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Zaproszenie

Unijne środki
dla miasta

seniorzy
w centrUm Uwagi
Festynem Rzemieślniczym na Księżej Górze rozpoczną się w niedzie-
lę 27 sierpnia tegoroczne Senioralia. Impreza, w której w centrum 
uwagi znajdują się seniorzy, z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa.

Tegoroczne Senioralia zainauguruje uroczysta Msza św., która o 14.30 odprawio-
na zostanie na terenie parku. O 16.30 rozpoczną się występy wykonawców śląskiej 
sceny muzycznej w ramach Letniej Trasy Koncertowej Radia Piekary m.in. Berna-
dety Kowalskiej i Magdaleny Pal. To jednak dopiero początek bogatego progra-
mu wydarzeń, jaki dla seniorów przygotowali organizatorzy. Już w poniedziałek 
28 sierpnia w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Od-
dział w Radzionkowie odbędą się warsztaty cukiernicze z zakresu zdobienia ciast 
i tortów (godz. 15.00 i 17.00). Na 29 sierpnia zaplanowano zajęcia sportowo-rekre-
acyjne w formie zawodów, które odbędą się w hali MOSiR-u (w godz. od 11.00 do 
13.00). W środę 30 sierpnia chętni będą mogli wziąć udział w wycieczce do Kra-
kowa. W  programie m.in. Msza św. w  kościele Relikwii Sanktuarium Jana Pawła 
II, zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II i Muzeum Inżynierii Miejskiej. O życiu i dzia-
łalności Ojca Ludwika Wrodarczyka 31 sierpnia o 18.00 w Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. opowie Maria Kielar-Czapla. Chętni 
będą mogli też zwiedzić ekspozycję stałą placówki. Na zakończenie – 1 września 
zaplanowano projekcję głośnego filmu „Wołyń”. Początek o 18.00 w Centrum Kul-
tury „Karolinka” (wstęp wolny). Senioraliom towarzyszyć będzie koncert Bożeny 
Mielnik (25 sierpnia, godz. 17.00, wstęp wolny), turniej tenisa stołowego organizo-
wany przez bytomski Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu (26 
sierpnia w  Szkole Podstawowej nr 2) oraz akcja poboru krwi (2 września, godz. 
9.00-14.00, parking Urzędu Miasta Radzionków).
Szczegółowy program można znaleźć na stronie: www.radzionkow.pl oraz na 
plakatach i ulotkach. 
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Po kilku miesiącach niepewności wiadomo 
już, że gmina otrzyma unijne dofinansowanie 
na realizację projektu zakładającego budo-
wę centrum przesiadkowego i nowej drogi 
rowerowej.

„Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej orga-
nizacji transportu publicznego w Subregionie Central-
nym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samo-
chodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
Gminy Radzionków” to tytuł unijnego przedsięwzięcia 
przyjętego do realizacji przez Zarząd Województwa Ślą-
skiego. Zadanie realizowane będzie w ramach Poddzia-
łania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie cen-
trum przesiadkowe, które mieścić się będzie przy dwor-
cu PKP Rojca. Powstanie też ścieżka rowerowa na odcin-
ku pomiędzy ul. Długą i Knosały (po śladzie II odcinka 
etapu obwodnicy miasta). Dodatkowo projekt zakłada 
budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb Systemu 
Zarządzania i Monitoringu Ruchu na głównych arteriach 
komunikacyjnych Radzionkowa, tj. na Pl. Letochów oraz 
na skrzyżowaniu Norwida – Knosały oraz Szymały – Unii 
Europejskiej. Realizacja projektu rozpocznie się tuż po 
podpisaniu stosownej umowy o dofinansowaniu i zgod-
nie z planem ma się zakończyć do końca 2020 roku. War-
tość całego przedsięwzięcia to ponad 7,6 mln zł, z czego 
dofinansowanie wynosi 6,5 mln zł. 

CK „KAROLINKA” > 8-9
ZAPROSZENIA NA IMPREZy> 6

NOWE ODDZIAły PRZEDSZKOLNE > 3

POWSTANIE BOISKO > 5

drogi w PrzeBUdowie
W gminie sukcesywnie realizowane są inwestycje drogowe. Intensyw-
ne prace remontowo-budowlane trwają obecnie aż na pięciu miej-
skich arteriach.

Gmina pod koniec maja podpisała umowę z firmą PIDP Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno-Drogowe Józef Pietryga z siedzibą w Radzionkowie na wyko-
nanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z prze-
budową ul. Gałczyńskiego. Aktualnie trwają prace związane z opracowa-
niem dokumentacji projektowej. Prace drogowe ruszą we wrześniu.

dokończenie na str. 3

KOLEJNy FESTIWAL PODRÓŻNICZy > 10

Będą pieniądze m.in. na sygnalizację świetlną
przy skrzyżowaniu ul. Szymały i Unii Europejskiej
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rozmowa z  Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa

Za parę dni zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach, które funk-
cjonować będą w  nowym, zreformowanym systemie edukacji. 
Jak będzie wyglądać organizacja placówek oświatowych na te-
renie naszej gminy?

Dołożyliśmy starań, aby te placówki mogły płynnie wejść w nowy, 
zreformowany system edukacji. Gmina będzie organem prowadzą-
cym dla trzech przedszkoli publicznych, trzech ośmioletnich szkół 
podstawowych oraz Liceum Ogólnokształcącego. Klasy gimnazjal-
ne będą funkcjonować w Szkole Podstawowej nr 1 i 4.
Wakacje były okresem dość intensywnych przygotowań, nie tylko 
w sensie infrastrukturalnym, ale też kadrowym. Reforma wymusiła 
bowiem na organach prowadzących reorganizację w  zakresie za-
trudnienia kadry pedagogicznej. W  naszej gminie możliwe było 
takie „rozłożenie” zasobów kadrowych, by zapewniając jak najlep-
szą opiekę dzieciom i  młodzieży, nie zwalniać nauczycieli. Nasza 
radzionkowska kadra pedagogiczna to bardzo dobry i  doświad-
czony zespół, który stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc 
w  różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Połączenie 
wysokich kwalifikacji z  odpowiednio wyposażoną bazą dydak-
tyczną pozwala wejść w nowy rok szkolny bez obaw o prawidłowe 
wdrażanie nowej podstawy programowej.

W całym kraju rodzice najmłodszych dzieci martwią się, czy dla 
ich pociech będzie miejsce w  przedszkolach. A  co z  naszymi 
przedszkolakami? Czy jest wystarczająca liczba miejsc?

Od nowego roku szkolnego prawo do zajęć organizowanych 
w  przedszkolach nabyły również dzieci trzyletnie. Podjęte przez 
gminę działania zaspokoiły potrzeby mieszkańców naszego mia-
sta w tym zakresie. Gmina stworzyła bowiem dodatkowe miejsca 
edukacyjne dla przedszkolaków w  Szkole Podstawowej nr 1 oraz 
w Szkole Podstawowej nr 4. Na terenie tych placówek wychowanie 
przedszkolne realizować będą sześciolatki. Zadanie to wymagało 
oczywiście dostosowania i  przygotowania sal dydaktycznych do 
realizacji programu wychowania przedszkolnego. Dzięki temu za-

jęcia będą prowadzone w wyremontowanych salach, zaprojektowa-
nych i dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Jak duże koszty wiążą się z  wprowadzeniem reformy szkolnic-
twa w Radzionkowie? 

Nie da się ukryć, że ponieśliśmy koszty. Głównie związane z  ada-
ptacją pomieszczeń. Łącznie z miejskiego budżetu wydaliśmy po-
nad 630 tys. zł. Za te pieniądze przygotowaliśmy nie tylko sale dy-
daktyczne, ale też sanitariaty, tak, by mogły z nich korzystać małe 
dzieci. Pieniądze „poszły” też na odpowiednie umeblowanie sal. 
W  najbliższym czasie przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kno-
sały zostanie stworzonych kilka miejsc parkingowych dla rodziców 
dowożących dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych.

Czy, Pana zdaniem, wprowadzana reforma edukacji była po-
trzebna? Czy rzeczywiście usprawni działanie szkół i  przyczyni 
się do polepszenia jakości kształcenia?

Wdrażanie reformy to ogrom pracy, który spadł na organy prowa-
dzące. Borykamy się teraz z  problemami formalno-prawnymi i  fi-
nansowymi. Czy reforma usprawni działanie szkół? Czas pokaże. 
W  mojej ocenie, do tej pory szkoły funkcjonowały sprawnie. Wy-
starczyło, aby to, co było dobre, doskonalić, a to, co wymagało ko-
rekty, poprawić. System oświaty to żywy organizm, źle znoszący 
wszelkie nagłe działania. Mówiąc o  edukacji, pamiętajmy, że mó-
wimy o  prawdziwych dzieciach, ich rodzicach i  opiekunach oraz 
nauczycielach. Upraszczanie systemu edukacji tylko do poziomu 
instytucji i przepisów jest krótkowzroczne i niebezpieczne. Eduka-
cji potrzeba bardziej ewolucji, aniżeli rewolucji.  

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

EDUKACJI
POTRZEBNA JEST 
EWOLUCJA,
NIE REWOLUCJA
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dokończenie ze str. 1

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie nomino-
wany został do prestiżowej nagrody Ambasadora 
„Marka-Śląskie” w kategorii „organizacje pozarzą-
dowe”. 

O wyborze decydują mieszkańcy regionu. Ogłoszenie wyni-
ków konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 2 września 
podczas uroczystej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Gliwicach.
Konkurs ma na celu promowanie tych, którzy swój sukces 
osiągnęli dzięki ciężkiej pracy i dobrej koniunkturze, ale też 
solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej 
marki. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za zna-
czący wkład nagrodzonych instytucji w rozwój województwa 
śląskiego. 

Prestiżowa nominacja

Koszt zadania to ponad 90 tys. zł. We wrześniu zakończą 
się także prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni 
z kostki betonowej ulicy Kopernika. Na tę inwestycję gmina 
wyda ok. 150 tys. zł.  

Cały czas prowadzone są roboty związane z  przebudową 
ul. 27 Stycznia.
– Za nami już frezowanie nawierzchni asfaltowej na całym od-
cinku drogi, wymiana kanalizacji, a także rozebranie nawierzch-
ni chodników i  krawężników z  kostki betonowej. Obecnie trwa 
układanie betonowych krawężników. Odbiór inwestycji plano-
wany jest na początku października. Koszt całego przedsięwzię-
cia to ponad 772 tys. zł – mówi Justyna Misiołek. – W toku są też 
roboty związane z budową łącznika od ulicy św. Wojciecha 93 do 
ul. Pietrygów – dodaje.

Tempa nabiera również inna kluczowa radzionkowska inwe-
stycja, a mianowicie budowa nowej drogi łączącej ul. Długą 
z ul. Knosały oraz budowa połączenia ul. Sadowej z projekto-
waną drogą z ul. Knosały.
– Zakończono już wycinkę drzew oraz wykonano korytowanie 
na całym odcinku. Aktualnie trwają prace związane z  formo-
waniem nasypu oraz budową kanalizacji w  ciągu ul. Knosały. 
Docelowo w  ramach zadania zostanie wybudowana droga 
jednojezdniowa z  dwoma pasami ruchu, o  długości ok. 615 m, 
z  dwoma rondami (fragment II etapu obwodnicy na odcinku 
od ul. Knosały do ul. Sadowej) i  połączenie ul. Sadowej do ob-
wodnicy o długości 87 m. Plany obejmują także budowę ścieżki 
rowerowej, systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy 
odwadniające) oraz przejść dla małych zwierząt. Pojawi się też 
nowe oświetlenie uliczne – podkreśla Justyna Misiołek. 

W  czerwcu zakończono prace przy kilku mniejszych gmin-
nych inwestycjach. W  terminie wykonano chodnik z  kostki 
betonowej przy ul. Pawlaka i przebudowano dach budynku 
nr  2 przy ul. Sobieskiego 2. Końca dobiegły również prace 
związane z przebudową ul. Śródmiejskiej. W ramach zadania 
nawierzchnię drogi sfrezowano, położona została również 
nowa nakładka z  asfaltobetonu wraz z  regulacją pionową 
urządzeń infrastruktury podziemnej. 

Drogi w przebudowie

Rusza Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Placówka mieścić się 
będzie przy ul. Knosały 113, w budynku po Zespole Szkół Tech-
niczno-Humanistycznych.

Na starcie tworzone są oddziały Szkoły Podstawowej o profilu piłka nożna. 
Pierwsi uczniowie nowo otwartej szkoły uczęszczać będą do klas 4, 5, 6 i 7. 
Piłka nożna nie będzie oczywiście jedynym obowiązującym w placówce 
profilem, trwają bowiem przygotowania, aby w szkole pojawiły się również 
inne dyscypliny sportowe. W budynku przeprowadzony został gruntowny 
remont w celu przygotowania pomieszczeń dla Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego. Odnowiono sale, zamontowano nowe oświetlenie, zakupiono sprzęt 
biurowy, a wszystko po to, by uczniowie jak najlepiej czuli się w murach no-
wej „podstawówki”. Prace remontowe trwają też poza budynkiem szkolnym. 
Mają na celu przygotowanie terenu pod budowę kompleksowego obiektu 
sportowego, z którego uczniowie będą mogli korzystać już od roku szkolne-
go 2018/2019. 

HS

Absolutorium dla burmistrza

Podczas sesji Rady Miasta Radzionków 22 czerwca 2017 roku, po zapo-
znaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie udzielili Burmi-
strzowi Miasta Radzionków Gabrielowi Toborowi absolutorium z wy-
konania budżetu za 2016 r. Po podjęciu uchwały absolutoryjnej burmistrz 
podziękował Skarbnikowi Miasta, Aleksandrze Gryboś, za sumienny nadzór 
nad finansami gminy. 

DW

Nasza szkoła
Mistrzostwa Sportowego

Nowe oddziały przedszkolne
W Radzionkowie powstają dwa dodatkowe oddziały przed-
szkolne. Pierwszy w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Knosały 16, a drugi w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych przy ul. Sikorskiego 8A.

– Gmina zyska dodatkowo blisko 80 miejsc dla przedszkolaków. Aktualnie trwają 
prace związane z adaptacją pomieszczeń. Prace zakończą się w drugiej połowie 
sierpnia. Przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 powstaną również dodat-
kowe miejsca parkingowe. Koszt całej inwestycji przekracza kwotę pół miliona 
złotych – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków. 
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Rozbiórka folwarku

Śląskie flagi na ulicach

15 lipca obchodzony był Dziyń Ślonskij Fany. Z tej 
okazji w Urzędzie Miasta Radzionków oraz w innych 
miejskich budynkach użyteczności publicznej między 
14 a 16 lipca zawisły żółto-niebieskie flagi.

Święto śląskiej flagi to inicjatywa posła pochodzącego z naszego re-
gionu - Marka Plury. Propozycja nawiązuje do daty uchwalenia usta-
wy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z  1920 r., na podstawie 
której województwo śląskie otrzymało szeroką autonomię. Był czas, 
gdy nasz region miał własny skarb, parlament i właśnie własną flagę. 
Dziyń Ślonskij Fany ma upamiętniać tamten czas i być wyrazem rado-
ści i lokalnego patriotyzmu. Z roku na rok coraz więcej miast przyłą-
cza się do tej inicjatywy. 

Śladami św. Wojciecha

Już po raz piąty członkowie Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich Archidiecezji Katowickiej Koło im. Jana Pawła II 
przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie wyruszyli na 
pielgrzymkę rowerową śladami św. Wojciecha.

Uczestnicy za cel postawili sobie odwiedzić miejsca związane z dzia-
łalnością patrona gminy. W  tym roku przypada jubileusz 1020-lecia 
śmierci św. Wojciecha, dlatego kulminacyjnym momentem wyprawy 
było dotarcie do Świętego Gaju (okolice Pasłęka)  – miejsca Jego mę-
czeńskiej śmierci. Pielgrzymi wyruszyli 11 sierpnia. Trasa wiodła przez 
Kucoby, Lututów, Kościelną Wieś, Gniezno, Bydgoszcz, Kwidzyn, Bą-
gart, Święty Gaj aż do Malborka. W sumie ok. 650 km. W wyprawie, 
której przyświecało dziękczynienie za dar relikwii św. Wojciecha przy-
niesionych pieszo w lipcu 1986 r., wzięło udział 17 osób. Pątnicy wrócili 
19 sierpnia. Urząd Miasta Radzionków ufundował uczestnikom piel-
grzymki koszulki rowerowe.  

Koncerty organowe
Już po raz drugi w Piekarach Śląskich i w Radzionkowie 
gości Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Regi-
nae Silesiae Gloria”, czyli „Królowej Śląska Chwała”. 
W tym roku organizatorzy przygotowali aż osiem 
koncertów. Za nami już m.in. recital „Power of Winds” 
w wykonaniu Koncertowej Orkiestry Dętej, który 
13 sierpnia odbył się w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Rojcy. 

Mieszkańców zapraszamy jeszcze na trzy koncerty. Pierwszy z  nich 
odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia o godz. 17.00 w Bazylice Piekar-
skiej. Z recitalem organowym wystąpi Michał Duźniak. Kolejny festi-
walowy występ zaplanowano na 3 września w kościele pw. św. Wojcie-
cha w Radzionkowie (godz. 17.00), gdzie na organach zagra Krzysztof 
Karcz. Finałowy koncert odbędzie się 10 grudnia w piekarskiej bazy-
lice, gdzie wystąpi czeska organistka Hana Bartosowa. Wstęp na po-
szczególne wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny. Organizatorem 
oraz dyrektorem artystycznym wydarzenia jest Klaudiusz Jania.  

łK

Powoli dobiegają prace związane z rozbiórką budyn-
ków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzion-
kowie.

Zadanie podzielone było na trzy etapy. Pierwsze dwa polegały na 
rozebraniu niszczejących obiektów. Za prace odpowiedzialna jest 
firma PPUHT STALBET A. Szybka z  siedzibą w Rudzie Śląskiej, wy-
łoniona w postępowaniu przetargowym. Prace powinny zakończyć 
się 1 września. Koszt prowadzonych robót to ponad 57 tys. zł. 
Trzeci etap zadania obejmuje demontaż, transport i  unieszkodli-
wienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących 
własność gminy. Prace w  tym zakresie do 30 września wykonuje 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel T. Wieczorek z siedzi-
bą w  Bielsku-Białej. Koszt wywozu niebezpiecznych odpadów to 
ponad 23,5 tys. zł. 

łK
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Znamy laureata
Spiżowego Jorga!
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Prywatna Poradnia 
Wielospecjalistyczna „Medici” 
to tegoroczny laureat nagrody 
„Spiżowy Jorg”,  przyznawa-
nej przedsiębiorstwom, które 
w szczególny sposób przyczy-
niają się do rozwoju gospodar-
czego, promocji i kreowania 
pozytywnego wizerunku 
Radzionkowa.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia od-
będzie się 26 sierpnia w  ogrodach Pa-
łacu w  Brynku podczas dorocznej gali 
tarnogórskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. Wtedy też poznamy laureatów 
nagrody Kruszec Biznesu, a więc najlep-
sze firmy regionu, które w  minionym 
roku odniosły sukces rynkowy i  mogą 
pochwalić się dobrymi wynikami finan-
sowymi. 

***
Prywatna Poradnia Wielospecjali-
styczna „MEDICI” w  Radzionkowie 
powstała na bazie Indywidualnej 
Praktyki Lekarskiej – gabinetu okuli-
stycznego – we wrześniu 1992 roku, 
z inicjatywy dr n. med. Joanny Cichoń 
– specjalistki chorób oczu. Do dnia 
dzisiejszego działa pod jej kierownic-
twem. Z  dniem 1  stycznia 1999 roku 
poradnia przekształciła się w  Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej – Poradnię Wielospecjalistyczną 
„MEDICI”. Od początku swojej działal-
ności związana jest z Radzionkowem. 
Z  upływem lat poradnia rozszerzyła 
swoją działalność tak, aby w  chwili 
obecnej zaoferować pacjentom po-
moc medyczną w czterech zakresach: 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
(dziewięć poradni specjalistycznych: 
okulistyczna dla dorosłych, okuli-
styczna dla dzieci, dermatologiczna, 
kardiologiczna, ginekologiczna, la-
ryngologiczna, urologiczna, orto-
pedyczna, neurologiczna); opieka 
psychiatryczna i  leczenie uzależnień 
(poradnia psychiatryczna i  psycholo-
giczna); opieka pielęgniarska długo-
terminowa i  zakres świadczeń z  me-
dycyny pracy.

Poradnia oferuje świadczenia bez-
płatne - zakontraktowane z  Narodo-
wym Funduszem Zdrowia od 1999 
roku oraz świadczenia komercyjne 
dla pacjentów Radzionkowa i  woj. 

śląskiego. W poradni pracuje 31 osób. 
Największym atutem placówki jest 
wysoko wyszkolona kadra medyczna, 
która ciągle podwyższa swoje kwali-
fikacje.

Kierownik poradni, dr n. med. Joanna 
Cichoń, poza tym, że jest specjalistą 
w  zakresie okulistyki, ukończyła na 
Akademii Ekonomicznej w  Katowi-
cach studia podyplomowe w zakresie 
„Zarządzania w  Ochronie Zdrowia”, 
studia podyplomowe na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 
z  zakresu „Prawa Medycznego” oraz 
studia podyplomowe na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie z zakre-
su „Relacje lekarz-pacjent”. Corocznie 
poradnia wzbogaca się w sprzęt me-
dyczny najnowszej generacji. Posiada 
tomograf okulistyczny, urządzenie 
optyczne dla badania noworodków 
i  dzieci od trzeciego miesiąca życia, 
laser dermatologiczny, pełne wypo-
sażenie poradni kardiologicznej i  gi-
nekologicznej, nowoczesne aparaty 
USG.

Razem z  Urzędem Miasta Radzion-
ków poradnia kilkakrotnie brała 
udział w Dniach Promocji Zdrowia dla 
mieszkańców Radzionkowa w  zakre-
sie porad specjalistycznych. Wspiera-
ła finansowo przez kilka lat Fundację 
Maciuś, pomagającą dzieciom z ubo-
gich rodzin oraz finansowała sprzęt 
zaopatrzenia medycznego – okulary 
dla dzieci z  wadami wzroku, w  przy-
padkach w których rodzice nie mogli 
pozwolić sobie na taki wydatek.

Poradnia „MEDICI” od 2013 roku po-
siada Certyfikat Systemu Zarządzania 
ISO 9001:2008. Stale monitoruje an-
kietę Satysfakcji Pacjenta. Pod egidą 
NFZ uczestniczy od wielu lat w  bez-
płatnym Programie Profilaktycznym 
– badań cytologicznych dla kobiet.

Obecnie poradnia przygotowuje się 
do wdrożenia systemu elektronicz-
nej dokumentacji medycznej i  re-
jestracji pacjentów. Mocną stroną 
poradni „MEDICI” jest jej 25-letnia 
obecność na rynku medycznym, wy-
soko wyszkolona kadra medyczna, 
wysokiej jakości sprzęt medyczny 
oraz wielotysięczna rzesza zadowo-
lonych i wyleczonych pacjentów. 

DW

Zaplanowana budowa boiska wielofunkcyj-
nego przy ul. Knosały 113 w Radzionkowie 
powoli zbliża się do realizacji.

Aktualnie trwają prace związane z  wykonaniem do-
kumentacji projektowej boiska. Za projekt odpowie-
dzialna jest firma PRIMTECH Szymon Kita z  siedzibą 
w  Tarnowskich Górach. Termin wykonania zadania 
przewiduje się na 2 października 2017 r. Koszt prowa-
dzonych prac to blisko 50 tys zł.  

Powstanie boisko

OPS przyjmuje
wnioski o pomoc
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionko-
wie przypomina, że wnioski o 500+, świad-
czenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można 
składać w Dziale Realizacji Świadczeń i Do-
datków.

Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub li-
stownie, jak i  tych, które zostaną przesłane drogą 
elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkowniko-
wi narzędzi udostępnionych na ministerialnym por-
talu „Empatia”, a  także poprzez systemy bankowe, 
PUE ZUS.
Informacja o  udostępnieniu nowych wniosków jest 
umieszczona na stronie internetowej OPS Radzion-
ków: www.ops.radzionkow.pl. Wszelkich informacji 
na temat nowego okresu zasiłkowego udzielają pra-
cownicy Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków OPS 
Radzionków, ul. Kużaja 19, tel. 32 2866544 wew. 22 i 27
W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, 
Dział Realizacji Świadczeń i  Dodatków informuje 
o  godzinach przyjmowania wniosków: pon., wt., 
czw. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 17.00. Piątki to 
dzień wewnętrzny bez przyjęć interesantów. 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionko-
wie-Rojcy powstaje nowoczesna pracownia 
„Ekolandia”. 

Będą w niej prowadzone zajęcia z biologii, fizyki, che-
mii i geografii. Sala wyposażona będzie w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny, m.in. trójwymiarowy symulator 
obiegu wody w  przyrodzie, mikroskopy i  preparaty 
mikroskopowe, szkielet człowieka, globus indukcyjny, 
kompasy, lornetki i aparaturę multimedialną. Całkowi-
ty koszt  przygotowania pracowni to ponad 36,8 tys. zł, 
z  czego dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowi-
cach wyniosło ponad 29,4 tys. zł. Prace związane z uru-
chomieniem nowej sali zakończą się 30 września.  

Zielona pracownia
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9 września na parkingu Cydr Park

Zlot klasyków

Radzionków znalazł się na trasie tegorocznej Para-
dy Pojazdów Zabytkowych. Legendarne samochody 
podziwiać będzie można 9 września na parkingu Parku 
Handlowego „Cydr”.

Widzowie będą mogli zobaczyć klasyczne samochody z lat 70. i 80., 
a także starsze, których produkcja datowana jest na lata 50. ubiegłe-
go wieku. Niewykluczone, że dołączą także pojazdy przedwojenne! 
Organizatorzy spodziewają się, że w wydarzeniu weźmie udział około 
100 zabytkowych aut. Jak sami zaznaczają – wszystko zależy od po-
gody.

W Radzionkowie impreza rozpocznie się o godzinie 11. Na parkingu 
Parku Handlowego „Cydr” Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Katowicach zaprezentuje symulator jazdy pojazdem z poślizgiem, 
tzw. troleja. Punktualnie o  12.45 ma przybyć kolumna zabytkowych 
pojazdów. Odbędą się konkursy dla uczestników parady, a  także 
wybory najciekawszego pojazdu przez mieszkańców Radzionkowa. 
Zwycięzca otrzyma nagrodę burmistrza.
Zanim pojazdy przyjadą do Radzionkowa, pojawią się w  Bytomiu. 
Na tamtejszym rynku, o godzinie 10, każdy samochód zaprezentuje 
się na specjalnej rampie. Odbędzie się także prezentacja „Śladami 
polskiej motoryzacji” oraz rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej od-
restaurowany pojazd. Wyróżnienie wręczy Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Z Radzionkowa, samochody wyruszą do Piekar Śląskich. 
Pod Kopcem Wyzwolenia będzie można podziwiać pokaz jazdy na 
bicyklach i welocypedach. Imprezę zwieńczy koncert zespołu KSW 
4 blue.

Organizatorami są miasta Bytom, Radzionków i Piekary Śląskie, Ga-
leria Motoryzacji i Techniki w Bytomiu oraz Bytomski Klub Pojazdów 
Zabytkowych. 

DW

Mundurowi zjadą do miasta
Już po raz ósmy Radzionków będzie gościł przedsta-
wicieli służb mundurowych. Tegoroczny Piknik Służb 
Mundurowych odbędzie się 16 września na placu przy 
ulicy Kużaja 17-19.

Na mieszkańców będzie czekać moc atrakcji. Sprzęt oraz metody 
działania zaprezentują m.in. funkcjonariusze policji, straży miej-
skiej, straży pożarnej, a także wojska oraz GOPR, Inspektorat Trans-
portu Drogowego i grupy rekonstrukcji historycznej. Nie zabraknie 
też koncertów i gier planszowych. Każdy uczestnik będzie również 
mógł spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki. Szczegółowy 
program imprezy dostępny jest na stronie: www.radzionkow.pl 
oraz na plakatach. 

DW

Powstaje film o życiu
Ojca Ludwika Wrodarczyka

Pomysł zrodził się w  radzionkowskim Urzędzie Miasta. Zdjęcia krę-
cone były m.in. na terenie Muzeum Chleba, Szkoły i  Ciekawostek, 
w kościele św. Wojciecha, w rodzinnym domu kapłana przy ul. Sobie-
skiego, a także w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, 
który posłużył za scenografię wschodnich terenów RP. Film, oprócz 
wspomnień rodziny i mieszkańców Radzionkowa o o. Wrodarczyku, 
będzie miał też część fabularyzowaną, przedstawiającą najważniej-
sze watki z życia księdza. Producentami filmu są Kamil Niesłony i Ma-
ciej Marmola. 

Ludwik Wrodarczyk urodził się w 1907 r. w Radzionkowie. Święcenia 
przyjął w 1933 r. Tuż przed wybuchem II wojny światowej został ad-
ministratorem parafii św. Wojciecha we wsi Okopy na Wołyniu. Tam 
nie tylko pełnił służbę kapłańską, ale także udzielał pomocy chorym 
i  ubogim, prowadził działalność oświatową i  wychowawczą, a  na-
wet zajmował się uprawą roli. W trakcie II wojny światowej ukrywał 
na plebanii Żydów, za co w 2000 r. został pośmiertnie uhonorowany 
Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Umarł śmiercią mę-
czeńską w trakcie rzezi wołyńskiej w 1943 r. Ukraińcy zabrali o. Ludwi-
ka Wrodarczyka z kościoła. W pobliskiej miejscowości – Karpiłówka 
został zgładzony przez Ukrainki, które jego ciało przecięły piłą i wrzu-
ciły do dołu. Miejsca jego spoczynku do dziś nie odkryto. Obecnie 
trwa proces beatyfikacyjny ojca Wrodarczyka. 

łK

„Z Radzionkowa 
na ołtarze” to tytuł 
filmu dokumental-

nego, który opowie 
o życiu Ojca Ludwi-

ka Wrodarczyka 
OMI. Premiera już 

jesienią.

16 września na placu przy ul. Kużaja
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Odszedł na wieczną wachtę
Jan Wieczorek urodził się 5 lipca 1942 roku w pobliskim Sączowie. 
Od najmłodszych lat chciał zostać marynarzem. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w szkole zawodowej 
u księży salezjanów. Zdobył uprawnienia cieśli i bosmana. Osta-
tecznie awansował do I oficera Marynarki Handlowej.

Zasadniczą służbę wojskową odbył w Marynarce Wojennej na trałowcu bazo-
wym „606”. W trakcie służby wyszedł z  inicjatywą przybliżenia tematyki mor-
skiej górnikom z  KWK „Radzionków”. Nieprzypadkowo, jego dziadek był pra-
cownikiem tej kopalni. Po nawiązaniu współpracy z  dyrekcją, załoga okrętu 
„606” została zaproszona na tradycyjną Barbórkę. 

Jan Wieczorek miał też duże zasługi w  sprawie nadania imienia jednemu ze 
statków nazwy „Radzionków”. Okręt zwodowany został 15 lipca 1972 roku, a pan 
Jan był jednym z pierwszych członków załogi. W swojej marynarskiej karierze 
służył na wielu okrętach, jednak z rozrzewnieniem zawsze wspominał służbę na 
MS „Radzionków”. Po odzyskaniu przez naszą gminę praw miejskich, pan Jan 
nawiązał współpracę z władzami miasta i starał się przypominać i promować 
morskie tradycje Radzionkowa. Wielokrotnie uczestniczył w gminnych spotka-
niach promocyjnych organizowanych przy okazji Dni Morza. Dzięki staraniom 
i zaangażowaniu Pana Jana, udało się w ubiegłym roku na Placu Letochów od-
słonić kotwicę upamiętniającą radzionkowski statek.

Jan Wieczorek był stałym gościem radzionkowskich Barbórek. Mieszkańcy mo-
gli Go wielokrotnie spotkać w mundurze marynarskim na miejskich imprezach, 
po raz ostatni na tegorocznych Dniach Radzionkowa. Mimo że był już bardzo 
schorowany, cieszył się, że znów mógł gościć w naszym mieście. 3 sierpnia 2017 
roku ostatecznie przegrał walkę z  chorobą i  odszedł na wieczną wachtę. Za 
swoje zasługi na rzecz Radzionkowa został w 2009 roku odznaczony przez Radę 
Miasta Radzionków Nagrodą Honorową Crux Adalberti III stopnia. Cześć Jego 
pamięci! 

JW

Wspomnienie o Janie Wieczorku (5.07.1942 – 23.08.2017)

Jan Wieczorek

Szesnaście par z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim i i trzy 
pary z sześćdziesięcioletnim stażem 6 września odbiorą z rąk 
burmistrza Gabriela Tobora medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Uroczystość odbędzie się w restauracji „Marco” w Ra-
dzionkowie o godz. 11.00. 

Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: Łucja i Henryk 
Adamus, Krystyna i Paweł Brol, Teresa i Ewald Froch, Krystyna i Karol Gruszka, 
Maria i Józef Klyta, Jadwiga i Jan Łukawscy, Krystyna i Henryk Majewscy, Bar-
bara i Feliks Miś, Irena i Florian Mol, Gabriela i Bronisław Ręka, Monika i Józef 
Sosnowscy, Aniela i Sylwester Strzelczyk, Sylwia i Wojciech Szadkowscy, Mag-
dalena i Hubert Ścigała, Małgorzata i Jerzy Wrodarczyk, Maria i Konrad Wycisk. 
Jubileusz sześćdziesięciolecia tego dnia świętować będą: Maria i Alojzy Choro-
ba, Gertruda i Edmund Dzionsko, Teresa i Jan Zwiernik.

Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i  życzymy kolejnych wspól-
nych lat spędzonych w zdrowiu i radości. 

Jubileusze małżeńskie Ratuj życie,
oddaj krew!
W Radzionkowie po raz kolejny zostanie zor-
ganizowana akcja oddawania krwi. Specjalny 
autobus stanie na parkingu przed Urzędem 
Miasta 2 września w godz. od 9.00 do 14.00.

Każda osoba, która weźmie udział w szczytnej akcji krwio-
dawstwa, dostanie paczkę ze słodyczami oraz talon na 
obiad ufundowany przez gminę. Krwiodawcą może zo-
stać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co 
najmniej 50 kilogramów. Konieczne jest posiadanie doku-
mentu tożsamości ze zdjęciem. W momencie oddawania 
krwi nie trzeba być na czczo, wskazane jest wcześniejsze 
spożycie lekkiego posiłku. Jednorazowo pobieranych jest 
450 mililitrów krwi. Do oddania krwi zapraszają Klub Ho-
norowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Skarbek” oraz Urząd Miasta Radzionków. 

łK
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Mamy bardzo dobrą wiadomość 
dla wszystkich rodziców „malu-
chów”. „Pozytywka” to nowe za-
jęcia, które jesienią ruszą w  Cen-
trum Kultury „Karolinka”.

Zajęcia przeznaczone będą dla ma-
luszków w wieku od 2 do 4 lat oraz ich 
rodziców bądź opiekunów. W  planie 
są godzinne spotkania umuzykalnia-
jąco-ruchowe, podczas których dzieci 
będą uczyć się poczucia rytmu, a tak-
że kształtowany będzie ich słuch, wy-
obraźnia, aktywność ruchowa oraz 
ogólny rozwój psychofizyczny. Nazwa 
warsztatów nie jest przypadkowa: 
mają one pozytywnie wpływać nie tyl-
ko na rozwijanie się małych pociech, 
ale również na poczucie bliskości po-
między dzieckiem a  rodzicem. Koszt 
jednorazowych zajęć wynosi 15  zł. 
Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie:  www.karolinka.art.pl.

Pozytywka

Ósma edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych „Fyrtek” 2017 już 
za nami. Był to intensywny czas 
pracy, wielu koncertów (m.in. w Bo-
brownikach Śląskich, Piekarach Ślą-
skich, Siemianowicach Śląskich, Cho-
rzowie i  oczywiście Radzionkowie), 
ale przede wszystkim czas pięknego 
święta folkloru, zawierania między-
narodowych przyjaźni, propagowa-

nia kultury ludowej. W  ciągu tych 
siedmiu dni mogliśmy podziwiać 
nie tylko tradycje północnej Polski, 
dzięki występom Zespołu Tańca Lu-
dowego „Perła Warmii”, ale też tańce 
oraz piosenki prosto ze Słowackiej 
Bańskiej Bystrzycy w  wykonaniu 
grupy „Maticiarik” oraz bliżej po-
znać gruziński folklor dzięki grupie 
„Mermisi”. Zespoły, poza częstym 
koncertowaniem, poznały uroki 

PIĘkNE
śwIĘto   folkloru

Centrum Dokumentacji Deporta-
cji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku prowadzi zbiórkę pamiątek 
związanych z  deportacją miesz-
kańców regionu. 

Czekamy na najrozmaitsze obiekty 
o wartościach historycznych, ale także 
te związane z  osobistymi losami dar-
czyńców i  ich rodzin. Zainteresowani 
jesteśmy także pamiątkami związany-
mi z życiem w Radzionkowie w okresie 
wojennym, na przykład fotografiami 
lub przedmiotami codziennego użyt-
ku. Szczególnie interesują nas ustne 
relacje świadków historii. Osoby zain-
teresowane zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego: 32 307 35 36 lub mailo-
wego: kontakt@deportacje45.pl..

zBIÓrka
PaMIĄtEk
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byłej stolicy Polski – Krakowa, sza-
lały w  największym Parku Rozrywki 
w  Polsce - „Energylandii”, odpoczy-
wały w  „Aquaparku”, a  także brały 
udział w  warsztatach tanecznych, 
wokalnych i  plastycznych organizo-
wanych przez Centrum Kultury „Ka-
rolinka”. 
Pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy swoim zaangażowaniem 
i pomocą przyczynili się do sukcesu 

tego wydarzenia: wolontariuszom, 
opiekunom grup, rodzinom radzion-
kowskim, które przyjęły pod swój 
dach gości zza granicy, sponsorom 
i  grantodawcom. Gdyby nie Wasza 
pomoc i wsparcie, ten festiwal pew-
nie by się nie odbył! Mamy nadzieję, 
że czas szybko upłynie, a my będzie-
my cieszyć się kolejną, już dziewiątą 
odsłoną „Fyrtka”. Do zobaczenia!

PIĘkNE
śwIĘto   folkloru

Letni czas odpoczynku dla dzieci 
i młodzieży dobiega końca. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty kuglarskie. Nauka chodze-
nia po linie, kręcenia hula-hopem, żon-
glerka, zajęcia ogólnorozwojowe, to 
tylko niektóre z  umiejętności ćwiczo-
nych w  trakcie zajęć prowadzonych 
przez instruktorki Fabryki Kultury. Po 
zakończonych warsztatach dzieci za-
prezentowały swoje zdolności pod-
czas finałowego pokazu na scenie sali 
widowiskowej. Publiczność stanowili 
najwierniejsi fani: rodzice oraz dziad-
kowie. Sporo uczestników przyciągnę-
ły też warsztaty rękodzieła, na których 
najmłodsi wykonywali ekozabawki. 
Samodzielnie uszyte i  wyhaftowane 
sówki oraz żabki Bytynie są nie tylko 
piękną pamiątką, ale i  efektem kre-
atywności i włożonej pracy. W sierpniu 
odbyły się warsztaty wokalne dla dzie-
ci i młodzieży. Przez pięć kolejnych dni 
pracowano nie tylko nad emisją głosu, 
dykcją, ale też ruchem scenicznym czy 
pewnością siebie podczas występów. 
Oprócz zajęć artystycznych, „Karolin-
ka” zorganizowała też dwie wyciecz-
ki krajoznawcze. Dzieci miały okazję 
szaleć i bawić się w Parku Nauki i Roz-
rywki „Jurapark” w  Krasiejowie oraz 
poznać atrakcje Parku Miniatur i parku 
linowego w Olszowej.

Na dzieci czeka jeszcze  przedstawie-
nie teatralne pt. „Pszczółka Maja”. 
W  niedzielne popołudnie (27 sierp-
nia) nie tylko najmłodsi, ale całe ro-
dziny będą mogły podziwiać historię 
dzielnej pszczółki oraz jej przyjaciół. 
Bilety w cenie 12 zł dostępne są w ka-
sie oraz online na stronie: www.ka-
rolinka.art.pl. Miłośników oglądania 
filmów na świeżym powietrzu za-
praszamy jeszcze 31 sierpnia przed 
„Karolinkę”. Tradycyjnie o  godz. 
20.00 wyświetlona zostanie bajka dla 
dzieci, następnie o  godz. 21.30 „kla-
syka filmowa”, by zakończyć trzecim 
filmem, tzw. „mocnym kinem” około 
godz. 23.00.

wakacyjNE 
zajĘcIa
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Przez dziurkę od klucza
Miłośników fotografii zachęcamy do udziału w ak-
cji „Przez dziurkę od klucza”. Do 30 września można 
nadsyłać zdjęcia radzionkowskich podwórek, sieni, 
ajnfartów.

Prace przyjmowane są drogą elektroniczną: foto@radzionkow.pl. 
Z najciekawszych kadrów zostanie stworzona wystawa w Galerii 
„Mozaika” w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Zdjęcia 
powinny mieć minimalny rozmiar 2560x1712. W przesłanej wiadomo-
ści prosimy o podanie autora fotografii oraz tytułu, bądź też nazwy 
obiektu czy miejsca wykonania zdjęcia. Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie: www.radzionkow.pl. 

łK

Festiwal Podróżniczy

Za Horyzontem

Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa zaprasza na 
Festiwal Podróżniczy „Za Horyzontem”, który odbędzie 
się 17 września (od 17.00 do 20.00) w Centrum Kultury 
„Karolinka”.

Gościem spotkania będzie m.in. Mieczysław Bieniek (na zdjęciu), któ-
ry opowie o Azji i swojej ponad czteromiesięcznej wyprawie przez 
Kirgistan, Kazachstan i Tadżykistan. Mieczysław Bieniek to były gór-
nik, który po ciężkim wypadku rozstał się z kopalnią i rozpoczął nowy, 
podróżniczy etap w swoim życiu. W ramach swoistej terapii psychicz-
nej wyruszył w świat. Najpierw do Indii, potem do kolejnych krajów 
azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Południowej. W sumie odwiedził 
około 120 krajów na czterech kontynentach. Z czasem wypracował 
własny styl podróżowania, w którym szczególnie ceni sobie dociera-
nie do trudno dostępnych miejsc. W 2006 roku na swoje 50. urodziny 
wyruszył w kilkumiesięczną podróż lądową do Dalajlamy w Tybecie. 
W  końcowej części tej drogi towarzyszył mu filmowiec Paweł Wy-
soczański. Z  nakręconych materiałów powstał film dokumentalny 
„W drodze”. W 2010 roku Bieniek wydał swoją pierwszą książkę „Hajer 
jedzie do Dalajlamy”, będącą opisem zarówno całej wędrówki, jak 
i wielu przygód z dzieciństwa, życia dorosłego, a przede wszystkim 
z innych podróży azjatyckich.
Festiwalowi Podróżniczemu towarzyszy wystawa fotograficzna, 
która zostanie uroczyście otwarta 17 września podczas Festiwalu Po-
dróżniczego i udostępniona publiczności aż do 30 września.
Wydarzenie odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Radzion-
ków Gabriela Tobora. 

Prace można nadsyłać do 30 września

Festiwal orkiestr dętych

Już po raz trzeci na Farskim Ogrodzie przy kościele 
pw. św. Wojciecha w Radzionkowie zagrały parafialne 
orkiestry. W niedzielę 18 czerwca br. punktualnie o 16.00 
rozbrzmiały pierwsze dźwięki, po których ks. Grzegorz 
Wojtyczka – proboszcz parafii, gospodarz III Festiwalu 
Parafialnych Orkiestr Dętych, a  następnie Gabriel To-
bor – burmistrz Radzionkowa powitali wszystkich przy-
byłych gości i dokonali uroczystego otwarcia festiwalu.

Jako pierwsi zaprezentowali się gospodarze i  organizatorzy, czyli 
Parafialna Orkiestra Dęta z  parafii pw. św. Wojciecha w  Radzionko-
wie. Następnie wystąpiły Parafialne Orkiestry Dęte z  następujących 
parafii: pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Rojcy, pw. 
Podwyższenia Świętego Krzyża w Strzebiniu, pw. Matki Bożej Bole-
snej w  Boruszowicach – Hanusku, pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wielowsi, pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniczach, 
pw. św. Barbary w Ożarowicach, a także orkiestra z Sanktuarium Świę-
tego Floriana w  Chorzowie i  Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta 
z parafii pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach.

Zanim nastąpił wielki finał, czyli wspólne wykonanie przez wszystkie 
orkiestry utworu, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, z pomocą naj-
młodszych instrumentalistów radzionkowskiej orkiestry Marty Pełki 
i Mateusza Wylężka, wręczył wszystkim dyrygentom orkiestr biorą-
cych udział w festiwalu pamiątkowe statuetki i dyplomy. Następnie 
„Festiwalowa Orkiestra” pod batutą Marka Przegendzy (Sanktuarium 
Świętego Floriana w Chorzowie) wykonała marsza „East Side”, koń-
czącego to wydarzenie muzyczne.  

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację festiwalu. 
Już dziś serdecznie zapraszamy na IV Festiwal Parafialnych Orkiestr 
Dętych w czerwcu przyszłego roku. 

Leszek Pniok

Food Trucki na bis

Zapowiedź

Po czerwcowym sukcesie Food Trucki znów pojawią się w  Ra-
dzionkowie. 2 i  3 września na terenie parkingu Parku Handlowego 
„Cydr” restauracje na kółkach serwować będą smaczne, a  czasem 
egzotyczne potrawy i przekąski. Będzie też specjalna strefa chilloutu, 
w której nie zabraknie didżejskich setów. Zapraszamy! 
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1. Zespół Zakopower

2. Tradycyjny radzionkowski korowód

3. Paweł Stasiak z zespołem Papa D

4. Publiczność w trakcie koncertów

5. Oliwia Kopiec – zwyciężczyni Talentiady
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70 WyDARZEń -
- ponad miesiąc dobrej zabawy
Kolejne Dni Radzionkowa za nami! Koncerty, występy artystyczne, konkursy, turnieje i mnóstwo wspaniałej 
zabawy czekało na mieszkańców naszego miasta od 20 maja do 25 czerwca.

Aż 70 różnorodnych imprez złożyło się 
na XI edycję Dni Radzionkowa. W tym roku, 
miejskie świętowanie rozpoczęli sportow-
cy, którzy 20 maja na hali MOSiRu rozegrali 
pierwsze mecze w  Turnieju Piłki Nożnej 
o  Puchar Farorza. Na  zakończenie Dni Ra-
dzionkowa rozegrano zawody w  Minite-
nisie oraz finały turnieju piłkarskiego dla 
dzieci Cider Cup 2017.
Tegoroczna kulminacja przypadła na week-
end 9-11 czerwca. W piątek ulicami naszego 
miasta przeszedł barwny korowód, który jak 
zwykle przyciągnął tłumy. O 19.00, na scenie 
głównej przed Centrum Kultury „Karolinka” 
było nie tylko kolorowo, ale i  międzynaro-
dowo, a  to  ze  względu na  uroczystą inau-

gurację „Fyrtka”. W  sobotę przed licznie 
zgromadzonymi mieszkańcami wystąpiły 
zespoły Nas Troje, Kiersi i  Gizdy, a  gwiazdą 
wieczoru był Paweł Stasiak z zespołem Papa 
D. W niedzielę z kolei, radzionkowską estra-
dę zawojowali muzycy z zespołów Move Me 
Tato, Full Light, Frele i Hengelo, po których 
wystąpił Zakopower, porywając publiczność 
do wspólnej zabawy.
Obchody święta miasta nie byłyby możliwe, 
gdyby nie wsparcie naszych sponsorów, któ-
rym dziękujemy za wszelką pomoc. Podzię-
kowania kierujemy do sponsorów głównych: 
Firmy Budecon i  Cydr Park, sponsora – PEC 
Bytom Sp. z  o.o. oraz partnerów: AG Rol-
bud Materiały Budowlane, Norman, Kabo-

dos, Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER 
Maciej Lempart, Formind, Mateja Fabian, 
Mekona, Zakłady Mięsne HAM, Sklep Relax, 
zamow-busa.pl, Ekoprod, Węgiel Kapała, 
Centrum Green Hill.
Urząd Miasta Radzionków składa wyrazy 
wdzięczności również organizatorom. Byli 
to m.in. Centrum Kultury „Karolinka”,  MOSiR, 
Top Event Team, Opera Śląska w  Bytomiu, 
Miejska Biblioteka Publiczna w  Radzionko-
wie, Zakład Placówek Oświatowych oraz Ra-
dzionkowskie Organizacje Pozarządowe.
Patronami medialnymi XI Dni Radzionko-
wa byli: Dziennik Zachodni, naszemiasto.pl, 
Gwarek, Kurier Radzionkowski, Radio Pieka-
ry, Elsat, Sileman, SferaTV.

1
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ŚLĄSKI OGRÓD

BOTANICZNy
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W ostatni dzień wakacji – w czwartek 31 sierpnia, na 
terenie radzionkowskiego ogrodu odbędzie się tradycyj-
ny piknik. Na dużej łące niedaleko wejścia głównego do 
Ogrodu (ul. Zejera) w godz. od 16 do 19 na gości czekać 
będzie sporo atrakcji. W planach są m.in.: wspólna bu-
dowa domku dla owadów pożytecznych, haft matema-
tyczny, gry i zabawy harcerskie. W odwiedziny wpadnie 
także Tarnogórska Grupa Bębniarska „Skarbnik z Hava-
ny” - tak więc, jeżeli posiadacie jakieś swoje instrumen-
ty, koniecznie zabierzcie je z sobą na piknik. 

Natomiast w niedzielę 24 września w Ogrodzie odbędą się Dożynki. 
Tym razem przebiegać będą pod znakiem jabłek. Śląski Ogród Bota-
niczny w Radzionkowie od roku 2014 zajmuje się zachowawczą upra-
wą starych odmian drzew owocowych. Do tej pory nasadzono kil-
kaset podkładek, na których zaszczepiono zrazy pobrane ze starych 
tradycyjnych odmian jabłoni pochodzących z okolicznych ogródków 
i  prywatnych sadów. Podczas Dożynek osoby zainteresowane ich 
dalszą hodowlą będą mogły je nieodpłatnie otrzymać. Ponadto na 
ten dzień przygotowano szereg różnorodnych aktywności dla dzieci 
i  dorosłych: warsztaty mikroskopowe, laboratoryjne i  fotograficzne, 
wycieczki, grę terenową, strefę aktywności artystycznej, quiz z nagro-
dami oraz kiermasz. Imprezę rozpocznie o godz. 12.00 prelekcja po-
pularnonaukowa, którą wygłosi Marcin Karetta, zawodowy fotograf 
przyrody oraz przyrodniczy edukator. Pojawi się również nowa wysta-
wa fotograficzna na płocie Ogrodu wzdłuż ulicy Zejera. Z organizacją 
Dożynek związany jest też konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
oraz specjalnych – szczegóły na stronie Ogrodu: www.obradzionkow.
robia.pl. Zachęcamy do udziału.

Przypominamy, że Ogród Botaniczny można zwiedzać codziennie od 
świtu do zmroku, a wstęp jest wolny. Na co dzień z wygodnych ście-
żek korzystają spacerowicze oraz biegacze. Większość roślin posiada 
swoje tabliczki z nazwami, więc wizyta w Ogrodzie może być nie tylko 
przyjemna, ale i  mieć walor edukacyjny. Od czerwca przy Ogrodzie 
działa także Klub Mam. Spotkania odbywają się w Regionalnej Stacji 
Edukacji Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej 90a w  każdy pierwszy 
i trzeci czwartek miesiąca o godz. 11.30. Wstęp jest bezpłatny. Na spo-
tkania zapraszani są także różni eksperci. Do tej pory odbyły się już 
m.in. pogadanki dotyczące masażu Shantala, rozszerzania diety u nie-
mowląt, nauki pływania małych dzieci oraz degustacje ekologicznych 
produktów. Obfitość terenów zielonych wokół Stacji sprzyja lokalizacji 
Klubu, gdyż można ten czas wykorzystać również na spacer lub wziąć 
udział w odbywających się w każdy czwartek na Księżej Górze specjal-
nych treningach dla mam z wózkami, czyli BuggyGym.

Dokładne harmonogramy wszystkich wydarzeń są publikowane na 
bieżąco na stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz na profilu FB. 
Zachęcamy do ich śledzenia, tak , aby nie przegapić niczego godnego 
uwagi. 

Julia Góra 

Czekamy na Was!

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie to 16 hekta-
rów zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych, kolekcje 
roślinne, pasieka oraz świetnie wyposażone pracownie 
mikroskopowa i laboratoryjna. Jeśli dodamy do tego 
jeszcze profesjonalnych edukatorów (biologów, geolo-
gów, chemików), to okazuje się, że jest to miejsce wręcz 
idealne do prowadzenia szeroko rozumianej edukacji. 
Warto z tego skorzystać!

Pełna oferta zajęć dla wszystkich grup wiekowych znajduje się na 
stronie Ogrodu: www.obradzionkow.robia.pl. W semestrze jesien-
no-zimowym 2017 polecamy udział w następujących warsztatach: 
„Nasze drzewa”, „Ogród dla zapylaczy, zapylacze dla ogrodu”, „Ro-
śliny użytkowe”, „Ogrodowe laboratorium”, „Zielony surwiwal”, 
„Świat pod mikroskopem”, „Co w Ogrodzie piszczy”, „My się zimy 
nie boimy” lub „O choinkach i innych roślinach związanych z Bo-
żym Narodzeniem”. Jeśli mają Państwo swoje pomysły na warszta-
ty, edukatorzy związani z Ogrodem także postarają się je dla was 
przygotować, gdyż są to ludzie z pasją i doświadczeniem. Niedaw-
no do oferty dołączyły także warsztaty o charakterze artystycznym 
(np. „Drzewo – życie po życiu”) prowadzone przez absolwentkę 
ASP, a zarazem terapeutkę dzieci autystycznych. Dużym zaintere-
sowaniem wśród uczniów cieszą się również przyrodnicze gry te-
renowe w harcerskim stylu. 

Ogród na bieżąco stara się o dofinansowanie swoich warsztatów 
z WFOŚiGW w Katowicach lub z innych źródeł. Są one wówczas 
bezpłatne. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na ten temat na 
stronie Ogrodu oraz na profilu FB. Kontakt w sprawie warsztatów: 
tel. 534 99 45 77 lub j.gora@sibg.org.pl 

Julia Góra

Warsztaty przyrodnicze
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UCHWAły RADy MIASTA

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 22 czerwca 2017 roku na XXXVII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXXVII/295/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016r.;
2. Uchwałę Nr XXXVII/296/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2016r.;
3. Uchwałę Nr XXXVII/297/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
4. Uchwałę Nr XXXVII/298/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
5. Uchwałę Nr XXXVII/XXXVII/299/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków;
6. Uchwałę Nr XXXVII/300/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XXXVII/301/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania polegającego na wyznaczeniu miejsc postojowych    
w ciągu drogi powiatowej – ul. Knosały w Radzionkowie.
8. Uchwałę Nr XXXVII/302/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
9. Uchwałę Nr XXXVII/303/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XXXVII/304/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. Uchwałę Nr XXXVII/305/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków za II półrocze 2017 roku;
12. Uchwałę Nr XXXVII/306/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 3 sierpnia 2017 roku na XXXVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXXVIII/307/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
2. Uchwałę Nr XXXVIII/308/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakres  
 świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3. Uchwałę Nr XXXVIII/309/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4. Uchwałę Nr XXXVIII/310/2017 w sprawie przekazania majątku Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie;
5. Uchwałę Nr XXXVIII/311/2017 w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie. 

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Nareszcie zawiało

Słońce i lekki wiatr dmuchający w żagle zde-
cydowanie sprzyjały rywalizacji. Z  czasem 
jednak natura postanowiła sprawić zawod-
nikom nieco problemów. Podmuchy wiatru 
były tak porywiste, że sternicy musieli wspiąć 
się na wyżyny swoich umiejętności. Mimo to 
doszło jednak do wywrotki. Trafiło na szczę-
ście na doświadczoną załogę, więc kryzys 
szybko udało się zażegnać i wznowić zawody. 
Końcówka regat to padający deszcz i bardzo 
słaby wiatr, co nie pozwoliło rozegrać pięciu 
wyścigów finałowych. O  końcowej klasyfi-

kacji decydował więc jeden start. Najlepsza 
okazała się załoga Szczupaków, ze sternikiem 
Andrzejem Biadasiewiczem. Drugie miejsce 
wywalczyły Piranie, z Adamem Szydło za ste-
rem. Na najniższym stopniu podium uplaso-
wały się Flądry, pod dowództwem Ryszarda 
Pelca. Na uwagę zasługuje załoga Śledzików, 
składająca się z  samych pań, które dzielnie 
stawiały czoła rywalom oraz warunkom at-
mosferycznym, kończąc zawody na piątej 
pozycji. 

Tegoroczne Mistrzo-
stwa Radzionkowa 

w Żeglarstwie odbyły 
się 10 czerwca, jak 
zwykle na Zalewie 

Przeczyckim. Na star-
cie stanęło 15 załóg. 

Żeglarze zmagali się 
nie tylko z rywalami, 

ale także z warunkami 
atmosferycznymi.

SPORT W KURIERZE

Zapraszamy
na judo

Uczniowski Klub Sportowy „PMDK Iki-
zama Judo Radzionków” od września 
uruchomi kolejne zajęcia dla przed-
szkolaków i dzieci szkolnych.

Zapisy przyjmowane są pod adresem: ikiza-
majudoclub@gmail.com lub pod nr tel. 668 
164 783. Zajęcia odbywać się będą w nowej sali 
przy ul. Knosały 61A (dawny klub „Tęcza”), gdzie 
dla uczestników wyłożone będą specjalne 
maty treningowe. Na miejscu są też szatnie dla 
dziewcząt i chłopców. Zapraszamy! 

Grzegorz Czajka 
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Padają rekordy frekwencji na księżogórskim kąpielisku. 
Codziennie do 3 tys. osób szuka ochłody na obiektach 
radzionkowskiego MOSiR-u. 

Ogromną popularnością cieszą się zajęcia ruchowe w wodzie: aqu-
aaerobik czy aquazumba. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież warsztaty ceramiczne, w których udział wzięło blisko 60 osób. 

Tłumy na kąpielisku!

       Zapowiedzi

Wrzesień to już tradycyjnie miesiąc, w którym rozgrywany jest 
turniej piłkarski Inicjatywa Obywatelska Cup (IO Cup). W tym 
roku odbędzie się już 12 edycja zawodów, w których do rywalizacji 
stają piłkarze z Radzionkowa i okolicznych miejscowości. 

Piłkarski wrzesień

Siatkówka plażowa to jeden z najpopularniejszych sportów 
zespołowych na księżogórskim obiekcie. Do rywalizacji zapra-
szamy zarówno miksty – czyli pary damsko-męskie jak i deble. Mi-
strzostwa Radzionkowa w Siatkówce Plażowej Mężczyzn odbędą 
się 2 września. Czekamy na Was. 

Siatkarskie rozgrywki

To prawdopodobnie jedna z  najbardziej wymagających im-
prez sportowych. Uczestnicy muszą się wykazać nie tylko wybitną 
kondycją fizyczną i determinacją, ale także umiejętnościami w aż 
trzech dyscyplinach! Tegoroczna edycja zawodów SKN – Siatka-
Kosz-Noga, odbędzie się 22 i  23 września. Do zabawy zaprosimy 
maksymalnie dziewięć zespołów, więc kto pierwszy, ten lepszy! 

Turniej trzech dyscyplin

Emocje pod koszem!

Po brazylijsku

Prażące słońce i wysoka temperatura – taka aura to-
warzyszyła kolejnym zawodom w siatkówce plażowej, 
rozegranym na Księżej Górze. 22 lipca do walki stanęło 
13 par damsko-męskich.

Turniej rozegrano systemem brazylijskim – do dwóch porażek. Rywa-
lizacja trwała ponad sześć godzin. Ostatecznie, udało się wyłonić fina-
łową czwórkę, która rozegrała mecze o medale. Na najniższym stopniu 
podium stanęli Katarzyna Stawarczyk z Krakowa i Michał Kotarski z Za-
brza. W zaciętym pojedynku o złote medale, debiutujący w radzionkow-
skich rozgrywkach Karolina Baran z Krakowa i Mateusz Gajda z Gliwic 
okazali się lepsi od bytomian – Gosi Koścień i Karola Szumowskiego. 

Dziewięć drużyn, ponad pięciogodzinna rywalizacja 
i sportowa walka do samego końca. Tak w skrócie 
wyglądał piąty Turniej Koszykówki o Puchar Andrzeja 
Pluty, który na hali MOSiR-u odbył się 3 czerwca.

W tegorocznej edycji triumfował zespół OKKS Laser House, który 
wyprzedził Colop Team i Dej mi te łone. Nie zabrakło oczywiście 
konkursu rzutów za trzy punkty. Najlepszy w tej konkurencji był 
Grzegorz Zadęcki. 

Prawie 200 osób uczestniczyło 8 czerwca w Mistrzo-
stwach Radzionkowa w Strzelaniu.

Wśród pań, w strzelaniu z broni pneumatycznej, zwyciężyła Halina 
Wyszyńska. Wśród mężczyzn do lat 18 bezkonkurencyjny okazał się 
Marek Szolke. W kategorii mężczyzn powyżej 18 lat walka była bardzo 
zacięta. Ostatecznie zwyciężył Piotr Wawrzyczek. Bardzo ciekawa była 
rywalizacja w strzelaniu z łuku, w której wzięło udział prawie 90 osób. 
Wśród pań najlepsza była Marta Wysypoł. W kategorii panów do 18. 
roku życia zwyciężył Bogdan Wyszyński. Wśród mężczyzn powyżej 18 
lat najlepszy był Michał Achtelik.
Dziękujemy młodzieży z 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zme-
chanizowanej, która zaprezentowała swój bogaty arsenał broni woj-
skowej oraz osobom odpowiedzialnym za organizację zawodów: 
Stowarzyszeniu Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie, 
grupie A2Archery – Grupa Łucznictwa Historycznego oraz 330 Kom-
panii Radiotechnicznej w Radzionkowie. 

Cel… pal!
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KS „Ruch” Radzionków Radzionkowski 
weteran najlepszy

Zawodnik poprawił tym samym wynik z ubiegłorocznej edycji, w której został sklasyfiko-
wany na szóstym miejscu. Panu Karolowi nie można odmówić zapału i pasji. Przez wiele 
lat występował w  zawodach tenisa stołowego. Był również zawodnikiem trzecioligo-
wym. Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał przy sporcie jako instruktor. Kilkana-
ście lat temu dołączył do Amatorskiej Sekcji Tenisa Stołowego w Tarnowskich Górach i od 
tej pory uczestniczył z powodzeniem w licznych turniejach krajowych i międzynarodo-
wych w swojej kategorii wiekowej. Wspomnieć trzeba, że nie raz już Pan Karol okazywał 
się najlepszy wśród seniorów, m.in. w VI Międzynarodowym Turnieju Weteranów w Mię-
dzyzdrojach. Panu Karolowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Sezon za pasem
Piłkarze „Ruchu” Radzionków stoją 
u progu nowego sezonu. W porównaniu 
z poprzednim rokiem rozgrywkowym, 
w czwartej lidze śląskiej zaszły spore 
zmiany.

Z  tych sportowych, na pewno podkreślić należy 
awans do trzeciej ligi Gwarka Tarnowskie Góry, 
czyli jedynego zespołu, który w ostatnich dwóch 
latach okazał się lepszy od radzionkowian. W tej 
sytuacji to w  „Cidrach” upatruje się głównego 
faworyta do wygrania ligi, choć kilka innych ze-
społów także zgłasza wysokie aspiracje. Jednak 
radzionkowianie wydają się być przygotowani 
do sprostania tej roli. Świadczy o  tym nie tylko 
utrzymanie niemal całej kadry z  poprzedniego 
sezonu (z  piłkarzy grających częściej ubyli tylko 
Patryk Cepek i  Jakub Kuliński), która z  miesiąca 
na miesiąc coraz lepiej wpasowywała się w wizję 
trenera Kamila Rakoczego. Tym decydującym ele-
mentem mają być transfery. Do Radzionkowa, po 
roku przerwy, wrócił doświadczony skrzydłowy 
Damian Sadowski, wcześniej czołowy zawodnik 
tej drużyny,  mający za sobą bardzo udaną run-
dę wiosenną. Apetyty na odgrywanie ważnej 
roli w zespole ma też inny skrzydłowy – Andrzej 
Piecuch, który wraca do „Ruchu” po półtora roku 
z  doświadczeniem z  pobytu w  klubach z  wyż-
szych lig. Innym piłkarzem, który po latach znów 
zagra w żółto-czarnej koszulce, jest doświadczo-
ny napastnik Karol Kajda, który w  poprzednich 
latach imponował bramkostrzelnością w  lidze 
okręgowej. 
W  dotychczasowych meczach sparingowych 
(zdecydowana większość rozegrana z  klubami 
trzecioligowymi) każdy z  tych „nowych-starych” 
piłkarzy trafiał do bramki rywali. Transfery do 
klubu uzupełnili, uchodzący za niezwykle utalen-
towanych, juniorzy. Napastnik Bartosz Nawroc-
ki, seryjnie pokonywał bramkarzy w  Stadionie 
Śląskim Chorzów, a  środkowy pomocnik Kamil 
Kopeć należał do czołowych piłkarzy grającego 
w najwyższej juniorskiej lidze zespołu GKS-u Beł-
chatów. Obaj zawodnicy będą potrzebowali cza-
su, by wpasować się do nowej drużyny i  do wy-
zwań piłki seniorskiej, ale nie ma wątpliwości, że 
„Ruch” będzie miał z nich wiele pożytku. Bardzo 
możliwie, że do drużyny przed sezonem dołączy 
także inny junior, wychowanek „Ruchu” Radzion-
ków, wracający po grze dla Górnika Zabrze – Ma-
teusz Pietryga (środkowy pomocnik). To wszystko 
sprawia, że warto w tym sezonie wspierać naszą 
drużynę i wrócić na trybuny. Tym bardziej, że bę-
dzie to historyczny czas – bo ostatni na stadionie 
przy ulicy Narutowicza 11 w Bytomiu-Stroszku, na 
którym klub święcił swoje największe sukcesy. 
Wszystko wskazuje na to, że od kolejnego sezonu 
żółto-czarni będą pisać swoją nową kartę już we 
własnym mieście – w Radzionkowie. 

Kolejne trofeum trafiło do rąk Karola Buli, 
mieszkańca Radzionkowa. Zajął on pierwsze 
miejsce w Klasyfikacji Generalnej Mistrzostw 
Polski Weteranów w tenisie stołowym w nie-
dawno zakończonym sezonie 2016/17.

Już po raz trzeci Stacja Edukacji 
Ekologicznej Ogrodu Botanicz-
nego w Radzionkowie gościła 
szachistów na corocznym turnieju 
CIDERLATO 2017, który odbył się 
w sobotę 22 lipca. 

Połączenie w jeden turniej łącznie 35 sza-
chistów w wieku od 8 do prawie 80 lat ma 
wiele korzyści, tak szachowych jak również 
wychowawczych. Rywalizacja i  zachowa-
nie seniorów oraz  juniorów zasługują na 
uznanie, gdyż walczyli jak prawdziwi ryce-
rze szachowych bojów. Zawody rozegrano 
tempem 15 minut na partię dla każdego 
zawodnika na dystansie dziewięciu rund. 
Spośród 35 uczestników grupa juniorów 
liczyła 15 zawodników, a  grupa najmłod-
szych ośmiolatków – pięciu szachistów.
Faworytem był Maciej Janiszewski wielo-
krotny uczestnik i zwycięzca wielu turnie-
jów szachów szybkich w  Radzionkowie. 
Tego dnia miał godnych rywali.

Maciej Janiszewski zwyciężył z  wynikiem 
7 i 1/2 pkt z 9 partii. Kolejne miejsca zajęli 
Kazimierz Tchórzewski i  Mateusz Płonka 
uzyskując po 6 i 1/2 pkt. Na dalszych pozy-
cjach uplasowała się grupa zawodników 
z 6 punktami: Marek Wieczorek, Zbigniew 
Wiatrowski, Jan Nowakowski, Jarosław 
Pietrucha i Jan Zbijowski. W grupie do lat 
16 zwyciężył Zbigniew Wiatrowski z wyni-
kiem 6 pkt., klasyfikując się przed Wikto-
rią Śmietańską, która uzyskała 5 i  1/2 pkt 
i Szymonem Turczynem, który wywalczył 
4 i 1/2 pkt. W grupie „Benjaminów” do lat 8 
triumfowała grająca, jak na swój wiek, bar-
dzo dojrzałe szachy Wiktoria Śmietańska, 

która zdobyła 5 i 1/2 pkt, drugi był Jeremi 
Wesołowski z  wynikiem 4 pkt, a  trzecie 
miejsce zajęła Aleksandra Kowalczyk osią-
gając 3 i 1/2 pkt.
Trzeba przyznać, że młodzi napierają na 
seniorów z coraz większą siłą. Poziom gry 
jest coraz wyższy. Jeśli ktoś w wieku ośmiu 
lat gra dobrze, zna warianty rozpracowane 
do 20-30 posunięć debiutów szachowych, 
to tylko należy się cieszyć, bo nadchodzi 
dobre pokolenie szachistów. Należy więc 
uznać dobre wyniki juniorów - Zbigniewa 
Wiatrowskiego, jak również bardzo udany 
debiut Wiktorii Śmietańskiej. Już w pierw-
szej rundzie Robert Sowa dowiedział 
się, że nie jest łatwo wygrać w  wariancie 
smoczym z Wiktorią. Wielki podziw zyskał 
senior turnieju Marek Wieczorek, który 
pokazał, że wiek nie odgrywa większej roli 
w szachach, walka do końca z najlepszymi 
zawsze się opłaci, choć jak Pan Marek przy-
znał – „kondycja już nie ta”.
Zanotowano kilka niespodzianek w posta-
ci zwycięstw Zbigniewa Wiatrowskiego 
nad Janem Nowakowskim i Markiem Tyra-
łą. Najlepszym zawodnikiem z Radzionko-
wa był Jan Zbijowski, który zdobył 6 pkt.

Podziękowania dla organizatorów i  spon-
sorów turnieju: Stowarzyszenia Szacho-
wego i  Gier Umysłowych „PIONEK” Ra-
dzionków, Urzędu Miasta Radzionków, 
Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej 
oraz pracowników Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji z Radzionkowa.

Zawody prowadzili Wojciech Hajda i  Ru-
dolf Sobczyk. 

(RS)

Rycerze szachowego Ciderlata
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Nowy sezon: wyzwania i nadzieje
Z początkiem sierpnia rozpoczyna-
ją się treningi naszej drugoligowej 
drużyny Kabodos „Sokół” Radzion-
ków. Zespół do sezonu przystępuje 
z nowymi nadziejami, licząc na po-
wtórzenie ostatniego rewelacyjne-
go wyniku. W najbliższym sezonie 
w II lidze wystąpi 11 ekip: Świdnica, 
Szczyrk, Silesia Mysłowice, Ha-
lemba, Jawor, Katowice, Często-
chowianka, Tychy, Łaziska Górne, 
Pszczyna i oczywiście Radzionków.

– Ciężko jest w  chwili obecnej określić cele, 
jakie sobie stawiamy. Rywalizować będziemy 
z  dziesięcioma bardzo dobrymi drużynami. 
W tym sezonie nie będzie słabych zespołów. 
Mysłowice mają za sobą występy w 9 pierw-
szej lidze, a Pszczyna która od dwóch lat usil-
nie walczy o awans do pierwszej ligi, pompu-
je w klub wielkie fundusze. Nie zapominajmy 
o  rewelacyjnej drużynie z  Jawora, Szczyrku 
czy o  Częstochowiance, z  którą jeszcze nie 
udało nam się wygrać. Do nowego sezonu 
przystępujemy kolejny już raz jako najbied-
niejszy klub, lecz z wielkim sercem do walki. 
Pewnym jest, że chcemy godnie reprezento-

wać Radzionków. Myślę że siatkówka wpisała 
się już w  nasz kalendarz, a  kibice chcą, byśmy 
wygrywali i  walczyli o  każdego seta. Drużynę 
w  nowym sezonie poprowadzi po raz kolejny 
trener Jarosław Wachowski. Mimo iż pochodzi 
z Lublińca, to jest całym sercem z naszym mia-
stem. Poświęcił się w  całości dla drużyny i  nie-
wątpliwie przyczynił się do tego, by Radzionków 
był rozpoznawalny w  całej Polsce. Korzystając 
z  mocy prasy, chciałem poprosić lokalne firmy 
o  chociaż najdrobniejsze wsparcie i  pomoc dla 
MKS „Sokół” Radzionków. Bo wszystko co ro-

bimy od lat, robimy dla Radzionkowa – mówi 
Tomasz Stchlerowski, prezes MKS „Sokół” Ra-
dzionków.

Siatkarki na ligowe parkiety wkroczą w  paź-
dzierniku. Treningi grup młodzieżowych roz-
poczną się od września.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do 
kontaktu z naszym klubem poprzez facebo-
ok.com/MKSSokolRadzionkow lub pod adre-
sem mailowym: sokolmks@gmail.com 

„Cider Cup”, czyli tak grają nasze dzieci
Blisko 600 dzieci w wieku 7-12 lat wzięło udział w ko-
lejnej już edycji turnieju piłkarskiego „Cider Cup 2017 
- O Puchar Burmistrza Miasta Radzionków”, który 
odbył się w czerwcu w naszym mieście. Rywalizacja 
toczona była przez cztery dni z podziałem na aż pięć 
kategorii wiekowych.

Organizatorem turnieju, jak co roku był UKS „Ruch” Radzionków, 
wspierany przez Urząd Miasta. Zawody odbywają się przy okazji 
obchodów Dni Radzionkowa, a  udział w  nim bierze wiele klubów 
zarówno ze Śląska, jak i z innych województw. Głównym celem roz-

Młodzi piłkarze dali z siebie wszystko, walcząc o każdego gola

grywek jest zapewnienie świetnej zabawy młodym adeptom futbolu. 
Dzięki wsparciu gminy oraz prywatnych sponsorów, możemy zapewnić 
uczestnikom wspaniałe nagrody, co nie tylko podnosi rangę turnie-
ju, ale zapewnia też dużo atrakcji i zabawy dla uczestników. Wszystko 
to sprawia, że nasze miasto chętnie odwiedzane jest przez inne kluby. 
W tym roku pogoda dopisywała, a zabawa była świetna. Doping rodzi-
ców i ciekawa sportowa rywalizacja spowodowały, że emocji nie bra-
kowało. Dzieci wraz z rodzicami spędziły w Radzionkowie wiele godzin 
na sportowo, ciesząc się piłką nożną. Z radością oczekujemy na kolejną 
edycję turnieju Cider Cup. 

Siatkarki za-
powiadają 
ostrą walkę 
w nowym 
sezonie

Na zielonej murawie nie brakowało sportowych emocji


