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Na cały tydzień (24-29 sierpnia) władza 
w mieście oddana została bowiem w ręce 
seniorów. 
Najstarsi mieszkańcy Radzionkowa 
w  trakcie niedzielnego pikniku mogli 
wziąć udział w  koncertach przygotowa-
nych specjalnie dla nich. Zespół Cider 
Brass Kirmes Musikanten zabrał publicz-
ność w  muzyczną podróż po najwięk-
szych przebojach muzyki rozrywkowej, 
a grupy NAS TROJE oraz Bernadeta Ko-
walska i  Przyjaciele porwały słuchaczy 
do wspólnej zabawy w  rytm śląskich 
szlagierów. Na gości czekał również 
słynny radzionkowski kołocz, a także 
stoiska prezentujące wytwory działalno-
ści rzemieślników zrzeszonych w Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w  Bytomiu. W  trakcie kolejnych dni Se-
nioraliów można było m.in. spotkać się ze 

śląskim poetą – Bronisławem wątrobą, 
spróbować sił w nordic walking, a  także 
zaczerpnąć wiedzy na temat profilaktyki 
chorób związanych z  wiekiem starszym 
w trakcie wykładu prowadzonego przez 
dr Katarzynę Klaklę, specjalistę chorób 
wewnętrznych i diabetologii.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
również wycieczka do Gidli, Olsztyna 
i Złotego Potoku. Na zakończenie impre-
zy seniorzy, jako jedni z pierwszych, mieli 
okazję zobaczyć obiekty, które w  naj-
bliższym czasie, po kilkumiesięcznych 
remontach, oddane zostaną do użytku. 
Są to: Przychodnia Lekarska RAD-MED, 
Centrum Dokumentacji Deportacji Gór-
noślązaków do ZSRR w  1945 roku, Cen-
trum Kultury „Karolinka” oraz Ogród Bo-
taniczny. 

(łK)

międzypokoleniowa zabawa

już 20 września od godziny 14.00 na placu przy 
ulicy Kużaja 17-19 odbędzie się piąta edycja Pik-
niku służb mundurowych, który co roku przyciąga 
tłumy mieszkańców. W tym roku zobaczyć będzie moż-
na wyposażenie wojska, policji, Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowe-
go. Sporą atrakcją będzie również prezentacja stacji 
radarowych oraz transportera opancerzonego SKOT. 
Do wspólnej militarnej zabawy zaproszą również gru-
py rekonstrukcji historycznej. Ważnym wydarzeniem 
podczas pikniku będzie przekazanie cennej pamiątki 
związanej z powstaniami śląskimi, która po wielu latach 
pobytu poza miastem, powróci do Radzionkowa. Orga-
nizatorzy zadbali również o część artystyczną. Odbę-
dzie się koncert Orkiestry Dętej Sił Powietrznych i pokaz 
musztry paradnej. Przed publicznością zaprezentują się 
zespoły: ash’n’becher oraz Bourbon Kids. Na pikniku nie 
zabraknie również tradycyjnej, wojskowej grochówki. 
Organizatorami imprezy są UM Radzionków oraz Sto-
warzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” z Ra-
dzionkowa. Szczegółowe informacje o wydarzeniu bę-
dzie można znaleźć na plakatach i w Internecie. 

mieszkańcy radzionkowa już od 15 września ko-
rzystać będą mogli z nowego budynku ośrodka 
zdrowia rad-med, znajdującego się na terenie daw-
nych ogródków jordanowskich. W przychodni mieści 
się osiem nowoczesnych, przestronnych gabinetów 
lekarskich (w tym dentystyczny) oraz dwa gabinety 
zabiegowe. Wokół obiektu powstały parking, droga 
dojazdowa oraz nowe chodniki. 
–  Jesteśmy w trakcie odbiorów technicznych budynku 
przez  poszczególne  służby.  Następne  kilka  dni  zajmie 
nam przeprowadzka i wyposażenie gabinetów. Pierw-
szych pacjentów przyjmiemy 15 września już od godziny 
7.00 – wyjaśnia jacek tatarynowicz, prezes zarządu 
przychodni lekarskiej Rad-Med w Radzionkowie.
Koszt remontu przychodni to ponad 2,1 mln zł. Część 
środków pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. 

Odnowiona 
przychodnia
czeka na pacjentów

V Piknik służb mundurowych

Za mundurem...

Całymi rodzinami mieszkańcy 
Radzionkowa bawili się podczas 
festynu otwierającego Seniora-
lia, który 24 sierpnia odbył się 
na Księżej Górze. W  ciepłe, nie-
dzielne popołudnie burmistrz 
miasta Gabriel Tobor na ręce 
Jerzego Hajdy, przewodniczące-
go radzionkowskiego oddziału 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, przekazał klucze do 
miasta.

rEKrutacja dO PrOjEKtu > 4
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Justyna Konik
Dyrektor Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

Spektakularna 
metamorfoza „Karolinki”

We wrześniu do użytku oddana zostanie zmodernizowana „Karo-
linka”. Jakie są największe zmiany?

Zmiany są imponujące, szczególnie w sali widowiskowej, gdzie pojawiły 
się nowe, wygodne fotele, wykładziny, ekofony na ścianach, sala posiada 
również najnowocześniejsze oświetlenie i nagłośnienie, a także klimaty-
zację, co z pewnością zwiększy komfort widzów. To jednak nie wszystko. 
Zmodernizowaliśmy również zaplecze sceniczne: garderoby, kostiumerię 
Zespołu Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk”, toalety. Ponadto wyremontowane 
zostały piwnice, sale ćwiczeń na pierwszym piętrze, a także główny hol, 
który stał się przestronnym, jasnym wnętrzem. Wymienione zostały też 
instalacje: elektryczna, wentylacyjna, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjna. W  całym budynku zamontowano nowoczesny system 
sygnalizacji przeciwpożarowej – w każdym pomieszczeniu znajdują się 
czujki przeciwpożarowe. Zadbaliśmy także o miejsca dla osób niepełno-
sprawnych. Publiczność, która odwiedzi „Karolinkę”, z pewnością odczuje 
zmiany. Remont był możliwy dzięki pozyskanym środkom z Unii Europej-
skiej i budżetu miasta Radzionków. To był naprawdę trudny rok dla nas 
wszystkich, bo przecież staraliśmy się pracować i prowadzić zajęcia. Na 
szczęście rodzice, dzieci i odwiedzający nas goście byli bardzo wyrozu-
miali. Duże wsparcie okazali nam dyrektorzy miejskich jednostek, szcze-
gólnie SP 2, Przedszkola nr 2, Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum, 
którzy udostępniali nam swoje pomieszczenia do pracy naszych grup 
tanecznych. Dziś mogę przyznać, że efektem dużego zaangażowania 
pracowników „Karolinki”, ale także pracowników Urzędu Miasta, jest fakt, 
że nasze Centrum Kultury to jedno z najnowocześniejszych tego typu 
miejsc w regionie. Jest bezpiecznie, estetycznie i bardzo komfortowo.

Co z ofertą „Karolinki”...?

Karolinka wzbogaciła się o  nowoczesny, cyfrowy projektor filmowy 
umożliwiający prezentowanie nowości kinowych, których przed remon-
tem nie byliśmy w stanie wyświetlać. Nowości kinowe zależne są od de-
cyzji dystrybutorów. Inaczej są traktowane centra kultury, jak chociażby 
„Karolinka” czy TCK, a  inaczej duże multipleksy. My jesteśmy domami 
kultury, które odpowiadają na różne potrzeby mieszkańców w zakresie 
filmu, muzyki, teatru. Nie zawężamy swojej działalności tylko do projekcji 
kinowych, w związku z czym nie jesteśmy, i pewnie nie będziemy, tak 
samo traktowani jak kompleksy kinowe, którym dystrybutorzy przyzna-
ją pierwszeństwo w wyświetlaniu nowości. Niemniej poprzedni sprzęt 
kompletnie wykluczał nas z projekcji filmowych. Ceny biletów kinowych 
z pewnością będą dość konkurencyjne u nas, w stosunku do prywat-
nych, dużych kin. 
Nowe nagłośnienie i oświetlenie dają nam duże możliwości działania. 
Wcześniej na przykład organizując koncerty musieliśmy wypożyczać 
sprzęt nagłaśniający, teraz spełniamy wymagania techniczno-riderowe 
większości zespołów w Polsce. 

Z początkiem września rusza nowy sezon artystyczny...

Zapraszamy przede wszystkim na otwarcie, które odbędzie się 14 wrze-
śnia. W  tym dniu odbędzie się koncert klimatem nawiązujący do cie-
szących się ogromną popularnością wśród mieszkańców Radzionkowa 
koncertów noworocznych. Osoby spragnione teatralnych wrażeń za-
praszamy z kolei już 19 września na spektakl Teatru Moliera z Krakowa 
„Promieniowanie ojcostwa”, który powstał na podstawie dramatu Karola 
Wojtyły. We wrześniu rusza też nabór do grup artystycznych działają-
cych w „Karolince”. W tym roku Grupa Reprezentacyjna Młodsza „Małe-
go Śląska” koncertowała w Hiszpanii, a już w najbliższych dniach kolejne 
grupy wyjeżdżają do Macedonii i Korei Południowej. 

Jakie atrakcje czekać będą na mieszkańców w najbliższych mie-
siącach? 

W najbliższych miesiącach czekają nas koncerty muzyczne, kabaretowe, 
a także dwa jubileusze – 95-lecia chóru „Harfa” i 95-lecia klubu sporto-
wego Ruch Radzionków. W listopadzie odbędzie się kolejna edycja Ta-
lentiady. W każdej dotychczasowej edycji brało udział ok. 150-200 osób. 
Tradycyjnie zapraszamy również na Cidrowską Jesień. W grudniu „Karo-
linka” wypełni się młodymi tancerzami, którzy zjadą na kolejną edycję 
Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Arabeska”, jednego z najpopularniej-
szych w regionie. W najbliższych tygodniach ruszymy też z projekcjami 
filmowymi. Aktualnie jesteśmy w trakcie negocjacji umów z dystrybu-
torami. Chcemy utrzymać czwartkowe projekcje filmowe, w trakcie któ-
rych prezentujemy kino artystyczne. A wiosną wraca do Radzionkowa 
znana wszystkim „Wiosna Teatralna” z czego, myślę, wielu się ucieszy. 

Kiedy oddajemy ten numer do druku, odbywają się właśnie pierw-
sze koncerty Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespo-
łów Folklorystycznych „Fyrtek”...

Trzy lata temu, po kilkuletniej przerwie, festiwal powrócił na wyraźną 
prośbę mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i rodziców Zespołu Pie-
śni i Tańca „Mały Śląsk”. W tym roku zaprosiliśmy trzy dziecięce zespoły 
folklorystyczne z Białorusi, Macedonii i Bułgarii. Cieszę się, że udało nam 
się nawiązać tę współpracę. Mali artyści, którzy przyjadą do Radzionko-
wa, nocować będą u rodzin dzieci z naszego zespołu. Myślę, że będzie 
to doskonała okazja do integracji, zawierania nowych przyjaźni i  po-
znawania naszej śląskiej kultury. Przy tej okazji bardzo dziękuję wszyst-
kim rodzicom, dzieciom i młodzieży, a także radzionkowskim szkołom, 
szczególnie Szkole Podstawowej nr 2, z którymi wspólnie organizujemy 
Fyrtka. 

Rozmawiał: łukasz Karkoszka
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25 tys. na radiowóz

LED-y oświetlą miasto
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Nowatorski system oświetlenia ulicznego, oparty 
na  oprawach ledowych, w  ciągu półtora roku zastąpi  
stare, wysłużone latarnie uliczne w Radzionkowie. Jest 
to efekt podpisanej 12 czerwca przez władze gminy 
umowy z przedsiębiorstwem ENERGA Oświetlenie Sp. 
z  o.o. Tym samym Radzionków będzie pierwszą gmi-
ną w  Polsce, która w  ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego zmodernizuje sieć oświetlenia ulicznego. 
Nowe, oszczędne oświetlenie uliczne pojawi się w ciągu 
1,5 roku. Koszt realizacji inwestycji to ponad 8,4 mln zł. 
Według zapowiedzi przedstawicieli firmy, montaż no-
wego oświetlenia pozwoli gminie zaoszczędzić znaczną 
ilość energii elektrycznej oraz środków finansowych. 

Uroczyste podpisanie umowy

Podczas sierpniowej sesji radni podjęli uchwa-
łę o  przekazaniu Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach 25 tys. zł z budżetu gmi-
ny na zakup nowego oznakowanego pojazdu 
służbowego, z którego korzystać będą policjan-
ci z naszego miasta. Dotacja przekazana została 
w  ramach akcji „Sponsoring 2014”. Środki przy-
znane zostały zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

remonty, inwestycje, przebudowy...

w sierpniu zakończył się remont chodników 
przy placu Letochów. Stara nawierzchnia chod-
ników z  płyt betonowych zastąpiona została 
nową – z  kostki betonowej. W  ramach prac re-
montowych wykonano również wjazdy do po-
sesji. Inwestycję zrealizował  Zakład Remontowo-
Budowlany Maria Fisior z  Oss. Koszt inwestycji 
zamknął się w kwocie ok. 87 tys. zł. Dodajmy, że 
modernizacja chodników była możliwa dzięki 
przejęciu w zarząd gminy części dróg, które do 
2012 roku znajdowały się w zarządzie Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach.  

Chodniki po remoncie

Przekazanie placu budowy na potrzeby prze-
budowy ul. Larysza, mieszczącej się na „górce”, 
nastąpiło w sierpniu. W ramach inwestycji znisz-
czona nawierzchnia ulicy i chodnika zastąpiona 
zostanie nową z kostki betonowej. Wjazdy do 
posesji wyłożone zostaną czerwoną kostką be-
tonową. Wykonana zostanie również kanalizacja 
sanitarna, deszczowa i wodociąg. Prace wykonu-
je Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior 
z Oss, wyłoniony w drodze przetargu. Przedsię-
wzięcie ma zakończyć się najpóźniej w drugim 
kwartale 2015 r. Przewidywany koszt całości robót 
to 318 tys. zł. Inwestycja w całości sfinansowana 
zostanie ze środków gminy. 

Remont
ulicy Larysza

Intensywne prace na ul. Szymały
Prace związane z przebudową ulicy szymały na odcinku 
od skrzyżowania z ulicą Unii Europejskiej w Radzionkowie, 
aż do skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich w Bytomiu, 
rozpoczęły się dwa miesiące temu, w czerwcu.
–  Prace w radzionkowskiej części dobiegają już końca. Zgodnie 
z  umową,  wykonane  zostały  chodnik  i  ciąg  pieszo-rowerowy. 
Trwają  prace  związane  z  wykonaniem  nawierzchni  jezdni  – 
wyjaśnia marcin szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji. – Aktualnie prace prowadzone są także 
na odcinku bytomskim i potrwają do późnej jesieni – dodaje.
Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015, czyli tzw. 
„schetynówek”. 

Wojskowa nominacja
25 września w trakcie sesji Rady Miasta (początek o godz. 14.00) ppłk w st. spocz. wojciech 
Bonczek, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie odbierze 
nominację na stopień oficerski pułkownika. 
W latach 1982-1989 płk Wojciech Bonczek był dowódcą 33. batalionu. W radzionkowskiej jedno-
stce pracował od 1973 roku. Jako prezes Radaru jest współorganizatorem obchodów świąt pań-
stwowych w Radzionkowie oraz pomysłodawcą organizacji Pikniku Służb Mundurowych. Jest 
też autorem monografii „Historia 33. batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie”. 

Kolejne nasadzenia
w  Ogrodzie Botanicznym powoli do  koń-
ca zmierzają prace związane z  tworzeniem 
kolekcji edukacyjnych w  ramach projektu 
„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Eko-
logicznej” dofinansowanego z  funduszy eu-
ropejskich. Jesienią planuje się ostatnie wy-
siewy łąk i trawników oraz kolejne nasadzenia 
drzew i krzewów. Trwają również prace zwią-
zane z  budową Stacji Edukacji Ekologicznej. 
Gotowe jest już piętro budynku. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to koniec listo-
pada tego roku. 

Zostań dawcą krwi
27 września w Radzionkowie odbędzie się kolejna 
akcja krwiodawstwa. Pod Urzędem Miasta sta-
nie specjalny ambulans, w którym każdy będzie 
mógł oddać krew.  Urząd Miasta w Radzionkowie 
oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Skar-
bek” zapraszają do wsparcia tak szlachetnej akcji, 
bo nawet jednorazowe oddanie krwi czyni z nas 
Honorowego Dawcę. 
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Segreguj śmieci
Mieszkańcom Radzionkowa przypominany kilka 
zasad związanych z  systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

wytwÓrca OdPadÓw
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, wytwórcą 
odpadów jest każdy, kogo działalność lub bytowanie 
powodują powstawanie odpadów oraz każdy, kto prze-
prowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne dzia-
łania powodujące zmianę charakteru lub składu tych 
odpadów.
Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadcze-
nia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiek-
tów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprząta-
nia, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy 
usługę, chyba że umowa o świadczeniu usług stanowi 
inaczej.

Przykład:
Mieszkaniec Radzionkowa przeprowadza remont łazienki 
w swoim domu. W związku z posiadanymi umiejętnościa-
mi  podejmuje  się  tego  zadania  samodzielnie.  Pierwszym 
etapem prac jest zbicie starych kafelków. 
W takiej sytuacji mieszkaniec jest wytwórcą odpadów 
poremontowych! Odpady te można wówczas oddać do 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów przy ul. Szybowej 
w Radzionkowie, jeśli ich ilość jednorazowo nie przekra-
cza 3 m3 lub w przypadku większej ilości istnieje moż-
liwość zamówienia w Urzędzie Miasta kontenera, który 
zostanie dostarczony bezpośrednio na posesję.
Natomiast w  przypadku, gdy mieszkaniec do prac re-
montowych wynajmie firmę budowlaną, to z  mocy 

ustawy wykonawca prac remontowych jest wytwórcą 
odpadów, zobowiązanym do ich zagospodarowania 
we własnym zakresie. Wyjątkiem w  takim przypadku 
jest wyłącznie sytuacja, gdy umowa o świadczeniu ta-
kiej usługi stanowi inaczej.

sEGrEGacja
System gospodarowania odpadami komunalnymi 
opiera się na wyborze przez mieszkańca możliwości 
segregowania lub też niesegregowania odpadów ko-
munalnych. Należy jednak pamiętać, że w  przypadku 
wyboru opcji braku segregacji, firma odbiera tylko 
zmieszane odpady komunalne w pojemnikach w wy-
znaczonych terminach według harmonogramu. Nie 
ma wówczas możliwości korzystania z terminów zbiórki 
selektywnej. Mieszkańcy niedeklarujący selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, mają prawo oddać se-
lektywne odpady komunalne bez dodatkowych opłat 
do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych 
czynnego przez cały rok od wtorku do soboty w godzi-
nach od 10.00 do 18.00.
Powyższa sytuacja dotyczy często trawy lub opakowań 
plastikowych wytwarzanych w okresie letnim w więk-
szej ilości.

OdBiÓr OdPadÓw
Przypominamy, że odpady komunalne należy groma-
dzić na terenie swojej nieruchomości w  pojemnikach, 
kontenerach lub workach, a  wystawić do odbioru 
zgodnie z harmonogramem, najwcześniej w dniu po-
przedzającym wywóz. Takie postępowanie zapewnia 
utrzymanie czystości i porządku w gminie i nie stwarza 
niepotrzebnych zagrożeń. 

urząd miasta radzionków za-
chęca do udziału w  konkursie 
na nazwę Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunal-
nych w  Radzionkowie przy ulicy 
Szybowej. Na autorów najciekaw-
szych propozycji nazwy czekają 
atrakcyjne nagrody, a  najlepsza 
z  nazw zostanie wykorzystana 
przez urząd do identyfikacji oraz 
promocji Punktu.
Konkurs jest skierowany do miesz-
kańców Radzionkowa. Każdy 
uczestnik może zgłosić dwie pro-
pozycje nazwy dla GPSZOK. Na-
zwa Punktu powinna być w języku 
polskim, powinna nawiązywać do 
usług w  nim świadczonych oraz 
być łatwa do zapamiętania.
Propozycje nazw należy dostarczyć 
do 30 września 2014 r. pocztą elek-
troniczną, wysyłając je na adres 
odpady@radzionkow.pl lub w  for-
mie papierowej, na specjalnym 
druku, do siedziby urzędu (ul. Mę-
czenników Oświęcimia 42 – Biuro 
Podawcze pokój nr 4 oraz ul. Kużaja 
17 – Referat Ochrony Środowiska). 
Zgłoszenie, oprócz propozycji na-
zwy, powinno zawierać dane, takie 
jak: imię, nazwisko, nr telefonu kon-
taktowego oraz wiek uczestnika. 
Szczegóły, druk zgłoszenia,
regulamin konkursu:
www.eko.radzionkow.pl.

Wymyśl nazwę
dla GPSZOKu!

Konkurs

Rekrutacja 
do projektu
Młodzież w wieku 18-24 lata za-
praszamy do udziału w projekcie 
„Równi na rynku pracy”. Przedsię-
wzięcie skierowane jest do osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, bezrobotnych. Uczestni-
cy będą mogli skorzystać ze szko-
leń zawodowych, kursów języków 
obcych, obsługi komputera, prawa 
jazdy kat. B, a także płatnych staży 
zawodowych. Uczestnikom zosta-
nie zapewnione bezpłatne wyży-
wienie, zwrot kosztów dojazdu na 
zajęcia, ubezpieczenie NNW, refun-
dacja opieki nad dzieckiem. 
Kontakt:
Filia Młodzieżowego Biura Pracy 
w Radzionkowie 
ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków
tel. 32 388 71 46 
e-mail: mbp.radzionkow@wp.pl  

„Krowiok” już w Radzionkowie

Przed budynkiem dawnego dworca PKP w radzion-
kowie, gdzie powstaje  Centrum Dokumentacji Depor-
tacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, 2 września 
ustawiony został wagon bydlęcy, zwany potocznie „kro-
wiokiem”. Pochodzi z początków XX wieku i jest jednym 
z typów wagonów, którymi odbywały się deportacje 
Ślązaków w głąb Związku Radzieckiego. Wagon będzie 
jedną z części tworzonej ekspozycji. 
Przypomnijmy, że według założeń, wnętrze budynku 
zostanie zaaranżowane w taki sposób, aby zwiedzają-
cy mogli poczuć udrękę, jaką przeszli deportowani. W 
pierwszej sali – poczekalni zawiśnie symboliczny roz-

kład jazdy. Na tablicy odjazdów umieszczone zostaną 
nazwy miejscowości, do których deportowano miesz-
kańców regionu. Tablica przyjazdów pozostanie pusta. 
Dalej trasa zwiedzania prowadzić będzie do pomiesz-
czenia przypominającego wnętrze  „krowioka”, którym 
przewożono skazanych Górnoślązaków. Aby wzmocnić 
odczucia, podłoga będzie się poruszać, a przesuwająca 
się ściana zmusi odwiedzających do stłoczenia się. To-
warzyszyć temu będzie prezentacja filmowa, odgłosy 
wojenne i stukot kół wagonów. Otwarcie placówki za-
planowano na luty 2015 r. – w 70. rocznicę tragicznych 
wydarzeń.  

centrum dokumentacji deportacji Górnoślązaków do Zsrr
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Spór pod lipami Zapowiedź

Pod koniec lipca w radzionkowskim magistracie odbyła się konferencja prasowa do-
tycząca planowanego remontu ulicy Pod Lipami. Przypomnijmy, że droga, która pro-
wadzi do Radzionkowa, znajduje się w granicach administracyjnych Piekar Śląskich. 
Spór o to, która z gmin ma ją wyremontować, sięga 2004 roku. Kilka tygodni temu 
Piekary zdecydowały, że poniosą koszty remontu, ale wprowadzą zakaz ruchu cięża-
rówek. Jednak to ograniczenie oznacza brak dojazdu do lokalnych przedsiębiorstw 
z Radzionkowa. 

w POsZuKiwaNiu POrOZumiENia
Stan techniczny ulicy Pod Lipami od kilku lat pozostawiał wiele do życzenia.  Jednak prace remontowe od-
wlekano ze względu na wysokie koszty. Pod Lipami to boczna ulica, ale chętnie korzystają z niej kierowcy 
jadący do Radzionkowa i Piekar Śląskich. Poruszają się tędy również ciężkie samochody, które dojeżdżają 
do znajdujących się w okolicy zakładów. Zdaniem władz Piekar Śląskich, to właśnie one przyczyniły się do 
zrujnowania nawierzchni. Piekary liczyły na to, że radzionkowski samorząd będzie partycypował w kosztach 
remontu i wyda na ten cel  300 tys. zł. Radzionków uznał, że to stanowczo za dużo, tym bardziej, że nie jest 
właścicielem drogi.
–  Nie słyszałem o takim przypadku, w którym władze jakiegoś miasta domagają się od władz innego miasta, by 
łożyły na naprawę swojej drogi. To zupełnie nieuzasadnione oczekiwanie. Obecnie trwa przebudowa ulicy Strzel-
ców Bytomskich w Bytomiu, a w efekcie wielu bytomian dojeżdża do swoich domów przez Radzionków. Mimo 
to nie wpadłbym na to, by żądać od władz Bytomia pieniędzy na remont naszych dodatkowo obciążonych ulic 
– mówił podczas konferencji burmistrz Gabriel tobor. 
Przypomniał, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat pojawił się nawet pomysł, aby przesunąć granice 
miast. Koncepcja przewidywała ustalenie nowej linii granicznej wzdłuż drogi DW 911 do skrzyżowania DW 
911 z ulicą Papieża Jana Pawła II. Jednak władze Radzionkowa nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Nic dziw-
nego – gmina dostałaby nieużytki, a oddała działki z płacącymi podatki firmami.

OGraNicZENiE NiEZGOdNE Z PrawEm 
Na początku tego roku sprawa nabrała tempa. stanisław Korfanty – prezydent Piekar Śląskich, poinformo-
wał, że latem gmina zamierza naprawić nawierzchnię ulicy. Po wykonaniu remontu ma się zmienić kategoria 
drogi i będzie ona dostosowana do ruchu samochodów o masie do 3,5 t. Ograniczenie tonażu na tej drodze 
to spore utrudnienie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność po radzionkowskiej stronie. W tym 
dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
–  W Zakładzie trwa remont jednego z kotłów. Po postawieniu znaku ograniczającego tonaż mogą wystąpić prze-
rwy w dostawie ciepła do Radzionkowa i Bytomia – twierdzi burmistrz Radzionkowa, Gabriel Tobor. Zaznaczył 
również, że proponował prezydentowi Korfantemu polubowne rozwiązanie problemu. 
–  Jako gmina, mamy wiele sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Budo-
wy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanych „schetynówek”. Nasze wnioski są dobrze przygotowane i zawsze otrzymują 
wysoką ocenę. Dlatego zaoferowałem Piekarom wspólne wystąpienie o dotację na remont ulicy. Taki wniosek 
Piekary złożyły samodzielnie, ale został on nisko oceniony i odrzucony – tłumaczy burmistrz Tobor. 
Radzionków, chcąc uniknąć wprowadzenia zakazu wjazdu ciężarówkom na ulicę Pod Lipami, szuka pomocy 
w różnych miejscach. Stosowne pisma skierowano do marszałka województwa śląskiego, wojewody ślą-
skiego, a także do szefa śląskiej policji oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystkich 
powiadomiono o zamierzeniach Piekar, przypominając, czym one mogą skutkować: zagrożeniem prawi-
dłowego funkcjonowania ciepłowni, a co za tym idzie, pozbawieniem ogrzewania tysięcy bytomian i ra-
dzionkowian. Nie będzie też dojazdu do firm prywatnych. 
– Mam nadzieję, że decyzja o ustanowieniu zakazu po wyremontowaniu nawierzchni zostanie uchylona. Jeśli nie, 
to sami ją zaskarżymy – zapowiada Tobor. Podkreśla, że ograniczenie dostępu do ulicy Pod Lipami jest nie-
zgodne z prawem oraz planem zagospodarowania przestrzennego. 

(mm)

Jubileusz 
„Harfy”

25 października chór „Harfa”, najstarszy 
zespół śpiewaczy w  regionie, obchodzi 
95-lecie swojej działalności. Koncert jubi-
leuszowy z tej okazji odbędzie się w Cen-
trum Kultury „Karolinka” i rozpocznie się 
o godzinie 17.00. Patronat nad obchoda-
mi jubileuszowymi sprawuje dr Gabriel 
tobor, burmistrz Radzionkowa. 

Początek historii chóru „Harfa” datuje się 
na rok 1919, kiedy zorganizowano sekcję 
śpiewu przy Towarzystwie Gimnazjalnym 
„Sokół”, zmieniając z  czasem jej nazwę 
na Towarzystwo Śpiewacze Radzionków. 
Obecna nazwa została przyjęta dopiero 
w 1924 roku. Za założycieli chóru uznaje 
się J. Ogiermana i W. Mazura. 
Niestety II wojna światowa uniemożliwi-
ła pracę zespołu, który wrócił na scenę 
po zakończeniu działań zbrojnych. Rok 
1950 znów wiązał się z  przeszkodami 
– decyzje polskich władz doprowadzi-
ły do rozwiązania chóru „Harfa”, który 
chcąc przetrwać, zaczął szukać wspar-
cia w KWK Bytom. Prawie 40 lat później, 
w 1988 roku, odchodzi dyrygent najdłu-
żej związany z  zespołem – Henryk Goj. 
Dziś funkcję dyrygenta pełni Barbara 
stanisz, która współpracuje z zespołem 
od 1995 roku. Prezes alicja Ossowska 
sprawuje pieczę nad 38-osobowym chó-
rem od 2008 roku. 

Mianowania 
nauczycieli

21 sierpnia w Zakładzie Placówek Oświa-
towych miały miejsce egzaminy nadające 
tytuł nauczyciela mianowanego. Stopień 
ten uzyskały trzy Panie – dwie nauczyciel-
ki w Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka – 
Patrycja słupik oraz agnieszka rudoll, 
a także daria Nockowicz, wychowawca 
w Przedszkolu nr 4. 

Uroczystość wręczenia w Urzędzie Miasta aktów 
nadania stopnia awansu zawodowego
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PisZĄ dO KuriEra

radzionków znów do Bytomia, tworóg do Lublińca a Zbrosławi-
ce do Gliwic. Czy to realny scenariusz? – zadaje pytanie dziennikarz 
Dziennika Zachodniego, zapewne zainspirowany wywodami Pani Sta-
rosty w Gwarku. 
Zastanawia mnie, skąd takie pomysły. Już chciałem przytoczyć słowa 
polskiego aforysty Sławomira Kuligowskiego –„Bóg, dając niektórym 
rozum, powinien do niego dołączyć instrukcję obsługi”– ale przecież 
głupoty nie można zarzucić Pani Staroście. Nie rozumiejąc o co chodzi, 
przeczytałem spokojnie tekst jeszcze raz. Prawdziwa sztuka perswazji, 
umiejętne opisanie swojego punktu widzenia i przekonanie czytelni-
ków do swoich racji, wmawiając im jednocześnie, że to wszystko po-
mysły Inicjatywy Obywatelskiej. A więc retoryka wyborcza, tylko cze-
mu tak dużo złej woli, skąd te upiory, gdzie szczerość i otwartość, którą 
zawsze przypisywałem Pani Staroście. Kampania strachu?

Odpowiedź znajdziecie Państwo w piosence Budki Suflera:

Kiedy rozum zaśnie, kiedy pójdzie spać,

To jest pora właśnie, by się bać.

Gdy się rozum traci, choćby mały gram,

Diabeł się bogaci, mówię wam.

Nie musisz mówić nic, sam o tym dobrze wiem,

Kiedy nasz rozum śpi, demony budzą się,

Ludzie wciąż błądzą tak, jakby stracili wzrok,

Kiedy rozumu brak, ziemię ogarnia mrok.

Bo kiedy rozum śpi, to tak jak w czarnych snach,

Zaczynają nami rządzić, razem gniew i strach...

Gabriel tobor
Burmistrz Miasta Radzionków

Kiedy rozum śpi,
budzą się demony

Wakacyjne wycieczki Związku 
Emerytów i Rencistów

ciekawi świata emeryci wybrali się w tym roku na trzy trzydniowe wy-
cieczki. W lipcu zwiedzaliśmy Opatów – najstarszą na świecie Kopalnię 
Krzemienia Pasiastego, romantyczny park Czartoryskich w Puławach oraz 
Zamek w Janowcu. Mieliśmy okazję podziwiać również renesansowe za-
bytki Kazimierza Dolnego i Sanktuarium Matki Boskiej w Wąwolnicy, zwa-
ne „lubelską Częstochową”. Ostatnim punktem lipcowej wycieczki był krót-
ki pobyt w uzdrowisku Nałęczów. 
Sierpień to czas wędrówek po Dolnym Śląsku. Zwiedziliśmy i modliliśmy 
się w dwóch opactwach: Henrykowie i Krzeszowie, w przepięknie odno-
wionej Bazylice Matki Boskiej Łaskawej. Po zwiedzeniu opactwa Cystersów 
zobaczyliśmy najstarszą w Polsce kopalnię złota w Złotym Stoku. Nie lada 
atrakcją było zwiedzanie zamku Książ. Szczególnie urzekły nas piękne ta-
rasy zamkowe.
Podczas kolejnego sierpniowego wyjazdu udaliśmy się na Słowację do 
wód termalnych, aby podreperować nasze zdrowie. Zwiedziliśmy Kopiec 
Kościuszki w Krakowie i Jaskinię Lodową w Dolinie Demianowskiej na Sło-
wacji. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się, aby pomodlić się w Sanktu-
arium Matki Boskiej w Ludźmierzu. 
W czasie zwiedzania nasi emeryci byli zachwyceni i zaciekawieni pięknymi 
zabytkami naszego kraju oraz ich historią.  

alicja Ossowska

Gala regionalnych 
przedsiębiorców
w sobotni wieczór 30 sierpnia w Pałacu w Brynku miała miej-
sce coroczna Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich 
Górach, podsumowująca XIV finał konkursu o  nagrodę Krusz-
ca Biznesu. Wtedy też rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu 
o  statuetkę „Spiżowy Jorg”. Wyróżnienie, przyznawane przez 
burmistrza Radzionkowa, trafia do firm przyczyniających się do 
rozwoju gospodarczego, jak i promocji miasta Radzionków. Te-
gorocznym laureatem statuetki został Ośrodek szkoleniowo-
usługowy „rajd” ryszard walc. Firma oferuje kursy nauki 
jazdy, przewozy autokarowe na terenie całego kraju oraz kursy 
dokształcające zawodowych kierowców. W  ośrodku mieści się 
również sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi. 
Jak co roku, impreza przyciągnęła reprezentantów kluczowych 
dziedzin życia politycznego, społecznego, kulturalnego oraz go-
spodarczego. Jednak najbardziej zainteresowanymi byli oczywi-
ście przedsiębiorcy z naszego regionu. Gala była również okazją 
do nawiązania nowych kontaktów czy pozyskania inwestorów. 
Wydarzenie miało na celu propagowanie idei przedsiębiorczości 
oraz wzorców zarządzania firmą godnych naśladowania. 

KARTA 
DUŻEJ RODZINY

ZOstaŃ PartNErEm

Zachęcamy podmioty publiczne i  prywatne działające na te-
renie Radzionkowa do przystąpienia do programu „Karta Dużej 
Rodziny”. Celem Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do 
kultury, aktywnego spędzenia czasu oraz obniżenie kosztów co-
dziennego życia. Warunkiem udziału w programie jest zapewnie-
nie ulg i  zniżek, bądź innych dodatkowych uprawnień rodzinom 
posiadającym przedmiotowe Karty. Uczestnictwo w  programie 
odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu, któ-
ry do niego przystąpi. Partnerzy programu zyskują prawo do po-
sługiwania się logo: „ Tu Honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Dla firm i  instytucji udział w  programie oznacza szereg korzy-
ści: prestiż, promocję (zamieszczenie informacji o  oferowanych 
ulgach w rządowym serwisie www.rodzina.gov.pl), współtworze-
nie pierwszego w  Polce ogólnopolskiego programu dla dużych 
rodzin, współkreowanie wraz rządem, pozytywnego wizerunku 
wielodzietności- tak istotnej dla rozwoju demograficznego Polski.

Osobą wyznaczoną do koordynowania spraw związanych z Kartą 
Dużej Rodziny w  Śląskim Urzędzie Wojewódzkim jest Agata Ma-
tyszkiewicz (tel. 32 207-78-06, e-mail: matyszkiewicz@katowice.
uw.gov.pl). 
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10 czerwca ponad dwadzieścioro młodych osób wędrowało po mieście, 
próbując jak najszybciej odnaleźć ukryty skarb. Dwuosobowe zespoły mia-
ły do przejścia 7 punktów kontrolnych, a na każdym z nich czekały na rozwi-
kłanie łamigłówki, szyfrogramy, krzyżówki, puzzle i wiele innych zagadek. 
Ich poprawne rozwiązanie pozwalało przejść do następnego etapu gry. Po-
stawione zadania – o różnym stopniu trudności – wymagały sprytu, umie-
jętności kojarzenia miejsc i faktów, a także umiejętności pracy zespołowej.
Emocji nie brakowało, a nagrodzeni zostali nie tylko zwycięzcy. Celem pro-
jektu było zachęcenie uczestników do kreatywnego myślenia oraz pogłę-
bienie, poprzez zabawę, wiedzy na temat swojego miasta – jego historii, 
tradycji i śląskości. Uczestnicy mieli niebywałą okazję do spojrzenia na ota-
czającą przestrzeń miejską z zupełnie innej perspektywy. 

halina Zgoda 

Viii dNi radZiONKOwa

Zabawa na całego!
Setki mieszkańców i gości bawiło się podczas tegorocznych, ósmych 
Dni Radzionkowa. Podczas kulminacyjnych obchodów święta mia-
sta (13-15 czerwca) na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej muzyki 
rozrywkowej – zespół Bracia i Grzegorz Poloczek, który porwał pu-
bliczność do wspólnej zabawy.

Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się już 30 maja IX Integracyjnym Pik-
nikiem Rodzinnym. W kolejnych dniach organizatorzy przygotowali kilka-
naście imprez rekreacyjno-kulturalnych dla młodszych i  starszych miesz-
kańców Radzionkowa. Wśród nich m.in. zorganizowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną Tydzień Głośnego Czytania „Czytanki – przytulanki”, 
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt (4 czerwca), koncert chóru „Har-
fa + Goście” (5 czerwca), XII Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie nad 
Zalewem Przeczyce (7 czerwca), VI Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu 
(12 czerwca). Sporym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa ręko-
dzieła Zofii Zychy „Pasja tworzenia”, którą do 30 czerwca można było oglą-
dać w radzionkowskiej bibliotece. 
Prawdziwe tłumy podziwiały kolorowy i rozbawiony Korowód, który w pią-
tek 13 czerwca przeszedł ulicami Radzionkowa. Tradycyjnie wzięli w  nim 
udział przedstawiciele władz gminy, przedszkoli, szkół i organizacji poza-
rządowych. W sobotnie popołudnie publiczność rozgrzewały młodzieżo-
we zespoły: RedCute, Indi i Coria, których muzykę cechują ostre, gitarowe 
brzmienia. Następnie scena należała już do zespołu Bracia, na czele którego 
stoją Piotr i wojciech cugowscy. Niedzielne wydarzenia tradycyjnie miały 
rodzinny charakter. Przed widzami prezentowali się  wychowankowie Filii 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury oraz grup działających przy 
CK „Karolinka”, a także zespół Kiersi i zwyciężczyni Talentiady 2013 – mar-
tyna Zygadło. Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Poloczek, którego ra-
dzionkowska publiczność przyjęła entuzjastycznie. Przeboje, w których nie 
brakuje nawiązań do śląskich krajobrazów i tradycji, na przemian wzruszały 
i bawiły słuchaczy. Na zakończenie zabawy odbył się widowiskowy pokaz 
sztucznych ogni. 

Gra Miejska

w maju zbiory Filii Bibliotecznej mBP przy ul. Kużaja 19 zostały 
wzbogacone o księgozbiór dziecięcy. Starannie przygotowany i wy-
selekcjonowany, w  którym, oprócz klasyki, nie zabrakło nowości 
wydawniczych i bestsellerów, czeka na najmłodszych czytelników. 
Na przełomie lutego i marca w naszej placówce trwał konkurs na 
nazwę dla dziecięcej biblioteki – rywalizację wygrała propozycja 
„Oczytanka” i taką nazwę nosi wypożyczalnia. Zaszczyt jej otwarcia 
i przecięcia czerwonej wstęgi przypadł panu burmistrzowi.
Swobodny dostęp do półek, możliwość bezpośredniego kontaktu 
z  książką, „myszkowanie” na półkach w  poszukiwaniu upatrzonej 
pozycji – mamy nadzieję, że wszystko to przyciągnie najmłodszych 
jak przysłowiowy magnes. Serdecznie zapraszamy!
Wystarczy jedynie zajrzeć do biblioteki, uchylić drzwi i... zostać czy-
telnikiem. 

Nowa wypożyczalnia 
dziecięca

cO słychaĆ w BiBLiOtEcE
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KarOLiNKa

Fyrtek powrócił

Na inaugurującej gali zaprezentowały się trzy przybyłe z zagranicy 
zespoły: „Lovech” z Bułgarii, „Kitka” z Macedonii, „Zorachka” z Bia-
łorusi oraz gospodarze  imprezy – „Mały Śląsk”. Na zakończenie 
dnia do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich zespół Kiersi, który 
w połowie tworzą członkowie ZPiT „Mały Śląsk”. Biesiadowano do 
późnego wieczora. 
W  drugim i  trzecim dniu festiwalu, oprócz występów na scenie 
„Karolinki”, zespoły prezentowały się także na wyjeździe. Mimo 
zmiennej pogody, młodzi artyści tańczyli i śpiewali najpierw w Ko-
szęcinie, później podczas Dożynek Powiatowych w  Świerklańcu. 
Tegoroczny festiwal wyszedł więc poza granice Radzionkowa, to 
element wyróżniający go od poprzednich edycji. 
Na zamykającym imprezę koncercie wszystkie grupy taneczne za-
prezentowały barwny materiał  wokalno-taneczno-plastyczny wy-
pracowany wspólnie w poprzednich dniach  podczas warsztatów. 
Oklasków nie było końca. 
Dla zagranicznych, młodych uczestników festiwalu, „Fyrtek” to nie 
tylko występy, ale także lekcja tradycji regionu śląskiego, a nawet 

polskiej kultury. Mogli ją poznać dzięki gościnności rodzin dzieci 
„Małego Śląska”, które na okres trwania festiwalu przyjmowały ich 
w swoich domach. Jak również, przygotowanej przez organizato-
rów imprezy, wspólnej nauce poloneza, krakowiaka, biesiady przy 
ognisku, wyjazdów do Krakowa i Muzeum Chleba.  
– Nie dokonalibyśmy tego wszystkiego bez współpracy z najstarszymi 
przedstawicielami grupy „Mały Śląsk” oraz ogromnego zaangażowa-
nia rodziców dzieci tańczących w naszym zespole i wielu pojedynczych 
osób,  przyjmujących  z  ogromną  życzliwością  naszych  małych  gości 
pod swój dach – podsumowywała festiwal dyrektor CK „Karolinka” 
justyna Konik.

Całej imprezie towarzyszyła niezwykle ciepła, rodzinna atmosfe-
ra. O tym, że kolejny „Fyrtek” przejdzie do historii kultury naszego 
regiony jako udana impreza, świadczy galeria fotografii roześmia-
nych dzieci i młodzieży – bohaterów festiwalu i przybyłej na niego 
licznie publiczności.

Począwszy od 29 sierpnia, przez kilka dni miasto Radzionków należało do młodzieży. Klucze do miasta przejęli repre-
zentanci Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, a tym samym wszyscy młodzi ludzie biorący udział w kolejnej edycji festi-
walu „Fyrtek”. Takim symbolicznym gestem rozpoczął się VII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklo-
rystycznych w Centrum Kultury „Karolinka”. 
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W  Centrum Kultury „Karolinka” 19 wrze-
śnia o  godz. 17.00 zaprezentowany zosta-
nie spektakl „Promieniowanie ojcostwa”, 
oparty na dramacie Karola Wojtyły w reży-
serii Artura Dziurmana. 

„Promieniowanie Ojcostwa” to jeden z ostat-
nich dramatów Karola wojtyły. Celem tego 
trudnego filozoficznie, ale bardzo dojrzałego 
tekstu, jest ukazanie psychologii człowieka 
i jego wiary. artur dziurman – znany polski 
aktor filmowy, który jest reżyserem spekta-
klu, w  bardzo pomysłowy sposób dokonał 
adaptacji dramatu papieża. Połączył ze sobą 
dwie rzeczywistości – tą, z jaką muszą zma-
gać się członkowie „Sceny Moliere”, teatru 
skupiającego m.in. aktorów niewidomych 
i niedowidzących, z rzeczywistością dramatu 
Wojtyły. 
Tekst sztuki, będącej współczesną odmianą 
moralitetu, jest głęboki i przenikliwy. Przed-
stawia dojrzewanie do ojcostwa, do postawy 
odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
do moralnego obowiązku za siebie i innych. 
Nie jest to łatwe, kiedy coraz powszech-

niejsze staje się dzisiaj określanie wartości 
człowieka poprzez pieniądze, zawiązywanie 
układów – zamiast budowania społecznych 
więzi.
Poprzez tekst, bardzo nowoczesne łączenie 
teatralnych i  filmowych środków wyrazu 
artystycznego, grę aktorów (których reży-
ser traktuje nieco jak Tadeusz Kantor), Artur 
Dziurman zmusza widza do myślenia o spra-
wach niełatwych, ale najważniejszych.
W  przedstawieniu zobaczymy wybitnych 
aktorów: magdalenę sokołowską, macieja 
jackowskiego, iwonę chamielec oraz ze-
spół teatralny ITAN.
Zapraszamy w  piątek, 19 września 2014 
o  godz. 17.00. Wstęp wolny. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w Impresariacie Centrum 
Kultury „Karolinka”
Prezentacja spektaklu „Promieniowanie oj-
costwa” wg Karola Wojtyły w reżyserii Artura 
Dziurmana przez Integracyjny Teatr Aktora 
Niewidomego jest dofinansowana przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych PFRON. 

W  Centrum Kultury „Karolinka” dobiega końca remont sali 
widowiskowej wraz z  zapleczem, stąd też oferta wakacyjna 
ośrodka zakładała głównie wyprowadzanie dzieci i młodzie-
ży poza swoją siedzibę. A jak już wyprowadzać poza budynek, 
to szkoda się ograniczać. I właśnie dlatego Centrum Kultury 
„Karolinka” zorganizowało m.in. wycieczki krajoznawcze do 
Ogrodzieńca i Pszczyny. 

Ogrodzieniec to ośrodek turystyczny leżący na Szlaku Orlich 
Gniazd. Przez centrum miasta przebiega niebieski Szlak Wa-
rowni Jurajskich. W pobliżu miasta znajdują się Zamek Ogro-
dzieniec oraz Gród Królewski na Górze Birów. Początki miasta 
sięgają prawdopodobnie XI wieku. 
Wycieczka do Pszczyny rozpoczęła się od zwiedzania Zagro-
dy Żubrów, gdzie można było zapoznać się ze zwyczajami 
największych europejskich ssaków, a także poznać inne zwie-
rzęta zamieszkujące tereny południowej Polski tj. muflony, 
jelenie, sarny, daniele, kaczki krzyżówki, kazarki rdzawe, ber-
nikle, gęsi łabędzionose, łabędzie oraz pawie indyjskie. 
A  dalej przez piękny pszczyński park spacerem udaliśmy 
się do skansenu, czyli Zagrody Wsi Pszczyńskiej. To cudne 
miejsce zachwyciło wszystkich. W autentycznych wnętrzach 
domów zebrano wiele oryginalnych sprzętów, przedmio-
tów, mebli. Zakończeniem spotkania z  Pszczyną był pobyt 
w  średniowiecznym świecie Warowni Pszczyńskich Rycerzy. 
W programie znalazły się gry i zabawy prowadzone przez ani-
matorów, a  dużym zainteresowaniem cieszył się wielki, śre-
dniowieczny plac zabaw. 

Wakacyjne wycieczki

Koncert
na otwarcie
Burmistrz Radzionkowa zaprasza na 
Koncert Galowy z okazji inauguracji no-
wej sali widowiskowej w Centrum Kultury 
„Karolinka”. 

Po remoncie trwającym 12 miesięcy i obej-
mującym przebudowę i modernizację sali 
widowiskowej wraz z całym zapleczem 
technicznym, nadszedł czas na prezentację 
nowej, wyremontowanej sali. Jest to wciąż 
największa, a w tej chwili już najnowocze-
śniejsza sala w powiecie tarnogórskim.
Koncert inauguracyjny odbędzie się 
14 września 2014 r., w niedzielę. Początek 
o godz. 16.00. 
Na  scenie  zaprezentują  się  soliści:  Anna 
Leśniewska  (sopran),  Justyna Kopiszka 
(mezzosopran),  Oskar Jasiński  (tenor) 
oraz  Orkiestra  Śląskiej  Operetki  Kameral-
nej  pod  dyr.  Marzeny Mikuły-Drabek. 
Scenariusz i prowadzenie koncertu – Jacek 
Woleński. 
Bilety na koncert: 15 zł 

Promieniowanie Ojcostwa
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PisZĄ dO KuriEra

Uroczyste pożegnanie absolwentów
26 czerwca w gościnnych progach auli Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Śląskich odbyła się uroczysta akademia poże-
gnalna absolwentów Gimnazjum im. Ojca Lu-
dwika Wrodarczyka w  Radzionkowie – rocz-
nik 2011-2014.
Pan dyrektor, marek Napieraj, wygłosił naj-
ważniejsze w tym dniu słowa: „Ogłaszam, że 
jesteście ABSOLWENTAMI Gimnazjum im. 
Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie”. 
Nadszedł również czas na kolejną część tego 
pożegnalnego spotkania. Była to niespo-
dzianka przygotowana przez nauczycieli 
wraz z  wtajemniczonymi uczniami, będąca 
wyrazem podziękowania za zapał, wrażli-
wość i postawę uczniów oraz wspaniałą Galę 
Ludwików, przygotowaną dla nauczycieli na 
komersie. W  tej części wystąpili nauczyciele 
ze specjalnie przygotowanym dla uczniów 
programem. Zobaczyliśmy przepiękny taniec 
w  choreografii i  wykonaniu pani agnieszki 
jochlik, której towarzyszyły utalentowane 
tanecznie uczennice klasy III c – alicja i  ju-
lia. Artystki tańczyły przy akompaniamencie 
subtelnie i  pięknie wykonanej przez tego-

rocznych absolwentów, łukasza i  domini-
kę, piosenki. Były „przeprosiny” dla uczniów 
wygłoszone przez nauczycieli (za np. „zbyt 
wysokie” wymagania, gnębienie ich sym-
foniami itp.). Była piosenka Marka Grechu-
ty z  przesłaniem „Dni, których nie znamy”, 
wykonana przez z-cę dyr.  weronikę sitarz, 
księdza Krzysztofa Pysznego, pana Leszka 
sudera oraz absolwenta szkoły z  roku 2008 
Błażeja Bryka. Był trzyczęściowy taniec 
(walc z  niespodzianką) wykonany brawu-
rowo i  z  ogromnym wdziękiem przez panie 
Agnieszkę Jochlik, Barbarę skibę oraz pana 
Leszka sudera wraz z asystującymi im w re-
alizacji tej pięknej choreografii tegorocznymi 
absolwentami: adrianną, dawidem i  łu-
kaszem. Ostatnim akcentem spotkania była 
wspomnieniowa prezentacja zdjęć z życia ab-
solwentów, której towarzyszyła piosenka „Ale 
to już było” wykonana również przez Błażeja. 
A oto informacja o sukcesach naszych absol-
wentów:

•  Najwyższą średnią ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły wypracował Łukasz 
Ungier z kl. III c

•  Najwyższy wynik w szkole na Egzaminie 
Gimnazjalnym uzyskał Łukasz Ungier 
z kl. III c

•  Do nagrody Burmistrza Miasta dla 
Absolwenta Szkoły za wysokie wyniki 
w nauce oraz sukcesy w konkursach 
przedmiotowych, sukcesy artystyczne 
i osiągnięcia sportowe Rada Pedago-
giczna wytypowała uczniów: z kl. III a – 
Dominikę Kwiatkowską; z kl. III c – 
Łukasza Ungiera, Łukasza Tomczyka, 
Patryka Zapałę, Szymona Kisiela oraz 
Dawida Jaruszewskiego; z kl. III d– Ni-
colę Cieplik i Anetę Szulc 

•  26 uczniów klas trzecich ukończyło szko-
łę z WYRÓŻNIENIEM (ich średnia ocen na 
świadectwie ukończenia szkoły wyno-
siła co najmniej 4,75): Szymon Badura, 
Piotr Wieczorek, Judyta Zimnoch, 
Dawid Jaruszewski, Dominika Patoń, 
Filip Mamot i Justyna Jon. 

mgr weronika sitarz
z-ca dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika 

Wrodarczyka w Radzionkowie

Wymiana młodzieżowa
Zbiórkę zorganizowaliśmy pod cK „Karolinka”. Podróż autokarem, 
który czekał na nas, trwała pięć godzin. Po przyjeździe na miejsce orga-
nizatorzy bardzo miło nas powitali i zaprowadzili do przygotowanych 
na czas pobytu w szkole partnerskiej sal, w których spędziliśmy kilka 
kolejnych dni. Po czasie poświęconym na rozpakowanie się i poznanie 
obiektu, mogliśmy udać się na obiad. Po posiłku, zgodnie z  zaplano-
wanym harmonogramem, zwiedziliśmy okolicę. Podczas spaceru po 
Boguszowie-Gorcach mieliśmy okazję poznać historię miasta. Po po-
wrocie rywalizowaliśmy w rozgrywkach sportowych z uczniami szkoły 
partnerskiej. Pierwszy mecz siatkówki nasza drużyna wygrała 2:0. W na-
stępnych grach niestety nie mieliśmy tyle szczęścia, zarówno mecz ko-
szykówki, jak i piłki nożnej wygrali gimnazjaliści z Boguszowa-Gorców. 
Zmęczeni zabawą, mogliśmy odpocząć przy wieczornym ognisku, po-
znając się coraz lepiej. Organizatorzy zadbali, by rozrywki były różno-
rodne i by każdy mógł znaleźć coś dla siebie – na koniec dnia wspólnie 
obejrzeliśmy film „Jeździec bez głowy”. 
4 czerwca również czekało dużo atrakcji. Pierwszą z nich było zwiedza-
nie Zamku Książ. Poznaliśmy historię kompleksu zamkowego i wiele 
faktów na temat życia i losów jego właścicieli. Następnie udaliśmy się 
do palmiarni, gdzie podziwialiśmy wspaniałe, egzotyczne rośliny z róż-
nych zakątków świata. Po powrocie do szkoły i krótkim odpoczynku, 
zwiedziliśmy mało historyczne miejsce – centrum handlowe, gdzie zje-
dliśmy deser i wybraliśmy się do kina.
Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych. Każdy mógł 
wybrać zajęcia, w których chciał wziąć udział. Po lekcjach wybraliśmy 
się na górę Dzikowiec. Ważnym wydarzeniem wizyty w partnerskiej 
szkole była ceremonia sadzenia krzewu upamiętniającego pobyt 
uczniów z Radzionkowa w Boguszowie-Gorcach. Zwieńczeniem wy-
jazdu była wizyta w Urzędzie Miasta, gdzie spotkaliśmy się z zastępcą 
burmistrza miasta.
Tuż przed wyjazdem dostaliśmy w  prezencie pamiątkowe płyty ze 

zdjęciami z pobytu, pamiątkowy dyplom oraz komplet piłek. Poże-
gnaliśmy się z nowymi kolegami i koleżankami i wróciliśmy do do-
mów. Wyjazd był bardzo udany. Poznaliśmy nowe, ciekawe miejsca 
oraz interesujących ludzi, z którymi mamy zamiar utrzymywać kon-
takt. Teraz czekamy na swoich kolegów i koleżanki u siebie – w Ra-
dzionkowie. 

agnieszka dunal,
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
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Kiedyś piłka ręczna była bardzo popularna, 
wielu zapewne pamięta jeszcze rozgrywki li-
gowe z  udziałem męskich i  żeńskich drużyn 
z Radzionkowa. Transmisje telewizyjne i sukce-
sy naszej reprezentacji przyczyniły się do tego, 
że szczypiorniak staje się coraz popularniejszy, 
dlatego po raz pierwszy na hali sportowej 
w  Radzionkowie MOSIR zorganizował Waka-
cyjny Turniej Piłki Ręcznej dla amatorów. W za-
wodach wzięły udział drużyny z Radzionkowa, 
Bytomia, Tarnowskich Gór i  Piekar Śląskich 
(dopuszczono do zawodów bardzo młodych 
14-15 letnich zawodników trenujących w Olim-
pii). Z racji że trwa obecnie „sezon ogórkowy”, 
drużyny musiały zamienić swoje standardowe 
nazwy na… warzywa. W pierwszym historycz-
nym turnieju piłki ręcznej, w  którym poziom 
był bardzo wyrównany, a  w  poszczególnych 
spotkaniach o zwycięstwie decydowała jedna 
bramka, zwyciężyła drużyna Ogień Tarnow-

skie Góry, czyli „Buraki”, przed WOPR i Przyja-
ciele – „Szczypiorki”, trzecie miejsce zajęła ra-
dzionkowska drużyna Kitowcy – „Rzodkiewki”, 
a o podium otarła się bardzo młoda drużyna 
MKS Olimpia Piekary – „Botwinki”. Pomimo że 
większość zawodników stanowili amatorzy, 
z  przyjemnością oglądało się wszystkie po-
jedynki. Na uwagę zasługują miła atmosfera, 
zachowanie zawodników, a  szczególnie ich 
radość po strzeleniu każdej bramki. Odwagą 
i walecznością wykazały się dwie panie, które 
zagrały wraz z mężczyznami w turnieju – syl-
wia warczok i justyna Guzy, które wystąpiły 
w drużynie WOPR i Przyjaciele. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się również młodzi zawodnicy 
z Piekar Śląskich – znacznie młodsi, niżsi i lżejsi 
niż ich dorośli rywale. Gratulacje dla wszystkich 
zawodników za sportową walkę fair i  dostar-
czenie wielu emocji. Do zobaczenia na kolej-
nym turnieju. 

Wyniki:
I miejsce: sandra Gołdowska (Gliwice)/ 
wojciech dziembała (Gliwice) 
II miejsce: agata Zjeżdżałka (Bytom)/
jarosław wołczyk (Będzin) 
III miejsce: sonia turant (Piekary Śląskie)/ 
Kamil Królikowski (Siemianowice Śląskie) 

miEjsKi OŚrOdEK
sPOrtu i rEKrEacji

Emocjonujący
turniej

Po raz kolejny amatorów piłki plażowej 
przywitał upał rodem z  tropików. Nie 
zniechęciło to jednak zawodników, któ-

rzy przybyli na Księżą Górę, aby wziąć udział 
w Turnieju Siatkówki Plażowej Mikstów. W za-
wodach wystartowało 17 par, które rozgrywa-
ły mecze w  systemie brazylijskim. Uczestnicy 
przyjechali z całego regionu m.in. z Piekar Ślą-
skich, Bytomia, Gliwic, Świętochłowic, Kalet. 
Między meczami zawodnicy mogli skorzystać 
z kąpieli w basenach. Każdy z siatkarzy otrzy-
mał pamiątkowy dyplom, a najlepsi puchary. 

Choć daleko 
do morza…

Jak co roku, w  ramach obchodów Dni 
Morza w Radzionkowie boiska do siat-
kówki plażowej na Księżej Górze prze-

kształciły się w  wielką plażę. Do udziału 
w  konkursie rzeźby z  piasku przystąpiło 
około 100 osób, głównie dzieci, ale i kilko-
ro dorosłych pomagało swoim pociechom 
w tworzeniu ciekawych budowli. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, tematyka rzeźb i bu-
dowli była bardzo różnorodna. Powstawały 
tradycyjne zamki, warownie, ale domino-
wały zwierzęta: żółwie, jaszczurki, ośmior-
nice, delfiny, foki, nie zabrakło też biedro-
nek czy misia w czapeczce. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał upominek, a  najlepsi 
nagrody rzeczowe. Mamy wrażenie, że bar-
dziej przejęci konkursem byli rodzice czy 
dziadkowie, więc w przyszłym roku planu-
jemy również konkurs dla dorosłych. 

Sportowy sezon ogórkowy

Po raz kolejny uczniowie klas sportowych 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kul-
tury Fizycznej SP 2 Radzionków włączyły się 
do ogólnopolskiej akcji. Tym razem był to Na-
rodowy Dzień Sportu. Zorganizowano akcję 
„Cały Radzionków gra w tenisa”. Dla chętnych 
zorganizowano bezpłatną możliwość zagra-
nia w minitenisa na ulicach Radzionkowa. Na 
ulicy Śródmiejskiej w  tym dniu stanęło pięć 
kortów, które cały czas były oblegane przez 
dzieci, rodziców, jak również dziadków. Mimo 
niesprzyjającej momentami pogody, pojawi-
ło się wielu miłośników tenisa i wzięło udział 
w akcji. 

Narodowy 
Dzień Sportu
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PisZĄ dO KuriEra

Edukacja regionalna 
w Przedszkolu nr 4

Sukces naszych uczniów!

16 kwietnia odbył się w  szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Radzionkowie kolejny Ogólnopol-
ski Konkurs Historyczny OXFORD. 
Do rywalizacji przystąpiło 11 uczniów 
z piątych i szóstych klas, którzy mieli 
okazję sprawdzić swoją wiedzę histo-
ryczną w skali ogólnopolskiej. W cią-
gu 45 minut uczniowie odpowiadali 
na 30 pytań testowych. Laureatami 
konkursu zostali uczniowie, którzy 
w teście zdobyli od 80 do 100 punk-
tów. Na wyniki czekaliśmy aż do 
czerwca, ale jak się okazało, było war-
to. Laureatem I  stopnia z  wyróżnie-
niem został uczeń klasy Va Filip wie-
czorek, który otrzymał maksymalną 
liczbę 100 punktów. Kolejne miejsce 

i  tytuł laureata II  stopnia otrzymał 
uczeń klasy Vb Filip cichowski z licz-
bą 92  punktów. Pozostali laureaci 
naszej szkoły to: mateusz Zaręba 
(84  pkt.), Kajetan wojciechow-
ski (84 pkt.) i  szymon szeremeta 
(80 pkt.).
Cieszymy się, że tak liczna grupa 
uczniów naszej szkoły została lau-
reatami prestiżowego konkursu 
wiedzy historycznej o  charakterze 
ogólnopolskim. Obiektywna ocena 
na tle innych szkół pozwoliła poznać 
poziom umiejętności uczniów naszej 
placówki. Gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszego zapału w posze-
rzaniu wiedzy historycznej. 

Barbara Zdebel 

Przedszkolny Zespół wo-
kalno-taneczny „Mini Mały 
Śląsk” to swoistego rodzaju 
„przedsionek” do lokalnego, 
istniejącego już 40 lat, Zespo-
łu Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk” 
w Radzionkowie.
Owocna współpraca dyrektor 
Przedszkola nr 4 w Radzionko-
wie – anny Gajkiewicz oraz 
dyrektor Centrum Kultury 
„Karolinka” w Radzionkowie – 
justyny Konik, promujących 
projekt edukacyjny zespołu 
„Mini Mały Śląsk” w roku szkol-
nym 2013/2014, w dość znacz-
nym stopniu przyczynia się do 
niestereotypowego krzewie-
nia gwary i wartości regional-
nych „małej ojczyzny”, już od 
najmniejszego szczebla edu-
kacji śląskich dzieci.
Istnienie od 2010 roku przed-
szkolnego zespołu „Mini 
Mały Śląsk” z tradycjami śro-
dowiskowymi to niewątpli-
wie novum w realizacji dzia-
łań muzyczno-rytmicznych 
i  regionalnych na poziomie 
kształcenia dzieci w  wieku 
4-6 lat. 
Przeogromne zaangażowa-
nie niezastąpionych rodzi-
ców dzieci należących w roku 
szkolnym 2013/2014 do „mi-
nizespołu”, prowadzonego 
podczas nieobowiązkowych 
zajęć dodatkowych w przed-
szkolu oraz autorski wkład 
pracy „rechtora” – nauczycie-
la „po godzinach” – staje się 
małym krokiem do budowa-
nia wzorców śląskiej rodziny. 
Z  tej zespołowej współpracy 
rodzą się sukcesy, a  tych jest 
całkiem sporo. Z  końcem 
roku szkolnego, z nieukrywa-
ną satysfakcją, zespół „Mini 
Mały Śląsk” może pochwalić 
się tegorocznymi prestiżowy-
mi osiągnięciami:

– I miejsce w międzymiasto-
wym III konkursie „GRYFNEJ 
GODKI” w Piekarach Śląskich,
– I miejsce w gwarowym 
przedsięwzięciu – III konkursie 
„Przidom do nos po niysz-
porach” w lokalnej parafii 
rzymskokatolickiej pod we-
zwaniem WNMP w Radzion-
kowie-Rojcy,
– II miejsce w kategorii 
„zespoły” na szczeblu woje-
wódzkim XXI Regionalnego 
Przeglądu Pieśni „Śląskie 
Śpiewanie” im. prof. adolfa 
dygacza.
Podsumowaniem niebywałej 
pracy dzieci, rodziców i  na-
uczyciela jest niezapomniana 
dla uczestników wycieczka 
integracyjna do Koszęcina 
(siedziby Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Hady-
ny), zorganizowana w ramach 
wspólnej inicjatywy zespołu. 
Wszystkim, którzy przyczynili 
się do istnienia i  rozwoju ze-
społu „Mini Mały Śląsk”, a któ-
rego końcowe efekty budzą 
podziw „rodzinnej” pracy dla 
zachowania tożsamości kul-
turowej mniejszości śląskiej, 
składam bardzo serdeczne 
podziękowania. Myślę, że 
reaktywacja zespołu w  roku 
szkolnym 2014/2015 (z nowymi 
członkami zespołu!) również 
przyniesie zamierzone efekty 
przedszkolnej edukacji regio-
nalnej na rzecz dobrej przy-
szłości Naszej Śląskiej Ziemi. 

Barbara Buchacz,
prowadząca autorski 
projekt edukacyjny: 

„Edukacja regionalna w Przed-
szkolu nr 4 w Radzionkowie”; 

nauczycielka przedszkola, 
inicjatorka i koordynatorka 

zespołu
„Mini Mały Śląsk”

O  tym, jak ważne są kompe-
tencje w  realizacji projektów 
lokalnych i  regionalnych, rozma-
wiano podczas czwartej międzyna-
rodowej konferencji naukowej, która 
w  dniach 10-11  czerwca odbyła się 
w  CK „Karolinka” w  Radzionkowie. 
Wzięło w  niej udział kilkudziesięciu 
naukowców z Polski, Brazylii, Czech, 
Francji, Kamerunu, Kanady i Włoch.
–  Celem  spotkania  jest  wymiana  do-
świadczeń,  możliwość  zbliżenia  teo-
retyków  z  praktykami,  spojrzenie  na 
problem z szerszej perspektywy i zna-
lezienie dobrych przykładów w innych 
krajach  – mówił podczas otwarcia 
spotkania, Gabriel tobor, burmistrz 
Radzionkowa, przewodniczący ko-
mitetu organizacyjnego konferencji.
To nie przypadek, że o ważnych te-
matach związanych z  projektami 
rozmawiano w Radzionkowie. W sie-
demnastotysięcznym mieście po-
wiatu tarnogórskiego samorząd, biz-
nes i nauka współpracują już od lat.
– Stoimy  przed  ważnymi  decyzjami 

związanymi  z  budową  strefy  central-
nej  z  Rynkiem  czy  rozwiązaniem  pro-
blemu  linii  kolejowej,  która  przecina 
miasto.  To  są  działania,  których  nie 
możemy  realizować  bez  pomocy  lu-
dzi  nauki.  I  tak  na  przykład  potrzeby 
mieszkańców  są  definiowane  dzięki 
badaniom  ankietowym  – mówi bur-
mistrz.
Podczas konferencji prof. Leszek Ża-
biński, rektor Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach i Klaudiusz 
siwiec, prezes Izby Przemysłowo-
Handlowej w  Tarnowskich Górach, 
podpisali porozumienie o współpra-
cy między instytucjami, które repre-
zentują.
Konferencja zorganizowana została 
przez Katedrę Badań Strategicznych 
i  Regionalnych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w  Katowicach, Urząd 
Miasta Radzionków oraz Izbę Prze-
mysłowo-Handlową w  Tarnowskich 
Górach. 

Paweł mikołajczyk 
pamedia.pl 

Jeśli projekt, to tylko 
z kompetentnymi ludźmi
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uchwały rady miasta

informuję, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku na XLV sesji, rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLV/417/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2025;
2. Uchwałę Nr XLV/418/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
3. Uchwałę Nr XLV/419/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2;
4. Uchwałę Nr XLIV/420/2014 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ul. Knosały 61a;
5. Uchwałę Nr XLIV/421/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie; 
6. Uchwałę Nr XLIV/422/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XLIV/423/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XLIV/424/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony; 
9. Uchwałę Nr XLIV/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony; 
10. Uchwałę Nr XLIV/426/2014 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku;
11. Uchwałę Nr XLIV/427/2014 w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu 

centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
12. Uchwałę Nr XLIV/428/2014 w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 

Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmia-
nie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699).

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. rudolf sobczyk

INFORMACJA

informuję, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku na XLVi  sesji, rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLVI/426/2014 w sprawie wniosku o ukierunkowanie działań prewencyjno-ochronnych w ramach procedur wynikających z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie środowiska;

2. Uchwałę Nr XLVI/430/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2013 r.;
3. Uchwałę Nr XLVI/431/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.;
4. Uchwałę Nr XLVI/432/2014 w sprawie 4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2025;
5. Uchwałę Nr XLVI/433/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
6. Uchwałę Nr XLVI/434/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
7. Uchwałę Nr XLVI/435/2014 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informa-

cyjnych towarzyszących budżetowi;
8. Uchwałę Nr XLVI/436/2014 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze, informacji o kształ-

towaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez 
gminę za I półrocze;

9. Uchwałę Nr XLVI/437/2014 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadającym Gminie Radzionków oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych;

10. Uchwałę Nr XLVI/438/2014 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
w Katowicach;

11. Uchwałę Nr XLVI/439/2014 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

12. Uchwałę Nr XLVI/440/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Unii Europejskiej, 
dla obszaru nr 4 położonego przy ul. Z. Nałkowskiej oraz dla obszaru nr 7 położonego przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie;

13. Uchwałę Nr XLVI/441/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzionków;
14. Uchwałę Nr XLVI/442/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Radzionków;
15. Uchwałę Nr XLVI/443/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2014 roku.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. rudolf sobczyk

informuję, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku na XLVii  sesji, rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XLVII/444/2014 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2025;
2. Uchwałę Nr XLVII/445/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
3. Uchwałę Nr XLVII/446/2014 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach;
4. Uchwałę Nr XLVII/447/2014 w sprawie zawarcia przez Gminę Radzionków porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami 

Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego;
5. Uchwałę Nr XLVII/448/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Szybowej w Radzionkowie”;
6. Uchwałę Nr XLVII/449/2014 w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bytom;
7. Uchwałę Nr XLVII/450/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia 

godzin ponadwymiarowych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w różnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszko-
lach oraz ustalenia wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów;

8. Uchwałę Nr XLVII/451/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XLVII/452/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XLVII/453/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/421/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Przychodni Lekarskiej „RAD-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. rudolf sobczyk
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95-lecie klubu

31 sierpnia odbyły się uroczyste ob-
chody 95-lecia Klubu Sportowego 

Ruch Radzionków. Impreza rozpoczęła 
się meczem oldbojów, w którym wzię-
ły udział legendy Ruchu Radzionków 
z rozgrywek Ekstraklasy. Przeciwnikiem 
Ruchu była Reprezentacja Śląska. Odbył 
się również mecz o mistrzostwo IV ligi, 
w  którym Ruch Radzionków pokonał 
Polonię Poraj (4:1).
Obchodom towarzyszył Piknik Rodzin-
ny, z  mnóstwem konkursów i  atrakcji 
dla dzieci. Na zakończenie zagrał zespół 
Silesian Brass Quartet.
Sponsorzy obchodów: PEC Bytom, 
Tanquid Polska Sp. z  o.o., Ekopol Gór-
nośląski Holding S.A., Praktiker Bytom, 
Developer i Recykling, Dar-Pol-Stal. 

ruch radzionków

Początek sezonu

Zwycięstwo 3:0 żółto-czarnym dały trafie-
nie wracającego do Ruchu po dwóch latach 
przerwy marcina dziewulskiego i  dwa 
gole nowego kapitana drużyny, damia-
na sadowskiego. Przy pierwszych dwóch 
bramkach duży udział miał doświadczony 
Piotr rocki, pewny występ na boku obrony 
zaliczył wychowanek, marcin trzcionka, 
a  trener wojciech Osyra czeka na powrót 
do treningów adama Giesy. Podobnie jak 
w przypadku Dziewulskiego, ta trójka piłka-
rzy wraca do Radzionkowa po dwóch latach 
gry w  innych klubach, a  każdy z  nich był 
podporą pierwszoligowego Ruchu. Jeśli do-
damy do tego przyjście wyróżniających się 
piłkarzy poprzedniego sezonu trzeciej ligi 
w  osobach andrzeja Buchcika czy woj-
ciecha Franiela, uchodzącego za jeden 
z  największych talentów, jakie w  ostatnich 
latach wyszły ze słynnej szkółki Stadionu 
Śląskiego, a ostatnio grającego w pierwszej 
lidze roberta smolińskiego, czy robiące-

go bardzo dobre wrażenie na treningach 
młodziutkiego bramkarza andrzeja dumi-
na, i podkreślimy pozostanie w zespole czo-
łowych piłkarzy poprzedniego sezonu, jak 
choćby tomasza wandzika, Patryka cep-
ka, sadowskiego, tadeusza urbainczyka 
czy damiana cziby, nie można dziwić się 
opiniom, że w  zespole Ruchu Radzionków 
upatrywać należy głównego pretenden-
ta do walki o  trzecią ligę. Pierwszy mecz 
w rozgrywkach ligowych, a także rozegrane 
tydzień wcześniej spotkanie Pucharu Polski 
z  Przyszłością Nowe Chechło, wygrane na 
boisku rywala aż 12:0, zdają się to w  pełni 
potwierdzać. W kolejnych meczach ligo-
wych nasz zespół wygrał: ze Slavią Ruda Ślą-
ska (2:0), Przyszłością Ciochowice (3:0) oraz 
LKS Kamienica Polska (4:1). Po dwóch latach 
rozczarowań – najpierw wycofania drużyny, 
a potem spadku z trzeciej ligi – kibice w Ra-
dzionkowie mogą mieć podstawy do opty-
mizmu i uśmiechu. 

Ruch Radzionków wrócił po letniej przerwie do gry o ligowe punkty. Rywali-
zację w czwartej lidze śląskiej rozpoczął od pokonania na własnym stadionie 
zespołu RKS Grodziec. 

Zawodnicy z Radzionkowa grając w grupie mistrzowskiej swojego rocznika 
zdobyli aż 25 punktów z 30 możliwych do zdobycia. Strzelili 41 goli, tracąc 
9. Zanotowali 8 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę. W pokonanym polu zostawili 
takie zespoły jak: Polonia Bytom, Andaluzja Piekary Śląskie, Tarnowiczanka, 
KS Piekary i  inne. Najlepszymi strzelcami drużyny zostali michał szromek 
i rafał deptała (po 13 trafień). 
Pierwsze miejsce zapewniło zawodnikom z  Radzionkowa awans do grupy 
eliminacyjnej Śląskiej Ligi Trampkarzy, gdzie poprzeczka zawieszona będzie 
o wiele wyżej. Drużyna występuje w składzie: rafał deptała, wojtek doli-
bóg, Bartłomiej Gąsior, wojtek Głogowski, mateusz Gołąbek, dominik 
Gońda, Patryk jarka, Kacper Lach, mateusz Lipp, Filip magdziak, Oskar 
miozga, mateusz Poganiec, jan sapiński, jacek szlęk, alan szpak, mi-
chał szromek, mikołaj trybel, mikołaj waniek, Kacper Zalewski. 

henryk sobala

uKs ruch radzionków

UKS Ruch Radzionków mistrzem podokręgu Bytom!
Zespół UKS Ruch Radzionków z  rocznika 2002, pokonując 
w ostatniej kolejce ligowej drużynę Nitrona Krupski Młyn 13:0, 
zapewnił sobie pierwsze miejsce w  Podokręgu Bytom w  roz-
grywkach sezonu 2013/2014.
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Klub sportowy sOKÓł radzionków

historyczny awans Radzińczanek do II ligi
Młodzieżowy Klub Sportowy SOKÓŁ Radzionków osiągnął największy sukces od momentu po-
wstania tj. od 2000 roku. Podopieczne nowego trenera, Krzysztofa Duszy, awansowały do II ligi 
piłki siatkowej kobiet.

Awans dziewcząt z Radzionkowa do II ligi piłki 
siatkowej kobiet jest wydarzeniem bez prece-
densu. Dotychczas jedynie Ruch Radzionków 
z gier zespołowych reprezentował nasze mia-
sto w sporcie tak wysoko, dochodząc nawet 
do ekstraklasy. Nasz klub w  zaledwie 10  lat 
zdołał zgromadzić, wychować i  wyszkolić 
dzieci i młodzież, która – mamy taką nadzieję 
– w II lidze zapisze swoją historię. Sekcja piłki 
siatkowej dziewcząt MKS SOKÓŁ Radzionków 
uczestniczy w rozgrywkach organizowanych 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej od sezo-
nu 2003/2004.
W sezonie 2013/2014 w III lidze piłki siatkowej 
kobiet – lidze śląskiej – uczestniczyło 20  ze-
społów. W rundzie zasadniczej zajęliśmy dru-
gie miejsce, oddając miejsce pierwsze Silesii 
Volley MSK MOSIR Mysłowice, klubowi ma-
jącemu wieloletnie doświadczenie z drugiej, 
a nawet pierwszej ligi. Zajmując drugie miej-
sce w województwie śląskim, awansowaliśmy 
do półfinałowych rozgrywek ogólnopol-
skich. W ośmiu miastach w Polsce 23 drużyny 
walczyły o  uczestnictwo w  finale III ligi pol-
skiej. Dziewczęta z Radzionkowa półfinał roz-
grywały w Starym Sączu, gdzie zajęły trzecie 
miejsce, ulegając gospodyniom – drużynie 
MUKS Poprad Stary Sącz i dziewczętom z UKS 
Szóstka Mielec. W  świetle obowiązujących 
w  sezonie 2013/2014 przepisów PZPS, do fi-
nału awans uzyskały drużyny zajmujące dwa 
pierwsze miejsca. Nasze dziewczyny uzyskały 

awans do II ligi jako zespół, który wywalczył 
najwięcej punktów wśród drużyn zajmują-
cych trzecie miejsca z ośmiu turniejów półfi-
nałowych. Najpierw były łzy i złość po prze-
granym meczu z gospodyniami Poprad Stary 
Sącz 3:2 (24:26, 25:21, 25:21, 18:25, 15:10), który 
zdecydował o naszym trzecim miejscu, by za 
parę dni cieszyć się z awansu do II ligi. Walka 
o  każdy punkt do tzw. końca, zdecydowała 
o historycznym fakcie – małe punkty, a oka-
zały się tak wielkie. 
Wielkie gratulacje i słowa uznania należą się 
wszystkim dziewczynom, tym pozyskanym, 
grającym pierwszy sezon w  Radzionkowie, 
bez których nie byłoby to możliwe, jak i  za-
wodniczkom, które smak awansu naszej dru-
żyny z  czwartej do trzeciej ligi przeżywały 
kilka lat temu w Cieszynie. Trener Krzysztof 
dusza, debiutujący w tej roli, obejmując sta-
nowisko w sierpniu 2013 roku odważnie wy-
raził swoje plany: interesuje mnie awans do 
drugiej ligi piłki siatkowej kobiet. Za ambicje 
i  dążenie do celu dziękujemy, awansu gra-
tulujemy i  trzymamy kciuki, czekając na roz-
grywki drugoligowe. 
Fenomenalne zjawisko: kibice. Od pierwszych 
meczów rodzice (najbardziej wierni) i krewni, 
później znajomi rodziców, do których dołą-
czają koledzy dziewczyn ze szkół, dalej tzw. 
chłopcy zawodniczek i ich koledzy, następnie 
zapaleńcy siatkówki, którzy coś gdzieś prze-
czytali i  przyszli... zostali. Wszyscy kibicują, 

wszyscy są życzliwi. Po kilkunastu meczach 
każdy każdego zna – świetna atmosfera, 
wszyscy naturalnie cieszą się z wygranej, na-
turalnie reagują na porażkę. Za każde życzli-
we słowo – bo na hali wszystko słychać – za 
każdy śpiew, za kibicowanie DZIĘKUJEMY.
Są wierni sponsorzy, którym należą się wy-
jątkowe podziękowania za okazaną pomoc. 
Przede wszystkim mieszkańcom Radzion-
kowa na czele z  burmistrzem Gabrielem 
toborem, firmie O&S z  prezesem Eugeniu-
szem Orłowskim, firmie Cargo z  Radzion-
kowa, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej 
z Bytomia z prezesem henrykiem dolewką. 
Pieniądze przeznaczyliśmy na stypendia za-
wodniczek, trenerów, sędziów, transport na 
mecze i  płace okołomeczowe, treningi, spa-
ringi – DZIĘKUJEMY.

Obecnie drużyna przygotowuje się do nowe-
go sezonu, są nowe twarze, z innymi jeszcze 
trwają rozmowy, wszystko musi się zazębić, 
zgrać. To wymaga czasu, choć ten nieubłaga-
nie biegnie do przodu. Czekając na rozpoczę-
cie rozgrywek w  nowym sezonie, świadomi 
jesteśmy trudności, jakie może on przynieść. 
Dostać się do drugiej ligi – jeden krok po-
czyniony, utrzymać się – będzie z pewnością 
trudno. Wierzymy, że emocji nie zabraknie 
i  dziewczyny z  zadowoleniem zakończą na-
stępny sezon. 

(BG)

Zwycięzcą drugiego turnieju Xiii Grand 
Prix radzionkowa w  szachach, który 
7 czerwca odbył się w cK „Karolinka”, zo-
stał jarosław Pietrucha, który zdobył 6 z  7 
punktów, podobnie jak junior – jakub Li-
zak. Kolejne miejsca zajęli henryk Banasik  
z 5½ pkt. oraz grupa seniorów: damian Bro-
żyna, marek tyroń, Bronisław wiechowski,  
i  cezary stebakow, zdobywając po 5  pkt. 
Triumf sympatycznego Jarka to zasłużone 
zwycięstwo konsekwencji i uporu w grze za-
wodnika. Mogą się o tym przekonać ci, którzy 
z nim grają. Zawsze walczy do końca, szuka-
jąc wszystkich sposobów, aby sprawić, że na-
wet przegrane pozycje stają się wygranymi. 
W zawodach uczestniczyło łącznie 43 zawod-
ników, rozegrano 7 rund z czasem 15 minut dla 

każdego zawodnika. Znani szachiści potwier-
dzili, że nie jest łatwo zdobyć punkty w tym 
turnieju, a  zawodników z  klasą mistrzowską 
pojawia się na turnieju coraz więcej. Młodzi 
uczestnicy zaprezentowali się dobrze. Grało 
aż 26 zawodników poniżej 18 lat, a  prawdzi-
we starcie nastąpiło w grupie „Benjaminów” 
do lat 10, w której zagrało aż 11 zawodników. 
Rywalizacja wśród najmłodszych była bardzo 
emocjonująca. Grand Prix w  szachach staje 
się dla nich swoistą szkołą, z czego trzeba się 
bardzo cieszyć.
W  pojedynczych partiach zanotowano kilka 
niespodzianek, a młodzi z turnieju na turniej 
czynią wielkie postępy. Liczymy, że w następ-
nych turniejach będzie jeszcze lepiej. Zawody 
prowadził i  sędziował rudolf sobczyk. Tur-

niej przebiegał w miłej, wysoce zdyscyplino-
wanej i przyjacielskiej atmosferze. 
Cykl Grand Prix składa się z 4 turniejów. Przed 
nami jeszcze dwie rozgrywki – 13 września 
i  8  listopada. Zwycięzcami cyklu zostaną 
szachiści, którzy w czterech turniejach zgro-
madzą najwięcej punków. Po dwóch roze-
granych już turniejach prowadzi jakub Lizak 
(12 pkt.) przed henrykiem Banasikiem (11½ 
pkt.) i jarosławem Pietruchą (11 pkt.). Wyniki 
znaleźć można na stronie: chessarbiter.com. 
Współorganizatorem turnieju jest Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. 
Wojciecha w Radzionkowie. 

rudolf sobczyk

Powiew młodości na turnieju
Grand Prix Radzionkowa w szachach
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uKs ruch radzionków

Sportowe emocje

Na stadionie ruchu radzionków 15 i 22 czerw-
ca odbyły się turnieje piłkarskie z okazji obcho-
dów Dni Radzionkowa. Rozgrywki skierowane 
były do dzieci w  wieku 9-12 lat. Wzięły w  nich 
udział 32 zespoły (aż 450 dzieci) z  trzech woje-
wództw: śląskiego, małopolskiego i  opolskie-
go. Mecze były bardzo zacięte i  emocjonujące, 
a przede wszystkim stały na wysokim poziomie. 
Podczas gry dzieci gorąco dopingowali licznie 
zgromadzeni rodzice.
Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych oka-
zali się:

• rocznik 2002: 1. Orlik Ruda Śląska, 2. Warta 
Zawiercie, 3. Orlik Prudnik (Opole);

• rocznik 2003: 1. Szczakowianka Jaworzno, 
2. Orlik Ruda Śląska, 3. UKS Ruch Radzionków;

• rocznik 2004: 1. Orlik Prudnik (Opole), 
2. UKS Ruch Radzionków, 3. AP Sparta 
Zabrze;

• rocznik 2005: 1. UKS Trójka Tarnowskie 
Góry, 2. AP Sparta Zabrze, 3. UKS Ruch 
Radzionków. 

W  każdej kategorii wiekowej wybrano i  nagro-
dzono najlepszego strzelca, zawodnika, bramka-
rza oraz króla rzutów karnych. Głównym spon-
sorem imprezy był Urząd Miasta Radzionków 
z burmistrzem Gabrielem toborem na czele. 

Bardzo cieszę się z miejsca na podium! Tak naprawdę jechałam po naukę, a wróciłam 
z medalem – mówi Alicja Pachulska, dwunastoletnia reprezentantka Śląska, która w finale 
jubileuszowej XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Jeździectwie wywalczyła brązo-
wy medal w kategorii: ujeżdżenie – duże konie. Była najmłodszą uczestniczką zawodów, 
które od 12 do 13 lipca odbywały się w Ośrodku Jeździeckim „Stragona” w Morawie koło 
Strzegomia.

Medalistka z Radzionkowa

XX Ogólnopolska Olimpiada młodzieży w jeździectwie

W olimpiadzie udział wzięli zawodnicy zarejestrowani w Pol-
skim Związku Jeździeckim, zakwalifikowani do finału Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2014 r. W Morawie wystar-
towały dzieci i młodzież z całej Polski. Rywalizowało 60 par 
w kategoriach kuce i duże konie, w trzech dyscyplinach jeź-
dzieckich: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie i wszechstron-
ny konkurs konia wierzchowego (WKKW). Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży (OOM) to krajowe zawody sportowe, 
w których startują dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Jest to 
impreza rangi mistrzostw Polski dla kategorii wiekowej junior 
młodszy. Organizatorem poszczególnych dyscyplin są woje-
wództwa wybierane w drodze konkursu przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.
alicja Pachulska trenuje w Klubie Jeździeckim Lider w Ra-
dzionkowie pod kierunkiem trenera łukasza wituchowskie-
go. Dosiada klacz karej maści – trakenkę Schwalbenmelodie, 

Trenuj 
judo

Trwa nabór do sekcji judo 
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Radzionkowie. Zapisy przyj-
mowane są do 5 września, pod 
nr tel. 501-106-483 lub na adres: 
michalslania@gmail.com 

Od września za poszczególne 
grupy będą odpowiedzialni 
trenerzy: 

• Jacek Brysz – przedszkola-
ki 6 lat; klasy I-III 

• Michał Słania – przedszko-
laki 4-5 lat; klasy IV i starsi 

Zajęcia będą odbywać się 
w następującej kolejności: 
- poniedziałki: 

• godzina 16.00 przedszkola-
ki 6 lat trener Jacek 

• godzina 17.00 klasy I-III – 
trener Jacek 

• godzina 18.00 klasy IV 
i starsi – trener Michał 

- środy: 
• godzina 16.00 klasy I-III – 

trener Jacek 
• godzina 17.00 przedszkola-

ki 4-5 lat – trener Michał 
• godzina 18.00 klasy IV 

i starsi – trener Michał 

Pierwsze zajęcia odbędą się 
15 września.

potocznie zwaną „Melodyjką”. Swoją przy-
godę ze sportem Alicja rozpoczęła zaled-
wie rok temu, więc jej sukces tym bardziej 
cieszy i daje nadzieję, że młoda medalist-
ka będzie nadal promować Radzionków 
w kraju, a może i nie tylko! 

miło nam poinformować, 
że  mieszkanka Radzionkowa, 
tenisistka Gabriela sławik jest 
aktualną wicemistrzynią świa-
ta w  swojej kategorii wiekowej. 
Na  ten sukces złożyły się  m.in. 
zwycięstwa na  54. Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski 
Sopot 2014, Narodowych Mi-
strzostwach Polski Amatorów, 
Mistrzostwach Radzionkowa oraz 
21. turnieju Czarne Diamenty By-
tom. Serdecznie gratulujemy! 

Sukces naszej 
tenisistki


