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Dzień 29 września 2012 r. na długo pozostanie w pamięci mło-
dych i starszych mieszkańców Radzionkowa, którzy z radością, 
ale i ogromnym wzruszeniem uczestniczyli w jubileuszu stulecia 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. 

Niewiele szkół może poszczycić się taką długowiecznością, więc także ranga 
uroczystości była wyjątkowa. Przez długie lata mury dostojnej jubilatki opusz-
czały kolejne pokolenia uczniów, a wśród nich znane postaci życia publiczne-
go. I chociaż każda z nich podążyła własną drogą powołania, to – jak wszyscy 
jednogłośnie podkreślali – wychowanie i najważniejsze wartości zawdzięcza-
ją rodzinie oraz właśnie szkole. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Woj-
ciecha, do którego obecni uczniowie, pod opieką nauczycieli, udali się w nie-
codziennym orszaku za sztandarem szkoły. Eucharystii, koncelebrowanej 
przez dziesięciu kapłanów, przewodniczył ksiądz prałat dr Marceli Cogiel, któ-
ry wygłosił także homilię. Na zakończenie Mszy Świętej odczytano życzenia 
arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca, skierowane do całej 
społeczności szkolnej.

Z okazji przypadającego 14 października
Dnia Edukacji Narodowej,

nauczycielom, pedagogom
i wszystkim pracownikom placówek oświatowych,
składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości 

w kształceniu młodych pokoleń, satysfakcji z wykonywa-
nej pracy, sukcesów zawodowych i dydaktycznych

Gabriel Tobor 
Burmistrz

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

inwestycje w gminie

Pełną parą
W poprzednim wydaniu „Kuriera Radzionkowskie-
go” informowaliśmy, że zakończył się kolejny etap 
przebudowy ulicy Księżogórskiej.

Do tej pory uformowano nasyp pod drogę, wybudowano 
sieć kanalizacji deszczowej i sieć oświetlenia ulicznego, uło-
żono także dwie warstwy asfaltu. Pod koniec września roz-
począł się ostatni etap prac. Droga zostanie oddana do użyt-
ku do połowy listopada. Budowa ulicy Księżogórskiej jest 
dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Koszt inwestycji 
wynosi 2 mln 842 tys zł.
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Aż 82 litry zebrano w Radzionkowie od początku roku, 
w trakcie trzech akcji honorowego poboru krwi. 
–  Tylko  we  wrześniu  udało  się  zebrać  ponad  18  litrów  krwi 
od 42 dawców. A to nie koniec. 1 grudnia odbędzie się kolejna 
akcja. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczest-
nictwa w poborze krwi. W ten sposób można uratować komuś 
życie i zdrowie. Chętni będą mogli oddać krew w specjalnym 
ambulansie, który stanie przed UM Radzionków – mówi Wie-
sław Białobrzewski, prezes Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Skarbek”.
Przypominamy, że krew może oddać każdy zdrowy czło-
wiek w  wieku od 18 do 65 lat, który waży co najmniej 
50  kilogramów. Konieczne jest posiadanie dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem. W momencie oddawania krwi nie 
trzeba być na czczo, wskazane jest wcześniejsze spożycie 
lekkiego posiłku. Organizatorem akcji w Radzionkowie są: 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Skarbek” oraz UM 
Radzionków. 

Udana akcja
krwiodawstwa

Wakacyjne akcje 
krwiodawstwa 
odbyły się w całej 
Polsce
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 Absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 1

W tym roku dwie radzionkowskie szkoły świętują okrągłe jubileusze. Szkoła Podstawowa Nr 1 ma już 
100 lat. Tutejsze Liceum Ogólnokształcące świętuje natomiast 60-lecie działalności. W związku z tym, 
zapytaliśmy absolwentów i sympatyków obu placówek, jak wspominają dawne szkolne czasy. 

JAgODA WALCZEWSKA, ABSOLWENTKA ROCZNi-
KA 2011
Siłą tego liceum jest niezawodne grono pedagogiczne, 
które w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnia omawiany 
materiał. Dla nich przede wszystkim liczy się uczeń. To 
dzięki nim zawdzięczam odpowiednie przygotowanie 
do matury.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego

ANNA WYRWOL, ABSOLWENTKA ROCZNiKA 1985
Dla mnie szkoła podstawowa to szczególny okres w życiu. Po-
znałam wtedy wspaniałych ludzi, prawdziwych przyjaciół, z któ-
rymi utrzymuję kontakty do dnia dzisiejszego. Dużo zawdzię-
czam pani Róży Wrodarczyk. To ona wprowadziła mnie w świat 
wartości, którymi kieruję się do dziś. 

JÓZEF TYRASEK, ABSOLWENT ROCZNiKA 1960
Po skończeniu podstawówki zacząłem prowadzić własną działal-
ność gospodarczą. Od ponad pięćdziesięciu dwóch lat kieruję za-
kładem fryzjerskim. Szkołę wspominam bardzo dobrze. Uważam, że 
doskonale przygotowała mnie do radzenia sobie w życiu, nauczyła 
niezbędnych umiejętności. Moje dzieci również uczęszczały do tej 
szkoły. Jako rodzic doceniam zaangażowanie i  trud nauczycieli, jaki 
włożyli w ich wykształcenie. 

ALFONS TOBOR, ABSOLWENT ROCZNiKA 1973 
Najmilsze wspomnienia z  czasów szkolnych dotyczą lekcji geografii 
z panią Jadwigą Anders, która miała doskonałe podejście do uczniów 
i potrafiła przekazać wiedzę. Wiele radości sprawiały mi także zajęcia 
z muzyki, które wymagały od nas ogromnego skupienia. Profesor Mu-
szalski miał wyśmienity słuch, potrafił wyłapać każdy nieczysty dźwięk. 
Swoim profesjonalizmem potrafił wciągnąć uczniów w świat muzyki. 

JÓZEF BOMBA, ABSOLWENT ROCZNiKA 1954
Gdy wracam myślami do lat szkolnych, wspominam kadrę 
nauczycielską – serdeczną, miłą, ale i wymagającą. Byli dla 
nas autorytetami, zawsze służyli radą i dobrym słowem. Dba-
li o to, aby zapewnić nam odpowiednie warunki do nauki.

KLAUDiA STELMACH, ABSOLWENTKA ROCZNiKA 1995 
Pamiętam, że większość kolegów i koleżanek z mojej klasy miesz-
kała na jednej ulicy. Z reguły do szkoły chodziliśmy dużą grupą 
i czuliśmy się ze sobą bardzo związani. Naszą wychowawczynią 
była pani Urszula Tobor. Najwięcej czasu poświęcałam na naukę 
historii. Na zajęcia trzeba było być zawsze przygotowanym, nie 
można było sobie odpuścić. Za to dziś pamiętam wiele dat i wy-
darzeń historycznych. 

JANiNA KANDORA, ABSOLWENTKA ROCZNiKA 1975
Nasze liceum miało bardzo przyjazny klimat. Nie nastawialiśmy 
się tylko na naukę, choć przed nauczycielami i dyrekcją czuli-
śmy respekt. Co pięć lat organizujemy spotkanie klasowe, aby 
powspominać stare, dobre czasy. W życiowym pędzie trudno 
utrzymywać znajomości z  lat szkolnych, bo każdy za czymś 
goni. Jednak cieszę się, że nam to się udaje. 

DR KATARZYNA KLAKLA, ABSOLWENTKA ROCZNiKA 
1988
W szkole licealnej poznałam naprawdę wyjątkowych ludzi. 
Nauczyciele mieli świetny kontakt z  młodzieżą, rozumieli 
nasze problemy. Jednak do zajęć musieliśmy się przygo-
towywać, szczególnie z  matematyki. Dobrze wspominam 
klasowe wycieczki, podczas których zwiedzaliśmy ciekawe 
miejsca. 

KS. LUDWiK KiERAS, ABSOLWENT ROCZNiKA 1967 
W liceum miałem do czynienia z prawdziwymi ekspertami 
i  pasjonatami. To były bardzo trudne czasy. Nauczyciele 
uczyli nas życia. Języka polskiego uczył mnie pan Mro-
wiec, który nie tylko przekazywał wiedzę. Przede wszyst-
kim prowokował do samodzielnego myślenia, wyciągania 
własnych wniosków.  

JACEK gLANC, ABSOLWENT ROCZNiKA 1985
Czasy licealne są dla mnie szczególnie ważne, bo wtedy 
poznałem swoją żonę. Z sentymentem wspominam zaję-
cia matematyki z panią Krystyną Piechaczek, która potra-
fiła egzekwować wiedzę i wiele od nas wymagała. Wtedy 
było to dla nas uciążliwe. Jednak z perspektywy lat uwa-
żam, że to dzięki niej nauczyłem się sumienności i praco-
witości. Dodam jeszcze, że w ubiegłym roku maturę w tej 
szkole zdawała moja córka Magda. 

Jak nam było kiedyś w szkole
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Trybunał Konstytucyjny ostatecznie 
zamknął drogę prawną do stwierdze-
nia niezgodności z  przepisami Konsty-
tucji RP zapisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów w  sprawie ustalania granic 
gmin i  miast, na podstawie którego 
doszło do zmiany granic administracyj-
nych Radzionkowa i  Bytomia z  dniem 
1.01.2003  r. w  części obejmującej teren 
oczyszczalni ścieków „Centralna”. 
Starannie przygotowany wniosek Rady 
Miasta Radzionków pogłębiony o anali-
zę uprzednich orzeczeń Trybunału Kon-
stytucyjnego w  podobnych sprawach 
i  opracowany przy udziale renomowa-
nej kancelarii prawnej z Krakowa, został 
złożony w  Trybunale Konstytucyjnym 
w  2010 roku. Po dwóch latach od jego 
złożenia i  procedowania nad jego tre-
ścią przez sędziów, Trybunał orzekł 
ostatecznie w czerwcu 2012 roku o od-
mowie rozpoznania przedmiotowego 
wniosku.

Za podstawę takiego stanowiska, Trybu-
nał wskazał odmienną linię orzeczniczą 
ukształtowaną przez niego na przełomie 
2009/2010 roku, w świetle której Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w  sprawie 
zmiany granic nie będą podlegać kon-
troli ich zgodności z Konstytucją, ponie-
waż nie zawierają w sobie norm o cha-
rakterze generalnym i  abstrakcyjnym. 
Złożony wywód w tej materii zaprezen-
tował skład orzekający Trybunału Kon-
stytucyjnego w  uzasadnieniu swojego 
stanowiska.
W  ten sposób w  gąszczu prawnych 
zawiłości interpretacyjnych, zapre-
zentowanych przez Trybunał, utknęła, 
a  następnie została rozmyta, inicjaty-
wa samorządu naszego miasta, której 
celem było przywrócenie poprzednio 
obowiązujących i opartych o wszystkie 
przesłanki merytoryczne granic obu 
miast, które obowiązywały do dnia 
31 grudnia 2002 roku. 

Trybunał zabrał głos

Za mundurem... 
Piknik militarny

Blisko 2,5 tys. osób uczestniczyło w tego-
rocznej, trzeciej edycji Pikniku Służb Mun-
durowych,  który 15 września odbył się na 
radzionkowskich plantach. Wśród atrakcji, 
które czekały na mieszkańców miasta były 
m.in. prezentacje stacji radiolokacyjnych 
3. Brygady Radiotechnicznej Sił Powietrz-
nych, ratownictwa drogowego i musztry 
paradnej w wykonaniu Dętej Orkiestry 
Wojskowej Sił Powietrznych z Bytomia.

Mieszkańcy, którzy w  słoneczne, sobotnie po-
południe wybrali się na piknik, mogli podziwiać 
specjalistyczny sprzęt wojskowy. Chętni mogli 
też zasiąść za kierownicą zabytkowych motocykli 
i  wejść do środka wojskowych wehikułów. Nie-
małą atrakcją był też trening strzelecki z użyciem 
trenażera Cyklop 34. Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej. Na pikniku pojawiły się także 
grupy rekonstrukcji historycznych. Tym razem do 
Radzionkowa zawitały 45. Dywizja Piechoty Armii 
Amerykańskiej i  Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie „Karpaty”. Swoje możliwości i sprzęt 
prezentował też Śląski Oddział Straży Granicznej. 
Zobaczyć można było dwa radiowozy, kombine-
zony do rozbrajania materiałów wybuchowych, 
robota saperskiego z  lotniska w  Pyrzowicach 
i broń. Specjalistyczny sprzęt prezentowały też: ka-
towicki oddział Izby Celnej, Komenda Powiatowej 
Policji z  Tarnowskich Gór (na najmłodszych cze-
kał Sznupek), radzionkowska Straż Miejska i  Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej z Radzionkowa. Informacji o działalności 
służb mundurowych można było zaczerpnąć też 
na stoiskach 6. Batalionu Powietrznodesantowego 
im. gen. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic i Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień z Gliwic.
Na pikniku militarnym nie mogło zabraknąć tra-
dycyjnej, wojskowej grochówki. O  dobry humor 
publiczności zadbali zaproszeni artyści: zespoły 
ash’n’becher i Nas Troje. Organizatorami wydarze-
nia byli: Urząd Miasta Radzionków i Stowarzysze-
nie Żołnierzy Radiotechników „Radar” w Radzion-
kowie. 

Restauracja „Figaro” w  Radzionkowie otrzymała certyfikat „Prawdziwa Śląska 
Kuchnia”, przyznawany przez redakcję Dziennika Zachodniego. Lokal znalazł się 
w gronie jedenastu restauracji województwa śląskiego, które mogą poszczycić się 
takim wyróżnieniem.
– Redaktorzy  kulinarni  Dziennika  Zachodniego  anonimowo  odwiedzali  restauracje 
naszego  regionu.  Zamawiali  śląskie  potrawy  i  oceniali,  czy  są  przyrządzone  według 
tradycyjnej receptury – wyjaśnia Leszek Machoń, właściciel restauracji. – Certyfikat 
jest ogromnym wyróżnieniem dla całego zespołu. To dowód na to, że śląskie potrawy 
podawane w lokalu są smaczne. Chcielibyśmy, aby nasza restauracja była kojarzona 
z tradycyjnymi, regionalnymi daniami – dodaje. 

(mm)

Doskonała śląska kuchnia

W  związku z  licznymi wątpliwościa-
mi i  nieścisłościami, a  przede wszyst-
kim dowolną interpretacją przepisów 
drogowych, zapytaliśmy specjalistę, jak 
prawidłowo należy przejechać przez 
skrzyżowanie przy placu Letochów.
– Jadąc  placem  Letochów  (od  Stroszka 
lub od ul. Śródmiejskiej w kierunku ul. Zeje-
ra i św. Wojciecha), należy z prawego pasa 
jechać na wprost (w ul. Zejera) natomiast 
z sytuacji jak wyżej, chcąc skręcić w lewo 
na ul. św. Wojciecha lub zawrócić w ulicę 
przy Biedronce należy zająć lewy pas. Taki 
sposób  pokonywania  tegoż  skrzyżowa-
nia wynika z Art. 22 pkt. 2 ppkt. 2 ustawy 
prawo  o  ruchu  drogowym:  kierujący  po-
jazdem  jest  obowiązany  zbliżyć  się  do 
środka  jezdni  lub  na  jezdni  o  ruchu  jed-
nokierunkowym  do  lewej  jej  krawędzi  – 

jeżeli zamierza skręcić w lewo – wyjaśnia 
Ryszard Walc z  Ośrodka Szkoleniowo-
Usługowego „Rajd”. – Warto  wyjaśnić 
jeszcze  jedną  kwestię.  Plac  Letochów 
(wyjazd  od  Stroszka)  ul.  Męczenników 
Oświęcimia, ul. św. Wojciecha  i ul. Zejera 
to w świetle przepisów jedno skrzyżowa-
nie. Natomiast ul. św. Wojciecha i ul. przy 
Biedronce to następne skrzyżowanie. Wy-
jeżdżając  spod  znaku  „stop”  z  ul.  Zejera 
mamy nakaz jazdy w prawo i tu zgodnie 
z przepisami możemy zająć dowolny pas 
(na ul. św. Wojciecha). Jeżeli zamierzamy 
jechać w kierunku „Biedronki”,  jest  to  już 
następne skrzyżowanie (ul. św. Wojciecha 
i „Biedronka”) to wjeżdżamy na lewy pas 
ul. św. Wojciecha i z niego (z lewego pasa) 
skręcamy  w  ulicę  przy  „Biedronce” – do-
daje Ryszard Walc. 

Kłopotliwe skrzyżowanie
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dokończenie ze str. 1

Następnie goście udali się do szko-
ły, aby zwiedzić jej budynek.
W auli szkoły przygotowano 
wystawę łączącą wizerunek szkoły 
z przeszłości z jej dzisiejszą – no-
woczesną odsłoną. Zwiedzający 
byli także pod wrażeniem ciepłego 
i przyjaznego klimatu sal lekcyj-
nych – z ogromnym wzruszeniem 
w szkolnych ławkach zasiedli na 
chwilę najstarsi absolwenci. Kul-
minacyjnym punktem programu 
były uroczystości w CK Karolinka. 
Rozpoczęły się od projekcji filmu 
przybliżającego historię Jedynki 
od roku 1912 aż po dzień dzisiejszy. 
Przemówienia wygłosili burmistrz 
miasta Radzionków dr Gabriel 
Tobor, który objął jubileusz hono-
rowym patronatem oraz przewod-
niczący Rady Miasta pan Dariusz 
Wysypoł. W ramach wkładu 
w unowocześnienie placówki bur-
mistrz oraz przewodniczący Rady 
Miasta sprezentowali szkole tablicę 
multimedialną. Głos zabrali także 
Tomasz Głogowski, poseł na Sejm 
RP, Gustaw Jochlik – absolwent, 
radny województwa śląskiego 
oraz wnioskodawca przyznania 
SP1 Złotej Odznaki Honorowej za 
zasługi dla województwa śląskie-
go. W imieniu Jerzego Gorzelika 
– członka zarządu wojewódz-
twa śląskiego głos zabrał radny 
Województwa Śląskiego Andrzej 
Sławik. Za wszystkie ciepłe słowa 
osobiście podziękowała pani dy-
rektor Bożena Łukawska. Podzię-
kowania za wieloletnią pracę oraz 
wkład włożony w rozwój placówki 
otrzymali również byli dyrektorzy 
oraz zasłużeni nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 1.
Po części oficjalnej rozpoczęła się 
część artystyczna uroczystości. 
Na scenie Karolinki pojawiły się 
muzykujące rodziny. Z niezwykle 
ciepłym przyjęciem spotkał się 
również spektakl przygotowany 
przez nauczycieli oraz uczniów 
SP1. Zaprezentował się też zespół 
młodzieżowego tańca klasyczne-
go Step by step. Część artystyczną 
wzbogacał także swoimi występa-
mi chór szkolny. Pragniemy jeszcze 
raz podziękować, wszystkim, 
którzy swą obecnością uświetnili 
tę ważną dla nas uroczystość oraz 
tym, którzy przyczynili się do jej 
wyjątkowego charakteru. 

Szkoła stulatka

Słowa te nucą wszyscy aktualni i dawni pracownicy oraz uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzionkowie, szkoła bowiem 6 października świę-
towała swój diamentowy jubileusz. 

60 lat minęło...

Patrząc na historię szkoły, 
rzeczywiście jest co święto-
wać. Ta pierwsza szkoła średnia 
w  Radzionkowie jest obecnie 
najpoważniejszą placówką 
edukacyjną w  gminie. Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Śląskich ma na swoim kon-
cie liczne osiągnięcia. Szkoła 
oferuje gamę kół zaintereso-
wań, dzięki czemu każdy może 
rozwijać swoje pasje. Szcze-
gólnym powodzeniem cieszą 
się zajęcia z  fotografii cyfro-
wej, Koło Europejskie, zajęcia 
z  dziennikarstwa i  komunikacji 
społecznej oraz – mające już 
długoletnią tradycję – zajęcia 
z  pedagogiki z  elementami  
psychologii, które stały się już 
znakiem rozpoznawczym ra-
dzionkowskiego liceum.
Ta szkoła nie ogranicza się 
jednak do nauki suchej teorii, 
w ramach ww. zajęć uczniowie 
odbywają praktyki w  Ośrodku 
Adopcyjno-Rehabilitacyjnym 
oraz w Radiu Piekary. Organizo-
wane są    również spotkania ze 
znanymi dziennikarzami oraz 
warsztaty tematyczne i  wy-
cieczki programowe. Szkołę 
odwiedziły już takie gwiazdy 
dziennikarstwa jak Beata Tadla 
i  Jakub Porada z  telewizji TVN 
i  TVN 24. Opowiadali uczniom 
o  codziennej pracy dziennika-
rza, zaletach i  wyrzeczeniach, 
jakie wiążą się z tym zawodem. 
Uczniowie Liceum Ogólno-

kształcącego w  Radzionkowie 
zostali także zaproszeni do od-
wiedzenia studia telewizyjnego 
TVN w Warszawie, dzięki czemu 
poznali pracę dziennikarzy „od 
kuchni”.
To jeszcze nie wszystko: uczest-
nicy wspomnianych zajęć brali 
także udział w  spotkaniach 
z  Kamilem Durczokiem i  Jaro-
sławem Kuźniarem w  ramach 
cyklicznych spotkań organizo-
wanych przez Wyższą Szkołę 
Pedagogiki i  Psychologii Spo-
łecznej w Katowicach.
Radzionkowskie liceum nawią-
zało współpracę z Politechniką 
Śląską i  Uniwersytetem Ślą-
skim, co owocuje licznymi wy-
jazdami na wykłady i ćwiczenia 
na ww.  wyższych uczelniach. 
W ramach lekcji z biologii i geo-
grafii szkolna młodzież wy-
jeżdża na zajęcia do Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego, a  także 
uczestniczy w  lekcjach tereno-
wych. Wszystkie te nowator-
skie przedsięwzięcia skutkują  
wysokimi wynikami na egza-
minach maturalnych – w minio-
nym roku szkolnym abiturienci 
radzionkowskiego liceum zda-
li powyżej średniej krajowej 
i śląskiej. Najlepsi uczniowie są 
laureatami Stypendium Bur-
mistrza, Stypendium Starosty 
Tarnogórskiego oraz Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. 
Również kadra nauczycielska 
ma spore osiągnięcia na swoim 

koncie, wystarczy wymienić 
przyznane wybitnym nauczy-
cielom wyróżnienia takie jak: 
Nagroda Burmistrza, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Nagroda Starosty Powiatu 
Tarnogórskiego. Liceum Ogól-
nokształcące w  Radzionkowie 
to z  pewnością szkoła, która 
nie podąża ślepo za modą, ale 
sama wyznacza nowe trendy. 
Cóż pozostaje zatem życzyć 
tak szczęśliwej jubilatce? Może 
po prostu stu lat i  kolejnych 
sukcesów. 

Agata Pniok
Anna Buroń

Warto
przeczytać…
Na rynku wydawniczym uka-
zał się pierwszy numer periody-
ku wydawanego przez Oddzia-
łowe Biuro Edukacji Publicznej 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach pt. „CzasyPismo”. 
Półrocznik ma za zadanie popu-
laryzację badań historycznych 
nad XX–wiecznymi dziejami 
Górnego Śląska i  obszarów 
sąsiednich. Szczególny nacisk 
położono na problematykę 
funkcjonowania systemów to-
talitarnych – nazizmu i  komu-
nizmu i  ich oddziaływania na 
społeczeństwo regionu. Zachę-
camy do lektury! 
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Trzecia kampania promocji
terenów inwestycyjnych miasta

Czekamy na inwestorów
Już po raz trzeci nasza gmina pozyskała z  unijnej kasy fundusze 
na realizację ogólnopolskiej kampanii promującej tereny inwesty-
cyjne Radzionkowa. W ramach projektu Zainwestuj w Radzionkowie 
–  promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków wyemitowa-
ne zostały spoty telewizyjne w stacjach TVN 24 oraz TVN CNBC i ra-
diowe w RMF FM. Ukażą się także artykuły w prasie ogólnopolskiej 
oraz w serwisach internetowych na temat realizowanego projektu. 
Tym razem promowane są trzy obszary inwestycyjne o  łącznej po-
wierzchni ok. 49,50 ha. Dodajmy, że w ramach tegorocznej kampanii 
Radzionków prezentował się już na prestiżowych Międzynarodo-
wych Targach Inwestycyjnych EIRE 2012 w Mediolanie. Projekt zwień-
czy listopadowa konferencja gospodarcza w Warszawie.
Projekt Zainwestuj w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych 
Gminy  Radzionków  realizowany  jest  w  ramach  Regionalnego  Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddzia-
łanie  1.1.2.  Promocja  inwestycyjna.  Całkowita  wartość  projektu  wynosi 
734.450,00  zł,  z  czego  gmina  Radzionków  otrzymała  dofinansowanie 
w wysokości 624.282,50 zł. 

Od początku roku z terenu pokopalnianej hałdy przy ul. Z. Nał-
kowskiej (za firmą GAJA) dało się niejednokrotne zauważyć emi-
sję pyłu, a  przykry zapach wyczuwalny jest do dziś. Przyczyną 
tego stanu był samozapłon zgromadzonego tam odpadowego 
łupka powęglowego, który nastąpił na skutek prowadzonych 
na tym terenie prac związanych z jego odzyskiem. Podczas prac 
wydobywczych odsłonięto pokłady już wcześniej przepalonego 
kruszywa. Hałda została na podstawie stosownej umowy oddana 
w użytkowanie prywatnej spółce. Umowę z firmą zawarto do dnia 
2 grudnia 2013 r., a dzierżawca jest zobowiązany do użytkowania 
gruntu w określony sposób i po upływie terminu do niezwłocz-
nego przekazania Gminie terenu nadającego się do kontynuacji 
zamierzeń związanych z  projektem „Czysta Rzeka Szarlejka”. 
Przedsiębiorca posiada zezwolenie na odzysk złożonych tam od-
padów pokopalnianych, wydane dnia 23 maja 2011 r. przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego.
W  trakcie eksploatacji, gdy hałda uległa samozapaleniu, Urząd 
Miasta wezwał przedsiębiorcę do złożenia wyczerpujących wyja-
śnień. Przedsiębiorca na podstawie wykopów kontrolnych poin-
formował, iż pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ok. 500 m² 
oraz głębokości 6-7 m, zapewnił również, że posiada w zakresie 
gaszenia hałd pokopalnianych wystarczające doświadczenie 
i  podjął odpowiednie działania, by pożarowisko ugasić. Pożaru 
nie udało się jednak całkowicie ugasić, a  jedynie znacząco go 
ograniczyć. Z uwagi na dalszą uciążliwość zapachową i zapylenie 
z terenu hałdy, wezwano ponownie przedsiębiorcę do podjęcia 
natychmiastowych działań celem ostatecznego jej ugaszenia. 
O sprawie powiadomiony został również Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska (WIOŚ), do którego zwrócono się o podjęcie 
czynności kontrolnych pod kątem zgodności z przepisami ochro-
ny środowiska. Pomiary wykonywane były w  pobliżu hałdy od 
31 maja do 21 czerwca 2012 r. i nie wykazały przekroczeń norm za-
wartości badanych substancji w powietrzu, a jedynie uciążliwość 
zapachową. Po zakończeniu badań WIOŚ wystosował pismo do 
starosty tarnogórskiego z informacją o konieczności nałożenia na 
eksploatującego hałdę obowiązku ograniczenia oddziaływania 
na środowisko i usunięcia zagrożenia. Sprawa ostatecznie trafiła 
do marszałka i jest aktualnie monitorowana przez pracowników 
Referatu Ochrony Środowiska.
Z wynikami pomiarów sporządzonych przez WIOŚ można się zapo-
znać w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska, ul. Kużaja 17 I p. 

Referat Ochrony Środowiska UM Radzionków

Teren hałdy pokopalnianej

W kwestii uciążliwości 
zapachowych

23 sierpnia burmistrz miasta Gabriel Tobor i  przewodniczący 
Rady Miasta Dariusz Wysypoł wręczyli dziewięciu parom z pięć-
dziesięcioletnim oraz czterem parom z  sześćdziesięcioletnim 
stażem małżeńskim, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Dostojni jubilaci, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat to: 
Hildegarda i Rajnold Głogowscy, Zofia i Józef Góral, Anna i Jerzy 
Markusik, Zofia i Stefan Mateja, Łucja i Roman Moj, Józefa i Leon  
Schröder, Małgorzata i  Eugeniusz Szastok, Maria i  Paweł Szeli-
ga, Rozalia i Ernestyn Ulfig. Z kolei pary z 60-letnim stażem to: 
Jadwiga i Jan Krawczyk, Marta i Piotr Lasok, Rozalia i Jerzy Pie-
tryga, Weronika i Antoni Pogoda. Wszystkim jubilatom serdecz-
nie gratulujemy, życząc jednocześnie jeszcze wielu wspólnych 
i szczęśliwych lat. 

Dostojni jubilaci świętowali

Coroczna nieodpłatna zbiórka liści z terenu miasta organizowa-
na przez Urząd Miasta, odbędzie się 18 i 25 października oraz 15 li-
stopada. Worki z liśćmi należy wystawić w wyznaczonych dniach 
przed posesję do godz. 10.00 w workach, w które mieszkańcy za-
opatrują się we własnym zakresie (dowolna wielkość i kolor). Zbiór-
ka zakończy się w następnym dniu od wyznaczonej daty.

UWAgA! 
Worki, w których będą się znajdowały inne odpady niż liście, 
nie zostaną odebrane! 

Zbiórka liści
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W tym roku, po raz pierwszy w Radzionkowie, 
odbyły się „Senioralia”. To cykl spotkań i warsz-
tatów, adresowanych do najstarszych mieszkań-
ców. ich celem jest aktywizacja środowiska senio-
rów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób starszych.
–  Przez ponad tydzień seniorzy rządzili naszym miastem. Symbolem tej 
władzy był klucz, przekazany przez burmistrza Gabriela Tobora. „Senio-
ralia” rozpoczęły się wyjątkowym festynem na Księżej Górze, podczas 
którego wystąpił zespół Progres i Jacek Kierok. Zabawie towarzyszyła 
prezentacja  wyrobów,  przygotowanych  przez  piekarzy,  cukierników, 
kowali  artystycznych  czy  zakłady  tapicerskie  – mówi Jerzy Hajda, 
prezes radzionkowskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.
Jedną z  atrakcji podczas festynu był turniej łuczniczy. Nad jego 
przebiegiem czuwała Grupa Łucznictwa Historycznego A2Archery. 
Najlepszym strzelcem okazał się Ryszard Korzekwa. Drugie miejsce 
zajął Michał Wylenżek. Miejsce trzecie na podium zdobył Janusz 
Kaczmarczyk.
„Senioralia” były również okazją do uczestnictwa w wykładach. 
–  Ogromne  zainteresowanie  wzbudziła  prelekcja  dr  Katarzyny  Klakli 
o  działaniach  profilaktycznych  w  chorobach  związanych  z  wiekiem. 
Z  kolei  miłośników  cydru  przyciągnął  wykład  Tadeusza  Flaka,  który 
zdradził tajniki przygotowania napoju według tradycyjnej receptury – 
dodaje prezes Hajda.
W  ramach święta odbyły się także warsztaty i  zawody sportowe. 
Uczestnicy wzięli również udział w szkoleniu udzielania pierwszej 
pomocy za które odpowiadał PCK – Zarząd Rejonowy w Bytomiu 
oraz HDK „Skarbek”. Zwieńczeniem imprezy było ognisko i wspólna 
biesiada przy dźwiękach muzyki akordeonowej. 
Przypomnijmy, że „Senioralia” to projekt realizowany przez Urząd 
Miasta przy współpracy z  radzionkowskim oddziałem Związku 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów oraz bytomskim Cechem Rze-
miosł Różnych i Przedsiębiorczości. 

Święto seniorów

Przez cały wrzesień w Prywatnej Poradni Wielospecjalistycznej 
„Medici”, trwała akcja „Jaskra”. Zaadresowana była do mieszkań-
ców Radzionkowa, którzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań 
okulistycznych, ukierunkowanych na diagnostykę jaskry. Inicjato-
rem akcji była dr n. med. Joanna Cichoń – specjalista chorób oczu. 
– W ramach badania wykonywaliśmy pomiar ciśnienia wewnątrz-
gałkowego,  komputerowe  badanie  pola  widzenia  w  kierunku  ja-
skry  oraz  tomografię  komputerową  nerwów  wzrokowych.  Akcja 
cieszyła  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  mieszkańców.  U  nie-
których  pacjentów  zdiagnozowaliśmy  początki  schorzenia  i  mo-
gliśmy  rozpocząć  leczenie – mówi dr Joanna Cichoń, kierownik 
poradni „Medici”.
Badania były przeprowadzone z okazji jubileuszu 20-lecia istnie-
nia poradni. 

(mm)

W trosce o wzrok

Radzionkowska filia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kul-
tury zaprasza młodych mieszkańców miasta do udziału w licznych 
zajęciach. Na bogatą ofertę składają się m.in.: zajęcia plastyczne, 
warsztaty teatralne, studio piosenki estradowej. Istnieje także 
możliwość dołączenia do zespołów wokalnego i  keyboardowe-
go. Chętni będą mogli nauczyć się też gry na gitarze i pianinie, 
a także skorzystać z nauki języka niemieckiego, tel. 32 289 00 41. 

Oprac. (ŁK)

Ciekawe zajęcia

Firma TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie zosta-
ła tegorocznym laureatem nagrody Spiżowy Jorg, przyznawanej 
przez władze miasta firmom promującym miasto i przyczyniają-
cym się do wzrostu gospodarczego gminy. Uroczyste wręczenie 
prestiżowej statuetki odbyło się 25 sierpnia w  ogrodach pałacu 
w Brynku podczas dorocznej Gali Izby Przemysłowo-Handlowej 
w  Tarnowskich Górach. TanQuid Polska Sp. z  o.o. doceniono za 
wieloletni wkład włożony w  budowę wizerunku miasta w  kraju 
i za granicą. 

(ŁK)

Spiżowy Jorg przyznany

Nagrodę z rąk 
Gabriela Tobora 

odebrał Adam 
Jędrzejczyk - 

dyrektor Bazy , 
członek Zarządu

W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiły się informa-
cje, że w Radzionkowie rozpoczęła się już budowa nowego rynku. 
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Radzionko-
wa, Gabriela Tobora:
– Na terenie byłego folwarku, gdzie w przyszłości ma powstać rynek, 
trwają  jedynie prace przygotowawcze. Część budynków jest wybu-
rzana, opracowywany jest też podział geodezyjny terenu. Planujemy, 
że budowa rynku rozpocznie się dopiero w przyszłym roku,  jednak 
tylko pod warunkiem, że znajdziemy odpowiednich inwestorów. Bio-
rąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w kraju, ta jedna z naj-
ważniejszych inwestycji  naszej gminy musi zostać przeprowadzona 
powoli i ostrożnie. Wiele zależy od koniunktury gospodarczej w kraju 
– podkreśla burmistrz Radzionkowa. 

(ŁK)

Prace przygotowawcze 
pod budowę rynku
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Minęło pierwsze półrocze realizowanego przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Radzionkowie projektu systemowego „Program 
aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie 
Radzionków”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu 
przystąpiło 12 osób. Wszyscy uczestnicy projektu z powodzeniem 
ukończyli zajęcia podnoszące kompetencje i  umiejętności spo-
łeczne, tj. warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne, treningi ko-
munikacji interpersonalnej, treningi budowania samooceny oraz  
specjalistyczne konsultacje indywidualne. Zajęcia miały na celu 
dostarczenie kompleksowego wsparcia w  ramach zwiększania 
umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz poruszania się 
po rynku pracy. 
W drugim półroczu w ramach realizacji instrumentu aktywizacji 
edukacyjnej osoby biorące udział w  projekcie uczestniczą lub 
będą uczestniczyć w kursach podnoszących kompetencje zawo-
dowe takich jak: agent ochrony mienia z licencją I stopnia, kucharz 
małej gastronomii, kurs dla opiekuna osoby starszej i niepełno-
sprawnej połączony z  kursem na sanitariusza szpitalnego, kurs 
masażu sportowego, kurs sprzedawcy-handlowca z  modułem 
obsługi kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych, kurs maga-
zyniera z modułem wózka jezdniowego o napędzie silnikowym 
z wymianą butli gazowej, kurs obsługi komputera. 

Ewa Reimann
Koordynator projektu

Na półmetku
piątej edycjiW związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Zakład Go-

spodarki Komunalnej w Radzionkowie przypomina o obowiązku 
dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na 
terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wo-
dociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, a w szcze-
gólności o:
• odwodnieniu przewodów doprowadzających wodę do 

ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, basenów, 
fontann, studzienek wodomierzowych itp.,

• ociepleniu instalacji i wodomierzy znajdujących się w stu-
dzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,

• zapewnieniu dostępu do armatury usytuowanej na tere-
nach prywatnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),

• utrzymaniu studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, 
w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie po-
miarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub 
oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz 
zabezpieczenie tych pomieszczeń przed dostępem osób 
nieuprawnionych, 

• oczyszczaniu zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych 
usytuowanych w pasie drogowym z liści, a w okresie zimo-
wym ze śniegu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego 
regulaminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wo-
domierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, 
czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych ”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszko-
dzenia wodomierza z powodu jego niezabezpieczenia na okres zi-
mowy, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wo-
domierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem. 

KOMUNiKAT ZgK

O czym pamiętać przed zimą 

Kilka tygodni temu w  Ogrodzie Botanicz-
nym w Radzionkowie ruszyły prace związane 
z przygotowaniem obszaru do przeniesienia 
zbiorowisk roślinnych z  terenu Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego „Katowice” w  Py-
rzowicach.
–  To zadanie jest finansowane przez Górnoślą-
skie Towarzystwo Lotnicze (GTL). Na mocy poro-
zumienia zawartego z GTL, nasza gmina będzie 
odpowiadać  za  przygotowanie  infrastruktury, 
czyli przygotowanie terenu pod przyszłe siedli-
sko  roślinności  wraz  z  systemem  nawadniania 
i  odwadniania  terenu,  budowę  drogi  dojazdo-
wej  i  bazy  przeładunkowej.  Warto  dodać,  że 
w  ramach  inwestycji  zostanie  wykonana  część 
ulicy  Księżogórskiej  – wyjaśnia Marcin Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji. Koszt zadania to 2 mln 450 tys. zł. 
Prace, o ile pozwolą na to warunki pogodowe, 
mają zakończyć się w listopadzie tego roku.
W gminie rozpoczęła się także kompleksowa 
modernizacja ulicy Stoińskiego. 

–  Obecnie  zakończyła  się  przebudowa  sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej.  Przed  zimą  pla-
nowane  jest  również  wykonanie  nawierzchni. 
Zadanie  jest  w  całości  finansowane  z  budżetu 
gminy Radzionków – informuje Marcin Szczy-
gieł.
W październiku rozpoczną się także remonty 
chodników przy drogach, które gmina przeję-
ła od powiatu. W pierwszej kolejności moder-
nizowane będą chodniki przy ulicach:
• św. Wojciecha, na odcinku od Placu 

Letochów do ul. Knosały od strony 
numerów nieparzystych,

• Szymały, na odcinku od ul. Gajdasa do 
ul. Unii Europejskiej wzdłuż ogrodzenia 
szkoły i przedszkola. 

Prace obejmować będą wykonanie nowej 
nawierzchni chodników i  urządzenie dodat-
kowych miejsc parkingowych. Zadanie jest 
finansowane z budżetu gminy. Jego koszt to 
około 200 tys. zł. 
We wrześniu zakończył się pierwszy etap 

prac związanych z rekultywacją terenów do-
liny rzeki Szarlejki. Projekt zakłada przebu-
dowę koryta rzeki od granicy z Bytomiem do 
oczyszczalni ścieków „Centralna”, usunięcie 
zalegających na dnie odpadów, likwidację 
dzikich wysypisk. Przypomnijmy, że projekt 
realizowany jest od ubiegłego roku na odcin-
ku liczącym 1,5 km. Koszt tego zadania wyno-
si 2 mln 644 tys. zł i  jest współfinansowany 
z funduszy europejskich. 
Natomiast 28 września podpisano umowę na 
przebudowę dworca kolejowego przy ulicy 
Świętego Wojciecha. Przebudowa ta realizo-
wana jest w  ramach projektu „Modernizacja 
budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Ra-
dzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: Deporta-
cje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” i do-
finansowana jest ze środków Unii Europejskiej. 
Planowany termin zakończenia prac to jesień 
2013. Koszt: 449 tys. zł. O postępach w pracach 
będziemy informować na bieżąco. 

Pełną parą
dokończenie ze str. 1
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Właściciele najciekawszej kolekcji swetrów, czyli kabaret 
Łowcy.B pojawią się w Centrum Kultury „Karolinka” w nie-
dzielę 18 listopada 2012, o godz. 20.00.

Kabaret Łowcy.B to na polskiej scenie kabaretowej wyjątkowe zjawisko. Nie 
można ich zamknąć w jakieś ramy, nie są schematyczni i nie są po prostu kolej-
nym kabaretem żartującym z naszej sytuacji politycznej. Ich skecze to pomie-
szanie absurdu z terapią nerwic, a wszystko w atmosferze radosnej nieprzewi-
dywalności. W swoich działaniach są niezwykle autentyczni, dlatego zjednują 
sobie każdego widza.
Bilety: 45 zł parter / 40 zł balkon  

Czy każdy ma swoją drugą połówkę? 
Wierzymy, że każdemu z nas jest ona 
przeznaczona. iga Kownacka w swojej 
debiutanckiej sztuce próbuje poka-
zać, ile trzeba czasami przejść i do 
jakich podstępów się posunąć, aby 
być ze swoją miłością życia. 

W  Centrum Kultury „Karolinka” spektakl „Dwie 
połówki pomarańczy” zostanie zagrany 21 paź-
dziernika, w niedzielę o godz. 16.00. Czarna kome-
dia romantyczna tylko dla dorosłych pojawia się 
w Radzionkowie mniej więcej miesiąc po premie-
rze w warszawskim teatrze „Capitol”. 
Spoglądanie na sprawy damsko-męskie oczami 
trzech pokoleń w  wykonaniu fantastycznej ob-
sady daje zaskakujące i  komiczne efekty. Stare 
prawdy życiowe ścierają się z  młodzieńczą no-
woczesnością. Jednak wszystko kapituluje przed 
najwspanialszym uczuciem na świecie – MIŁO-
ŚCIĄ. Jesteśmy szczęśliwsi, gdy uświadamiamy 
sobie, że warto żyć dla tego wspaniałego uczucia. 
Poprzez znakomitą, żartobliwą interpretację reży-
serską Marii Ciunelis, ogromne poczucie humoru 
autorki i kreacje wspaniałych aktorów, dajemy się 
zwodzić, śmiać i wzruszać. Budzą się uczucia, któ-
re dają nam siłę i napęd do życia.
A może ten spektakl to właśnie przepis na to, co 
trzeba zrobić, żeby przekonać się o  miłości tej 
swojej drugiej połówki? Przecież dla WIELKIEJ MI-
ŁOŚCI robi się wszystko.
Bilety: 70 zł parter/ 60 zł balkon  

Dwie połówki pomarańczy
Łowcy w Karolince 

Po pierwszej edycji „strasznego cyklu” 
filmowego w ubiegłym roku, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem, 
w Centrum Kultury „Karolinka” znów 
będzie wiało grozą. 

Dokładnie 27 października, w  sobotę, rusza druga 
odsłona cyklu „Horrolinka”. W tym roku będą to dwa 
seanse, czyli „Kobieta w czerni” oraz „[Rec] 3: Gene-
za”. Oczywiście start wieczorem, koniec… koło pół-
nocy.  
Poniżej program tegorocznej Horrolinki:

27 października 2012, sobota, godz. 20.00
KOBiETA W CZERNi 
Nie wiecie, po co przyszła, że wróci bądźcie pewni. To 
widmo ciemności, to Kobieta w czerni – mówi legen-

Horrolinka w Karolince
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„Buty nie do Pary” to spektakl 
przygotowany przez grupę 
„Niespasowani” ze Zbrosła-
wic. Zespół tworzy młodzież 
gimnazjalna i licealna. 
W Centrum Kultury „Karo-
linka” zagrali swój debiut na 
dużej scenie. Trzeba przyznać 
– z ogromnym sukcesem. 
Pomysł, humor, gra aktorska 
i przesłanie. Wszystko prze-
myślane, dopracowane i na 
wysokim poziomie.  

Buty nie do pary

Magic Mike
Kino „Karolinka” zaprasza 18 października o godz. 19.30 
na kolejną odsłonę cyklu „czwartkowy seans”. Tym ra-
zem będzie to „Magic Mike”. Film opowiada o młodych 
facetach, dla których jedynym sposobem na sowity 
zarobek w czasach kryzysu jest rozbieranie się przed 
damską publicznością. Oparty jest na wspomnieniach 
jednego z najpopularniejszych aktorów młodego po-
kolenia Channinga Tatuma, który jako 19-latek dorabiał 
jako wzięty tancerz erotyczny. Film ukaże przemianę 
młodego chłopaka (Alex Pettyfer) w  króla męskiego 
striptizu, rozgrzewającego panie w towarzystwie naj-
bardziej pożądanych męskich gwiazd współczesnego 
kina (Tatum, McConaughey, Manganiello).
Bilety: 12 zł 

Horrolinka w Karolince
da Crythin Gifford. W pobliżu opuszczonej posiadło-
ści, po zachodzie słońca, pojawia się kobieca postać 
ubrana na czarno. Zawsze wkrótce potem w okolicy 
umiera dziecko. Po śmierci właścicielki Domu na Wę-
gorzowych Moczarach do miasteczka przyjeżdża 
młody notariusz Artur Kipps (Daniel Radcliffe), ma 
uporządkować jej sprawy spadkowe. Niewiele może 
się jednak dowiedzieć. Okoliczni mieszkańcy boją się 
mówić o tym, co zdarzyło się tu przed laty. W czasie 
odpływu sam Kipps udaje się do przeklętego miejsca. 
Nie przypuszcza, że przekraczając próg posiadłości, 
stanie się częścią przerażającej historii Crythin Gifford.
Bilety: 12 zł 

27 października 2012, sobota, godz. 22.00
[REC] 3: gENEZA
To miał być najszczęśliwszy dzień w życiu Klary. Jed-
nak słowa „póki śmierć nas nie rozłączy” nabrały 
szybko zupełnie nowego, złowrogiego znaczenia. 

Morderczy wirus zamienił gości weselnych w krwio-
żercze monstra. Panna młoda rozpoczyna desperac-
ką walkę o  przetrwanie. Prequel najpopularniejszej 
serii filmów grozy w  historii kina europejskiego, 
która otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody 
Filmowej, a  wraz z  „Sierocińcem” zapoczątkowała 
ogólnoświatową modę na hiszpańskie horrory. Na 
fabułę „Rec 3: Geneza” składają się przerażające wy-
darzenia, mające miejsce z dala od kamienicy, w któ-
rej epidemia zabójczego wirusa przemieniła niewin-
nych mieszkańców w  krwiożercze bestie. Sprytny 
zabieg scenarzystów „Rec” i „Rec 2” pozwoli widzom, 
spragnionym wyjaśnień co do źródeł zagrożenia, 
pójść śladami ukrytymi w  fabule dotychczasowych 
części, ku rozwiązaniu zagadki rozprzestrzeniające-
go się zła.
Bilety: 12 zł 
Wytrwali i zagorzali zwolennicy grozy mogą py-
tać o karnety. 
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PiSZĄ DO KURiERA

Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w grudniu. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres: kurier@radzionkow.
pl w terminie do 27 listopada. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania nadesłanych tekstów.  

NAPiSZ DO KURiERA

Uśmiychomy sie jedyn do dru-
giego. Pozdrowiomy sie ser-
decznie i odświyntnie. Znikły na 
chwila animozje i pretynsje. Tyn 
dziyń jest inszy łod wszystkich 
dni w roku, dyć dziś jest łodpust 
na Rojcach – Wniebowziyńcie 
Nojświentszy Paniynki.
Alleluja! Dziynkujemy Ci Pa-
niynko, żeś nom na tako radość 
pozwolyła. Żeś pedziała (chyba 
tak?): „No, dobrze. Niech ta łoni 
na tych Rojcach sie cieszom, ale 
niech tyz mi pokozom coś ekstra. 
Hm, kieby sie tak fajnie  ustrojyli, 
jak to piyrwy sie ludzie strojyli 
na prosacyjo. Ciekawoch jest, 
cy tyz by tak jesce poradzili?”. 
No i  wziyna i  poszła do Ducha 
Świyntego (bo Paniynka wszyn-
dzie i zawsze chodziła piechty – 
i do Świynty Halzbiyty, no i wiy-
cie do Betlejym tyz...). Pado mu 
tak „Suchej Duchu Świynty, weź 
ino i  łoświyć w ty sprawie kogo 
tam ino uważos, coz jo Ci tam 
byda dużo godać. Wiys przecaś, 
że na Rojcach kejśik ludzi sie stro-
jyli na prosacyjo, na wielkim i na 
niyszporach. Komuna strzymali, 
a  terozki za demkracyje – nic. 
Niy strojom sie i  fertig! Tak cho-
by zapomnieli, iże mie sie to fest 
podobo. Barzi ino mi sie ino po-
dobo, jak sie Rojcoki dobrze wy-
spowiadajom i  idom do Komu-
nie Świynty. No i  tyz mi sie fest 
podobo, jak gośno śpiywajom.” 
Jedna baba z  Rojec była w  Ra-
dzionkowie na łodpuście i  zro-
biyło ji sie żol, że tam tak fajnie 
ludzie sie strojom, a  Świynty 
Wojciech sie raduje. I  godo tak 
do Farorza „Farorzycku, a co Wy 
byście pedzieli, jak na łodpust 

by tak baby sie łoblykły we stro-
je?” . Ksiądz Farorz jako człek 
roztropny pado: „Jo niy wiym 
cy to siu udo. Bo to wiycie lu-
dzie juz chyba zapomnieli i mu-
sieliby my jym przypomnieć”. 
Przed łodpustem przipomnioł 
ludziom  ło tym w ogłosziyniach 
parafialnych. Postanowiyli tyz 
Farorz, coby zaprosić Pana Pio-
tra Mankiewicza do tego dzieła, 
gdyż Pan Piotr już wielokrotnie 
zaprszoł nos przedtym do siebie 
i  łozprawioł ło takiym wielkiym 
ślonskiym świyńcie w  Bytomiu 
u Świętego Jacka. 
Ale kogo my tu jesce łoblecy-
my? Chodziyłach po Rojcach, 
targu, kole kościoła i  pytałąch 
się tak: „Nie łoblyklibyście sie po 
ślonsku na łodpust?”  Reakcje 
były roztomajte. Szok, zdziwie-
nie: „Co? Jo? Niy, niy jo sie nie 
nadowom…” Padom, trudno, 
bydzie ze piyńć bob – tyla i  tyz 
dobrze. Ale potym słysza: „Ja, 
dobrze, a moga tyz łoblyc Wojt-
ka i Martusie? (Bernadetta). „Do-
brze, łobleka sie jo i Basia, i jesce 
wnuczka Kinga (Aniela). „No, 
dobrze, super” (Ilona). „Dobrze, 
cymu niy.” (Gabusia). Niy było-
by nos ustrojonych w  merynki 
kiejby niy pomoc pani Lyńcie 
Dolibócki z Radzionkowa i  jesce 
poru życliwych jeji parafianek. 
Bardzo cieszy tako dobroć serca 
i  pomoc. Umówiyli my sie przi 
kościele przed wielkiym. Przy-
jechoł tyz pan Piotr Mankiewicz 
ze swoją rodziną. Była tyz grupa 
pracowników Muzeum Chleba. 
W  górnicze mundury ustrojyli 
sie Marian – chop łod Gabusie 
i  pan Andrzej Sławik. Było nos 

wszystkich 33  osoby. Jak my sie 
pod kościołem łobejrzeli to juz 
my sie fest ucieszyli. Jesce ino 
drobne poprawki w  łoblecyniu 
i  moglimy uformować orszak – 
podług stanów. Nojprzód dzie-
ci, potym dziołchy, potym baby 
w  merynkach, a  na końcu baby 
w purpurkach. I tu my poculi jak 
sie Paniynka Nojświyntszo ra-
duje. Zaklaskała w  rynce (coby 
żodyn niy widzioł) i  pado: „Na 
to zech cekała! Aleście mie ucie-
szyli. Weselmy sie, bo to moje 
świynto i  teraz jo wos ugoszcza 
wroz z  mojym Synym Nojuko-
chańszym.” 
Myśla, że ta radość udzielyła sie 
wszystkiym parafianom i  go-
ściom. Widziałach życzliwość 
i  zdziwienie na twarzach ludzi, 
zaskoczynie ale i  duma – że na 
Rojcach coś wróciło, coś na-
szego i  niepowtarzalnego. Ob-
rzędowość świąt dorocznych 
w  tym odpustu była niegdyś 
silnie związana z  dostojną pre-
zentacją odświętnych strojów 
regionalnych każdego stanu – 
dzieci, panien, mężatek, wdów 
oraz mężczyzn. Wszak odpust 
parafialny to znaczące święto 

społeczności chrześcijańskiej 
w obrębie określonego skupiska 
ludności. Ślązacy bardzo cenią 
sobie takie przyporządkowania. 
Trzeba więc pielęgnować te tra-
dycje i przekazywać je młodym.  
Parafianom i  gościom bardzo 
podobało się, że tyle osób pre-
zentowało różne rodzaje stroju 
śląskiego. U  p.p. Wieczorków 
gościł wykładowca z  Oxfordu 
pan Michael Pecack, który jest 
katolikiem. Był na sumie i widząc 
osoby w  strojach zachwycił się 
tym zjawiskiem. Powiedział, że 
jest tym oczarowany, że jest to 
bardzo malownicze i wzruszają-
ce. Zrobił mnóstwo zdjęć i ma za-
miar wygłosić wykład na Oxfor-
dzie o  tym, co widział i  przeżył 
u nas na odpuście. 
A my, co sie ustrojyli Paniynecce 
na cześć i  radość? My ta radość 
dostali w dwojnasób. Dawno nie 
przeżywaliśmy tak sumy i  nie-
szporów odpustowych. Tak nas 
właśnie ugościła nasza Patronka 
– wielką radością serca. 

Maria Osadnik
Cały tekst można znaleźć na 
stronie: www.radzionkow.pl

Święto radości
Odnaleźć radość dziecka w sobie, gdy się już nim 
nie jest. Czy to jest możliwe? Mieć w sobie tyla 
uciechy, że dusza skoko to na jedny to na drugi 
nodze i podśpiywuje przi tym cichutko. Powietrze 
jest przesycone zapachym słońca, a nogi same 
niesom i chciałoby się tańcować?

18 i 21 września uczniowie klas II gimnazjum w Zespole Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych uczestniczyli w  pogadankach na temat 
przeciwdziałania narkomanii. Prowadził je Andrzej Sowa, pedagog 
z Bielska-Białej, który od lat zajmuje się profilaktyką uzależnień. Sam  
w życiu wiele przeżył: Nie  jest  tajemnicą, że kiedyś brałem narkotyki. 
Z  uzależnienia  wychodzi  około  dwóch    procent  narkomanów.  Wszy-
scy moi koledzy, z którymi ćpałem, już nie żyją. Przestrzegał młodzież 
przed konsekwencjami uzależnienia od narkotyków i udowadniał, że 
nawet jednorazowa próba może być dla młodego człowieka bardzo 
niebezpieczna. Pan Andrzej w wieku 15 lat sięgnął po raz pierwszy po 
narkotyki, a jego życie od tego momentu było pasmem nieszczęść.
(…) Dziś jest mężem i ojcem, żyje pełnią życia, zaś jego celem sta-
ło się przestrzeganie innych przed niebezpieczeństwem płynącym 
z narkotyków. 

Paulina Warzecha, kl. IIA, ZSPG

Stop narkotykom!

Radzionkowskie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w trze-
ciej edycji konkursu „Marka Śląskie” otrzymało pierwszą nagrodę 
w  kategorii „Dziedzictwo Kulturowe Śląska”. Ten niezwykle presti-
żowy konkurs promuje najlepsze przedsiębiorstwa, instytucje, orga-
nizacje, samorządy i przedsięwzięcia w regionie, które swój sukces 
osiągnęły nie tylko dzięki ciężkiej pracy, ale także w oparciu o sku-
teczny marketing i planowane budowanie marki. 

Muzeum Chleba nagrodzone
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W dniach 14-16 września odbył się 
i Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki 
Pracowników Żeńskich Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych.

W  sportowej rywalizacji zmierzyły się drużyny 
z MOW w Samostrzelu, MOW w Cerekwicy Nowej, 
MOW w Szczecinie oraz dwie drużyny z MOW Ra-
dzionków.
Nie jest łatwo, będąc na co dzień „oceniającym” i re-
cenzentem ludzkich zachowań, poddać bezlitosnej 
ocenie widzów swoje siatkarskie umiejętności. Tak-
że wiek i kondycję chciałoby się mieć na wyższym 
poziomie. Mimo to, zabawa była pyszna, emocje 
autentyczne a  rywalizacja zacięta, nawet drobne 
kontuzje bolały naprawdę. Na boisku walczyliśmy 
wiele godzin, a efektem jest końcowa klasyfikacja:
i miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Radzionkowie (A. Marek, R. Banaszczyk,
P. Grabka)
ii miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Radzionkowie (J. Dziewięcka, A. Dziewięcki,
T. Stuła)
iii miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Cerekwicy Nowej
iV miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Samostrzelu
V miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Szczecinie.

Puchary, oklaski, dyplomy, nagrody, zdjęcia, po-
dium i wszystkie emocje, które towarzyszą wielkim 
sportowym wydarzeniom, zamknęły nasze zmaga-
nia i pozostawiły niedosyt, który będzie zaczynem 
przyszłorocznych zawodów. Turniej zorganizowany 
został przez MOW w Radzionkowie i Stowarzysze-
nie „Damy Radę”, a patronat honorowy nad zawo-
dami objął Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. 

Tomasz Stuła

Wakacje to nie 
tylko czas odpo-
czynku. Przekona-
ła się o tym nasza 
ośmioosobowa 
grupa dziewczyn 
z różnych czę-
ści Polski, która 
postanowiła w te 
wakacje pomóc 
ludziom na Ukra-
inie. 

„Wolontariat misyjny” to 
organizacja prowadzo-
na przez Ojców Obla-
tów w  Kokotku. Skupia  
młodzież, która pragnie 
w  wakacje poświęcić 
swój czas i  zapał dla Ko-
ścioła na Ukrainie. Po-
przez całoroczne spotka-
nia przygotowujemy się 
do pracy misyjnej, aby 
później przez trzy tygo-
dnie służyć ludziom na 
wschodzie. Nasza gru-
pa została posłana do 
Krzywego Rogu, jedne-
go z  największych miast 
Ukrainy. W  całym mie-
ście, które liczy prawie 

700 tys. mieszkańców, 
jest tylko jeden kościół 
katolicki. W  placówce 
zajmowałyśmy się pracą 
z dziećmi z parafii i przy-
tułku. Dzieci z  przytułku 
były zaniedbane, chore 
i  brudne. Bawiłyśmy się 
z  nimi i  starałyśmy oka-
zać jak najwięcej serca, 
miałyśmy jednak zakaz 
od dyrekcji jakiejkolwiek 
ewangelizacji. Praca była 
trudna, ale owocna. Wi-
dząc uśmiechy i zadowo-
lenie dzieci, zapominały-
śmy o zmęczeniu i upale. 
Warto w  tym miejscu 
przypomnieć postać ra-

dzionkowianina Sługi 
Bożego Ojca Ludwika 
Wrodarczyka – oblata, 
misjonarza na Ukrainie, 
który poniósł męczeń-
ską śmierć za wiarę. Ten 
bardzo znany w  Kościele 
na Wschodzie zakonnik, 
szczególnie towarzyszył 
nam w czasie wolontaria-
tu. Wszystkich młodych, 
zainteresowanych wo-
lontariatem zapraszam 
na stronę: www.wolonta-
riatmisyjny.pl 

Weronika Miler
3B klasa dziennikarska LO 

Radzionków

Turniej Minisiatkówki

Wolontariat – słuszna sprawa

Wolontariuszki z podopiecznymi

W  radzionkowskim liceum pracuje 
miłośnik rodzimej przyrody Roman 
Holewa. Organizuje niekonwencjo-
nalne wycieczki. W ich trakcie weźmie 
do rąk każdego owada, płaza, gada 
i  ssaka, byle tylko wytłumaczyć jak to 
coś żyje, jakie ma zwyczaje itd. W tym 
roku postanowił pojechać z  grupą li-
cealistów, którzy wybrali rozszerzenie 
przedmiotowe z  geografii lub historii 
(drugim opiekunem był historyk Marek 
Minas), na rykowisko jeleni.
Cała niezwykłość wycieczki polegała 
na tym, że młodzież musiała spędzić 
w lesie większą część nocy. Po konsul-
tacji z  leśniczymi, pan Roman wybrał 
polanę „Brzoza”, ok. 4 km. od wsi Pa-
wełki. Na „Brzozie” jest staw przecho-
dzący w  bagno i  później łąki, gdzie 
często goszczą jelenie. Przy stawie są 
ławki, stoły i  miejsce na ognisko. Nad 
staw wychodzi pomost, z  którego 
można słuchać odgłosów lasu. 

Licealiści mieli do dyspozycji świetli-
cę schroniska młodzieżowego w  Pa-
wełkach, gdzie rozścielono materace. 
Po przybyciu na miejsce zapoznali się 
z  historią przygranicznej po 1922 roku 
miejscowości i  okolic oraz niezwykle 
zasłużonego dla Śląska rodu Ballestre-
mów, zobaczyli zabytkowy, myśliw-
ski kościółek, a  następnie udali się na 
„Brzozę”. 
Do północy leżąc na pomoście wsłu-
chiwali się w odgłosy wydawane przez 
jelenie. Później było ognisko z  pie-
czeniem kiełbas, cebuli i  ziemniaków. 
Zmęczeni, ale i pełni wrażeń licealiści, 
po godzinie trzeciej wrócili do schro-
niska.
Cóż, nowy dzień, nowe wrażenia. Dla 
większości był to pierwszy i  niezapo-
mniany pobyt w  lesie, z dala od miej-
scowości, w  nocy. Otuchy dodawał 
nasz wycieczkowy pies Leon. 

Licealiści kontra... jelenie
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 KS Ruch Radzionków

Liga młodzieżowa
Mimo walki działaczy do ostatnich chwil, sytuacja Ruchu Radzionków była na tyle trudna, że klub pod 
wodzą nowego prezesa, Marcina Wąsiaka, zmuszony był wycofać z rozgrywek pierwszej ligi pierwszą 
drużynę, a z powodów proceduralnych nie mógł także wystawić do gry drużyny rezerw.

Drużyna trampkarzy Ruchu Radzionków rocznika 2000

Pod roczną nieobecność seniorów Ruchu 
Radzionków na piłkarskich boiskach (ra-
dzionkowianie wrócą do gry w  lipcu 2013 
roku w rozgrywkach trzeciej ligi opolsko-
śląskiej), oczy wszystkich sympatyków klu-
bu i piłki nożnej zwrócone będą na rywali-
zację w piłce młodzieżowej. A jak na razie 
młodzi adepci futbolu Ruchu Radzionków 
sprawiają nam swoimi wynikami mnóstwo 
satysfakcji. 
Trudne boje w Okręgowej Lidzie Juniorów 
z najmocniejszymi w województwie prze-
ciwnikami toczą najstarsi młodzieżowcy 
Ruchu z  roczników 1995/1996, których 
szkoleniowcem jest Dariusz Okoń (wcze-
śniej kierownik pierwszej drużyny żółto-
czarnych u  trenerów Artura Skowronka 
i Rafała Góraka). Jego podopieczni wygrali 

z Zagłębiem Sosnowiec 1:0 (bramka: Kosz), 
przegrali 0:7 ze Stadionem Śląskim Cho-
rzów, zremisowali z MKS Siemianowice 1:1 
(Stolarczyk), ulegli Śląskowi Świętochłowi-
ce 0:2, by w  ostatnim meczu zremisować 
z UKS Ruch Chorzów 2:2 (Cichocki, Lamla).
Natomiast od zwycięstwa do zwycięstwo 
kroczą drużyny trampkarzy Ruchu, mają-
ce już w pokonanym polu między innymi 
uznanych rywali z  Bytomia – Szombierki 
i Polonię. I właśnie od wygranych z Szom-
bierkami 4:1 (Wrodarczyk 2, Radoń, Duda) 
i Polonią 4:2 (Radoń 2, Koper 2) sezon roz-
poczęli trampkarze rocznika 2000 prowa-
dzeni przez trenera Łukasz Sudera, którzy 
w ostatnim spotkaniu wysoko pokonali KS 
Piekary Śląskie 9:1 (Radoń 3, Koper 2, Cio-
mek 2, Majka i Wrodarczyk). Na razie tylko 

jeden mecz - wygrany z Orłem Nakło Ślą-
skie 2:1 (Lechki, Stanek) – mają za sobą za-
wodnicy rocznika 2001, których trenerem 
jest Tomasz Ligudziński. Z  kolei aż cztery 
spotkania rozegrali już najmłodsi trampka-
rze trenera Henryka Sobali z rocznika 2002, 
w  pokonanym polu zostawiając kolejno 
ŁKS Łagiewniki 9:0 (Szromek 2, Zalewski 
2, Miozga 2, Magdziak, Lipp i Jarka), Anda-
luzję Piekary Śląskie 2:1 (Szromek, Zalew-
ski), Czarnych Sucha Góra 13:0 (Szromek 
4, Magdziak 4, Lipp, Miozga, Poganiec, 
Dziekański, samobójcza) i ostatnio Polonię 
Bytom 5:3 (Szromek 2, Poganiec, Zalewski, 
Miozga).  

Tomasz Cyptor
Autor zdjęcia: Paweł Stolarczyk 

Puchar Burmistrza Radzionkowa zdobyty!
Piłkarski Turniej inicjatywa 
Obywatelska CUP każdego 
roku zyskuje na atrakcyjności 
przede wszystkim dzięki ro-
snącym umiejętnościom pił-
karskim występujących w nim 
zawodników oraz temu, że 
w  tym amatorskim turnieju 
wydarzyć się może wszystko. 
Tegoroczna siódma edycja za-
chwycała przede wszystkim 

pięknymi i  emocjonującymi 
meczami oraz walecznością 
piłkarzy w  niemal każdym 
spotkaniu. Mecze finałowe 
pokazały natomiast, że nawet 
najbardziej utytułowane dru-
żyny amatorskie w  Radzion-
kowie nie mogą być pewne 
zwycięstwa.
W turnieju rozegranym na bo-
isku MOSiR-u na Księżej Górze 

str. 13
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informuję, iż w dniu 30 sierpnia 2012 roku na XXiii sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XXIII/210/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XXIII/211/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XXIII/212/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnej;
4. Uchwałę Nr XXIII/213/2012 w sprawie wypłacania stypendiów sportowych.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr  inż. Rudolf Sobczyk

INFORMACJA

informuję, iż w dniu 27 września 2012 roku na XXiV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XXIV/214/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XXIV/215/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XXIV/216/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXIV/217/2012 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie;
5. Uchwałę Nr XXIV/218/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komuni-

kacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzionków; 
6. Uchwałę Nr XXIV/219/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia 

zasad przydzielania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miasta Radzionków;
7. Uchwałę Nr XXIV/220/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
8. Uchwałę Nr XXIV/221/2012 w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotni-

czego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. 

Uchwałę wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr  inż. Rudolf Sobczyk

w  Radzionkowie wystąpiło 
21 drużyn (244 zawodników) – 
reprezentujących między inny-
mi Radzionków, Bytom, Pieka-
ry Śląskie, Tarnowskie Góry czy 
Nakło Śląskie. Mecze najpierw 
w grupach, a następnie w sys-
temie pucharowym, odbywały 
się we wrześniowe weekendy. 
Finał turnieju tradycyjnie od-
był się przy słonecznej pogo-
dzie, która sprzyjała przybyciu 
na Księżą Górę licznej grupie 
kibiców dopingujących swoich 
faworytów.
Zwycięzcą Turnieju Piłki Noż-
nej Inicjatywa Obywatelska 
CUP 2012 została reprezentują-
ca Radzionków drużyna IF ZEN 
TEAM, która pokonała wyni-
kiem 6:0 bardzo utytułowaną 
drużynę FORD NOWY DWÓR 
BYTOM. Wynik finału był dla 
wielu wielkim zaskoczeniem, 
które pokazuje, że młodzież 
z  Radzionkowa każdego roku 
prezentuje coraz większe 
umiejętności sportowe, nie 
pozwalając jednocześnie, by 
Puchar Burmistrza opuścił Ra-

dzionków. Jak powiedział je-
den z finalistów, minęły czasy, 
kiedy drużyny z  innych miast 
z  łatwością wygrywały rywali-
zację.
Powyższa opinia potwierdza 
wynik meczu o trzecie miejsce, 
gdzie ubiegłoroczny zwycięz-
ca drużyna IN PLUS TEAM rów-
nież reprezentująca Radzion-
ków pokonała 6:4 drużynę 
VANDALE.
Po meczu finałowym przystą-
piono do wręczenia nagród. 
Zwycięzcy turnieju, oprócz Pu-
charu Burmistrza oraz złotych 
medali, otrzymali markowe 
torby sportowe. Srebrne me-
dale oraz markowe piłki przy-
padły drugiej drużynie, trzecie 
miejsce uhonorowane zostało 
brązowymi medalami oraz ge-
trami sportowymi i gadżetami 
a  czwarta drużyna turnieju 
otrzymała komplet dwunastu 
markowych ochraniaczy. Na-
grody otrzymali również naj-
lepszy strzelec i piłkarz.
Najlepszym strzelcem turnieju 
z  dorobkiem osiemnastu goli 

został Adrian Wojtas. Najlep-
szym zawodnikiem wybrany 
został Tomasz Tomczyk. Wśród 
publiczności rozlosowano 
ufundowany przez Inicjatywę 
Mieszkańców Radzionkowa 
aparat fotograficzny NIKON 
COOLPIX S3300 16 Mpix, wy-
grał go Rafał Tomczyk.
Turniej zakończony został 
wspólnym grillem, w  którym 
uczestniczyli wszyscy kibice 
oraz zawodnicy. 
Organizatorzy już dzisiaj za-
praszają do udziału w kolejnej 
edycji turnieju, która odbędzie 

się we wrześniu przyszłego 
roku.
Szczegółowa relacja z imprezy 
(prawie 1000 zdjęć) dostępna 
jest na stronie: www.iocup.ra-
dzionkow.net 
Organizatorzy zachęcają rów-
nież do polubienia strony na 
facebook pod adresem www.
facebook.pl/inicjatywa, na któ-
rej publikowane będą informa-
cje dotyczące kolejnej edycji.

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta 

Radzionków

dokończenie ze str. 12
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MiEJSKi OŚRODEK
SPORTU i REKREACJi

Maraton łuczniczy Notozaur RADZIO
W dwudniowym mara-
tonie łuczniczym, który 
odbył się na Księżej Gó-
rze, wystartowało dwu-
dziestu ośmiu zawodni-
ków z całej Polski. Każdy 
z  nich musiał oddać aż 
dwieście strzałów do 
różnego typu tarcz. 
W  sobotę strzelano do 
tarcz sportowych. Nie-
dzielne konkurencje 
polegały na strzelaniu 
do tarcz z  wizerunkiem 
zwierząt oraz stworzeń 
mitycznych. Poszcze-
gólne stanowiska strze-
leckie znajdowały się 
w  różnych urokliwych 
miejscach parku księ-
żogórskiego. W  wyniku 
zsumowania punktacji 
z  pierwszego i  drugie-

go dnia najlepszym 
łucznikiem okazał 
się Jerzy „JJ” Jawor-
ski, który zdobył 620 
punktów. Równoległe 
drugie miejsce zajęli 
Dariusz „Rosomak” 
Sadowski oraz Marek 
„Olo” Garbacik, zdo-
bywając po 610 pkt. 
Organizatorem Tur-
nieju była Grupa Łucz-
nictwa Tradycyjnego 
„A2Archery” z Zabrza. 
–  Jesteśmy  członkami 
Polskiego  Stowarzy-
szenia  Łucznictwa  Tra-
dycyjnego,  aktywnie 
promujemy  łucznictwo, 
jako  formę  spędzania 
wolnego  czasu.  Orga-
nizujemy  turnieje  trady-
cyjne  i  rycerskie.  Od  2011 

roku  jesteśmy  również 
współorganizatorami 
cyklu turniejów „Liga Po-
łudnie” – mówi Aleksan-
der „Axel” Jarosz z  gru-
py „A2Archery”.
–  Z  grupą  łucznictwa 
tradycyjnego  współpra-
cujemy  od  kilku  miesię-
cy.  Podczas  wakacji  na 
naszym kąpielisku odbył 
się między innymi pokaz 
łucznictwa  tradycyjne-
go  w  strojach  historycz-
nych.  Każdy  miał  wtedy 
okazję  do  oddania  kilku 
strzałów  do  celu.  Pokaz 
cieszył  się  sporym  zain-
teresowaniem – dodaje 
Marian Prodlik, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ra-
dzionkowie. 

Przed wakacjami Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji ogłosił konkurs na 
najciekawszą nazwę dla 
księżogórskiego noto-
zaura. Nadesłano ponad 
30 propozycji. Organiza-
torom konkursu najbar-
dziej spodobała się na-
zwa RADZIO. 
Autorem zwycięskiej pro-
pozycji jest dziesięciolet-
ni mieszkaniec Radzionkowa Maurycy Rabsztyn, 
który obecnie mieszka w Londynie. 
Na Maurycego czekają nagrody, ufundowane przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie. 
Niebawem na Księżej Górze pojawi się tablica z no-
wym imieniem dinozaura.  

W  Xi Mistrzostwach Radzionkowa w  Siatkówce 
Plażowej wystartowało dwanaście par kobiecych. 
Oprócz zawodniczek z  Radzionkowa, pojawiły się 
również panie z Piekar Śląskich, Bytomia, Kamieńca, 
Lublińca, Zabrza. Zawody były rozgrywane syste-
mem brazylijskim, do dwóch przegranych meczów 
i trwały aż do zmroku. Wręczanie nagród odbywało 
się już przy świetle sztucznym. 
–  Wyjątkowo  zacięty  i  niezwykle  emocjonujący  był 
pojedynek finałowy, w którym Sandra Tetfejer i Anna 
Jarzombek  z  zespołu  „Awaria”  z  Kamieńca  miały  aż 
trzy meczbole  i  trzypunktową przewagę. Ostatecznie 
jednak  zwyciężyły  Jolanta  Skorupa  i  Sylwia  Lniany 
z bytomskiej drużyny „Dzidy” – mówi Marian Prodlik, 
dyrektor MOSiR-u. 
Trzecie miejsce zajęła piekarska drużyna „Szalone” 
w składzie Sonia Turant i Marcela Konowoł. Wszyst-
kie zawodniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
a najlepsze – puchary oraz bony na zakup sprzętu 
sportowego. 

Piękne kobiety i… piach!

Po raz pierwszy w  Radzionkowie 
zaprezentowały się najlepsze śląskie 
męskie drużyny piłki koszykowej. Or-
ganizatorem XVI edycji Pucharu Śląska 
w  Koszykówce mężczyzn był Śląski 
Związek Koszykówki oraz radzionkow-
ski MOSiR.
Finał został rozegrany 16 września. Ko-
szykarze z  Gliwic bardzo szybko osią-
gnęli kilkudziesięciopunktową prze-
wagę. Efektowne akcje zakończone 
wsadami Emila Podkowińskiego z GTK 

FLUOR Gliwice, odbierały rywalom 
chęć walki. Warto przy okazji dodać, 
że to właśnie Emil Podkowiński został 
MVP XVI edycji Pucharu Śląska w  Ko-
szykówce mężczyzn i  jednocześnie 
najskuteczniejszym graczem. Zdobył 
70 pkt, a w samym finale 23 pkt. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe puchary i dyplomy ze zdjęciem 
wręczane przez przedstawicieli ŚZK 
oraz Urzędu Miasta Radzionków. 

Puchar Śląska w koszykówce mężczyzn

Jubileuszowe mistrzostwa
W X Mistrzostwach Radzionkowa w Tenisie Ziem-
nym wzięło udział trzydziestu dwóch zawodników. 
W  kategorii mężczyzn najlepsi okazali się: Adam 
Barowski, Robert Baran, Wojciech Najuch. Pierwsze 
miejsce w kategorii kobiet zdobyła Anna Barowska. 
Tuż za nią na podium znalazły się Beata Trzeja i Ka-
rolina Braziewicz. Szczegółowa relacja dostępna na 
stronie internetowej: www.mosir.radzionkow.pl. 
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Wypada mi zacząć od gratulacji z okazji ob-
jęcia przez pana tej funkcji.
Dziękuję serdecznie. Bycie prezesem takiego 
klubu, jak MKS Sokół Radzionków to dla mnie 
zaszczyt i wyróżnienie, ale też ogromna odpo-
wiedzialność za istnienie klubu i  osoby, które 
się w  nim spełniają. Jest to również pokaźna 
lista dodatkowych obowiązków.

Mówi pan o odpowiedzialności za istnienie 
klubu. Jakie drużyny i  na jakim szczeblu 
obecnie reprezentują barwy Sokoła?
Obecnie prowadzimy trzy grupy rozgrywkowe. 
Młodziczki, juniorki i drużynę seniorek w trze-
ciej lidze.

Drużyna seniorek rozpoczęła już rozgrywki 
iii ligi kobiet notując zwycięstwo 3:0 z  KU 
AZS Politechniki Częstochowskiej. Można 
sądzić, że okres przygotowawczy przepra-
cowano w  Radzionkowie bardzo sumien-
nie.
Dokładnie. Mamy to szczęście, że udało nam się 
wokół Sokoła zgromadzić fantastyczną grupę 
młodych zawodniczek, które bardzo sumien-
nie podchodzą do swoich obowiązków. Trze-
ba pamiętać, że dziewczyny przyjeżdżają na 
treningi wieczorami, najczęściej po zajęciach 
na uczelni, po pracy czy spełnieniu innych 
prywatnych powinności. Lecz gdy wychodzą 
na parkiet, w  stu procentach poświęcają się 
treningowi i nie ma miejsca na narzekanie. Jed-
nocześnie mają to szczęście, że trener sporo od 
nich wymaga. W tej drużynie jest bardzo duży 
potencjał, który w  połączeniu z  ciężką pracą, 
jaką wykonuje się na co dzień na sali, w przy-
szłości da kibicom wiele radości.

Czy w  Radzionkowie są warunki do treno-
wania siatkówki na dobrym poziomie?
Dzięki współpracy z MOSiR-em mamy bardzo 
dobre warunki. Dziewczyny trenują trzy razy 
w  tygodniu. Do naszej dyspozycji jest nowa 
hala, która spełnia wszelkie standardy. Mamy 
naprawdę duże szczęście, że możemy treno-
wać na takim obiekcie. Zresztą zazdroszczą 
nam tego niejedni ligowi rywale. Nowa hala 
MOSiR-u  jest też miejscem, w  którym rozgry-
wamy swoje mecze, dzięki czemu na trybu-
nach możemy gościć radzionkowskich kibiców, 
którzy są bardzo potrzebnym wsparciem i mo-
tywacją dla zawodniczek.

Dotychczas to Ruch Radzionków był klu-
bem, który reprezentował sportową stronę 
naszego miasta. W chwili obecnej nie ma go 
na sportowej mapie Polski. Czy czuje pan, 
że Sokół może wypełnić tę lukę, przejąć pa-
łeczkę?
Razem z całym zarządem mocno pracujemy na 
to, żeby siatkówka w Radzionkowie zyskiwała 
na znaczeniu. Mamy ku temu wszelkie predys-
pozycje, bo udało nam się uzbierać wspaniałą 
ekipę. Zaplecze pierwszej drużyny stanowi 
grono młodziutkich dziewczyn, które z  cza-
sem mogą przebić się do seniorek. Trenerzy na 
każdym szczeblu wspaniale wykonują swoją 
pracę, mecze rozgrywamy na fantastycznym 
obiekcie, a  nasza wizja klubu sięga daleko 
wprzód i wszystko, co robimy, robimy z myślą 
o przyszłości. Poza tym ten sport w Polsce bu-
dzi wiele pozytywnych emocji. Wydaje mi się, 
że klimat na siatkówkę w  Radzionkowie jest 
bardzo dobry. Na swojej drodze spotykamy 
też wiele firm i instytucji, bez pomocy których 
nie byłoby tego sportu w mieście. Muszę jed-
nak dodać, że liczymy na szybki powrót Ru-
chu do rozgrywek ligowych. Nie upatrujemy 
w sobie konkurencji na kibica. Zresztą wszyscy 
w  klubie ciągle sympatyzujemy za „Cidrami”. 
Trzymamy kciuki za nowego prezesa. Znając 
kulisy prowadzenia klubu sportowego wiemy, 
jak trudne zadanie przed nim stoi i  życzymy 
mu wszystkiego dobrego w przywracaniu żół-
to-czarnych na właściwe tory. Mamy nadzieję, 
że od przyszłego sezonu po meczu siatkówki 
będziemy mogli udać się na mecz piłki nożnej 
w Radzionkowie.

Wiadomo, że klub sportowy nie jest in-
stytucją samowystarczalną i  potrzebuje 
pomocy z zewnątrz. Czy możecie liczyć na 
wsparcie z zewnątrz? Kto pomaga klubowi 
funkcjonować?
Tak, jak pan wspomniał, klub sam sobie nie 
zapewnia bytności. Na szczęście udało nam 
się spotkać na swej drodze przychylne insty-
tucje i  firmy, które na różne sposoby z  nami 
współpracują. Przede wszystkim jest to miasto 
Radzionków z  panem burmistrzem na czele, 
któremu bardzo wiele zawdzięczamy. Jednym 
z  naszych najważniejszych sponsorów jest 
też O&S Computer Soft pana Eugeniusza Or-
łowskiego, którego pomoc jest nieoceniona. 
Swoje wsparcie dotychczas oferowały nam 

również miejscowe przedsiębiorstwa, takie jak 
firma Cargo i  restauracja Figaro. Tej pomocy 
nigdy nie jest za wiele, zatem pragnę zachę-
cić wszystkich zainteresowanych do kontaktu 
z klubem.

Co czeka kibiców siatkarskich w Radzionko-
wie w najbliższym czasie?
Za nami już kilka wydarzeń. 30 września od-
był się Festiwal siatkówki kadetek o  puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków. 
5  października podjęliśmy u  siebie SMS PZPS 
III Sosnowiec. 13 października odbędą się wiel-
kie wyjazdowe derby powiatu tarnogórskiego. 
20 października gramy u  siebie z  Będzinem. 
27 wyjeżdżamy na mecz do Czeladzi, a 3 listo-
pada gramy z  Tychami. Tak wygląda najbliż-
sza przyszłość Sokoła. Zapraszam serdecznie 
wszystkich kibiców i mieszkańców Radzionko-
wa i  okolic na halę. Wierzę, że dziewczyny są 
w stanie dostarczyć nam wszystkim wielu po-
zytywnych emocji. Zapraszam na naszą stronę 
www.sokol.radzionkow.pl, gdzie znajdują się 
aktualne informacje lub na nasz profil na Face-
booku. 

Rozmawiał: Wojciech Nowak

SPORT W KURiERZE

Tomasz Stchlerowski
Prezes Zarządu Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sokół Rojca” Radzionków

Dobry klimat na siatkówkę

Na 30 tys. zł opiewa umowa sponsoringo-
wa, którą nasza gmina we wrześniu pod-
pisała z  Klubem MKS Sokół Radzionków. 
W  ramach porozumienia klub w  trakcie 
rozgrywek sportowych promować będzie 
nasze miasto, a  logo „Radzionków – mia-
sto moich inwestycji” pojawi się m.in. na 
koszulkach ligowych zawodniczek, a  także 
na stronie internetowej klubu, plakatach 
i  banerach. Ponadto przed rozpoczęciem 
meczu rozgrywanego na hali klubu i w trak-
cie przerwy, odtwarzany będzie spot o tere-
nach inwestycyjnych gminy. 

Sportowa promocja

SproStowanie
W poprzednim numerze „KR” w artykule „Sokolątka” 
szykują się do sezonu, przez pomyłkę błędnie podali-
śmy autora tekstu i zdjęć. Pana Tomasza Stchlerow-
skiego, który zredagował artykuł i wykonał fotografie 
za błąd serdecznie przepraszamy.

Redakcja
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Strongman to dyscyplina sportu, która od kilku lat cieszy 
się sporym zainteresowaniem. Niezwykle widowiskowe 
zawody wzbudzają podziw wśród publiczności. W zaciętej 
rywalizacji, siłacze niejednokrotnie pokonują własne sła-
bości. Podobnie było 12 sierpnia w radzionkowskim Riding 
Clubie, gdzie odbył się Puchar Polski Strongman Team 
Poland.
W rywalizacji wzięło udział sześciu zawodników. Zmierzyli się w konkurencjach 
wymagających ogromnej siły fizycznej i   wytrzymałości. Od samego począt-
ku poziom zawodów był bardzo wysoki i wyrównany. W pierwszej konkuren-
cji, która polegała na przeciąganiu ważącego 8,5 tony tira, bezkonkurencyjny 
okazał się Tomasz Kowal, zawodnik z Krynicy Zdroju. Kolejne zadanie polegało 
na podniesieniu jednego końca specjalnej platformy, do której przymocowany 
był samochód osobowy. O zwycięstwie decydowała ilość prawidłowo wykona-
nych powtórzeń. W tej konkurencji zwyciężył Mateusz Baron. Natomiast w wy-
ciskaniu ważących prawie 300 kg belek, bezapelacyjnie wygrał Rafał Kobylarz, 
który w klasyfikacji ogólnej wysunął się na prowadzenie. Niestety, w konkuren-
cji polegającej na wnoszeniu po schodach ważących 225, 250, 275 kg walizek, 
Baronowi odnowiła się dawna kontuzja i nie był w stanie dokończyć zadania. 
W rzucaniu betonowych kul nieznacznie odrobił straty punktowe. 
W klasyfikacji końcowej Rafał Kobylarz zdobył 32 punkty. Na drugim miejscu 
uplasował się Tomasz Kowal z 29 punktami na koncie. Trzecie miejsce na po-
dium zajął Mateusz „Bubu” Baron, zdobywając 25 punktów. 

(oprac.: mm)

Siłacze w akcji

Najlepsi w ujeżdżeniu

Mateusz Cichoń w środku i z prawej Zuzanna Chmiel, reprezentanci 
radzionkowskiego Klubu Jeździeckiego „Lider”

Aż trzy medale przywieźli zawodnicy radzionkow-
skiego Klubu Jeździeckiego „Lider” z Mistrzostw Polski 
w Ujeżdżeniu, które w dniach 14-16 września rozgrywa-
ne były we Wrocławiu. 
W kategorii „Młodych Jeźdźców” (19-21 lat) złoto zdobył 
Mateusz Cichoń, a brąz Zuzanna Chmiel. Z kolei w ka-
tegorii seniorów brązowy medal wywalczył Łukasz Wi-
tuchowski, także trenujący w klubie w Radzionkowie. 
Gratulujemy! 

Czterech uczestników konkursu zacięcie rywalizowa-
ło, a młodsi zawodnicy tym razem okazali się najlepsi. 
Konkurs składał się z trzech rund. W pierwszej uczest-
nik miał do rozwiązania 9 zadań – M1X, czyli mat w jed-
nym posunięciu, druga to 9 zadań M2X – mat w dwóch 
ruchach. Na finałową rundę składało się 10 zadań od 
M1X do M5X, czyli aż do mata w pięciu ruchach z cza-
sem na rozwiązanie: 75 minut. Najlepszym zawodni-
kiem okazał się czternastoletni Patryk Zapała, który 
zdobył 48 pkt z czasem 123 minut. Na drugim miejscu 
uplasował się trzynastoletni Patryk Przykuta (47 pkt), 
a trzecie miejsce zajął siedmioletni Maks Wawrzyczek 
(46 pkt), który wyprzedził swojego dziadka – Ireneusza 
Musialika! Zawody prowadził Rudolf Sobczyk. 

W sobotę 18 sierpnia na 
kąpielisku MOSiR w  Ra-
dzionkowie odbył się 
konkurs rozwiązywania 
zadań szachowych. Pogo-
da nie przyciągnęła zbyt 
wielu adeptów tej dyscy-
pliny, ale liczy się udział 
zagorzałych zawodników.

Szachowe zadania

Oto przykład zadania, z którym uczestnicy mieli największe 
trudności:  ¦¦¦¦¦¦¦¦
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M1X – tylko jeden ruch.
Pionkiem na pole h8-S X – promocja na skoczka.


