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Wymiana
oświetlenia
W Radzionkowie dobiegają końca 
prace projektowe związane z wy-
mianą oświetlenia ulicznego na 
oprawy ledowe najnowszej genera-
cji. Będzie to jeden z najnowocze-
śniejszych systemów zarządzania 
oświetleniem ulicznym w kraju.

–  Nasze  miasto  będzie  pierwszą  gminą 
w  Polsce,  która  w  ramach  partnerstwa  pu-
bliczno-prywatnego  zmodernizuje  całą  sieć 
oświetlenia ulicznego. Dzięki przeprowadzo-
nej  inwestycji  zaoszczędzimy  znaczną  ilość 
energii  elektrycznej  –  gwarantowane  przez 
wykonawcę  oszczędności  wyniosą  około 
70%.  Łatwiej  będzie  także  zarządzać  całym 
systemem,  a  koszty  jego  utrzymania  i  eks-
ploatacji  będą  znacznie  niższe  niż  obecnie 
– mówi Gabriel Tobor, burmistrz Radzion-
kowa. – Co  ważne,  nasza  gmina  będzie  je-
dynym właścicielem systemu i nie będzie już 
zależna od majątku operatora – dodaje.

Podpisano już dwie umowy na budowę 
kolejnej „schetynówki” w Radzionko-
wie. Takie rozwiązanie zostało podykto-
wane podziałem prac – jedna z firm wy-
łonionych w drodze przetargu zajmie się 
częścią asfaltową (ul. Słowackiego, frag-
ment ul.  Reymonta), druga – brukowaną 
(ul. Pietrygów, fragment ul. Reymonta).
Budową ulic z kostki betonowej zajmować 
się będzie Przedsiębiorstwo Budowlane 
„LEMTER” Maciej Lempart z siedzibą w By-
tomiu. Koszt tej części budowy wyniesie 
1 180 000,00 złotych brutto.

Rozpoczęły się prace 
przy kolejnej „schetynówce”

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

Zdrowych i błogosławionych
Świąt Wielkanocnych,

pogodnych dni oraz radości,
jaką daje Zmartwychwstanie Chrystusa

życzą

Zmartwychwstanie Chrystusa – fresk

Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy 
do udziału w obchodach rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Po-
wstania Śląskiego. Uroczystości rozpoczną 
się o godzinie 8.30 Mszą św. w intencji Oj-
czyzny odprawioną w kościele pw. św. Woj-
ciecha, a ofiarowaną przez Związek Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Po nabożeństwie – o godzinie 9.45 na Placu 
Letochów przedstawiciele lokalnych władz, 
organizacji pozarządowych i służb mundu-
rowych złożą kwiaty pod Pomnikiem Po-
wstańców Śląskich. 
Szczegółowy program tegorocznych uro-
czystości dostępny będzie na stronie:
www.radzionkow.pl  

Uroczystość 
Konstytucji 3 Maja
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rozmowa z dr. Pawłem Kojsem
dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń

Najlepszy
Ogród SiedliSkOwy w eurOpie
Prace przy radzionkowskim Ogrodzie 
Botanicznym powoli dobiegają końca. 
Wróćmy jednak do początków. Jak naro-
dził się pomysł stworzenia ogrodu?

pierwsze działania podjęte zostały już 
w 2009 roku, kiedy podczas prac nad strategią 
rozwoju Śląskiego Ogrodu Botanicznego na 
wspaniały teren wyrobisk wapiennych księżej 
góry zwróciła naszą uwagę doktor Małgorza-
ta Czornik – mieszkanka radzionkowa. ponie-
waż Mikołów i  radzionków położone są na 
wychodniach wapienia triasowego, jednak 
po dwóch stronach konurbacji górnośląskiej, 
pomyśleliśmy, że stworzenie ogrodu bota-
nicznego w radzionkowie byłoby ciekawym 
rozwiązaniem. propozycja ta została bardzo 
przychylnie odebrana przez burmistrza ra-
dzionkowa i radnych. prace związane z zakła-
daniem ogrodu rozpoczęliśmy od realizacji 
projektu dotyczącego utworzenia niezbęd-
nej infrastruktury dla zastępczych siedlisk 
ciepłolubnych muraw napiaskowych. w  od-
powiednio przygotowanym wyrobisku o po-
wierzchni około dwóch hektarów i głęboko-
ści ok. 14 metrów, zostały posadzone rzadkie 
rośliny murawowe, przeniesione z  ogrodów 
botanicznych oraz miejsc zagrożonych znisz-
czeniem. Z  chwilą, gdy powstawały pierw-
sze siedliska, regionalna dyrekcja Ochrony 
Środowiska w katowicach zgłosiła się do nas 
z zapytaniem, czy nie zechcielibyśmy uczest-
niczyć w działaniach kompensacyjnych zwią-
zanych z budową nowego pasa startowego 
na lotnisku w  pyrzowicach. postanowiliśmy 
włączyć się w ten projekt. Te dwie inwestycje 
stanowiły podstawę ubiegania się o  możli-
wość powołania ogrodu botanicznego w ra-
dzionkowie. w 2010 roku generalna dyrekcja 
Ochrony Środowiska wydała zezwolenie 
Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu – Związ-

kowi Stowarzyszeń na utworzenie i  prowa-
dzenie ogrodu botanicznego o powierzchni 
ponad 15 hektarów na terenie księżej góry. 
uzupełnieniem prowadzonych działań, zwią-
zanych z  gromadzeniem i  utrzymywaniem 
roślinności pochodzącej z różnych zbiorowisk 
roślinnych, była budowa regionalnej Stacji 
edukacji ekologicznej.

Jakie zadania pełnić będzie wspomniana 
Stacja?

realizować będziemy przede wszystkim zaję-
cia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jednym 
z ważniejszych zadań ogrodów botanicznych 
jest bowiem prowadzenie na szeroką skalę 
działalności dydaktycznej. Stacja w radzion-
kowie wyposażona jest w  nowoczesną salę 
laboratoryjną z  szesnastoma stanowiskami 
mikroskopowymi, pracownię środowisko-
wą oraz salę audiowizualną. Będziemy więc 
w stanie prowadzić kompleksowe warsztaty 
połączone z zajęciami terenowymi. poza dzia-
łalnością edukacyjną, w  ramach działalności 
pracowni kolekcji Siedliskowych prowadzić 
będziemy badania dotyczące zachodzących 
zmian w  obrębie przeniesionych zbiorowisk 
roślinnych. prace prowadzić będą dr Magda-
lena Maślak, dr Agata Śmiej i prof. Arkadiusz 
Nowak z katedry Biosystematyki uniwersyte-
tu Opolskiego.

Jakie kolekcje roślin udało się zgromadzić 
w ogrodzie na Księżej Górze?

Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o groma-
dzeniu kolekcji. Jesteśmy dopiero na etapie 
ich zakładania. Nasadzone zostały już liczne 
odmiany różaneczników, azalii i  roślin in-
nych gatunków wrzosowatych, a  także wie-
le okazów drzew i  krzewów stanowiących 

podstawę kolekcji dendrologicznej. Możemy 
też pochwalić się zaczątkiem kolekcji trady-
cyjnych odmian jabłoni. ważne, by odróżnić 
proces zakładania kolekcji od gromadzenia 
okazów i  uzupełniania kolekcji, co jest za-
daniem długookresowym. O  prawdziwej 
kolekcji możemy mówić, kiedy pojawią się 
w niej okazy rzadkie – niedostępne w sprze-
daży. Zbiory, które w tej chwili są nasadzane 
w radzionkowskim ogrodzie, za 10-15 lat będą 
naprawdę spektakularne. Obecnie najcen-
niejszymi kolekcjami są te związane z roślin-
nością siedliskową. Choć na pierwszy rzut oka 
nie wydają się one zbyt atrakcyjne, to tworzą 
cenny zbiór roślin chronionych. wśród nich są 
nawet okazy wpisane do polskiej Czerwonej 
księgi roślin zagrożonych wyginięciem. 

Jaką rolę w  zakresie ochrony przyrody 
pełnić będzie Śląski Ogród Botaniczny 
w Radzionkowie? 

Ogrody botaniczne pełnią ważną rolę wspo-
magającą obszary chronione in situ – to zna-
czy „w miejscu”. przykładami takich miejsc są 
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajo-
brazu, obszary Natura 2000, itp. wskutek dzia-
łalności człowieka naruszona zostaje jednak 
równowaga środowiskowa i stąd pojawia się 
potrzeba ochrony przyrody, polegająca na 
zachowywaniu elementów różnorodności 
biologicznej poza miejscem (ex situ) ich natu-
ralnego występowania, m.in. w bankach ge-
nów, ogrodach zoologicznych i właśnie ogro-
dach botanicznych. Obecnie w polsce działa 
ponad 30 ogrodów botanicznych. w  woje-
wództwie śląskim sieć ochrony tworzą cztery 
ogrody: w Mikołowie, radzionkowie, Zabrzu 
oraz Arboretum (ogród dendrologiczny – 
przyp. red.) Bramy Morawskiej w  raciborzu. 
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Pierwsze roboty budowlane związane 
z  budową nowego systemu oświetlenia 
ruszą w połowie roku.
–  Zgodnie z umową zawartą z firmą ENER-
GA  Oświetlenie  Sp.  z  o.o.,  wszystkie  stare 
oprawy w naszym mieście zostaną zastąpio-
ne nowymi oprawami  ledowymi. Ponieważ 
jednak  gmina  nie  jest  właścicielem  wszyst-
kich  słupów  oświetleniowych,  w  części  ulic 
postawimy  nowe  słupy,  z  nowymi  oprawa-
mi.  Przez  pewien  czas  na  jednej  ulicy  będą 
stały  więc  podwójne  słupy  –  stare  maszty, 
których  właścicielem  jest  TAURON  Polska 
Energia  i  nowe,  należące  już  do  gminy.  La-
tarnie  należące  do  TAURON-u  sukcesywnie 
będą  wyłączane  z  użytkowania  i  likwido-
wane.  Proces  ten  jednak  będzie  rozłożony 
w  czasie,  dlatego  prosimy  mieszkańców 

o  cierpliwość  i  wyrozumiałość – wyjaśnia 
Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Mia-
sta Radzionków. – Z  kolei  na  ulicach,  na 
których  stoją  słupy  oświetleniowe  będące 
własnością gminy, wymienione zostaną tyl-
ko same oprawy. Tak będzie między innymi 
na ulicy Szymały, Męczenników Oświęcimia, 
św.  Wojciecha,  Śródmiejskiej  czy  Unii  Euro-
pejskiej – dodaje.
Łączna wartość inwestycji to ponad 
8,4  mln zł. Obejmuje koszty budowy no-
wego systemu oświetleniowego, jego eks-
ploatacji przez okres dziesięciu lat, a także 
koszty energii elektrycznej zużywanej do 
oświetlenia przez okres jedenastu lat. 

(ŁK)

Są to placówki, które wspólnie starają się 
chronić przyrodę województwa śląskiego. 
warto dodać, że Śląski Ogród Botaniczny 
w  radzionkowie w  całości spełnia założenia 
konwencji o  różnorodności biologicznej. 
profesor Jerzy puchalski, wieloletni przewod-
niczący rady Ogrodów Botanicznych i Arbo-
retów w  polsce, a  obecnie dyrektor polskiej 
Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZrB 
w powsinie, odwiedzając kilka tygodni temu 
radzionkowski ogród, stwierdził, że jest to 
w  tej chwili najlepszy ogród siedliskowy nie 
tylko w polsce, ale i w europie! Choć nie funk-
cjonuje jeszcze w  pełni, to jego położenie, 
układ, ukształtowanie terenu i  wewnętrzna 
różnorodność stanowią o jego wyjątkowości. 

Co będzie największą atrakcją ogrodu 
z punktu widzenia odwiedzających?

Będzie można podziwiać nasadzoną roślin-
ność, a  także unikalne kolekcje siedliskowe. 
Zdaję sobie sprawę, że póki co, ogród być 
może nie będzie robił wrażenia na zwiedza-
jących, w  szczególności jeśli w  pamięci ma 
się wygląd imponujących ogrodów botanicz-
nych we wrocławiu czy w krakowie. pamiętać 
jednak należy, że tamte ogrody mają znacz-
nie powyżej 100 lat i są placówkami kolekcjo-
nerskimi, prezentującymi szeroki wachlarz 
różnorodnych gatunków roślin. Zadaniem 
nowoczesnych ogrodów botanicznych, do 
jakich zalicza się radzionkowska placówka, 
jest przede wszystkim ochrona przyrody. 
poza tym ogrody botaniczne są zakładane 
tak naprawdę nie dla obecnego pokolenia, 
ale raczej jest to inwestycja dla kolejnych 
pokoleń. przecież założyciele przepięknych 
kompleksów parków dworskich także nie 
doczekali się pełnych efektów swojej pracy. 
dopiero dziś – po stu czy dwustu latach, mo-
żemy zachwycać się ich pięknem. podobnie 
jest z ogrodami botanicznymi. każdy, kto ma 
swój ogródek przydomowy wie, że jak posa-
dzi jakąś roślinę czy drzewo to musi czekać, 
aż urośnie i stanie się atrakcyjne. Oczywiście 
można wydać więcej pieniędzy i od razu po-
sadzić dojrzałą roślinę, jednak w  ogrodach 
botanicznych nie stosujemy tego typu prak-
tyk. roślina powinna wrosnąć w  ziemię, na-
uczyć się danego miejsca i  dostosować do 
panujących warunków atmosferyczno-przy-
rodniczych. Tylko w takim przypadku mamy 
pewność, że roślina przetrwa i będzie długo 
rosła. Na okazały ogród botaniczny przyjdzie 
nam więc jeszcze trochę poczekać. Niemniej 
już teraz zachęcam do odwiedzania ogrodu 
i  obserwowania zmian, jakie tutaj zachodzą. 
w planach mamy także organizowanie wielu 
imprez edukacyjno-plenerowych, które po-
zwolą bliżej zapoznać się ze specyfiką i wyjąt-
kowością radzionkowskiego ogrodu.  

rozmawiał: Łukasz Karkoszka

Wymiana oświetlenia
str. 1

Hołd ofiarom 
totalitarnego systemu

Uroczysta sesja RM

12 marca w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku miała miejsce uroczysta sesja Rady Miasta Radzionków. Radni jednogłośnie 
uchwalili rezolucję dotyczącą deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Oddając 
hołd i szacunek ofiarom totalitarnego systemu, upamiętnili dziesiątki tysięcy Górnoślą-
zaków, w tym ponad 300 mieszkańców Radzionkowa.

reZOluCJA
„Masowe wywózki mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń 
w powojennych dziejach naszego Regionu, a nad dramatem tysięcy śląskich rodzin przez prawie pół wieku pano-
wała zmowa milczenia. Przemiany ustrojowe 1989 roku pozwoliły na publiczne podejmowanie tematu i prowa-
dzenia w tym kierunku badań historycznych.
W koncepcję tę wpisuje się utworzone przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz 28. śląskimi Gminami, 
Centrum Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Powinnością radzionkowskiej placówki jest zachowanie 
źródeł historycznych i przekazywanie wiedzy o tamtych wydarzeniach współczesnym mieszkańcom Regionu”.

W uroczystości uczestniczyła m.in. dr Kornelia Banaś (fot. od lewej) z Instytutu Pamięci 
Narodowej. W swoim wystąpieniu omówiła przebieg i konsekwencje deportacji Górno-
ślązaków do ZSRR. Podkreśliła również, że nie jest znana dokładna liczba osób deporto-
wanych – IPN ciągle prowadzi badania w tym kierunku.  

(KD)
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Jubileuszowe spotkanie 
rzemieślników Pszczeli projekt 

dofinansowany!

Śląski Ogród Botaniczny

Śląski Ogród Botaniczny w  Radzionkowie został jednym 
z  laureatów II edycji konkursu grantowego „Z  Kujawskim 
pomagamy pszczołom”, organizowanego wspólnie przez pro-
ducenta oleju Kujawskiego – Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. 
i Fundację Nasza Ziemia. Na konkurs wpłynęły 244 wnioski o dofi-
nansowanie szeroko pojętych działań na rzecz owadów pszczoło-
watych. Ostatecznie wyłoniono dziesięcioro laureatów. 
Projekt Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie nosi na-
zwę „Ogród dla zapylaczy, zapylacze dla Ogrodu” i będzie realizo-
wany od 9 marca do 9 listopada br. W ramach projektu planowa-
ny jest zakup trzech uli wraz z rodzinami pszczelimi, które staną 
w „górnym” sadzie w naszym Ogrodzie oraz budowa „hotelu” dla 
dzikich zapylaczy. Ponadto założone zostaną rabaty roślin mio-
dodajnych. 
Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Radzionko-
wa i okolicznych miast na temat owadów zapylających, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem życia i znaczenia pszczoły miodnej. Pro-
wadzone będą zajęcia edukacyjne skierowane głównie do dzieci 
i młodzieży, ale także seniorów, dla których w ramach Senioraliów 
przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dotyczące hodowli 
pszczół, ich znaczenia dla przyrody i człowieka. 
O przebiegu realizacji projektu „Ogród dla zapylaczy, zapylacze 
dla Ogrodu” informować będziemy ma naszym fanpage’u  na 
Facebooku  i  portalu internetowym www.obradzionkow.robia.pl. 
Ponadto na Facebooku założony zostanie specjalny fanpage do-
tyczący projektu.
Więcej informacji na temat konkursu, jego organizatorów i  ich 
działalności na rzecz owadów zapylających można znaleźć na 
stronach: www.naszaziemia.pl, www.pomagamypszczolom.pl  

Maria Holewa
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

W tym roku mija 70. rocznica powołania do istnienia Cechu Rze-
miosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu. Cech jest organiza-
cją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości 
oraz federacją pracodawców. Zrzesza nie tylko firmy z terenu Byto-
mia, ale także innych miast, w tym Radzionkowa. Z okazji jubileuszu 
21 marca w bytomskiej restauracji „Myśliwska” odbyła się uroczysta 
Gala Rzemiosła św. Józefa i św. Klemensa. Obchody rozpoczęły się 
Mszą św. w bytomskim kościele św. Jacka, z udziałem wojskowej or-
kiestry dętej. Po nabożeństwie członkowie Cechu i zaproszeni goście 
przemaszerowali do „Myśliwskiej”, gdzie rozpoczęła się część oficjal-
na, połączona z wręczeniem wyróżnień i odznaczeń. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się również doskonali radzionkowscy rzemieślnicy.
 
Honorową Odznakę Rzemiosła Śląskiego otrzymała firma Wylen-
zek i Wspólnicy Sp. Jawna, która obchodziła także jubileusz 25-le-
cia istnienia. Od 25 lat na rynku funkcjonuje również firma Adama 
Burdalskiego – Zakład Produkcyjny „LTS”. Trzydziestolecie działalno-
ści gospodarczej obchodzili Małgorzata i Antoni Kołodziej (CIAST-
KARNIA-KAWIARNIA), a Antoni Krzykawski (ASKAR-SERVICE) – ju-
bileusz 35-lecia. Specjalne statuetki dla członków Cechu, wręczone 
za „pomocną dłoń, na którą zawsze można liczyć” otrzymali dwaj 
radzionkowscy przedsiębiorcy Tadeusz Bączkowicz z Cukierni-Pie-
karni Tadeusz Bączkowicz oraz Apolinary Komór z firmy Ślusarstwo 
Produkcyjno-Usługowe.  W trakcie gali bytomscy i radzionkowscy 
rzemieślnicy przyznali również swoje specjalne wyróżnienie – statu-
etkę Złotej Rączki – dr. n. med. Jerzemu Pieniążkowi, ordynatorowi 
oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 4 w Bytomiu. Nagroda przyznana została za zasługi w dziedzinie 
medycznego rzemiosła, wymagającego niezwykłej precyzji.

Bytomską galę uświetnił występ zespołu muzycznego Janusza Śliwki 
oraz młodych artystów z Bytomia i Radzionkowa.  

(ŁK)

O potrzebach dziecka

W  Szkole Podstawowej nr 2 (12 marca) i  w  Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych (19 marca) zorganizowano spo-
tkania z  nauczycielami, poświęcone potrzebom dzieci. Popro-
wadziła je Barbara Słomian – pedagog, dyrektor Katolickiego 
Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, prezes Stowarzyszenia 
„Czas dla rodziny”.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe 
i  edukacyjne dzieci oraz pomoc nauczycielom w  organizowa-
niu i prowadzeniu lekcji w taki sposób, by sprzyjały rozwojowi 
dziecka.  
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Zespół ratownictwa me-
dycznego w  Radzionko-
wie wzbogacił się w  ostat-
nim czasie o  nową karetkę 
pogotowia. Ambulansy, za-
kupione przez Wojewódz-
kie Pogotowie Ratunkowe 

Nowy ambulans w mieście

w  Katowicach, trafiły również do stacji pogotowia ratunkowego 
w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie. Karetki wyposażone są w no-
woczesny sprzęt medyczny i  radiotelefony. Posiadają m.in. central-
ną instalację tlenową, fotele obrotowe, nosze tzw. główne – model 
Mondial RS2. W każdej „erce” jest też pięć miejsc siedzących. Ambu-
lansy zakupione zostały ze środków własnych Wojewódzkiego Pogo-
towia Ratunkowego. Koszt jednego pojazdu to blisko 352 tys. zł.  

(ŁK)

Tablety w Twojej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie znalazła 
się wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu „Table-
ty w Twojej bibliotece”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się blisko 700 placówek uczestniczą-
cych w Programie Rozwoju Bibliotek oraz innych przedsięwzięciach 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zadanie polegało 
między innymi na opisaniu doświadczenia biblioteki w oferowaniu 
zajęć edukacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii czy pomy-
słów na promowanie tabletów. Spośród nich, powołana przez fun-
dację komisja, wyłoniła 233 biblioteki z całej Polski, do których trafi 
ponad 1000 tabletów Apple iPad Air 16GB Wi-Fi wraz z akcesoriami 
(m.in. zestawem zabezpieczającym i rysikiem), a także pakiet eduka-
cyjny, pomagający w ich wykorzystywaniu. Skorzystać z nich będzie 
mógł każdy, a przygotowani bibliotekarze będą zachęcać mieszkań-
ców do używania ich po to, by uczyć się, tworzyć i dzielić się treściami 
z innymi osobami.
Bibliotekarze dodatkowo wezmą udział w  szkoleniach, realizo-
wanych także w  formie webinariów (internetowych seminariów, 
umożliwiających uczenie się i  komunikację między prowadzącymi 
i  uczestnikami), otrzymają również dostęp do kursu edukacyjnego 
na platformie iTunesU, gdzie zgromadzono pomysły, jak korzystać 
z aplikacji w bibliotece.
Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest elementem Programu Roz-
woju Bibliotek, który od 2009 roku realizuje Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego.  

Jacek Stącel, 
Instruktor ds. bibliotek powiatu tarnogórskiego

31 maja odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej 
Izby Rolniczej.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów można uzyskać na 
stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby.  

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

Zakończył się I etap zagospodarowania terenu przy CK „Ka-
rolinka”.
– Wykonano między innymi część chodników, nowe schody tereno-
we wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – mówi Marcin 
Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. 
– Rozpoczęliśmy drugi etap zagospodarowania tego terenu, w któ-
rym planujemy dokończyć budowę chodników, urządzić „nową” zie-
leń oraz wykonać małą architekturę – dodaje.
Całe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie przestrzeni rekre-
acyjno-wypoczynkowej. Dzięki temu teren przed „Karolinką” bę-
dzie współgrał z jej wnętrzem – m.in. świeżo wyremontowanymi 
salą widowiskową i zapleczem technicznym.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogo-
we „PIDP” z siedzibą w Radzionkowie. Wartość II etapu zagospo-
darowania terenu wynosi 170 tys. zł brutto.  

(ŁK)

Będzie piękniej przy „Karolince”

Kontynuowane są prace budowlane na ulicy Larysza, na tzw. 
„górce” w Radzionkowie.
– Obecnie układana jest nawierzchnia jezdni. Wykonane zostały już 
chodniki oraz kanalizacje: sanitarna i deszczowa oraz sieć wodocią-
gowa – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji.
Prace wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior 
z Oss, wyłoniony w drodze przetargu. Przedsięwzięcie ma zakoń-
czyć się najpóźniej w drugim kwartale 2015 r. Przewidywany koszt 
robót to 318 tys. zł. Inwestycja w całości sfinansowana zostanie ze 
środków gminy.  

(KD)

Inwestycje

Chodniki i kanalizacja

– Natomiast za budowę ulic z asfaltobetonu odpowiada OLS Spół-
ka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Lublińcu. Wartość tej 
części zadania to 970 tysięcy złotych brutto – mówi Marcin Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. – Za-
kończenie  prac  planujemy  na  koniec  listopada  bieżącego  roku  – 
dodaje.
Przypomnijmy, że kolejna „schetynówka”, decyzją Ministra Ad-
ministracji i Cyfryzacji, została dofinansowana kwotą ponad 
1 mln zł. Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.  

Rozpoczęły się prace 
przy kolejnej „schetynówce”

str. 1
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Nowe
dowody osobiste

1 marca w życie weszły nowe prze-
pisy ustawy o ewidencji ludności 
i o dowodach osobistych. Dowód 
tożsamości można wyrobić już teraz 
w dowolnym urzędzie gminy, nieza-
leżnie od miejsca zameldowania. 

Z  dokumentu zniknęło kilka informacji, wy-
stępujących w  dotychczasowych dokumen-
tach, m.in. adres zameldowania, wzrost i kolor 
oczu oraz podpis właściciela. 
Według nowych przepisów wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego można złożyć w do-
wolnej gminie na terenie całego kraju lub 
przesłać go w formie elektronicznej i odebrać 
w gminie, w której został złożony. Ważne, aby 
był on własnoręcznie podpisany. Nowością 
jest wygląd dokumentu – są na nim nowe 
zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i  specjal-
ne farby. Zdjęcie do dowodu osobistego ma 
wyglądać identycznie jak w  paszporcie. Nie 
będzie mogło być wykonane wcześniej niż 
sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Nowy dokument tożsamości jest ważny przez 
10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu 
osobistego wydawanego dzieciom poniżej 
5. roku życia (ważny przez 5 lat).
Dowody osobiste wydane przed dniem 
1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu 
terminów w  nich określonych, nie ma więc 
konieczności wymiany dokumentów. Adres 
miejsca zameldowania w nich zamieszczony 
(w starym dowodzie osobistym) nie potwier-
dza adresu miejsca zamieszkania. 
Warto wiedzieć, że nowa ustawa o ewiden-
cji ludności nie znosi obowiązku meldun-
kowego. Osoby, które chcą zameldować 
się w  nowym miejscu wypełnią specjalny 
formularz (wnioski dwujęzyczne). Obowiąz-
ku meldunkowego można dokonać przez 
pełnomocnika, a  wymeldowania z  pobytu 
stałego lub czasowego oraz zgłoszenia wy-
jazdu poza granice RP jak również powrotu 
z  wyjazdu można dokonać także w  formie 
elektronicznej. Wymeldowania z  miejsca 
pobytu stałego lub czasowego można do-
konać przy zameldowaniu w nowym miej-
scu pobytu.  

Z nowego dowodu osobistego zniknął m.in. adres zameldowania,
foto: PAP/Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Dzięki współpracy gminy Radzionków oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Sa-
morządowych z siedzibą w Radzionkowie, począwszy od 7 kwietnia zainte-
resowani mieszkańcy Radzionkowa będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc 
przy wypełnianiu rocznych rozliczeń podatku PIT. Pomoc udzielana będzie 
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17.00-20.00 w Centrum Organizacji 
Pozarządowych (remiza przy ul. św. Wojciecha 15).

Przypominamy również, że w  dniach 20-30 kwietnia w  godzinach 9.00-15.00 w  Urzę-
dzie Miasta Radzionków będzie możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego. 
W  tych dniach dyżury w  naszym urzędzie będą pełnić przedstawiciele Urzędu Skar-
bowego w Tarnowskich Górach. Ważne: pracownicy US nie pomagają w wypełnianiu 
dokumentów, a jedynie je przyjmują.

Zachęcamy również do składania deklaracji rozliczeniowych drogą elektroniczną. Taki 
sposób pozwala zaoszczędzić czas bez wychodzenia z domu. Deklarację można wysłać 
poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl, wypełniając znajdujące się tam interaktywne 
formularze podatkowe. W razie problemów dostępna jest również instrukcja dotycząca 
wypełniania i wysyłania deklaracji.
Po wysłaniu deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego, należy pobrać ze strony po-
twierdzenie, tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UOP). Jest ono traktowane tak, jak 
dowód zeznania złożonego bezpośrednio w urzędzie.  

Pomogą rozliczyć Twój PIT

Po kilku latach przerwy do Ra-
dzionkowa powraca Teatralna Wio-
sna. Tegoroczna, dwunasta edycja 
odbędzie się w dniach 28-31 maja.

Na scenie Centrum Kultury „Karolinka” wy-
stąpi plejada wybitnych polskich aktorów.
Festiwal rozpocznie się jednak spektaklami 
adresowanymi do  najmłodszej publiczno-
ści. 28 maja dzieci będą miały okazję zoba-
czyć przedstawienie „Trzy świnki” Teatru 
Dzieci Zagłębia z Będzina. Spektakl Roberta 
Dorosławskiego to  swobodne przekształ-
cenie znanej i  bardzo lubianej opowieści, 
pochodzącej ze  zbioru baśni braci Grimm. 
Dzień później w  „Karolince” zagości „Bu-
rza” Wiliama Szekspira zrealizowana przez 
Stowarzyszenie Teatralne Tespis z  Katowic 
w ramach projektu „Baśnie Pana Szekspira” 
adresowanego do dzieci w wieku od 5 do 12 
lat. Na  scenie wystąpią aktorzy związani 
ze śląskimi scenami teatralnymi: Daria Pola-
sik, Bartłomiej Błaszczyński, Jerzy Dziedzic, 
Dariusz Wiktorowicz, Piotr Wiśniewski i Ma-
teusz Znaniecki.
Teatralną ucztę dla dorosłych rozpocznie 
30 maja spektakl „Wszystko przez Judasza”, 
w którym widzowie spotkają się z Krystyną 
Tkacz, Alicją Kwiatkowską, Maciejem Da-

mięckim i  Piotrem Szwedesem. Przedsta-
wienie z  wartką intrygą i  z  zaskakującym 
epilogiem opowiada historię dwóch mał-
żeństw mieszkających obok siebie, którzy 
pewnego dnia wystawieni zostaną na  po-
kusę zajrzenia w życie sąsiadów. To, co zoba-
czą sprawi, że rozpocznie się kryminalna gra 
okraszona czarnym humorem. Świetnie za-
rysowane postaci, błyskotliwe dialogi i na-
turalna vis comica aktorów sprawią, że pu-
bliczność czeka rozrywka na  najwyższym 
poziomie. Świetna zabawa gwarantowana 
jest też w ramach spektaklu „Pod niemiecki-
mi łóżkami”, który na scenie „Karolinki” bę-
dzie można zobaczyć 31 maja. Przedstawie-
nie jest opowieścią o  polskiej sprzątaczce, 
która bez skrupułów wyciąga brudy swoich 
niemieckich pracodawców. W  dowcipny 
i zabawny sposób obala stereotypy dbają-
cych o czystość Niemców, pokazuje ich sła-
bości i uprzedzenia. Po powrocie do Polski 
wydaje książkę, staje się celebrytką, która 
doświadcza blasków i  cieni popularności. 
Jak sobie poradzi ze  sławą, będzie można 
dowiedzieć się w trakcie spektaklu. Brawu-
rowe postaci kreują Tamara Arciuch, Bartosz 
Opania i Bartłomiej Kasprzykowski.
Szczegółowe informacje dotyczące Teatral-
nej Wiosny można znaleźć na stronie: 
www.karolinka.art.pl.  

Teatralna Wiosna 
znów w Radzionkowie!
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IX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli 
Regionalistów, na temat: „Uwikłani 
w historię. Rok 1945 na Górnym Ślą-
sku”, odbyło się 3 marca w Centrum 
Kultury „Karolinka”.

Dydaktycy, którym bliskie są  historia, kul-
tura i tradycja Śląska, już od dziewięciu lat 
spotykają się, aby rozmawiać o ważnych dla 
regionu sprawach. W tym roku na miejsce 
obrad nieprzypadkowo wybrano Radzion-
ków. Temat tegorocznego forum wpisuje 
się w  cykl wydarzeń związanych z  obcho-
dami roku 2015, ogłoszonego przez Sejmik 
Województwa Śląskiego rokiem Pamięci 
Ofiar Tragedii Górnośląskiej, który w  lu-
tym mieszkańcy Radzionkowa upamiętnili 
otwarciem Centrum Dokumentacji Depor-
tacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 
Od  zwiedzania Centrum rozpoczęto spo-
tkanie.
Wśród gości znaleźli się m. in. Śląski Kurator 
Oświaty – Stanisław Faber, dyrektor Insty-
tutu Pamięci Narodowej Oddział w  Kato-
wicach – Andrzej Sznajder, prezes Bractwa 
Oświatowego Związku Górnośląskiego – 
dr Łucja Staniczek.

Uwikłani w historię

IX Forum Nauczycieli Regionalistów w Radzionkowie

Maciej Pletnia, mieszkaniec Radzion-
kowa znalazł się w  finałowej dziesiątce 
najlepszych uczestników konkursu „Młody 
Tancerz Roku”. 22 marca na antenie TVP Kul-
tura odbyła się transmisja tanecznych zma-
gań, które jednocześnie były eliminacjami 
do  Konkursu Eurowizji dla Młodych Tance-
rzy. Maciej Pletnia, na co dzień uczeń Ogól-
nokształcącej Szkoły Baletowej w  Bytomiu, 
w  trakcie konkursu wykonał 1,5-minutowy 
solowy układ oraz zatańczył w choreografii 
grupowej. Serdecznie gratulujemy udziału 
w tak prestiżowym wydarzeniu!

Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy 
to  jedno z  najważniejszych międzynarodo-
wych wydarzeń tanecznych. Odbywa się 
od 1985 roku. Jego organizatorem jest Euro-
pejska Unia Nadawców (EBU). Konkurs odby-
wa się co dwa lata (wymiennie z konkursem 
dla młodych muzyków) i przeznaczony jest 
dla solistów w wieku od 16 do 21 lat, repre-
zentujących poszczególne stacje telewizyj-
ne. Widzowie zdecydowali, że Polskę w tym 
roku reprezentować będzie Victoria Nowak. 
Europejskie finałowe zmagania odbędą się 
19 czerwca w Pilźnie w Czechach. 

Taniec na miarę Eurowizji

Na wstępie głos zabrał Śląski Kurator Oświa-
ty. Przypomniał słowa Georga Santayany, 
znajdujące się na  jednej z  tablic w  Miejscu 
Pamięci i  Muzeum w  Auschwitz-Birkenau: 
„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej 
powtórne przeżycie”. Przyświecały one ob-
radom, na  których wygłoszonych zostało 
kilka referatów. Debatę rozpoczęli pracow-
nicy naukowi Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddziału w  Katowicach. Sebastian Rosen-
baum podjął w  swoim wystąpieniu próbę 
zdefiniowania Tragedii Górnośląskiej, z kolei 
dr Dariusz Węgrzyn z Instytutu Pamięci Na-
rodowej OBEP w  Katowicach opowiedział 
o  deportacjach Górnoślązaków do  ZSRR. 
Nauczyciele wysłuchali także referatów 
na temat wydarzeń po 1945 roku, mających 
miejsce na  terenach Mazur i  Opolszczyzny. 
Na  zakończenie obrad powrócił temat Gór-
nego Śląska. Tomasz Świderski, nauczyciel  
w Gimnazjum nr 19 w Katowicach, przedsta-
wił propozycję lekcji o  tragedii Górnośląza-
ków, zaś Anna Skiendziel, Lucyna Staniczek 
i dr Kornelia Banaś zaprezentowały prezen-
tację materiałów edukacyjnych IPN poświę-

conych tematowi „Tragedia w cieniu wyzwo-
lenia. Górny Śląsk w 1945 roku”.
Spotkanie świata nauki i  dydaktyki, jakie 
miało miejsce w Radzionkowie, daje szansę, 
aby skomplikowana historia Śląska po 1945 
roku trafiła do  szkół. Przekazanie prawdy 
to  niełatwe zadanie i  obowiązek, o  czym 
mówił na forum Andrzej Sznajder – dyrektor 
katowickiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, dodając, że  jest to  trudniejsze, 
niż ustalenia, obejmujące spektrum kwestii 
związanych z powojenną historią regionu.
– Opowiedzenie  tej  historii  w  taki  sposób, 
by uczniowie ją przyjęli, zrozumieli i zechcie-
li  uznać  za  swoją,  jest  w  moim  przekonaniu 
o  wiele  trudniejsze.  I  tak  naprawdę,  sukces 
badań naukowych zależy w tej chwili od na-
uczycieli.  Wyniki  badań  już  są.  Czy  wiedza 
o  nich  stanie  się  powszechna,  czy  wpisze 
się  ona  w  zbiorową  pamięć,  to  już  zależy 
od Państwa. Dzięki  takim wydarzeniom,  jak 
to  dzisiejsze,  jestem  o  to  spokojny – mówił 
dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Katowicach. 

(MBJ)
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KAROLINKA

A jednak dzień kobiet...
W  „Karolince” po raz kolejny odbył się wieczór zorganizowany z  oka-
zji Dnia Kobiet. Tym razem panie bawiły się z kabaretem DNO z Dąbrowy 
Górniczej, który przedstawił program „Telepatia”. Dynamika, nieprzewidy-
walność i oryginalność – znaki rozpoznawcze kabaretu DNO – nie zawiodły 
i tym razem. Po występie, śladem ubiegłych lat, panie otrzymały prezenty. 
Przy tej okazji dziękujemy sponsorom prezentów, wśród których znaleźli 
się: AG Rolbud, OknoKan, Piekarnia Cukiernia Wylenzek, Piekarnia Cukiernia 
Bączkowicz, Resaturajca Mustang, Renault – Grupa Wieczorek, Tomex, Biu-
ro Rachunkowe Iwanek, Salon Kosmetyczny Karolina z Piekar Śląskich, Salon 
Fryzjerski Justyna, Salon Laserowy WOW, firma Duda, OneMove, Oriflame. 
Na zakończenie imprezy, w galerii Mozaika, przy lampce szampana, ufundo-
wanej przez Restaurację „Figaro”, panie obejrzały wystawę prac malarskich 
absolwentów Liceum Plastycznego z  Zespołu Szkół Artystyczno-Projekto-
wych w Tarnowskich Górach pod tytułem „Jej portret”.  

Grupa MoCarta od kilku lat jest jednym z najczęściej występujących za gra-
nicą polskich zespołów. Jej muzycy grali w wielu, czasem bardzo egzotycznych 
miejscach, takich jak: znane z  handlu narkotykami meksykańskie miasto Ciudad 
Juarez czy Wenatchee – miasteczko na końcu świata i  Stanów Zjednoczonych, 
w którym nie stanęła wcześniej żadna stopa polskiego artysty. Dzięki występom 
w odległych zakątkach świata, muzycy poznali kulturę wielu narodów. Dowiedzieli 
się m.in. czym różni się publiczność tajwańska od belgijskiej (np. Belgowie bardzo 
kaszlą...), o co lepiej nie pytać w Czechach. O swoich podróżniczych przygodach 
opowiedzieli w  swoim nowym programie muzycznym „Ale Czad, czyli podróże 
Grupy MoCarta”. Zaprezentowali go w Centrum Kultury „Karolinka” 15 marca. W pro-
gramie, jak zwykle, dominowała muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym żartem. 
Widzowie przekonali się między innymi o tym, że muzyka jest ponad podziałami, 
a poezja najlepsza jest na rozstania. W pewnym sensie w koncercie w „Karolince” 
wzięli także udział – parodiowani przez członków kwartetu – Zbigniew Wodecki, 
Włodzimierz Korcz, a nawet… przedstawiciel Republiki Czadu…, chociaż w Polsce 
jeszcze oficjalnie nie działa żadna placówka dyplomatyczna tego kraju.. 

Młodzieżowy Teatr Tańca Współczesne-
go SIX LIMBS GROUP zdobył II miejsce na 
III  Ogólnopolskim Turnieju Tańca VIVER-
SO w  Rybniku. Zespół na co dzień pracuje 
w  Centrum Kultury „Karolinka” w  Radzion-
kowie pod okiem Katarzyny Grysko. W  jego 
skład wchodzą: Joanna Gryboś, Patrycja Jan-
ta, Monika Biadacz, Julia Wiśniowska, Alicja 
Wiśniowska.
Gratulujemy!  

Było czadowo six limbs 
Group
na podium 
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Jak Asteriks i Obeliks budowali Osiedle Bogów
Rok 50 przed naszą erą: cała Galia jest okupowana przez Rzymian... Cała? Nie! Jedna osada, zamieszkana 

przez niepokornych Galów nadal stawia opór najeźdźcy. Zirytowany tym Juliusz Cezar postanawia zmienić 
taktykę: skoro jego armia nie jest w stanie podbić siłą galijskich barbarzyńców, to może uwiedzie ich rzymska 

cywilizacja. Władca każe wybudować obok osady Galów wspaniałą wioskę, przeznaczoną dla rzymskich 
właścicieli. To „Osiedle Bogów”. Czy nasi galijscy przyjaciele oprą się pokusie zarobku i rzymskiego komfor-
tu? Czy ich osada stanie się zwykłą atrakcją turystyczną? Asteriks i Obeliks robią wszystko, by pokrzyżować 

Juliuszowi Cezarowi plany.
„Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów” 12 kwietnia (niedziela), godzina 16.00, bilety w cenie 12 zł 

do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

Polskie ciało
Film „Body/Ciało” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej został 
na festiwalu w Berlinie nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem 2015 
w kategorii: najlepszy reżyser. Główny bohater – cyniczny proku-
rator (Janusz Gajos) i jego cierpiąca na anoreksję córka (Justyna 
Suwała) próbują, każde na swój sposób, odnaleźć się po tragicznej 
śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczy-
ny – Anna (Maja Ostaszewska) oznajmi im, że zmarła skontaktowała 
się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni 
zweryfikować swoje poglądy na życie i na śmierć.
23 kwietnia (czwartek), godz. 20.00, bilety w cenie 12 zł 
do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

Najnowsza produkcja Disneya
„Kopciuszek” to adresowany do całej rodziny film fabularny, 

inspirowany klasyczną baśnią o tym samym tytule. W najnowszej 
produkcji Disneya, w reżyserii nominowanego do Oscara Kenne-

tha Branagha („Thor”, „Hamlet”), zobaczymy najbardziej intrygują-
ce aktorki współczesnego kina: Cate Blanchett w roli złej macochy 

i Helenę Bonham Carter jako dobrą wróżkę. W filmie poznajemy 
historię Elli, której życie diametralnie zmienia się po niespodzie-

wanej śmierci ojca. Wystawiona na łaskę i niełaskę bezwzględnej 
macochy i jej dwóch córek, dziewczyna staje się służącą, złośliwie 

nazywaną Kopciuszkiem.
19 kwietnia (niedziela), godz. 16.00, bilety w cenie 12 zł 

do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

Wielkie oczy
„Wielkie oczy” to film oparty na prawdziwej historii 
malarki Margaret Keane, w reżyserii jednego 
z największych wizjonerów współczesnego kina – 
Tima Burtona („Alicja w krainie czarów”, „Mroczne 
cienie”). W rolach głównych występują nominowa-
na do Oscara Amy Adams („American Hustle”) oraz 
zdobywca Oscara Christoph Waltz („Django”).
W latach sześćdziesiątych XX wieku świat zachwyca 
się intrygującymi portretami kobiet i dzieci o tajemniczych, wielkich oczach. Autorstwo 
obrazów przypisuje sobie niezwykle ambitny Walter Keane. Jednak za genialnymi 
pracami stoi żyjąca w jego cieniu żona Margaret. Kobieta walczy o prawdę, uznanie 
i wyzwolenie się spod wpływu bezwzględnego despoty oraz z roli, którą narzuca jej 
społeczeństwo.
12 kwietnia (niedziela), godz. 18.00, bilety w cenie 12 zł 
do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

Disco Polo
Dawid Ogrodnik („Chce się żyć”, „Jesteś Bogiem”) i Piotr Głowacki („Dziewczyna z szafy”) grają 

muzyków, którzy – napędzani młodzieńczą fantazją i marzeniami o sławie – zakładają zespół 
discopolowy. Joanna Kulig („Sponsoring”) występuje w roli eterycznej wokalistki. Piosenki 

w zdecydowanej większości będą śpiewane przez aktorów.
19 kwietnia (niedziela), godzina 18.00, bilety w cenie 12 zł 

do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
Anastasia Steele jest młodą studentką literatury, która przeprowadza wywiad z intrygującym Christia-
nem Greyem – milionerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascynowana inteligentnym i przystoj-
nym mężczyzną, który robi na niej niesamowite wrażenie, ale ich spotkanie dobiega końca, stara się 
o nim zapomnieć. Grey zjawia się jednak w sklepie, w którym dorywczo pracuje Anastasia i prosi o ko-
lejne spotkanie. Studentka zgadza się – tym samym wkracza w niebezpieczny świat pożądania, erotyki 
i głęboko skrywanych pragnień.
12 kwietnia (niedziela), godz. 20.00, bilety w cenie 12 zł 
do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.
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Spotkanie 
z Leszkiem 
Moczulskim
W  środę, 25 lutego, historycy Liceum 
Ogólnokształcącego w  Radzionkowie 
uczestniczyli w spotkaniu z legendą opo-
zycji w  czasach PRL-u  – Leszkiem Mo-
czulskim. Podczas spotkania w gmachu 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach zasłużo-
ny działacz opozycyjny dzielił się z uczest-
nikami swoimi przeżyciami z  okresu 
kształtowania się demokratycznej Polski. 
Opowiadał o  trudnościach w  wyrażaniu 
własnych poglądów, aresztowaniach i ży-
ciu w  więzieniach, w  których przebywał 
łącznie ponad sześć lat. Wspominał su-
rowe warunki tam panujące i nieludzkie 
traktowanie więźniów. Nakreślił uwa-
runkowania i  specyfikę powstania Kon-
federacji Polski Niepodległej, której był 
założycielem. KPN była pierwszą nieko-
munistyczną i antykomunistyczną partią 
polityczną działającą w  PRL, oczywiście 
funkcjonującą nielegalnie. Widzowie zo-
baczyli również film, w  którym politycy 
i  działacze opozycyjni wypowiadali się 
o Leszku Moczulskim i oceniali jego po-
stępowanie oraz działalność KPN-u.
Uważam, że warto było uczestniczyć 
w tym spotkaniu, ponieważ pozwoliło to 
nam – młodym ludziom, spojrzeć na hi-
storię kształtowania się wolnej Polski od 
strony tych, którzy w  tym uczestniczyli, 
poznać ich przeżycia, doświadczenia 
i historię. Spotkanie było niesamowitym 
doświadczeniem i pozwoliło spojrzeć na 
naszą ojczyznę od innej strony.  

Marta Wysypoł 
kl. 2a LO w Radzionkowie

Zapraszamy do publikowania tekstów na 
łamach „kuriera radzionkowskiego”. Tek-
sty do 2,5 tys. znaków (ze spacjami) pro-
simy przesyłać na adres e-mail: kurier@
radzionkow.pl. w szczególności zachę-
camy do nadsyłania zapowiedzi nadcho-
dzących wydarzeń tak, aby jak najwięcej 
mieszkańców mogło z nich skorzystać. 
redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania tekstów ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca przeznaczonego na dział 
„piszą do kuriera”. kolejny numer „kuriera 
radzionkowskiego” ukaże się 1 czerwca. 
Teksty do najbliższego wydania pisma 
można nadsyłać do 10 maja. 

Redakcja

Publikuj w KR

W dniach 27-28 lutego w Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Ra-
dzionkowie odbyły się Dni Otwarte dla 
przyszłych pierwszoklasistów i obecnych 
szóstoklasistów. 

Pierwszego dnia ZSPG odwiedzili uczniowie ze 
szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 2 oraz SP nr 4 
z  Radzionkowa. Przybyłych gości powitała dy-
rektor szkoły Halina Hypki. Uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali na scenie umiejętności 
aktorskie oraz przedstawili prezentację Gim-
nazjum nr 2. Dla uczestników zorganizowano 
różnorodne zajęcia w poszczególnych klasach. 
W studiu fotograficznym młodzież zgłębiała taj-
niki fotografii, w sali 37 przyszli uczniowie mieli 
możliwość wykonania prac plastycznych. Z ko-
lei pracownia chemiczna zaskoczyła uczniów 
różnymi doświadczeniami, które wykonywali 
starsi koledzy i  koleżanki z  pomocą pani Ilony 
Siei. Zajęciami dziennikarskimi oraz nakręce-
niem „Wiadomości ZSPG” zajęła się pani Teresa 
Kandzia, która poprowadziła również mini-

warsztat dziennikarski. Ostatecznie Dni Otwar-
te zakończyły się rozgrywkami sportowymi na 
sali gimnastycznej.

Z  kolei 28 lutego w  naszej szkole zjawili się 
pierwszoklasiści. Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością młodzi  aktorzy z kółka teatralnego 
pokazali swoje umiejętności aktorskie w przed-
stawieniu „Czarownik z krainy Oz”. Przedszkola-
ki mogły też uczestniczyć w różnorodnych zaję-
ciach, m.in. w szybkim kursie pierwszej pomocy, 
prowadzonym przez panią Marię Błędowską. 
Ogromną popularnością cieszyło się też malo-
wanie twarzy. Atrakcją, zarówno dla dzieci, jak 
i  rodziców były zdjęcia pamiątkowe wykony-
wane przez panią Joannę Boncol w  studiu fo-
tograficznym. Całość wydarzenia obserwowała 
i  dokumentowała klasa fotograficzno-dzienni-
karska. Zainteresowanie dzieci i  rodziców było 
ogromne. Mamy nadzieję, że zobaczymy się we 
wrześniu. Dziękujemy wszystkim za udział.  

Oliwia Bujoczek

Drzwi Otwarte w naszej szkole

„Czarno na 
białym” górą!

W ogólnopolskim konkursie „Junior w Druku” 
organizowanym przez Junior Media, czyli eduka-
cyjny projekt dzienników regionalnych Polska-
presse na najciekawszą szkolną gazetkę, w ścisłym 
finale znalazła się gazetka radzionkowskich gim-
nazjalistów, redagowana  przez uczniów Gimna-
zjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka pod kierun-
kiem nauczycielek: Aleksandry Pachulskiej i Beaty 
Duch. Dzięki decyzji jury gazetka „Czarno na Bia-
łym” dostała się do ścisłej czołówki najlepszych 
pism uczniowskich w całej Polsce. Nagrodą, którą 
otrzymaliśmy, jest wydruk naszej gazety w nakła-
dzie 250 egzemplarzy. Zebranie materiałów oraz 
ich opracowanie trwało ponad miesiąc, lecz dzięki 
wytrwałej pracy całej redakcji udało się zamknąć 
kolejny numer na czas i wystartować w konkursie. 
Mimo dużej konkurencji, gazetka pokonała ogrom 
uczestników. Jesteśmy z siebie bardzo dumni i cie-
szymy się z sukcesu. Jednocześnie  nie spoczywa-
my na laurach i obecnie przygotowujemy się do 
kolejnego konkursu. 

Magda Niejodek
Szkolne Koło Dziennikarskie

Wspólnota 
Burego Misia
w naszym LO
13 marca do Liceum Ogólnokształcą-
cego przy placu Jana Pawła II zawitały 
dwa Bure Niedźwiedzie ze Wspólnoty 
Burego Misia z Bytomia.

Dziewczyny przeprowadziły dla uczniów 
klas pedagogiczno-psychologicznych po-
kaz dotyczący Wspólnoty. Opowiadały 
o tym, że do organizacji może dołączyć każ-
dy, kto ukończył szesnasty rok życia i szuka 
przyjaciela – Burego Misia (osoba niepełno-
sprawna w różnym stopniu). Mówiły o  let-
nich wyjazdach i wspólnych imprezach, za-
chęcając uczniów do wstąpienia w szeregi 
Burych Niedźwiedzi (osoby pełnosprawne 
należące do Wspólnoty). Ich zaangażowa-
nie i pasja sprawiły, że uczniowie słuchali ich 
z  ogromnym zaciekawieniem. Widoczne 
było, że studentki kochają to, co robią – ko-
chają uczestniczyć w życiu Wspólnoty, ko-
chają przyjaźnie nawiązane w tym miejscu 
i  kochają każdego Burego Niedźwiedzia, 
którego miały pod opieką. Mamy nadzieję, 
że wielu spośród uczniów radzionkowskie-
go liceum zarazi się ową miłością i  pasją, 
i przyjdzie na któreś z piątkowych spotkań 
Wspólnoty.  
Lider Wspólnoty Bytomskiej:
Dorota Sałabun
tel. 696 424 360; e-mail:
dorota.salabun@gmail.com

Kamila Rakowska
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12 marca br. na stronie internetowej Śląskiego Kura-
torium Oświaty mogliśmy przeczytać bardzo dobrą 
wiadomość: Grzegorz Krzemiński, uczeń ZSPG, został 
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Historii. Konkursy przedmiotowe odbywają się w trzech 
etapach: szkolnym, rejonowym i  wojewódzkim. W  tym 
roku z historii etap szkolny obejmował okres od najdaw-
niejszych dziejów człowieka do Unii Polski z Litwą (1385 r.), 
etap rejonowy dotyczył lat od wielkich odkryć geogra-
ficznych do czasów Napoleona (1815 r.), zaś ostatni etap 
to Europa po kongresie wiedeńskim do I wojny światowej 
(1918 r.). 
Grzegorz bez problemów przeszedł przez wszystkie eta-
py, a na pytanie: „Jak mu poszło?”, które padało aż trzy-
krotnie, odpowiadał ze spokojem: „Wstydu nie będzie”.

Przypomnijmy, że laureaci konkursów przedmiotowych 
o  zasięgu wojewódzkim zwolnieni są z  danego zakresu 
części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne 
z  uzyskaniem najwyższego wyniku. Otrzymują roczną 
ocenę celującą z danego przedmiotu, a także ocenę ce-
lującą na świadectwie ukończenia szkoły. Jest więc o co 
walczyć. 
Nauczycielem historii, i  tym samym osobą prowadzącą 
Grzesia przez wszystkie etapy, była pani Barbara Janta, 
której serdecznie gratulujemy i jednocześnie bardzo dzię-
kujemy za tak skuteczne działanie. Oczywiście gratulacje 
składamy również Grzegorzowi i  życzymy mu dalszych 
sukcesów, już nie tylko na historycznym polu.  

Anna Pawlica

Jesteśmy dumni z Grzegorza

SPORT W KURIERZE

Quest SOKÓŁ Radzionków
Od lutego br. nowym sponsorem tytularnym Klubu z Radzionkowa została firma 
Quest Investment. Liczymy, iż dzięki dobrej współpracy nasz Klub jako jedyny 
z Radzionkowa będzie dalej drużyną grającą na najwyższym szczeblu rozgryw-
kowym w Polsce. Bądźmy dumni, jest się czym chwalić.

Czas szybko mija, mecz goni kolejny mecz. I tak oto dobrnęliśmy do końca rundy zasad-
niczej rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2014/2015. W ostatnim meczu zawodniczki, pod 
okiem trenera Jarosława Wachowskiego, podejmowały na parkiecie w Gliwicach zmobi-
lizowane do awansu do I ligi dziewczyny z KŚ AZS Politechniki Śląskiej. Niestety, pomimo 
wyrównanej walki i bardzo dobrej obrony obu stron, drużyna Quest Sokół Radzionków 
przegrała 1:3 z gospodyniami. Jednak ta porażka tak naprawdę niczego nie zmieniła i Qu-
est Sokół Radzionków zakończył swoje rozgrywki na 9. miejscu. Nie jest to wielki sukces, 
którym klub może się chwalić wszem i wobec, ale ważniejszą kwestią jest fakt, iż utrzymuje 
się w II lidze i w nowym sezonie podejmie walkę o wyższe miejsca w tabeli.
Celem na nowy sezon jest pierwsza czwórka, czy im się to uda? To pytanie zadaje sobie 
każdy kibic drużyny z Radzionkowa, bo jak wiadomo miniony sezon był pełen niespodzia-
nek – niechcianych porażek, ale również zaskakujących zwycięstw. 
Mecz 21 lutego br. był ostatnim spotkaniem rundy zasadniczej oraz ostatnim spotkaniem 
drużyny w takim składzie, bo jak wiadomo nowy sezon sprzyja zmianom. Teraz nastał czas 
roztrenowania oraz budowania zespołu na kolejny sezon pod okiem trenera Jarosława 
Wachowskiego, który przedłużył umowę z Klubem i poprowadzi zespół Quest Sokół Ra-
dzionków w sezonie 2015/2016. 
Trzymamy kciuki za dziewczyny oraz mamy nadzieję, że nowy sezon nie będzie gorszy, 
a wręcz przeciwnie – przyniesie wiele sukcesów!  

Karatecy
na zawodach
Podopieczni radzionkowskiego UKS Karate 
„Hajime” 28 lutego wzięli udział w dwóch tur-
niejach sportowych, w których mogli wykazać 
się swoimi umiejętnościami.

W  XIII Turnieju Karate „Pierwszy Krok” w  Kobie-
rzycach, w  kategorii wiekowej dzieci (2007-2010), 
walczył nasz reprezentant Paweł Renka. Zawodnik 
stoczył trzy walki i wszystkie wygrał przez przewagę 
punktową, zdobywając tym samym pierwsze miej-
sce. W  tej samej kategorii wśród dziewcząt drugie 
miejsce zdobyła nasza reprezentantka Alicja Mu-
schalik, która spotkała się w półfinale ze swoją klu-
bową zawodniczką Laurą Jon. W kategorii wiekowej 
dzieci (2005-2006) czwarte miejsce wywalczyła ko-
lejna reprezentantka UKS Karate „Hajime” – Micha-
lina Jabłońska.
W trakcie turnieju zawodnicy, którzy jeszcze nigdy 
nie startowali, walczyli w  pełnych ochraniaczach 
z  zachowaniem największej ostrożności. Nasi za-
wodnicy startowali pod okiem trenera Krzysztofa 
Habraszki.

W  tym samym czasie w  Tarnowie pod okiem Do-
brosławy Habraszki, zawodniczka UKS Karate „Ha-
jime” – Monika Podora (kat. – 55 kg) startowała 
w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy. 
Monika stoczyła cztery bardzo trudne walki z uty-
tułowanymi zawodniczkami. W walce półfinałowej 
uległa Pauli Malikowskiej wicemistrzyni Europy U22 
w  kat.  –  55  kg. Nasza zawodniczka, dzięki bardzo 
dobrej postawie podczas turnieju uzyskała możli-
wość wyjazdu na zgrupowanie Kadry Narodowej, 
które odbędzie się w dniach 11-15 marca 2015 roku 
w Starej Wsi.  

Krzysztof Habraszka



12 KURIER RADZIONKOWSKI  >>  MARZEC-KWIECIEŃ 2015

UCHWAŁY RADY MIASTA

UCHWAŁA NR VI / 50 / 2015
RADY MIASTA RADZIONKóW

z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Radzionków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20c 
ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po przeprowadze-
niu konsultacji w trybie uchwały LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsul-
towania 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 dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego Nr 240 poz. 3611) na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków,

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone przez gminę radzionków;
2) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko zamieszkałe na terenie Miasta radzionków, którego rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do danego przedszkola;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) rodzeństwie – należy przez to rozumieć dzieci wychowywane w rodzinie kandydata prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.
§ 2. ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
gmina radzionków:
1) kandydat, który deklaruje korzystanie z opieki przedszkolnej w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej – 20 pkt;
2) kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 15 pkt;
3) rodzeństwo kandydata już uczęszczające do przedszkola – 10 pkt;
4) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 5 pkt.
§ 3. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 2:
1) w przypadku kryterium wskazanego w § 2 pkt 2 dla jego potwierdzenia wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy rodziców, wypis 
z właściwego rejestru, zaświadczenie uczelni wyższej o pobieraniu przez rodziców nauki w systemie dziennym;
2) w przypadku pozostałych kryteriów wskazanych w § 2 pkt 1, 3 i 4 wymagane jest oświadczenie rodziców o ich spełnianiu. w przypadku powzięcia wątpliwości co 
do zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym podlegać ono będzie weryfikacji.
2. dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 
kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
§ 4. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta radzionków.
§ 5. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

Informuję, iż w dniu 26 lutego 2015 roku na VI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr VI/40/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
2. Uchwałę Nr VI/41/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
3. Uchwałę Nr VI/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr VI/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr VI/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę Nr VI/45/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr VI/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr VI/47/2015 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2015 rok; 
9. Uchwałę Nr VI/48/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/438/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyj-

nego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;
10. Uchwałę Nr VI/49/2015 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;
11. Uchwałę Nr VI/50/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Radzionków;
12. Uchwałę Nr VI/51/2015 w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Tarnowskich Gór, zawartej w projekcie dokumentu Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

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 12 marca 2015 roku na VII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę: 

1. Uchwałę Nr VII/52/2015 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
2. Uchwałę wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępna jest na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
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Najbliższe imprezy:
>> Finały CIDERPLAS 2015

– 11 kwietnia

>> Szachowy Turniej Miast i Gmin
– 25 kwietnia 

>> III Mistrzostwa Radzionkowa 
Mikstów Siatkarskich

– 9 maja 

>> Turniej Koszykówki o Puchar 
Andrzeja Pluty 

– 23 maja rozgrywki dla dorosłych, 
– 24 maja dla dzieci

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Rekordowe Mistrzostwa!

Aż 60 zawodników (22 deble i 8 mikstów) 
uczestniczyło w  V Mistrzostwach Radzion-
kowa Debli i Mikstów w Badmintonie 2015. 
Pojawiło się kilku debiutantów, ale to „sta-
re wygi” rządziły na kortach. Mistrzostwa 
zostały zdominowane przez zawodników 
trenujących na co dzień w  naszej hali, wy-
stępujących jako stowarzyszenie LABA.

Poniżej podajemy wyniki rozgrywek:

Deble:
1. Sebastian Konieczny, Robert Borszcz
(Gliwice/Zabrze)
2. Paweł Gansiniec, Łukasz Urbanik (Bytom)
3. Wojciech Halama, Leszek Suder
(Zabrze, Radzionków)

Miksty:
1. Patrycja Szafarczyk, Adam Gajda (Stru-
mień)

2. Dominika Góralczyk, Robert Borszcz (Ra-
dzionków, Zabrze)
3. Marta Wysypoł, Leszek Suder (Radzionków)

Radzionków okazuje się być kolebką bad-
mintona w  regionie. Wszystko zaczęło się 
cztery lata temu, gdy powstała hala spor-
towa w  mieście. Zaczynaliśmy od jednego 
boiska, dzisiaj jest ich aż siedem. Umiejętno-
ści zawodników ćwiczących systematycznie 
na naszej hali są coraz wyższe. Zawodnicy 
biorący udział w  turniejach na terenie ca-
łej Polski odnoszą liczne sukcesy. Jednak 
za największy uważamy fakt przybywania 
na naszą halę rzeszy amatorów, miłośni-
ków badmintona. I nie są najważniejsze ich 
umiejętności, ale sama chęć aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Stąd często na 
hali można spotkać całe rodziny grające 
w  badmintona, rodziców i  dzieci, a  nawet 
dziadków. Tak trzymać!  

Rozgrywki Ciderplas za nami – czekamy na finał

Po V kolejce Ciderplas 2015, jaka miała miejsce 
1 marca, nie było już zespołu, który nie odniósł-
by porażki. Ostatnia niepokonana drużyna Pro-
nedbud przegrała z Kadrą Bobrek Centrum. Za-
wodnicy z Bytomia pokazali się z jak najlepszej 
strony i  po zaciętym trzysetowym pojedynku 
wygrali z liderem tabeli 2:1. Wynik tego spotka-
nia nie przyczynił się jednak do zmiany lidera 
i z pięciopunktową przewagą nad resztą stawki 
nadal prowadził Pronetbud. W pozostałych spo-
tkaniach w czołówce tabeli Mirex pokonał gład-
ko 2:0 ZWS Bytom i  w  takim samym stosunku 
setów wygrały Latające Gwoździe z Lasowicami. 
Sytuacja w tabeli była ciekawa, ponieważ mię-
dzy drugim a szóstym zespołem różnica wynosi-
ła tylko 1 punkt. W lidze damskiej zakończyła się 
faza zasadnicza i poznaliśmy pary, które zagrają 
ze sobą w  play-offach. Pierwsze zwycięstwo 

w lidze odniosły dziewczyny z Angels Team po-
konując 2:1 Cambio. Dwukrotnie zwyciężyły za-
wodniczki Sans Blague, które grały zaległy mecz 
IV kolejki. Dzięki zwycięstwom awansowały na 
pierwsze miejsce w  tabeli. Na kolejnych miej-
scach sklasyfikowane są zespoły XXX i Fireballs, 
które zebrały tą samą liczbę punktów, a  o  ko-
lejności w  tabeli decydował stosunek małych 
punktów.
W lidze damskiej wszystko jest jeszcze możliwe, 
nawet dwie drużyny mają szanse na końcowe 
zwycięstwo w  lidze, jako że wiele pojedynków 
z drużynami wyżej notowanymi zazwyczaj koń-
czyły się tie-brekami. Niespodzianek sporo, dla-
tego liga staje się coraz bardziej interesująca. 
Emocji nie zabrakło także w ostatniej rundzie za-
sadniczej, którą rozegrano 15 marca. Po VI kolej-
ce liderem tabeli pozostał Pronetbud, który nie 

bez problemów zwyciężył w  obydwu spotka-
niach, pokonując 2:0 MKS Banimex Będzin oraz 
2:1 Latające Gwoździe. Do niespodzianek można 
zaliczyć stratę seta Latających Gwoździ z zespo-
łem Systemu Bułgarskiego oraz zwycięstwo 2:1 
ZWS Bytom nad Lasowicami. 

Miłośników siatkówki zapraszamy 11  kwiet-
nia na finałowe rozgrywki Ciderplas 2015.  

Za nami faza zasadnicza Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas 2015, przed nami decydu-
jące spotkania przed turniejem finałowym.

MOSiR wraz z  Zakładem Placówek Oświato-
wych w  Radzionkowie zorganizował Powiatową 
Olimpiadę Przedszkolaków. Jak na olimpiadę przy-
stało, była defilada zawodników, wciągnięcie flagi 
olimpijskiej, zapalenie znicza oraz uroczyste otwar-
cie Olimpiady przez burmistrza Radzionkowa, któ-
ry imprezę objął honorowym patronatem. Zabawę 
uświetnił pokaz akrobatyczny modeli samolotów 
przygotowany przez klub modelarzy z Bobrownik.
Dzieci zmagały się w  10 konkurencjach sprawno-
ściowo-zręcznościowych. Najlepszy okazał się ze-
spół z Przedszkola nr 3 z Radzionkowa. Wszystkie 
dzieci wykazały się znakomitą sprawnością. At-
mosfera była gorąca nie tylko na parkiecie hali, ale 
również na widowni. Wszystkie przedszkola znako-
micie przygotowały się do dopingu swoich zawod-
ników, stąd jurorzy mieli problem z  wyłonieniem 
najlepiej dopingującej grupy. Ostatecznie nagroda 
(zestaw piłek) powędrowała do Przedszkola nr 2 
z Radzionkowa. Na zakończenie wszystkie drużyny 
otrzymały puchary oraz dyplomy, a każdy zawod-
nik pamiątkowy medal.  

Olimpiada 
przedszkolaków
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SPORT W KURIERZE

Początki sekcji podnoszenia
ciężarów w Radzionkowie
Czytelników „Kuriera” zapraszamy do zapoznania się z historią Sekcji Pod-
noszenia Ciężarów Klubu Sportowego GKS „Ruch” Radzionków 1962-1969, 
którą przygotował Jerzy Michura – zawodnik SKS Start Bytom w latach 1957-
1973. W bieżącym numerze zamieszczamy pierwszą część historii radzion-
kowskiego klubu. 

Od autora
Pragnę  Państwu  zaproponować  spacerek  nieco 
w przeszłość w lata 60. XX wieku. W roku 1962 w Ra-
dzionkowie  rozpoczęła  działalność  sekcja  podno-
szenia  ciężarów  w  klubie  „Ruch”  Radzionków.  Dziś 
mało kto o tym już pamięta i dlatego, aby o tym nie 
zapomnieć, proponuję zapoznać się z historią i osią-
gnięciami  zawodników,  którzy  na  piersi  nosili  herb 
„Ruchu” Radzionków. Życzę przyjemnej lektury. 

Rok 1962
Ważną datą powstania sekcji podnoszenia cię-
żarów jest dzień 26 stycznia 1962 roku, kiedy to 
na Walnym Zebraniu klubu „Ruch” Radzionków 
został wybrany nowy prezes Florian Hoła. W dniu 
19 marca 1962 roku na posiedzeniu zarządu klu-
bu została rozwiązana sekcja szermiercza, a w jej 
miejsce powołano do życia sekcję podnoszenia 
ciężarów. Kierownictwo tej sekcji powierzono 
Henrykowi Markiewce, szkoleniowcem zaś został 
instruktor Józef Kociok (który był pomysłodawcą 
założenia tej sekcji). Znaczącym i  decydującym 
momentem dla powstania sekcji ciężarowej była 
Spartakiada Zakładowa, gdzie wśród wielu dys-
cyplin sportowych, w  jakich rywalizowali mię-
dzy sobą pracownicy kopalni i  uczniowie szkoły 
górniczej, dużym zainteresowaniem cieszyła się 

próba sił w  sztandze – podrzut (sztanga została 
wypożyczona z  klubu HKS Szopienice) i  ciężar-
kach – 17,5 kg i 25 kg. Sekcja podnoszenia ciężarów 
została zgłoszona do Polskiego Związku Podno-
szenia Ciężarów 7 kwietnia 1962 r. Pomimo dużego 
problemu z  zakupem sprzętu, udało się sprowa-
dzić oryginalną sztangę, pasy zaś zostały uszyte 
w Tarnowskich Górach przez tamtejszy zakład ry-
marski. Podstawą sekcji była młodzież ucząca się 
w Zasadniczej Szkole Górniczej przy kopalni oraz 
zamieszkała na  okolicznym osiedlu. Sekcja liczy 
ponad 30 zawodników. Pierwszy start drużyny na-
stąpił na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Fe-
deracji „Górnik” w Rudzie Śląskiej w dniu 9 grudnia 
1962 r. Klub „Ruch” Radzionków reprezentowali: 
1. Konieczny Józef – waga piórkowa – 4. miejsce, 
2. Wagner Jan – waga lekka – 6. miejsce, 3. Ormiń-
ski Eryk – waga lekka – 8. miejsce, 4. Podlewski 
Tadeusz – waga średnia – 2. miejsce, 5. Wilkaus Ja-
nusz – waga półciężka – 7. miejsce, 6. Wloka Józef 
– waga ciężka – 3. miejsce.

Rok 1963
Klub GKS „Ruch” Radzionków występuje w Klasie 
„B”. W  styczniu 1963 roku walczą z  „Budowlany-
mi” Katowice. Edmund Petrak w  trójboju zalicza 
265  kg. Następnym przeciwnikiem jest LZS Sie-

wierz, gdzie zespół podnosi 1.760 kg. W  Radlinie 
z  miejscową drużyną podnoszą tylko 1.705 kg, 
a  w  Rudzie Śląskiej 1.622,5 kg. Indywidualne Mi-
strzostwa Śląska Seniorów w Czeladzi – Edmund 
Petrak zdobywa złoty medal w  wadze koguciej 
z wynikiem 267,5 kg, a Tadeusz Podlewski brązowy 
medal w wadze średniej.
Drużynowo: 1. HKS Szopienice – 37; 2. „Ruch” Cho-
rzów – 32; 3. BKS Bielsko – 17; 4. „Ruch” Radzionków 
– 11. W  kwietniu drużyna z  Radzionkowa walczy 
na swoim terenie z  zespołem „Zgody” Święto-
chłowice podnosząc ciężar 1.772,5 kg. W  dniach 
1-2 czerwca na Indywidualnych Mistrzostwach Pol-
ski Federacji „Górnik”, rozgrywanych w  Radlinie, 
nasi zawodnicy uplasowali się na następujących 
miejscach:
1. Petrak Edmund, waga kogucia – I miejsce.
2. Konieczny Józef, waga piórkowa – IV miejsce.
3. Konieczny Wiesław, waga średnia – VIII miejsce.
4. Podlewski Tadeusz, waga półciężka – IV miejsce.
Drużynowo Klub „Ruch” Radzionków zajął 3. miej-
sce na 9 startujących drużyn. Zespół wyjeżdża na 
zgrupowanie szkoleniowe do Karpacza, aby w na-
stępnych startach zaprezentować lepszą formę. 
Klasyfikacja końcowa Drużynowych Mistrzostw 
Śląska Klasa „B”:
1. „Ruch” Radzionków – 10 – 17.395,0 kg
2. „Slavia” Ruda Śląska – 10 – 17.025,0 kg
3. Klub Gimnastyczny Radlin – 10 – 15.695.5 kg
4. „Zgoda” Świętochłowice – 10 – 15.130,0 kg
5. LZS Siewierz – 10 – 14.310,0 kg
6. „Budowlani” Katowice – 7 – 11.380,0 kg – drużyna 
wycofana z rozgrywek.

Jerzy Michura
Drużyna „Ruch” Radzionków, 1963 r. Stoją od lewej: Henryk Michalik, Józef Kociok, Edmund  Petrak, Gaździk, Eryk Ormiński, Jan Wagner, 
Kupka, Tadeusz Podlewski.

Drużyna „Ruch” Radzionków na zgrupowaniu w Karpaczu w 1963 r. Pierwszy 
rząd od góry, stoją od lewej: Jan Wagner, Kupka, w drugim rzędzie od lewej: 
Kolasa, Eryk Ormiński, Bernard Pollok, w trzecim rzędzie: Józef Kociok i dwóch 
zawodników.
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Walczą o puchar

Stowarzyszenie Szachowe i Gier 
Umysłowych „Pionek Radzionków”

20 stycznia br. w  Radzionkowie powołano do istnienia Stowarzyszenie 
Szachowe i  Gier Umysłowych „Pionek Radzionków”. Pomysłodawcami 
oraz założycielami są Rudolf Sobczyk (na zdjęciu) – przewodniczący Sto-
warzyszenia i  Wojciech Hajda. Głównym celem nowej organizacji jest 
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia, 
zmierzające do osiągania przez nich satysfakcjonujących, wysokich wyni-
ków sportowych, a także wspieranie inicjatyw, postaw i działań zmierza-
jących do rozwoju i popularyzacji szachów i innych sportów umysłowych 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
14 marca rozegrano pierwsze zawody turnieju szachowego o  „Puchar 
Pionka” przeznaczonego tylko dla członków Stowarzyszenia. Do rywali-
zacji przystąpiło ośmiu zawodników. Rozegrano siedem rund z czasem 
gry dziesięciu minut na każdego zawodnika. Zwycięzcą turnieju został 
Marek Żaczek, który zdobył 6 pkt. Po pięć punktów zdobyli Łukasz Po-
tempa oraz Patryk Przykuta, ale w bezpośrednim meczu to Łukasz wygrał 
z Patrykiem, tym samym przesądziło to o zdobyciu przez Łukasza 2. miej-
sca. Na dalszych pozycjach uplasowali się Borys Izworski oraz Sebastian 
Gajdzik, którzy zdobyli po 4 pkt., pozostali zawodnicy to Arkadiusz Gaj-
dzik, Kinga Kozok oraz Dominik Trzensiok. W  turnieju nie odnotowano 
żadnego remisu, wszystkie partie kończyły się matem, zawodnicy byli 
bardzo bojowo nastawieni i walczyli do pełnego zwycięstwa.
Faworytami turnieju byli Marek Żaczek i Patryk Przykuta, ale Łukasz Po-
tempa zagrał bardzo dobry turniej i  zaskoczył wszystkich swoją formą 
tego dnia. To zawodnik, który ma spory potencjał, ale jego siła szachowa 
jeszcze nie jest ustabilizowana. Potrafi zagrać bardzo dobrą partię, wypra-

cować dobrą pozycję, by w  jednym posunięciu wszystko zaprzepaścić. 
Łukasz miał duże szanse na zdobycie pierwszego miejsca, niestety w de-
cydującej partii z  Markiem Żakiem nie wykorzystał pozycji, którą sobie 
wypracował.
Wyniki turnieju, informacje o stowarzyszeniu, a także kolejnych zawodach 
można znaleźć na stronie: www.pionkiradzionkow.szachorum.pl.  

W Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy 19 marca rozegrany został drugi 
turniej ósmej edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskie-
go. W zawodach wzięło udział 30 uczniów z siedmiu szkół. Zawody sędzio-
wali Mariusz Cichosz i Rudolf Sobczyk.

Najlepszy wynik uzyskał Bartłomiej Niedbała, który wygrał wszystkie pięć partii. Kolejne miejsca za-
jęli Mateusz Lichorad i Karol Lutostański zdobywając po 4 pkt. oraz Denis Jarząbek i Łukasz Potempa 
po 3½ pkt. Wśród dziewcząt najlepsze były Alicja Białek i Julia Kupiecka, które zdobyły po 3½ pkt. Na 
kolejnych miejscach uplasowały się Tatiana Wcisło (3 pkt) i Katarzyna Kiedrzyń (2½ pkt).
Drużynowo w tym dniu najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boruszowicach. 
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9, a trzecie gospodarze – szachiści Szkoły 
Podstawowej nr 13. Po dwóch turniejach prowadzi zespół z Boruszowic, który zgromadził 27½ pkt, za 
nim uplasowały się drużyny Szkoły Podstawowej nr 9 z Tarnowskich Gór (27 pkt) oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 13 ze Strzybnicy z dorobkiem 23½ pkt. Walka w ostatnim turnieju będzie więc bardzo cie-
kawa. Kwestia miejsc medalowych jest ciągle otwarta. Turniej przebiegał bardzo sprawnie w czym 
zasługa organizatorów i  opiekunów poszczególnych grup. Komplet wyników można znaleźć na 
stronie www.karolinka.art.pl oraz www.pionkiradzionkow.szachorum.pl.

Przypomnijmy, że cały cykl Szachowej Ligi Szkolnej składa się z trzech turniejów, po pięć rund z cza-
sem gry 15 minut na każdego zawodnika. W klasyfikacji drużynowej liczyć się będzie wynik trzech 
zawodników i jednej zawodniczki. Organizatorami tegorocznej edycji Ligi Szachowej są: Urząd Mia-
sta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Radzionków, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Klub 
Szachowy Strzybniczanka, Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR Radzionków i Tarnogórskie Centrum 
Kultury. Serdeczne podziękowanie składam dla organizatorów za przyjęcie szachistów i udostęp-
nienie sali oraz opiekunom i sędziom. 
Finał ligi odbędzie się 14 maja 2015 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury. Początek o godz. 10.00.  

Zanotował: 
Rudolf Sobczyk

Liga szachowa
zagrała w Strzybnicy

Sukces
na korcie

Gabriela Sławik i Wacław Daszkiewicz za-
jęli pierwsze miejsce w kategorii mikst 55+ 
w zawodach rozgrywanych podczas teni-
sowych Halowych Narodowych Mistrzostw 
Polski atp 2015. Turniej odbył się w dniach 
28 lutego – 4 marca br. Organizatorem mi-
strzostw było Chorzowskie Towarzystwo 
Tenisowe. Naszym zawodnikom serdecznie 
gratulujemy zwycięstwa!  
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Mistrzostwa w karate
W Ząbkowicach Śląskich odbyły się 34. mistrzostwa makroregionu dolnoślą-
skiego w Karate Kyokushin. Klub z Radzionkowa UKS Karate reprezentowała Moni-
ka Podora w kategorii 55 kg. Monika stoczyła dwie bardzo dobre walki. W każdej 
z nich zdobyła przewagę punktową, co pozwoliło jej skończyć walki przed czasem. 
Niestety w starciu finałowym nieznacznie uległa zawodniczce z Wrocławia.
Monika uczestniczyła również w  zgrupowaniu Kadry Narodowej przed Mistrzo-
stwami Europy, które odbędą się w Warszawie 18 kwietnia.  

Krzysztof Habraszka

Ruch wygrywa,
    nowi piłkarze bohaterami
Najgłośniejszym transferem 
Ruchu Radzionków dokonanym zimą, 
było z pewnością pozyskanie 
Roberta Wojsyka z MLKS Woźniki. 

To zawodnik z doświadczeniem sięgającym nawet Eks-
traklasy, najlepszy strzelec pierwszej rundy pierwszej 
grupy czwartej ligi śląskiej. A w meczach sparingowych, 
obok Patryka Cepka, najskuteczniejszy zawodnik Ruchu. 
Tymczasem, jak pokazały sparingi i pierwszy wiosenny 
mecz, ważnymi elementami drużyny poza Wojsykiem 
okazali się także nowi młodzieżowcy: bramkarz Bartosz 
Kucharski (wypożyczony z GKS-u Katowice), lewy obroń-
ca Tomasz Dyr (wypożyczony z GTV Stadionu Śląskiego 
Chorzów) i środkowy pomocnik Marcin Mróz (wypoży-
czony z  LKS Żyglin). Wojsyk, który strzelił pierwszego 
gola dla Ruchu w  rundzie wiosennej i  wywalczył rzut 
karny w wygranym 3:0 meczu z RKS w Będzinie-Grodź-
cu oraz Kucharski, który obronił rzut karny i jeszcze kilka 
razy pewnie interweniował, byli jednymi z głównych bo-
haterów drużyny. W pierwszym składzie wyszedł także 
Dyr, jednak wręczona mu żółta kartka i prowokowanie 
go do kolejnego faulu przez zawodników rywali, zmusiło 
trenera do dokonania zmiany w przerwie. W końcówce 
meczu zadebiutował także najmłodszy w  drużynie – 
Mróz. Tymczasem po rundzie jesiennej opuściło drużynę 
trzech piłkarzy: mający problemy ze zdrowiem i z odzy-
skaniem formy Damian Cziba oraz niemający większych 
szans na regularną grę, Dariusz Strzelczyk i Marcin Hoin-
kis, którzy zostali wypożyczeni do klubów niższych klas 
rozgrywkowych. Po wypożyczeniach do innych klubów 
formalnie do Ruchu wrócili zimą także Tomasz Suchecki 
i Wojciech Sysiak, ale obaj powędrowali na kolejne wy-
pożyczenia. Dla Sucheckiego Małapanew Ozimek, do 
której trafił, to już trzeci klub w tym sezonie (zagrał jesie-
nią w barwach Ruchu oraz Swornicy Czarnowąsy), zatem 
według przepisów nie będzie miał możliwości rozgry-
wania w jej składzie oficjalnych meczów. Po wygranej 3:0 
z RKS Grodziec, przed Ruchem pierwszy wiosenny mecz 
ze Slavią Ruda Śląska. Wobec wycofania się z rozgrywek 
czwartej ligi Pilicy Koniecpol, w rundzie wiosennej Ruch 
na własnym stadionie rozegra zaledwie pięć spotkań 
(oraz oczywiście mecz barażowy, w przypadku zwycię-
stwa w lidze).  

Zimowe zmiany kadrowe:

Przybyli:
Robert Wojsyk – MLKS Woźniki
Marcin Mróz – LKS Żyglin (wypożyczenie)
Bartosz Kucharski – GKS Katowice (wy-
pożyczenie)
Tomasz Dyr – GTV Stadion Śląski Cho-
rzów (wypożyczenie)

Ubyli:
Marcin Hoinkis – Odra Miasteczko Ślą-
skie (wypożyczenie)
Damian Cziba – Orzeł Miedary
Dariusz Strzelczyk – Sokół Orzech (wypo-
życzenie)
Tomasz Suchecki – Małapanew Ozimek 
(wypożyczenie)
Wojciech Sysiak – Sparta Oborniki (wy-
pożyczenie)

Terminarz meczów na własnym 
stadionie:
28.03, godz. 15.00, Ruch – Slavia Ruda 
Śląska
25.04, godz. 16.30, Ruch - Górnik Piaski
16.05, godz. 17.00, Ruch – Unia Ząbkowice
27.05, godz. 18.00, Ruch – Gwarek Tar-
nowskie Góry
13.06, godz. 17.00, Ruch – Sarmacja 
Będzin

Pierwszy mecz w lidze:
RKS Grodziec – Ruch 0:3 (0:1)
0:1 – Wojsyk 34’
0:2 – Rocki 49’
0:3 – Sadowski 72’ (rzut karny)
Ruch: Kucharski – Trzcionka, Dębski, 
Buchcik, Dyr (46’ Franiel), 
Sadowski, Smoliński (87’ Mróz), Dziewul-
ski, Rocki, Cepek, (89’ Szramek). 
Trener: Osyra.
Żółte kartki: Dyr, Rocki.


