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Ulica Sienkiewicza
już gotowa

Wizyta w Doniecku

Pod pamiątkową tablicą kwiaty złożył burmistrz Gabriel Tobor.

Pamięci deportowanych Górnoślązaków

mOsir   > 9

w styczniu 1945 r. do 
katorżniczej pracy w głąb 
Związku radzieckiego 
wywieziono ponad 50 tys. 
mieszkańców Górne-
go Śląska. wielu z nich 
przetrzymywanych było 
w hitlerowskich obozach. 
Z wywózki do domu wracał 
co piąty deportowany. 
aby uczcić pamięć trage-
dii Śląskiej, 29 września 
w doniecku na ukrainie 
odsłonięta została tablica 
upamiętniająca deporto-
wanych.

W uroczystości, której przewodniczyli abp. Wiktor Skworc, bp zaporoski Marian Buczek i bp 
greckokatolicki z Doniecka Stefan Meniuk, udział wzięli m.in.: marszałek województwa śląskie-
go Mirosław Sekuła, wicewojewoda Piotr Spyra, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, se-
kretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, przedstawiciele Instytutu 
Pamięci Narodowej, delegacje kopalń, przemysłu węglowego i wydobywczego, a także dele-
gacja z Radzionkowa z burmistrzem Gabrielem Toborem na czele. Dzień później – 30 września 
na Uniwersytecie w Doniecku odbyła się konferencja na temat deportacji. 
Z Doniecka radzionkowska delegacja przywiozła ziemię, która będzie złożona do urny i zosta-
nie jednym z eksponatów powstającego właśnie – w budynku starego dworca PKP – Centrum 
Dokumentacji Deportacji ZSRR w 1945 roku. W ośrodku udostępniona zostanie ekspozycja sta-
ła „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”, a także dokumenty i eksponaty dotyczące 
historii miasta. Dodajmy, że Centrum powstaje przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodo-
wej. Aktualnie trwają prace remontowe budynku. Pieniądze na modernizację obiektu gmina 
pozyskała ze środków Unii Europejskiej. Planowane otwarcie wystawy odbędzie się w lutym 
2015 r. – w siedemdziesiątą rocznicę wywózek. 

Zakończyła się przebudowa ulicy Sienkie-
wicza. Jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze „Kuriera Radzionkowskiego”, prace 
obejmowały wykonanie nowej nawierzchni, 
przebudowę chodnika od strony budynków 
o numerach parzystych oraz budowę chod-
nika od strony budynków o numerach nie-
parzystych.
Powstały również zjazdy do przyległych 
nieruchomości. Warto wiedzieć, że zadanie 
zostało w całości sfinansowane z budżetu 
gminy. Wartość inwestycji to ponad 270 tys. 
złotych. Uroczystości rozpoczęła Msza Św., w której wzięła udział delegacja naszego regionu.

Myśliwce
nad miastem

samoloty F-16 przeleciały nad Radzion-
kowem z  okazji 63. rocznicy powstania 
Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólnopolskie 
obchody zainaugurowała Msza Święta 
w  kościele pw. św. Wojciecha. W  uroczy-
stości, która odbyła się 11 października, 
wzięli udział przedstawiciele dowództwa 
Sił Powietrznych, dowództwa Wojsk Ra-
diotechnicznych oraz weterani Wojsk Ra-
diotechnicznych z  całego kraju. Dowódcę 
Sił Powietrznych RP gen. broni Lecha Ma-
jewskiego reprezentował gen. bryg. Michał 
Sikora.
Po zakończeniu Mszy Świętej odbyła się 
zbiórka pododdziałów 3. Wrocławskiej Bry-
gady Radiotechnicznej. Podczas uroczy-
stego apelu przed Centrum Kultury „Karo-
linka” uhonorowano żołnierzy, a  sztandar 
Radzionkowa został udekorowany „Odzna-
ką za wybitne zasługi dla Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. 
W imieniu organizacji sztandar miasta od-
znaczył płk. Edward Ziemski.

fot. Z. Taul
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Andrzej Sławik
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
z klubu Ruch Autonomii Śląska

Miasto
nowoczesnych inwestycji

Zasiadając w  ławach sejmiku woje-
wództwa Śląskiego podkreślał pan, że 
będzie wspierał władze radzionkowa. 
jakie działania, jako radny, podjął pan 
na rzecz miasta? co uważa pan za swój 
największy dotychczasowy sukces?
Moja współpraca z władzami Radzionkowa 
układa się bardzo dobrze. Za jeden z ostat-
nich sukcesów uznaję wprowadzenie na 
sesję sejmiku i podjęcie stosownej uchwały 
dotyczącej utworzenia Aglomeracji Bytom, 
która bezpośrednio dotyczy dwóch gmin 
– Bytomia i Radzionkowa. Dzięki temu By-
tomskie Przedsiębiorstwo Komunalne bę-
dzie mogło pozyskiwać dodatkowe środki 
zarówno z Unii Europejskiej, jak i z  innych 
źródeł zewnętrznych na rozwój sieci wod-
no-kanalizacyjnej na terenie obydwu gmin. 
Podczas sprawowania funkcji radnego ak-
tywnie pilotowałem również pozyskanie 
środków unijnych dla Radzionkowa na bu-
dowę ogrodu botanicznego na Księżej Gó-
rze i  remont Centrum Kultury „Karolinka”. 
Dzięki rozmowom prowadzonym w  Mini-
sterstwie Skarbu i pozyskaniu środków dla 
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń 
udało mi się doprowadzić do wyciszenia 
zepsutego wentylatora w szybie przy ulicy 
Zofii Nałkowskiej w Rojcy, który przez kilka 
miesięcy utrudniał życie mieszkańców na-
szego miasta. Jako radny staram się także 
działać na rzecz innych miast i gmin nasze-
go regionu. W ostatnim czasie pomogłem 
Tarnowskim Górom w  pozyskaniu blisko 
1,5 mln zł na budowę systemu informacji 
o mieście. Pilotuję także wniosek o dofinan-
sowanie systemu monitoringu w  Tarnow-
skich Górach. We wszystkich działaniach 
przyświeca mi jeden cel: działać na rzecz 
mieszkańców Górnego Śląska. Dodam, że 
te wszystkie przedsięwzięcia udało mi się 
zrealizować w przeciągu 1,5  roku sprawo-
wania mandatu radnego. 

jest pan mieszkańcem radzionkowa. 
Proszę powiedzieć, jakich inwestycji 
potrzebuje miasto? czego nam jeszcze 
brakuje?
Radzionków ma bardzo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę. Inwestycje przeprowadzone 

w  ostatnich latach robią naprawdę impo-
nujące wrażenie. Do pełni szczęścia bra-
kuje nam rynku z prawdziwego zdarzenia 
z atrakcyjnymi lokalami użytkowymi. Mam 
nadzieję, że ta inwestycja w  najbliższych 
latach zostanie zrealizowana, choć zdaję 
sobie sprawę, że wymaga sporych nakła-
dów finansowych. Podczas moich spotkań 
z  burmistrzem Gabrielem Toborem naro-
dziły się też kolejne pomysły, na przykład 
stworzenia na Księżej Górze centrum kon-
ferencyjno-szkoleniowego z  nowocze-
snym zapleczem hotelowym. Inwestycja 
z pewnością przyciągnęłaby do miasta ko-
lejnych inwestorów. Tym bardziej, że mamy 
już na Księżej Górze rozbudowaną bazę re-
kreacyjno-sportową. Ponieważ społeczeń-
stwa europejskie starzeją się i przybywa se-
niorów, warto pomyśleć o budowie domu 
spokojnej starości z dobrze wyposażonym 
zapleczem medycznym. 

radzionków był jednym z sygnatariuszy 
deklaracji tarnogórskiej, której celem 
jest podjęcie działań zmierzających do 
rozwoju gospodarczego regionu. jest 
to wspólne przedsięwzięcie kilku gmin 
powiatu tarnogórskiego. jak pan ocenia 
tę inicjatywę?
Województwo śląskie w najbliższych latach 
stanie przed wielką szansą dynamicznego 
rozwoju. Nasz region w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014  -2020 otrzyma 
ponad trzy miliardy euro dotacji do roz-
dysponowania! Będzie to największa pula 
środków w  kraju. Przed Śląskiem nie lada 
wyzwanie. Ważne, aby nasze wojewódz-
two stało się regionem zapewniającym 
mieszkańcom wysoki standard dostępno-
ści do usług publicznych, a  jednocześnie 
było miejscem nowoczesnej i  zaawanso-
wanej technologicznie gospodarki opartej 
na wiedzy i innowacji. W te priorytety do-
skonale wpisuje się inicjatywa Izby Przemy-
słowo-Handlowej w  Tarnowskich Górach 
i lokalnych samorządów, które tworzą tzw. 
„Biały Śląsk” – obszar, w którym przez wieki 
wydobywano rudy srebra. Lotnisko, rozbu-
dowany węzeł kolejowy, autostrady, atrak-

cyjne tereny pod zabudowę, mnogość te-
renów zielonych i  rekreacyjnych, to tylko 
niektóre z  atutów tego obszaru. Już dziś 
działa tutaj ponad 40 tys. podmiotów go-
spodarczych. Oczywiście jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Brakuje przede wszystkim in-
nowacyjnych przedsiębiorstw i  ośrodków 
badawczo-rozwojowych. Tę lukę możemy 
wypełnić w  najbliższych latach właśnie 
dzięki unijnym dotacjom. Działając w struk-
turach sejmiku województwa śląskiego 
będę dokładał starań, aby idea rozwoju 
„Białego Śląska” zyskała szerokie poparcie 
władz regionu. Zainwestowanie unijnych 
dotacji w tę część województwa przyczyni 
się w znaczny sposób do wykreowania Ślą-
ska jako miejsca innowacyjnej gospodarki. 
Musimy zdać sobie sprawę, że przyszłość 
naszego województwa to gospodarka 
oparta na wiedzy i  kooperacji jednostek 
samorządu lokalnego, przedsiębiorców 
i świata nauki. 

w  swoich wystąpieniach podkreśla 
pan swoje związki z  Górnym Śląskiem. 
w  ostatnim czasie lokalne media alar-
mują, że nasz region się wyludnia. jakie 
działania powinny zostać podjęte, aby 
zatrzymać ten negatywny trend?
Ślązacy nie opuszczają regionu z pobudek 
ideowych czy politycznych. Wyjeżdżają za 
chlebem. Na Zachodzie kuszą ich atrakcyj-
ne oferty pracy i  lepsze zarobki. Drama-
tyczną konsekwencją emigracji jest powol-
ne, acz sukcesywnie wyludnianie się Śląska. 
Wielopokoleniowe rodziny przechodzą do 
przeszłości. Nie ma komu przekazać trady-
cji i  zwyczajów. Tożsamość śląska zanika. 
Nie możemy patrzeć obojętne na emigra-
cję Ślązaków. Niestety nieudolna polityka 
rządu w  kwestiach gospodarczych i  brak 
spójnej wizji rozwoju rynku pracy sprawia, 
że Polskę i nasz region opuszczają przede 
wszystkim osoby w  sile wieku, często do-
skonali fachowcy w  swoich dziedzinach. 
Niskie zarobki, brak dogodnych rozwiązań 
dla sfery mikro-, małych i  średnich przed-
siębiorstw, uwłaczająco niskie stawki za-
siłków dla osób potrzebujących wsparcia, 
powodują, że jedynym rozwiązaniem dla 
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wielu wydaje się emigracja. Aby odwrócić 
ten trend, niezbędne wydaje się wpro-
wadzenie odpowiednich rozwiązań sys-
temowych na szczeblach regionalnych. 
Każdy region jest inny – nie można więc 
wprowadzać wszędzie jednakowych roz-
wiązań ekonomicznych. Śląsk najbardziej 
potrzebuje spójnego programu związane-
go z  pobudzaniem rynku pracy. Nigdzie 
indziej w Polsce nie ma tak dużej pustki po 
upadku przemysłu ciężkiego. Trzeba zna-
leźć rozwiązania, które pozwoliłyby ożywić 
regionalną gospodarkę, a  ta powinna być 
oparta w dużej mierze na usługach. Ostat-
nio mocno angażuję się w  tworzenie tras 
rowerowych szlakami górnośląskich sank-
tuariów, wokół których mogłaby powstać  
baza okołoturystyczna.

Na koniec porozmawiajmy chwilę 
o przyszłości. jakie zadania będzie pan 
chciał zrealizować jeszcze w tej kadencji 
na rzecz lokalnej społeczności?
Będę aktywnie wspierał starania Bytomia 

i  Radzionkowa w  pozyskiwaniu środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej 
w latach 2014-2020. Radzionków ma szanse 
pozyskać kilkanaście milionów dotacji na 
rewitalizację Rojcy. Będę również nakłaniał 
władze Bytomia i Radzionkowa do idei bu-
dowy centrum logistycznego. Trzeba wyko-
rzystać nasze atuty komunikacyjne – bliskie 
położenie lotniska w Pyrzowicach, przebie-
gające w pobliżu naszych miast autostrady 
i  drogi szybkiego ruchu oraz rozbudowa-
ny węzeł kolejowy. Takie centrum byłoby 
szansą nie tylko rozwoju obydwu gmin, ale 
stworzyłoby też nowe miejsca pracy. Udało 
mi się również w ostatnim czasie zorganizo-
wać spotkania z minister rozwoju regional-
nego Elżbietą Bieńkowską, a   także z mar-
szałkiem Mirosławem Sekułą i burmistrzem 
Radzionkowa Gabrielem Toborem na temat 
pozyskania środków na rewitalizację zde-
gradowanych terenów naszego miasta. 

dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: łukasz Karkoszka

Ulica Anieli Krzywoń 
przejezdna
dobiega końca przebudowa ulicy Anieli 
Krzywoń. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły 
się w kwietniu i obejmowały wykonanie sied-
miometrowej nawierzchni asfaltowej, jedno-
stronnego chodnika o szerokości dwóch me-
trów i ścieżki rowerowej.
– Organizacja ruchu w  tej części miasta pozo-
stawiała wiele do życzenia. Mieszkańcy narze-
kali przede wszystkim na stan techniczny drogi. 
Jednak dzięki tej inwestycji udało się połączyć  
ulicę Orzechowską i Księżogórską z drogą woje-
wódzką 911 ciągiem komunikacyjnym o  nowej 
nawierzchni – mówi Marcin Szczygieł, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 
UM Radzionków. Dodaje, że realizacja tego 
zadania przyczyniła się do poprawy bezpie-
czeństwa kierujących pojazdami, rowerzy-
stów oraz pieszych. Wykonane zostało także 
oświetlenie drogi i  oznakowanie. Całkowity 
koszt zadania to 2,8 mln zł.
Warto dodać, że gmina otrzymała na ten cel 
ponad 1,4 mln zł dotacji z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji w  ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój w województwie śląskim. Celem progra-
mu jest udzielanie jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowych z  budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych 
w zakresie przebudowy, budowy lub remon-
tów dróg powiatowych i gminnych. 

inwestycje

Przemawiał również Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa, gen. bryg. Michał Sikora oraz 
płk w  stanie spoczynku Wojciech Bonczek, 
prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotech-
ników „Radar”, który z  rąk Gustawa Jochlika 
– radnego  Sejmiku Województwa Śląskiego, 
odebrał odznakę „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Ślaskiego”. Na zakończenie wystąpiła Or-
kiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Bytomia 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. 
Podczas imprezy można było także zobaczyć 
najnowszą stację radiolokacyjną NUR-15M. 
Warto wiedzieć, że NUR-15M jest radarem 
polskiej produkcji, który może śledzić ponad 
250 samolotów, śmigłowców lub bezzało-
gowców jednocześnie.  NUR-15M to tzw. ra-

dar trójwspółrzędny – może określić zarówno 
wysokość, odległość, jak i azymut śledzonego 
obiektu. Dodajmy, że w styczniu Ministerstwo 
Obrony Narodowej podpisało umowę na do-
stawę kolejnych ośmiu tego typu stacji radio-
lokacyjnych. Na miłośników militariów czeka-
ły także stanowiska promocyjne wojska oraz 
grup rekonstrukcji historycznej, w tym Grupy 
Operacyjnej Śląsk, „Bravo November” oraz  17. 
Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmecha-
nizowanej. 
Warto dodać, że w tym roku przypada także 
40. rocznica utworzenia w Radzionkowie po-
sterunku radiolokacyjnego oraz 5. rocznica 
działalności Stowarzyszenia Żołnierzy Radio-
techników „Radar”. 

Uroczysta zbiórka pododdziałów 3. Wojskowej Brygady Radiotechnicznej.

 Myśliwce nad miastem

(mm)

O  świcie, 4 grudnia mieszkańców 
radzionkowa obudzą melodie gór-
niczych utworów odegrane przez mu-
zyków w  górniczych mundurach. Pra-
gniemy wrócić do tej wyjątkowej tradycji, 
rozpoczynając świętowanie Dnia Górnika 
właśnie w ten sposób. 

O  godz. 9.00 w  kościele pw. św. Wojcie-
cha odbędzie się Msza Święta ofiarowana 
przez Klub Emerytów Górniczych w  Ra-
dzionkowie. Następnie pod figurą św. 
Barbary w Miniskansenie zostaną złożone 
wiązanki kwiatów, a w Restauracji Figaro 
odbędzie się biesiada górnicza, na którą 
bezpłatne wejściówki będzie można 
odebrać w  Urzędzie Miasta Radzionków 
(Referat Promocji Miasta i  Aktywności 
Społecznej, pokój nr 19, II piętro) od 18 li-
stopada. 

Barbórka
Zaproszenie
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Z sesji rminwestycje

Podczas październikowej sesji rady miasta radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę w trybie bezprzetargowym targowiska miejskiego  dotych-
czasowemu zarządcy, czyli Klubowi Sportowemu „Ruch” Radzion-
ków.  
Przypomnijmy, że w  kwietniu rozpoczęła się budowa nowego 
targowiska. W sierpniu do dyspozycji mieszkańców oddany został 
parking na ponad 180 miejsc. Targowisko będzie miało ok. 350 m 
długości i  23 m szerokości. Jego nawierzchnia zostanie wyłożo-
na kostką brukową. Na nowym targowisku powstanie ponad 
250 miejsc handlowych, dziesięć z nich będzie przystosowanych 
do handlu z  samochodów ciężarowych. Prace mają zakończyć 
się do końca bieżącego roku, a  targowisko zostanie oddane do 
użytku na początku 2014 roku. Dodajmy, że zadanie jest w całości 
finansowane z budżetu gminy Radzionków. Koszt inwestycji wy-
nosi 1 mln 495 tys. zł. 

(mm)

„Ruch” Radzionków 
zarządcą targowiska 

sukces frekwencyjny ubiegłorocznego jarmarku świąteczne-
go przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nic dziw-
nego, że trwają już przygotowania do drugiej edycji, która w tym 
roku odbędzie się w dniach 13-15 grudnia. Na placu Letochów 
rozmieszczonych zostanie kilka stylowych stoisk handlowych, 
w których będzie można  kupić ozdoby świąteczne, przysmaki 
kuchni śląskiej i prezenty pod choinkę. Stoiska przystrojone będą 
w girlandy, choinki i lampki. W ramach jarmarku odbędzie się też 
wspólne kolędowanie. Szczegółowe informacje na temat wyda-
rzenia będzie można znaleźć na stronie: www.radzionkow.pl. 

(łK)

Świąteczny jarmark

uroczyste obchody dnia Edukacji Narodowej w Radzionkowie 
odbyły się 14 października w Centrum Kultury „Karolinka”. Podczas 
spotkania burmistrz miasta Gabriel Tobor wręczył zasłużonym na-
uczycielom nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Danuta Minas i  Ewa Klim-
kowicz z  Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, 
Agnieszka Mościńska z Przedszkola nr 3, Barbara Buchacz z Przed-
szkola nr 4 i Joanna Krakowiak z Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wro-
darczyka. Specjalne wyróżnienia przyznano także absolwentom 
radzionkowskich szkół za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury i  sportu. Nagrodę I  stopnia otrzymali: Wiktoria Walczyk 
i Paulina Jacek ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Victoria Jarząbek 
z  Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Z  kolei nagrodami 
II stopnia uhonorowano: Paulinę Ślązak, Krystynę Gawleńską, Ma-
cieja Cholewę i Krzysztofa Jasioka z Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka w  Radzionkowie. Nagrodę III stopnia otrzymali: Mi-
chał Leciej ze Szkoły Podstawowej nr 1, Magda Niejodek i  Jakub 
Chmielewski ze Szkoły Podstawowej nr 2, a  także Paulina Krupa, 
Grzegorz Ptak i Marcel Cichy z Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wro-
darczyka w Radzionkowie. Gratulujemy! 

Szkolne święto

Górka z problemami
trwa przebudowa ulic wiktorii, miłej i Barbórki. Prace obejmu-
ją modernizację sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi. Przypo-
mnijmy, że inwestycja rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. 
Obecnie dobiega końca budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulic 
Miłej i Barbórki. Niebawem zakończą się prace związane z wyko-
naniem nawierzchni chodników, jezdni i wjazdów do poszczegól-
nych posesji. 
– Postęp prac przebiega zgodnie z harmonogramem. Mimo to nie 
jesteśmy zadowoleni z organizacji prac przez wykonawcę robót. Na 
budowie niestety często panuje chaos, mieszkańcy są zdezoriento-
wani, bo nie mają swobodnego dostępu do swoich posesji. Muszą 
parkować samochody na sąsiednich ulicach – mówi Marcin Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji z Urzę-
du Miasta Radzionków. 
Zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z sieciami wodno-kanalizacyj-
nymi ulicy Miłej, Barbórki i Wiktorii” w całości finansowane jest ze 
środków własnych gminy. Koszt inwestycji wynosi ponad 3 mln zł. 

(mm)

sportową rywalizacją rozpoczną się w Radzionkowie tegoroczne 
obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
8 i 9 listopada na hali sportowej MOSiR rozegrane zostaną rozgryw-
ki czwartego Turnieju Piłki Nożnej Halowej. Dodatkowo 9 listopada 
w  godzinach przedpołudniowych w  Centrum Kultury „Karolinka” 
szachiści zmierzą się w XII Grand Prix Radzionkowa w szachach. 
Wieczorem z  kolei będzie można wysłuchać koncertu zespołu 
„Cisza Jak Ta” (bilety: 10 zł), który przeniesie publiczność w krainę 
piosenki poetyckiej. Artyści wykonają utwory Agnieszki Osieckiej, 
Bolesława Leśmiana, Jonasza Kofty czy Wiesławy Kwinto-Koczan 
w nowych, często zaskakujących aranżacjach. Formacja ma w re-
pertuarze blisko 70 utworów, sześć płyt i  ponad 400 koncertów 
zagranych w  ciągu dziesięciu lat działalności artystycznej. Grupa 
wystąpi w  składzie: Aleksandra Frąckowiak (flet poprzeczny, wo-
kal), Dariusz Bądkowski (gitara basowa), Michał Łangowski (gitara 
elektroakustyczna, wokal), Mariusz Skorupa (gitara elektroaku-
styczna, gitara solowa, harmonijka ustna, wokal), Mateusz Wyziński 
(perkusja, cajon, wokal), Wojtek Bergiel (saksofony). 
Centralne uroczystości Święta Niepodległości rozpoczną się 11 li-
stopada Mszą Św. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Wojciecha w Ra-
dzionkowa w intencji Ojczyzny, ofiarowaną przez Związek Komba-
tantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych. Następnie delegacje 
złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na 
Placu Letochów. Do udziału w uroczystych obchodach władze mia-
sta zapraszają również poczty sztandarowe. 

(łK)

Dzień Niepodległości

 Ubiegłoroczne odchody Dnia Niepodległości.
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Gala izby Przemysłowo-handlowej

Ciężki sprzęt na Plantach
już po raz czwarty miłośni-
cy militariów spotkali się na 
radzionkowskich Plantach 
w  Rojcy. Podczas imprezy, 
która odbyła się 14 września, 
zaprezentowało się ponad 
dwadzieścia formacji. Wśród 
nich znalazła się 330. Kompania 
Radiotechniczna z  Radzionko-
wa, 34. Dywizjon Rakietowy 
z  Bytomia, 5. Pułk Chemiczny 
z  Tarnowskich Gór i  Wojskowa 
Komenda Uzupełnień z Gliwic. 
Jak co roku, na pasjonatów hi-
storii i  militariów czekało wiele 
atrakcji. Jedną z nich była arma-
ta przeciwlotnicza ZU 23-2. War-
to wiedzieć, że produkcja ar-
maty rozpoczęła się w Związku 
Radzieckim w  1960 roku. Prze-
znaczona była do zwalczana ce-
lów nisko lecących w odległości 
do 2,5 km. Prawdziwą gratką 
dla miłośników motoryzacji był 
zabytkowy motocykl BMW R75. 
Te produkowane przez fabrykę 

w  Monachium jednoślady sto-
sowane były przez wojska armii 
niemieckiej, na wszystkich fron-
tach II wojny światowej. 
Odwiedzający radzionkowskie 
Planty mogli podziwiać również 
transporter opancerzony SKOT. 
Wyposażony był w  najcięższy 
czołgowy karabin maszynowy 
KPWT kalibru 14,5 mm. Służył on 
do zwalczania lekko opancerzo-
nych wozów bojowych przeciw-
nika na odległościach do 2000 
m oraz celów powietrznych 
znajdujących   się na wysokości 
do 1500 m. 
Dodatkowo podczas pikniku 
zaprezentowali się przedsta-
wiciele służby celnej, państwo-
wej straży pożarnej, policji, in-
spekcji transportu drogowego 
czy straży miejskiej. Sporym 
zainteresowaniem cieszył się 
sprzęt śląskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej. Zobaczyć można 
było radiowozy, kombinezo-

ny do rozbrajania materiałów 
wybuchowych oraz robota 
saperskiego z  lotniska w  Py-
rzowicach. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się także pokaz 
tresury psów policyjnych, które 
od wielu lat pomagają w wykry-
waniu narkotyków, materiałów 
niebezpiecznych czy śladów na 
miejscu przestępstwa. Specjal-
nie wyszkolone psy wspomaga-
ją również policjantów w trakcie 
codziennych patroli.  
Na pikniku pojawiły się także 
Grupa Rekonstrukcji Historycz-

nej Powstań Śląskich „Weteran”, 
Stowarzyszenie Policja Woje-
wództwa Śląskiego 1922-1939 
oraz Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Rodzina Policyjna 1939 
z Katowic. 
Po raz pierwszy podczas pikni-
ku swoje umiejętności zapre-
zentowały WOPR oraz Grupa 
Jurajska GOPR. To najmłodsza 
z  grup regionalnych GOPR-u. 
Powstała w 1998 roku, a obsza-
rem jej działalności jest Jura Kra-
kowsko-Częstochowska. Grupa 
prowadzi akcje ratunkowe w ja-
skiniach, w ruinach zamkowych 
i na szlakach turystycznych. 
Na gości czekały także straga-
ny handlowe i  stoiska gastro-
nomiczne. Nie zabrakło trady-
cyjnej, wojskowej grochówki. 
Natomiast o  dobry humor pu-
bliczności zadbali zaproszeni 
artyści: zespoły „AKG BEND” 
i „Pół-tony, czyli 5 x 100 kg”. 
Organizatorami pikniku byli 
Urząd Miasta Radzionków oraz 
Stowarzyszenie Żołnierzy Ra-
diotechników „Radar”. 

(mm)

Prestiżowe statuetki
Zakład małej mechanizacji „Ragor” Sp. z  o.o. 
i  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o. 
z siedzibą w Bytomiu to tegoroczni laureaci nagro-
dy Spiżowy Jorg, przyznawanej firmom w znaczą-
cy sposób przyczyniającym się do rozwoju gospo-
darczego, jak i  promocji Radzionkowa. Nagrody 
z  rąk burmistrza miasta Gabriela Tobora laureaci 
odebrali 31 sierpnia podczas uroczystej XIII Gali 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Gó-
rach, która odbyła się w plenerach Pałacu w Bryn-
ku. Patronat honorowy nad wydarzeniem spra-
wował Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej w Warszawie. 

(łK)

Podczas czerwcowej sesji rady miasta przyjęto uchwałę 
w  sprawie wypłacania stypendiów sportowych. Otrzymają je 
mieszkańcy Radzionkowa – zawodnicy takich dyscyplin spor-
towych jak: piłka nożna, siatkówka, piłka wodna, narciarstwo 
wodne, judo, szermierka, kajakarstwo klasyczne. Stypendia zo-
stały przyznane na okres od 1 września do 31 grudnia 2013 roku. 
Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi po-
nad pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że stypendia zostały przyznane zgodnie 
z  uchwałą z  dnia 27 czerwca 2013 roku w  sprawie szczegóło-
wych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnic-
twie krajowym lub międzynarodowym. 

Dla najlepszych
stypendia sportowe

Pismo do PKP

iV Piknik militarny

w związku z pracami remontowymi wiaduktu kolejowego 
nad ul. Zejera burmistrz Gabriel Tobor wysłał w dniu 22 paź-
dziernika do PKP pismo, w którym wyraził zaniepokojenie spo-
sobem prowadzenia robót. Takie działanie podyktowane zo-
stało uzasadnionym niezadowoleniem mieszkańców.

Remont wiaduktu kolejowego
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23 września odbyło się kolejne seminarium organizowane 
w ramach projektu „rozbudowa regionalnej stacji Edukacji 
Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w radzionkowie 
wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogro-
du Botanicznego w radzionkowie” współfinansowanego 
przez unię Europejską z rPO wsL 2007-2013. 

Ogród Botaniczny

Seminaria 

Mimo niesprzyjającej aury, uczestnicy seminarium spotkali się 
na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w  Radzionkowie na 
Księżej Górze. W spotkaniu udział wzięła młodzież i nauczyciele 
z  Radzionkowa i  Piekar Śląskich, pracownicy ogrodów botanicz-
nych, lokalni przyrodnicy i działacze organizacji pozarządowych 
związani z ochroną przyrody, m.in. z Piekarskiego Stowarzyszenia 
Przyrodników i Ligi Ochrony Przyrody. W trakcie seminarium za-
prezentowano chronione na terenie ogrodu cenne zbiorowiska 
roślinne oraz zabiegi ochrony czynnej konieczne do zachowania 
ich niezwykłej bioróżnorodności. Po części teoretycznej przystą-
piono do działania – wycięto młode samosiejki drzew zarastające 
murawy kserotermiczne w obrębie kamieniołomu oraz uprzątnię-
to teren ogrodu z części dzikich wysypisk. Sprzątano także teren 
sąsiadującego z  ogrodem użytku ekologicznego „Księża Góra” 
w  Piekarach Śląskich. Seminarium zakończył wspólny posiłek 
w gościnnym MOSiRze Radzionków.

Z kolei 18 października w Centrum Kultury „Karolinka” miało miej-
sce seminarium pt. „Zieleń miejska a rozwój zrównoważony”. Pod-
czas spotkania eksperci omówili m.in. kulturotwórczą rolę parków 
górnośląskich i korzyści wynikające z łączenia się śląskich parków 
i ogrodów w sieć. Zwrócono ponadto uwagę na fakt, że obecnie 
instytucje takie jak parki i ogrody bez wielowątkowego wsparcia 
coraz częściej tracą możliwość pełnienia swoich podstawowych 
funkcji. Uczestnicy spotkania zastanawiali się również, co zrobić, 
aby ogrody i parki stały się jedną z baz rozwoju naszego regionu.

Przypomnijmy, że w  ramach projektu powstaje budynek Stacji 
Edukacji Ekologicznej, a  ogród zostanie ogrodzony, pojawią się 
alejki, ławeczki i oświetlenie. Nasadzone będą nowe krzewy, drze-
wa i  rośliny zielne. Stacja w  Radzionkowie będzie wyposażona 
w  salę audiowizualną, pracownię środowiskową, umożliwiającą 
prowadzenie zajęć w warunkach laboratoryjnych, pracownię mi-
kroskopową, odpowiednie zaplecze techniczne oraz bibliotekę. 
Na terenie ogrodu siedliskowego powstają już kolekcje edukacyj-
ne, takie jak: dendrologiczna, w  której gromadzone są rodzime 
drzewa i krzewy iglaste i liściaste; kolekcja roślin ozdobnych wraz 
z  sekcją różaneczników, azalii oraz sekcją roślin wrzosowatych; 
łąka kwietna, na której pojawią się różne typy zbiorowisk roślin 
zielnych – począwszy od suchych muraw po wilgotne łąki – oraz 
kolekcja sadownicza, która będzie miejscem uprawy rzadkich od-
mian drzew owocowych, m.in. starych odmian jabłoni. 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby

w restauracji „marco” w Radzionkowie 23 października odbyła 
się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Burmistrz miasta Gabriel Tobor i  przewodniczący Rady 
Miasta Dariusz Wysypoł odznaczyli pary z  pięćdziesięcioletnim 
stażem małżeńskim.
Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal 
w  kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, gwiaz-
dy. Na awersie w środku medalu są dwie srebrzone, oksydowane 
róże. Odznaczenie nadaje prezydent RP. Tym razem otrzymali je: 
Alicja i Michał Bujoczek, Małgorzata i Paweł Hajda, Adelajda i Ma-
rian Kowalczyk, Helena i Józef Kulisz, Irena i Jerzy Rabsztyn, Irena 
i Paweł Renka, Teresa i Józef Smyła, Urszula i Ryszard Stasek, Stefa-
nia i Leon Szczepańscy, Łucja i Alfons Tobor. Medal otrzymali rów-
nie dostojni jubilaci, którzy przeżyli w związku małżeńskim 60 lat: 
Maria i Stanisław Mateja, Elfryda i Sylwester Mucha, Stefania i Rudolf 
Pradela, Maria i Jan Skowronek oraz Róża i Roman Szlezier. Wszyst-
kim jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie jeszcze 
wielu wspólnych i szczęśliwych lat. 

Wspólnie przez życie

Szansa na unijne dotacje
aż 5 mln euro ma szansę otrzymać radzionków w latach 2014-
2020 z unijnej kasy. Pieniądze przeznaczone zostaną na konkret-
ny cel: rewitalizację osiedla górniczego przy ulicy Kużaja w Rojcy.
Władze miasta zapewniają, że mają już przygotowane projekty. 
Środki przeznaczone byłyby na kompleksową modernizację fami-
loków w Rojcy, która objęłaby wymianę dachów, stropów, okien 
i  drzwi, remont klatek schodowych oraz odnowienie elewacji. 
Pojawił się też pomysł, by niektóre parterowe kondygnacje prze-
znaczyć na punkty usługowe i sklepy. Na nowo zagospodarowane 
mają zostać też podwórka. 
– Zależy nam na ożywieniu tego miejsca i nadaniu mu nowego cha-
rakteru – zapowiada Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.
Dodatkowo planowane jest dalsze ożywienie pobliskich plant – 
powstałoby tam miasteczko rowerowe, w którym dzieci mogłyby 
się uczyć jazdy na rowerze i  przepisów ruchu drogowego. Pozy-
skanie unijnych funduszy będzie możliwe dzięki współpracy z By-
tomiem, który uznany został za Obszar Strategicznej Interwencji. 
Zgodę na podjęcie wspólnych działań wyraziło Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go. Wszystko jednak zależy od tego, czy projekty przejdą pozytyw-
ną weryfikację formalno-merytoryczną w myśl nowych przepisów 
dotyczących wydatkowania unijnych środków po 2014 roku. 

Dzień Seniora
tegoroczne obchody dnia seniora rozpoczęły się 15 paździer-
nika Mszą Św. w  kościele pw. św. Wojciecha w  intencji senio-
rów z  naszego miasta oraz za zmarłych emerytów i  rencistów. 
16 i  17 października odbyły się z kolei spotkania biesiadne, które 
swoją obecnością zaszczycili m.in. Andrzej Sławik – radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Gabriel Tobor – burmistrz miasta i Da-
riusz Wysypoł – przewodniczący Rady Miasta.
– Po krótkim sprawozdaniu z tegorocznej działalności i omówieniu 
planów na przyszłość, rozpoczęliśmy zabawę taneczną która trwała 
do późnych godzin wieczornych – mówi Jerzy Hajda, prezes od-
działu rejonowego Radzionków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.  



7PisZĄ dO KuriEra

Co słychać w Jedynce?
Najmłodsi uczniowie z klas i-iii biorą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyj-
nym „Śniadanie daje moc”, starsi – z klas iV-Vi – w programie „Bezpieczna szkoła – 
bezpieczny uczeń”.

Otwarliśmy też oddział sporto-
wy. Klasa IV b jest klasą, w  której 
uczniowie trenują judo. Trenerem 
naszych uczniów jest mgr Grze-
gorz Czajka. Zaczynamy również 
wzbogacać naszą pracę z  ucznia-
mi o coraz więcej elementów oce-
niania kształtującego, które jest 
sprawdzonym sposobem na reali-

zację założeń uczenia się przez całe 
życie, a dzieciom sprawia ogromną 
radość ze zdobywania nowej wie-
dzy. Od początku września prężnie 
działa Samorząd Uczniowski. Po 
kampanii wyborczej nowa prze-
wodnicząca szkoły, Wiktoria Haj-
da, wraz z  pozostałymi uczniami 
zorganizowała pod okiem opie-

kunów samorządu akcję „Dzień 
Chłopaka”. Każdy z  chłopaków 
naszej szkoły otrzymał słodki upo-
minek. W  dniach od 30 września 
do 7 października w  naszej szkole 
gościliśmy wizytatorów Kurato-
rium Oświaty, którzy przyglądali się 
funkcjonowaniu naszej placówki. 
Całościowa ewaluacja zewnętrzna 
naszej szkoły to ważny element 
systemu nadzoru pedagogiczne-
go. 12 września odbyły się z  kolei 
wywiadówki z rodzicami, w czasie 
których dokonano wyboru Rady 
Rodziców. 
11 października uczestniczyliśmy 
w wielkim wydarzeniu, które miało 
miejsce w  naszym mieście, a  mia-
nowicie w Ogólnopolskim Święcie 
Wojsk Radiotechnicznych. Delega-
cja uczniów z klasy VI a i VI b, wraz 
z  Urszulą Kałuską, wzięła udział 
w  uroczystej Mszy Św. w  kościele 
w Radzionkowie. Mieliśmy zaszczyt 
zaprezentować nasz szkolny sztan-
dar wraz ze sztandarem wojsk ra-
diotechnicznych, miasta Radzion-
ków i wszystkich okolicznych szkół. 
Następnie udaliśmy się na Plac Jana 

Pawła II, gdzie odbyły się uroczysty 
apel, defilada i koncert Orkiestry Sił 
Powietrznych z Bytomia. W dniu 14 
października społeczność szkolna 
uczestniczyła w  uroczystej akade-
mii z  okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Uczniowie klas V b i  VI a  pod 
kierunkiem wychowawczyń Joanny 
Leciej oraz Ewy Żurakowskiej złożyli 
piękne podziękowania za pracę na-
uczycielom i  pracownikom szkoły. 
W tym samym dniu w CK „Karolinka” 
odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród Burmistrza Miasta Radzion-
ków. Oprawę artystyczną przygo-
towała Janina Prodlik z  uczniami 
naszej szkoły, którym serdecznie 
dziękujemy. Jeden z  naszych ab-
solwentów, Michał Leciej, odebrał 
nagrodę za osiągnięcia naukowe. 
Zostanie wpisany na listę naszych 
uzdolnionych absolwentów. Trady-
cyjnie, wychodząc naprzeciw zain-
teresowaniom naszych uczniów, 
umożliwiliśmy im udział w  ogól-
nopolskich konkursach: z  języka 
angielskiego, historii i  matematy-
ki. Z  niecierpliwością czekamy na 
wyniki. O  pozostałych konkursach 
i akcjach będziemy informować na 
bieżąco. 

urszula Kałuska

Badanie preferencji społecznych

Mieszkańcy ocenili Radzionków
654 ankiety – w wersji papierowej lub elektronicznej – wypełnione przez mieszkań-
ców wpłynęły do radzionkowskiego magistratu w ramach prowadzonego w maju 
i w czerwcu badania preferencji społecznych. akcja zorganizowana została w związku 
z opracowywaniem „strategii rozwoju miasta radzionków na lata 2014-2025”.

– Wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy poświęcili czas na wypełnienie 
ankiety, serdecznie dziękuję. Cieszę 
się, że aż tyle osób aktywnie włą-
czyło się w tę akcję. To najlepszy do-
wód, że mieszkańcom leży na sercu 
dobro Radzionkowa i chcą mieć 
wpływ na to, jak będzie zmieniało 
się miasto w najbliższych latach. 
Zebrane uwagi i sugestie będą 
uwzględnione przy opracowywa-
niu nowej strategii rozwoju miasta 
– mówi Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa. 
Opracowanie, które powstanie 
,będzie jednym z głównych do-
kumentów rozwojowych gmi-
ny, dlatego tak ważne było, aby 

mieszkańcy przedstawili swój 
punkt widzenia. Radzionkowianie 
mogli wypowiedzieć się m.in. na 
temat tego, jak postrzegają swo-
je miasto – czy dobrze się tutaj 
mieszka i pracuje. Mieli też moż-
liwość wymienienia najważniej-
szych wad i zalet miasta, a także 
ocenienia świadczonych przez sa-
morząd usług z zakresu pomocy 
społecznej, kultury, sportu, edu-
kacji, komunikacji, infrastruktury, 
bezpieczeństwa. Jakie wnioski 
wyłaniają się z przedstawionych 
odpowiedzi?
– Przede wszystkim należy pod-
kreślić, że mieszkańców nie trzeba 
było namawiać do wypełniania an-

kiet, sami byli żywo zainteresowani 
akcją, co, biorąc pod uwagę zaan-
gażowanie społeczne Polaków, jest 
bardzo pozytywnym zjawiskiem 
– zauważa dr Małgorzata Czornik 
z Katedry Badań Strategicznych i 
Regionalnych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, która 
opracowała wyniki badania an-
kietowego. 
– Okazuje się, że mieszkańcy in-
teresują się nie tylko najbliższym 
otoczeniem, w którym mieszkają, 
ale całym miastem. Pozytywnie 
oceniają przede wszystkim działal-
ność władz Radzionkowa i ofertę 
kulturalno-sportową. Uważają, że 
gmina jest dobrym miejscem do za-

mieszkania, a infrastruktura speł-
nia ich oczekiwania – dodaje. 
Z analiz ankiet wynika, że miesz-
kańcy dostrzegają potrzebę 
budowy rynku i obiektów spor-
towych.   Zdaniem wielu uczest-
ników badania, w mieście brakuje 
hospicjum i domu opieki dla osób 
starszych. Największym proble-
mem jest jednak zanieczyszcze-
nie powietrza.
– Uczestnicy akcji zwrócili również 
uwagę, że w mieście brakuje atrak-
cyjnych miejsc pracy, szczególnie 
dla młodych osób. Część negatyw-
nych ocen dotyczyła jakości dróg 
powiatowych w mieście i służby 
zdrowia, jednak te kwestie są nie-
zależne od władz miasta. Pojawiły 
się również głosy o potrzebie rewi-
talizacji osiedla familoków w Rojcy 
– mówi dr Małgorzata Czornik.

Opracowany projekt „Strategii 
rozwoju Miasta Radzionków na 
lata 2014-2025” w przyszłym roku 
przedstawiony zostanie jeszcze 
do konsultacji społecznych. 

(łK)
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Sztuka ulicy zawładnęła miastem
Na przełomie sierpnia i września po 
raz siódmy odbył się street art Fe-
stival. Dla uczestników przygotowa-
no wiele atrakcji: warsztaty freestyle’u   
prowadzone przez Ymcyka, warsztaty 
dj’ki prowadzone przez  DJ Olsena oraz 
warsztaty taneczne (hip-hop, dance-
hall) które poprowadziły dziewczyny ze 
Street Bang Crew.
W  ramach festiwalu odbyły się rów-
nież zawody StreetBasket. W  kategorii 
chłopców zgłosiło się siedem drużyn, 
rozgrywki prowadzone były w  syste-
mie „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce 
na podium zajęła drużyna „Ghetto”. Na 
drugim miejscu uplasował się „Crivit 
Team”. Natomiast „Paleciorze” wywal-

czyli miejsce trzecie. Wśród dziewczyn 
niepokonane okazały się zawodniczki 
z „Rojca Street Basket”. Za nimi uplaso-
wały się „Koszykarki”. Trzecie miejsce na 
podium zajęły „Gwiazdeczki”.  
Pierwszy dzień festiwalu zakończyła 
projekcja filmu „Sztuka Rapu”, którego 
reżyserem jest legendarny raper Ice-T. 
Wprowadził widzów w  świat tekstów 
i  narracji. Jego rozmówcami byli Dr. 
Dre, Eminem, Snoop Dogg, Run DMC, 
Ice Cube. Zwieńczeniem siódmej edycji 
Street Art Festiwal były występy rape-
rów z  polskiej sceny muzycznej. Pod-
czas koncertu wystąpili: Czysty Umysł, 
Kes&Klin, Kamel, Wasyl&Kafar, Ymcyk, 
Te-tris oraz Fokus. 

w sierpniu reprezentacyjna grupa młodsza „małego Śląska”, 
wzięła udział w międzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym w sárvár na węgrzech. „Mały Śląsk” zaprezentował węgier-
skiej publiczności tańce rzeszowskie, sądeckie oraz śląskie. 
Warto wiedzieć, że Sárvár jest niewielkim miasteczkiem położonym 
nad rzeką Rabą. Jego atrakcją jest pięciokątny zamek, wzniesiony 
na podmokłych terenach w okresie średniowiecza. Obecny kształt 
zamku nadał mu Tomás Nádasdy, który w XVI wieku postanowił 
przemienić go w ośrodek kultury renesansowej, w czym dopomóc 
mieli mu sprowadzeni z Francji i Włoch architekci. Obecnie w zam-
ku znajduje się niewielkie muzeum, gdzie można podziwiać zbiory 
map, broni, mundurów i obrazów – pamiątki szlacheckich miesz-
kańcach fortecy.  

Mały Śląsk w rozjazdach...

Dwupłytowy album DVD 
z zarejestrowaną Galą Jubile-
uszową z okazji 40-lecia dzia-
łalności artystycznej Zespołu 
Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk”, 
jest już do nabycia w Impre-
sariacie Centrum Kultury „Ka-
rolinka”. 
Cena albumu to 25 zł. 

... I na DVD

Natomiast na początku września grupa reprezentacyjna wróciła 
z tournée w Meksyku. Podczas dwutygodniowego pobytu nasi 
artyści występowali w szkołach oraz na Uniwersytecie w Puebla. 
Widzom szczególnie do gustu przypadły żywiołowe tańce górali 
żywieckich, opoczyńskie i lubelskie. Organizatorzy zapewnili wie-
le atrakcji m.in. wycieczkę do stolicy kraju Mexico City, gdzie nasi 
tancerze mogli podziwiać największe na świecie piramidy Teotihu-
acan. Odwiedzili również sanktuarium Matki Bożej Guadalupe oraz 
Veracruz – miasto położone nad wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej. 
Dodajmy, że tournee po Meksyku było możliwe dzięki wsparciu 
burmistrza Radzionkowa i zaangażowaniu członków Stowarzysze-
nia Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. 



9
miEjsKi OŚrOdEK

sPOrtu i rEKrEacji

   Zapowiedzi

 • V turniej Piłki Nożnej halowej z okazji dnia 
Niepodległości. rozgrywki o Puchar „aKK-
NEtu” – 8-9 listopada

 • turniej Piłki siatkowej – listopad (szczegóły 
na stronie internetowej)

 • mistrzostwa Polski Karate Kyokushin Kan – 
14 grudnia

 • mikołajkowy turniej Funny Ligi judo – 
15 grudnia

Ponad trzydziestu zawodników wzięło udział 
w  zawodach łuczniczych, które we wrześniu zor-
ganizowała Grupa Łucznictwa Historycznego „A2Ar-
chery”. Zawodnicy startowali w dwudziestu konku-
rencjach strzeleckich, jak również w „Polowaniu na 
zwierzęta 2D” – konkurencja ta polegała na strzela-
niu do tarcz  z wizerunkiem zwierząt oraz stworzeń 
mitycznych.
Przypomnijmy, że Grupa Łucznictwa Historycznego 
„A2Archery” powstała w  2011 roku. Jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego, 
aktywnie promuje łucznictwo jako formę spędzania 
wolnego czasu. Grupa „A2Archery” regularnie orga-
nizuje turnieje tradycyjne i  rycerskie. Od 2011 roku 
jest również współorganizatorem cyklu turniejów 
„Liga Południe”. 

Łucznicze zmagania

we wrześniu zakończyły się rozgrywki w ramach turnieju Piłki Nożnej iO cuP 
2013. Już po raz ósmy zawodnicy rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny i Puchar 
Burmistrza Miasta. Turniej odbył się na boiskach na Księżej Górze. W zawodach mo-
gli wziąć udział zawodnicy urodzeni w 1995 roku i starsi. W każdej drużynie mogło 
znaleźć się maksimum trzech zawodników zrzeszonych w klubach PZPN klasy A i B. 
W tegorocznym turnieju walczyło dwadzieścia zespołów. Po raz drugi najlepsza oka-
zała się drużyna IF-ZEN Team. Drugie miejsce zajął zespół CMB Cevahir. Trzecie miej-
sce na podium przypadło drużynie Delta Force.  Najlepszym strzelcem został Paweł 
Tobor z zespołu Delta Force. 
Głównym organizatorem IO CUP jest Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskie-
go Koło w Radzionkowie. Współorganizatorami turnieju są: Urząd Miasta Radzion-
ków i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie. 

IO CUP 2013

trzy pary kobiece i osiemnaście par męskich wzięło 
udział w XII Mistrzostwach Radzionkowa w Siatkówce 
Plażowej. Po prawie sześciu godzinach zmagań i czter-
dziestu pojedynkach wyłoniono najlepszych zawod-
ników. I  tak, w  kategorii kobiet niepokonane okazały 
się Diana Sozańska i Anna Jarzombek. Tuż za nimi na 
podium uplasowały się Magdalena Bugaj i  Sylwia 
Warczak. Trzecie miejsce zajął duet Izabella Sowińska 
i  Sylwia Mikołajczyk, Jakub Urbańczyk i  Oskar Górny 
z Tarnowskich Gór to zwycięzcy w kategorii mężczyzn. 
Drugie miejsce zajęła siemianowicka para – Łukasz 
Gębka i Tomasz Wojciechowski. Natomiast trzecie miej-
sce na podium zajęli Mateusz Czarnecki i Marek Paw-
nuk z Tarnowskich Gór. 

Od ubiegłego roku w szkole Podsta-
wowej nr 2 im. jana Pawła ii działa 
klasa sportowa o profilu tenisa ziemne-
go. Miło nam poinformować, że w tym 
roku rozpoczęliśmy współpracę z  Ma-
riną Jeszczenko, trenerem śląskiej ka-
dry młodzików. Marina Jeszczenko jest 
absolwentką Akademii Wychowania 
Fizycznego w Kijowie. Od 1996 roku jest 
trenerem KS Mostostal Zabrze. Zawod-
nicy pod jej opieką regularnie zdobywa-
ją medale w  indywidualnych oraz dru-
żynowych Mistrzostwach Polski. Marina 
Jeszczenko jest trenerem czołowego 

polskiego zawodnika – Andreja Kapasia.  
Dodajmy, że treningi z  początkujący-
mi tenisistami prowadzi także Barbara 
Krzesińska – była zawodniczka, wielo-
krotna medalistka Mistrzostw Polski. 
Warto wiedzieć, że we wrześniu za-
kończyły się rozgrywki ogólnopolskie-
go turnieju „Teekane CEWE Cup 2013”. 
Agata Będkowska oraz Mikołaj Ćwiek 
podczas finałowych rozgrywek w  Kę-
dzierzynie-Koźlu zajęli pierwsze miejsca. 
Trzecią lokatę w  klasyfikacji generalnej 
wywalczyła Marta Wawer. 

Siatkarskie emocjeSukcesy młodych tenisistów
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Konkurs fotograficzny

Nasze miasto w obiektywie
aż 130 prac wpłynęło na konkurs fotograficzny „Ra-
dzionków w kadrze zatrzymany”. Podzielono je na trzy ka-
tegorie: nasze miasto, Dni Radzionkowa oraz reportaż lub 
zdjęcie reporterskie. 
W kategorii nasze miasto I miejsce przyznano Szymonowi 
Karmańskiemu (fot 2). II miejsce zajął Przemysław Kałuski 
(fot3). Natomiast Anna Michlowicz (fot 4) została laureatką 
III miejsca. Komisja przyznała także wyróżnienie Karolinie 
Szczepanik (fot 5).
Robert Kufel (fot 1) został laureatem I i II miejsca w kategorii 
Dni Radzionkowa. Z kolei III miejsce komisja konkursowa 
przyznała Kazimierzowi Łastowskiemu.
W kategorii reportaż lub zdjęcie reporterskie przyznano tyl-
ko wyróżnienie. Zdobył je Jakub Hajda za reportaż „Koloro-
we jarmarki, blaszane zegarki, czyli torg”. 

Nagrodzone zdjęcia można oglądać w galerii na radzion-
kowskim profilu na Facebooku. Najlepsze fotografie będą 
wykorzystywane przez miasto do celów promocyjnych. 
Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Radzionków. 

(oprac. mm)



11uchwały rady miasta

informuję, iż w dniu 12 września 2013 roku na XXXVi sesji, rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały

1. Uchwałę Nr XXXVI/342/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
2. Uchwałę Nr XXXVI/343/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
3. Uchwałę Nr XXXVI/344/2013 w sprawie: Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radzionków;
4. Uchwałę Nr XXXVI/345/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżaw na czas 

nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XXXVI/346/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/321/2013 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunal-

nego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku;
6. Uchwałę Nr XXXVI/347/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków. 
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. rudolf sobczyk

INFORMACJA

informuję, iż w dniu 10 października 2013 roku na XXXVii sesji, rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXXVII/348/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
2. Uchwałę Nr XXXVII/349/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
3. Uchwałę Nr XXXVII/350/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
4. Uchwałę Nr XXXVII/351/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015;
5. Uchwałę Nr XXXVII/352/2013 w sprawie zamierzenia osiągnięcia oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gmi-

nie Radzionków;
6. Uchwałę Nr XXXVII/353/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomo-

cy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania;
7. Uchwalę Nr XXXVII/354/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl

Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. rudolf sobczyk

w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym Za-
kład Gospodarki Komunalnej w  radzionkowie przy-
pomina o  obowiązku dokonania przez właścicieli 
i  administratorów nieruchomości na terenie gminy 
radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodo-
ciągowej i  zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, 
a w szczególności o:
• odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do 

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

• ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się 
w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,

• zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na te-
renach prywatnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),

• utrzymanie studzienki wodomierzowej lub pomiesz-
czeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub 
urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym 
ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich pra-

widłowe działanie oraz zabezpieczenie tych pomiesz-
czeń przed dostępem osób nieuprawnionych, 

• oczyszczanie zasuw, hydrantów i włazów kanaliza-
cyjnych usytuowanych w pasie drogowym z liści, 
a w okresie zimowym ze śniegu. 
 

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązują-
cego regulaminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do nie-
zwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa w  przypad-
ku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 
bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na 
nich zainstalowanych”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub 
uszkodzenia wodomierza z  powodu jego niezabezpiecze-
nia na okres zimowy, odbiorca poniesie koszty związane 
z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego monta-
żem oraz oplombowaniem. 

KOMUNIKAT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNAlNeJ
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dO KuriEra

Sezon
wycieczek programowych 
wycieczki programowe to osobli-
wa kategoria wycieczek w naszym 
ogólniaku. Wynikają ze specyfiki 
przedmiotów nauczanych w  szkole 
i mają pokazać, niejako na „żywo”, to, 
co  mogłoby być znane tylko z pod-
ręcznika lub przeprowadzonej lekcji. 
Nasza szkoła ma już za sobą kilka ta-
kich wypraw. Zaczęło się od rozsze-
rzenia z  historii. Tradycyjnie, grupa 
historyków odwiedziła 20 września 
skansen w  Parku Śląskim, gdzie na-
uczyciel historii przeprowadził zaję-
cia o regionie, w którym mieszkamy. 
Drugoklasiści poznali warunki życia 
i  pracy na śląskiej wsi, a  nie zapo-
minajmy, że Radzionków w  osadę 
robotniczą przemienił się właśnie 
z takiej wsi. Dowiedzieli się też o ów-
czesnych obyczajach, rozwarstwie-
niu społecznym, zawodach, często 
już właściwie zapomnianych. Kto 
dziś pamięta, jaka była różnica mię-
dzy bauerem a halbauerem, kim był 
wycuźnik i jak wyglądała umowa na 
wycug, skąd się wzięła nazwa „go-

rol” i  kim dla Ślązaków był św. Jan 
Nepomucen?
Z kolei 27 września po raz drugi gru-
pa młodzieży zainteresowana przed-
miotami  geograficzno-biologiczny-
mi wzięła udział w  II Rykowisku LO. 
Podobnie, jak rok temu, odbyło się 
na tzw. „Brzozie” w Pawełkach. Miej-
scem noclegu było przytulne schro-
nisko młodzieżowe w tejże miejsco-
wości. Na „Brzozie” wsłuchiwano się 
w jelenie odgłosy, potem było ogni-
sko i powrót do schroniska przez las 
(znacznie po północy). 3 paździer-
nika uczniowie klasy III b zwiedzali 
pałac Donnersmarcków w  Nakle. 
Dyrektor dr Stanisław Zając w  nie-
zwykle ciekawy sposób przedstawił 
historię pałacu, dzieje jego renowa-
cji oraz oprowadził po ekspozycjach, 
a  zwłaszcza wczesnym malarstwie 
młodopolskiego malarza Wojciecha 
Weissa. 

uczniowie
z odnośnych rozszerzeń LO

Europa stwarza możliwo-
ści, a  uczniowie Zespołu 
Szkół Techniczno-Eko-
nomicznych w  Radzion-
kowie korzystają z  moż-
liwości odbycia stażu za 
granicą. Młodzież z  tech-
nikum hotelarstwa oraz 
technikum eksploatacji 

Zagraniczne staże
portów i  terminali od 
30 września do 27 paź-
dziernika przebywała na 
praktykach w Irlandii Pół-
nocnej. Celem projektu 
„Zagraniczny staż drogą 
do sukcesu zawodowego” 
było podniesienie szans 
naszych uczniów na zna-

lezienie pracy w  sektorze 
usług poprzez stymulo-
wanie mobilności oraz 
wyposażenie w  szeroki 
zakres wiedzy, umiejętno-
ści i kompetencji potrzeb-
nych w  przystosowaniu 
się do permanentnie 
zmieniającego się rynku 

pracy. Staż przebiegał 
zgodnie ze standardami 
europejskimi i  umożliwił 
poszerzenie kompetencji 
zawodowych, społecz-
nych i  personalnych oraz 
mię dz y kulturow ych . 
Młodzież po raz pierwszy 
odbywała praktyki zawo-
dowe, które umożliwiły 
im tworzenie kwalifikacji 
zawodowych, ich uzna-
wanie oraz akumulację 
osiągnięć w  wymiarze 
krajowym i zagranicznym.
Wyjazd został zorganizo-
wany w  ramach projektu 
„Staże i  praktyki zagra-
niczne dla osób kształ-
cących się i  szkolących 
zawodowo” realizowane-
go przez FRSE w  ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Zenon matejczyk

Zostań 
dawcą krwi
Kolejna akcja honorowe-
go poboru krwi odbędzie 
się w naszym mieście 
7 grudnia. Krew będzie 
można oddać w specjal-
nym autobusie, który sta-
nie na placu przy Urzędzie 
Miasta Radzionków, od 
ul. Szymały. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców 
do włączenia się w tę 
szczytną inicjatywę.
Przypominamy, że krew 
mogą oddać osoby w wie-
ku od 18 do 65 lat, ważące 
minimum 50 kilogramów. 
Konieczne jest posiadanie 
dokumentu tożsamości 
ze zdjęciem. W momencie 
oddawania krwi nie trze-
ba być na czczo, wska-
zane jest wcześniejsze 
spożycie lekkiego posiłku. 
Organizatorami akcji 
krwiodawstwa są: Klub 
Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Skarbek” i UM 
Radzionków. 
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OdPadami KOmuNaLNymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi w praktyce
w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, jaki obowiązuje od 1 lipca 
2013 r. informujemy, że na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiada referat Ochrony Środowiska 
(tel. 32 388 71 62 oraz odpady@radzionkow.pl). informacje o gospodarowaniu odpadami można zna-
leźć również na stronie: www.eko.radzionkow.pl

reklamacje
Ponawiamy prośbę do mieszkańców, aby 
wszelkie reklamacje dotyczące nieterminowe-
go/nieodpowiednio realizowanego odbioru 
odpadów przekazywać wyłącznie do Urzędu 
Miasta oraz w trybie niezwłocznym, tj. w dniu 
następnym od dnia wskazanego do ich wy-
wozu, gdyż tego rodzaju informacje przeka-
zywane po kilku dniach często uniemożliwiają 
odpowiednie wyegzekwowanie wykonania 
usług przez firmę odbierającą odpady.

selektywna zbiórka odpadów z papieru, 
tworzyw sztucznych, szkła, metali oraz 

wielomateriałowych
W  kwestii selektywnej zbiórki odpadów pro-
simy, aby zgniatać opakowania z  tworzyw 
sztucznych, w szczególności butelki, przed ich 
wrzuceniem do worka lub pojemnika. Czyn-
ność ta znacznie zmniejsza objętość odpa-
dów, co ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza 
w  przypadku nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielolokalowymi, gdzie tego ro-
dzaju odpady są gromadzone w pojemnikach. 
Prosimy pamiętać, że worki przeznaczone na 
odpady selektywne, jakie udostępniane są 
mieszkańcom, należy stosować zgodnie z  ich 
przeznaczeniem:
• worek niebieski – papier i tektura,
• worek zielony – szkło,
• worek żółty – tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania wielomateriałowe,
• worek brązowy – odpady zielone.

Odpady takie jak kartoniki po mleku i sokach 
(tzw. tetra pak) przeważnie składają się aż 
z  trzech warstw tj. papieru, aluminium i  fo-
lii, czyli są to opakowania wielomateriałowe. 
W związku z tym niezbędne jest umieszczanie 
tych odpadów w  workach lub pojemnikach 
w  kolorze żółtym, co ułatwia system zbiórki 
i dalsze zagospodarowanie. 
Zgodnie z  nowym regulaminem utrzymania 
czystości i  porządku w  gminie, dla mieszkań-
ców prowadzących selektywną zbiórkę od-
padów organizowany jest odbiór odpadów 
zielonych i w ramach tego zadania odbierane 
będą liście od mieszkańców w okresie jesien-
nym. Odpady zielone są odbierane z posesji do 
końca listopada.

Pojemniki na odpady
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, zbie-
ranie powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych w  odpowiednich, 
przeznaczonych do tego celu urządzeniach 
(pojemnikach, workach), jest takim samym 
obowiązkiem właściciela nieruchomości, jak 
jej przyłączenie do istniejącej sieci kanali-
zacyjnej lub w  uzasadnionych przypadkach 
wyposażenie w  zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe bądź przydomową oczysz-
czalnię ścieków.
Według rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i  ich usytuowanie, na nieruchomości 

należy przewidzieć miejsca na pojemniki słu-
żące do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, z  uwzględnieniem możliwości ich se-
gregacji. W  związku z  tym warto też zwrócić 
uwagę przy budowie nowych domów, aby już 
na etapie projektu wyodrębnić z nieruchomo-
ści specjalne miejsce na pojemnik, do którego 
dostęp będzie od strony chodnika lub drogi, co 
ułatwi obsługę posesji przez firmę komunalną. 
Miejsce takie można również zorganizować 
przy okazji przeprowadzanego remontu ogro-
dzenia. 

Gminny Punkt selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych

GPSZOK, znajdujący się przy ulicy Szybowej 
w  Radzionkowie na terenie oczyszczalni ście-
ków, świadczy usługi od wtorku do soboty od 
godz. 10.00 do 18.00 (niedziela i poniedziałek – 
nieczynne).
W  Punkcie można oddać TYLKO wyselekcjo-
nowane odpady komunalne (w  tym odpady 
niebezpieczne oraz gruz w  ilości do 3 m3). Nie 
przyjmuje się zmieszanych odpadów komu-
nalnych. Odpady w GPSZOK odbierane są tylko 
od mieszkańców Radzionkowa. W  przypadku 
przedsiębiorców odbierane są jedynie komu-
nalne odpady segregowane ze szkła, tworzyw 
sztucznych, opakowań wielomateriałowych 
oraz papieru i tektury. 
uwaGa! w GPsZOK nie są przyjmowane od-
pady powstające w  związku z  prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

jak segregować odpady

worek/pojemnik
NiEBiEsKi:

wrzucamy:
gazety, książki, katalogi, zeszyty, 
papierowe torby i  worki, papier 
szkolny i  biurowy, kartony i  tekturę 
oraz zrobione z nich opakowania.
Nie wrzucamy:
kartonów i  tektury pokrytych folią 
aluminiową (np. opakowań typu te-
tra pak po mleku, napojach), tłuste-
go i zabrudzonego papieru (np. pa-
pierowych opakowań po maśle, 
margarynie, twarogach, kartonów 
po mleku czy napojach), kalek, 
papieru termicznego i  faksowego, 
tapet, odpadów higienicznych (np. 
wacików, podpasek, pieluch).

worek/pojemnik
ZiELONy:

wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach 

i  żywności, butelki po napojach al-
koholowych, szklane opakowania 
po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
porcelany i ceramiki, żarówek, lamp 
neonowych, lamp fluorescencyj-
nych, lamp rtęciowych, reflektorów, 
szkła stołowego, szkła okularowe-
go, szkła żaroodpornego, fajansu, 
ekranów i  lamp telewizyjnych, lu-
ster, szyb samochodowych.

worek/pojemnik
żÓłty:

wrzucamy:
butelki plastikowe po napojach 
(np. PET), puste butelki plastikowe 
po kosmetykach i  środkach czy-
stości, plastikowe opakowania po 
żywności (np. serkach, kefirach, 
margarynach), plastikowe zakręt-
ki, folia i torebki z tworzyw sztucz-
nych, puszki po napojach, konser-

wach, kartony po mleku i  sokach, 
drobny złom żelazny oraz drobny 
złom metali kolorowych (np. za-
bawki, narzędzia, etc.).
Nie wrzucamy:
butelek i opakowań po olejach spo-
żywczych, silnikowych, smarach, 
butelek z  jakąkolwiek zawartością, 
puszek po farbach, baterii, opako-
wań po lekach, opakowań po środ-
kach chwasto- lub owadobójczych, 
styropianu, gumy.

worek/pojemnik
BrĄZOwy:

wrzucamy:
skoszoną trawę, chwasty, drobne 
gałęzie i  liście, kwiaty, pozostałości 
roślin.
Nie wrzucamy:
roślinnych odpadów kuchennych 
(np. resztek owoców i warzyw, obie-
rek z  ziemniaków, fusów po kawie 

i  herbacie, skorupek jajek i  łupin 
orzechów, zwierzęcych odpadów 
kuchennych (np. odpadków z  mię-
sa, ryb, kości), roślin porażonych 
chorobami grzybowymi, bakteryj-
nymi, wirusowymi.

POjEmNiK cZarNy
zmieszane odpady komunalne

wrzucamy:
odpady, których nie można zakwa-
lifikować do któregokolwiek z  in-
nych frakcji zbieranych selektywnie, 
np.: popiół, odpady higieniczne (np. 
waciki, podpaski, pieluchy), styro-
pian, porcelana, lustra.
Nie wrzucamy: 
odpadów wskazanych do obowiąz-
kowej segregacji, odpadów niebez-
piecznych, przeterminowanych le-
ków, odpadów z remontów, baterii, 
sprzętu AGD, zużytych opon. 
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Sezon w pełni
Piłkarski sezon 2013/2014 w pełni. występujący w grupie północnej trzeciej ligi opolsko-
śląskiej piłkarze ruchu radzionków długo sami dla siebie byli niewiadomą. w ocenach ich 
możliwości różnili się także kibice i obserwatorzy. jedni w drużynie trenera wojciecha Osyry 
widzieli od początku potencjał predysponujący ją do walki o cztery czołowe miejsca (ja-
kich zajęcie dałoby awans do grupy mistrzowskiej), inni wskazywali, że ta nowa, budowana 
w ostatniej niemal chwili drużyna, będzie skazana na walkę o utrzymanie.

Dziś, po dziewięciu rozegranych meczach, jesteśmy tylko trochę bliż-
si odpowiedzi na to pytanie. Zawodnicy Ruchu Radzionków potrafili 
bowiem wygrywać pewnie z  faworytami ligi (jak z  Polonią Łaziska 
Górne, Piastem II Gliwice czy Górnikiem Wesoła), ale i tracić punkty 
z zespołami uważanymi jedynie za co najwyżej ligowych średniaków 
(jak ze Startem Namysłów, Ruchem II Chorzów, Swornicą Czarnową-
sy czy Szombierkami Bytom). Przed dziesiątą serią gier (i meczem na 
własnym stadionie ze Szczakowianką Jaworzno) Żółto-Czarni zajmo-
wali w tabeli ósme miejsce, jednak z zaledwie trzema punktami straty 
do miejsc premiowanych awansem do grupy mistrzowskiej. Wydaje 

się więc, że jeśli Ruch ustabilizuje formę, to jest jak najbardziej w sta-
nie włączyć się do walki o te czołowe pozycje, jakie radzionkowska 
drużyna zresztą już zajmowała (po czterech kolejkach Ruch był nawet 
trzeci). Tym bardziej, że wyniki ligowe okazują się być często prawdzi-
wie nieprzewidywalne. Zapraszamy na trybuny stadionu w Bytomiu-
Stroszku, by wspierać drużynę Damiana Cziby (najlepszego strzelca 
i zarazem wychowanka Ruchu Radzionków) i spółki, bo jej mecze są 
pełne emocji. A przecież tak bardzo ich nam brakowało, przez ostatni 
rok, kiedy drużyna nie występowała w żadnych rozgrywkach.

 ruch radzionków
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Wyniki meczów 
Ruchu Radzionków

5 kolejka,
31 sierpnia:
Ruch – Swornica Czar-
nowąsy 0:1 (0:0)
0:1 – Jaworski 90’
Ruch: Poturalski – Sro-
ka, Zdanowski, Wan-
dzik, Korzeniowski (8’ 
Zawrzykraj), Sadowski 
(72’ Cepek), Popiel, 
Suchecki, Urbainczyk 
(61’ Sobas), Cziba, To-
szek (80’ Twardawa). 
Trener: Osyra.

6 kolejka,
7 września:
Ruch – Piast II Gliwice 
2:0 (2:0)
1:0 – Cziba 9’
2:0 – Cziba 12’
Ruch: Poturalski – 
Sroka, Zdanowski, 
Wandzik, Farkaš (80’ 
Zawrzykraj), Sobas 
(90’ Zaborowski), Po-
piel, Suchecki (90’ Ho-
inkis), Cepek, Sadowski 
(72’ Twardawa), Cziba. 
Trener: Osyra.

7 kolejka,
14 września:
Skra Częstochowa – 
Ruch 3:0 (2:0)
1:0 – Woldan 9’ (rzut 
karny)
2:0 – Kowalski 15’
3:0 – Chmiest 83’
Ruch: Poturalski – Sro-
ka, Zdanowski, Wan-
dzik, Farkaš, Sobas (85’ 
Zawrzykraj), Popiel, 
Suchecki, Cepek (61’ 
Zaborowski), Sadow-
ski (61’ Urbainczyk), 
Cziba (90’ Sysiak). 
Trener: Osyra.

8 kolejka,
21 września:
Ruch – Szombierki 
Bytom 2:3 (1:1)
1:0 – Cziba 6’
1:1 – Thiel 16’
1:2 – Jaromin 54’
2:2 – Sobas 60’
2:3 – Urbaniak 82’
Ruch: Poturalski – 
Zawrzykraj, Twarda-
wa, Wandzik, Farkaš, 
Sadowski, Popiel, 
Suchecki, Urbainczyk 
(58’ Sobas), Cziba, 

Toszek (77’ Cepek). 
Trener: Osyra.

9 kolejka,
28 września:
Ruch – Górnik Wesoła 
1:0 (0:0)
1:0 – Cziba 47’
Ruch: Poturalski – Sro-
ka, Wandzik, Zdanow-
ski, Farkaš, Sadowski, 
Popiel, Suchecki, Sobas 
(66’ Cepek), Cziba (84’ 
Twardawa), Toszek (58’ 
Zaborowski). Trener: 
Osyra. 

10 kolejka, 
5 października:
Ruch Radzionków 
– Szczakowianka 
Jaworzno 2:1 (1:0)
1:0 – Sobas 41'
1:1 – Grzywa 86'
2:1 – Sroka 90'
Ruch: Wierzbicki 
– Sroka, Wandzik, 
Zdanowski, Farkaš, 
Zaborowski (62' 
Urbainczyk), Popiel, 
Suchecki, Sobas (80' 
Cepek), Cziba, Toszek 
(89' Twardawa). Tre-
ner: Osyra.

11 kolejka, 
12 października:
LZS Piotrówka – Ruch 
Radzionków 2:1 (1:1)
0:1 –Urbainczyk 20'
1:1 – Gwaze 31'
2:1 – Bulaji 83' (rzut 
karny)
Ruch: Wierzbicki – Sro-
ka, Zdanowski, Wan-
dzik, Farkas, Cepek (77' 
Zaborowski), Popiel, 
Suchecki, Urbainczyk, 
Sobas (83' Twardawa), 
Toszek. Trener: Osyra.
 

12 kolejka, 
19 października:
Start Namysłów – 
Ruch Radzionków 0:1 
(0:0)
0:1 – Farkaš 90'
Ruch: Poturalski –
Sroka, Wandzik, Gad, 
Farkaš, Sadowski, 
Popiel, Suchecki (87' 
Twardawa), Urbain-
czyk (64' Sobas), Cziba 
(90' Zaborowski), 
Toszek (78' Cepek). 
Trener: Osyra. 

Rutyniarze 
szachowi górą
Zwycięzcą trzeciego turnieju z cyklu Xii Grand Prix radzionkowa w szachach, 
który rozegrany został 14 września w cK „Karolinka”, został damian Brożyna. 
Zdobył 6 pkt z siedmiu partii. Kolejne miejsca zajęli: tomasz Ociepka (5½ pkt), 
Kazimierz tchórzewski, jarosław Pietrucha i jakub Lizak po 5 pkt. aż pięciu 
zawodników zdobyło 4½ pkt: henryk Fatyga, mateusz Płonka, Bronisław wie-
chowski, łukasz Świerad i magdalena jantos. w pierwszej dziesiątce zawod-
ników znalazło się aż czterech juniorów: jakub Lizak, mateusz Płonka, łukasz 
Świerad i magdalena jantos.

W  pojedynczych partiach zanotowano 
kilka niespodzianek, a ciekawe partie roze-
grały zawodniczki z Woźnik, które debiuto-
wały w naszej imprezie. Liczymy, że w na-
stępnych turniejach również wezmą udział. 
Lider Paweł Łęczycki tym razem nie grał, 
ponieważ uczestniczy w rozgrywkach II ligi 
szachowej. Tym razem ton nadawał kwar-
tet rutyniarzy: Damian Brożyna, Tomasz 
Ociepka, Kazimierz Tchórzewski i  Henryk 
Fatyga, który praktycznie kontrolował cały 
przebieg rozgrywek. Poziom z turnieju na 
turniej jest coraz większy, a młodzi są coraz 
lepsi w konfrontacji ze starszymi uczestni-
kami. W  zawodach uczestniczyło łącznie 
30  zawodników, a  w  grupach młodzieżo-
wych wystartowało aż 16 szachistów. Fre-
kwencja tym razem była trochę niższa, ze 
względu na dużą liczbę turniejów rozgry-
wanych na Śląsku.
Podczas turnieju rozegrano siedem rund 
z  czasem 15 minut dla każdego zawod-
nika. Po trzech turniejach w  grupie open 
prowadzi Jarek Pietrucha (16½ pkt), przed 
Damianem Brożyną (15½ pkt) i Henrykiem 
Fatygą (14 pkt). W pozostałych grupach po 
dwóch turniejach prowadzą: w grupie do 
18 lat Jakub Lizak i Bartek Giołbas mając na 
koncie po 10 pkt; do lat 14 Karol Marcisz – 
(8½ pkt), a w grupie „Benjaminów” do 10 lat 
Jasiu Giołbas (6½).

Pod koniec października zakończyły się zapisy do udziału w Mistrzostwach Polski Młodzie-
żowców w Karate. W zawodach, które 14 grudnia odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radzionkowie, weźmie udział ponad 150 uczestników z całego kraju. Wśród nich 
znajdą się czołowi zawodnicy Tarnogórskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate – Marta 
Lubos i Marek Wolny.
Organizatorami mistrzostw są Urząd Miasta Radzionków, Urząd Miasta Tarnowskie Góry oraz 
Tarnogórski Klub Sportowy Kyokushin Karate. 

Zawody prowadzili i sędziowali Rudolf Sob-
czyk i  Wojciech Hajda. Turniej przebiegał 
w miłej i wysoce zdyscyplinowanej atmosfe-
rze. Szczegółowe wyniki można znaleźć na 
stronie: www.chessarbiter.com. Kolejny tur-
niej XII GP Radzionkowa rozegrany zostanie 
9 listopada o godz. 9.30 w CK „Karolinka”.
Przypomnijmy, że Grand Prix Radzionkowa 
w  szachach składa się z  czterech turniejów. 
Zwycięzcami zostają szachiści, którzy w trzech 
turniejach zgromadzą najwięcej punktów. 
Organizatorem zawodów jest Urząd Miasta 
Radzionków, a  współorganizatorem Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii 
św. Wojciecha w Radzionkowie.

Zanotował
rudolf sobczyk

Mistrzostwa w karate

szachy 
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stać nas
 na walkę z każdym w lidze
O nowych porządkach, oczekiwaniach, trenerze i atmosferze w szatni rozmawiamy 
z Anną Gnyś, która nie tak dawno reprezentowała barwy Politechniki Śląskiej, a od 
tego sezonu przywdzieje trykot radzionkowskiego Sokoła.

Przede wszystkim gratulacje 
z powodu objęcia funkcji kapitana 
drużyny. To spore wyróżnienie, 
a reszta zespołu musi darzyć Cię 
wielkim szacunkiem, skoro będąc 
nową zawodniczką została Ci 
powierzona tak odpowiedzialna 
rola. Jak się w niej odnajdujesz i co 
ona dla Ciebie oznacza?
Rola kapitana jest trochę niewdzięcz-
na, ale grając już w drugoligowym Pło-
mieniu Sosnowiec była mi powierzona 
ta sama funkcja, więc wiem, jakie są 
moje zadania. Jest mi bardzo miło, że 
dziewczyny mi zaufały i mam nadzieję, 
że ich nie zawiodę. Kapitan to nie tylko 
osoba, która bierze udział w losowaniu 
czy ma podpisać protokół. Chodzi o to, 
żeby trzymać całą drużynę razem – nie 
tylko na boisku, ale i poza boiskiem. Po-
winno nam się dobrze współpracować, 
żeby osiągnąć cel, który został nam 
postawiony, dlatego też muszę dawać 
z siebie jeszcze więcej jako kapitan.

Latem zespół został gruntownie 
przebudowany. Zatrudniono no-
wego trenera, który dostał wolną 
rękę w sprowadzeniu odpowied-

nich dla jego koncepcji zawod-
niczek. Sokół to teraz mieszanka 
doświadczenia z młodością. Na ile 
stać ten zespół?
Tak, to prawda, mamy młody zespół, 
ale również kilka doświadczonych 
zawodniczek, dlatego jest to nasz atut 
na boisku. Myślę, że stać nas na to, aby 
powalczyć z każdym zespołem w lidze, 
ponieważ każda z dziewczyn wnosi do 
drużyny coś innego, każda ma jakąś 
swoją mocną stronę, którą będzie 
w stanie wykorzystać w trakcie meczu.

Okres przygotowawczy minął pod 
znakiem wytężonej, sumiennej 
pracy. Na treningach można było 
dostrzec ogromne zaangażowanie 
wszystkich zawodniczek. Trener 
wiele od Was wymaga. Jakie cele 
postawił przed Wami na nadcho-
dzącą kampanię?
Treningi były ciężkie, bywały niemałe 
zakwasy, ale myślę, że to przyniesie 
same korzyści. Tylko poprzez ciężką 
pracę możemy osiągnąć wynik, jaki zo-
stał postawiony. Według mnie powin-
nyśmy być w czołówce III ligi, a nawet 
powalczyć o awans i mam nadzieję, że 
tak też się stanie. Ale wszystko tak na-
prawdę okaże się po pierwszej rundzie, 
jakie są nasze możliwości i możliwości 
przeciwniczek.

Spędziłaś na hali ze swoimi kole-
żankami już kilka miesięcy, zdą-
żyłyście się poznać. Jak myślisz, 
które z zawodniczek będą w dużej 

mierze stanowiły o sile zespołu?
Każda z dziewczyn wnosi coś innego 
do drużyny, ale przede wszystkim 
wszystkie są waleczne, nie odpuszczają 
żadnej piłki. To mi się bardzo podoba, 
bo wtedy gra sprawia samą przyjem-
ność. Mamy dobrą zagrywkę, co może 
być dużym atutem. Ciężko mi kogoś 
wyróżnić, bo wszystkie zostawiają 
dużo serca i zdrowia na boisku w trak-
cie treningów i mam nadzieję, że tak 
będzie również na meczach. O tym, 
kto będzie grał, zdecyduje trener przed 
samym meczem.

Jaka panuje atmosfera w szatni?
Atmosfera w szatni? Jest śmiesznie. 
Często żartujemy, wygłupiamy się, ale 
też rozmawiamy na temat treningów, 
o tym, co nam się podoba, a co nie. 
Wiadomo, każdy ma inne spostrze-
żenia i musimy wymieniać się takimi 
informacjami, żeby trening był bardziej 
efektywny. 

W Waszej grupie znajduje się 
kilka mocnych zespołów, między 
innymi Politechnika Częstochow-
ska czy Silesia Volley Mysłowice. 
Twoim zdaniem, które z ligowych 
zespołów będą walczyły o awans 
do drugiej ligi?
Ciężko stwierdzić. Częstochowę 
i Mysłowice znam z II ligi, bo gra-
łam przeciwko tym drużynom, ale 
podobno składy się różnią od tamtego 
sezonu. Stawiałam na to, że to mogą 
być najgroźniejsi rywale, jednak z tego 

co wiem walczyć też będą Tarnowskie 
Góry, Katowice, czy Będzin. Jak już 
mówiłam, pierwsza runda będzie 
rozpoznaniem rywali i wtedy będzie 
można powiedzieć coś więcej.

Sezon rozpoczęłyście od zwycię-
stwa na trudnym terenie w Zabrzu 
nad miejscowym Spartakusem. 
Jak ocenisz Wasz występ? 
Zabrze to bardzo trudny teren. 
Sala była tak mała, że osobiście nie 
mogłam się na niej odnaleźć. Było 
dużo nerwowości z naszej strony, ale 
mimo wszystko udało nam się wygrać. 
Trzeba się cieszyć z takiego rezultatu. 
Myślę, że wyciągniemy wnioski z tego 
meczu i skupimy się już na kolejnym 
przeciwniku.

Każdy sportowiec ma jakieś 
ambicje. Jak daleko sięgają 
ambicje Anny Gnyś? Co chciałabyś 
osiągnąć w tym sporcie?
Moje ambicje? Hm, są bardzo wygó-
rowane (śmiech), przede wszystkim 
wymagam bardzo dużo od samej 
siebie. Jeśli popełniam jakieś błędy, to 
później staram się robić wszystko, żeby 
je naprawić. Najpierw wymagam od 
siebie później od reszty. Mam nadzieję, 
że wszystko pójdzie dobrze, staniemy 
na wysokości zadania i bez żadnych 
kontuzji w sezonie będziemy walczyć 
o II ligę. 

rozmawiał.: r.m.
Zdjęcie: photovip.pl

uKs Powiatowy młodzieżowy dom Kul-
tury – judo radzionków zaprasza wszyst-
kich chętnych do treningów judo na nowo 
wyremontowanej sali gimnastycznej, 
wyłożonej na stałe matami w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w  Radzionkowie. Treningi 
odbywają się we wtorki i w czwartki w SP 
1 oraz w poniedziałki i w piątki w radzion-
kowskiej filii Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Knosały. Treningi 
judo prowadzone są  dla wszystkich grup 
wiekowych od przedszkolaków aż po mło-
dzież i dorosłych.
Od września br. przy SP nr 1 utworzony zo-
stał oddział sportowy judo dla klasy czwar-

tej. Dzieci w ramach oddziału mają prowa-
dzone treningi judo w  wymiarze sześciu 
godzin. Do tych treningów należy doliczyć 
cztery godziny wychowania fizycznego, 
co daje tygodniowo dziesięć godzin zajęć 
sportowych. Dlatego też trener Grzegorz 
Czajka ze  spokojem czeka na  następców 
mistrzów judo z  Radzionkowa, takich jak 
Robert Krawczyk czy Paweł Zagrodnik.

Więcej informacji na  temat działalności 
klubu znaleźć można na stronie: www.iki-
zamajudoclub.pl 

Grzegorz czajka

Zajęcia z judo


