniem mieszkańców, na stałe wpisze się 
w kalendarz miejskich wydarzeń. 

(ŁK)

Nowe	wydawnictwo	o	mieście

Z aparatem przez XX wiek
W  ręce	 miłośników	 historii naszego 
miasta w najbliższych dniach oddany zo-
stanie dwujęzyczny (polsko-niemiecki) 
album „Radzionków i  jego mieszkańcy 
w  XX wieku” autorstwa Marka Minasa 
i Jarosława Wrońskiego. Będzie to kolej-
ny tom z  serii, prezentujący miasto na 
starych fotografiach. W  wydawnictwie, 
oprócz zdjęć ukazujących codzienne 
życie mieszkańców Radzionkowa, znaj-
dą się też fotograficzne perełki. Wśród 
nich cykl zdjęć słynnego niemieckiego 

fotografa Maxa Steckela – prekursora 
fotografii przemysłowej, który uwiecznił 
w swoich pracach zabudowania dawnej 
kopalni Radzionków. Zdjęcia pochodzą 
najprawdopodobniej z  lat 20. XX wieku. 
W  publikacji, wydanej dzięki pomocy 
Urzędu Miasta Radzionków, znajdą się 
też fotografie z  Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, m.in. sprzed II wojny świato-
wej. Książka będzie do nabycia w  Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Radzionko-
wie (ul. Kużaja 19 i ul. Knosały 61a). 

str.	2
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Znamy	już	wyniki	konkursu	
fotograficznego „Radzionków 
w kadrze zatrzymany”. Prace oce-
niała komisja w składzie: Krystian 
Gryga, Tomasz Kipka, Dariusz 
Osak, Radosław Gorczyca i Beata 
Ceremuga. Podzielono je na trzy 
kategorie: reportaż lub zdjęcie 
reporterskie, nasze miasto oraz Dni 
Radzionkowa.
W kategorii nasze miasto I miejsce 
przyznano Annie Kinel, II miejsce 
Jakubowi Hajdzie. Natomiast Szy-
mon Karmański został laureatem 
III nagrody. Wyróżnienie zdobył 
Kazimierz Łastowski.
W kategorii reportaż lub zdjęcie 
reporterskie I miejscem komisja 
nagrodziła Jakuba Hajdę oraz 
Przemysława Kałuskiego. II miejsce 
przyznano Damianowi Stelma-
chowi, III – Michałowi Giergielowi. 
Wyróżnienie przyznano Weronice 
Flach. 
W kategorii Dni Radzionkowa 
przyznano tylko wyróżnienie. 
Zdobyła je Paulina Miś. 
Nagrodzone zdjęcia można 
oglądać w galerii na stronie inter-
netowej Radzionkowa. Najlepsze 
fotografie będą wykorzystywane 
przez miasto do celów promocyj-
nych. Organizatorem konkursu był 
Urząd Miasta Radzionków. 

(mm)

Konkurs
rozstrzygnięty

Pod	koniec	września br. wyłonio-
ny został wykonawca dla przebu-
dowy ulic Wiktorii, Miłej i Barbórki 
w Radzionkowie. To kolejny etap 
kompleksowej modernizacji sieci 
wodno-kanalizacyjnej w tej części 
miasta. 
– Prace będą obejmować przebu-
dowę sieci wodociągowej, budowę 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
wykonanie nowej nawierzchni drogi. 
Wzdłuż ulic powstaną także chod-
niki, a dla podniesienia bezpieczeń-
stwa pieszych urządzone zostaną 
elementy spowalniające ruch samo-
chodowy – mówi Marcin Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji.
Inwestycja jest w całości finanso-
wana ze środków własnych. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac to jesień 2014 roku.  

(mm)

Ruszyły prace
na Górce

Tegoroczne	obchody	
kolejnej	rocznicy	od-
zyskania	przez	Polskę	
niepodległości	roz-
poczęły	się	w piątek	
9 listopada.

W  Centrum Kultury „Karolinka” 
otwarta została wystawa Jerzego 
Woźniaka pt. „Konie, krajobrazy, 
kwiaty”. Wieczorem na scenie 
„Karolinki” wystąpił Zespół Pieśni 
i  Tańca „Mały Śląsk”, prezentując 
najpiękniejsze narodowe tańce 
i pieśni. 9 i 10 listopada odbyły się 
również imprezy sportowe: III Mi-
strzostwa Radzionkowa w  piłce 
halowej, których organizatorem 
był radzionkowski MOSiR, a także 
XI Grand Prix Radzionkowa w Sza-
chach, organizowane w Centrum 
Kultury „Karolinka”. Zwieńcze-
niem obchodów Święta Niepod-
ległości były uroczystości odby-
wające się 11 listopada. W  tym 
dniu w kościele pw. św. Wojciecha 
została odprawiona Msza Święta 
w  intencji Ojczyzny, ofiarowa-
na przez Związek Kombatantów 
RP i  Byłych Więźniów Politycz-
nych. Następnie złożono kwiaty 

pod pomnikiem Powstańców 
Śląskich. W  uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych, służb mun-
durowych, samorządu oraz dzieci 
i młodzież radzionkowskich szkół. 
Asystę honorową przy pomni-
ku Powstańców Śląskich pełniła 
Kompania Radiotechniczna Sił 
Powietrznych z  Radzionkowa 

oraz członkowie XVII Drużyny 
Piechoty Zmechanizowanej. Oko-
licznościowe przemówienie wy-
głosił burmistrz miasta dr Gabriel 
Tobor.
Tradycyjnie już, współorganiza-
torem uroczystości na placu Le-
tochów było Stowarzyszenie Żoł-
nierzy Radiotechników „Radar”. 

Tomasz	Nolewajka

Obchody
Dnia Niepodległości

Piąta edycja AS-ów za nami
29	listopada	w	Centrum	Kultury	„Karolinka”	w	Radzionkowie	odbyło	się	
seminarium		podsumowujące	realizację	V	edycji	projektu	„Program	aktyw-
nej	integracji	AS	–	aktywni	społecznie	i	zawodowo	w	Gminie	Radzionków”,	
współfinansowanego	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskie-
go	Funduszu	Społecznego.

W  seminarium uczestniczyły osoby biorące udział 
w  projekcie oraz zaproszeni goście: burmistrz 
miasta dr Gabriel Tobor, sekretarz miasta Rudolf 
Sobczyk, kierownik Referatu Promocji Miasta i Ak-
tywności Społecznej Jarosław Wroński. Zebranym 
przedstawiono prezentację multimedialną dotyczą-
cą realizacji projektu w 2012 roku. Następnie ekspert 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dariusz 
Polakowski wygłosił wykład pt. „Sytuacja społecz-
na i  integracyjna w  Polsce. Wyzwania dla pomocy 
społecznej”. Uczestnicy projektu z  rąk  burmistrza 
otrzymali certyfikaty ukończenia projektu, jak 
również gratulacje i  życzenia wykorzystania szans 
zdobytych dzięki uczestnictwu w  przedsięwzięciu. 
Dwunastu uczestników projektu ukończyło zajęcia 
podnoszące kompetencje i  umiejętności społecz-
ne. Spośród nich dziesięciu podniosło swoje kwa-

lifikacje  poprzez ukończenie kursów zawodowych 
w następujących specjalnościach: magazynier z mo-
dułem wózka jezdniowego o napędzie silnikowym 
z wymianą butli gazowej (dwie osoby),  kucharz ma-
łej gastronomii (dwie osoby), agent ochrony mienia 
z  licencją I  stopnia (jedna osoba), opiekun osoby 
starszej i niepełnosprawnej połączony z kursem  na 
sanitariusza szpitalnego (dwie osoby), natomiast 
kurs obsługi komputera ukończyły dwie osoby, 
a kurs z masażu sportowego ukończyła jedna osoba.
Udział w  projekcie zwiększył szanse tych osób na 
podjęcie pracy. Dzięki skutecznym działaniom osią-
gnięty został cel projektu, jakim było zmniejszenie 
zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ewa	Reimann
Koordynator projektu 
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Najemcy	mieszkań	
komunalnych,	którzy	
znaleźli	się	w trudnej	
sytuacji	materialnej	
i zadłużyli	się	w opłatach	
czynszowych,	mogą	od-
pracować	swój	dług.	Wy-
starczy,	że	zgłoszą	się	do	
Urzędu	Miasta	i podpiszą	
stosowną	umowę,	okre-
ślającą	warunki	spłaty	
długu.	Warto	się	spie-
szyć,	ponieważ	decyduje	
kolejność	zgłoszeń.	

W specjalnym rozporządzeniu 
burmistrza Radzionkowa z 7 li-
stopada znaleźć można szczegó-
łowe warunki spłaty zadłużenia 
czynszowego. Z oferty radzion-
kowskiego magistratu skorzystać 
mogą zarówno najemcy, których 
dług nie został objęty orzecze-
niem sądowym, jak i ci, których 
sprawy trafiły już na wokandę. 
Propozycja nie dotyczy jednak 
osób z postępowaniem komor-
niczym. W myśl zarządzenia, 
najemca nie musi się stawić oso-
biście. Może go zastąpić krewny, 
osoba spowinacona lub pozo-
stająca z dłużnikiem w związku. 
W ramach umowy dłużnicy wyko-
nywać będą prace porządkowe 
przy utrzymaniu zieleni – grabie-
nie trawników, pielenie klombów, 
zbieranie liści; prace związane 
z zachowaniem czystości w mie-
ście (zamiatanie, odśnieżanie 
chodników itp.), drobne prace 
malarskie i murarskie (dla osób 
posiadających stosowne upraw-
nienia). Każda osoba otrzyma 
stosowne wynagrodzenie (7 zł za 
godzinę za prace porządkowe, 10 
zł za pozostałe), z których opłaco-
ny zostanie zaciągnięty dług.  

1	stycznia	2013	roku Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie 
zostanie przekształcony w spółkę prawa han-
dlowego. Oznacza to, że właścicielem spółki 
w całości będzie gmina. Podczas listopado-
wej sesji RM, radni podjęli uchwałę w sprawie 
wniesienia aportem do spółki gminnej nieru-
chomości położonych przy ulicy Gajdasa 1, 4 

oraz środków trwałych i wyposażenia. Spółka 
przejmie również na dotychczasowych zasa-
dach wszystkich pracowników i realizowane 
zadania. 
– Od tej pory spółka będzie mogła pozyskać 
dodatkowe środki. Dzięki przekształceniu 
zwiększymy konkurencyjność i poprawimy ja-
kość usług medycznych w naszym mieście. To 

również pierwszy krok, który przybliży nas do 
remontu budynku – wyjaśnia Gabriel Tobor, 
burmistrz miasta. Dodaje, że podstawowa 
opieka medyczna jest opłacona przez NFZ i 
dla pacjenta nie ma znaczenia, czy realizuje 
go jednostka publiczna, czy prywatna. W obu 
przypadkach jest bezpłatna. 

Odpracuj
swój dług

Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego

informujemy,	 iż	 w  związku ze zmianą przepisów 
z dniem 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe za-
sady odbioru odpadów. Obowiązek gospodarowa-
nia odpadami od mieszkańców przejmie Gmina.
W związku z tym właściciele nieruchomości do tego 
czasu powinni podjąć działania celem wypowiedze-
nia obecnych umów na odbieranie odpadów komu-
nalnych zawartych indywidualnie z firmą komunal-
ną. Niezbędne jest sprawdzenie w obecnej umowie 

terminu wypowiedzenia i w stosownym czasie roz-
wiązanie tejże umowy.
Umowa z firmą komunalną na odbieranie odpadów 
komunalnych powinna obowiązywać do dnia 30 
czerwca 2013 r. Natomiast od 1 lipca 2013 r. właścicie-
le nieruchomości zobowiązani będą uiszczać opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy. 

Odbieranie odpadów

Wystawa starej książki
„Czasu	kurz...”	to	tytuł	ekspozycji,	którą	przez	miesiąc	można	było	oglądać	
w	bibliotece	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Radzionkowie.	Unikalne	wydawnic-
twa	z	końca	XiX	i	początku	XX	wieku	cieszyły	się	dużym	zainteresowaniem,	
zarówno	wśród	uczniów,	jak	i	pozostałych	mieszkańców.

Wystawa została zorganizowa-
na w  ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Święta Biblio-
tek Szkolnych, ustanowionego 
w  1999  roku przez Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Bibliote-
karstwa Szkolnego. Celem akcji 
jest zwrócenie uwagi na ogrom-
ną rolę bibliotek w  życiu szkoły, 
w  nauce i  rozwijaniu zaintereso-
wań czytelniczych. Hasło tego-
rocznej edycji brzmiało „Bibliote-
ki szkolne – klucz do przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości”.
– Idea zorganizowania wystawy 
zrodziła się dwa lata temu. Podczas 
inwentaryzacji zbiorów odkryłam 
stare wydania książek, o  których 
istnieniu nie wiedziałam. Pomy-
ślałam, że takie „białe kruki” nale-
ży pokazać – mówi Ewa Biskup, 
bibliotekarka i  organizatorka 
przedsięwzięcia. 
Na ekspozycję składają się unika-
towe wydania książek pochodzą-
ce ze zbiorów własnych biblioteki, 
Biblioteki Miejskiej w Radzionko-

wie i  osób prywatnych. Najstar-
sze wydawnictwo „Biblioteka 
Warszawska. Pismo poświęcone 
naukom, sztukom i przemysłowi” 
pochodzi z 1861 roku. To miesięcz-
nik literacko-naukowy ukazujący 
się w  Warszawie w  latach 1841-
1914. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się także „Elementarz” 

Mariana Falskiego. 
W  ramach wystawy odbyły się 
warsztaty pisania na maszy-
nie i  gęsim piórem oraz lekcje 
biblioteczne, podczas których 
uczniowie poznali historię pisma 
i książki. 

(mm)

Wypowiedzenie	umowy	z	firmą	komunalną	
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Jubileusz	

Hodują gołębie od 90 lat!
Sekcja	Radzionków	Polskiego	Związku	Hodowców	Gołębi	Pocztowych	obchodzi	w tym	roku	jubileusz	
dziewięćdziesięciolecia	istnienia.	Z tej	okazji	4	listopada	w kościele	pw.	św.	Wojciecha	odbyła	się	msza	
św.	w intencji	byłych	i obecnych	hodowców	gołębi	pocztowych,	a także	okolicznościowe	spotkanie	
w restauracji	„U Letochy”	upamiętniające	jubileusz	założenia	Sekcji.

Historia radzionkowskich hodowców gołębi 
rozpoczyna się w 1922 roku, kiedy kilku ochot-
ników tworzy pierwsze zalążki organizacji, 
która wówczas działała pod nazwą Towarzy-
stwo „V-27 Tempo Radzionków”. Była to jedna 
z pierwszych sformalizowanych grup hodow-
ców, z  doświadczeń której czerpały później 
kolejne związki i kluby. Pierwszy zarząd klubu 
tworzyli: Józef Hajda, Józefa Golus i Jan Mich-
na. Pierwsze zawody lotów gołębi odbyły 
się w maju 1923 roku. W 1945 roku VII Grupa 
Lotowa Radzionków liczyła aż 36 hodowców. 
Pierwszym powojennym prezesem klubu był 
Edmund Czekała. 
Uroczystość jubileuszowa połączona była 
z zakończeniem sezonu lotowego Sekcji Ra-

dzionków Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. W  roku jubileuszowym, 
mistrzem sekcji został Jerzy Gołąbek wyprze-
dzając ubiegłorocznego mistrza – Jerzego 
Rabsztyna i Andrzeja Horzelę. Z kolei w kate-
gorii lotów gołębi młodych mistrzem został 
Robert Lubosz. Tytuł I wicemistrza otrzymali 
Joachim i Krzysztof Pilarscy, a tytuł II wicemi-
strza Piotr i Andrzej Głuch. 

***
27 października w restauracji „U Letochy” od-
była się Gala Mistrzów oddziału Radzionków. 
Mistrzem Oddziału został Tomasz Mentel, 
I wicemistrzem Maksymilian Chmiela, a II wi-
cemistrzem Jerzy Gołąbek. Z kolei w kategorii 

lotów gołębi młodych mistrzem został Jerzy 
Tokarz. Drugie miejsce zajął Ireneusz Lindner, 
a trzecie Robert Lubosz.
W  listopadzie zakończył się też sezon loto-
wy 2012 w  Sekcji Rojca Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 17 listopada 
w restauracji „U Blachuta” odbyła się uroczy-
stość, podczas której najlepszym hodowcom 
wręczono nagrody w podziękowaniu za wy-
sokie wyniki podczas tegorocznych lotów 
gołębi. Mistrzem sekcji został Jan Szczygieł. 
Kolejne miejsca zajęli Andrzej Pawelek i Józef 
Kurczek. Wszystkim mistrzom i  przodowni-
kom serdecznie gratulujemy! 

(ŁK)

Do	końca	grudnia	w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Ślą-
skich w Radzionkowie można oglądać wystawę „Górnośląski azyl. Piel-
grzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeń-
stwa”. 
Szkoła od lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowi-
cach. Kilka razy w roku uczniowie biorą udział w interaktywnych lekcjach 
prowadzonych w terenie. 
– W  tym roku grupa uczniów, realizująca rozszerzony program z  historii 
i WOS-u pod kierunkiem dr Kornelii Banaś, pracownika IPN oraz nauczycie-
li naszej szkoły, badała problem inwigilacji pielgrzymek do Piekar Śląskich 
przez służby UB i SB – mówi Danuta Minas, dyrektor radzionkowskiego 
liceum. 
Ekspozycja ukazuje metody i  techniki inwigilacji pielgrzymów przyby-
wających do Piekar Śląskich. Na wystawę składa się 26 plansz, w których 
wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów Archiwum Parafialnego 
w Piekarach Śląskich, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowi-
cach oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Scena-
riusz wystawy przygotowali historycy z katowickiego oddziału IPN. 
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 28 listopada w auli liceum. Wykład 
wygłosili dr Łucja Marek i Robert Ciupa z Instytutu Pamięci Narodowej Od-
działowego Biura Edukacji Publicznej w Katowicach. 

Pasjonaci historii

Rojczańscy	 adepci	 sztuki	 dziennikarskiej 15 listopada wzięli udział 
w warsztatach zorganizowanych przez Junior Media na stadionie Ruchu 
Chorzów. Młodzi dziennikarze zostali podzieleni na grupy. Redaktor Ja-
cek Sroka, szef działu sportowego Dziennika Zachodniego, opowiadał 
o specyfice pracy reportera sportowego. Fotoreporter Arkadiusz Ław-
rywaniec zdradzał przepis na dobre zdjęcie sportowe. Tomasz Kiełkow-
ski odsłaniał tajniki pracy z kamerą, a Marcin Szczepański (Ekstraklasa.
net) zaznajamiał uczniów z dziennikarstwem internetowym. Uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć stadion, stanowiska dziennikarskie, salę trofeów, 
szatnię i  magazyn „Niebieskich”, a  także porozmawiać z  rzecznikiem 
prasowym klubu, Donatą Chruściel. Prawdziwą atrakcją było uczestnic-
two w treningu Ruchu Chorzów oraz możliwość zadania pytań trenero-
wi Jackowi Zielińskiemu i  piłkarzowi Grzegorzowi Kuświkowi podczas 
prawdziwej konferencji prasowej. Wyróżnieniem dla naszego zespołu 
było to, że fotoreporterzy zrobili nam osobne zdjęcie jako redakcji oraz 
przeprowadzili wywiad z dwiema szkolnymi dziennikarkami – Barbarą 
Ilnicką i Dominiką Sobalą. Artykuły i zdjęcia można zobaczyć na stronach 
internetowych Dziennika Zachodniego i portalu Ekstraklasa.net. 

Marta	Łukaszewska,	EiW

Na warsztatach
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Uroczyste ślubowanie 
w „Dwójce”
25	października	2012	roku	będzie	pamiętną	datą	dla	pierwszokla-
sistów	ze Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Radzionkowie. 
Punktualnie o godzinie 17.00 rozbrzmiały dźwięki poloneza i najmłodsi 
uczniowie, odświętnie ubrani, wkroczyli do pięknie przystrojonej sali, 
gdzie przywitali ich dyrektor Grzegorz Kłaczek, zebrani rodzice i mistrz 
ceremonii – Bartosz Niewiadomski. Uczniowie klas pierwszych zapre-
zentowali program artystyczny „Witaj Szkoło” i zostali przyjęci do braci 
uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiąt-
kowych dyplomów. Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i upominki, a na-
stępnie zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez rodzi-
ców obu klas. 

Wioletta	Chudyka
Krystyna	Ważyńska

W skansenie  uczestnicy zobaczyli 
zabytki budownictwa wiejskiego 
z  różnych rejonów Górnego Ślą-
ska wraz z wyposażeniem wnętrz 
i  przedmiotami codziennego 
użytku. Uczniowie mogli zoba-
czyć, jak prawdopodobnie wyglą-
dał Radzionków przed wiekami. 
Dowiedzieli się, kim byli wycuź-
nicy i czym był wycug, czyli eme-
rytura przed wiekami oraz jakie 
były kategorie ludności wiejskiej 
w zależności od majątku. Ogląda-
no też nieznane dziś sprzęty i na-
rzędzia jak kierat, żarna, maglow-
nicę (u nas walkownię), maselnicę 

czy dziewiętnastowieczną pralkę. 
Młodzież zdumiewał fakt braku in-
tymności w ówczesnych domach, 
gdzie wielodzietne rodziny miesz-
kały w  jednej lub dwóch izbach. 
Odwiedzono dziewiętnastowiecz-
ną szkołę wraz z mieszkaniem na-
uczyciela, chatę ostatniego sołty-
sa Katowic. Uczestnicy zobaczyli 
też różnice w obejściu wyznawcy 
luteranizmu. Na koniec przed 
kapliczką św. Jana Nepomucena 
wysłuchano ciekawej historii  pa-
trona dobrej spowiedzi. 

Marek	Minas

Lekcja w skansenie

Uczniowie	klasy	z	rozszerzoną	historią	z	radzion-
kowskiego	ogólniaka	31	października	wzięli	
udział	w	programowej	wycieczce	do	skansenu	
etnograficznego	w	Chorzowie.	

Nasze nauczycielki 
napisały podręcznik!
W  sierpniu	 Wydawnictwo	 MAC	
opublikowało	 ćwiczenia	 ma-
tematyczne	 pt.	 „Liczę” (cz.  1 
i cz. 2), które przeznaczone są dla 
uczniów klasy I. Autorkami tego 
opracowania są nauczycielki na-
szej szkoły – Justyna Kozłowska 
i  Katarzyna Michalska. Ćwiczenia 
weszły do wielu szkół na terenie 
całej Polski.
Nakierowane są one na ucznia 
zdolnego, którego wiadomości 
i  umiejętności wykraczają poza 
podstawę programową. Stwarza-
ją możliwość poszerzenia zakresu 
wiadomości i  umiejętności oraz 
służą pogłębianiu i  rozszerzaniu 
materiału podstawowego. Zada-
nia i  ćwiczenia ujęte w  zeszycie 
ułatwiają kształtowanie i utrwala-
nie technik rachunkowych, uczą 
twórczego posługiwania się po-
znanymi prawami i  własnościami 
działań arytmetycznych. Zadania 
praktyczne ułatwiają sens pojęć 
i operacji matematycznych, wiążą 
matematykę z  życiem i  przygo-
towują uczniów do rozwiązywa-
nia różnych problemów. Zadania 

logiczne sprzyjają wielostronnej 
aktywizacji i  rozwijaniu myślenia, 
skłaniając uczniów do wykonywa-
nia wielu operacji myślowych oraz 
rozumowań logicznych. Uczą po-
mysłowości i  oryginalności w  po-
dejściu do zadań. 

Adam	Staś

W październiku	w Szkole	Podstawowej	nr	2	 im. Jana Pawła II Kura-
torium Oświaty przeprowadziło ewaluację zewnętrzną, tj. ocenę pracy 
szkoły. W badaniach wzięli udział nie tylko pracownicy szkoły i ucznio-
wie, ale także rodzice i organizacje współpracujące ze szkołą. Dyrektor 
szkoły Grzegorz Kłaczek serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uczest-
niczyli w pracach. Jest nam miło poinformować, że Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Pawła II uzyskała bardzo dobre oceny swojej działalności. 

Dobra ocena SP 2
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KAROLiNKA

„Arabeska” 
za nami

W XiX	 edycji	 Festiwalu	 Dziecięcych	 i Młodzieżowych	 Zespołów	 Tańca	
Nowoczesnego	 „Arabeska”, wzięło udział 37 zespołów z  całego Śląska. 
W jury zasiedli Katarzyna Grysko i Kamil Guzy. Zdjęcia i wyniki konkursu do-
stępne są na stronie internetowej: www.karolinka.art.pl. 

Za nami kolejna odsłona „Talentiady”. Grand Prix konkursu zdobyła Paulina 
Gruszka, która w nagrodę otrzymała statuetkę, tablet oraz możliwość występu 
przed gwiazdą wieczoru podczas Dni Radzionkowa w 2013 roku. 
W kategorii młodszej I miejsce zajął zespół „Magi w rosole”. Miejsce II wywal-
czyła Marta Wikarek. Natomiast Wiktoria Hajda zdobyła III miejsce. W kategorii 
starszej I miejsce jury przyznało Annie Nawracaj, II Dominikowi Franusikowi. Na 
miejscu III uplasowała się Dominika Kwiatkowska. Jury przyznało także wyróż-
nienia: Zuzannie Niewiadomskiej, zespołowi „Kuzyni”, zespołowi „Dirty Clean” 
i Małgorzacie Pieniążek. 
Podczas „Talentiady” został również rozstrzygnięty konkurs na kartkę świątecz-
ną przygotowany przez Centrum Kultury „Karolinka” oraz sklep Creative Hobby. 
Komisja  nagrodziła Martynę Szymańską oraz Martynę Żurawkę. W konkursie 
internautów przeprowadzonym na profilu facebookowym Centrum Kultury 
„Karolinka”, zwyciężyły Martyna Żurawka  i Paulina Pilarska. Nagrody pociesze-
nia otrzymali: Michalina Cichy, Jakub Szymański i Konstancja Iwanek. 

Festiwal 
talentu 
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MoCart w „Karolince”
Z  okazji	 Święta	 Niepodległości w  Centrum Kultury 
„Karolinka” odbył się uroczysty koncert, podczas które-
go wystąpił chór „Harfa” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk”. W  repertuarze pojawiły się pieśni powstańcze: 
„Do bytomskich strzelców”, „Już zachodzi czerwone sło-
neczko” oraz patriotyczne: „Ułani, ułani”, „Płynie Wisła 
płynie”, „Przybyli ułani pod okienko”. Nie zabrakło rów-
nież poezji Wisławy Szymborskiej czy Marii Konopnickiej. 
Największy aplauz zdobył duet najmłodszych uczestni-
ków koncertu – Marty i Mikołaja, którzy zaprezentowali 
wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś”. Widzowie mieli 
także okazję podziwiać Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
w polskich tańcach narodowych i regionalnych. 

Uroczysty koncert

Niebawem	na	scenie	Centrum	Kultury	„Karolinka”	wystąpi	
Grupa	MoCarta.	Zespół	tworzy	czterech	absolwentów	Aka-
demii	Muzycznych	w	Warszawie	i	Łodzi:	Filip	Jaślar,	Michał	
Sikorski,	Paweł	Kowaluk	i	Bolek	Błaszczyk.	

Początkowo współpracowali z  telewizją Canal+, prezentując krótkie żarty mu-
zyczne. Zespół po raz pierwszy wystąpił przed publicznością na XIII Przeglądzie 
Kabaretów „PaKa 97”. W maju tego samego roku odbyła się premiera pierwszego 
programu pt. „Mozart wiecznie żywy”. Od tej pory grupa prowadzi aktywną dzia-
łalność koncertową. W 1997 roku dokonała rejestracji utworów zawartych w pro-
gramie „Mozart wiecznie żywy” dla Programu III Polskiego Radia. Grupa MoCarta 
to nie tylko kabaret muzyczny. Zespół występuje również z repertuarem klasycz-
nym, a także zajmuje się muzyką rozrywkową (współpracował m.in. z takimi arty-
stami jak Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, grupa Pod Budą, Marian Opania, Wło-
dzimierz Korcz, Artur Andrus, Czerwony Tulipan, Kayah, Piasek oraz mim Ireneusz 
Krosny). W 1998 roku grupa wzięła udział w prestiżowym festiwalu „Gaudeamus” 
we Wrocławiu, uzyskując niezwykle przychylne recenzje w piśmie „Ruch Muzycz-
ny”. Od tego czasu Grupa MoCarta jest często zapraszana do sal filharmonicznych 
w całej Polsce, a także wyjeżdża na koncerty zagraniczne. 
Koncert odbędzie się 16 lutego 2013, o  godzinie 17.00. Bilety: 50 zł parter/40 zł 
balkon. 

Najnowsza	produkcja	warszawskiego	teatru	Capitol	
„Szwedzki	 stół” zostanie zaprezentowana w  Centrum 
Kultury „Karolinka” 23 stycznia 2013, o godzinie 19.00.
Kumple z podstawówki – łączy ich wiele, dzieli wszystko. 
Spotykają się po latach. W trakcie spokojnej rozmowy ak-
cja gwałtownie przyśpiesza i wszystko zmienia się w za-
skakujący, przezabawny kalejdoskop sytuacji, w którym 
stara znajomość zostaje wystawiona na ciężką próbę... 

„Szwedzki stół”
Scenariusz: Marek Modzelewski
Reżyseria: Robert Talarczyk
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Muzyka: Michał Piastowicz
Fotografie: Andrzej Świetlik
Czas trwania: 100 min. z przerwą

Zespół aktorski:
Klara – Anna Guzik/ Magdalena Stużyńska
Benek – Robert Górski/ Andrzej Andrzejewski
Szczepan – Mikołaj Cieślak
Prezes – Arkadiusz Janiczek
Bilety: 70 zł parter / 60 zł balkon
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Święto
Edukacji Narodowej

W	Zespole	Szkół	Podstawowo-Gimnazjalnych 12 paź-
dziernika odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta 
Edukacji Narodowej. Wystąpili w niej uczniowie naszej 
szkoły i pan Adam Szydło, nauczyciel wychowania fi-
zycznego, który zaśpiewał znaną piosenkę zespołu IRA, 
akompaniując sobie na gitarze. Artyści pokazali, jaką 
ciężką pracą jest zawód nauczyciela, opowiedzieli kilka 
anegdot z życia sławnych ludzi i przede wszystkim złożyli 
wszystkim nauczycielom i wychowawcom najserdecz-
niejsze życzenia. Samorząd uczniowski wręczył nauczy-
cielom oraz pracownikom szkoły pamiątkowe świeczki, 
a dla wzmocnienia sił fizycznych przygotowywano śnia-
danie w pokoju nauczycielskim. Uwieńczeniem akademii 
było odebranie przez wytypowanych nauczycieli i pra-
cowników nagród z rąk pani dyrektor. 

Klaudia	Langner
kl.	iii	A,	ZSPG

Dwie	 pięcioosobowe	 ekipy	 z  nasze-
go liceum wzięły udział w  rajdzie zor-
ganizowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej, który odbył się 8 listopada. 
Uczestnicy mieli okazję zwiedzić bazyli-
kę piekarską wraz z kalwarią. Kluczowym 
punktem był wykład dr Kornelii Banaś, 
dotyczący inwigilowania pielgrzymek 
przez UB i  SB. Uczestnicy dowiedzieli 
się o  szerokim wachlarzu represji i  za-
straszeń, które stosowano w  czasach 
komuny wobec uczestników pielgrzy-
mek. Po zakończeniu wykładu młodzież 
otrzymała zadania do wykonania, np. na 
podstawie otrzymanego zdjęcia ope-

racyjnego SB, należało określić co było 
fotografowane i  z  którego miejsca. Ta 
część rajdu sprawiła chyba najwięcej 
frajdy uczestnikom. Były ekipy, które 
wchodziły do prywatnych mieszkań, 
z okien których w  latach 70. XX w. służ-
ba bezpieczeństwa robiła zdjęcia wcho-
dzącym na kalwarię pielgrzymką. Na 
podsumowanie rajdu dr Kornelia Banaś 
zaprezentowała pokaz zdjęć operacyj-
nych SB i  dokumentów dotyczących 
inwigilowania niebezpiecznych dla PRL 
pielgrzymek piekarskich. 

Marek	Minas

Kolejny rajd Instytutu 
Pamięci Narodowej

Wraz	 z  nowym	 rokiem	 szkolnym uczniowie Gimna-
zjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka rozpoczęli mię-
dzynarodową współpracę w  ramach projektu eTwin-
ning. Działania są prowadzone w  języku angielskim, 
dzięki czemu nasi uczniowie mogą szlifować zdobyte 
podczas lekcji umiejętności. Pierwszy z projektów nosi 
nazwę – „Four seasons” czyli „Cztery Pory Roku”. Pro-
jekt ma na celu uświadomienie uczniom, że pory roku 
to podział nie tylko ze względu na zmiany zachodzą-
ce w  przyrodzie oraz zmiany pogodowe, ale również 
specyficzne święta i uroczystości – obrzędy i  tradycje 
– odmienne w  różnych częściach Europy. Nasz drugi 
projekt to zupełnie inne zadania. Tu pracujemy nad 
zagadnieniami ukrytymi pod szeroko rozumianym ty-
tułem – „Health4life”, czyli „Zdrowie dla Życia”. W ogól-
nych założeniach projektu mówimy o tym, że zdrowie 
to nie tylko stan ciała i  umysłu wolny od chorób czy 
bólu. W obydwu projektach wykorzystane będą nowo-
czesne technologie informacyjne oraz narzędzia inter-
netowe. 

mgr Sylwia	Piekarczyk
koordynator projektów eTwinning

Pragniemy	 gorąco	 podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy wsparli nas w walce z ciężką 
chorobą nowotworową. 
W  szczególności pragniemy po-
dziękować darczyńcom, którzy po-
mogli nam za pośrednictwem Fun-
dacji „Iskierka”. 
Każdy gest i dar serca – to szansa na 
kolejny krok w walce o życie Krzysia. 

Krzysiu	Tobór	z rodzicami

Kolejny	numer	„Kuriera” ukaże się na przełomie stycznia i lutego. Zachęcamy do 
przesyłania informacji na adres: kurier@radzionkow.pl w terminie do 10 stycznia. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. 

NAPiSZ	DO	KURiERA

Projekt eTwinning
znów w naszej szkole Podziękowania

za serce i gest
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informuję,	iż	w dniu	25	października	2012	roku	na	XXV	sesji,	Rada	Miasta	Radzionków	podjęła	następujące	uchwały:	
1. Uchwałę Nr XXV/222/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XXV/223/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XXV/224/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/484/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 roku w sprawie utwo-

rzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek; 
4. Uchwałę Nr XXV/225/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta 
Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

5. Uchwałę Nr XXV/226/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XXV/227/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XXV/228/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;
8. Uchwałę Nr XXV/229/2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
9. Uchwałę Nr XXV/230/2012 w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
10. Uchwałę Nr XXV/231/2012 w sprawie podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż.	Rudolf	Sobczyk

INFORMACJA

informuję,	iż	w dniu	29	listopada	2012	roku	na	XXVi	sesji,	Rada	Miasta	Radzionków	podjęła	następujące	uchwały:	
1. Uchwałę Nr XXVI/232/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XXVI/233/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XXVI/234/2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2013;
4. Uchwałę Nr XXVI/235/2012 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2013;
5. Uchwałę Nr XXVI/236/2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2013;
6. Uchwałę Nr XXVI/237/2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, 

na których zaprzestano produkcji rolnej;
7. Uchwałę Nr XXVI/238/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obli-

czenia podatku rolnego na rok 2013;
8. Uchwałę Nr XXVI/239/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr IX/60/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku;
9. Uchwałę Nr XXVI/240/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków ;
10. Uchwałę Nr XXVI/241/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11. Uchwałę Nr XXVI/242/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
12. Uchwałę Nr XXVI/243/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
13. Uchwałę Nr XXVI/244/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
14. Uchwałę Nr XXVI/245/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprze-

targowym na rzecz dotychczasowego najemcy;
15. Uchwałę Nr XXVI/246/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy; 
16. Uchwałę Nr XXVI/247/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;
17. Uchwałę Nr XXVI/248/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
18. Uchwałę Nr XXVI/249/2012 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego oraz prowadzenia działalności podlegającej opłacie targowej poza tere-

nem targowiska;
 Uchwałę Nr XXVI/250/2012 w sprawie programu współpracy na rok 2013 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
19. Uchwałę Nr XXVI/251/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/217/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Sta-

tucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie;
20. Uchwałę Nr XXVI/252/2012 w sprawie wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki gminnej powstającej w wyniku przekształcenia Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia wkładu pieniężnego do 
wysokości pełnego udziału.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 
Sekretarz Miasta Radzionków

/-/ mgr inż.	Rudolf	Sobczyk

UCHWAŁA	NR	XXVi/234/2012
RADY	MiASTA	RADZiONKÓW

z dnia	29	listopada	2012	r.
w sprawie	stawek	podatku	od	nieruchomości	na	terenie	miasta	Radzionków	na	rok	2013	

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 wrze-
śnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następu-
jących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towa-
rów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
– wydanie specjalne. 

str.	12
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Rada	Miasta	Radzionków	uchwala,	
co	następuje:	

§	1.	
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 w następującej wysokości: 
1) od 1 m² powierzchni gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego - 0,01 zł
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,36 zł
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,67 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej - 20,59 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,34 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń - 4,54 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,25 zł
4) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§	2.	
Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/113/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku. 

§	3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§	4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2013 roku. 
Przewodniczący Rady 

mgr inż. Dariusz	Wysypoł

str.	11

UCHWAŁA	NR	XXVi/236/2012
RADY	MiASTA	RADZiONKÓW

z	dnia	29	listopada	2012	r.
w	sprawie	stawek	podatku	od	środków	transportowych	na	terenie	miasta	Radzionków	na	rok	2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz.U. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 
95 poz. 613 z późn.zmianami)oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z 
dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie nie-
których typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych 
aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

Rada	Miasta	Radzionków	uchwala,	co	następuje:
§	1.	

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 w następującej wysokości: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 316 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 678 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

dopuszczalna masa całkowita
w tonach

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 15 764 820

15 820 1384

3 osie

12 21 884 940

21 1124 1742

4 osie i więcej

12 29 1152 1828

29 1828 2712



13UCHWAŁY	RADY	MiASTA

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 696 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 394 zł. 

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

5) od autobusu:

§	2.	
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/115/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. 

§	3.	
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§	4.	
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący Rady 

mgr inż. Dariusz	Wysypoł

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 31 764 1018

31 1562 2144

3 osie

12 40 1378 1906

40 1906 2820

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 1 oś

12 25 426 440

25 452 622

2 osie

12 28 470 526

28 33 680 940

33 38 940 1428

38 1270 1882

3 osie

12 38 750 1044

38 1044 1418

liczba miejsc
autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc 470

równej lub więcej niż 30 miejsc 526
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MiEJSKi	OŚRODEK
SPORTU	i	REKREACJi

Niepodległa hala

Spotkanie z olimpijczykami

25	października	na hali sportowej odbyło się spotkanie 
dzieci i młodzieży ze znanymi sportowcami z Radzionko-
wa. O swojej przygodzie ze sportem i przeżyciach związa-
nych z występami na Igrzyskach Olimpijskich opowiadali 
judocy Robert Krawczyk i Paweł Zagrodnik oraz mieszka-
jący w naszym mieście hokeista Marek Stebnicki. Wśród 
judoków mogliśmy również zobaczyć Wiktorię Walczyk, 
uczennicę Szkoły Podstawowej nr 2. Część spotkania 
dotycząca judo zakończyła się widowiskowym poka-
zem młodych zawodników, uczestniczących w zajęciach 
szkółki Ikizama Judo Klub w Radzionkowie.
Wiele zainteresowania wzbudził także pokaz szermierki 
w wykonaniu uczennicy gimnazjum Katarzyny Bieleckiej. 
Jako ostatni o swojej przygodzie z Mistrzostwami EURO 
2012 opowiadał Patryk Dzionsko, który wziął udział w ak-
cji „Dziecięca eskorta”, zorganizowanej przez McDonalds.  
Patryk miał możliwość wyprowadzania zawodnika repre-
zentacji Irlandii podczas jednego ze spotkań. 

Już	po	raz	trzeci	odbył	się	Turniej	Piłki	Nożnej	Halowej	o Puchar	Burmistrza	Mia-
sta	Radzionków. Został zorganizowany w ramach obchodów Święta Niepodległości. 
W zawodach wzięło udział szesnaście zespołów, podzielonych na cztery grupy. Wśród 
ćwierćfinalistów największym zaskoczeniem była obecność drużyn „Zza miedzy” oraz 
„Firefighters”, czyli strażaków z radzionkowskiej jednostki. W pierwszym meczu ćwierć-
finałowym do wyłonienia zwycięzców potrzebne były rzuty karne. W ostatniej serii do 
bramki trafił tylko zawodnik strażaków i „Firefighters” awansowali do półfinału. Osta-
tecznie jednak zajęli czwarte miejsce. Trzecie miejsce przypadło drużynie „Vandale”. 
Mecz finałowy bardzo dobrze rozpoczęła drużyna „Zza miedzy”, która już po 6 sekun-
dach gry objęła prowadzenie nad zespołem „KS Szarlej”. Niestety, po błędzie bramkarza 
w drugiej połowie zawodnicy „KS Szarlej” doprowadzili do remisu. O wyniku przesądziły 
rzuty karne. Tym razem bramkarz drużyny „Zza miedzy” wykazał się refleksem i obronił 
decydujący strzał. Dzięki temu drużyna „Zza Miedzy” wywalczyła mistrzostwo w tur-
nieju. Drużyny, które znalazły się na podium, odebrały z  rąk burmistrza medale oraz 
dyplomy. Zwycięzcy otrzymali dodatkowo puchar. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się Turniej Bad-
mintona dla Nauczycieli o Puchar Dyrektora Placówek 
Oświatowych w Radzionkowie. Tym razem w zawodach 
wzięli udział nie tylko nauczyciele z radzionkowskich 
szkół, lecz także z Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Ślą-
skich, Zabrza, Chorzowa, Katowic, Łazisk Górnych czy 
Bobrownik. W kategorii kobiet najlepsza okazała się 
Iza Dzienisiewicz. Wśród mężczyzn zwyciężył Wojciech 
Drwięga. Warto dodać, że Iza Dzienisiewicz wzięła rów-
nież udział w turnieju mężczyzn. Ostatecznie w grupie 
16 zawodników zajęła 10 miejsce. 

Nauczycielski 
badminton

W listopadzie odbyły się II Mistrzostwa Radzionko-
wa w Badmintona. Wzięło w nich udział 52 zawod-
ników z Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, 
Zabrza, Chorzowa, Katowic, Knurowa, Orzesza, 
Łazisk Górnych a nawet Cieszyna czy Strumienia. 
Zawody rozegrano na siedmiu kortach MOSiR-u, 
w  pięciu kategoriach. Wśród seniorów zwyciężył 
Łukasz Urbanik. W  kategorii kobiet niepokonana 
okazała się Anna Pituch. Pierwsze miejsce w  ka-
tegorii oldboyów wywalczył Wojciech Drwięga. 
Najlepszym młodzikiem został Wojciech Wycisło. 
Natomiast w kategorii juniorów pierwsze miejsce 
zajął Robert Czupioł. 
Szczegółowe wyniki, relacja zdjęciowa oraz film 
z imprezy na stronie: www.mosir.radzionkow.pl. 

Mistrzowie na kortach
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W	listopadzie	zakończyły	się	rozgrywki	
rundy	jesiennej	w	piłce	nożnej	junio-
rów.	Wcześniej,	bo	już	w	październiku,	
swoje	zmagania	zakończyli	trampka-
rze.	A	z	postawy	drużyn	młodzieżo-
wych	Ruchu	Radzionków	ich	sympaty-
cy	mogli	być	zadowoleni.

Młode	kadry	Ruchu	Radzionków

Juniorzy i trampkarze 
zakończyli sezon

Prowadzeni przez trenera 
Dariusza Okonia juniorzy 
na półmetku sezonu upla-
sowali się na dziesiątej po-
zycji w  Okręgowej Lidze 
Juniorów, nieraz stawiając 
bardzo trudne warunki 
faworytom. Na ten bilans 
złożyły się trzy zwycięstwa 
(z  Zagłębiem Sosnowiec 
1:0, z Kolejarzem Katowice 
1:0 i  z  Grunwaldem Ruda 
Śląska 5:0), cztery remi-
sy na własnym stadionie 
(z  MKS Siemianowice 
1:1, z  UKS Ruch Chorzów 
2:2, z  GKS-em Katowice 
2:2 i  z  Polonią Bytom 0:0) 
i pięć wyjazdowych pora-
żek (ze Stadionem Śląskim 
Chorzów 0:7, ze Śląskiem 
Świętochłowice 0:2, Z MKS 
Zaborze 2:3, ze Stalą Za-
brze 2:3 i  z  Sarmacją Bę-
dzin 0:1). Warto podkreślić, 
że drużyna Ruchu pozo-
stała niepokonana w  me-
czach u siebie.
Z  kompletem zwycięstw, 
a  co za tym idzie z  pew-
nym pierwszym miejscem 
w  rozgrywkach najstar-
szych trampkarzy, rundę 
jesienną zakończyli za-
wodnicy Ruchu Radzion-
ków prowadzeni przez 
trenera Łukasza Sudera. 
Nasza drużyna z  rocznika 
2000 w  pokonanym polu 
zostawiła kolejno: Szom-
bierki Bytom 4:1, Polonię 
Bytom 4:2, MOSiR Piekary 
Śląskie 9:1, ŁKS Łagiewniki 
2:0, Silesię Miechowice 5:0 
i Andaluzję Piekary Śląskie 
3:0.
Także znakomitym, ale 
tylko nieco gorszym bilan-

sem mogą się pochwalić 
trampkarze z  rocznika 
2001, których trenerem 
jest Tomasz Ligudziński. 
Po trzech zwycięstwach 
(z  Orłem Nakło 2:1, z  Tę-
czą Zendek 4:0 i  z  Odrą 
Miasteczko Śląskie 13:0), 
przyszły dwa remisy w sto-
sunku 4:4 (z  Gwarkiem 
Tarnowskie Góry i  z  Unią 
Świerklaniec).
Najmłodsza drużyna 
trampkarzy Ruchu z rocz-
nika 2002 i  młodszych 
pewnie wygrała swoją 
grupę, kończąc rozgrywki 
z  kompletem wygranych 
i  awansując do grupy fi-
nałowej, która zostanie 
rozegrana wiosną 2013 
roku. Podopieczni trene-
ra Henryka Sobali, mimo 
iż występowali w  każ-
dym w meczu w składzie 
młodszym od przeciwni-
ków wygrywali mecz za 
meczem: z ŁKS Łagiewni-
ki 9:0, z  Andaluzją Pieka-
ry Śląskie 2:1, z  Czarnymi 
Sucha Góra 13:0, z Polonią 
Bytom 5:3, z  MOSiR Pie-
kary Śląskie 8:1, z ŁKS Ła-
giewniki 7:3 i z Andaluzją 
Piekary Śląskie 4:3. Michał 
Szromek, napastnik tej 
drużyny, który w  każ-
dym meczu strzelał co 
najmniej jednego gola, 
został wybrany głosami 
trenerów najlepsz ym 
młodym piłkarzem Ru-
chu, odbierając podczas 
jednego z  meczów upo-
minki z rąk Prezesa Klubu 
– Marcina Wąsiaka. 

Tomasz	Cyptor

Dźwigali ciężary w Radzionkowie
Mało	kto	z	mieszkańców	Radzionkowa	
pamięta	jeszcze	o	istnieniu	w	klubie	
„Ruch	Radzionków”	sekcji	podnosze-
nia	ciężarów.	Minęło	już	43	lata	od	
rozwiązana	sekcji	ciężarowej.	Warto		
przypomnieć	o	Józefie	Kocioku,	który	
zakładał	tę	sekcję	równo	pięćdziesiąt	
lat	temu.

Przez wiele lat sekcja odnosiła sporo 
sukcesów, a  wśród zawodników byli też 
mieszkańcy Radzionkowa. Warto przy-
pomnieć nazwiska: Edmund Petrak, Eryk 
Gaździk, Jan Ormiński, Tadeusz Wagner, 
Podlewski, Bernard Pollok, Kupka, Kolasa, 
Józef Buler, Wiesław Konieczny, Henryk 
Michalik, Janusz Wilkaus, Józef Koniecz-
ny, Florian Księżyk, Zygmunt Bączkowicz, 
Henryk Morse, Jan Pietryga czy Antoni 
Tobor.
Do tych pięknych tradycji nawiązuje 
współcześnie mieszkaniec Radzionkowa, 
były zawodnik i szkoleniowiec – Jerzy Mi-
chura. W dniach 16-18 listopada 2012 roku 
w  Katowicach-Szopienicach odbyły się 
Mistrzostwa Polski w  podnoszeniu cię-
żarów do lat 17. To właśnie Jerzy Michura 
był jednym z niewielu arbitrów z naszego 
województwa, który sędziował tę rywali-
zację. Zawody były zarazem egzaminem 
na stopień sędziego klasy międzynarodo-

wej, który umożliwia sędziowanie na po-
mostach ciężarowych całego świata. Dwa 
tytuły mistrzów Polski zdobyli zawodnicy 
ze Śląska: Jolanta Wiór w kategorii 69 kg 
z Andaluzji Piekary Śląskie i Mariusz Pełka 
w kategorii do 85 kg z HKS Szopienic . Pan 
Jerzy Michura od dziesiątek lat jest zwią-
zany ze sportami siłowymi, a  w  szcze-
gólności z  olimpijską dyscypliną podno-
szenia ciężarów. Od wielu lat sprawuje 
również funkcję wiceprzewodniczącego 
komisji rewizyjnej przy Śląskim Związku 
Podnoszenia Ciężarów. Ponadto groma-
dzi materiały do wydania Śląskiej Kroniki 
Podnoszenia Ciężarów, którą pragnie za-
kończyć przed setną rocznicą założenia 
Górnośląskiego Związku Ciężkiej Atletyki. 
W tym miejscu apelujemy do wszystkich 
osób, które miały styczność z tą dyscypli-
ną sportu, o  kontakt z  redakcją czasopi-
sma. 

Finisz XI Grand Prix 
Radzionkowa w szachach

Zwycięzcą	całego	cyklu	
Xi Grand	Prix	Radzionkowa	
w szachach	został	Krzysztof	
Lach,	który	zgromadził	z trzech	
turniejów	16	pkt,	drugie	miej-
sce	zajął	Jarosław	Pietrucha,	
a trzecie	Bronisław	Wiechowski	
–	oboje	z sumą	15	½	pkt.

Ostatni, czwarty turniej Grand Prix odbył 
się 10 listopada w CK „Karolinka”. Uczestni-
czyło w  nim aż 36 zawodników. Pierwsze 
miejsce zajął Bogdan Tarasek zdobywa-
jąc 6 pkt z siedmiu partii. Kolejne miejsca 
zajęli Krzysztof Lach i  Jarosław Pietrucha, 
uzyskując po 5 pkt. Dobrą formę pokazał 
zwycięzca, który grał bardzo pewnie. Nie 
przegrał żadnej partii i  wykazał się sporą 
finezją w  końcówkach rozgrywek. Senio-
rzy tym razem dominowali. Cieszy jednak, 

że aż piętnastu zawodników nie skończyło 
jeszcze 16 lat. W  pojedynczych partiach 
zanotowano kilka niespodzianek, a  mło-
dzi tym razem statystowali w  rywalizacji 
ze starszymi, będąc tylko w pojedynczych 
partiach godnymi rywalami. Liczymy, że 
w  następnych turniejach będzie szło im 
znacznie lepiej. Zawody prowadził i  sę-
dziował Rudolf Sobczyk. Turniej przebiegał 
w miłej, zdyscyplinowanej i przyjacielskiej 
atmosferze.
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Jerzy Michura (z lewej) 
z Szymonem Kołeckim
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Sokół znów lata wysoko
W obecnym	sezonie	zawodniczki	Sokoła	Radzionków	dostarczają	swoim	kibicom	
skrajnych	emocji.	Pierwsze	mecze	sezonu,		w których	nasze	siatkarki	pewnie	pokonały	
zespoły	KU	AZS	Politechniki	Częstochowskiej	i MKS-MOS	Płomień	Sosnowiec,	musiały	
mocno	zaostrzyć	apetyty	sympatyków	klubu.	Nastrojów	nie	tonowała	nawet	porażka	
po	wyrównanej	walce	z SMS	PZPS	Sosnowiec	3,	który	uznawany	jest	za	głównego	pre-
tendenta	do	walki	o awans.

Tę porażkę dziewczyny 
z Radzionkowa wynagro-
dziły swym sympatykom 
w  najlepszy możliwy 
sposób – podczas der-
bów powiatu tarnogór-
skiego. 13 października 
UKS Gwiazda Tarnowskie 
Góry gościła nasz zespół 
we własnej hali, ulegając 
gościom z  Radzionkowa 
2:3 (27:25, 25:21, 21:25, 23:25, 
11:15). Warto zaznaczyć, 
że gospodynie prowa-
dziły już 2:0, by ostatecz-
nie ulec Sokołowi. Był to 
mecz z  kategorii tych, 

które kibica siatkarskiego 
przyprawiają o  zawrót 
głowy, ale zwycięstwo 
w  takich okolicznościach 
smakuje jeszcze lepiej. 
Nic bowiem nie buduje 
charakteru drużyny rów-
nie mocno, jak wyjazdo-
wy triumf nad lokalnym 
rywalem, zwłaszcza gdy 
był on już przygotowany 
na zadanie ostatecznego 
ciosu. 
Zawodniczki z  Radzion-
kowa poszły za ciosem 
i  w  kolejnym meczu 
w  hali MOSiR pokonały 

bez większych proble-
mów MUKS PW M.Pasek 
Będzin 3:1 (25:23, 21:25, 
25:21, 25:12). Jednak, jak to 
w  sporcie, nie wszystkie 
mecze się wygrywa. Cza-
sem przychodzi słabszy 
okres, a  taki nastał dla 
Sokoła z  końcem paź-
dziernika. Trzy porażki 
z  rzędu, w  stosunku 0:3 
(MCKS Czeladź, TKS Ty-
chy, MKS Dąbrowa Gór-
nicza) mogły zwiastować 
ciężkie czasy dla zespołu. 
Kibice oczekiwali, że na-
sze siatkarki potwierdzą, 

że są drużyną z charakte-
rem, a  przede wszystkim 
drużyną, która znowu 
będzie potrafiła się pod-
nieść w  niesprzyjających 
okolicznościach, niczym 
podczas meczu z  Gwiaz-
dą Tarnowskie Góry.
Sokół nie zawiódł i  tym 
razem. Trener radzion-
kowianek, Piotr Podoba, 
w sobie tylko znany spo-
sób potrafił przywrócić 
zespół na zwycięskie tory. 
Publiczność zgromadzo-
na w hali MOSiR 17 listopa-
da podczas meczu, w któ-
rym goszczono kolejnego 
pretendenta do awansu, 
KU AZS UŚ Katowice, była 
świadkiem pięknego, jed-
nostronnego widowiska. 
Wynik 3:0 (25:21, 25:22, 
25:19) mówi sam za siebie, 
a  styl w  jakim go osią-
gnięto dał jasny sygnał, 
że Sokół w  tym sezonie 
nie powiedział ostatnie-
go słowa. Potwierdził to 
w kolejnym wyjazdowym 
meczu przeciwko KU AZS 
Politechniki Częstochow-
skiej, zwyciężając gospo-
dynie w stosunku 3:1. 
Nie pozostaje nam nic 
innego, jak zaprosić 
mieszkańców Radzion-
kowa i  okolic na najbliż-
sze spotkania. 16 grudnia 
o  godzinie 11.00 kolejne 
derby powiatu tarnogór-
skiego, a do Radzionkowa 
z  ochotą rewanżu zawita 
UKS Gwiazda Tarnowskie 
Góry. Wszyscy liczymy 
na dozę pozytywnych 
sportowych emocji. Kry-
zys w  Radzionkowie za-
żegnany. Sokół znów lata 
wysoko. 

Wojciech	Białas
wiceprezes SOKOŁA 

Radzionków 

Zawody całego cyklu 
XI  Grand Prix Radzionko-
wa (4  turnieje) odbywa-
ły się w  CK „Karolinka”. 
Na podium stanęli sza-
chiści, którzy w  trzech 
turniejach zgromadzili 
najwięcej punków. W  ca-
łym cyklu zagrało 53 za-
wodników. Poszczególne 
turnieje rozgrywane były 
systemem siedmiorundo-
wym z  czasem 15 minut 
dla każdego zawodnika. 
Nagrody dla zwycięzców 
ufundował Urząd Miasta 
Radzionków. Współorga-
nizatorem było Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich 
przy parafii św Wojciecha 
w Radzionkowie.

Wyniki końcowe XI Grand 
Prix Radzionkowa:

Grupa OPEN:
1. Krzysztof Lach – 16 pkt
2. Jarosław Pietruch – 
15½ pkt
3. Bronisław Wiechowski – 
15½ pkt
Grupa do 18 lat:
1. Nikodem Marek – 11 pkt
2. Michał Kulikowski – 
10½ pkt
3. Bartłomiej Giołbas – 
9½ pkt
Grupa do 14 lat:
1. Szymon Turczyn – 9 pkt
2. Kamil Pytlarz – 8½ pkt
3. Patryk Przykuta – 8 pkt
Grupa do 10 lat:
1. Jan Giołbas – 9 pkt
2. Michał Warda – 8½ pkt
3. Michał Pytlarz – 7 pkt

***

Zapraszamy na turniej 
CIDERSZACH 2012 – Ra-
dzionków, który w dniach 
27-29  grudnia rozegrany 
zostanie w  Hali Sporto-
wej, przy ul. ks. Knosały. 
Początek o  godz. 9.30. 
Zawody rozegrane zosta-
ną w  systemie siedmiu 
rund, z czasem gry: jedna 
godzina na partię dla każ-
dego zawodnika. 

zanotował:
Rudolf	Sobczyk

Finisz XI 
Grand Prix
Radzionkowa
w szachach

str.	15


