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Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str. 3

Z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej burmistrz 
miasta Gabriel Tobor 

uhonorował czterech na-
uczycieli z  naszego miasta. 
Nagrodę Burmistrza otrzyma-
li: Anna Gajkiewicz z Przed-
szkola nr   4, Sylwia Piekar-
czyk z  Gimnazjum im. O. 
L.  Wrodarczyka, Elżbieta Cy-
narska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz Marek Minas 
z  Liceum Ogólnokształcące-
go im. Powstańców Śląskich 
w Radzionkowie.
Również absolwenci radzion-
kowskich szkół zostali wy-
różnieni nagrodami – I, II i III 
stopnia. Anna Karp i  Marta 
Prodlik zostały laureatkami 
Nagrody Burmistrza I stopnia. 
Anna Karp może pochwalić 
się dużymi osiągnięciami na 
polu artystycznym, sporto-
wym, a także językowym. Do 
jej sukcesów zaliczyć moż-
na m.in.: pierwsze miejsce 
na Powiatowym Przeglądzie 
Szkolnych Zespołów Arty-
stycznych w Tarnowskich Gó-
rach (2008, 2009 i 2010 rok), 
pierwsze miejsce w  Mistrzo-
stwach Bytomia w  pływaniu 
(2009), a także pierwsze miej-
sce w finale Ligi Gimnazjalnej 
w  piłce siatkowej dziewcząt 
2009/2010.
Marta Prodlik, której średnia 
ocen na zakończenie szkoły 
wynosiła aż 5,8 ma również  
wiele sukcesów. Pierwsze 
miejsce na Powiatowym Prze-
glądzie Szkolnych Zespołów 
Artystycznych w  Tarnow-
skich Górach w  2008, 2009 
i  2010 roku, wyróżnienie 
II  stopnia (2008) i III stopnia 
(2009) na Festiwalu Tanecz-
nym Arabeska, czy II miejsce 
w międzyszkolnym konkursie 
„Wiedza o  Stanach Zjedno-
czonych Ameryki” 2009 – to 
tylko niektóre z nich.

Burmistrz
nagrodził
najlepszych

Dokończenie na str. 6

Na przełomie października i listopada planowane jest uroczyste otwarcie nowej sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Knosały. Przypomnijmy, że sala będzie 
funkcjonowała jako odrębny obiekt, będzie można do niej wchodzić zarówno ze szkoły, 

jak i z zewnątrz. Wybudowany obiekt ma powierzchnię całkowitą 1 792 m2. Na parterze znajdują 
się sanitariaty ogólnodostępne, sanitariat dla niepełnosprawnych, dwie małe szatnie, dwie średnie 
szatnie, magazyn sprzętu sportowego oraz kotłownia. Na piętrze znajdują się kolejne dwie małe 
szatnie, oraz dwie duże szatnie.

Pokazujecie Radzionków, któ-
ry dla nas jest szczególnym 
miejscem na ziemi – powie-

dział Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa, podczas spotka-
nia ze zwycięzcami ogólnopol-
skich i wojewódzkich konkursów 
uczniowskich.
Siedmioro uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego im. Powstańców 
Śląskich w Radzionkowie spotka-
ło się 6  października br. z burmi-
strzem Radzionkowa Gabrielem 
Toborem.

Licealiści
u burmistrza
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Dobrze jak w domu

— Radzionków to dla 
pana...
— ...rodzinne miasto. Cho-
ciaż nie pochodzę z  Ra-
dzionkowa, to jednak je-
stem związany z  nim już 
prawie 40 lat. Moja przy-
goda z  tym miastem roz-
poczęła się w  1971 roku, 
kiedy podjąłem naukę 
w  radzionkowskim liceum. 
Dlatego dziś po tylu la-
tach, mogę już powie-
dzieć, że w pełni czuję się 
radzionkowianinem.

— Nie da się ukryć, że 
miasto w  ciągu czterech 
ostatnich lat zmieniło 
swoje oblicze... 
— Zgadza się. W Radzion-
kowie udało się zreali-
zować wiele inwestycji, 
które mam nadzieję, są 
dostrzegane przez naszych 
mieszkańców. Wszystkie 
te przedsięwzięcia nie były 
wykonane przypadkowo – 
uwzględniały interes miasta 
i jego mieszkańców. Ostat-
nim, dużym sukcesem jest 
na pewno przeprowadze-
nie termomodernizacji pię-
ciu placówek oświatowych 
w  ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Ra-
dzionków może poszczycić 
się też Forum Miejskim na 
placu Letochów. Drugie 
forum na Rojcy jeszcze się 
buduje, podobnie jak sala 
gimnastyczna, czy ścież-

Rozmowa z Bernardem Skibińskim, przewodniczącym Rady Miasta Radzionków

ki rekreacyjne na Księżej 
Górze. Te dwa ostatnie 
zadania domykają nam 
powoli tematykę związaną 
z  budową bazy sportowo 
– rekreacyjnej. Jednym sło-
wem, inwestycje zmieniają 
oblicze naszego miasta na 
plus. 

— Jak pan ocenia pracę 
Rady Miasta w ciągu tych 
czterech lat?
— Generalnie dobrze. Pra-
cę zaczęliśmy 27 listopada 
2006 roku. Od tego czasu 
odbyło się 56 sesji, w trak-
cie których radni podjęli 
aż 480   uchwał. Dla po-
równania poprzednia Rada 
uchwaliła ich 326. Ta różni-
ca pokazuje ogrom pracy, 
którą wykonali nasi radni. 
Przed nami jeszcze jedna, 
57   sesja, w  trakcie której 
przyjmiemy uchwały po-
datkowe i  podsumujemy 
kadencję.

— A  jak układała się 
współpraca między 
radnymi?
— Bywało różnie... Szko-
da, że zabrakło współ-
pracy w  najważniejszych 
kwestiach. Mam na myśli 
budżet i  plany inwestycyj-
ne. Wiadomo, że opozycja 
ma swoje prawa, dlatego 
często spieraliśmy się, ale 
zawsze w  dobrze pojętym 
interesie miasta. Starałem 
się też tak organizować na-
szą pracę, by radni mogli 
pogodzić pracę w  Radzie 
ze swoimi obowiązkami 
zawodowymi.

— Nasuwa się też pytanie 
o  wyzwania, które staną 
przed nową Radą...
— Z  pewnością będzie to 
realizacja zadań, które roz-
poczęliśmy już w trakcie tej 
kadencji. Większość z nich 

znajduje się na etapie pro-
jektowania. Mówię tutaj 
o  budowie rynku, nowe-
go stadionu piłkarskiego, 
a  także o  dokończeniu in-
westycji infrastrukturalnych 
związanych z  przebudową 
sieci wodno   – kanaliza-
cyjnej i  remontami dróg. 
Nowa Rada będzie musiała 
też podjąć decyzje w spra-
wie realizacji drugiego eta-
pu budowy zachodniej ob-
wodnicy miasta. Pracy na 
pewno nie zabraknie.

— Wspomniał pan o  bu-
dowie rynku. Jest on 
rzeczywiście miastu 
potrzebny?
— Rynek to przecież ser-
ce każdego miasta i  jego 
wizytówka. To też swego 
rodzaju centrum kultural-
no – rozrywkowe, ale i go-
spodarcze,  przy którym 
gromadzą się mieszkańcy. 
I  wreszcie jest to zaplecze 
dla przyszłych inwestorów, 
którzy zechcą zagościć 
w  jego bezpośredniej bli-
skości. Dlatego tak ważne 
jest, by Radzionków miał 
swój rynek. Miałem oka-
zję oglądać efekty budowy 
rynku w Serocku – naszym 
mieście partnerskim i  mu-
szę przyznać, że byłem 
pod ogromnym wrażeniem 
tej inwestycji. Zapewne 
będziemy korzystać z  do-
świadczeń Serocka w  tej 
kwestii. 

— A  jak pana zdaniem, 
oceniane jest nasze mia-
sto na zewnątrz, wśród 
innych, sąsiednich gmin? 
— Osoby, które przyjeż-
dżają do Radzionkowa 
z  zewnątrz oceniają nasze 
miasto bardzo pozytywnie. 
Dostrzegają zachodzące 
zmiany. Nie spotkałem się 
z głosami, które negowały-

by nasze posunięcia, wręcz 
przeciwnie – są to oceny 
pozytywne, co mnie bar-
dzo cieszy.
— Na zakończenie proszę 
zdradzić, jak wygląda Ra-
dzionków pana marzeń.
(uśmiech) To przede wszyst-
kim miasto przyjazne jego 
mieszkańcom. Już dzisiaj 
Radzionków jest miastem, 
które wyróżnia się na tle 
innych gmin powiatu tarno-
górskiego. Chciałbym, żeby 
wszystkie zadania, o  któ-
rych tutaj mówiłem zostały 
zrealizowane. Mam też na-
dzieję, że uda się wreszcie 
przejąć drogi, te w centrum 
miasta, które obecnie są 
zarządzane przez staro-
stwo. Dzisiaj przypisuje się 
nam odpowiedzialność za 
ich stan. Nie boimy się tej 
odpowiedzialności, ale tyl-
ko wtedy gdy będziemy ich 
gospodarzami. Przyczyni 
się to wszystko do poprawy 
estetyki miasta, a  konse-
kwencją tego będzie to, że 
my – mieszkańcy – będzie-
my się czuć w  Radzionko-
wie jeszcze lepiej. Zachęci 
to innych do zamieszkania 
tutaj – oczywiście zapra-
szamy już dzisiaj.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

W związku z remontem 
skarpy na ul. Orzechow-
skiej, w  rejonie cmen-
tarza,  wkrótce nastąpi 
zmiana organizacji ru-
chu. Prosimy o  zacho-
wanie ostrożności!

Będzie zmiana
organizaji ruchu
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Podczas ostatniej sesji RM radni przyjęli uchwałę w spra-
wie wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2011 – 2013. Obowiązek opracowania takiego planu 
nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 
– Zakład Gospodarki Komunalnej w  Radzionkowie art. 21 
ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Plan mo-
dernizacji i  rozwoju obejmuje zadania na lata 2011 – 2013, 
które sfinansowane mają być ze środków własnych Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, pochodzących z odpisów amorty-
zacyjnych. Określa więc w szczególności: planowany zakres 
usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięcia roz-
wojowo – modernizacyjne, przedsięwzięcia racjonalizujące 
zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, a także nakłady 
inwestycyjne w poszczególnych latach.

(ab)

Uchwałę, w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publiczne-
go lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w  art.3 ust.3 ustawy o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji, podjęli radni podczas wrześniowej sesji RM. 
Projekt uchwały powstał w  związku z  nowelizacją ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała 
wprowadza rozwiązania umożliwiające zainteresowanym wy-
rażenie opinii i uwag do tworzonych aktów prawa miejscowe-
go, przewidując możliwość ich składania w wielu formach od 
przesyłania drogą elektroniczną, poprzez formę pisemną, na 
dyskusji publicznej kończąc. Pełna treść uchwały znajduje się 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w tym numerze „KR”.

(ab)

Plan wod.-kan.

Sprawne konsultacje

5 listopada o godzinie 17.30 w Centrum Kultury „Karolin-
ka” w Radzionkowie odbędzie się aukcja charytatywna 
połączona z kiermaszem rękodzieła. Impreza organi-

zowana jest przez Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodar-
czyka i pomysłodawczynię Magdalenę Dolibóg w ramach 
projektu „KORBA – zakręć Śląskiem”. Na aukcji i kiermaszu 
będzie można zakupić przedmioty wykonane ręcznie – biżu-
terię, obrazy, malowane T-shirty oraz inne rzeczy. Całe wy-
darzenie uświetni program artystyczny przygotowany przez 
gimnazjalistów – wokalistki, kabaret „Pod Obojczykiem” 
oraz formację taneczną FESS. Dochód zebrany podczas au-
kcji i kiermaszu zostanie przeznaczony na leczenie trzyletniej 
Zuzi Świerzy. 
Osoby, które chciałyby wesprzeć aukcję poprzez podarowa-
nie przedmiotów na licytację lub sprzedaż bądź datek finan-
sowy, proszone są o kontakt z Magdaleną Dolibóg (magda.
dol@wp.pl) lub Agnieszką Jochlik (amdj2012@op.pl).

Aukcja charytatywna
dla Zuzi

Wszystkie szatnie są wyposażone w pełny węzeł sani-
tarny. Ponadto na wyższej kondygnacji znajduje się 
pomieszczenie dla sędziów, instruktorów, mała sal-

ka sportowa oraz pomieszczenia MOSiRu, który jest zarządcą 
budynku.
Całość obsługuje galeria, z  której można wejść do spikerki 
znajdującej się bezpośrednio nad przestrzenią sali.
Sala sportowa posiada poliuretanową podłogę sportową na 
konstrukcji drewnianej. Istnieje możliwość podziału sali na 
trzy mniejsze przestrzenie za pomocą zawieszonych kotar. 
W  sali znajdują się składane trybuny na 199 osób. Główną 
arenę boiska stanowią: boisko do gry w piłkę ręczną, halową 
piłkę nożną, w które są dodatkowo wpisane boiska do ko-
szykówki oraz siatkówki. Obiekt ponadto posiada trzy boiska 
treningowe do gry w koszykówkę, trzy boiska treningowe do 
gry w siatkówkę. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zaplecza 
technicznego umieszczone zostały mozaiki, które gmina po-
zyskała z rozebranej części Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
— W tej chwili trwają procedury związane z uzyskaniem od-
powiednich pozwoleń na użytkowanie tego obiektu. Po do-
pełnieniu wszystkich formalności planujemy, że na przełomie 
października i  listopada nastąpi uroczyste otwarcie obiektu 
i  oddanie go do użytku — mówi Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa.
Koszt budowy sali wyniósł około 4,67 miliona złotych. Na 
jej realizację miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 
1,312 mln zł w  ramach Programu Rozwoju Wojewódzkiej 
Bazy Sportowej ze środków Skarbu Państwa i środków Mar-
szałka Województwa Śląskiego.

(ab)

Wkrótce otwarcie
Dokończenie ze str. 1

Dobiegają końca prace polegające na przebudowie 
placu przy ul. Kużaja w Radzionkowie. Miejsce to 
zyska zupełnie nowy wygląd. Zainstalowane są tam 

urządzenia do zabawy dla najmłodszych, fontanna oraz pod-
świetlane bloki kamienne z wykutymi najważniejszymi data-
mi w dziejach miasta. Wkrótce nastąpi otwarcie placu.
Szczegóły mieszkańcy Radzionkowa znajdą, na plakatach 
i stronie internetowej UM.

Plac Kużaja
niebawem gotowy
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O zaliczeniu do kategorii gminnej dróg, którymi za-
rządza obecnie Starostwo Powiatowe w  Tarnow-
skich Górach, dyskutowano podczas sesji Rady 

Miasta, która odbyła się 30 września. Ostatecznie radni je-
denastoma glosami za i dwoma wstrzymującymi się podjęli 
uchwałę w  sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
następujących ulic: Śródmiejskiej (od ul. Knosały do pl. Leto-
chów), Męczenników Oświęcimia (od ul. Schwallenberga do 
pl. Letochów), Szymały (od ul. Długiej do Unii Europejskiej), 
św. Wojciecha (od pl. Letochów do ul. Knosały). Do kategorii 
drogi gminnej zaliczony zostanie również ponad 300-metro-
wy odcinek ul. Knosały, łączący się z ulicą Sadową (obecnie 
droga wewnętrzna).
Do radzionkowskiego magistratu od lat wpływają skar-
gi mieszkańców, dotyczące m.in. odśnieżania i  sprzątania 
ulic, dlatego zdecydowano o  dokonaniu zmiany kategorii 
dróg w śródmieściu. W uzasadnieniu do niniejszej uchwały 
czytamy: „drogi te stanowią istotne elementy sieci drogo-
wej miasta z punktu widzenia poprawnego i  efektywnego 
funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta, gdyż służą 
miejscowym potrzebom”.

Niestety, Starosta Powiatowy nie wywiązał się z ustalonych 
wcześniej z burmistrzem Radzionkowa terminów. W związ-
ku z powyższym nie jest możliwe przejęcie dróg przez mia-
sto od 1 stycznia 2011 roku, jak planowano.

(ab)

Nowe
kategorie dróg

Kto w sobotni wieczór 2 października oglądał telewi-
zyjny show „Mam talent”, z  pewnością był mile za-
skoczony występem Tomka Mrozka, który – jak się 

okazało – jest mieszkańcem Radzionkowa. Chłopak zapre-
zentował przed wymagającym jury, energetyczny przebój 
„I  love rock’n’roll”. Swoim głosem porwał do zabawy pu-
bliczność i zdobył uznanie trójki jurorów.
— Świetny głos, barwę masz fantastyczną — ale nie dałeś 
z siebie chyba jeszcze wszystkiego! – komentowała Agniesz-
ka Chylińska. 
Znany z  ciętego języka Kuba Wojewódzki radził Tomko-
wi, by w półfinale wykrzesał z siebie jeszcze więcej energii, 
a będzie murowany sukces. Po takich ocenach, nie mogło 
być więc inaczej, jak tylko trzy razy TAK.
Tomkowi gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki, za kolejny 
etap, w którym będzie walczył o ścisły finał!

(ŁK)

Ma głos, ma talent, 
ma półfinał!

22 września nastąpił odbiór robót wodociągowych i ka-
nalizacyjnych, a także drogowych w kolejnym „gon-

ku” przy ulicy św. Wojciecha pomiędzy numerami 105 do 
107. Zakres robót objął wykonanie nowych sieci wod.-kan. 
wraz z przyłączami do budynków, a także wykonanie nowej 
nawierzchni drogi w technologii z kostki betonowej.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł łącznie 243 618,58 zł. 
Środki pochodziły ze środków własnych gminy.

Od 105 do 107

Czternastu uczniów, reprezentujących Szkołę Podstawo-
wą nr 1 im. Adama Mickiewicza, Szkołę Podstawową 
nr 2 im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Podstawowo 

– Gimnazjalnych z Rojcy, wzięło udział w zawodach latawco-
wych. Zmagania, które zorganizowało Radzionkowskie Towa-
rzystwo Społeczno – Kulturalne i Urząd Miasta Radzionków, 
odbyły się 26 września  na terenie boiska przy ul.  Sadowej. 
Idealna pogoda sprawiła, że latawce przygotowane przez 
dzieci bez najmniejszego problemu wzbiły się w niebo. W za-
wodach zwyciężyli Oskar Dybaś i Paweł Pakuła – ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy zdobyli dwa pierwsze 
miejsca. Na podium znalazły się także uczennice Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Zuzanna Mostek i Mag-
dalena Hanzel. Laureaci nagrodzeni zostali dyplomami, na-
grodami ufundowanymi przez Urząd Miasta oraz paczkami 
ze słodkimi upominkami od organizatorów. 

Latawce
na wietrze
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Miło nam poinformować, że Młodzieżowa Rada Mia-
sta Radzionków posiada już swoje oficjalne logo. 
Wybrane zostało spośród prac nadesłanych na 

konkurs ogłoszony przez młodzieżowych radnych. Ich zda-
niem najlepszą koncepcję przedstawił Błażej Hadzik, uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Ra-
dzionkowie. Prezentacja nowego loga odbyła się 15 wrze-
śnia, podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Tego 
dnia poznaliśmy też nazwisko laureata konkursu. Zwycięzca, 
który był obecny na posiedzeniu Rady, opowiedział także 
o swojej koncepcji. Jego zamierzeniem było przedstawienie 
dwóch wzajemnie obejmujących się osób, co symbolizować 
ma jedność i jednomyślność Rady.
(ŁK)

Młodzieżowe logo

Trzynastoma głosami za, radni podczas ostatniej sesji 
RM podjęli uchwałę w  sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radzionków.
Projekt został opracowany zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany tego planu. Gminna Ko-
misja Urbanistyczno-Architektoniczna, na posiedzeniach 
w  dniach 21 lipca oraz 4 sierpnia br., po zapoznaniu się 
z projektem zmiany planu i przeprowadzonej dyskusji wnio-
sła uwagi, które zostały uwzględnione w projekcie. Zgodnie 
z obowiązującym trybem formalno-prawnym, po przepro-
wadzeniu uzgodnień, projekt zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicz-
nego wglądu, które odbyło się w dniach od 5 do 25 sierpnia 
2010 r., a dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami 
miała miejsce 19 sierpnia 2010 r. W obowiązującym termi-
nie wpłynęło 15 pism zawierających 23 uwagi do zmiany 
planu, które zostały rozpatrzone przez burmistrza. Wszelkie 
rozwiązania projektu zmiany planu są zgodne z kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego określonymi w „Aktuali-
zacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radzionków”, zatwierdzonymi przez 
Radę Miasta uchwałą z dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi 
zmianami.
Pełna treść obszernej uchwały znajduje się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

(ab)

Zmiany w planie
zagospodarowania

Z  kolei sześcioro uczniów 
zostało uhonorowanych Na-
grodami Burmistrza II  stop-
nia. A są to: Marcin Hajda, 
Karol Dolibóg, Dagmara 
Wysocka, Karol Książek, 
Mateusz Bujoczek i  Da-
wid Orciuch. Marcin Hajda 
może pochwalić się wieloma 
osiągnięciami w  pływaniu. 
I  miejsce w  Mistrzostwach 
Radzionkowa w  pływaniu 
w kategorii do 15 lat chłop-
ców oraz I miejsce w Lidze 
Szkół Gimnazjalnych na dy-
stansie 200 stylem motylko-
wym to największe z  nich. 
Za udział w międzynarodo-
wych i  ogólnopolskich kon-
kursach matematycznych 
oraz konkursach wiedzy 
biblijnej i  historycznej zo-

stał wyróżniony Karol Do-
libóg, a  Dagmara Wysocka 
to uczestniczka i  laureatka 
olimpiad historycznych, hu-
manistycznych oraz języ-
ka angielskiego. Natomiast 
Karol Książek znalazł się 
w  gronie laureatów ogólno-
polskich konkursów z języka 
angielskiego oraz powia-
towego konkursu ortogra-
ficznego. Z  kolei Mateusz 
Bujoczek brał udział w kon-
kursach recytatorskich na 
szczeblu regionalnym i mię-
dzyszkolnym oraz w  kon-
kursie plastycznym i  orto-
graficznym. Ostatni uczeń, 
który otrzymał Nagrodę 
Burmistrza II   stopnia, to 
Dawid Orciuch. Znalazł 
się on w  czołówce powia-

towych mistrzostw w  piłce 
nożnej i  koszykowej oraz 
powiatowym turnieju w pił-
ce nożnej „Coca Cola Cup”.
Laureatami Nagrody Burmi-
strza III stopnia zostali nastę-
pujący uczniowie: Krzysztof 
Jasiok (konkursy i olimpiady 
historyczne, z języka angiel-
skiego i  plastyczne), Patryk 
Walczyk (turnieje i mistrzo-
stwa w judo), Monika Szoł-
tysik (okręgowe konkursy 
na prezentację w  języku 
angielskim, konkursy ma-
tematyczne), Wiktoria An-
czok (III i X miejsce w Ogól-
nopolskim konkursie Albus 
z  języka angielskiego 2009 
i  2010) i  Marcin Krzano-
wicz (turnieje plażowej piłki 
siatkowej).

Opr. (ab)

Dokończenie ze str. 1

Burmistrz nagrodził najlepszych

W  trakcie tego-
rocznych wakacji 
dużym zaintere-

sowaniem cieszył się kom-
pleks sportowy na Księżej 
Górze. Z  myślą o  naszych 
mieszkańcach, w  okresie 
letnim uruchomiono spe-
cjalny autobus linii 919, któ-
ry woził chętnych na teren 
MOSiRu. O  tym, że był to 
strzał w  dziesiątkę świad-
czy ilość pasażerów, która 
od 26 czerwca do 31 lipca 
skorzystała z  tej formy ko-
munikacji. Łącznie było to 
5836 osób. Autobus wyko-
nał w tym okresie aż 4 255,2 
kilometrów. 

(ŁK)

Sukces
wakacyjnego
autobusu
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WYDAWNICTWO KA

Dobiega końca realizacja zadania polegającego na bu-
dowie blisko 2,5 km ogólnodostępnych, wielofunkcyj-
nych ścieżek rekreacyjnych na Księżej Górze, co sta-

nowi kolejny etap zagospodarowania tego terenu. Inwestycja 
wykonana została w  ramach projektu „Dostosowanie terenu 
pogórniczego Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno – sporto-
wych mieszkańców gminy Radzionków, powiatu tarnogórskie-
go oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie”.
Inwestycja częściowo przebiega po śladzie istniejących ście-
żek pieszo – jezdnych, które posiadają nawierzchnię asfaltową. 
Pozostałe wykonane zostały w technologii ziemnej. Korzystać 
z nich będą mogli nie tylko spacerowicze, ale także miłośnicy 
jazdy na rolkach, rowerze i  zapaleni wędrowcy, uprawiający 
np. nordic walking, a zimą miłośnicy nart biegowych. Wszyst-
kie ścieżki są oświetlone. Powstało również pięć miejsc rekre-
acyjno – postojowych. W ramach projektu zamontowano 100 
ławek i 50 koszy na śmieci. Przygotowany został również mi-
niskatepark, specjalny tor do ekstremalnej jazdy z góry na ro-
werze, a także miejsca do gry w szachy i tenisa stołowego. Dla 
dzieci wybudowano park linowy, a  także siłownię z pełnym 
wyposażeniem, ścieżkę zdrowia oraz ścianki wspinaczkowe.
Koszt prac, które zostały przeprowadzone przez konsorcjum 
firm P.U.H. „Domax” i  P.P.H.U. „Factor”, to 1.887.665,95 zł. 
Środki zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Natomiast cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 2.432.000 zł.

(ab)

Ścieżki zdrowia

Do sali sesyjnej radzionkow-
skiego Urzędu Miejskiego 
przyszło także czworo na-
uczycieli tej szkoły.
Gabriel Tobor podziękował 
licealistom i  ich opiekunom 
za sukcesy odniesione w kon-
kursach. Dominika Orciuch, 
Marta Niejodek, Grzegorz 
Gierula, Artur Oleś, Karol 
Majewski i  Radosław Gor-
czyca pod opieką meryto-
ryczną anglistki Anny Labus 
i  nauczyciela geografii Ro-
mana Holewy zwyciężyli 
w  II  Konkursie „Moje miej-
sce na Ziemi” zorganizowa-
nym przez National Geogra-
phic Polska i  wydawnictwo 
Nowa Era. Spośród tysiąca 
nadesłanych z całej Polski  ze 
szkół ponadgimnazjalnych 
gazetek najlepsze było w ka-
tegorii Team Teaching – zda-
niem jury – czterostronicowe 
czasopismo zredagowane 
przez radzionkowskich lice-
alistów. — Opisaliśmy po an-
gielsku najciekawsze miejsca 
w  naszym mieście. Koledzy 
sami porobili zdjęcia — mówi 
Dominika Orciuch, licealistka 
z klasy IIIa. 
Wręczenie nagród odbyło się 
w  czerwcu w  Teatrze Polo-

nia w Warszawie. Poza uści-
skiem dłoni Martyny Wojcie-
chowskiej, która prowadziła 
uroczystość, młodzi radzion-
kowianie otrzymali bony to-
warowe do wykorzystania 
w Empiku oraz wydawnictwa 
National Geografic.
Z  kolei Magdalena Glanc 
z  klasy II c radzionkowskie-
go ogólniaka zwyciężyła 
w  Konkursie „Za wolność 
naszą i waszą. Wojna polsko 
– bolszewicka 1920” zorga-
nizowanym wiosną br. przez 
Śląskiego Kuratora Oświa-
ty i  NSZZ „Solidarność 80” 
pod patronatem wojewody 
śląskiego.
— Napisałam, jak w czasie jej 
trwania była przedstawiona 
wojna. Korzystałam głównie 
z  czasopisma „Kocynder” — 
wyjaśnia Magda. 
Po słowach uznania i podzię-
kowaniach burmistrz Gabriel 
Tobor wręczył nastoletnim 
zwycięzcom konkursów 
oraz nauczycielom torby 
z  upominkami. Spotkanie 
zakończyło się mniej oficjal-
nymi rozmowami przy kawie 
i ciastkach.

(BR)

Od połowy września na stronie internetowej Klubu 
Sportowego „Ruch” Radzionków dostępne są fil-
miki podsumowujące wydarzenia, które odbyły się 

w naszym mieście. Spoty można oglądać na stronach:
www.radzionkow.tv, www.ruchradzionkow.com/tv/
Aktualny filmik przedstawia skrót wydarzeń, które odbyły się 
podczas tegorocznych wakacji. Serwis informacyjny będzie 
pojawiać się cyklicznie, raz w miesiącu.

Filmiki o mieście

Licealiści
u burmistrza
Dokończenie ze str. 1
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Chociaż pogoda nie 
dopisała, VIII Mi-
strzostwa Radzion-

kowa w  Tenisie Ziemnym 
mężczyzn i kobiet doszły do 
skutku. Odbywały się one 
w weekend 11 i 12 września 
na kortach radzionkowskie-
go MOSiRu. Organizatorzy 
dziękują zawodnikom za 

profesjonalna grę i  świetną 
postawę.
Przedstawiamy wyniki w po-
szczególnych kategoriach:

Kobiety:
I miejsce Marta Francik
II miejsce Małgorzata 
Podgórska
III miejsce Gabriela Sławik

Tenis ziemny - znamy wyniki

Okazuje się, że nie tylko na zdjęciach dobrze wypada 
się z rodziną! Świetnie zaprezentowały się rodzinne 
pary deblowe i mikstowe podczas I Rodzinnego Tur-

nieju Tenisa Ziemnego zorganizowanego w sobotę, 25 wrze-
śnia przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionko-
wie. Jest to już czwarty turniej tenisowy zorganizowany w tym 
roku na kortach Księżej Góry. Chętnych było wielu, ale ze 
względów organizacyjnych (ośrodek posiada tylko dwa korty) 
do turnieju przyjęto 8 par w pierwszym stopniu pokrewień-
stwa np. matka z synem, ojciec z córką, dziadek z wnuczkiem, 
rodzeństwo, małżeństwa. Przy pięknej jesiennej pogodzie po 
niemal siedmiogodzinnej rywalizacji wszyscy zawodnicy zo-
stali wyróżnieni i nagrodzeni. Dziękujemy panu Andrzejowi 

Rodzinnie z rakietą

Sławikowi za wsparcie finansowe turnieju. Wyniki:
I miejsce: Jacek i Michał Olesz (tata i syn)
II miejsce: Karol i Adam Kostrzewa (tata i syn)
III miejsce: Adam i Marta Francik (tata i córka)
IV miejsce: Gabriela i Robert Sławik (mama i syn)
V miejsce: Bogdan i Sebastian Rosiek (tata i syn)
VI miejsce: Marian i Małgorzata Podgórski (tata i córka)
VII miejsce: Alina i Marek Kuczka (żona i mąż)
VIII miejsce: Jan i Adam Piontek (tata i syn)
Wszystkich miłośników tenisa ziemnego zapraszamy do ko-
rzystania z kortów na Księżej Górze, które są dostępne przez 
całą dobę. Korty posiadają nawierzchnię syntetyczną oraz 
oświetlenie.

Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Ra-
dzionkowie zapra-

sza do udziału w konkursie 
„Fauna i flora Księżej Góry”, 
którego celem jest promocja 
przyrody księżogórskiego par-
ku. Uczestnikiem konkursu 
może być każdy fotografują-
cy bez względu na miejsce 
zamieszkania. Zdjęcia powin-
ny być wykonane w formie 
cyfrowej o minimalnej roz-
dzielczość 2560x1712. Każ-
dy uczestnik konkursu może 
zgłosić dowolną ilość fotogra-
fii. Zdjęcia należy przesyłać na 
adres: mosir@cidernet.pl lub 
dostarczyć nagrane na płycie 
CD najpóźniej do 31 grudnia 
2010 r. Każdy uczestnik kon-
kursu może zgłosić dowolną 
ilość fotografii. Najlepsze pra-
ce zostaną nagrodzone oraz 
wydrukowane i zaprezento-
wane w galerii MOSiRu.
Regulamin konkursu znajduje 
się na stronie www.mosir.ra-
dzionkow.pl.

Konkurs fotograficzny
IV miejsce Anna Skrzypulec

Mężczyźni:
Kategoria do 27 lat:
I miejsce Radosław Stylec
II miejsce Michał Olesz
III miejsce Adam Jamrozy

Kategoria 28 – 34 lata:
I miejsce Sebastian 
Kostrzewa
II miejsce Wojciech Najuch
III miejsce Michał Zalewski

Kategoria 38 – 49 lat
I miejsce Mariusz Gontarz
II miejsce Adam Francik
III miejsce Marek Hus

Kategoria powyżej 49 lat
I miejsce Marek Kopyto
II miejsce Marian 
Podgórski
III miejsce Władysław 
Leszko
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Jesienny Weekend
z Polskim Filmem

Jesień sprzyja wizytom w kinie. A gdyby tak cały weekend zaplanować właśnie z kinem? 
Jest okazja, bo Kino „Karolinka” zaprasza na jesienny weekend z najnowszymi produk-
cjami polskiej kinematografii. Jakie to produkcje, ktoś zapyta?  Film Jana Jakuba Kolskie-
go „Wenecja” z Magdaleną Cielecką i Erykiem Lubosem w rolach głównych, najnowsza 
komedia Juliusza Machulskeigo „Kołysanka” oraz Piotr Adamczyk i Adam Woronowicz, 
czyli… „Święty interes”. Ale po kolei.

WENECJA
23 października 2010,
sobota, godz. 17.00 
gatunek: dramat obyczajowy 
czas trwania: 110 minut
„Wenecja” opowiada histo-
rię pewnej podróży, która się 
nie odbyła. Historię, w  której 
siła marzeń pozwoliła zamie-
nić zalaną piwnicę rodzinnej 
posiadłości w  najbardziej ro-
mantyczne miasto na Ziemi. 
Na granicy dwóch światów 
pewien chłopiec stanie się 
mężczyzną. To w „weneckiej” 
piwnicy, gdy za oknem prze-
wala się wojenna zawierucha, 
rozbudzone zostaną wielkie 
nadzieje i namiętności.
Film oparty jest na prozie wy-
bitnego polskiego pisarza Wło-
dzimierza Odojewskiego. Od 
swojego debiutu w  latach 50. 
Odojewski otrzymał niemal 
wszystkie najważniejsze na-
grody literackie. Jest również 
wymieniany jako jeden z kan-
dydatów do Literackiej Nagro-
dy Nobla.
reżyseria: Jan Jakub Kolski
obsada:
Magdalena Cielecka
Eryk Lubos
Grażyna Błęcka-Kolska
Marcin Walewski
Teresa
Budzisz-Krzyżanowska
Mariusz Bonaszewski
Agnieszka Grochowska

KOŁYSANKA
23 października 2010,
sobota,  godz. 19.00
gatunek: czarna komedia
czas trwania: 95 minut
W  zagadkowych okolicz-
nościach znikają kolejno 
mieszkańcy i  goście pewnej 
malowniczej miejscowości. 
Atmosfera, jak w  najlepszych 
filmach sensacyjnych, gęstnie-
je ze sceny na scenę, a moto-
rem potęgującym napięcie jest 
prowadzone przez policjantów 
śledztwo. Jednak tropy urywa-
ją się, a niewinne ofiary nadal 
giną bez śladu, jakby zapadły 
się pod ziemię.
Wartka, pełna nieoczekiwa-
nych zwrotów akcja fragment 
po fragmencie odsłania mrocz-
ną tajemnicę. Ale Juliusz Ma-
chulski nie byłby sobą, gdyby 
nie było przede wszystkim… 
śmiesznie, oczywiście! Strasz-
nie śmiesznie…
reżyseria: Juliusz Machulski
obsada:
Robert Więckiewicz
Małgorzata Buczkowska
Janusz Chabior
Krzysztof Stelmaszyk
Katarzyna Kwiatkowska
Filip Ochiński
Weronika Kosobudzka
Julia Janiszewska
Jakub Bargiel
Patryk Bargiel
Ewa Ziętek

ŚWIĘTY INTERES
24 października 2010,
niedziela, godz. 19.00
gatunek: komedia
czas trwania: 86 minut
„Święty interes” to najnowsza 
komedia Macieja Wojtyszki. 
Film opowiada o  dwóch bra-
ciach (Piotr Adamczyk i Adam 
Woronowicz), którzy wracają 
do rodzinnej wsi na pogrzeb 
dawno niewidzianego ojca. 
Okazuje się, że w  spadku 
odziedziczyli jedynie rozpa-
dającą się stodołę wraz ze 
starą, rozklekotaną Warszawą 
M-20. Losy samochodu bu-
dzą ogromne zainteresowanie 
mieszkańców wsi, gdyż wieść 
gminna niesie, że w przeszłości 
należał on do biskupa Karo-
la Wojtyły. Przekonani o  cu-
downej, uzdrawiającej mocy 
pojazdu, ludzie chcą odkupić 
auto od spadkobierców. Ci zaś 
mają nadzieję, że sprzedaż po-
jazdu pozwoli im wydobyć się 
z finansowych tarapatów. Tym 
bardziej, że Leszek ma dość 
pracy sprzątacza w  Szwecji, 
zaś na Janku ciążą ogromne 
hazardowe długi.
reżyseria: Maciej Wojtyszko
obsada:
Piotr Adamczyk
Adam Woronowicz
Patricia Kazadi
Anna Łopatowska
Maria Winiarska
Wojciech Skibiński
Krzysztof Jędrysek
Dorota Landowska

Bilety na każdy seans –10 zł do nabycia w Impresariacie. Karnet na trzy seanse –20 zł

Arabeska
po raz siódmy
VII Festiwal Dziecięcych 
i  Młodzieżowych Zespołów 
Tańca Nowoczesnego „Ara-
beska” ruszy 27 listopada  
o godzinie 9.00. 

Festiwal ma charakter konkur-
su, w którym udział mogą brać 
zespoły amatorskie, prezentu-
jące własne, autorskie układy 
i formy taneczne. Oceny będą 
dokonywać profesjonalni tan-
cerze i  choreografowie, któ-
rzy zasiadają w  jury festiwa-
lu. Ocenie podlegać będzie: 
technika i precyzja wykonania, 
opracowanie choreograficzne, 
ogólny wyraz artystyczny, es-
tetyka i dobór strojów.
Ponieważ najważniejszym 
celem organizatora jest pro-
mowanie twórczości mło-
dych tancerzy oraz integracja 
środowisk związanych z  tań-
cem jury przyznawać będzie 
wyróżnienia I, II i  III stopnia. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
dostarczenie do impresariatu 
naszej placówki czytelnie wy-
pełnionego zgłoszenia, płyty 
z  nagraniem konkursowym 
oraz wpłacenie na konto kosz-
tu uczestnictwa w nieprzekra-
czalnym terminie do 12  listo-
pada 2010. 
Cele wydarzenia wciąż pozo-
stają te same m.in. integracja 
środowisk tworzących ama-
torski ruch taneczny, pre-
zentacja dorobku artystycz-
nego amatorskich zespołów 
tanecznych, wymiana po-
mysłów i  doświadczeń w  za-
kresie pracy z  dziecięcymi 
i  młodzieżowymi zespołami 
tanecznymi, promowanie 
dziecięcej i  młodzieżowej 
twórczości tanecznej, popu-
laryzacja walorów artystycz-
nych i wychowawczych.
Karta zgłoszenia zespołu do 
udziału w VII Festiwalu Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Tańca Nowoczesnego 
„Arabeska” 2010 oraz regula-
min wydarzenia są do pobra-
nia na stronie internetowej 
www.arabeska.art.pl 
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W  ramach Cidrowskiej Je-
sieni Kulturalnej w  Cen-
trum Kultury „Karolinka” 
27 listopada, w  sobotę 

koncert zagra grupa „CREE”. Początek 
koncertu godz. 19.00.
Zespół został założony w  1993 roku 
w  Tychach przez Sebastiana Riedla 
i  Sylwestra Kramka. Nazwę Cree po-
mógł wymyślić ojciec Sebastiana, Ry-
siek Riedel, który zawsze fascynował 
się życiem i historią Indian. Sam także 
wspominał, że chciałby mieć zespół 
o  takiej nazwie. Syn spełnił marzenie 
ojca i tak powstał zespół Cree.
Ogólnopolski debiut Cree odbył się 
w  1997 r. podczas I  Festiwalu Młodej 
Kultury a  pierwszym sukcesem było 
zdobycie Grand Prix VI Olsztyńskich 
Nocy Bluesowych. Kolejnym wydarze-
niem dla zespołu był zarejestrowany 
przez TVP, koncert na ,,FAMIE” w Świ-
noujściu. Następnym etapem na drodze 
Cree do zaprezentowania swojej twór-
czości szerszej publiczności był koncert 

w Sali Kongresowej w Warszawie, jako 
support przed Johnem Mayallem.
W grudniu 1998 roku zespół rozpoczął 
współpracę z  wytwórniami Pomaton 
EMI i Scena FM i nagrał swoją pierwszą 
płytę. Zarejestrowano wówczas cały 
materiał z poprzedniej płyty, wprowa-
dzając drobne korekty w  brzmieniu 
utworów i dodając jeden nowy utwór 
pt. ,,Czyja to wina, może Twoja też…”
W roku 2000, wokalista zespołu Cree, 
Sebastian Riedel zajął 2 miejsce w ka-
tegorii: najlepszy wokalista bluesowy 
w  plebiscycie miesięcznika ,,Twój Blu-
es”. Jednym z najważniejszych, jak nie 
najważniejszym wydarzeniem tego 
roku dla zespołu było podsumowanie 
dziesięcioletniej działalności artystycz-
nej. Z  tej okazji zespół wydał płytę 
pt. ,,Parę lat”, umieszczając na niej 
10 utworów z  poprzednich płyt (kilka 
w  innych aranżacjach), w  tym jeden 
nowy ,,Parę lat”.
6 czerwca 2009 r. miało miejsce kolej-
ne ważne wydarzenie w historii zespo-

łu. W pięknej scenerii Teatru Śląskiego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w  Ka-
towicach, przy współudziale orkiestry 
kameralnej AUKSO z Tychów pod kie-
rownictwem Marka Mosia, dyrygenta 
i  dyrektora orkiestry, zespół Cree ob-
chodził kolejny swój jubileusz 15 rocz-
nicy działalności artystycznej. Gośćmi 
koncertu byli: Józef Skrzek, Krzysztof 
Głuch, Marek Gruszka, Jan Gałach 
i Adrian Fusch. Koncert ten został udo-
kumentowany i wydany na płycie audio 
„15” , a wkrótce pojawi się również pły-
ta DVD.
Mottem zespołu i jego myślą przewod-
nią są słowa często używane przez Se-
bastiana Riedla: ,,Żeby żyć trzeba grać, 
żeby grać trzeba żyć”.

Zespół CREE tworzą:
Sebastian Riedel (voc, g)
Sylwester Kramek (g)
Lucjan Gryszka (bg)
Adam Lomania (p, hmnd)
Tomasz Kwiatkowski (dr)

Żeby żyć trzeba grać, żeby grać trzeba żyć!



Kurier Radzionkowski8 (39) październik 201010

Informujemy, iż coroczna nieodpłatna zbiórka liści z  te-
renu miasta od mieszkańców, organizowana przez 
Urząd Miasta, odbędzie się w następujących terminach: 

20  i 27  października oraz 17 listopada. Każdy mieszka-
niec powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w worki 
do wywozu liści (dowolna wielkość i kolor).
Worki z  liśćmi należy wystawić przed posesję do godzi-
ny   10.00 w  wyznaczonych dniach. Zbiórka zakończy się 
w kolejnym dniu od daty wyznaczonej do wystawienia wor-
ków. Worki z liśćmi będą odbierane przez firmę ALBA eko-
serwis Sp. z o.o. z Radzionkowa.
Wszelkie informacje w tym temacie można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/388-87-78.

Jesienny wywóz liści

Na podstawie otrzymanych wyników badań o stanie jako-
ściowym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Urząd 
Miasta Radzionków informuje, że jakość wody dostarczanej 
mieszkańcom jest zgodna z obowiązującymi normami. 

Jakość wody

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Gabrieli Wawrzyńczok
z powodu śmierci

Matki

składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor 

oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

W  dniach od 18 do 22 października delegacja 
przedstawicieli kilku radzionkowskich instytucji 
związanych z edukacją wyjedzie na Łotwę. Wi-

zyta będzie związana z realizacją projektu Comenius Regio 
- Radzionkowa z łotewskim miastem Dobele.
Przypomnijmy, że partnerstwa w ramach programu Come-
nius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wy-
miany najlepszych praktyk i rozwijania struktur współpracy 
międzynarodowej. Z obydwu miast zaangażowane są cztery 
instytucje związane z edukacją. W Radzionkowie koordyna-
torem jest Urząd Miasta, a w projekt zaangażowane będą 
również: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Szko-
ła Podstawowa nr 2 oraz Centrum Kultury „Karolinka”.
Wszelkie działania projektu finansowane z  dotacji unijnej 
będą obejmowały przede wszystkim: spotkania robocze 
wszystkich partnerów w projekcie, wymianę pracowników 
zaangażowanych w  edukację szkolną, wymianę doświad-
czeń i  najlepszych praktyk, konferencje, seminaria, warsz-
taty i kampanie informacyjne, publikację i upowszechnianie 
materiałów wypracowanych przez nauczycieli i  uczniów, 
językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w pro-
jekcie oraz upowszechnianie rezultatów projektu.
 —Dzięki projektowi pracownicy i nauczyciele podniosą swo-
je umiejętności w dziedzinie informatyki, będą mieli okazję do 
wymiany doświadczeń i pomysłów z łotewskimi partnerami. 
Uczniowie z kolei zdobędą nowe umiejętności i będą mieli 
okazję do zawarcia nowych znajomości — mówi Agniesz-
ka Jochlik, nauczycielka języka angielskiego z Gimnazjum 
im.  Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.

Wyjazd na Łotwę

Nie można wyrzucać do pojemnika z odpadami komu-
nalnymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, jak również baterii i akumulatorów. Skorzystaj 
z wyznaczonych punktów zbiórki tych odpadów, 
a w znacznym stopniu przyczynisz się do ochrony 
środowiska. 

Każdy mieszkaniec naszej Gminy może od 2007 roku 
oddać BEZPŁATNIE zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny w „GMINNYM PUNKCIE ZBIÓRKI ZUŻYTEGO 

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I  ELEKTRONICZNEGO” zor-
ganizowanym na terenie firmy „Alba” przy ul. Sikorskiego 5, 
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 
17.00. Ponadto mieszkańcy mają możliwość oddania zużyte-
go sprzętu elektrycznego i  elektronicznego w  innych punk-
tach, których wykaz można znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej (Menu – Ochrona Środowiska).
Natomiast baterie i  akumulatory są zbierane w wyznaczo-
nych przez Urząd Miasta 8 punktach na terenie gminy, 
w  specjalnych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach 
(więcej informacji na www.eko.radzionkow.pl – w  dziale 
Odpady). Zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów organizu-
je się przy współpracy z organizacją odzysku „REBA” i firmą 
ALBA, a  obejmuje baterie i  akumulatory małogabarytowe 
stosowane w  aparatach fotograficznych, sprzęcie zdalnego 
sterowania, zegarach, zabawkach, aparatach słuchowych, 
kalkulatorach, elektronarzędziach, systemach alarmowych, 
oświetleniu awaryjnym, kamerach video, telefonach komór-
kowych, przenośnych komputerach itp. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu Referatu Ochrony Środowiska (32) 388-87-78, lub 
w firmie „Alba” tel. (32) 396–92–12 (13).
UWAGA! Zarówno akcja zbiórki baterii jak i  zużyte-
go sprzętu elektrycznego i  elektronicznego NIE OBEJ-
MUJĄ ODPADÓW ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW 
SAMOCHODOWYCH!
Informujemy, że w I półroczu 2010 r. zebrano 0,96 Mg odpa-
dów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Przypominamy również, że zgodnie z  ustawą o  zużytym 
sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym kupujący nowy 
sprzęt dla gospodarstwa domowego może oddać zużyty 
sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, sztuka za sztukę, 
a sprzedający ma obowiązek go BEZPŁATNIE przyjąć. Na-
tomiast ustawa o  bateriach i  akumulatorach zobowiązuje 
sprzedawcę detalicznego baterii przenośnych lub akumu-
latorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży 
przekracza 25m2 , do przyjęcia BEZPŁATNIE selektywnie 
zebranych zużytych baterii przenośnych i  akumulatorów 
przenośnych.

Zbiórka
zużytego sprzętu
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W 2010 roku przyznane zostały nagrody European 
Language Label – znak jakości dla nowatorskich 
inicjatyw w  dziedzinie nauczania i  uczenia się 

języków obcych nauczycielom, których cechuje oryginal-
ność, twórczość i entuzjazm w nauczaniu języków obcych, 
za działania przeprowadzone w roku szkolnym 2009/2010. 
Kryteria brane pod uwagę w tegorocznym konkursie to:
• innowacyjność, kreatywność i nowatorstwo; 
• entuzjazm i osobiste zaangażowanie; 
• wykraczanie poza standardowe metody nauczania.
Nagroda European Language Label może być przyznawana 
nauczycielowi, który w ostatnim roku szkolnym przygoto-
wał i zrealizował ciekawe i nowatorskie zajęcia czy innego 
rodzaju działania dla dzieci/uczniów lub społeczności lo-
kalnej; a swoją pracę wykonuje zawsze rzetelnie i sumien-
nie. Takie były założenia konkursu organizowanego w Pol-
sce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję 
Narodową programu „Uczenie się przez całe życie” oraz 
MEN. Laureaci - którzy wyłaniani są w  drodze konkursu 
projektów - otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane 
przez Komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczno-
ści i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej. Z dumą, 
chcemy się podzielić wiadomością o  sukcesie nauczycie-
la języka angielskiego naszego gimnazjum – mgr Sylwii 
Piekarczyk, która została laureatem konkursu jako jedna 
z dwóch nauczycieli reprezentujących szkoły gimnazjalne 
w całej Polsce. Została ona laureatką konkursu, uzyskując 
Europejską Odznakę Językową za prowadzenie innowacyj-
nych zajęć Science in English, które odniosły już niejeden 
sukces nie tylko na arenie lokalnej ale i międzynarodowej. 
Co ważne, zajęcia te swoją atrakcyjnością przyciągają co-
raz więcej młodych ludzi z  Radzionkowa, pozwalając im 
atrakcyjnie spędzić czas wolny, jak również poznać tajniki 
biologii i otaczającego nas świata w języku angielskim po-
przez nowoczesne technologie informacyjne. Zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej współtworzonej ra-
zem z uczniami w formie bloga – www.spiekarczyk.blog-
spot.com. Strona prowadzona jest wyłącznie w języku an-
gielskim, co pozwala na praktyczne zastosowanie języka 
obcego oraz nowoczesnych technologii informacyjnych 
poprzez zamieszczanie na niej nagrań video, prezentacji, 
zdjęć czy wspólnie wypracowanych na zajęciach mate-
riałów. Otrzymane wyróżnienie jest ogromnym sukcesem 
całej naszej gimnazjalnej społeczności – uczniów, nauczy-
ciela prowadzącego, nauczycieli wspomagających oraz Dy-
rekcji. Wszystkim za zaangażowanie i włożone w projekt 
serce dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Ceremonia wręczenia certyfikatów ELL odbędzie się 
w grudniu 2010r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Gimnazjum
im. O. Wrodarczyka
odnosi kolejny sukces!

W czwartek, 23 września 2010 r. odbył się VI  Rajd 
Historyczny pod hasłem: „Społeczne porozu-
mienia 1980 na Śląsku”. Grupa 7 uczniów ra-

dzionkowskiego LO pod przewodnictwem mgr Romana 
Holewy stawiła się wczesnym rankiem w Katowicach, aby 
dołączyć do uczestników rajdu z innych szkół regionu. 
Pierwszym punktem programu był udział w  wykładzie 
w Katowickim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, któ-
ry dostarczył nam informacji na temat genezy ruchu soli-
darnościowego w Polsce oraz uwarunkowań politycznych, 
które towarzyszyły jego narodzinom. Kolejnym etapem 
autokarowej eskapady stała się jastrzębska kopalnia „Zo-
fiówka”. Miejsce to słynie z podpisanych w 1980 r. porozu-
mień między ówczesną Komisją Rządową a Międzyzakła-
dowym Komitetem Strajkowym. Bardzo interesująca była 
wizyta w kopalnianej cechowni, gdzie po dziś dzień mieści 
się figura św. Barbary – „pamiętającej” tamte wydarzenia. 
Następnie, dzięki gościnności organizatorów zasiedliśmy 
do obiadu, podczas którego mogliśmy wysłuchać opowie-
ści Jana Bożka, który podzielił się z  nami wspomnienia-
mi z kopalnianych strajków oraz ostatecznego zwycięstwa 
„Solidarności”. Ostatnim punktem programu był wyjazd do 
huty „Katowice” w Rudzie Śląskiej. Nie ulega wątpliwości, 
że miejsce to dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. 
Mogliśmy na własne oczy ujrzeć wielki piec, obserwować 
przelewanie „surówki” do specjalnych kadzi, poczuć gorą-
co walcowni średniej i doświadczyć niesamowitego huku 
towarzyszącego tlenowemu uszlachetnianiu stali. W hucie 
„Katowice” ponownie spotkaliśmy związkowców szczycą-
cych się udziałem w ratyfikowaniu porozumień 1980 roku. 
Na zakończenie otrzymaliśmy sporo materiałów z prasy hi-
storycznej, które wzbogaciły nasze wyobrażenie o tamtych 
czasach.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za gościnę oraz cie-
kawą propozycję zdobywania wiedzy.

Magdalena Glanc kl. II c 
w imieniu uczniów LO w Radzionkowie, uczestników

VI Rajdu Historycznego

Rajd szlakiem
„Solidarności”
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się 
widoczna na fotografii rzeźba z drewna. 

Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: 
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby 
czekają torby z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Przedstawiony na zdjęciu kamień z wykutymi 
datami 1326, 1951 i 1998 znajduje się u zbiegu ulic 
św.  Wojciecha i Knosały. 
Nagrodę otrzymują: Łukasz Brzezina i osoba, która 
wysłała maila z adresu phu.tibor@gmail.com
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie... Pod takim hasłem 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich od kilku lat zaprasza 
do odwiedzania ciekawych miejsc, położonych w połu-

dniowej Polsce. Do tej pory nasze wyjazdy koncentrowały się 
na miejscach leżących na Śląsku Opolskim i Dolnym Śląsku. 
Tym razem wybraliśmy się na wschód od Radzionkowa - do 
Małopolskiej Ziemi Bocheńskiej. Na naszą pielgrzymko - wy-
cieczkę pojechaliśmy (tradycyjnie już) w ostatni piątek i sobo-
tę sierpnia br. Trudno w kilku zdaniach opisać miejsca, które 
obejrzeliśmy, dlatego w telegraficznym skrócie postaram się je 
przybliżyć.
Pierwszym miejscem naszej wyprawy było Benedyktyńskie 
Opactwo w  Tyńcu. W  podziemiach i  na parterze budynku 
dawnej biblioteki opactwa zobaczyliśmy ekspozycję, na któ-
rej prezentowane są zabytki związane z  historią tynieckiego 
opactwa. W Tyńcu czekała na nas niespodzianka – „pogadan-
ka z mnichem”. Był nim ojciec Jan Paweł, będący mnichem 
od 30 lat. Po opuszczeniu tynieckiego Opactwa, przenieśliśmy 
się do Niepołomic, gdzie zwiedziliśmy Muzeum niepołomickie 
mieszczące się w Zamku Królewskim. Odwiedziliśmy również 
zabytkowy Kościół p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, wy-
budowany w  latach 1349-1358 przez Kazimierza Wielkiego 
- Sanktuarium św. Karola Boromeusza, nazywany „klejnotem 
wśród kościołów wieku XIV”. Dosłownie, „za miedzą” – odwie-

dziliśmy Parafię MB Różańcowej w Jazach, liczącą „aż” 2 lata. 
Kolejnym przystankiem naszej wędrówki było „królewskie mia-
sto” – Bochnia. Zwiedziliśmy przepiękną bazylikę p.w. św. Mi-
kołaja. Poznaliśmy jej historię - ściśle związaną ze Świętą Kingą 
i miastem. Potem spacerowaliśmy po starówce bocheńskiej, by 
po obfitym posiłku zjechać ponad 300 m pod ziemię szybem 
„Campi”. Wchodziliśmy w  zakamarki kopalni – uzdrowiska, 
zwiedzając m.in. piękną kaplicę św. Kingi. Nie lada frajdą był 
zjazd na ponad 150 metrowej zjeżdżalni na poziom „Ważyn”. 
Po wyjeździe spod ziemi podziwialiśmy ponad stuletnią ma-
szynę wyciągową z  napędem parowym. Wieczorny spacer 
po doskonale podświetlonej Bochni oraz pobyt w uzdrowisku 
solnym „Sutoris” dopełnił pierwszego dnia naszej wędrów-
ki. Nazajutrz opuściliśmy Bochnię i  pierwszym przystankiem 
było XVII wieczne miasto – zbudowane „od zera” z polecenia 
i za pieniądze Stanisława Lubomirskiego. W Nowym Mieście 
Wiśnicz zwiedziliśmy wczesnobarokowy kościół p.w. Wniebo-
wzięcia NMP. Ksiądz kustosz, z wykształcenia historyk - pięknie 
przedstawił nam nie tylko historię kościoła, ale również historię 
innych zabytków tego pięknego miasta. Z kościoła, spacerem 
przeszliśmy do Koryznówki - miejsca wypoczynku Jana Ma-
tejki. W malowniczym dworku z ogrodem mieści się obecnie 
prywatne muzeum rodziny malarza. Po muzeum oprowadzała 
nas prawnuczka szwagierki mistrza Jana, bardzo ciekawie od-
słaniając nam ciekawostki z życia tej rodziny, zwłaszcza z okre-
su życia malarza. Kolejny spacer zaprowadził nas do potężnej 
twierdzy - zamku Kmitów i Lubomirskich. 
Po rozstaniu z Nowym Wiśniczem przybyliśmy do malowniczej 
Lipnicy Murowanej. Zwiedziliśmy kościół św. Szymona, którego 
udokumentowana historia sięga XII w. jak również zabytkowy 
kościół św. Andrzeja Ewangelisty oraz klub św.  Szymona. Po 
obiedzie „u Ułana” udaliśmy się na południe do Sanktuarium 
św. pustelników – Świerada i Benedykta w Tropiu.

U św. Kingi, św. Szymona i...

Dokończenie na sąsiedniej stronie
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informa-
cji o  swojej działalności, planach i  zamierzeniach. Jed-

nocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być 
dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Ko-
lejny numer „Kuriera” ukaże się w  połowie listopada. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Ra-
dzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie 
do 25.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesła-
nych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

Od września 2010 roku zajęcia Science in English, któ-
re od roku prowadzone były w Gimnazjum im. Ojca 
Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie z ogromnym 

sukcesem, otrzymały miano INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ. 
Dzięki temu młodzież naszej szkoły może brać udział w nich aż 
dwa razy w  tygodniu. Są to zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, 
zupełnie bezpłatne dla naszych uczniów.
W tym roku szkolnym zajęcia przybrały nieco odmienny kształt. 
Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym spotkają się raz 
w tygodniu w szkolnej pracowni multimedialnej, która jest nie-
zbędna do prowadzenia tego typu zajęć, a drugi raz widzą się 
ONLINE. Trzeba nadmienić, że spotkania prowadzone są wy-
łącznie w języku angielskim, co podnosi poziom trudności tych 
zajęć. Omawiane tematy ściśle wiążą się z biologią, fizyką oraz 
chemią, a materiały przygotowywane są specjalnie na potrzeby 
uczniów przez nauczyciela prowadzącego we współpracy me-
rytorycznej z nauczycielami wyżej wymienionych przedmiotów.
Mogłoby się wydawać, że zainteresowanie tego typu zajęcia-
mi, ze względu na ich specyfikę nie będzie duże, jednak gru-
pa uczniów, która uczęszcza na zajęcia, to młodzi, wspaniali, 
pełni entuzjazmu ludzie, którzy całe swoje serce i umiejętności 
wkładają w  to, co robią. Podczas zajęć pokazują swoje eks-
perymenty, nagrania oraz prezentacje Power Point, opisujące 
omawiane zagadnienia. Ponadto, uczniowie są współautorami 
strony internetowej, na której umieszczają wyniki swojej pracy – 
www.spiekarczyk.blogspot.com – naturalnie, wszystko w języku 
angielskim. Na tej również stronie można poznać uczestników. 
Podczas cotygodniowych spotkań online, przeprowadzamy qu-
izy, rozmawiamy poprzez komunikatory, omawiamy zagadnienia 
wcześniej poznane, oglądamy filmy, czy rozwiązujemy zadania 
interaktywne.
Zajęcia Science in English zostały zarejestrowane również w Na-
rodowej Bazie Programu eTwinning, jako projekt partnerski ze 
szkołą w Holandii - CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland i od 
października 2010 wspólnie będziemy tworzyć projekty oraz 
eksperymenty, a dwa razy w miesiącu będziemy spotykać się 
podczas videokonferencji (...).

Prowadząca zajęcia Science in English
Sylwia Piekarczyk

Science in English

Tragedia powodzi, która dotknęła w maju i czerwcu br. 
wiele miejscowości w Polsce, nie miała sobie równych 
w  ciągu ostatnich dziesięcioleci. I  choć dotkliwe dla 

poszkodowanych były straty, jakie ponieśli, to równie waż-
na była pomocna dłoń ludzi. Z  inicjatywy Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich działającego przy parafii św. Wojciecha 
w  Radzionkowie, przy wsparciu ks. proboszcza tej parafii 
zorganizowano akcję udzielenia pomocy powodzianom. 
5   czerwca br. z parafii p.w. św. Wojciecha w Radzionko-
wie został wysłany transport z darami dla powodzian. Pod-
czas zaledwie trzech dni zebrano w parafii 25 ton darów: 
materiałów budowlanych oraz środków czystości, środków 
odkażających, koców, pościeli, obuwia, naczyń, odzieży, 
środków higieny, a także sprzętu niezbędnego do usuwania 
skutków powodzi. Dary zbierane były w  kościele parafial-
nym oraz w wyznaczonych kilku sklepach w Radzionkowie. 
Materiały budowlane i transport ufundowała firma AG ROL-
BUD. Dary dostarczono do parafii p.w. św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Podraju (jest to dzielnica na peryferiach 
Czechowic – Dziedzic). Ta rolnicza parafia została prawie 
cała zalana w maju 2010 r. Dla 960 mieszkańców tej małej 
wiejskiej parafii była to wtedy praktycznie pierwsza mate-
rialna pomoc – zwłaszcza dla ludzi, którzy nie byli ubezpie-
czeni przed zalaniem. Ksiądz proboszcz podrajskiej parafii 
– Leszek Bogacz, składa jeszcze raz serdeczne podziękowa-
nie całej parafii radzionkowskiej – wszystkim ofiarodawcom. 
W  ich intencji odprawił Mszę św. w  dniu 6 czerwca oraz 
5 września br. W  uroczystościach w  Podraju wzięli udział 
przedstawiciele firmy AG Rolbud, wespół z  delegacją Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich naszej parafii. Ogniwem łą-
czącym te dwie parafie jest osoba księdza Stefan Gruszki 
- budowniczego kościoła w Podraju oraz wikarego w latach 
1968-71 w  Radzionkowie. Ksiądz Stefan, który obchodzi 
w tym roku 50-lecie swojej posługi kapłańskiej, był obecny 
podczas uroczystości 5 września br. Doskonale pamięta on 
swój pobyt w Radzionkowie i za naszym pośrednictwem po-
zdrawia wszystkich parafian z Radzionkowa.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Radzionkowie dzięku-
je wszystkim, którzy włączyli się w  akcję pomocy bliźnim 
z Podraju.

I. Musialik
sekret. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Parafia – parafii

Mimo kapryśnej pogody przeprawiliśmy się do sanktuarium 
przez jezioro Czchowskie przy pomocy wiszącego ruchomego 
mostu. Po zwiedzeniu Sanktuarium przeprawiliśmy się promem 
na drugi brzeg zalewu, by po kilkuminutowym spacerze wspiąć 
się na dziedziniec zamku Tropsztyn w  Wyczyszczce. Dzięki 
obecnemu współwłaścicielowi zamku poznaliśmy część jego 
tajemnic związanych z  ukrytym prawdopodobnie tam skar-
bem Inków. Po zwiedzeniu zamku i jego lochów, wypiciu kawy 
na piątej kondygnacji baszty zamkowej – powędrowaliśmy do 
naszego autokaru, którym powróciliśmy (mimo kapryśnej aury 
– w dobrych nastrojach) do Radzionkowa. 

I. Musialik - sekret. SRK

U św. Kingi...
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INFORMACJA 

Informuję, iż w dniu 30 września 2010 roku na LVI sesji, 
Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr LVI/464/2010 w sprawie udzielenia przez Gminę Radzionków w 2011 roku pomocy finansowej Starostwu 
Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie”;

2. Uchwałę Nr LVI/465/2010 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji 
pn. „Przebudowa ul. Orzechowskiej w Radzionkowie” przez Gminę Radzionków i Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 

Górach;
3. Uchwałę Nr LVI/466/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
4. Uchwałę Nr LVI/467/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
5. Uchwałę Nr LVI/468/2010 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych;
6. Uchwałę Nr LVI/469/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwała Nr LVI/470/2010 w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntu;
8. Uchwała Nr LVI/471/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Radzionków;
9. Uchwałę Nr LVI/472/2010 w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013;
10. Uchwałę Nr LVI/473/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku pu-

blicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji;

11.Uchwałę Nr LVI/474/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków 
na okres 14 dni. 

Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk 

Uchwała Nr LVI / 464 / 2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie udzielenia przez Gminę Radzionków w 2011 roku pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich 
Górach na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie”.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 w zw. z art. 220 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje

§ 1.
1. Gmina Radzionków wyraża wolę udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na reali-

zację zadania pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie”.

2. Wysokość pomocy finansowej udzielanej na realizację zadania wymienionego 
w punkcie 1 niniejszej uchwały wyniesie 200.000,00 zł i będzie przekazana z budżetu Gminy Radzionków na 2011 rok.

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji określone zostaną w umowie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński
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UCHWAŁA NR LVI/473/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) 

Rada Miasta Radzionków, uchwala co następuje: 
§ 1. 

Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 2. 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radzionków; 
2. Formie przeprowadzenia konsultacji - należy przez to rozumieć udostępnienie projektu aktu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, 

zwanego dalej „BIP” lub ogłoszenie projektu aktu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radzionków lub 
w środkach masowego przekazu lub przeprowadzenie dyskusji publicznej; 

3. Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, w dziedzi-
nach dotyczących ich działalności statutowej; 

4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Radzionków; 
5. Projekcie aktu - należy przez to rozumieć projekt aktu prawa miejscowego, podlegający konsultacjom; 
6. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Radzionków; 
7. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Radzionków; 
8. Statucie organizacji - należy przez to rozumieć aktualny w dacie przeprowadzania konsultacji akt ustrojowy organizacji, zarejestrowany we właści-

wym rejestrze, jeżeli przepis szczególny tego wymaga, określający przedmiot działalności organizacji, zgodny z przedmiotem konsultacji; 
9. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873 z późn. zm.). 
§ 3. 

1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „radą” polegają na zasięgnięciu jej opinii co do przedłożonego projektu aktu. 
2. Burmistrz przedkłada radzie pisemny projekt aktu wraz z uzasadnieniem. 
3. Rada wyraża swoją opinię o projekcie aktu pisemnie w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia i przedkłada ją Burmistrzowi. 
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3 oznacza rezygnację rady z prawa do jej wyrażenia. 
5. Tryb określony w ust. 2- 4 ma zastosowanie również w przypadku, gdy z inicjatywą uchwałodawczą wystąpią uprawnione podmioty, po przeka-

zaniu Burmistrzowi projektu aktu wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Rady Miasta, w trybie określonym w statucie. 
§ 4. 

1. Burmistrz wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie na BIP informacji zawierającej, w szczególności: 
1) projekt aktu wraz z uzasadnieniem; 
2) formę przeprowadzenia konsultacji, termin, miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu aktu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może umieścić informację, o której mowa w ust.1 w środkach masowego przekazu. 
§ 5. 
1. Termin składania uwag i wniosków określa Burmistrz, przy czym nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wszczęciu 

procedury konsultacji w BIP. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miasta Radzionków. 
2. Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone: 
1) w formie pisemnej; 
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 

w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elekronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 
3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków 

należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania 
organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia 
uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej. 

§ 6. 
Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozosta-

wia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia. 
§ 7. 

1. Burmistrz: 
1) rozpatruje uwagi i wnioski; 
2) sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem. 
2. Sprawozdanie, o którym w ust. 1 pkt 2 dołącza się do projektu aktu przedkładanego Radzie Miasta. 
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie BIP. 

§ 8. 
Burmistrz może przeprowadzić konsultacje nad projektem aktu w formie dyskusji publicznej. W takim wypadku tryb określony w § 4 - § 7 niniejszej 

uchwały stosuje się odpowiednio. Z przebiegu dyskusji sporządza się protokół, który stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania Burmi-
strza z przeprowadzonych w tej formie konsultacji. 

§ 9. 
1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach przeprowadzonych w oparciu o niniejszą 

uchwałę. 
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy. 

§ 10. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński
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Sport

W  dniu 10 wrze-
śnia br. trzecio-
ligowa drużyna 

wyjechała do Kamp-Lintfort 
w  Niemczech, by tam 
uczestniczyć w  35.   jubi-
leuszowym Międzynaro-
dowym Turnieju Piłki Siat-
kowej „Kali-Cup 2010”. 
W tym roku w rozgrywkach 
uczestniczyło dwanaście 
żeńskich drużyn z  Belgii, 
Niemiec, Holandii, Hiszpa-
nii i Polski. Po raz pierwszy 
w  turnieju uczestniczyła 
druga drużyna z Polski, mia-
nowicie KS Iskra Kamieniec.
Drużyna Sokoła piąty raz 
skorzystała z  zaproszenia 
gospodarzy – klubu spor-
towego Volleyball Verein 
Kamp-Lintfort e.V. Pierwszy 
etap turnieju (grupowy), na-
sze dziewczęta wygrały bez 
straty seta, pewnie wygry-
wając grupę. Drugi dzień 
zmagań zaczął się od po-
rażki MKS Sokół Radzion-
ków w półfinale z pierwszą 
drużyną gospodarzy i  to 
one weszły do finału. W fi-
nale gospodynie z Volleyball 
Verein Kamp-Lintfort  e.V 
przegrały z  drużyną TuS 
Hattingen. Nasza reprezen-
tacja w małym finale wygra-
ła z Verberger TV, zajmując 
trzecie miejsce w turnieju.
Naszych czytelników infor-
mujemy też, że rozgrywki 
ligowe rozpoczęły się już 
na dobre, a  nasza drużyna 
popełniła falstart. W pierw-
szych dwóch kolejkach 
grając pierwszy mecz z So-

snowcem na wyjeździe 
i  drugi z  Czeladzią u  sie-
bie, przegraliśmy kolejno 
3:0 i  3:1. Boli szczególnie 
ta druga porażka z  MCKS 
Czeladź. Mecz rozgrywany 
na swoim terenie z  benia-
minkiem III ligi kobiet nie 
powinien przysporzyć aż 
tyle problemów, a  jednak. 
Nieoczekiwany brak dwóch 
podstawowych zawod-
niczek na meczu, w  tym 
rozgrywającej przez którą 
przechodzi każda akcja, 
doprowadził do porażki. 
Trzecia kolejka miała być 
rehabilitacją zarówno dla 
KPKS Halemba jak i dla nas, 
ponieważ obydwie drużyny 
nie zdobyły jeszcze punk-
tów. Trudny wyjazdowy 
mecz okazał się zwycięski 
dla MKS Sokół Radzionków 
1:3. Mobilizacja, koncen-
tracja i  świadomość swoich 
możliwości spowodowały, 
że z  Rudy Śląskiej wrócili-
śmy w  dobrych nastrojach. 
Łatwych meczy nie ma, 
a wygrana na wyjeździe cie-
szy podwójnie. 

Kolejne mecze to: u  siebie 
z  MKS Dąbrową Górniczą 
i  wyjazd do Lublińca. Ju-
niorki MKS Sokół Radzion-
ków są po dwóch kolejkach, 
w których u siebie przegrały 
z  Olimpią Katowice, a  na 
wyjeździe wygrały z  AZS 
Katowice.

Kazimierz Gwóźdź

Sokół Rojca

Drużyna UNITED Mevago zdobyła puchar Burmistrza 
Turnieju Piłki Nożnej IO CUP 2010. Finałowy mecz 
rozegrany został 3 października. Dopisali kibice 

i dopisała pogoda. Na drugim miejscu uplasował się zespół 
Figaro Team. Na podium znalazła się jeszcze drużyna IF Zen 
Team.
W  finałowym meczu od samego początku nie brakowa-
ło emocji. Pierwszą bramkę w  meczu zdobyli zawodnicy 
IF  Zen Team i to oni w pierwszej części głównie byli przy 
piłce. Jednak drużyna UNITED Mevago rozkręcała się z mi-
nuty na minutę, by ostatecznie zdobyć aż trzy bramki. Mecz 
zakończył się więc wynikiem 3:1. Na zakończenie rozgry-
wek odbył się sportowy festyn. Dodajmy, że królem strzel-
ców turnieju IO CUP 2010, który przez wszystkie wrześnio-
we weekendy odbywał się na boiskach na Księżej Górze, 
okazał się Marcin Nikiel (Młode Wilki). Zdobył aż 12 goli! 
Najlepszym piłkarzem turnieju wybrany został Tomasz Wró-
blewski (United Mevago), natomiast za najlepszego bramka-
rza uznano Sebastiana Frankiewicza (Figaro Team).
W  tegorocznym turnieju wzięła udział rekordowa ilość 
272  zawodników z 24 drużyn. Szczegółowe informacje na 
temat przebiegu meczów i tabelę wyników można znaleźć na 
oficjalnej stronie turnieju www.iocup.pl. IO CUP 2010 zor-
ganizowała Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego 
Koło w Radzionkowie wraz z Urzędem Miasta Radzionków 
i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radzionkowie. 

(ŁK)

UNITED Mevago
zwycięzcą IO CUP 2010

Nasza gmina od lat wspiera finansowo Klub Sportowy 
„Ruch” Radzionków. Kolejnym krokiem zacieśnienia 
współpracy było podpisanie 27 września w stadiono-

wej kawiarence Klubu umowy sponsoringowej. Podpisy pod 
dokumentem złożyli burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, 
prezes „Ruchu” Radzionków Tomasz Baran i wiceprezes klubu 
Andrzej Urzędniczok. W ramach umowy miasto zobowiązało 
się do przekazania klubowi w sezonie 2010/2011, 300 tys. zł.
W zamian za to klub będzie promować w  trakcie rozgrywek 
sportowych, hasło ostatniej kampanii promocyjnej miasta – 
„Radzionków – miasto moich inwestycji”. 
Hasło to pojawi się na koszulkach, banerach, tablicy medialnej, 
stronie internetowej, stronach gazetki klubowej, biletach, karne-
tach i plakatach. Poza tym raz w miesiącu na stronie interne-
towej zamieszczony zostanie również spot prezentujący relację 
z najważniejszych wydarzeń w mieście. Spot reklamujący kam-
panię „Radzionków – miasto moich inwestycji” pojawi się po-
nadto przed rozpoczęciem, jak i w przerwie meczu na stadio-
nie „Ruchu”. Dodajmy, że w tym roku do klubu trafiła pierwsza 
część przekazanej kwoty w wysokości 122 tys. zł.

(ŁK)

Miasto sponsoruje
„Ruch” Radzionków


