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„Crux adalberti” przyznane!
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ŚląSki OgRód BOTaniCznY > 10

Podsumowanie kadencji, nadanie nazwy rondu oraz wręczenie nagród „Crux 
Adalberti”, to najważniejsze punkty uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków, 
która odbyła się 3 października w Centrum Kultury „Karolinka”. Wyróżnienie 
przyznawane jest osobom i organizacjom pozarządowym w uznaniu za 
działania na rzecz miasta.

wyróżnienia za działalność na rzecz miasta

Tegoroczne, ogólnopolskie obchody 
Święta Wojsk Radiotechnicznych 
odbyły się 12 października 
w Radzionkowie.

Uroczystość zbiegła się w czasie z trzema 
ważnymi rocznicami: stuleciem odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, dwu-
dziestoleciem restytucji praw miejskich 
Radzionkowa oraz dziesięcioleciem ist-
nienia radzionkowskiego Stowarzysze-
nia Żołnierzy Radiotechników „Radar”, 
które było inicjatorem obchodów.

W tym roku Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” pierwszego stopnia otrzymali:
ks. Eugeniusz Krawczyk – proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rojcy. W trakcie 
jego posługi przy parafii zrealizowano wiele ważnych inwestycji, m.in. przeprowadzono 
modernizację ogrzewania, wybudowano nowoczesną kaplicę przedpogrzebową i Grotę 
Maryjną, zakupiono nowe organy. Ksiądz działa również na rzecz wiernych, organizując 
m.in. spotkania dla seniorów i prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną. W tym roku ob-
chodzi dziesięciolecie posługi kapłańskiej w Radzionkowie.

Wiesław Białobrzewski – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Skarbek”. Od 
1970 r. oddaje krew (już ponad 37 litrów!) i działa w strukturach Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Jest organizatorem otwartych akcji krwiodawstwa, dzięki którym tylko w ostat-
nich trzech latach pozyskano ponad 306 litrów krwi. Włącza się również w organizację 
zbiórek publicznych i kwest na rzecz dzieci i dorosłych. Jego motto życiowe brzmi: „Miej 
taki punt widzenia, z którego dobrze widać drugiego człowieka”.

Tegoroczni laureci „Crux Adalberti”.
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Radiotechnicy
świętowali

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,

nauczycielom, pedagogom
i wszystkim pracownikom 

placówek oświatowych,

życzymy wiele radości,
satysfakcji z wyników pracy, 

zdobywania kolejnych stopni, 
awansów zawodowych, 

a także sukcesów dydaktycznych
i pomyślności w życiu osobistym

Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

wYBORY > 12
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rozmowa z GaBriElEm ToBorEm
Burmistrzem Miasta Radzionków 

Panie burmistrzu, kończy się Pana trzecia 
kadencja na stanowisku burmistrza ra-
dzionkowa. Była trudniejsza niż dwie wcze-
śniejsze?

Z roku na rok samorządom jest coraz trudniej 
funkcjonować, ponieważ zadań przybywa, 
a  nie idą za tym środki z  budżetu państwa. 
Oczywiście radzimy sobie i  wyznaczone za-
dania realizujemy zgodnie z planem. W mija-
jącej kadencji wiele uwagi poświęciliśmy na 
przygotowanie kluczowych inwestycji, które 
ponownie odmienią nasze miasto, podobnie 
jak miało to miejsce w latach 2010-2012. Wtedy 
mieszkańcy mówili wręcz o skoku cywilizacyj-
nym, którego dokonało to niewielkie miasto. 
Rewitalizacja Osiedla Hugona na Rojcy, rekul-
tywacja miejskiej zieleni, budowa rynku i bo-
iska sportowego, obwodnica i  poprawa sys-
temu bezpieczeństwa ruchu drogowego – to 
inwestycje, które, gdy będą gotowe, za dwa, 
trzy lata, jeszcze bardziej unowocześnią gmi-
nę. To, że w  mijającej kadencji trzymaliśmy 
w  ryzach budżet sprawiło, że teraz możemy 
bezpiecznie realizować projekty, współfinan-
sowane m.in. z unijnych środków. Oczywiście 
oprócz zadań planistyczno-projektowych 
w mijającej kadencji zrealizowaliśmy też wiele 
potrzebnych inwestycji. 

Które z  wykonanych zadań uważa Pan za 
najważniejsze?

Ogród Botaniczny czy Centrum Dokumenta-
cji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku to najbardziej „widoczne” przedsię-
wzięcia zrealizowane w  minionych czterech 
latach. Nie można pominąć nowych budyn-
ków socjalnych przy ul. Nieznanego Żołnie-
rza. W  pierwszym budynku mieszka już 16 
rodzin, a  w  drugim docelowo powstanie 14 
mieszkań. Ostatnie cztery lata to też wiele 
zrealizowanych przedsięwzięć drogowych. 
Powstały m.in. dwa odcinki obwodnicy, co 
roku do użytku oddawaliśmy kolejną wy-
remontowaną drogę, tzw. „schetynówkę” - 

RadziOnków
- naSz wSPólnY dOM

ul. Słowackiego, Reymonta czy Lotników. Do 
tego dochodzą mniejsze inwestycje związane 
z modernizacją wielu miejskich dróg i chod-
ników, należy tu wymienić m.in. ulice Śród-
miejską, Gałczyńskiego, Kopernika czy Sikor-
skiego. Minione cztery lata to też inwestycje 
wodno-kanalizacyjne na „Górce” czy remont 
dachów familoków na Osiedlu Hugona. Dzia-
ło się naprawdę sporo.

W mijającej kadencji ruszyły też prace zwią-
zane z budową rynku…

Po sześciu latach starań i walki udało się nam 
wygospodarować teren po dawnym PGR 
przy ul. Knosały. Jest on już przygotowany. 
Jesteśmy też po rozstrzygnięciu postępowa-
nia przetargowego na przygotowanie pro-
jektu płyty rynku. Do połowy 2020 r. projekt 
będzie zrealizowany. Pracujemy obecnie nad 
pozyskaniem inwestorów komercyjnych, któ-
rzy do dyspozycji będą mieć część handlową 
głównego placu miasta. Cieszę się, że z  tym 
projektem udało nam się ruszyć do przodu. 
To inwestycja, która będzie silnie oddziaływać 
na przestrzeń gminy i pozwoli pełniej wyko-
rzystać funkcje miastotwórcze Radzionkowa. 
To miejsce będzie też służyć integracji miesz-
kańców.

Z  czym miał Pan najwięcej trudności pod-
czas ostatnich czterech lat? 

Na początku kadencji zakładaliśmy przebu-
dowę wiaduktu nad ul. Zejera. Mieliśmy plan, 
a nawet gotowy projekt, który jednak nie uzy-
skał pozwolenia na budowę, ponieważ PKP 
zobowiązała się, że zrealizuje to przedsięwzię-
cie, jak i budowę bezkolizyjnego przejazdu na 
ul. św. Wojciecha. Niestety inwestycja nadal 
stoi w  miejscu. Postępowanie przetargowe, 
które miało wyłonić wykonawcę prac, zostało 
unieważnione. Liczymy, że PKP wywiąże się 
ze swoich zobowiązań i  to zadanie zostanie 
w  końcu zrealizowane. Gdybyśmy jako gmi-
na przystąpili do tego projektu, pewnie już 

byłby na finiszu, a tak czekamy. Fakt, że tę in-
westycję realizować będzie PKP, pozwoli nam 
zaoszczędzić gminne środki i przeznaczyć je 
na inne przedsięwzięcia. 

Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom 
radzionkowa podsumowując swoją do-
tychczasową pracę?

Przede wszystkim chcę podziękować miesz-
kańcom za to, że razem od tylu lat współtwo-
rzymy miasto. Niewiele jest gmin, w których 
lokalna społeczność czuje się tak mocno 
współodpowiedzialna za miasto i ma tak duże 
pokłady wrażliwości społecznej. To przekłada 
się na aktywność. Mieszkańcy chcą wspólnie 
decydować o  przyszłości Radzionkowa. Po-
dejmują inicjatywy, wychodzą z  pomysłami. 
Wystarczy spojrzeć na liczbę działających 
w gminie organizacji pozarządowych, by zo-
baczyć, jak bardzo mieszkańcy chcą działać 
na rzecz swoich sąsiadów. Zadaniem burmi-
strza jest inicjowanie, koordynowanie i  ani-
mowanie tego typu projektów. W  minionej 
kadencji naprawdę czułem na każdym kroku, 
że razem tworzymy miasto. Za to: dziękuję!

Zamierza Pan startować w kolejnych wybo-
rach na burmistrza radzionkowa. W  jakim 
kierunku chce pan rozwijać miasto? 

Dziś Radzionków jest jak rozpędzony po-
ciąg. Wybory samorządowe przypadają na 
kluczowy czas realizacji ważnych dla gminy 
inwestycji. Chciałbym dokończyć to, co za-
cząłem. Mamy też na najbliższe lata gotowe 
kolejne projekty, m.in. koncepcję przebudo-
wy południowej osi komunikacyjnej miasta 
czy dalszego ograniczania niskiej emisji. Ra-
dzionków sukcesywnie się rozwija, przybywa 
mieszkańców. Jest więc wiele do zrobienia. 
Oprócz zadań inwestycyjnych, zależy mi też 
m.in. na wykorzystaniu potencjału sportowe-
go. Powstające boisko przy Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego będzie skupiać w  sobie 
środowiska SMS-u, UKS-u „Ruch” Radzion-
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Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 odsłonięciem obelisku i  tablicy 
przy ul. Knosały upamiętniającej stacjonowanie Wojsk Radiotechnicznych 
w  naszej gminie. Następnie w  kościele pw. św. Wojciecha odprawiona 
została Msza św. w intencji żołnierzy radiotechników. Nabożeństwo mia-
ło oprawę wojskową. Po zakończeniu uroczystości w  kościele, odbył się 
przemarsz kolumny wojskowej z kościoła na plac przed Centrum Kultury 
„Karolinka”, gdzie zgodnie z  obowiązującym ceremoniałem wojskowym 
rozpoczęła się oficjalna część obchodów. Obchody zakończyły się galo-
wą defiladą poszczególnych pododdziałów. Zwieńczeniem był koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Centrum 
Kultury „Karolinka”. Tego samego dnia odbyła się dziewiąta edycja Pikni-
ku Służb Mundurowych. Na placu obok „Karolinki” można było obejrzeć 
sprzęt i wyposażenie wojskowe oraz innych służb mundurowych.
Przypomnijmy, że do końca lat 90. w Radzionkowie przy dzisiejszej ul. Kno-
sały istniała jednostka wojskowa. Działał w niej 33. Batalion Radiotechnicz-
ny sformowany w 1972 roku. Obecnie w Radzionkowie działa 330. Kompa-
nia Radiotechniczna Sił Powietrznych. 

***
3 października Rada Miasta Radzionków przyjęła uchwałę, dzięki któ-
rej nowe rondo przy ul. Knosały nosi nazwę Żołnierzy Radiotechników. 
W przyszłości na rondzie zostanie ustawiona antena z wojskowej stacji ra-
darowej. 

Radiotechnicy świętowali Świętujemy
odzyskanie
niepodległości
Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy na 
obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
które odbędą się w niedzielę 11 listopada. 

Uroczystości rozpoczną się Mszą św. w  intencji Ojczyzny 
o godz. 10.00 w kościele pw. św. Wojciecha. Po  jej zakoń-
czeniu o  godz. 11.30 na  Forum Miejskim przy Placu Leto-
chów zaplanowano składanie wiązanek kwiatów pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich. Organizatorami uro-
czystości są  Urząd Miasta Radzionków i  Stowarzyszenie 
Żołnierzy Radiotechników „Radar”. Zachęcamy do udziału 
w obchodach, a organizacje pozarządowe, szkoły i instytu-
cje do wystawienia pocztów sztandarowych.

Szczegółowy program obchodów będzie dostępny na 
stronie: www.radzionkow.pl i na plakatach. 

Trzecioklasiści ze wszystkich radzionkowskich 
szkół podstawowych rozpoczęli 10 września 
w tarnogórskim Parku Wodnym zajęcia z nauki 
pływania.

W trakcie kursu dzieci nabywają umiejętności, które pozwa-
lają im bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Lekcje potrwa-
ją do 14 listopada. Organizowane są w ramach Programu 
Powszechnej Nauki Pływania finansowanego ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz budżetu gminy. 

lekcje pływania

Przy ul. Knosały, w miejscu dawnej siedziby jednostki wojskowej,
stanął pamiątkowy obelisk. 

ków, KS-u  „Ruch” Radzionków. Chciałbym 
stworzyć w  naszym mieście wzorcowy sys-
tem kształcenia przez sport – od malucha po 
seniora. Baza już powstaje. Uzupełniającym 
elementem infrastruktury sportowej miasta 
ma być też kryty basen. Zależy mi też na dal-
szym rozwoju społecznym i kulturalnym gmi-
ny. Wszystkie te elementy są bowiem ważne 
w  zrównoważonym rozwoju miasta i  budo-
waniu jego marki i  pozycji. Decydujący głos 
będzie należał jednak do mieszkańców, któ-
rzy zdecydują o  tym, jaką wizję miasta chcą 
realizować w najbliższych latach. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

dokończenie ze str. 1

Tradycyjne obchody barbórkowe odbędą się w naszym mieście 4 grudnia. 
Rozpoczną się pobudką górniczą. W kościele pw. św. Wojciecha odbędzie 
się Msza św. w intencji górniczej braci. 

Po jej zakończeniu delegacje złożą kwiaty w kaplicy św. Barbary na terenie miniskanse-
nu górniczego w Rojcy. Tego dnia zaplanowano też tradycyjną biesiadę górniczą w re-
stauracji Figaro. Górnicy (mieszkańcy Radzionkowa) zainteresowani udziałem w biesia-
dzie bezpłatne wejściówki mogą odbierać od 19 listopada w Referacie Promocji Miasta 
i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta (p. 19, ii piętro).

Barbórkowe obchody organizowane są przez Urząd Miasta Radzionków oraz Klub 
emerytów Górniczych w Radzionkowie. Szczegółowy program obchodów będzie do-
stępny na stronie: www.radzionkow.pl i na plakatach.  

Barbórkowe obchodydokończenie ze str. 2
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radzionków dla seniorów!

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Te słowa idealnie pasują do 
uczestników  tegorocznych Senioraliów. Od 25 do 31 sierpnia na seniorów 
czekało wiele atrakcji, z których chętnie korzystali. 

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. i Festynem Rzemieślniczym, zorganizowanym 
na Księżej Górze. Zabawę rozkręcał zespół HaNuta, Jerzy Ciurlok - współzalożyciel „Ka-
baretu Masztalscy” i grupa NasTroje. W Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślą-
zaków do ZSRR w 1945 roku zorganizowano wykład pt.: „Ksiądz idzi Ogierman. Życie 
i twórczość radzionkowskiego kapłana” wraz z koncertem na pozytywie w wykonaniu 
Klaudiusza Jani. Seniorzy wybrali się też na wycieczkę do Opola, jak również wzięli 
udział w międzypokoleniowym turnieju gier planszowych. Na zakończenie odbyło się 
spotkanie z dr. Gabrielem Toborem, tłumaczem Pisma Świętego na gwarę śląską. 

Będzie jarmark

Choć do świąt Bożego Narodzenia 
zostało jeszcze sporo czasu, to 
już dziś zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do udziału 
w tegorocznym jarmarku 
świątecznym.

W dniach od 7 do 9 grudnia na Placu Le-
tochów ustawionych zostanie kilka spe-
cjalnych stoisk, na których zaopatrzyć 
się będzie można w tradycyjne artykuły 
spożywcze, ozdoby świąteczne i upomin-
ki. O dobry humor mieszkańców zadbają 
m.in. dzieci i młodzież radzionkowskich 
szkół i przedszkoli, chóry, a także zapro-
szone zespoły muzyczne. Nie zabraknie 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych. Szczegółowe informacje na temat 
tegorocznego jarmarku dostępne będą 
na stronie: www.radzionkow.pl oraz na 
plakatach.  Jubileusze małżeńskie

Pary z wieloletnim stażem małżeńskim odebrały 2 października z rąk 
burmistrza Gabriela Tobora oraz Przewodniczącego Rady Miasta 
Radzionków Dariusza Wysypoła Medale Róży.

Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: Maria i Wilhelm Błasz-
czyk, Anna i  Józef Brzezina, Krystyna i Rudolf Cziba, Krystyna i  Jan Fikiert, Krystyna 
i Jan Flach, Krystyna i Krystian Lipińscy, Teresa i Alfred Lubos, Gabriela i Paweł Michalik, 
Teresa i Jan Rydz, Danuta i Henryk Siatkowscy. Z kolei 60. rocznicę ślubu obchodzili: 
Hildegarda i Paweł Błaszczyk, Felicja i Karol Michalscy, Agnieszka i Ryszard Pietryga.
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych 
lat spędzonych w zdrowiu i radości. 

Policjanci i strażnicy miejscy na 
początku września odwiedzili 
najmłodszych ze Szkół 
Podstawowych nr 1, 2 i 4.

Spotkanie odbyło się w  ramach ogól-
nopolskiej akcji „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Uczniowie zapoznali się z  pod-
stawowymi i  najważniejszymi zasadami 
ruchu drogowego dotyczącymi bezpie-
czeństwa pieszych. Przedstawiciele służb 
mundurowych przestrzegali też przed 
zagrożeniami związanymi z  nieodpowie-
dzialnym zachowaniem i  spędzaniem 
wolnego czasu. 



Bezpieczna
droga
do szkoły
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inwestycje w mieście Więcej zielonych stref

W mieście przybędzie zielonych stref. Ruszyły już 
prace związane z realizacją projektu „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”. 

– W ostatnich tygodniach uporządkowano teren i wykonano przycinki 
samosiejek oraz drzew przy ul. Nałkowskiej, Gierymskiego, Kużaja, Da-
nieleckiej oraz Gajdasa. Rozpoczęły się też prace przy tworzeniu alejek 
w  parku przy ul. Nałkowskiej. Nowa zieleń pojawiła się już w  rejonie 
ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Śródmiejskiej oraz Placu Letochów – 
mówi Justyna Misiołek. – Do końca grudnia powstaną jeszcze nowe 
zieleńce przy ul. Nałkowskiej i Danieleckiej – dodaje.
Rewitalizacja miejskiej zieleni potrwa do końca czerwca 2019 r. 
Do tego czasu nasadzone zostaną kolejne drzewa i  krzewy przy 
ul. Szylera, Gwarków, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, 
Szymały, Śródmiejskiej, św. Wojciecha, Norwida/Knosały i na Placu 
Letochów. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem doku-
mentacji projektowej. Na obszarze objętym projektem nie zabrak-
nie również nowych elementów małej architektury (ławek, koszy 
na śmieci, lamp parkowych, urządzeń ścieżki zdrowia, elementów 
plastycznych nawiązujących do historii Radzionkowa). W  ramach 
prac adaptacyjnych w osiedlowym parku przy ul. Miedziowej zosta-
nie wykonana również ścieżka, na odcinku pomiędzy pawilonem 
„Dino” a blokami przy ul. Miedziowej. 
Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł, z czego 85% środków pocho-
dzić będzie z unijnego dofinansowania uzyskanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Knosały 113 wchodzą w decydującą fazę. 

– Wykonano już niwelację terenu oraz wytyczono obiekty na te-
renie boiska. Zakończyły się też prace związane z wykonaniem in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z montażem 
fundamentów pod słupy. Obecnie trwają roboty brukarskie, mon-
taż nowego ogrodzenia i  sztucznej nawierzchni – mówi Justyna 
Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i  inwestycji 
Urzędu Miasta Radzionków. – Prace mają zakończyć się w  listo-
padzie. Do 28 grudnia wykonawca zobowiązany jest uzyskać spe-
cjalny certyfikat Fifa Quality Pro, dopuszczający boisko do użytku 
– dodaje. 

Przypomnijmy, że oprócz boiska powstaną też trybuny dla go-
spodarzy na 532 miejsca. Część z  nich będzie zadaszona. Od 
strony północno-wschodniej mieścić się będą trybuny dla go-
ści na 54 miejsca wraz z ogrodzeniem i osobnym wejściem od 
strony ulicy. W  ramach inwestycji przebudowane zostaną też 
pomieszczenia szkoły. Na parterze powstaną szatnie, łazienki 
dla zawodników, gabinet lekarski.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,4 mln zł, z czego 2,3 mln zł 
pochodzi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznanej 
w  ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu”. 

Boisko coraz bliżej

Ostatni budynek wraz z murem 
ogrodzeniowym wokół folwarku 
został już wyburzony. Oznacza to, 
że prace związane z budową rynku 
będą mogły ruszyć pełną parą. 
Rozbiórka obiektów po byłym PGR 
kosztowała ponad 86 tys. zł.

Do końca 2020 r. powstać ma płyta ryn-
ku ze strefami zieleni, małą architekturą 
i  szlakami pieszo-rowerowymi, oświetle-
niem (w tym podświetleniem drzew). Nie 
zabraknie ławek z  postaciami nawiązu-

jącymi do tradycji gminy. Powstanie też 
specjalna estrada wraz z  zadaszeniem. 
Całość objęta zostanie monitoringiem. 
Obecnie trwają prace projektowe. eko-
rynek powstanie w  trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”.
Przedsięwzięcie realizowane jest w  ra-
mach Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt inwestycji to ponad 7,3 
mln zł, z czego dofinansowanie z  Ue to 
6,2 mln zł.  

To tu powstanie eko-rynek. Prace już się rozpoczęły
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dokończenie ze str. 1

„Crux adalberti” przyznane!

Stowarzyszenie Żołnierzy radiotech-
ników „radar” – działa od 2008 r. Za 
cel stawia sobie kultywowanie pamię-
ci o  historii i  tradycji jednostek Wojsk 
Radiotechnicznych w  Radzionkowie. 
Członkowie organizacji są inicjatorami 
i  współorganizatorami Pikniku Służb 
Mundurowych oraz Mistrzostw Radzion-
kowa w strzelaniu z broni pneumatycz-
nej. Dzięki zaangażowaniu członków 
wszelkie uroczystości państwowe i rocz-
nice mają asystę wojskową.

Nagrodą Honorową „Crux Adalberti” 
drugiego stopnia wyróżnieni zostali:

Eugeniusz marek – wieloletni nauczy-
ciel i  dyrektor Szkoły Górniczej w  Ra-
dzionkowie-Rojcy. W  latach 2006-2018 
radny Rady Miasta. Społecznik – wsłu-
chuje się w  problemy mieszkańców 
i podejmuje stosowne działania.

maria Kielar-Czapla – popularyzatorka 
postaci o. Ludwika Wrodarczyka, autor-
ka książek „Ojciec Ludwik Wrodarczyk 
OMi. Portret duchowy” i „Radzionkow-
skie Rody” oraz inicjatorka wystawy 
„Z Radzionkowa na ołtarze”. Jest też au-
torką hymnu SP 2 o Janie Pawle ii oraz 
słów do „Pieśni o  Patronie” poświęco-
nej radzionkowskiemu oblatowi.

Nagrodą Honorową „Crux Adalberti” 
trzeciego stopnia uhonorowani zostali:

Elżbieta Kulej – absolwentka katowic-
kiej ASP. Mieszka i  pracuje w  Radzion-
kowie. Zrealizowała m.in. projekt malar-
ski „Testamenty”, w  których przesłanie 
papieża wpisała w  postacie znanych 
jej osób, w tym mieszkańców Radzion-
kowa. Jej prace spotykają się z  dużym 
zainteresowaniem koneserów sztuki. 
Dzięki działalności artystycznej, artyst-
ka jest ambasadorem miasta.

Halina Zgoda – dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w  Radzionkowie. 
Z  jej inicjatywy wprowadzona została 
usługa „Książka na telefon” dla osób 
chorych i starszych. Opracowała pierw-
szą publikację dokumentującą piśmien-
nictwo dotyczące miasta. Aktywnie 
pozyskuje środki na rozwój biblioteki 
i dba o pielęgnację lokalnej kultury.

Jolanta Szostak – zaangażowana w ak-
tywność społeczną na terenie Rodzin-

nego Ogrodu Działkowego „Nasza 
Przyszłość”, którym od 2011 r. zarządza 
jako prezes. Wcześniej pełniła funkcję 
sekretarza. Dzięki jej staraniom ROD 
otrzymała swój sztandar. „Nasza Przy-
szłość” aktywnie włącza się w organiza-
cję Dni Radzionkowa, przeprowadzając  
konkurs na najładniejsze działki.

Jan michalik – wieloletni nauczyciel 
w SP 1. Wśród uczniów umacniał poczu-
cie tożsamości i  przekazywał lokalne 
tradycje i  obyczaje. Był zaangażowany 
w odzyskanie praw miejskich przez Ra-
dzionków oraz organizację pierwszych 
edycji Festynu Parafialnego „Ciderfest”. 
Kompozytor wielu pieśni religijnych.

Stowarzyszenie „Cidry lotajom” - za-
chęca mieszkańców do biegania od 
2014 r. Członkowie grupy popularyzują 
sport, prowadząc m.in. zajęcia dla dzie-
ci (szkółka biegowa), jak i dla dorosłych. 
Aktywnie uczestniczą w  wielu mara-
tonach i  półmaratonach. Są organiza-
torem eco Cidry Cross, Biegu Pamięci 
Deportowanych Górnoślązaków czy 
Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin.

17. radzionkowska Drużyna Piechoty 
Zmechanizowanej – działa od 10 lat, 
jest organizacją proobronną, aktywnie 
włączającą się w  życie miasta. Uświet-
nia uroczystości patriotyczno-obronne, 
aktywnie współpracuje z  31. Batalio-
nem Radiotechnicznym.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Kultury Fizycznej SP 2 w  radzionko-
wie – od 2012 r. podejmuje działania na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej, szcze-
gólnie w  zakresie tenisa ziemnego. 
Organizuje m.in. Mistrzostwa Radzion-
kowa w tenisie. Podopieczni stowarzy-
szenia zajęli w tym roku pierwsze miej-
sce w  Mistrzostwach Polski w  ramach 
akcji „Dzieciaki do Rakiet”.

młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” 
radzionków – działa na terenie miasta 
od 2000 r. Organizuje szkolenia dla dzie-
ci i młodzieży w piłce siatkowej dziew-
cząt, a  także Mistrzostwa Radzionko-
wa w  Siatkówce i  Siatkówce Plażowej. 
Obecnie zawodniczki klubu rywalizują 
w rozgrywkach ii ligi siatkarskiej.

Wyróżnionym gratulujemy! 

Nauczyciele 
i uczniowie
nagrodzeni
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przyznane zostały nagrody dla 
nauczycieli, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki dydaktyczno-naukowe. 
Nagrodzono też najlepszych uczniów.

Wyróżnieni nauczyciele to: Joanna Leciej (SP 
nr 1), Joanna Czech (SP nr 2), Marcin Paszkowiak 
(SP nr 2), Robert Tobór (SP nr 2), ilona Sieja (SP 
nr 4). Burmistrz przyznał również wyróżnienia dla 
najlepszych absolwentów szkół pochodzących 
z  naszego miasta za ich osiągnięcia w  dziedzi-
nie nauki, kultury i sportu. W tym roku nagrodę 
i  stopnia otrzymali: Alicja Pachulska i  Jakub Ka-
walec z Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczy-
ka przy SP nr 1 w  Radzionkowie. Wyróżnienie ii 
stopnia trafiło do: Aleksandry Pniok (Gimnazjum 
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka), Bartosza Buli 
(Gimnazjum nr 2 przy SP nr 4 w  Radzionkowie), 
Grzegorza Krzemińskiego (Liceum Ogólnokształ-
cące im. Powstańców Śląskich w  Radzionkowie) 
i  Katarzyny Bieleckiej (iii LO im. A. Mickiewicza 
w  Katowicach). Nagrody iii stopnia otrzymali: 
Marek Juraś, Agnieszka Gołuchowska, Wiktoria 
Tobor i Paulina Pilarska z Gimnazjum im. Ojca Lu-
dwika Wrodarczyka w Radzionkowie; Julia Paweł-
kiewicz i Bartłomiej Marek z Gimnazjum nr 2 przy 
SP nr 4; Martyna Berezowska i izabela Słota z ra-
dzionkowskiego LO oraz Filip Cichowski z Gimna-
zjum nr 10 przy SP nr 32 w Bytomiu. 
Wyróżnionym pedagogom i uczniom serdecznie 
gratulujemy! 

Dwoje pedagogów z radzionkowskich 
placówek oświatowych otrzymało tytuł 
nauczyciela mianowanego. 

Są to: Joanna Kaleta z  Przedszkola nr 4 oraz 
Krzysztof Nocoń ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Uroczystość nadania odbyła się 5 września br. 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta.
 
W  spotkaniu uczestniczyli burmistrz Gabriel 
Tobor, Joanna Kwiecińska – dyrektor Zakładu 
Placówek Oświatowych oraz Anna Gajkiewicz 
– dyrektor Przedszkola nr 4 i Marek Napieraj – 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Nauczycie-
lom gratulujemy awansu i  życzymy dalszych 
sukcesów zawodowych.  

Zawodowe
awanse
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zapowiedź Gala wolontariatu

II Gala Radzionkowskiego Wolontariatu, 
zorganizowana z okazji dwudziestolecia restytucji 
praw miejskich, 14 września odbyła się w Centrum 
Kultury „Karolinka”. 

Uroczystość zorganizowano jako wyraz wdzięczności dla 
wszystkich radzionkowskich organizacji pozarządowych 
i  wolontariuszy. Goście gali wysłuchali m.in. prezentacji 
na temat życia społecznego w  Radzionkowie w  okresie 
międzywojennym, przygotowanej przez Pełnomocnika 
Burmistrza Miasta ds. Współpracy z  Organizacjami Poza-
rządowymi Jarosława Wrońskiego - historyka i pasjonata 
Radzionkowa. W  trakcie wieczoru Burmistrz Miasta Ra-
dzionków Gabriel Tobor wręczył przedstawicielom po-
nad 40 organizacji pozarządowych pamiątkowe dyplomy. 
Zwieńczeniem gali był koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich 
z zespołem, znanych z zespołu Pod Budą, którzy wykonali 
swoje największe przeboje. Wszystkim organizacjom po-
zarządowym składamy serdeczne podziękowania za ak-
tywny udział w życiu społecznym i kulturalnym Radzion-
kowa i życzymy dalszych owocnych przedsięwzięć.  

Tegoroczna edycja festiwalu przebiega pod hasłem „Wieki Niepod-
ległej Kultury” i  ma ukazać bogactwo rodzimej muzyki i  rozmach 
artystycznych idei, zrodzonych na przestrzeni wieków wolności pol-
skiego narodu, tj. w stuleciu poprzedzającym utratę niepodległości 
oraz kończącym się właśnie stuleciu po jej odzyskaniu. Radzionkow-
ska publiczność będzie mogła wysłuchać barokowych i współcze-
snych suit. Muzycy zagrają m.in. fragmenty najbardziej efektownych 
utworów orkiestrowych Georga Friedricha Händla – „Muzykę ogni 
sztucznych” i „Muzykę na wodzie”. Suity te, tak jak inne utwory nie-
mieckiego kompozytora, cechuje niezwykła inwencja melodyczna 
i oryginalność. Artyści zagrają też suitę „West Side Story” Leonarda 
Bernsteina. Recital zwieńczy „Suita Hejnałowa”, stworzona przez 
Adama Wesołowskiego na podstawie hejnału naszego miasta. 
Koncert zabrzmi w efektownym wykonaniu Krakowskiego Kwintetu 
Blaszanego – Cracow Brass Quintet. W jego skład wchodzą młodzi, 
utalentowani muzycy współpracujący na stałe z  takimi orkiestra-
mi jak Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Śląskiej, Łódzkiej i NOSPR 
w  Katowicach. Niezwykłe możliwości brzmieniowe i  repertuarowe 
jakie daje kwintet blaszany, zainspirowały muzyków do działalności 
kameralnej oraz do kreowania własnych projektów. W repertuarze 
zespołu znajdują się utwory z epoki renesansu, przez barok aż do 
muzyki współczesnej. 
Koncert odbędzie się 9 listopada o godz. 18.00 w Centrum Kultury 
„Karolinka”. Bilety w cenie: 10 zł. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.gorczycki.pl. 

Unikatowe prace na papierze, linoryty 
i drzeworyty Salvadora Dali – jednego 
z najsławniejszych surrealistów oglądać można 
było we wrześniu w Galerii „Mozaika” Centrum 
Kultury „Karolinka”. 

Zwiedzający mieli okazję zobaczyć egzemplarze dzieł 
odręcznie sygnowanych i  opisanych przez artystę. 
Wśród nich m.in. „Odkrycie Ameryki – Sen Krzysztofa 
Kolumba”, „Ostatnia wieczerza”, a  także serię ilustracji 
„Boskiej Komedii” Dantego. Salvador Dali był jednym 
z  najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. 
Oprócz malarstwa, pisał poezję, dramaty, tworzył sce-
nografie i biżuterię. Jego dzieła weszły do kanonu sztu-
ki światowej i do popkultury.  

Zabrzmią
najpiękniejsze suity
Cracow Brass Quintet wystąpi 9 listopada w Radzionkowie 
w ramach tegorocznej odsłony Międzynarodowego 
Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. 
Koncert wpisze się w obchody stulecia niepodległości 
Polski i uświetni 20. rocznicę uzyskania praw miejskich 
przez Radzionków.

Prace Salvadora Dali w naszym mieście
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Śmiech na sali

Przygotowana przez kabaret smakowi-
ta przyprawa złożona z  komedii sytu-
acyjnej, absurdu i  improwizacji sprawi, 
że widz zostanie przeniesiony w  świat 
lekkiej, nieskrępowanej, acz inteligent-
nej zabawy z posmakiem autoironii. Co 
zrobić, gdy zginie klucz od mieszkania? 
Jak przygotować laurkę z  zachowa-
niem norm bezpieczeństwa? Czy da się 
ukryć przed księdzem po kolędzie? Zo-
bacz w programie „Last minute”! 

19 października, godz. 17.00,
bilety: 50 zł

Boso do... Radzionkowa! Czyli występ 
stand-up Wojciecha Cejrowskiego pt. 
„Smak Tropików”.

Będzie to wieczór w  amerykańskiej kon-
wencji stand-up comedy. Przy okazji bę-
dzie można kupić książki WC w  promo-
cyjnej cenie, uzyskać autograf i  zrobić 
wspólne zdjęcie – do ostatniego chęt-
nego! Wojciech Cejrowski to jeden z naj-
bardziej znanych polskich podróżników, 
popularny dziennikarz i osobowość tele-
wizyjna. Na swoim koncie ma wiele pro-
gramów telewizyjnych oraz książek po-
dróżniczych. Popularność przyniósł mu 
program „WC Kwadrans”. 

25 października, godz. 19.00,
bilety: 75/65 zł

Stand-up
Cejrowskiego

Mężczyzna z kijowym peselem
Piotr Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może nawet 
ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie miły jak 
początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. 

Bałtroczyk zaczyna niebanalnie od: „Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr 
Bałtroczyk i jestem atrakcją. A Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się 
jak w domu, samotny i niepotrzebny”.
i  to  właściwie jedyny powtarzalny fragment wieczoru, w  którym macie szan-
sę uczestniczyć. Co nastąpi po: „Dobry wieczór Państwu”, jest również zagadką 
dla Bałtroczyka. inwigilowany przez nadobną dziennikarkę, a jest na nadobność 
wrażliwy, przyznał się kiedyś, że  ma  w  głowie jakieś siedem godzin monologu 
i nieustanną zagadką jest dla niego, co wybierze z tajemnych szufladek umysłu 
Bałtroczyk estradowy. 

16 listopada, godz. 19.00, bilety: 45/50/55 zł

 „Last minute” – taki tytuł nosi nowy program kabaretu Jurki A.D. 2018. 
Program jest barwnym zestawieniem skeczy, piosenek i monologów, 
traktujących o zwykłych sprawach.
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Koncert benefisowy
Andrzeja Skaźnika

zapowiedź

Od września ruszyły zajęcia edukacyjne i artystyczne. Z oferty 
Centrum korzysta obecnie około 750 osób (dzieci, młodzież 
i dorośli). 

Mogą oni uczestniczyć między innymi w  zajęciach z  robotyki, akorde-
onu, teatru tańca współczesnego, zajęciach „Małego Śląska” i wielu in-
nych. Oferta jest systematycznie rozszerzana. W tym roku szkolnym zo-
stały uruchomione nowe zajęcia: formacja taneczna hip-hopu (dla dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat, oraz rytmika z elementami tańca ludowego – dla 
dzieci w wieku 5-6 lat). 

Jedno z najważniejszych szlagierowych wydarzeń 2018. Benefis 
40-lecia pracy artystycznej Andrzeja Skaźnika, połączony 
z premierą jego nowej płyty już 18 listopada.

W tym dniu Andrzej obchodzi również swoje kolejne urodziny... po-
wodów do świętowania jest więc sporo. Andrzej do koncertu zapro-
sił mnóstwo zespołów, z  którymi miał przyjemność współpracować, 
podczas swojej 40-letniej kariery muzycznej. Gościnnie zaśpiewają dla 
Was: Mirosław Jędrowski, Happy Folk, Claudia i Kasia Chwołka, eKeA, 
Jasiu Rys, Grzegorz Poloczek, Kasia Matejczyk i  New energy, Teresa 
Walerjańska, Jinks, Ania Matuszczyk, Muzykanty, Bogusława Piechu-
ra, Metrum, Mikado, New For You, Kamraty, Mirosław Szołtysek oraz 
Bajery. 

18 listopada, godz. 17.00, bilety: 55/65 zł

Talent jest jak diament, który trzeba oszlifować! Ruszają zapisy do 
tegorocznej „TALENTIADY”! 

W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły 
wokalne. Zgłoszenia do 9 listopada przyjmowane są w impresariacie lub 
drogą elektroniczną: j.zorzycki@karolinka.art.pl. Finał konkursu odbędzie 
się 24 listopada. Startujemy od godz. 12.00! 

ZAprASZAMy
do KinA

„księżniczka i smok”

W przeddzień swoich siódmych uro-
dzin, Księżniczka Basia, która najbar-
dziej na świecie uwielbiała czytać, 
sięgnęła po nową książkę, która oka-
zała się być zaczarowana. Kiedy dziew-
czynka ją otworzyła, spomiędzy kartek 
wyfrunęła chmara wielokolorowych 
motyli! Gdy Basia chciała złapać jedne-
go z nich, w magiczny sposób przenio-
sła się do baśniowej krainy. 

20 października, godz. 16.00,
bilety: 12 zł

„kamerdyner”

Mateusz Kroll (Sebastian Fabijański) – 
kaszubski chłopiec, po śmierci matki 
zostaje przygarnięty przez arystokratkę 
Gerdę von Krauss (Anna Radwan) po-
chodzącą z majętnego pruskiego rodu. 
Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mate-
usza jest córka Kraussów Marita (Ma-
rianna Zydek). Między młodymi rodzi 
się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca 
jest kaszubski patriota Bazyli Miotke 
(Janusz Gajos), który podczas konferen-
cji pokojowej w Wersalu walczy o miej-
sce dla Kaszub na mapie Polski, a po-
tem buduje symbol jej gospodarczego 
sukcesu: Gdynię.

20 października, godz. 18.00, 
bilety: 12 zł

„Karolinka” pełna zajęć

Zapisy do TALEnTiAdy
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Działalność ogrodów botanicz-
nych to przede wszystkim ochrona 
w uprawach ogrodowych czy 
bankach nasion, ale przyroda 
potrzebuje także ingerencji bezpo-
średnio w miejscu występowania 
gatunków roślin. 

Po sąsiedzku, w Piekarach Śląskich, za-
grożone było budową drogi stanowi-
sko goryczki krzyżowej, rzadkiej rośliny 
związanej z  suchymi murawami. inge-
rencja Ogrodu polegała na przeniesie-
niu roślin na teren projektowanego 
użytku ekologicznego Kocie Górki oraz 
do samego Ogrodu w  Radzionkowie. 
W  Gminie Sosnowiec przeniesione zo-
stały w  bezpieczne miejsce zagrożone 
inwestycją osobniki gruszyczki okrą-
głolistnej – rośliny związanej z borami. 
Od stycznia tego roku ŚOB jest zaan-
gażowany w projekt dofinansowany ze 
środków unijnych (Program Operacyjny 
infrastruktura i  Środowisko), w  ramach 
którego zbierane są w  województwie 
śląskim, małopolskim i  opolskim na-

siona rzadkich gatunków roślin oraz 
prowadzona będzie restytucja rzadkich 
gatunków na wybranych obszarach 
chronionych. 
Projekt otrzymał dofinansowanie w  ra-
mach Programu Operacyjnego infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Działania o charakterze dobrych praktyk 
związane z ochroną zagrożonych gatun-
ków siedlisk przyrodniczych w  kwocie 
5 121 715,50 zł. Kwota całego projektu to 
6 025 547,67 zł. Kwota dofinansowania 
przeznaczona na działalność Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego w  Radzionkowie 
wynosi 646 000 zł w ciągu trzech lat.
Należy pamiętać, że wszelkie przenosze-
nie gatunków chronionych roślin wyma-
ga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w  Katowicach i  nie wolno 
samowolnie pobierać roślin czy nawet 
samych nasion z  ich naturalnych stano-
wisk, ponieważ może to zaburzyć funk-
cjonowanie lokalnych populacji. 

dr Magdalena Maślak
zastępca dyrektora ds. Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie

Jak ogród Botaniczny chroni przyrodę

Organizacje pozarządowe działające 
w naszym mieście 7 i 10 września wzięły 
udział w szkoleniach m.in. związanych 
z wprowadzonym unijnym rozporządze-
niem o ochronie danych osobowych, tzw. 
RODO. 

Wykłady, odbywające się w Centrum Kultury „Ka-
rolinka”, poprowadzili pracownicy izby Admini-
stracji Skarbowej z Katowic oraz Artur Gluziński 
- ekspert ds. współpracy samorządu z  organi-
zacjami pozarządowymi, były pracownik Mini-
sterstwa Pracy i  Polityki Społecznej. Poruszana 
tematyka dotyczyła działań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, m.in. wyjazdów i wy-
cieczek, angażowaniu wolontariuszy i członków 
do obsługi imprez, konkursów z nagrodami oraz 
loterii promocyjnych i fantowych. 

Do końca października potrwa 
realizacja programu profilaktyki 
próchnicy zębów dla dziewięcio-
latków z terenu miasta. Działania-
mi objętych zostanie łącznie 187 
dzieci.

Oprócz edukacji zdrowotnej, wykony-
wane są badania oraz profilaktyka sto-
matologiczna, czyli lakowanie bruzd 
zębów szóstych. Realizacja programu 
ma na celu poszerzenie wiedzy i  świa-
domości zdrowotnej w zakresie profilak-

tyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz 
ich opiekunów, a  także wykształcenie 
prawidłowych nawyków higienicznych 
i żywieniowych poprzez organizowanie 
spotkań i prelekcji poświęconych tej te-
matyce. 
Zachęcamy do udziału w  programie 
wszystkich rodziców/opiekunów praw-
nych dzieci z rocznika 2009. 
Realizatorem zadania jest Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Sto-
matologiczna Jolanta Sobol, z  siedzibą 
przy ulicy Krzywej 15a w Radzionkowie, 
tel.: 32 289 39 55 oraz 503 133 470. 

Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim 
wrócił problem smogu. W tym roku za-
nieczyszczenia powietrza wyczujemy już 
nie tylko własnym nosem, ale ich poziom 
możemy na bieżąco kontrolować dzięki 
zainstalowanym na terenie miasta trzem 
czujnikom pyłów zawieszonych (dostęp 
poprzez stronę www.radzionkow.pl oraz 
aplikację EcoHarmonogram). 

Wiedza o  smogu, to  jednak dopiero początek 
drogi do  jego skutecznej eliminacji. Jednym 
ze  sposobów walki ze  smogiem są  kontrole 
kotłowni w  zakresie spalania odpadów i  paliw, 
których stosowanie jest zabronione uchwałą 
antysmogową. Takie działania Straży Miejskiej 
i  Referatu Ochrony Środowiska prowadzone 
są  od  kilku lat, jednak w  sezonie grzewczym 
2018/2019 należy spodziewać się znacznej in-
tensyfikacji kontroli. Wszystko to  w  związku 
z  wejściem w  życie tzw. planu działań krótko-
terminowych, czyli interwencji doraźnych po-
dejmowanych w  trakcie ogłoszonego alarmu 
smogowego. Kontrole będą odbywać się nie 
tylko w czasie zwykłej pracy urzędu miasta, ale 
również wieczorami i  w  weekendy. Trzeba być 
zatem gotowym na  wizytę strażników nawet 
w  niedziele. Kontrole będą miały również wy-
miar edukacyjny i prewencyjny, a wobec truci-
cieli zostaną wdrożone środki prawne – w pew-
nych sytuacjach do  świadomości ekologicznej 
najłatwiej dotrzeć przez kieszeń… 

Michał gwóźdź
Referat Ochrony Środowiska uM Radzionków

Szkolenia

Kontrolami
w smog

Program profilaktyki próchnicy

oddaj krew 1 grudnia
1 grudnia odbędzie się w Radzionkowie kolejna akcja poboru krwi. Au-
tobus stanie na parkingu przed Urzędem Miasta w godz od 9.00 do 14.00.

Do oddania krwi zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża „Skarbek” oraz Urząd Miasta Radzionków. 
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Dzień Tabliczki mnożenia

„Kto tabliczkę mnożenia zna, w życiu radę sobie da.” 
Pod tym hasłem obchodziliśmy Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia przypadający na 28 września. 

Nie tylko w  tym dniu, ale od początku roku szkolnego ćwiczyli-
śmy, powtarzaliśmy, trenowaliśmy, utrwalaliśmy tabliczkę mnoże-
nia. Aby udowodnić, że nie ma w  tym nic nudnego, robiliśmy to 
na lekcjach i przerwach, na boisku i w klasach, w podskokach, na 
siedząco, w każdym stylu. Nikt się nie wymigał, bo szkolne patrole 
czuwały, by poziom znajomości mnożenia i dzielenia w SP nr 2 był 
na najwyższym poziomie. Najlepsi z najlepszych otrzymali tytuł mi-
strza tabliczki mnożenia. W naszą akcję wciągnęliśmy nauczycieli, 
pracowników szkoły, rodziców, a nawet urzędników z panem bur-
mistrzem Gabrielem Toborem na czele.  

Justyna kozłowska
nauczyciel SP nr 2

Z roku na rok harcerstwo w Radzionkowie rozwija się 
coraz prężniej.

Przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rojcy działa 12. Drużyna Harcerska 
„Oręż”, pion starszoharcerski „Zawiszacy”, a  także 12. Gromada Zu-
chowa „Bombowe Rycerzyki” skupiająca najmłodszych zuchów. 
W ubiegłym roku przy Szkole Podstawowej nr 1 działalność rozpo-
częła 10.  Drużyna Harcerska „Kierunek”, a  we wrześniu br. zostały 
założone dwie kolejne gromady: Gromada Zuchowa „Włóczykije” 
przy SP nr 1 oraz Gromada Zuchowa „Smocza Rodzinka” przy SP nr 2. 
Wszystko to zmierza do powstania radzionkowskiego Szczepu Dru-
żyn Harcerskich i Zuchowych. Zainteresowanych wstąpieniem w sze-
regi ZHP zapraszamy do kontaktu: 698 098 943.
Terminy zbiórek: 
• SP nr 1 Gromada Zuchowa „Włóczykije” – środy godz. 15.00-16.30
• SP nr 2 Gromada Zuchowa „Smocza Rodzinka” – poniedziałki 

godz. 15.00-16.30
• SP nr 4:

12. GZ „Bombowe Rycerzyki” – piątki, godz. 15.30-16.45
12. DH „Oręż” – piątki, godz. 15.30-17.00 harcerze młodsi (kl. iV-Vi), 
a godz. 17.15-18.30 harcerze starsi (kl. Vii-Viii, iii gimn.). 

phm aleksandra Simon
drużynowa 12. dH „Oręż” i 12. gz „Bombowe Rycerzyki”

PiSzą
dO kuRieRa

Zostań harcerzem

Pierwsza pomoc 
to prawdziwa supermoc
Na początku października uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy.

Ratownicy z firmy ZDROWi-MeD - Adam Zarychta i Tomasz Kurkie-
wicz szkolili uczniów w sposób praktyczny z zamiarem przekonania 
do niesienia pomocy. Uczniowie zobaczyli, jak postępować z osobą 
ranną czy nieprzytomną, jak prowadzić reanimację osoby dorosłej 
i niemowlaka. Zajęcia wzbudziły wiele emocji i zainteresowania ze 
strony uczniów. To niezwykłe doświadczenie miało na celu pokazać 
dzieciom, że są w stanie sprostać tak poważnemu wyzwaniu, jakim 
jest pomoc osobie poszkodowanej.  

Justyna kozłowska
nauczyciel SP nr 2

Zagraniczne praktyki
Młodzież Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Radzionkowie od kilku lat uczestniczy w zagranicz-
nych praktykach zawodowych. Aktualnie szkoła jest 
beneficjentem programu ERASMUS+ na lata 2017-2019. 

Dzięki dofinansowaniu programu z  sektora „Kształcenie i  szkole-
nia zawodowe, Akcja Mobilność edukacyjna” dwudziestoosobowa 
grupa uczniów przez cztery tygodnie będzie odbywała praktyki 
zawodowe w  mieście Londonderry w  irlandii Północnej. Celem 
projektu jest wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodo-
wych i językowych w międzynarodowym środowisku. Szkoła tym 
samym podnosi atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego. 
Uczestnicy projektu poznają brytyjską organizację i  standardy 
pracy, będą zdobywać praktyczne doświadczenia, poznawać spe-
cyfikę stanowisk pracy, podnosić kompetencje interpersonalne 
i społeczne. Uczestnicy potwierdzą swoje umiejętności międzyna-
rodowymi  certyfikatami. 

Zespół Szkół Techniczno-ekonomicznych w Radzionkowie otwiera 
perspektywy budowania dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 
Z programu erasmus+ w latach 2015-2018 korzysta 74 uczniów. Pro-
gram współfinansowany jest z Unii europejskiej. 

krystyna dziuk



12 KURieR RADZiONKOWSKi  >>  WRZeSieŃ – PAŹDZieRNiK 2018 OBwieSzCzenie

Burmistrz Miasta Radzionków podaje do wiadomości wyborców
informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania,

o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
o lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnosciami oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku:

numer obwodu
głosowania

granice obwodu głosowania
(ulice, numery domów)

Siedziby obwodowych
komisji wyborczych

1 Artura, Bezpieczna, Miedziowa, Zofii Nałkowskiej, pl. Stefana 
Okrzei, Szybowa, Wawelska

Zespół Szkół Techniczno-ekonomicznych
41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2

2

Artylerzystów, Fizylierów, Grenadierów, Huzarów, Stefana 
Jaracza, Kadetów, Kirasjerów, Komandosów, Jana Kużaja od 
nr 72A do nr 74D, Lotników, Łąkowa, Objazdowa, ks. Paw-
laka, Piechurów, Południowa, Saperów, gen, Władysława 
Sikorskiego, Skotnicka, Strzelców Bytomskich, Średnia, 
Wopistów, Zwiadowców

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Lompy 
41-922 Radzionków, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 8a
(uwaga! Poprzednia nazwa placówki:

zespół Szkół Podstawowo-gimnazjalnych)
lOkal dOSTOSOwanY dO POTRzeB 

wYBORCów z niePeŁnOSPRawnOŚCiaMi

3
Aleksandra Gierymskiego, Gwarków od nr 51 do nr 79, Jana 
Kużaja od nr 1 do nr 70, Nieznanego Żołnierza, Poprzeczna, 
Szczęśliwa, Wandy

Przedszkole Nr 4
41-922 Radzionków, ul. Jana Kużaja 15

4

Karola Adamieckiego, Barbórki, Marii Dąbrowskiej, Gajda-
sa, Gwarków od nr 2 do nr 50, Mikołaja Kopernika od nr 1 
do nr 16, bp. ignacego Krasickiego, Larysza, Lawendowa, 
Lipoka, Mazura, Męczenników Oświęcimia od nr 37 do nr 62, 
Miła, Ogiermana, Pod Lipami, Przyjaźni, Stanisława Schwal-
lenberga, Henryka Sienkiewicza, Stypy, Szymały od nr 17 
do nr 103, Unii europejskiej, Wiktorii, Wiosenna, Windera, 
Wspólna, Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła ii
41-922 Radzionków, ul. Szymały 36

5

Pawła Broncla, Czwartaków, Danielecka, Długa (numery 
parzyste), Wandy Jordanówny, ks. dr. Józefa Knosały od nr 61 
do nr 75, Krzywa od nr 25 do nr 27, Józefa Pankiewicza, Pia-
stowska, Pisalskiego, l Powstania, Sadowa od nr 36 do nr 106, 
27 Stycznia, Szylera

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
41-922 Radzionków, budynek przy ul. Krzywej 18

(uwaga! Poprzednia nazwa placówki:
gimnazjum im. Ojca ludwika wrodarczyka)

lOkal dOSTOSOwanY dO POTRzeB 
wYBORCów z niePeŁnOSPRawnOŚCiaMi

6

Cmentarna, Długa (numery nieparzyste), Konstantego 
ildefonsa Gałczyńskiego, Góra Powstańców Śląskich, Górna, 
Grunwaldzka, Grzybowa, pl. Jana Pawła ii, Jaśminowa, Jana 
Kilińskiego, Mikołaja Kopernika od nr 17 do nr 28, Krzywa 
od nr 2 do nr 21, Księżogórska, pl. Letochów, Józefa Lompy, 
Magnoliowa, Męczenników Oświęcimia od nr 1 do nr 36, 
Ogrodowa, Plebiscytowa, Podchorążych, Stolarska, Stu-
dzienna, Szymały od nr 1 do nr 16, Śródmiejska, Wielkopol-
ska, św. Wojciecha od nr 2 do nr 25A, Zejera

Centrum Kultury „Karolinka”
41-922 Radzionków, pl. Jana Pawła ii 2

lOkal dOSTOSOwanY dO POTRzeB 
wYBORCów z niePeŁnOSPRawnOŚCiaMi

7

Karola Chodkiewicza, Ciasna, Holewiny, Jana iii Sobieskiego, 
Klasztorna, Kowalska, Kraka, Anieli Krzywoń, Nakielska, Cy-
priana Kamila Norwida od nr 25 do nr 65 (numery nieparzy-
ste), Obrońców Pokoju, Orzechowska, Piaskowa, Pietrygów, 
Piwna, Pożarna i, Pożarna ii, Władysława Stanisława Rey-
monta, Juliusza Słowackiego, Skryta, Srebrna, ks. Stanisława 
Staszica, Szeroka, Wapienna, św. Wojciecha od nr 26 do 
nr 141

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-922 Radzionków, Hala sportowa

przy ul. ks. dr. Józefa Knosały 16
(uwaga, zmiana siedziby! 

Poprzednia siedziba:Szkoła Podstawowa nr 1 
im. adama Mickiewicza)

lOkal dOSTOSOwanY dO POTRzeB 
wYBORCów z niePeŁnOSPRawnOŚCiaMi

8

Jana Brzechwy, Chełmska, Franiela, ks. dr. Józefa Knosały od 
nr 1 do nr 59, ks. dr. Józefa Knosały od nr 77, Kruczkowskiego, 
Cypriana Kamila Norwida od nr 1 do nr 23 (numery niepa-
rzyste), Cypriana Kamila Norwida od nr 2 do nr 50a (numery 
parzyste), emilii Plater, Rowowa, Sadowa od nr 1 do nr 34, 
Stefana Stoińskiego, Wrodarczyka

Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich

41-922 Radzionków, pl. Jana Pawła ii 8

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godziny 7.00 do godziny 21.00.
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iNFormaCJa
i informuję, iż w dniu 23 sierpnia 2018 roku na li sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr Li/437/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. Uchwałę Nr Li/438/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. Uchwałę Nr Li/439/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr Li/440/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr Li/441/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr Li/442/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr Li/443/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr Li/444/2018 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Schwallenberga w Radzionkowie;
9. Uchwałę Nr Li/445/2018 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021;
10. Uchwałę Nr Li/446/2018 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
11. Uchwałę Nr Li/447/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczy-

cieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

informuję, iż w dniu 27 września 2018 roku na lii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr Lii/448/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. Uchwałę Nr Lii/449/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. Uchwałę Nr Lii/450/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania polegającego na remoncie 

nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Knosały do skrzyżowania z 
ul. Nakielską;

4. Uchwałę Nr Lii/451/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony;

5. Uchwałę Nr Lii/452/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę Nr Lii/453/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
7. Uchwałę Nr Lii/454/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
8. Uchwałę Nr Lii/455/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
9. Uchwałę Nr Lii/456/2018 w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków.

informuję, iż w dniu 3 października 2018 roku na liii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę:
1. Uchwałę Nr Liii/457/2018 w sprawie nadania nazwy rondu.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację
o śmierci

ś.p.

Jana Buli
radnego Rady Miasta Radzionków

w latach 1998-2010

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie

składa Samorząd Miasta Radzionków 

Uczniowie z radzionkowa
w Disneylandzie!
W finale ogólnopolskiego programu „Dzieciaki do ra-
kiet”, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzion-
kowie wywalczyli pobyt w Disneylandzie pod Paryżem.

Młodzi sportowcy przez kilka dni mogli bawić się w krainie Di-
sneya. Zwiedzili także Paryż. SP 2 reprezentowali: Paulina Wil-
czek, Maja Radomska, Natalia Tobór, Jakub Jędryka, Aleks Bie-
galski, Błażej Krzysko. Trenerzy drużyny to: Marcin Paszkowiak, 
Adrian Sobczak, Robert Tobór, Grzegorz Kłaczek. Warto dodać, 
że  radzionkowska szkoła jest jedyną placówką w  Polsce, która 
prowadzi klasy sportowe o  profilu tenisa ziemnego dla dzieci 
od 7. roku życia.
„Dzieciaki do rakiet” to ogólnopolska akcja banku BGŻ BNP Pa-
ribas i  Polskiego Związku Tenisowego promująca aktywność 
fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i  nauczycieli. W  konkursie 
szkoły mogą wygrać profesjonalny sprzęt tenisowy, a także spe-
cjalne szkolenia dla nauczycieli. 
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MieJSki OŚROdek
SPORTu i RekReaCJi

 zapowiedzi

Wyjątkową wszechstronnością oraz doskonałą kondycją 
musieli wykazać się zawodnicy biorący udział w piątej 
edycji Turnieju Trzech Dyscyplin Siatka-Kosz-Noga. 

Każda z  drużyn składająca się maksymalnie z  dziewięciu zawodni-
ków musiała rozegrać po dwanaście spotkań ze swoimi rywalami. 
Po cztery w każdej dyscyplinie: koszykówce, piłce nożnej oraz siat-
kówce. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”, a cały 
turniej odbył się 21 września na hali radzionkowskiego MOSiRu. Pod 
koniec turnieju pomimo, że zawodnicy byli już bardzo zmęczeni to 
jednak najwyższymi umiejętnościami wykazali się w piłce siatkowej. 
Najlepszym zespołem była drużyna Gwiazdy, która wygrała rozgryw-
ki koszykówki i piłki nożnej, a w siatkówce uplasowała się na drugim 
miejscu. Rzutem na taśmę drugie miejsce w całym turnieju zdobyła 
drużyna „Amatorzy tylko z nazwy” zajmująca przedostatnie miejsce 
po dwóch konkurencjach, ale nie dając szans rywalom w siatkówce 
i wygrywając wszystkie pojedynki uplasowała się w klasyfikacji koń-
cowej na drugim miejscu, uzyskując tyle samo punktów co trzecia 
drużyna całego turnieju „System Bułgarski”. Czwarte miejsce wywal-
czyła drużyna „Trzynastka”, a  piąte „KKW inicjatywa Mieszkańców 
Radzionkowa”. Turniej trwał sześć godzin, a  wszyscy zawodnicy za 
swój ogromny wysiłek zostali nagrodzeni medalami, a najlepsi statu-
etkami i pucharami. 

Aż osiemnaście zespołów wzięło udział 
w Mistrzostwach Radzionkowa w Siatkówce Plażowej 
Kobiet i Mężczyzn, które 1 września rozegrane zostały 
na Księżej Górze. 

Do rywalizacji stanęli zawodnicy m.in. z  Bytomia, Gliwic, Tar-
nowskich Gór, Katowic, Zabrza, Mikołowa, Pszczyny, Będzina, 
Sosnowca, a nawet Pszczyny, Łazisk Górnych, Cieszyna i Krako-
wa. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a zawodnicy bardzo 
doświadczeni i  z  dużymi umiejętnościami technicznymi. Po 
pięciogodzinnych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. W  ka-
tegorii pań: pierwsze miejsce zajęły Weronika Grząślewicz i Ka-
rina Jakuć z  Katowic. Wśród panów najlepsi okazali się Miłosz 
Tokarski (Będzin) i Piotr Kożuch (Sosnowiec). Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a najlepsi dodatkowo 
statuetki i nagrody rzeczowe. 

Siatkarskie miksty
Miłośnicy siatkówki 28 października zmierzą się w mikstach siat-
karskich. W turnieju może wziąć udział 16 zespołów. Szczegóły na 
stronie: www.mosir.radzionkow.pl. 

Piłkarskie zmagania
Tegoroczne Mistrzostwa Radzionkowa w Piłce Nożnej Halowej 
odbędą się 17 listopada. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopa-
da. O przyjęciu zespołów do rozgrywek decyduje kolejność wpłat 
wpisowego 80 zł. W zawodach może zagrać maksymalnie dziewięć 
zespołów. 

udany turniejPlażowe rozgrywki
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moda na szachy
Trzeci turniej siedemnastej edycji Grand Prix 
Radzionkowa w szachach odbył się 15 września br. 
w Centrum Kultury „Karolinka”. W zawodach wzięło 
udział 38 szachistów, w tym aż 23 poniżej 14. roku 
życia. Najmłodszy szachista miał pięć lat!

Na turnieju gościliśmy szachistów m.in. ze Świerklańca, Po-
ręby, Orzecha, Tarnowskich Gór, Chorzowa i Nakła Śląskiego. 
Zawodnicy byli podzieli na dwie grupy: „A” (open) powyżej 16 
lat i „B” do 16 lat. Poszczególne mecze rozegrano na dystansie 
siedmiu rund w systemie szwajcarskim z czasem gry po 15 mi-
nut dla każdego zawodnika w każdej partii. 
W  grupie juniorów uczestniczyło 21 szachistów, a  w  grupie 
OPeN zagrało 17 zawodników, w tym dwóch młodych zawod-
ników, którzy chcieli się zmierzyć z seniorami. Wysoko posta-
wili sobie poprzeczkę, ale udało się: Arek Hopek zdobył 5 pkt 
i  zasłużenie zajął trzecie miejsce w  grupie open. Najlepszy 
okazał się Kazimierz Tchórzewski (6 pkt z 7 partii), na drugim 
miejscu uplasował się Mirosław Połap. W  grupie juniorów 
zaciętą walkę stoczyli debiutujący w  rozgrywkach: Piotr Bo-
chenek i Bartosz Wieczorek, którzy zdobyli po 6 pkt z 7 par-
tii. Kolejne miejsca zajęli Daniel Radwan i Magdalena Smoleń. 
Poziom gry był wysoki. Cieszą obiecujące debiuty młodych, 
którzy dopiero poznają tajniki królewskiej gry. Zawody prze-
biegały w sportowej atmosferze. Rozgrywki sędziowali Rudolf 
Sobczyk, przy asyście Wojciecha Hajdy. Szczegółowe wyniki 
można znaleźć na stronie: chessarbiter.com

Grand Prix Radzionkowa składa się z czterech turniejów. Zwy-
cięzcą zostanie szachista, który zgromadzi najwięcej punktów 
z wszystkich zawodów. Finałowe rozgrywki zaplanowano na 
17 listopada w CK „Karolinka”. Początek o godz. 10.00. Organi-
zatorami zawodów są: Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umy-
słowych „PiONeK” Radzionków, Urząd Miasta Radzionków 
oraz CK „Karolinka”.  

Rudolf Sobczyk

Drużyna MKS „Sokół” Radzionków już niedługo rozpocznie 
zmagania w piątym już sezonie II ligi kobiet. Jak dotąd 
każdy okazywał się lepszy od poprzedniego, a w ostatnim 
sezonie „Sokół” grał w fazie play-off o awans do I ligi. Co 
zatem czeka „Sokoła” w sezonie 2018/2019?

Z  pewnością będzie to sezon nowych doświadczeń. Skład zespołu 
uległ zmianie, a  drużyna została ulokowana w  grupie „wschodniej”. 
Oznacza to, że tym razem nie spotkamy się już z drużynami z Wrocła-
wia, Jawora czy Świdnicy, ale takimi ośrodkami siatkarskimi, jak: AZS Lu-
blin, KS „Marba” Sędziszów Małopolski, „Pogoń” Proszowice, „Maraton” 
Krzeszowice, TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski, MKS San-Pajda Jaro-
sław, SMS PZPS Szczyrk ii, KPKS „Halemba” Ruda Śląska i „Silesia Volley” 
MSK Mysłowice. Zatem poza znanymi już zespołami Mysłowic, Halem-
by i Szczyrku będą nas czekały spotkania z zespołami, których poziom 
i sposób gry stanowią niewiadomą. 

Zespół przystąpi do rozgrywek po zmianach personalnych. Po zakoń-
czeniu ubiegłego sezonu, „Sokół” opuściły: Martyna Zyśk (kontuzja), 
Anna Gnyś (PLKS Pszczyna), Małgorzata Gołda, Marta Wójcik (TKS Ty-
chy), ewelina Zawisza, Martyna Krzystała (UKS „Jedynka” Rybnik) i wy-
chowanka Jolanta Schäfer. W drużynie pozostały: Karolina Kmita, Marta 
Pietroczuk, Angelika Bruderek, Dominika Bałdys, Marta Kondla i Wero-
nika Grząślewicz, a kadrę uzupełniły Agnieszka Pilarska (KS „Polonia” 
Łaziska Górne), Agata Kroplewska („Sokół” Katowice), Karina Jakuć (KS 
„Burza” MOSiR Mikołów), Daria Hibner (KPKS „Halemba”), Marcela Ko-
nowoł („Silesia Volley” MSK Mysłowice), Kamila Sadowska (KS „Spójnia” 
Stargard), Kaja Strużyk (KPKS „Halemba”) i  Katarzyna Lewandowska 
(„Silesia Volley” MSK Mysłowice). Poza zmianami w  składzie zespołu, 
zmiana zaszła również w  sztabie szkoleniowym. Do pierwszego tre-
nera Jarosława Wachowskiego dołączył fizjoterapeuta Grzegorz Jaku-
bowski. 

„Sokół” rozpoczął rozgrywki 27 września wyjazdowym meczem z My-
słowicami, a następnie 6 października kontynuował na wyjeździe spo-
tkaniem w Szczyrku z zespołem tamtejszej Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego PZPS. Do pierwszego meczu domowego „Sokół” przystąpił 
13 października, a podejmował „Pogoń” Proszowice. 

Dużo dzieje się również w zakresie szkolenia. Od września rozpoczęły 
treningi dwie grupy dziewcząt w wieku od 10 do 14 lat, liczące łącznie 
około 30 zawodniczek. Treningi odbywają się dwa razy w  tygodniu 
w  hali MOSiR. istnieje jeszcze możliwość dołączenia do powstałych 
grup. W sprawie zapisu dzieci na zajęcia siatkarskie należy skontakto-
wać się z Zarządem Klubu pod numerem telefonu: 664 283 386. 

Sokół leci na wschód
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rozgrywki w pełni

Rozgrywki trzeciej ligi grupy trzeciej, w której rywalizuje Klub 
Sportowy „Ruch” Radzionków, w pełni. Po dziewięciu kolejkach 
na koncie radzionkowskiego beniaminka: jedenaście punktów 
i jedenaste miejsce w gronie osiemnastu zespołów.

Wspominaliśmy w poprzednim numerze o inauguracyjnym zwycięstwie „Ru-
chu” z „Miedzią ii” Legnica 4:3. Potem „Cidry” udały się na boisko faworyzo-
wanego „Gwarka” Tarnowskie Góry, i choć już w pierwszej akcji meczu stra-
ciły gola, to wierząc do końca w korzystny wynik, na sekundy przed ostatnim 
gwizdkiem sędziego doprowadziły, po bramce Roberta Wojsyka, do remisu 1:1. 
W trzeciej kolejce do Orzecha przyjechał spadkowicz z drugiej ligi MKS Klucz-
bork. Długo utrzymywał się wynik bezbramkowy, ale w końcówce gry Patryk 
Wnuk i Michał Staszowski dali „Ruchowi” dwubramkowe prowadzenie, gości 
zaś stać było tylko na honorowe trafienie. Dzięki wygranej 2:1 nasza drużyna 
znalazła się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. 

Potem jednak niespodziewanie „żółto-czarni” przegrali aż cztery mecze z rzę-
du, obsuwając się w tabeli aż pod strefę spadkową. Zaczęło się od porażki 1:2 
ze „Stilonem” w Gorzowie Wielkopolskim (bramka Daniela Sroki przy stanie 
0:2), następnie w Orzechu z ówczesnym liderem tabeli „Pniówkiem” Pawłowi-
ce Śląskie aż 0:3, i w Bielsku-Białej z niewygodnym „Rekordem” 2:5 (gole Sroka 
i Wojsyk, po których „Ruch” prowadził 2:1), by ostatecznie ulec przed własną 
publicznością innemu beniaminkowi „Foto-Higienie” Gać 1:2 (honorowego 
gola w ostatniej minucie strzelił Wojsyk). 

Fatalną serię przerwał wyjazdowy remis 0:0 z  „Wartą” Gorzów Wielkopolski 
(także beniaminek), choć pozostawił spory niedosyt, bo radzionkowianie 
stworzyli sobie w nim wiele sytuacji do zdobycia bramki. W dziewiątym me-
czu, rozgrywanym w  Orzechu „Cidry” wróciły wreszcie na drogę zwycięstw 
pokonując 4:2 wyżej klasyfikowanego i dotąd niepokonanego na wyjazdach 
„Piasta” Żmigród, a łupem bramkowym podzielili się Mateusz Hermasz, Woj-
syk oraz Dawid Krzemień (dwie). 

W międzyczasie „Ruch” z powodzeniem rywalizuje także w Pucharze Polski na 
szczeblu podokręgu Bytom. Najpierw w Piekarach Śląskich wygrał 5:0 z „Orka-
nem” Dąbrówka Wielka (bramki: Andrzej Piecuch 2, Hermasz, samobójcza oraz 
Mateusz Pietryga), potem w ćwierćfinale na wyjeździe z „Sokołem” Orzech 4:2 
(gole: Krzemień, Damian Sadowski, Kamil Banaś i Piecuch). Półfinały tych roz-
grywek odbyły się w środę 3 października. Przed „Ruchem” jeszcze trzy mecze 
ligowe w charakterze gospodarza (oraz ewentualny mecz pucharowy). W do-
tychczasowych sześciu rozegranych w Orzechu spotkaniach (w tym w wyjaz-
dowym pucharowym z Sokołem) padło aż dwadzieścia osiem bramek. To daje 
średnio prawie pięć bramek na jeden mecz! Czyż to nie najlepsza rekomenda-
cja, by wybrać się na mecz „żółto-czarnych” do Orzecha?! 

kS „Ruch” Radzionków Sukces Janiny

Janina Francik – uczennica radzionkowskiego 
LO i reprezentantka Polski w kajakarstwie 
klasycznym zdobyła brązowy medal 
w dwójce kajakowej na Mistrzostwach Polski, 
które w lipcu odbyły się na torze regatowym 
Malta w Poznaniu.

Janka w ubiegłym roku zdobyła złoty medal na Mi-
strzostwach Polski w maratonie kajakowym na dy-
stansie 19,5 km. Obecnie przygotowuje się do kwa-
lifikacji do kadry Polski seniorów. Na co dzień jest 
zawodniczką klubu UKS „Olimpijczyk” Nowe Che-
chło. Trzymamy kciuki za następne sukcesy Janki! 

i. kobek

Pełną parą

Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” 
Radzionków jest w trakcie rozgrywek 
ligowych. 

W rywalizacji struktur Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
startuje aż 11 drużyn naszego Klubu. Są to roczniki od 
2003 do 2010. Młodsi zawodnicy trenują przygotowu-
jąc się do rozgrywek w kolejnych sezonach. Biorą rów-
nież udział w  turniejach lub meczach towarzyskich. 
Najważniejsza na początkowym etapie jest dobra za-
bawa i wszechstronny rozwój zawodników. Z czasem 
wielu z nich decyduje, czy na poważnie chce zająć się 
uprawianiem piłki nożnej. Zachęcamy do wspólnej 
zabawy i rozwijania sportowych pasji. 


