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Zakończyła się budowa targowiska miejskiego, które powstało przy ulicy 
Unii Europejskiej w Radzionkowie. Otwarcie nowego miejsca handlu za-
planowano na 1 marca. 

–  Nawierzchnia  targowiska  wyłożona  została  kostką  brukową.  Powstało  tu  ponad  250  miejsc 
handlowych, z czego dziesięć przystosowanych do handlu z samochodów ciężarowych i dostaw-
czych. Targowisko będzie dysponować także uporządkowanym zapleczem sanitarno-gospodar-
czym. Teren targowiska jest oświetlony i ogrodzony. Do dyspozycji mieszkańców oddaliśmy także 
parking na ponad 180 miejsc – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miej-
skiej i  Inwestycji. Zaznacza, że uporządkowanie i ujednolicenie przestrzeni handlowej zna-
cząco przyczyniło się do poprawy jakości oferowanych usług. Inwestycja umożliwiła również 
bardziej racjonalne zagospodarowanie terenu, który jest własnością gminy. Budowa nowego 
targowiska została sfinansowana w  całości z  budżetu gminy Radzionków. Koszt inwestycji 
wyniósł niespełna 1,5 mln zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Sprzętowo-Transportowy 
„Transpri” z Czeladzi.  

Nowe	targowisko
Przywracanie 
pamięci

w  lutym	 2015	 roku,	 w  budynku	 starego	
dworca	PKP	w radzionkowie,	w 70.	roczni-
cę	 tragedii	 Górnośląskiej	 otwarta	 zosta-
nie	 ekspozycja	 poświęcona	 deportacjom	
Ślązaków	 do	 Związku	 radzieckiego. Ak-
tualnie trwają prace związane z  przekształ-
ceniem budynku w  nowoczesne Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
do ZSRR w  1945  r. Już teraz jednak można 
odwiedzać stronę internetową poświęconą 
wywózkom. Pod adresem: www.deporta-
cje45.pl znaleźć można informacje na temat 
internowania, pracy przymusowej i przywra-
cania pamięci o tym tragicznym wydarzeniu. 
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie 
również galeria archiwalnych zdjęć i zakładka 
dotycząca idei budowy Centrum. Strona jest 
cennym źródłem informacji o  tym jednym 
z  najtragiczniejszych wydarzeń w  powojen-
nych dziejach naszego regionu. 

(łK)

Odnowiony budynek dworca

Punkt zbiórki odpadów
w	radzionkowie	przy	ulicy	szybowej działa Gminny Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. GPSZOK. Przypo-
mnijmy, że w punkcie można oddać tylko wyselekcjonowane odpa-
dy komunalne (w tym odpady niebezpieczne). 
GPSZOK otwarty jest od wtorku do soboty, w godzinach od 10.00 
do 18.00. Śmieci przyjmowane są tylko i wyłącznie od mieszkańców 
Radzionkowa. W przypadku przedsiębiorców odbierane są jedynie 
komunalne odpady segregowane: szkło, tworzywa sztuczne, opa-
kowania wielomateriałowe, papier, tektura. Dostarczone odpady do 

tego punktu nie podlegają żadnej opłacie. W punkcie nie są przyj-
mowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

uwagi,	pytania	i	reklamacje	dotyczące	wywozu	odpadów	na	
terenie	gminy	można	kierować	drogą	elektroniczną	na	adres:

odpady@radzionkow.pl.
siedziba	referatu	Ochrony	Środowiska	

radzionków,	ul.	Kużaja	17
32	388-71-62	
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Marian Prodlik
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

Zdrowe,
sportowe emocje

czy	 mieszkańcy	 radzionkowa	
chętnie	uprawiają	sport?	jakie	
dyscypliny	 cieszą	 się	 najwięk-
szym	powodzeniem?

Zainteresowanie imprezami spor-
towo-rekreacyjnymi, organizowa-
nymi przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji w  Radzionkowie, 
przerosło moje najśmielsze ocze-
kiwania. Bardzo mnie to cieszy. 
To dowód, że nasze propozycje 
odpowiadają potrzebom miesz-
kańców. Tylko podczas ubiegło-
rocznego sezonu wakacyjnego 
z samego tylko kąpieliska na Księ-
żej Górze skorzystało ponad 38 ty-
sięcy ludzi! W  najbardziej upalne 
dni zdarzało się, że jednorazowo 
z basenów korzystało pięć tysięcy 
osób. Aż nie chce się wierzyć, że 
jeszcze parę lat temu brakowało 
w  Radzionkowie nowoczesnych 
obiektów sportowych. Na dużą 
frekwencję wpływ ma również 
dostępność obiektów – można 
z  nich korzystać za niewielką 
opłatą. Budujące jest też to, że 
mieszkańcy przez cały rok korzy-
stają z zaplecza sportowo-rekre-
acyjnego na Księżej Górze. Zimą 
sporym zainteresowaniem cieszą 
się kuligi oraz narty biegowe, któ-
re są doskonałą formą spędzania 
wolnego czasu dla wszystkich 
bez względu na wiek i  umiejęt-
ności. Z  myślą o  mieszkańcach 
uruchomiliśmy wypożyczalnię 
sprzętu narciarskiego. Przez cały 
rok z  parku korzystają również 
entuzjaści dyscypliny nordic wal-
king. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się również imprezy 
organizowane w naszej hali. 

jak	 z  perspektywy	 czasu	 oce-
nia	 pan	 jej	 funkcjonowanie?	
czy	możliwości	hali	są	w pełni	
wykorzystywane?

Radzionkowska hala jest bardzo 
funkcjonalna – podział na trzy 
boiska sprawia, że jednocześnie 

na hali można grać w koszyków-
kę, siatkówkę czy badmintona. 
Warto podkreślić, że hala wy-
budowana została za niewielkie 
pieniądze – pochłonęła trzy-
krotnie mniej niż obecnie budo-
wana hala w  Tarnowskich Gó-
rach. Dziś korzystają z niej kluby 
sportowe: zawodniczki „Sokoła 
Radzionków”, piłkarze z  Ruchu 
Radzionków, koszykarze MKKS 
Jedynka, jak i amatorzy. Strzałem 
w dziesiątkę było przygotowanie 
siedmiu boisk do badmintona, 
na których panuje duży ruch. 
W  badmintona grają zarówno 
dzieci, młodzież oraz dorośli. Są 
wśród nich osoby które przez 
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat 
nie uprawiały żadnego sportu. 
Hala pracuje 24 godziny przez 
siedem dni w  tygodniu. Na po-
czątku sporym zaskoczeniem był 
dla mnie fakt, że ktoś wynajmuje 
halę do wpół do drugiej w nocy. 
Dziś nic mnie już nie dziwi. 

Obejmując	kilka	lat	temu	stano-
wisko	dyrektora	mOsir-u pod-
kreślał	 Pan,	 że	 chciałby,	 aby	
ośrodek	 był	 przede	 wszystkim	
atrakcyjny	 dla	 młodzieży,	 tak	
by	 mógł	 konkurować	 z  innymi	
modnymi	 rozrywkami?	 czy	
udało	się	ten	cel	zrealizować?	

Już kiedy byłem dyrektorem Cen-
trum Kultury „Karolinka” dostrze-
gałem potrzebę organizowania 
imprez sportowych dla dzieci 
i  młodzieży. Dlatego, gdy poja-
wił się pomysł utworzenia w Ra-
dzionkowie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji ucieszyłem 
się i  przystąpiłem do konkursu. 
Od samego początku zależało 
mi, by odciągnąć najmłodszych 
sprzed ekranu komputera. Dziś 
młodzi sami do nas przychodzą, 
nie trzeba ich specjalnie nama-
wiać. Organizują się w grupy i ko-
rzystają z boisk. Zresztą nie tylko 
młodzież. Coraz więcej starszych 

osób chętnie spędza aktywnie 
czas. Zmienił się nasz styl życia: 
kiedyś żyliśmy, by pracować, 
dziś pracujemy, by żyć i  czerpać 
z tego radość. Naszą ofertę kieru-
jemy nie tylko do młodzieży, nie 
zapominamy również o  naszych 
seniorach. Ostatnio chociażby 
z okazji Dnia Babci i Dziadka zor-
ganizowaliśmy po raz pierwszy 
dla seniorów zawody strzelania 
z  symulatora. Skorzystało z  nich 
blisko 40 osób.

jakie	 atrakcje	 sportowe	 przy-
gotował	 mOsir	 dla	 sportow-
ców	w tym	roku?

Każdego roku organizujemy kil-
kadziesiąt imprez sportowych 
różnej rangi – od mistrzostw Pol-
ski w karate, Family Cup na rowe-
rach górskich, na których padają 
rekordy frekwencji, po turnieje 
dla mieszkańców w każdym wie-
ku: od przedszkolaków po senio-
rów. W każdych zawodach bierze 
udział od kilkudziesięciu do kilku-
set osób i to nie tylko z Radzion-
kowa. Dla nas nie ma znaczenia 
czy ktoś walczy o pierwsze miej-
sce czy przedostatnie – każdego 
staramy się tak samo uhonoro-
wać. Dbamy o  dobrą atmosferę 
i rywalizację fair play. W tym roku 
odbędzie się wiele imprez, które 
na stałe wpisały się w  kalendarz 
sportowy. Staramy się utrzymać 
przede wszystkim imprezy cie-
szące się renomą i  powodze-
niem. Jedną z  tegorocznych 
nowości będzie turniej gier ze-
społowych – SKN. Poszczególne 
drużyny zmierzą się w  koszy-
kówce, siatkówce i  piłce nożnej. 
Mieszkańcy Radzionkowa będą 
mogli też skorzystać z odnowio-
nej drogi rowerowej, łączącej 
Piekary Śląskie z Radzionkowem, 
przebiegającej przez Księżą Górę. 
Przeprowadziliśmy tam wiele 
niezbędnych prac, tak by stała się 
przejezdna i bezpieczna.

Od	 kilku	 lat	 w  Polsce	 panuje	
moda	 na	 bieganie.	 w  wielu	
miastach	 organizowane	 są	
maratony	 i półmaratony.	czy	
myślał	Pan	o zorganizowaniu	
tego	typu	imprezy	w naszym	
mieście?

Organizujemy już zawody bie-
gowe dla uczniów, staramy się 
także rozwinąć narty biegowe. 
O  większej imprezie dla bie-
gaczy myślimy, jednak póki co 
staramy się organizować za-
wody w  równie popularnych 
dyscyplinach sportowych. 
ewenementem jest na przy-
kład Amatorska Liga Siatkówki 
„Ciderplas”. W tym roku zgłosiło 
się aż dwanaście drużyn mę-
skich i  sześć żeńskich. Podczas 
uroczystego otwarcia ligi hala 
była wypełniona po brzegi! To 
najlepszy dowód na to, że sport 
uprawiany amatorsko także 
może dostarczać niemałych 
emocji, nie tylko zawodnikom, 
ale i kibicom.

w  jakim	 kierunku	 zamierza	
Pan	rozwijać	miejski	Ośrodek	
sportu	i rekreacji	w radzion-
kowie?	

Mamy wiele planów, jednak za 
wcześnie, by mówić o szczegó-
łach. Naszą największą bolącz-
ką są baseny na Księżej Górze, 
które wymagają kompleksowej 
modernizacji. Póki co staramy 
się je utrzymać w  jak najlep-
szym stanie. Latem to nie tylko 
kąpielisko, ale swoiste centrum 
imprez wodno-rekreacyjnych, 
które przyciągają mieszkań-
ców z  najdalszych zakątków 
regionu. 

Rozmawiał:
łukasz	Karkoszka
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wyróżnienie

Radzionków ma szansę w najbliższych latach pozyskać pięć milionów euro 
z unijnych funduszy. Środki zostałyby przeznaczone na rewitalizację osie-
dla „Kolonia Hugona” przy ul. Kużaja w Radzionkowie.

–  Pieniądze wydane zostaną zgodnie z opracowanym przez gminę Lokalnym Programem Rewita-
lizacyjnym. Jeśli otrzymamy środki, planujemy przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych, które 
objęłyby remont dachów, stropów, okien, drzwi, klatek schodowych, elewacji części instalacji wod-
no-kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków – wyjaśnia Marcin Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. – Część środków przeznaczymy także na 
tak zwane działania miękkie, związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu – dodaje.
Fundusze unijne, które mogą trafić do Radzionkowa to efekt współpracy władz gminy z By-
tomiem, który uznany został za Obszar Strategicznej Interwencji i otrzyma w latach 2014-2020 
około 100 mln euro na działania rewitalizacyjne. Teren osiedla górniczego przy ul. Kużaja, 
wskutek działalności kopalń i wspólnej historii, boryka się z tymi samymi problemami co po-
bliski bytomski Obszar Strategicznej Interwencji. Dzięki temu nasza gmina uzyskała szansę na 
dodatkowe fundusze. 

(łK)

Familoki z Rojcy
do modernizacji

Podczas styczniowej sesji Rady 
Miasta, radni podjęli uchwałę 
w sprawie skierowania wniosku 
do Prezesa Rady Ministrów RP 
w celu podjęcia prac legislacyjnych, 
umożliwiających wprowadzenie do 
ustawy o samorządzie gminnym 
instytucji inicjatywy obywatelskiej. 
Zapis przyznałby mieszkańcom 
prawo wnoszenia projektów uchwał 
pod obrady rady gminy.

– Dotychczasowe  przepisy  rodzą  wiele  wąt-
pliwości  w  interpretacji  i  stosowaniu  prawa. 
Zmiana  przepisów  prawa  zwiększyłaby  udział 
społeczności  lokalnej  w  stanowieniu  prawa. 
Wzmocniłaby także poczucie przywiązania do 
„małej  ojczyzny”.  Z  kolei  radnym  pozwoliłaby 
na  utrzymywanie  stałej  więzi  z  mieszkańcami 
– przekonuje Gabriel Tobor, burmistrz miasta.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców 
to lokalny odpowiednik obowiązującej na 
szczeblu krajowym obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej. Obok aktu wyborczego czy 
referendum jest jedną z  form demokracji 
bezpośredniej, dzięki której obywatele mogą 
brać czynny udział w  sprawowaniu władzy. 
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców 
może dotyczyć większości obszarów funk-
cjonowania gminy – wieloletnich inwestycji, 
kierunku rozwoju czy opłat za parkowanie. 
Jednak, jak wynika z raportu przygotowane-
go przez Fundację im. Stefana Batorego, za-
ledwie 11 procent gmin i miast w Polsce, ma 

zagwarantowaną w statucie możliwość zgła-
szania projektów uchwał przez mieszkań-
ców. Czym jest to spowodowane? W  świe-
tle obowiązujących przepisów, inicjatywa 
uchwałodawcza w  jednostkach samorządu 
terytorialnego nie została jednoznacznie 
uregulowana. W  związku z  tym, że zgodnie 
z  prawem nie ma przeciwwskazań do unor-
mowania kwestii inicjatywy uchwałodawczej 
w statucie, coraz  więcej gmin i miast decydu-
je się na wprowadzenie takiego rozwiązania. 
Niestety zdarza się, że takie uchwały zostają 
zakwestionowane przez wojewodę. Tak było 
w  Gliwicach, gdzie Rada Miejska przyznała 
inicjatywę uchwałodawczą grupie dwóch ty-
sięcy mieszkańców uprawnionych do głoso-
wania. uchwałę zakwestionował wojewoda 
śląski i  unieważnił. Jego zdaniem uchwała, 
będąca aktem prawa miejscowego, jest nie-
zgodna z ustawą zasadniczą. W myśl artykułu 
7 Konstytucji RP organy władzy publicznej 
mogą bowiem działać jedynie na podstawie 
i  w  granicach przyznanych im uprawnień. 
Rada miejska jako podstawę prawną podję-
cia tej uchwały wskazała m.in. statut miasta 
Gliwice. Jak zauważył wojewoda, nie może 
on być podstawą podjęcia uchwały o  usta-
nowieniu prawa miejscowego. Według art. 
40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym władze gmin mogą stanowić 
własne prawo, jednak przy jego pomocy – jak 
wskazał wojewoda – nie można ani rozsze-
rzać, ani też ograniczać uprawnień i obowiąz-
ków mieszkańców. 

(mm)	

Mieszkańcy z szansą inicjatywy

radzionków	 został	 wyróżniony	 tytułem	
„Gminy	na	5!”	w trzeciej edycji rankingu przy-
gotowanego przez Studenckie Koło Nauko-
we Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, 
działające przy Instytucie Przedsiębiorczości 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie.
Publikacja jest dorocznym raportem prezen-
tującym ocenę z badania jakości obsługi po-
tencjalnych inwestorów. Studenci ze stolicy 
przebadali blisko 650 samorządów w kraju, 
przyglądając się w jaki sposób obsługiwani są 
krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy. Badanie 
składało się z dwóch części: audytu stron inter-
netowych oraz oceny kontaktu elektroniczne-
go z gminami metodą tajemniczego klienta. 

(mm)

Na piątkę!

Zgodnie	z obowiązującymi	przepisami	pra-
wa nikt nie może zatrzymać dowodu osobiste-
go chyba, że możliwość taka wynika z wyraź-
nego uregulowania zawartego w  przepisach 
prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają 
podstawy prawnej, aby żądać od swoich klien-
tów pozostawienia dowodu osobistego „pod 
zastaw”. Działanie takie nie znajduje umoco-
wania w  obowiązujących przepisach prawa 
oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem 
wykorzystania danych zawartych w dowodzie 
osobistym (lub innym dokumencie tożsamo-
ści) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę 
do popełnienia przestępstwa na szkodę oso-
by, której dane zostały wykorzystane.
W przypadku straty dowodu osobistego, utra-
ta dowodu powinna zostać niezwłocznie zgło-
szona w dowolnym organie gminy, a w przy-
padku utraty dowodu osobistego za granicami 
kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki 
zostanie natychmiast unieważniony w  syste-
mie informatycznym, co daje gwarancje bez-
pieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że 
nie zostanie obciążony negatywnymi skutka-
mi w  przypadku nielegalnego posłużenia się 
dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która 
utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgło-
sić do dowolnego banku. Powyższe zostanie 
odnotowane w systemie informatycznym, do 
którego dostęp mają wszystkie banki, co skut-
kować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia 
zobowiązania przez przestępcę z  wykorzy-
staniem danych osobowych poszkodowanej 
osoby. 

referat	spraw	Obywatelskich
um	radzionków

Zadbaj o swoje
dane osobowe
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Inwestycje

Sobieskiego już przejezdna
Czwarta schetynówka

Ponad	530	tys.	zł	kosztowała	przebudowa	ulicy	sobieskiego. Przy-
pomnijmy, że zadanie obejmowało wykonanie nowej podbudowy 
drogi i wymianę nawierzchni, przebudowę chodników oraz  zjazdów 
do poszczególnych posesji. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-usługowo-Handlowe eugeniusz Fisior z  siedzibą 
w Ossach. Inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu gminy. 
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym roboty udało zakoń-
czyć się w styczniu.  

(mm)

Utrudniony dojazd do posesji, hałas i kurz – to tylko 
niektóre problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy 
ulic Wiktorii, Miłej i Barbórki. Przypomnijmy, że od 
września 2012 roku trwa remont tych dróg. 

–  Zdaję sobie sprawę, że organizacja prac na Górce pozostawia wiele do 
życzenia. Przez kilka tygodni mieszkańcy nie mogli swobodnie dojechać 
do  swoich  posesji.  Musieli  parkować  samochody  na  sąsiednich  ulicach. 
Dodatkowo naprawa sieci elektrycznej przy ulicy Miłej wpłynęła na prze-
stoje w robotach drogowych. Zwracam się jednak z prośbą do mieszkań-
ców  o  cierpliwość  i  zrozumienie.  Niebawem  zakończy  się  ostatni  etap 
prac.  Zapewniam,  że  wiosną  komfort  życia  mieszkańców  ulic  Barbórki, 
Miłej i Wiktorii ulegnie zdecydowanej poprawie – przekonuje Gabriel To-
bor, burmistrz miasta. 
Wzdłuż ulic powstaną także chodniki, a dla podniesienia bezpieczeń-
stwa pieszych urządzone zostaną elementy spowalniające ruch samo-
chodowy. 
Inwestycja jest w całości finansowana ze środków własnych. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł. 

(mm)

Trwają prace na Górce

Pięć powiatów i sześć gmin 
województwa śląskie-
go uzyskało w tym roku 
dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokal-
nych – Etap II Bezpieczeń-
stwo-Dostępność-Rozwój. 
Wśród nich znalazł się 
także Radzionków.

– To będzie czwarta „schetynówka” 
w naszym mieście. Tym razem grun-
towną modernizację przejdzie ulica 
Szymały,  która  częściowo  przebie-
ga  też  przez  Bytom.  Aby  zwiększyć 
szanse  na  otrzymanie  dotacji  przy-
gotowaliśmy wniosek wspólnie z by-
tomskim samorządem – mówi Mar-
cin Szczygieł, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej i  Inwestycji. 
Dodaje, że w  ramach Programu 
jednostki samorządu terytorialne-
go, mogą uzyskać dotacje celowe 
z budżetu państwa na dofinanso-
wanie zadań własnych w zakresie 
przebudowy, budowy lub remon-
tów dróg powiatowych i  gmin-
nych. 
Najprawdopodobniej inwesty-
cja rozpocznie się na przełomie 
kwietnia i maja, a potrwa do koń-

ca bieżącego roku. ulica Szymały 
zostanie przebudowana na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą unii 
europejskiej w  Radzionkowie aż 
do skrzyżowania z ulicą Strzelców 
Bytomskich w Bytomiu.
–  Inwestycja  będzie  obejmować 
wykonanie podbudowy oraz nowej 
nawierzchni  drogi,  a  także  jej  od-
wodnienie.  Oprócz  tego  od  strony 
budynków  o  numerach  nieparzy-
stych  powstanie  chodnik.  Nato-
miast od strony budynków o nume-
rach parzystych – na terenie naszej 
gminy – powstanie ciąg rowerowo-
pieszy, a w Bytomiu droga rowero-
wa – wyjaśnia Marcin Szczygieł.
Łączny koszt inwestycji to prawie 
4,8 mln zł. Dofinansowanie wyno-
si ponad 2,4 mln zł. Przypomnij-
my, że to kolejne przedsięwzięcie 
w  Radzionkowie realizowane 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Pod 
koniec ubiegłego roku do użytku 
oddana została ulica Anieli Krzy-
woń. Dzięki tej inwestycji udało się 
połączyć ulicę Orzechowską i Księ-
żogórską z drogą wojewódzką 911, 
usprawniając tym samym ruch 
w  południowo-wschodniej części 
miasta.  

(mm)

Zajęcia	plastyczne,	sportowe,	komputerowe	i warsztaty ceramiczne, 
to tylko niektóre propozycje, jakie czekały na najmłodszych podczas te-
gorocznych ferii zimowych. Atrakcji nie brakowało i każdy znalazł coś 
dla siebie. O szczegółach można przeczytać na stronach Centrum Kultu-
ry „Karolinka” i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzieci i młodzież 
mogły także skorzystać z oferty przygotowanej przez miejską bibliote-
kę, radzionkowskie szkoły, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Katolickie Centrum Młodzieży. 

(łK)

Zimowe zabawy

Warto wiedzieć, że targowiskiem zarządza Klub Sportowy „Ruch” Ra-
dzionków. W październiku ubiegłego roku podczas sesji Rady Miasta, 
radni podjęli jednogłośną decyzję o  oddaniu obiektu w  dzierżawę 
bez przeprowadzania procedury przetargowej. 
– Pod  koniec  stycznia  rozpoczęliśmy  procedurę  przyznawania  miejsc 
targowych. W porozumieniu z radą targową uznaliśmy, że miejsca han-
dlowe na nowym targowisku będą przyznawane zgodnie z numeracją, 
która funkcjonowała na starym targowisku. Ta zasada została zaakcep-
towana przez zdecydowaną większość handlujących – wyjaśnia Andrzej 
Skrzypczak, kierownik targowiska. Dodaje, że w niedalekiej przyszło-
ści organizowane będą  targi tematyczne, podczas których będzie 
można kupić produkty z konkretnych branż, np. meble czy rośliny. 
–  Chcemy  w  ten  sposób  przyciągnąć  sprzedawców  z  sąsiednich  miast 
a mieszkańcom zaoferować szeroki wybór produktów – mówi.
Nowy plac targowy planowano oddać do użytku na początku tego 
roku. Jednak do końca lutego handel będzie odbywał się w dotych-
czasowym miejscu. Skąd to opóźnienie? 
–  Problemem okazała się instalacja elektryczna. Podczas prac natknęli-
śmy się na kabel wysokiego napięcia, który był osadzony znacznie płycej 
niż  wynikało  to  z  dokumentacji  dla  tego  terenu.  Dlatego,  aby  uniknąć 
dodatkowych komplikacji, musieliśmy go przełożyć – wyjaśnia Bernard 
Skibiński, wiceburmistrz Radzionkowa. Jesienią ubiegłego roku wła-
dze miasta sprzedały teren, na którym usytuowany był stary targ 
w Radzionkowie za ponad 3 mln zł prywatnej firmie z Sosnowca. Nie-
bawem w tym miejscu wybudowany zostanie market.  

(mm)	

Nowe targowisko
str.	1
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Zdrowie

Przychodnia w remoncie 

Zakończył się pierwszy etap kompleksowej przebudo-
wy budynku przy ulicy Gajdasa 1, w którym mieścić się 
będzie nowa siedziba ośrodka zdrowia Rad-Med. 

Inwestycja, która rozpoczęła się w  lipcu ubiegłego roku, obejmowała 
rozbiórkę dachu o konstrukcji drewnianej i montaż nowego stropoda-
chu żelbetowego, skucie posadzek, wymianę wszystkich okien i drzwi 
oraz kompleksowe docieplenie budynku. Obiekt został również wypo-
sażony w kotłownię gazową. 
–  Wyremontowaliśmy  także  piwnice,  w  których  zlokalizowane  będą  po-
mieszczenia socjalne dla pracowników przychodni. Zbudowaliśmy też nową 
klatkę schodową łączącą parter z piwnicą. Podczas remontu okazało się, że 
na tym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Groziło to zale-
waniem piwnicy i zawilgoceniem fundamentów. Aby tego uniknąć, odwod-
niliśmy teren wokół budynku i zastosowaliśmy drenaż opaskowy wokół fun-
damentów całej części podpiwniczonej, który będzie zbierał nadmiar wody 
deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz uniezależni nas od poziomu wód 
gruntowych – wyjaśnia Jacek Tatarynowicz, prezes zarządu przychodni 
lekarskiej Rad-Med w Radzionkowie.
Podczas remontu zamontowana została również instalacja elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła, która zapewni zmniejszenie kosztów ogrze-
wania budynku.
Przypomnijmy, że przyszła przychodnia znajduje się na terenie dawnych 
ogródków jordanowskich, które zostały założone w  latach 1938-1939 
przez Jerzego Ziętka – ówczesnego naczelnika miasta. Budynek miał słu-
żyć głównie młodszym mieszkańcom miasta. Mieściła się w nim świetlica 
dla młodzieży i pomieszczenia dla miejscowych kół zainteresowań. 
– Dla wielu mieszkańców jest on jednym z symboli Radzionkowa. Dlatego 
nie chcieliśmy drastycznie zmieniać jego bryły architektonicznej. Projektanci 
zachowali charakterystyczną wieżyczkę i schody na dach – mówi prezes Ta-
tarynowicz. Dodaje, że w nowej przychodni powstanie osiem przestron-
nych gabinetów lekarskich oraz dwa gabinety zabiegowe. Zagospoda-
rowany zostanie także teren wokół ośrodka – powstanie parking, droga 
dojazdowa, chodniki. Planowany termin zakończenia prac to przełom 
sierpnia i września.
Projekt przebudowy budynku został dofinansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Cał-
kowita wartość projektu modernizacji wraz z robotami wykończeniowy-
mi i zagospodarowaniem terenu to 2 133 485 zł. 
A co się stanie z budynkiem, w którym przychodnia mieści się obecnie? 
Jak mówi prezes zarządu, decyzja nie została jeszcze podjęta.
–  Rozpatrujemy  trzy  możliwości.  Jedną  z  nich  jest  sprzedaż  budynku. 
Rozważamy  również  remont  i  przystosowanie  go  na  potrzeby  lokali 
mieszkalnych.  Myśleliśmy  także  nad  rozszerzeniem  oferty  naszej  przy-
chodni o specjalistyczne poradnie, które mogłyby się tu mieścić. Jednak 
jest  zdecydowanie  za  wcześnie,  aby  mówić  o  konkretnych  decyzjach – 
mówi Jacek Tatarynowicz.  

(mm)	

Od stycznia w Prywatnej 
Poradni Wielospecjali-
stycznej „Medici” w Ra-
dzionkowie uruchomione 
zostały nowe pracownie, 
oferujące pacjentom kom-
pleksową diagnostykę 
ultrasonograficzną. 

–  Regularnie  podnosimy  standard 
świadczonych  usług.  Niedawno 
wyposażyliśmy  naszą  poradnię 
w  specjalistyczny  sprzęt  do  badań 
ultrasonograficznych, niezbędny do 
zdiagnozowania  wielu  schorzeń. 
USG  jest  nieinwazyjną,  bezbolesną 
metodą  obrazowania,  która  przy 
użyciu  ultradźwięków  pozwala 
uzyskać  obraz  przekroju  badanego 
narządu. Dzięki niemu możemy wy-
kryć  wiele  chorób  już  w  pierwszym 
stadium  ich  rozwoju  – wyjaśnia 
dr n. med. Joanna Cichoń, właści-
cielka poradni „Medici”.
Jednym z badań oferowanych pa-
cjentom poradni jest uSG Doppler 
z kolorowym obrazowaniem prze-
pływu krwi w  naczyniach krwio-
nośnych (tętnicach i  żyłach) oraz 
w  sercu. Badanie to umożliwia 
oszacowanie parametrów tego 
przepływu - kierunku oraz pręd-
kości. Pozwala również wykryć 
nawet drobne patologie tętnic 
i żył, które mogą doprowadzić do 
udaru mózgu, zawału serca czy też 
zatorowości płucnej. 
–  Wskazaniem  do  wykonania  ba-

dania jest  podejrzenie chorób zasta-
wek serca, tętniaków aorty i naczyń 
brzusznych, podejrzenie przetok na-
czyniowych, zmian w tętnicach szyj-
nych,  kręgowych  oraz  w  tętnicach 
kończyn.  Za  jego  pomocą    można 
zdiagnozować  zakrzepowe  zapa-
lenie  żył,  przewlekłą  niewydolność 
żylną  oraz  ocenić  funkcjonowanie 
narządów  przeszczepionych  – tłu-
maczy dr n. med. Joanna Cichoń. 
Dodaje, że w poradni można wy-
konać także uSG stawów, które 
pozwala zdiagnozować uszkodze-
nia i ocenić ich rozległość w zakre-
sie aparatu więzadłowego oraz 
ścięgien. uSG umożliwia także 
ustalenie przyczyn bólu lub ogra-
niczenia ruchomości w stawach.
Radzionkowska poradnia oferuje 
także badanie ultrasonograficzne 
jamy brzusznej, tarczycy, węzłów 
chłonnych oraz piersi.
–  To  podstawowa  metoda  dia-
gnostyki  zmian  nowotworowych. 
Umożliwia  ocenę  wielkości,  kształ-
tu  i  umiejscowienia  zmiany  oraz 
pozwala  określić  czy  wymaga  ona 
pilnej  diagnostyki  inwazyjnej,  np. 
biopsji.  Badania  są  całkowicie  bez-
bolesne  i  nieszkodliwe.  Można  je 
także wykonywać u kobiet w ciąży – 
dodaje dr n. med. Joanna Cichoń. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem 32 289-07-
35 lub 609-318-801. 

(oprac.	mm)

Nowe możliwości diagnostyczne

W Urzędzie Miasta Radzionków w dniach 22-30 kwiet-
nia br. w godzinach od 9.00 do 14.00, a w piątki do 
godz. 13.00 będzie można składać roczne zeznania 
podatkowe. Natomiast od 22 do 25 kwietnia w tych 
samych godzinach deklaracje będzie można również 
złożyć elektronicznie. 

Interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wy-
pełniania i wysyłania, dostępne są na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. 
Wysłanie zeznania przez internet jest najprostszym i najszybszym spo-
sobem złożenia zeznania rocznego – można to zrobić bez wychodzenia 
z domu. System e-deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy. Po-
twierdzeniem złożenia zeznania jest urzędowe Poświadczenie Odbioru 
(uPO), pobrane po wysłaniu zeznania drogą elektroniczną, które trakto-
wane jest na równi z dowodem wysłania zeznania pocztą czy złożeniem 
zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. 
Dodatkowe informacje dotyczące składania e-deklaracji zamieszczono 
na stronie internetowej urzędu Skarbowego www.isnet.katowice.pl/
us/2430.  

Złóż zeznanie w urzędzie
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Ten fragment parku zdominowany był przez topole. 
Były to drzewa obcego pochodzenia, przede wszyst-
kim mieszańce należące do tzw. topoli balsamicz-
nych. Jest to grupa około 10 gatunków drzew pocho-
dzących z Ameryki Północnej i Azji oraz mieszańców 
tych gatunków. Drzewa te zostały sprowadzone do 
Polski głównie do nasadzeń miejskich. Bardzo licznie 
towarzyszą m.in. blokowiskom powstałym w  latach 
siedemdziesiątych. Powstające wówczas osiedla 
potrzebowały szybko rosnącej zieleni, a  topole bal-
samiczne zapewniły to w znakomity sposób. Ich na-
sadzeń nie ograniczano jedynie do osiedli, sadzono 
je również na terenach parkowych. Drzewa te charak-
teryzuje wyjątkowo szybki wzrost i stosunkowo krót-
kie jak na życie drzew – niektóre mieszańce osiągają 
wiek rębny już w wieku 15-25 lat. Ze względu na swój 
szybki wzrost są one wykorzystywane w plantacjach 
energetycznych. 
W Ogrodzie Botanicznym topole balsamiczne zostały 
usunięte w  miejscach, w  których będą przebiegały 
ścieżki i będą zakładane kolekcje, tak aby naturalne 
zakończenie życia topoli nie zagroziło zwiedzającym 
ani przyszłym nasadzeniom. Wycinka topoli odbyła 
się w taki sposób, aby nie naruszyć rodzimych gatun-
ków drzew – klonów i  lip, które rosły pośród topoli. 
Część martwego drewna pozostawiono na terenie 
Księżej Góry do naturalnego rozkładu, bo paradok-
salnie… drzewo jest bardziej żywe po śmierci. Rozkła-
dające się kłody są cennym siedliskiem wielu zwierząt 
i grzybów, dość rzadkim w lasach gospodarczych. 
Część drzewostanu (około 20% z ponad ośmiu hek-
tarów zadrzewień) musiała zostać usunięta, w  celu 
umożliwienia założenia kolekcji. Drzewostan przezna-
czony do wycinki wybrano po szczegółowej inwenta-

ryzacji przyrodniczej, tak aby straty w różnorodności 
biologicznej na Księżej Górze były jak najmniejsze. 
Zostały usunięte m.in. fragmenty bardzo gęstego 
młodnika z samosiejek, w tym młodnik pod linią wy-
sokiego napięcia oraz fragment gęstych zadrzewień 
z dominującym jesionem. Część osobników jesionu 
miała objawy zakażenia grzybem  Chalara  fraxinea. 
Zdrowe osobniki nie kolidujące z  przebiegiem ście-
żek, pozostawiono jako specjalnie wyeksponowane 
pojedyncze drzewa, czyli solitery. W stanie nienaru-
szonym utrzymane zostały najciekawsze z  przyrod-
niczego punktu widzenia fragmenty drzewostanu 
– miejsca występowania chronionych gatunków grą-
dowych runa, takich jak kopytnik czy konwalia majo-
wa. 
Pod okapem istniejącego drzewostanu oraz w miej-
scach wycinki powstaną kolekcje o  powierzchni 
ponad 5 ha. Będzie to m.in. kolekcja dendrologicz-
na, w  skład której wejdzie ponad 400  sztuk drzew 
i  krzewów. W  roku 2015 w  Ogrodzie będzie można 
zobaczyć m.in. kasztany jadalne czy taką ciekawostkę 
dendrologiczną, jak drzewo ciasteczkowe (pachnące 
właśnie ciasteczkami). Ogród botaniczny poza funk-
cją ochrony rzadkich gatunków roślin rodzimych, po-
winien również cieszyć oko zielenią, powstaną więc 
kolekcje roślin ozdobnych. Zostanie nasadzonych 
ponad 7 tys. bylin, wrzosów i wrzośców oraz róż. Po-
wstanie również kolekcja sadownicza starych odmian 
jabłoni i  ścieżki umożliwiające zwiedzanie tej części 
Księżej Góry. 

małgorzata	szymańczyk
Rzecznik prasowy

Śląskiego Ogrodu Botanicznego 

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie dobiegają końca najbardziej 
wymagające prace związane z zakładaniem kolekcji edukacyjnych. W ramach dosto-
sowania drzewostanu do potrzeb kolekcji dokonano m.in. przebudowy fragmentu 
drzewostanu od ulicy Zejera. 

Wycinka drzew

Trwają prace na placu budowy. Na zdjęciu obok: Drzewostan pozbawiony topoli od ulicy Zejera.

Liceum Ogólnokształcące im. Po-
wstańców Śląskich w  Radzionko-
wie słynie z  przedmiotu uzupeł-
niającego: podstawy pedagogiki 
i psychologii, ale nie brakuje w nim 
także artystów, dziennikarzy, foto-
grafów, pasjonatów przyrody, a na-
wet miłośników języków obcych. 
Szkoła posiada patronaty naukowe 
Politechniki Śląskiej (Wydział In-
żynierii Materiałowej i  Metalurgii), 
uniwersytetu Śląskiego (Wydział 
Pedagogiki i  Psychologii) oraz In-
stytutu Kultur i  Literatur Angloję-
zycznych (Wydział Filologiczny), co 
jest ogromnym atutem placówki. 
Liceum  gwarantuje także wysoki 
poziom nauczania (wyniki matur 
powyżej średniej krajowej i  ślą-
skiej), swobodę wyboru rozszerzeń 
przedmiotowych i  ich realizację 
poprzez atrakcyjne wyjazdy i  wy-
cieczki. uczniowie mają możliwość 
udziału w przeróżnych wolontaria-
tach, między innymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Radzionkow-
ska szkoła współpracuje również 
ze Śląskim Ogrodem Botanicznym 
i europejskim Forum Młodzieży.
W  Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Śląskich każdy 
znajdzie coś dla siebie! Sportowcy 
mogą rozwijać swoje umiejętności 
na obiektach należących do  Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w  Radzionkowie, dziennikarze 
mogą zdobywać doświadczenie 
w Szkolnej Redakcji Radiowej, a pa-
sjonaci przyrody mogą poszerzać 
swoją wiedzę poprzez kontakt 
z nią na przeróżnych wycieczkach! 
Jak widać, ta szkoła średnia ma wie-
le perspektyw! 
W  roku szkolnym 2014/15 Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich w  Radzionkowie propo-
nuje gimnazjalistom klasy: peda-
gogiczno-psychologiczną, dwu-
języczną z  językiem angielskim, 
ogólną i sportową. Wejdź na szkol-
ną witrynę internetową (www.li-
ceum.radzionków.pl) i zapoznaj się 
ze szczegółami oferty edukacyjnej 
na nowy rok szkolny 2014/15. 

Szkoła
ludzi z pasją!

LO	w	radzionkowie

Radzionków - miasto 
i gmina w jednym, a w niej 
doceniana szkoła, która 
działa od sześćdziesięciu 
dwóch lat. 

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

– realna odpowiedź na realne potrzeby
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Uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2014, przyjęli radni podczas sesji Rady Miasta Radzion-
ków, która odbyła się 23 stycznia. 

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa, gminy zobowiązane są do 
prowadzenia działań związanych z profilaktyką i  rozwiązywaniem pro-
blemów alkoholowych, jak również przeciwdziałania narkomanii. 
–  Programy zakładają zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz udziela-
nie rodzinom, w których występują te problemy – pomocy psychospołecznej 
i prawnej – wyjaśnia Justyna Konik, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
W  ramach programów dla dzieci i  młodzieży, prowadzona będzie 
profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i  szkoleniowa 
(pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wy-
chowawczych i  socjoterapeutycznych). Dodatkowo wsparciem objęta 
zostanie działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służąca 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i  narkomanii. Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umożliwi 
gminie podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem 
jako oskarżyciel publiczny.
–  Oznacza  to,  że  gmina  może  skierować  sprawę  bezpośrednio  do  sądu 
z pominięciem prokuratora w przypadku złamania zakazu sprzedaży alko-
holu nieletnim i nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji 
i reklamy napojów alkoholowych – mówi Justyna Konik. 
Pełna treść uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

(mm)

Programy wsparcia

Pod koniec października 2013 roku w Radzionkowie 
przeprowadzono badanie dostępności sprzedaży al-
koholu nieletnim pn. „Tajemniczy klient”. W punktach 
sprzedaży alkoholu pojawiła się osoba pełnoletnia 
wyglądająca na nieletnią.

Osoba ta ukończyła 18 lat w 2013 roku, jednak jej wygląd i zachowanie 
budziły wątpliwości co do jej wieku. „Tajemniczy klient” próbował za-
kupić alkohol w 51 punktach sprzedaży i punktach gastronomicznych. 
Jedynie w  dziewięciu punktach poproszono go o  okazanie dowodu 
osobistego i po odmowie  pokazania go, alkohol nie został sprzedany. 
Spośród punktów detalicznych były to: Sklep Ogólnospożywczy przy 
ul. Szymały 1, Sklep Spożywczy LIDL przy ul. Reymonta 3, Sklep przy 
ul.  św. Wojciecha 65 oraz Sklep Ogólnospożywczy przy ul. Śródmiej-
skiej 20. Natomiast wśród punktów gastronomicznych były to: Kafejka 
„LeCH” przy ul. Sadowej 65A, Bar RAMPA przy ul. Artura 12A, Bar CARO 
przy ul. Knosały 57A, PuB LAGuNA przy ul. Knosały 61A oraz Pizzeria 
u BATMANA przy ul. Męczenników Oświęcimia 22.
–  W  pozostałych  miejscach  nie  zostało  popełnione  przestępstwo,  mimo 
sprzedaży alkoholu, gdyż młoda osoba biorąca udział w badaniu była peł-
noletnia, wyglądała jedynie na nieletnią. W tych miejscach jednak nie po-
proszono o okazanie dokumentu tożsamości. Badanie miało na celu ocenę, 
jak sprzedawcy reagują na osoby, których wiek może budzić wątpliwości 
i co za tym idzie, ich reakcję w świetle przepisów dotyczących sprzedaży al-
koholu osobom niepełnoletnim. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 
2  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 
„w  przypadku  wątpliwości  co  do  pełnoletniości  nabywcy  sprzedający  lub 
podający  napoje  alkoholowe  uprawniony  jest  do  żądania  okazania  do-
kumentu stwierdzającego wiek nabywcy” oraz zgodnie z art. 208 Kodeksu 
Karnego „kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, 
ułatwiając  jego  spożycie  lub  nakłaniając  go  do  spożycia  takiego  napoju, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do lat 2”. Ten ostatni zapis dotyczy każdego obywatela, nie tylko sprze-
dawców – mówi Anna Milewska z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Radzionkowie.
W  przyszłości badanie zostanie przeprowadzone również w  pozosta-
łych miejscach na terenie Radzionkowa, nieobjętych październikową 
akcją, w których sprzedawany i podawany jest alkohol. Na terenie na-
szego miasta zlokalizowanych jest w sumie 66 punktów, w których pro-
wadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych (42 punkty detaliczne 
i 24 punkty gastronomiczne). 
Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych w Warszawie we współpracy z Gminną Komisją 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Pełnomocnikiem Bur-
mistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii. 

(am)

Tajemniczy klient
Badanie	w	sklepach

Pomoc dla sportowców
Na	podstawie	uchwały	rady	miasta	radzionków z dnia 27 czerwca 
2013 roku, burmistrz miasta Gabriel Tobor przyznał stypendia sporto-
we za wysokie wyniki w  sporcie we współzawodnictwie krajowym 
lub międzynarodowym. Po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej 
Burmistrz zdecydował, że stypendia otrzyma 33 zawodników, repre-
zentujących takie dyscypliny sportu jak: piłka nożna, siatkówka, piłka 
wodna, narciarstwo wodne, judo, kendo, kajakarstwo klasyczne. 
Stypendia zostały przyznane na okres od lutego do czerwca br., a łącz-
na kwota środków przeznaczonych na ten cel w tym okresie wyniesie 
ponad 53 tys. zł. Dodatkowo w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w  zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i  sportu w  I  półroczu 2014 roku została przyznana dotacja 
w wysokości 30 tys. zł uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Ruch” 
Radzionków. uKS realizuje zadanie od końca stycznia do końca czerw-
ca br.  

Polski	czerwony	Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” 
oraz urząd Miasta Radzionków serdecznie zapraszają do udziału w ak-
cji poboru krwi. Wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy na 
parking przy urzędzie Miasta w sobotę 1 marca br. w godzinach 9.00-
14.00.
Krwiodawcy, którzy w tym dniu oddadzą krew otrzymają w Punkcie 
Krwiodawstwa paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad ufundowany 
przez gminę Radzionków.  

Akcja oddawania krwi
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cENtrum	KuLtury

KarOLINKa

w operze

Mały
Śląsk

serdecznie	zapraszamy	na	koncert	galowy	Zespołu	Pieśni	i tańca	
„mały	Śląsk”,	który	odbędzie	się	9	marca	w Operze	Śląskiej	w Byto-
miu.	Bilety	w cenie:	25	zł	(parter	i I balkon)	oraz	20	zł	(II	balkon)	do	
kupienia	w Impresariacie	centrum	Kultury	„Karolinka”.		

Znamy	już	zwycięzców	XXIX	Konkursu	szopek	Ślą-
skich.	Przypomnijmy,	że	jego	celem	była	populary-
zacja	śląskiego	zwyczaju	strojenia	betlyjek	w okresie	
świąt	Bożego	Narodzenia	oraz	kultywowanie	sakral-
nej	i świeckiej	tradycji	Górnego	Śląska.	

Przy ocenie szopek komisja uwzględniała estetykę wykonania, wkład 
pracy, oryginalność. Premiowane były szopki zawierające elementy 
architektury śląskiej, nawiązujące do krajobrazu śląskiego, stroju ludo-
wego i śląskiej tradycji. 
W  kategorii prac wykonanych zbiorowo pierwsze miejsce zajęła re-
prezentacja Przedszkola nr 2 w  Radzionkowie. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy z Tarnowskich Gór znalazł się na drugim miej-
scu. Równorzędne trzecie miejsce jury przyznało grupie „Smerfów” 

z Przedszkola nr 4 w Radzionkowie oraz reprezentacji Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Wojsce. 
Alicja Czuryszkiewicz zwyciężyła w kategorii twórców do 16. roku życia. 
Na drugim miejscu znalazła się Monika Klakla, a na trzecim – Magda-
lena i Gabriela Jantos. Jury przyznało także wyróżnienia Maciejowi La-
burdzie, Jakubowi Dworzyńskiemu, Kamilowi Bujoczek oraz Weronice 
Marciniak.
W  kategorii powyżej 16. roku życia pierwsze miejsce zajęła Jadwiga 
Wylenżek. Drugie miejsce jury przyznało Wincentemu Orłowskiemu. 
Natomiast Alicja Trojan oraz elżbieta Przybył zajęły równorzędne trze-
cie miejsce. 

Organizatorami konkursu byli: Koło PTTK nr 111 im. Józefa Lompy, Cen-
trum Kultury „Karolinka” w  Radzionkowie, urząd Miasta Radzionków 
oraz oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 

Jakie piękne szopki!

I miejsce –  Jadwiga Wylenżek II miejsce –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy III miejsce – Magdalena i Gabriela Jantos
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Podczas	tegorocznych	ferii	zimowych Cen-
trum Kultury przygotowało wiele atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców Radzionkowa. 
Jedną z nich były warsztaty quilingu. Technika 
nazywana papierowym filigranem, wykorzy-
stywana jest do tworzenia ozdób z  wąskich 
pasków kolorowego papieru. Można nią zdo-
bić kartki oraz albumy. emocje, świetna zaba-
wa, rywalizacja i  przyjemność – wszystko to 
odnaleźć można było podczas planszomanii, 
czyli turnieju gier planszowych. Zainteresowa-
niem dzieci cieszył się także karnawałowy bal 
przebierańców, podczas którego najmłodsi 
wcielili się w  ulubione postaci z  kreskówek 
i bajek.  

uroczysty	 koncert	 Zespołu Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk” 
z  okazji Dnia Babci i  Dziadka odbył się 21 stycznia w  sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. 
Podczas koncertu zaprezentowały się grupy prowadzone 
przez Grzegorza Kłaczka. 
Historia Dnia Babci i  Dnia Dziadka jest w  Polsce bardzo 
młoda. Pomysł na ustanowienie takiego dnia w kalendarzu 
narodził się w redakcji tygodnika „Kobieta i Życie”. W 1964 
roku w Poznaniu miała wystąpić Mieczysława Ćwiklińska 
– legenda  polskiego kina i teatru. W wystawianej sztuce 
„Drzewa umierają stojąc” Ćwiklińska wcielała się w  po-
stać babci. Redakcja „expressu Poznańskiego” wręczając 
jej tort i kwiaty poinformowała zaskoczoną aktorkę, że to 
właśnie z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony w Po-
znaniu. Później pomysł podchwycił stołeczny „express 
Wieczorny”, gdzie opisano tradycję symbolicznego świę-
ta, podczas którego w podziękowaniu za miłość i  troskę 
obdarowuje się babcie prezentami. Warto dodać, że ob-
chody Dnia Dziadka zaczęły się dopiero w  latach 70. od 
konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie daty takiego dnia 
w kalendarzu. Początkowo miał być obchodzony w dniu 
urodzin Mieczysława Fogga, czyli 30 maja. Ostatecznie 
taki termin nie przyjął się i z czasem zaczęto go obchodzić 
bezpośrednio po Dniu Babci.  

Dla Babci 
i Dziadka 

„Formy	współpracy	z Ogrodem	
Botanicznym	w radzionkowie”	
to	tytuł	seminarium,	które	
16 stycznia	odbyło	się	w cen-
trum	Kultury	„Karolinka”.	Było	
to	kolejne	spotkanie	w ramach	
projektu	„rozbudowa	regio-
nalnej	stacji	Edukacji	Ekolo-
gicznej	przy	Ogrodzie	Bota-
nicznym	w radzionkowie	wraz	
z wykonaniem	kolekcji	eduka-
cyjnych	na	terenie	Ogrodu	Bo-
tanicznego	w radzionkowie”.

Prowadząca spotkanie dr Magdalena 
Maślak zaprezentowała historię powsta-
nia ogrodu botanicznego na Księżej Gó-
rze oraz przedstawiła ciekawostki roślin-
ne związane z  tym miejscem. Omówiła 
także kilka wybranych projektów nauko-
wych realizowanych w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym oraz te, których realizacja 
rozpocznie się w tym roku. Największym 
z  nich jest „FlorNatur ROBiA”. To wspól-
ne przedsięwzięcie Rady Ogrodów Bo-
tanicznych i  Arboretów w  Polsce oraz 
pięciu instytucji z  całej Polski zajmują-
cych się ochroną przyrody ex situ. Celem 
projektu jest zainicjowanie sieci regio-
nalnych banków nasion, wyposażonych 
w odpowiedni sprzęt, które w przyszło-
ści będą mogły służyć do przechowywa-

nia nasion gatunków roślin z  Regional-
nych Czerwonych List.
Dr Magdalena Maślak wspomniała także 
o projekcie realizowanym na terenie wo-
jewództwa opolskiego. Celem projektu 
„Restytucja łąk rajgrasowych, muraw 
kserotermicznych i  naskalnych na tere-
nie Rezerwatu Przyrody Góra św. Anny”, 
jest stworzenie lub przywrócenie wybra-
nych zbiorowisk roślinnych. 
Podczas seminarium zaprezentowana 
została również działalność Pracowni 
Kolekcji Naukowych, Zachowawczych 
i Ozdobnych, która sprawuje nadzór nad 
kolekcjami: dendrologiczną, zachowaw-
czą starych odmian drzew owocowych 
oraz kolekcją edukacyjną roślin energe-
tycznych. Warto wiedzieć, że podobne 
kolekcje już niebawem będą zakładane 
na Księżej Górze.
Druga część seminarium miała formę 
warsztatów, w  których udział wzięli 
uczniowie klas pierwszych Liceum Ogól-
nokształcącego z  Radzionkowa. Mło-
dzież próbowała zdefiniować, czym jest 
wolontariat. uczniowie przedstawiali ne-
gatywne i  pozytywne postrzeganie tej 
aktywności, szukali plusów i  minusów. 
W efekcie wspólnie wypracowali własne 
rozumienie wolontariatu i korzyści z nie-
go wynikające. Podsumowaniem warsz-
tatu był film o  tym, jak praca wolonta-
riacka podejmowana w  młodości może 
wpłynąć na życie człowieka. 

O dobrej współpracy

Fajnie było w czasie ferii
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PIsZĄ	dO	KurIEra

w	 radzionkowskim	 przedszkolu	 inte-
gracyjnym	 „Ptasi Raj” 10 lutego odbyło 
się spotkanie policjantów z wychowanka-
mi. Podczas prelekcji z dziećmi omówione 
zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, mające na względzie bezpie-
czeństwo pieszych w drodze do i ze szko-
ły. Dzieci otrzymały odblaskowe opaski 
podarowane przez uM Radzionków, dzię-
ki którym mogą być bardziej widoczne na 
drodze. Podczas spotkania najmłodsi słu-
chacze zapoznali się też z podstawowymi 
zasadami zachowania bezpieczeństwa 

w kontaktach z obcymi i ograniczonego 
zaufania wobec nieznajomych dorosłych. 
Przedszkolaki chętnie uczestniczyły rów-
nież w szkoleniu z zakresu obrony przed 
groźnym zwierzęciem. Po spotkaniu dzie-
ci wiedzą już, jak należy wezwać pomoc, 
znają numery alarmowe i wiedzą, że po-
wiadomienie służb ratowniczych może 
uratować komuś życie.  

st. sierż. sebastian	Golicz	
dzielnicowy z Komisariatu Policji

w Radzionkowie

Policjanci w przedszkolu

Podczas tygodniowego obozu w Bukowinie Tatrzańskiej 
dzieci uczyły się jazdy na nartach, pod bacznym okiem 
instruktorów, na Stoku Rusińskim. Mimo sporych proble-
mów ze śniegiem stok był świetnie przygotowany. W tym 
roku w obozie uczestniczyła duża grupa uczniów, która 
po raz pierwszy założyła narty na nogi. Wszyscy adepci 
narciarstwa w  ciągu dwóch dni opanowali umiejętność 
jazdy na nartach. W następnych dniach szkolenie narciar-
skie pod okiem instruktorów przynosiło bardzo dobre 
efekty. W ostatnim dniu wszyscy uczestnicy obozu brali 
udział w zawodach sportowych, podczas których można 
było popisać się zdobytymi umiejętnościami narciarski-
mi. Pobyt na obozie był również dobrą szkołą samodziel-
ności dla dzieci. Wszyscy uczestnicy obozu spisali się na 
medal. 
W drugim tygodniu ferii w szkole zostały zorganizowane 
zajęcia dla uczniów pozostających w  domu. Na zajęcia 
zgłosiło się 30 uczniów, którzy brali udział w  zajęciach 
sportowych, plastycznych oraz wielu ciekawych konkur-
sach. Podczas tygodniowych zajęć zorganizowano dla 
uczestników wycieczkę do Bielska-Białej oraz zabawy 
i gry sportowe na śniegu. Dzięki dużemu zaangażowaniu 
prowadzących zajęcia, dzieci miały okazję spędzić cieka-
wie i aktywnie czas wolny od zajęć lekcyjnych. 

Grzegorz	Kłaczek

Aktywne ferie w SP 2

Podczas ferii zimowych, organizowanych w Centrum 
Kultury „Karolinka” odbyło się kolejne spotkanie z gra-
mi planszowymi, które cieszą się w naszym mieście co-
raz większym zainteresowaniem. Pragniemy pokazać 
wszystkim mieszkańcom, czym są nowoczesne gry 
planszowe i podzielić się pasją, która pomaga nam, 
choć na chwilę uciec od codzienności i spotkać się twa-
rzą w twarz z człowiekiem, zamiast z ekranem kompu-
tera. Gry planszowe to nie tylko „Chińczyk” czy „Mo-
nopol”, lecz także takie, które uczą, że w życiu trzeba dokonywać wyborów. Pokazują 
najmłodszym, że jeśli coś w życiu jest trudne i sami nie potrafimy sobie z tym poradzić, 
ktoś bliski pomoże - przecież jest tuż obok. Przy planszy rywalizujemy, choć zawsze gra-
my wspólnie. W trakcie ferii dzieci grały z rodzicami, a nawet z babciami - spotkały się 
trzy pokolenia. Gry planszowe to taki nasz przepis na życie. Składam podziękowania dla 
sklepu Graki.pl i Centrum Kultury „Karolinka” za organizację zajęć.  

tomasz	stchlerowski

Zagrali w planszówki

Podczas	tegorocznych	ferii	zimowych	stowarzy-
szenie	sP	2	radzionków	wspólnie	ze	szkołą	Pod-
stawową	nr	2	im.	jana	Pawła	II	w radzionkowie	
było	 organizatorem	 obozu	 narciarskiego	 dla	
40 uczniów.	

13	lutego	br.	w	radzionkowskim	licem	gościł	
polski	 podróżnik	 i	 kajakarz – Jerzy Majcher-
czyk. Członek prestiżowego nowojorskiego 
The explorers Club przeprowadził wykład dla 
uczniów naszej szkoły i pobliskich gimnazjów 
na temat „Jak zostać podróżnikiem i odkrywcą”. 
Spotkanie, które odbyło się w ramach działalno-
ści Wszechnicy edukacyjnej Radzionków, swoją 
obecnością zaszczycili studenci uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i przedstawiciele urzędu Miasta 
Radzionków.
Podczas pierwszej części prelekcji Jerzy Majcher-
czyk wyjaśnił, czego tak naprawdę potrzebuje 
człowiek, aby zostać podróżnikiem. Obieżyświat 
przede wszystkim powinien posiadać wiedzę, 

pasję i fundusze. W tej części wykładu kajakarz 
opowiedział również, jak przygotować plan po-
dróży i jak zdobyć sponsorów. 
Jerzy Majcherczyk jest jednym z odkrywców 
kanionu Colca w Peru i temu odkryciu poświę-
cono drugą cześć prelekcji. Kanion rzeki Colca 
znajduje się ok. 100 km na północny zachód od 
miasta Arequipa i nie bez powodu uważa się go 
za najgłębszy na Ziemi. Jego ściany wznoszą się 
z lewej strony na ponad 3200 m. nad poziomem 
rzeki, zaś z prawej na 4200 m. Pierwsze przepły-
nięcie kanionu kajakiem miało miejsce w 1981 r. 
Dokonali tego Polacy:Andrzej Piętowski, Piotr 
Chmieliński, Jerzy Majcherczyk, Stefan Danielski, 
Krzysztof Kraśniewski, Jacek Bogucki, Zbigniew 

Bzdak. Podczas tej wyprawy podróżnicy nadali 
odkrytym miejscom kilka nazw, np. Wodospady 
Jana Pawła II, Kanion Polaków czy Kanion Czeko-
ladowy. Ze zdobywcami spotkał się prezydent 
Peru – Fernando Belaúnde Terry. Gość liceum 
wspominał szczególnie dno kanionu. Zdradził 
słuchaczom, że pokryty głazami, pozbawiony 
jakiejkolwiek roślinności, przypomina krajobraz 
księżycowy. Pod koniec tego interesującego spo-
tkania założyciel Classic Travel zachęcił uczniów, 
aby zaczęli realizować swoje wymarzone podró-
że, bo, zaczynając już teraz, będą w stanie wiele 
dokonać.  

monika	Gregorczuk
klasa Ib LO

Człowiek legenda – Jerzy Majcherczyk
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sPOrtu	I	rEKrEacjI

Osiemnaście drużyn, 
w tym po raz pierwszy 
sześć zespołów kobie-
cych, bierze udział w IV 
edycji Amatorskiej Ligi 
Siatkówki CIDERPLAS. 

Rozgrywki, które rozpoczęły 
się 11 stycznia, przyciągnęły 
kibiców zarówno z Radzion-
kowa, jak i okolicznych 
miejscowości. Widowiskową 
oprawę podczas otwarcia 
turnieju, zapewnił zespół 
mażoretek „Azaria” z Piekar 
Śląskich. Rozgrywki potrwają 
do marca. Tabela z aktual-
nymi wynikami i terminy 
kolejnych spotkań, znajdują 
się na stronie internetowej
www.mosir.radzionkow.pl. 

Z okazji	dnia	Babci	 i dziadka	Miejski Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji w  Radzionkowie wraz ze Stowarzyszeniem 
Żołnierzy Radiotechników „Radar” w Radzionkowie zor-
ganizowali zawody strzeleckie w hali sportowej. 
W zawodach wzięło udział 40 uczestników, których po-
dzielono na trzy kategorie: babcia, dziadek, wnuczek. 
Zawodnicy musieli oddać strzał z broni maszynowej KBK-
AK oraz broni krótkiej. Najlepiej strzelającą babcią została 
Anna Piątkowska, drugie miejsce zajęła Barbara Pawliń-
ska, trzecie – Teresa Krzyżanowska. 
Augustyn Krzystek okazał się najlepszym strzelcem 
wśród dziadków. Drugie miejsce zajął Andrzej Pliszczak, 
trzeci był Antoni Kwiatkowski. W  kategorii wnuczek 
pierwsze miejsce zdobył Szymon Pawliński, drugie – Ka-
mil Gola, trzecie – Wiktoria Hajda. 

Super było!
Ponad	800	miłośników	aktywnego	wypoczynku sko-
rzystało z oferty ośrodka podczas tegorocznych ferii zi-
mowych. Szczególnym zainteresowaniem najmłodszych 
mieszkańców Radzionkowa cieszył się kulig w parku na 
Księżej Górze. Oprócz tego, w  programie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji znalazły się zajęcia z badmin-
tona, siatkówki, koszykówki i piłki nożnej oraz unihokeja. 
Warto wiedzieć, że początki unihokeja sięgają lat 50. 
ubiegłego wieku. W tym czasie młodzież w uSA zaczęła 
grać plastikowymi kijami oraz krążkiem na zwykłym bo-
isku. Gra nazywała się wtedy floorball, a pierwszy turniej 
w tej dyscyplinie odbył się w 1976 roku w stanie Michigan. 
Floorball był znany również w Szwecji w latach siedem-
dziesiątych. Wkrótce jego popularność zaczęła rosnąć, 
zwłaszcza w szkołach. Na początku lat 80. powstało wiele 
narodowych federacji tego sportu. Obecnie floorball jest 
szczególnie popularny w  Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, 
Kanadzie, Singapurze, Japonii oraz Australii. 

Judo najmłodszych

Akcja
pod siatką

Strzelanina
w hali sportowej

1.	 Turniej	Piłki	Nożnej	
Trampkarzy	(rocznik	
2004)	–	23	lutego.	
Początek	o	godz.	9.00

2.	 XI	Memoriał	Krystiana	
Michalskiego	i	Szymo-
na	Łysika	–	27	lutego.	
Szczegóły	na	stronie	
internetowej	
www.turniejkosza.pl

3.	 V	kolejka	Amatorskiej	
Ligi	Siatkówki	CIDER-
PLAS	2014	–	2	marca.	
Początek	o	godz.	9.00

4.	 Turniej	Piłki	Nożnej	
Trampkarzy	(rocznik	
2003)	–	9	marca.	Począ-
tek	o	godz.	9.00

5.	 VI	kolejka	Amatorskiej	
Ligi	Siatkówki	CIDER-
PLAS	2014	–	16	marca.	
Początek	o	godz.	9.00

6.	 Turniej	Piłki	Nożnej	
Trampkarzy	(rocznik	
2002)	–	23	marca.	
Początek	o	godz.	9.00

ZAPOWIEDZI

Tor przeszkód, przeciąganie liny i test sprawności 
fizycznej – to tylko niektóre konkurencje, z jakimi 
musieli zmierzyć się najmłodsi uczestnicy drugiej 
edycji turnieju Funny Judo. 

W zmaganiach wzięło udział ponad dwustu przedszko-
laków i  uczniów szkół podstawowych z  Radzionkowa, 
Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Zabrza oraz Święto-
chłowic. 
Gościem specjalnym zawodów był olimpijczyk Przemy-
sław Matyjaszek – prezes Śląskiego Związku Judo. Atrak-
cją turnieju były również występy ośmioletniej Mai Tkacz 
oraz jedenastoletniej edyty Klepek – zawodniczek z kato-
wickiej sekcji gimnastyki artystycznej uKS Dąb Katowice.
Współorganizatorem turnieju był Ikizama Judo Club z Ra-
dzionkowa.  

reprezentacja	 Ko-
mendy	 miejskiej	
PsP	 z	 Bytomia 
zwyciężyła podczas 
II Turnieju Strażaków 
w Halowej Piłce Noż-
nej. Do wyłonienia 
najlepszej drużyny potrzebnych było aż dziewięć emo-
cjonujących spotkań. 
W tegorocznej edycji turnieju wzięło udział sześć ko-
mend i jednostek z Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich 
Gór, Radzionkowa i Chorzowa. Dodajmy, że drugie miej-
sce na podium wywalczyła reprezentacja KM PSP Piekary 
Śląskie. Natomiast JRG PSP Tarnowskie Góry uplasowała 
się na trzecim miejscu. 

Halowi
strażacy
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PIsZĄ	dO	KurIEra

„cy	 być	 Ślązokiym	 to	 wstyd?” Takimi 
słowami zakończyła się akademia o  ślą-
skich tradycjach, która 14 stycznia odbyła 
się w Zespole Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Radzionkowie. 
O tym, że nie należy wstydzić się śląskiej 
mowy starali się przekonać uczniowie, 
którzy  gwarą opowiadali o  świniobiciu, 
skubaniu pierza, czyli łoszkubkach i  mi-
nionych świętach. Wszystko to działo się 
przy wspólnym stole w  wielopokolenio-
wej rodzinie, w której starzik i starka są au-
torytetami dla młodego pokolenia i dzielą 

się swą życiową mądrością. Opowiadają 
jak to drzewiej bywało. Barwne regional-
ne stroje, zarówno te odświętne jak i  te 
codzienne oraz aranżacja sceny zamienio-
nej w tradycyjną śląską izbę, wyposażoną 
w  charakterystyczne dla śląskiego domu 
przedmioty, nadały przedstawieniu au-
tentyczności i  uatrakcyjniły je. Śląska 
mowa i śląskie zwyczaje są częścią naszej 
kultury, którą powinniśmy przekazywać 
z pokolenia na pokolenie. Dlatego warto 
organizować tego typu imprezy. 

j.	wilczek

Śląskie tradycje 

Pod	 koniec	 grudnia	 nasz profesor z  geografii Roman 
Holewa zabrał nas na dwudniową wycieczkę w góry. Po-
jechaliśmy w Beskid Mały, dokładnie w okolice Grzbietu 
Gibasów Wiercha, leżącym pomiędzy dolinami Łękaw-
ki i  Kocierzanki. Obszar ten jest ciekawy pod wieloma 
względami, jednocześnie zapomniany i  rzadko odwie-
dzany przez turystów. Ta cecha stanowi o jego atrakcyj-
ności – lubimy miejsca dzikie i niedostępne. Co więcej, 
żyją tu wilki oraz wiele innych ciekawych gatunków zwie-
rząt. Zachodzi tu nawet niedźwiedź. Nasz „psor” chwalił 
się nam, że nasłuchiwał tu kiedyś odgłosów włochatki. 
Mieliśmy również okazję zwiedzić jaskinie szczelinowe 
na Czarnych Działach oraz Skały Bazaltowe „Zamczyska” 
i  Grotę Lodową. Jak to zwykle na naszych wycieczkach 
bywa - posiłki gotowaliśmy sami. W  piątek zrobiliśmy 
pyszną zapiekankę upieczoną na piecu opalanym drew-
nem, a  w  sobotę posiłek przyrządziliśmy na ognisku. 
Nocowaliśmy na samym grzbiecie górskim, w chatce Gi-
basówka. To stara góralska chata, w której nie ma współ-
czesnych wygód. Śpi się na materacach, na podłodze, 
do mycia trzeba sobie zagrzać wodę, a  toaleta jest na 
zewnątrz. No i  nie ma oczywiście internetu. To jednak 
nam nie przeszkadzało, bo już zdążyliśmy się zaprawić 
podczas wcześniejszych wycieczek. Pomimo wiosennej 
aury (wiał wtedy halny), imprezę uważamy za bardzo 
udaną i czekamy na następną. W wycieczce uczestniczy-
li uczniowie z  klasy z  rozszerzoną z  geografią naszego 
liceum. Towarzyszył nam jak zwykle nieustraszony pies 
Leon i  jego kompan – potężny husky Buffalo, a prowa-
dzącym był nasz nauczyciel – pan Roman Holewa.  

uczniowie	LO	w radzionkowie	

Górska 
wycieczka

w  grudniu	 nasze	 liceum	 odwiedziła	
justyna	 Płachetka, przedstawicielka 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Przepro-
wadziła w  klasach pierwszych niezwykle 
interesujące zajęcia. W  ich trakcie przed-
stawiła na pierwszy rzut oka zwykłe jajo, 
które już na początku wykładu okazało się 
jednak nie takie zwyczajne. Każdy z  nas 
zna „jajko” od strony kulinarnej, pierwsza-
ki natomiast już nigdy nie skojarzą „jajka” 
tylko z  czymś smacznym do jedzenia. 
uczniowie mieli bowiem okazję poznać 

rolę „jajka” w  biologii, a  nawet kulturze. 
Dowiedzieli się między innymi, jak wyglą-
da schemat budowy ptasiego jaja i o tym, 
że jajo jest ważnym symbolem w  wielu 
wierzeniach i  religiach. uczniowie z  po-
mocą pani Justyny wykonali wiele intere-
sujących doświadczeń. Wprowadzili jajko 
w  stan lewitacji (nieważkości), sprawili 
również, że stało się gumowe, a na koniec 
je osrebrzono.  

monika	Gregorczuk
I LO w Radzionkowie

Wszystko, co żyje   
  powstaje z jaja

uczniowie	 drugich	 klas o  rozszerzonym 
profilu geograficznym Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców Śląskich 
uczestniczyli w  spotkaniu ze współpra-
cownikiem Śląskiego Ogrodu Botaniczne-
go – Brytyjczykiem Davidem Oldroydem.
David jest współzałożycielem międzyna-
rodowej grupy edukatorów – eNIRDeLM 
(educational Leadership for Suistainable 
Developement – Liderów edukacji na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju). uczniowie, 
wspólnie z nauczycielem geografii Roma-
nem Holewą i pracownikiem ŚOB – Mag-
daleną Maślak, wzięli udział w  warsztacie 

dotyczącym rozwoju zrównoważonego. 
David w  atrakcyjny sposób przedstawił 
problem wzrostu wykładniczego i ograni-
czeń biosfery, porównując Ziemię do stat-
ku kosmicznego. Magdalena Maślak zaś 
zaprezentowała inicjatywy uczniów i  stu-
dentów, które zmieniły lokalną społecz-
ność i  przyczyniły się do ochrony środo-
wiska. Zajęcia prowadzone były w  języku 
angielskim, ale wszyscy uczestnicy znaleźli 
wspólną płaszczyznę porozumienia.  

małgorzata	szymańczyk
Rzecznik prasowy Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego 

O przyrodzie po angielsku 
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uchwały	rady	mIasta

Informuję,	iż	w	dniu	30	grudnia	2013	roku	na	XL	sesji,	rada	miasta	radzionków	podjęła	następujące	uchwały:

1. uchwałę Nr XL/374/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
2. uchwałę Nr XL/375/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
3. uchwałę Nr XL/376/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
4. uchwałę Nr XL/377/2013 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2023;
5. uchwałę Nr XL/378/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014;
6. uchwałę Nr XL/379/2013 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
7. uchwałę Nr XL/380/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2014 roku.

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	23	stycznia	2014	roku	na	XLI	sesji,	rada	miasta	radzionków	podjęła	następujące	uchwały:

1. uchwałę Nr XLI/381/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014;
2. uchwałę Nr XLI/382/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;
3. uchwałę Nr XLI/383/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014 -2023;
4. uchwałę Nr XLI/384/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
5. uchwałę Nr XLI/385/2014 w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających wprowa-

dzenie do systemu prawnego inicjatywy o charakterze uchwałodawczym pochodzącej od mieszkańców wspólnoty samorządowej;
6. uchwałę Nr XLI/386/2014 o zmianie uchwały Nr XXXIX/359/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu ko-

rzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności 
sportowo – rekreacyjnej;

7. uchwałę Nr XLI/387/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Radzionków w 2014 roku;

8. uchwałę Nr XLI/388/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014 -2023;
9. uchwałę Nr XLI/389/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.
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

PIsZĄ	dO	KurIEra
Rekreacja:
  czy aby na pewno?
Księżogórski	 park	 to	 inwestycja,	 która	
ma	 służyć	 mieszkańcom	 radzionkowa	
i  okolicznych	 miast. Oświetlone i  przygoto-
wane ścieżki oraz liczne dodatkowe atrakcje 
sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu. 
Siłownia, plac zabaw dla dzieci – obiekty do-
stępne w  okresie wiosenno-letnio-jesiennym, 
a  w  sezonie zimowym tor saneczkowy, tory 
do jazdy na nartach biegowych i liczne „górki” 
oblegane przez dzieci na sankach. Nie trzeba 
chyba wymieniać odkrytego basenu, kortów 
tenisowych i boiska typu „orlik”. Przez cały rok 
można przede wszystkim spacerować i  upra-
wiać coraz bardziej popularny nordic walking 
i  jogging po tej urokliwej i wolnej od dymów 
z kominów części naszego miasta. Można po-
myśleć, że nic więcej amatorom sportu i space-
rów do szczęścia nie jest potrzebne, a  jednak 
pojawia się pewne „ALe”. Dotyczy ono grupy 
użytkowników księżogórskiego parku, którzy 
wybrali to miejsce na spacery z psami. Zgodnie 
z  ustalonym i  umieszczonym przy ścieżkach 

regulaminie korzystania z  parku czworono-
gi mogą być wyprowadzane w  jego obrębie, 
ale prowadzone na smyczy i w kagańcu. Mało 
który ze spacerowiczów z psami się do tego za-
rządzenia stosuje. Odrębną kwestią jest sprzą-
tanie po swoich „pupilach”. uprzejme uwagi 
i prośby innych o zastosowanie się do przepi-
sów zbywane są brakiem reakcji z  ich strony, 
bądź zgryźliwą uwagą i życzeniami „uważania 
na nogi”. Czyżby miejsce, które powstało, by 
służyć wszystkim, zostało opanowane przez 
„równiejszych”? 
Nie jestem absolutnie przeciwnikiem wypro-
wadzania zwierząt w  obrębie Księżej Góry – 
wprost przeciwnie - obecność spacerowiczów 
z  czworonogami zwiększa przecież poczucie 
bezpieczeństwa, szczególnie w  godzinach 
wieczornych. Jednakże biegający wolno pies 
może również napędzić niezłego strachu, 
szczególnie, gdy znienacka wyskoczy z  krza-
ków i rzuci się w pogoń za np. uprawiającymi 
jogging. 

Przepisy i  regulaminy zostały wymyślone po 
to, by nam ułatwiać życie, a nie utrudniać i nie 
wynikają one z  „widzimisię” zarządzających 
parkiem, lecz z  doświadczenia użytkowania 
podobnych do Księżej Góry miejsc. Korzysta-
jąc z dobra wspólnego należy myśleć nie tylko 
o sobie i własnej wygodzie, lecz także komfor-
cie innych. 
Warto również pomyśleć o  wyznaczeniu od-
rębnego obszaru, który będzie służył jako wol-
ny wybieg dla psów. Jest to rozwiązanie, które 
funkcjonuje z powodzeniem w wielu miastach, 
a  pogodziłoby „interesy” wszystkich grup 
użytkowników parku. Mam nadzieję, że Księża 
Góra będzie nadal miejscem do uprawiania ak-
tywnej, bezstresowej rekreacji i nie zamieni się 
w  jedną wielka kuwetę dla czworonogów, bo 
chyba nie takie jest jej przeznaczenie! 

czytelniczka
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Tomasz Stchlerowski
Prezes Zarządu Młodzieżowego Klubu Sportowego Sokół Radzionków

Sokół lata wysoko…

Za	klubem	udany	sezon?
Powiedziałbym, że już udany, chociaż jesz-
cze nie skończony. Co prawda Sokół odno-
tował najlepszy do tej pory sezon w historii, 
ale ten wynik może być jeszcze lepszy, bo-
wiem przed nami baraże o  awans do dru-
giej ligi. Dziewczyny pokazały nie raz i nie 
dwa, że mogą rywalizować z  najlepszymi, 
więc pewnie nie powiedziały jeszcze ostat-
niego słowa. Szansa na awans jest bardzo 
duża.

Faza	 zasadnicza	 sezonu	 pokazała,	 że	
w  tej	 lidze	 bezsprzecznie	 rządzą	 mysło-
wice,	częstochowa	i właśnie	radzionków.
Tak, te trzy drużyny uciekły reszcie stawki. 
Z każdą z nich toczyliśmy wyrównane boje, 
mimo, że to większe i  bogatsze kluby, niż 
my. To pozwala z podniesioną głową przy-
stąpić do ostatecznej walki o drugą ligę.

Gdyby	 mógł	 pan	 wybrać	 jakiś	 najważ-
niejszy	punkt	sezonu,	byłby	to...
Dublet przeciwko Gwieździe Tarnowskie 
Góry. Wiadomo, że mecze derbowe rzą-
dzą się swoimi prawami i emocje przy nich 
są zgoła inne, niż w  pozostałych potycz-
kach. Sąsiadów z  Tarnowskich Gór udało 
się w  tym sezonie pokonać dwukrotnie, 
zarówno na ich terenie, jak i po fantastycz-
nym meczu w  radzionkowskiej hali. Przez 
najbliższe miesiące najlepszą drużyną po-
wiatu będzie Sokół. Widać, że te mecze na-
bierają z roku na rok coraz większego pre-
stiżu. Nasza hala jest zawsze wypełniona 
kibicami i  atmosfera jest wyjątkowa. Ktoś 
powie, że to tylko trzecia liga, ale mogę za-
gwarantować, że zaangażowanie kibiców, 
zawodniczek i wszystkich osób związanych 
z Sokołem w tych pojedynkach niczemu nie 
ustępuje najwyżej klasie rozgrywkowej. 

Przez	 ostatnie	 dwa	 lata	 klub	 zbudował	
sobie	 dobrą	 pozycję,	 wizerunek.	 może	
być	lepiej?
Zawsze może być lepiej. Choć wiele uda-
ło się zrobić, jeszcze więcej rzeczy czeka 
w  kolejce do zrealizowania. Mamy odpo-
wiednie wsparcie ze strony urzędu Miasta, 
lokalnych firm, zarówno tych większych, 
jak i mniejszych, a o Sokole coraz głośniej, 
więc na pewno są perspektywy, by rozwój 
klubu jeszcze bardziej przyspieszył. Szcze-
gólnie cieszymy się, że udało się zbudować 
nieocenioną społeczność kibicowską. Na 
każdy mecz przychodzi grupa stałych kibi-
ców, ale pojawia się również coraz więcej 
nowych twarzy. Staramy się również utrzy-
mywać dobre relacje z  naszymi sponsora-
mi, wywiązywać się z naszych zobowiązań. 

Robimy co w naszej mocy, by sponsor po-
czuł, że klubowi zależy na współpracy i ko-
rzyści z niej mają obyć obopólne. 

wyniki,	 jakie	osiąga	drużyna	w tym	se-
zonie	 należy	 przyjmować	 w  kategorii	
wielkiej	 niespodzianki.	 czy	 w  klubie	
spodziewaliście	 się	 tak	 dobrej	 kampa-
nii?
Wyniki, to wypadkowa wielu czynników. 
Przede wszystkim należy zacząć od tego, że 
dokonaliśmy zmiany na stanowisku selek-
cjonera i spośród kilku kandydatów wybór 
padł na Krzysztofa Duszę. Przekonała nas 
jego wizja, ambicja i odwaga. Jak się okaza-
ło był to strzał w dziesiątkę, a trener mając 
nasze pełne poparcie od samego począt-

foto: fotovip. pl
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ku fantastycznie wykonywał swoją pracę. 
W jego gestii zostawiliśmy selekcję zawod-
niczek, czego efektem są roszady perso-
nalne w  kadrze. Dziewczyny, które repre-
zentują Sokół pod okiem trenera wykonują 
naprawdę tytaniczną pracę na treningach, 
wobec czego można było się spodziewać 
takich wyników w tym sezonie. W tej chwili 
mamy w zespole mieszankę doświadczenia 
i młodości. Kręgosłup drużyny tworzą do-
brze znane radzionkowskiej publiczności 
dziewczyny takie jak, chociażby Agnieszka 
Adamek, Jola Skorupa, Agata Zjeżdżałka, 
czy Paulina Hawryłko. Nową jakość wniosły 
nowe twarze – Anna Gnyś, Joanna Górecka, 
Anna Garus, Marlena Bębenek, Dagmara 
Markiewicz i  inne. Jeśli dodamy do tego 
wsparcie sponsorów, życzliwość ze strony 
miasta i fantastyczny doping kibiców i zain-
teresowanie mieszkańców, to otrzymujemy 
w efekcie fantastyczne warunki do rozwo-
ju, co widać już teraz, a  mam nadzieję, że 
to dopiero jeden z wielu kroków naprzód.

wracając	 do	 kibiców,	 czy	 rzeczywiście	
zainteresowanie	 siatkówką	 kobiecą	
w mieście	jest	tak	spore?
Oczywiście, obserwujemy to na wiele spo-
sobów. Na mecze przychodzi zawsze grupa 
stałych kibiców, którzy dzielnie nas wspie-
rają. Poza nimi pojawia się mnóstwo no-
wych twarzy. W przeciągu ostatniego roku 
nasz profil na Facebook’u  osiągnął liczbę 
kilkuset nowych fanów. Naszymi sympaty-
kami są nie tylko mieszkańcy Radzionkowa, 
ale też okolicznych miast, czy nieco odle-
glejszych, jak Katowice, Chorzów, czy na-
wet osoby z zagranicy, które śledzą nasze 
poczynania. I z tego miejsca chciałbym im 
wszystkim podziękować, zarówno w  imie-
niu Zarządu, jak i zawodniczek oraz trene-
ra. To przede wszystkim dla nich pracujemy 
i robimy co w naszej mocy, by mogli prze-
żywać sportowe emocje ze swoją drużyną. 
Bez kibiców – tego jestem pewien – nie 
udałoby się osiągnąć tak dobrego wyniku.

Przed	 dziewczynami	 ostateczna	 walka	
o  drugą	 ligę.	 Kiedy	 odbędą	 się	 baraże,	
jak	 będzie	 wyglądało	 rozstrzygnięcie	
między	 najlepszymi	 ekipami	 trzeciej	
ligi?
Baraże grać będziemy pod koniec lutego, 
trzymajmy wszyscy kciuki za nasze radzion-
kowskie Złotka! 

Rozmawiał:
adam	Nowicki

Przygotowania do sezonu
Po kilku tygodniach przerwy do 
zespołowej pracy wrócili piłkarze 
Ruchu Radzionków, którzy jednak 
w czasie wolnym także nie próż-
nowali: mieli do zrealizowania 
indywidualny program treningo-
wy ustalony przez trenerów.

Wyniki domowej pracy zweryfikowały 
testy, od jakich rozpoczął się okres przy-
gotowawczy do rundy wiosennej. Ruch 
będzie walczyć o utrzymanie statusu trze-
cioligowca w bardzo trudnym sezonie, na-
znaczonym reformą rozgrywek. Pierwsze 
tygodnie pracy przyniosły przede wszyst-
kim pracę nad przygotowaniem fizycznym 
ogólnym, co w świecie piłkarskim równo-
znaczne jest z okresem, w jakim najciężej 
i najwięcej pracuje się w całym roku roz-
grywkowym. Z tego punktu widzenia na-
leży docenić uzyskane w pierwszych spa-
ringach wyniki. Radzionkowianie zmierzyli 
się w nich na wyjazdach z zespołami z wyż-
szych klas rozgrywkowych, będącymi już 
na bardziej zaawansowanych etapach tre-
ningów i mających rozegranych już wcze-
śniej kilka meczów kontrolnych. Wygrana 
z drugoligowym Rozwojem Katowice 2:1, 
po bramkach dwójki młodzieżowców po-

zyskanych w sierpniu zeszłego roku ze Sta-
dionu Śląskiego Chorzów - Patryka Cepka 
i Rafała Zaborowskiego niezmiernie cieszy. 
Również bezbramkowy remis, po napraw-
dę równym i zaciętym meczu, z pierw-
szoligowym GKS-em w Tychach, który tej 
zimy rozgromił już Raków Częstochowę 
czy przede wszystkim Ruch Chorzów, daje 
powody do zadowolenia. Tego obrazu nie 
może zaciemnić przegrany mecz kontrolny 
z czwartoligowym Zagłębiakiem w Dąbro-
wie Górniczej, gdyż trener Wojciech Osyra 
wystawił w nim skład oparty w zdecydo-
wanej większości o piłkarzy testowanych. 
Tych w pierwszych tygodniach treningów 
przewinęło się przez radzionkowską szat-
nię wielu. To duma dla klubu, że jego dobra 
sytuacja organizacyjna, medialność oraz 
atmosfera w drużynie i podczas meczów 
jest doceniana przez piłkarzy, którzy w wie-
lu przypadkach sami zgłaszają akces do gry 
w żółto-czarnych barwach. Trenerzy muszą 
wybrać z nich takich zawodników, którzy 
będą wzmocnieniem, a nie tylko uzupeł-
nieniem składu po odejściu piątki  piłkarzy 
z rundy jesiennej. W szczególności trudne 
będzie zastąpienie Michala Farkaša, wybra-
nego przez kibiców najlepszym piłkarzem 
drużyny w pierwszej części sezonu oraz au-
tora najładniejszego gola, który odszedł do 
Zagłębia Sosnowiec. 

Amatorzy sztuk walki na start!
W styczniu br. ruszyły zajęcia Centrum Sztuk Walki „Ikizama”. Spotka-
nia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
Knosały 16. Chętni mogą potrenować m.in.: boks, judo, brazylijskie jiu-
jitsu, MMA (mieszane sztuki walki), a także trening obwodowy „cross”. 
Zajęcia są skierowane zarówno do osób początkujących, jak i zaawan-
sowanych.

Od lewej Adam 
Cichowski - boks, 
Jakub Zuber – 
brazylijskie jiu-jit-
su, Michał Słania 
– judo, Grzegorz 
Czajka - judo, 
Jacek Brysz - judo, 
trening cross, 
Marcin Konieczny 
– MMA.
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szachy

Poniedziałek:
Judo przedszkolaki 5-6 lat – 
start: 16.00
Brazylijskie jiu-jitsu 
– start: 18.00
Boks rekreacja – start: 19.00
Boks zaawansowani 
– start: 20.15

wtorek:
Judo 3-5 lat – start: 16.00
Judo 7-9 lat – start: 17.00
Judo 10-12 lat  – start: 18.00
Judo dorośli – start: 19.00
MMA (mieszane sztuki walki) 
– start: 20.00

Środa:
Brazylijskie jiu-jitsu – start: 
18.00
Boks rekreacja – start: 19.00
Boks zaawansowani
– start: 20.15

czwartek:
Judo 5-6 lat – start: 16.00
Judo 7-9 lat – start: 17.30
Judo 10-12 lat – start: 18.30
Judo dorośli – start: 19.30

Piątek:
BJJ – start: 18.00
MMA – start: 19.00

sobota:
Boks ABC – start: 10.00
Trening „cross” dla wszystkich 
– start: 11.30

Walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się praktycz-
nie w  ostatnich dwóch rundach, w  których aż 
sześciu zawodników miało szansę wygrać. Tym 
razem forma Jakuba Marchewki – zawodnika ze 
Społem Opole sprawiła, że nie ponosząc żadnej 
porażki, konsekwentnie zrealizował swój plan –
uzyskać wygraną w Turnieju Noworocznym. Bar-
dzo dobrze radzili sobie doświadczeni zawodni-
cy, którzy praktycznie rozdzielili miejsca między 
sobą. Młodsi szachiści – Łukasz Świerad, Agata 
Binkowska i  dobrze zapowiadający się Mateusz 
Lichorad tylko w nielicznych pojedynkach stawili 
rutyniarzom opór. Bardzo dobrze zaprezentowali 
się goście, którzy przybyli z Opola, Katowic, Po-
ręby, Rudy Śląskiej, Bytomia, Tarnowskich Gór, 
Piekar Śląskich, Świętochłowic i Chorzowa. Klasy-
fikację prowadzono w  czterech grupach: open, 
do lat 10, do lat 14 i do lat 18. 
W  grupie młodzieżowej do lat 18 (sześciu za-
wodników) zwyciężył Łukasz Świerad (4½ pkt) 
przed Agatą Binkowską (4 pkt) i Weroniką Szeli-
gą (3 pkt). Bardzo interesującą rywalizację toczyli 
czternastolatkowie i „Beniaminki”, czyli najmłod-
si zawodnicy w grupie poniżej 10 lat.
W  grupie czternastolatków (siedmiu zawodni-
ków) zwyciężyła Julia Kupiecka (3½ pkt) przed 
Pawłem Gonsiorem i  Szymonem Kupieckim, 
którzy zdobyli po 3 pkt. W grupie najmłodszych 
wygrał Mateusz Lichorad (3½ pkt) przed Kingą 
Szczygieł (2 pkt) i Patrykiem Dębiczem (2 pkt).
W  zawodach uczestniczyło 50 zawodników, co 
jak na taką pogodę jest wielkim sukcesem. Cie-

szy udział aż osiemnastu zawodników poniżej 
18 roku życia, w tym pięciu dziewczyn. Siedmio-
rundowy turniej rozegrany został z czasem gry 15 
minut na każdego zawodnika. 
Nagrody dla zwycięzców ufundowali: uM Ra-
dzionków, Pełnomocnik Burmistrza ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz CK 
„Karolinka”. Zawody prowadzili: Rudolf Sobczyk 
i Wojciech Hajda.
Turniej odbywał się w ramach atrakcji ferii zimo-
wych w  naszym mieście. Zorganizowany został 
pod patronatem urzędu Miasta Radzionków 
i Centrum Kultury „Karolinka”. 

***

Wszystkich szachistów zapraszamy już na kolej-
ne zawody z  cyklu XIII GP Radzionkowa, które 
odbędą się: 12 kwietnia, 7 czerwca, 6 września 
i  8 listopada br. w  CK „Karolinka”. Start o  godz. 
9.30. MOSiR Radzionków organizuje również 
Turniej Drużynowy Miast (skład drużyny: czte-
rech zawodników, w  tym dwóch do 18 lat). Ter-
min w trakcie ustalania. Wiadomo już, że zawo-
dy Szkolnej Ligi Szachowej odbędą się: 13 marca 
(Szkoła Podstawowa nr 13 Strzybnica) i 15 maja (fi-
nał Ligi w Tarnogórskim Centrum Kultury). Z kolei 
w dniach od 27 do 30 grudnia br. rozegrany zosta-
nie turniej CIDeRSZACH 2014. 

Zanotował:
rudolf	sobczyk

Jedenasty Noworoczny Turniej Szachowy, który 25 stycznia rozegrany został 
w Centrum Kultury „Karolinka” zainaugurował nowy sezon szachowy w Ra-
dzionkowie. Zwycięzcą zawodów został Jakub Marchewka, który zdobył 6 pkt. 
Na podium znaleźli się również Marian Banasik i Jarosław Pietrucha, zdobywa-
jąc po 5½ pkt. Faworyt i ostatni zwycięzca CIDERSZACH 2013 Paweł Łęczycki, 
który był liderem po pięciu rundach, przegrał ostatnie dwie partie i uplasował 
się na dziewiątym miejscu. 

Zmrożone szachy
Amatorzy sztuk 
walki na start!


