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Droga już gotowa

Fabularyzowany dokument opowiada dzieje radzionkowskiego kapłana, któ-
ry przez wiele lat pełnił służbę kapłańską na Wołyniu, gdzie poniósł śmierć 
męczeńską. Za ratowanie Żydów w trakcie okupacji niemieckiej został odzna-
czony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, a obecnie trwa jego 
proces beatyfikacyjny. Film powstał na zlecenie Urzędu Miasta. Za scenariusz 
i reżyserię odpowiadali Kamil Niesłony i Maciej Marmola. O oprawę muzycz-
ną zadbał Klaudiusz Jania. 

Wszystkim Mieszkańcom
życzymy radosnych, rodzinnych

i spokojnych świąt.

Niech tajemnica Bożego Narodzenia
wzbogaci Was łaską, 

napełni pokojem
 i radością.

Niech blaskiem swym oświeci
wszystkie dni Nowego 2018 Roku. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Dariusz Wysypoł

Burmistrz Miasta
Gabriel Tobor

Scena Narodzenia Pańskiego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w San Francisco

Premiera filmu
o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku
„Z Radzionkowa na ołtarze” to tytuł filmu dokumentalnego 
o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku OMI, którego premierowy pokaz 
odbył się 1 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka”. Projekcję 
poprzedziła Msza św. w intencji beatyfikacji kapłana, odpra-
wiona w kościele pw. św. Wojciecha.

Zakończyły się prace związane z budową nowej drogi łą-
czącej ul. Długą z ul. Knosały oraz połączenia ul. Sadowej 
z ul. Knosały. 

Powstała jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu o długości ok. 615 m 
z dwoma rondami. Połączona została też ul. Sadowa z obwodnicą. Wybudowano 
również ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne oraz system odwodnienia (kanali-
zacja deszczowa, rowy odwadniające).
29 listopada br. odbył się odbiór inwestycji, która współfinansowana była (w wy-
sokości ponad 1,9 mln zł) z budżetu państwa w ramach programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt inwe-
stycji to blisko 4 mln zł. 

Goście wernisażu przy obrazie „Radzionkowska pieta”
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rozmowa z Dariuszem Wysypołem
Przewodniczącym Rady Miasta Radzionków

wSłuchujeMy Się
w głOS MieSzkańców

Mija dwadzieścia lat od chwili, gdy Radzionków stał się autono-
micznym miastem. jak z perspektywy radnego i Przewodniczą-
cego Rady Miasta ocenia Pan ten okres?

Porównując czasy, kiedy nasze miasto było dzielnicą Bytomia do cza-
sów obecnych łatwo dostrzec zalety samorządności. Wywalczona 
możliwość samostanowienia pozwoliła nam lepiej zadbać o  naszą 
małą ojczyznę. Powoli zapominamy, w  jak złym stanie znajdowała 
się w naszym mieście większość ulic. Przyzwyczailiśmy się do  infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej, korzystamy z uroku Księżej Góry 
czy Ogrodu Botanicznego, realizujemy swoje pasje na  licznych no-
woczesnych obiektach sportowych. Nasze dzieci uczą się w zmoder-
nizowanych szkołach i  przedszkolach, leczymy się w  nowoczesnym 
ośrodku zdrowia. Wypiękniała też przestrzeń publiczna, powstały 
nowe mieszkania, spacerujemy po  ulicach z  oświetleniem ledo-
wym… A to dopiero początek, ponieważ zaplanowane i  realizowa-
ne inwestycje, jak budowa obwodnicy, rynku miejskiego, komplek-
su sportowego czy rewitalizacja Rojcy spowodują, że  nasze miasto 
będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne mieszkańcom. Trudno 
sobie wyobrazić, że moglibyśmy tak mocno zmienić Radzionków, bę-
dąc dalej dzielnicą dużego miasta z ogromnymi problemami. Przez 
ostatnie lata wzrosło również zaangażowanie społeczne, a aktywne 
organizacje pozarządowe mogą stanowić wzór do  naśladowania. 
Dzisiejszy Radzionków to miejsce niezwykłe, pełne ludzi z pasją, któ-
rym dobro miasta leży mocno na sercu.

Powoli zbliżamy się do  końca kadencji samorządu. czy poku-
si się Pan o  podsumowanie? O  jakich sukcesach Rady Miejskiej 
można mówić w kontekście ostatnich lat?

Forum rady przez ostatnie lata było miejscem wielu ważnych decyzji, 
ważących o  losach miasta. Radni decydowali o  kierunkach rozwoju 
i  zagospodarowania przestrzennego miasta, podejmowali uchwały 
rozpoczynające realizację ważnych inwestycji, stanowili obowiązują-
ce nas wszystkich prawo lokalne w  zakresie gospodarki odpadami, 
porządku i czystości oraz opłat lokalnych i podatków. Rada zajmowa-
ła wyraźne i jednoznaczne stanowisko w sprawach bezpieczeństwa, 
walki z  niską emisją oraz negatywnego oddziaływania na  środowi-
sko. Moim zdaniem największym sukcesem Rady Miasta Radzionków 
jest fakt, że przy podejmowaniu każdej, nawet najdrobniejszej decy-
zji, radni kierowali się przede wszystkim dobrem mieszkańców, wsłu-
chując się zawsze w ich głos.

Radni potrafią współpracować dla dobra miasta? wyczuwa się 
podziały ze względu na opcje polityczne?

W mojej ocenie roztropność mieszkańców, którzy nie wybrali do pra-
cy w  radzie żadnego przedstawiciela partii politycznej pozwoliła 
uchronić nasze miasto od  sytuacji, które możemy niemal codzien-
nie oglądać w telewizji. Radni Radzionkowa czują odpowiedzialność 
za  miasto i  chociaż na  forum rady nie brakuje gorących dyskusji, 

w ważnych sprawach rada potrafi współpracować dla dobra miasta. 
Jestem człowiekiem dialogu zawsze szukającym kompromisu, dla-
tego kierując pracą Rady Miasta staram się, aby podczas sesji każdy 
głos w dyskusji został wysłuchany i wybrzmiał tak samo ważnie. Cie-
szę się, że  mogę współpracować z  radnymi, którzy do  swoich obo-
wiązków podchodzą bardzo merytorycznie.

którą z podejmowanych przez radnych decyzji w obecnej kaden-
cji uważa Pan za najtrudniejszą?

Decyzje podejmowane przez Radę Miasta wpływają bezpośrednio 
na życie mieszkańców, dlatego każda z nich wymaga przygotowania, 
szczegółowej analizy oraz roztropności przy jej podejmowaniu. W Ra-
dzionkowie od lat nie ma przypadkowości, chaosu. Decyzje, które po-
dejmujemy są przemyślane i wynikają z długoterminowych strategii 
i  planów. Dzięki temu nawet w  okresach kryzysów przeżywanych 
w miastach ościennych, u nas uniknęliśmy tak zwanych trudnych de-
cyzji wynikających zazwyczaj z bezsilności. Mam zaszczyt kierować 
radą w otoczeniu osób, które podobnie jak ja uważają, że w Radzion-
kowie nie ma problemów, a jedynie zadania do wykonania.

jak układa się współpraca z burmistrzem?

Współpracę z burmistrzem oceniam bardzo pozytywnie. Jako prze-
wodniczący Rady Miasta jestem w  komfortowej sytuacji, mogąc 
współpracować z  tak doświadczonym samorządowcem. Burmistrz 
to osoba wyjątkowa, bez której w mojej ocenie Radzionków nie od-
niósłby tak dużego sukcesu, otwarty na ludzi i ich problemy, gotowy 
do  współpracy, zawsze cechujący się profesjonalizmem. Przypomi-
nam sobie, jak wiele lat temu na początku mojej przygody z samorzą-
dem, w roli radnego, po zakończeniu jednej z pierwszych inwestycji 
cieszyłem się z tego, że udało nam się ją zrealizować. Usłyszałem wte-
dy od burmistrza, że budując nowoczesne miasto nie można polegać 
na szczęściu. W Radzionkowie zarządzanym przez doktora ekonomii 
Gabriela Tobora każdy sukces i zrealizowana inwestycja jest wyni-
kiem przemyślanych planów i strategii.

w Sejmie trwają prace nad projektem zmian w ordynacji wybor-
czej oraz ustawie o samorządzie gminnym. najważniejsze z pro-
ponowanych zmian dotyczą zmniejszenia okręgów wyborczych 
w  gminach, powiatach i  województwach oraz wprowadzenia 
dwukadencyjności włodarzy miast i  gmin. czy Pana zdaniem 
jakiekolwiek zmiany są  potrzebne? jak Pan ocenia propozycje 
nowych przepisów?

Samorząd to nasze wielkie wspólne dobro, o które powinniśmy szcze-
gólnie dbać. Przykład naszego miasta wyraźnie pokazuje, że  mając 
możliwość decydowania o  małej ojczyźnie możemy o  nią zadbać 
lepiej. Funkcjonujące w  naszym mieście okręgi jednomandatowe 
w mojej ocenie doskonale się sprawdziły. Mieszkańcy głosują na kon-
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kretną osobę, którą mogą rozliczyć z pełnionej funk-
cji radnego. Radni czują odpowiedzialność przed 
osobami, które ich wybrały i  starają się sumiennie 
wywiązywać z pełnionej funkcji. Likwidacja okręgów 
jednomandatowych oraz odgórne kształtowanie 
okręgów wyborczych w  gminach, powiatach i  wo-
jewództwach mogą, w  mojej ocenie, doprowadzić 
do upolitycznienia samorządów.
Dwukadencyjność włodarzy miast i  gmin ograni-
czy moim zdaniem prawa mieszkańców do wyboru 
najlepszego gospodarza ich miasta. Jeżeli miasto 
się rozwija, jest sprawnie zarządzane to  bezzasad-
nym jest odbieranie mieszkańcom prawa wyboru 
sprawdzonego gospodarza na  następną kadencję. 
Nie przekonuje mnie to wybiórcze traktowanie. Nie 
rozumiem, dlaczego jeżeli ta  zasada ma  obowiązy-
wać, dwukadencyjność nie ma  dotyczyć radnych 
czy posłów. Dlatego proponowane zmiany mnie 
nie przekonują i  w  mojej ocenie nie przyczynią się 
do poprawy funkcjonowania samorządu. Wierzę jed-
nak w mądrość mieszkańców i mam nadzieję, że nie 
dopuszczą do upolitycznienia samorządów.

na zakończenie proszę powiedzieć, jakie wyzwa-
nia czekają na w pełni „dorosły” już Radzionków?

Przez ostatnie dwadzieścia lat samorządności udało 
nam się wiele osiągnąć i zmienić miasto jednak przed 
Radzionkowem czeka jeszcze wiele wyzwań. W mo-
jej ocenie ważną inwestycją, która zmieni oblicze na-
szego miasta, będzie rewitalizacja terenów po byłym 
pegeerze na potrzeby budowy rynku. Chociaż rodzi 
się bardzo powoli i w wielkich bólach, to jednak sys-
tematycznie zbliżamy się do  realizacji tej inwesty-
cji, rozwiązując kolejne napotykane problemy. Już 
w przyszłym roku budynki po byłym gospodarstwie 
rolnym powinny zniknąć, a teren przygotowany zo-
stanie do  kolejnego etapu realizacji tego zadania. 
Ważnym wyzwaniem jest również rewitalizacja osie-
dla Hugona w Rojcy. Uchwalony został już plan rewi-
talizacji, projekty poszczególnych zadań są  gotowe 
i czekają jedynie na uruchomienie unijnych środków 
zarezerwowanych w ramach Obszarów Strategicznej 
Interwencji.
Dużym wyzwaniem jest budowa kolejnych odcinków 
obwodnicy, na  które zabezpieczyć należy znaczące 
środki. Kolejną ważną inwestycją jest budowa kom-
pleksu sportowego z  pełnowymiarowym boiskiem 
ze sztuczną nawierzchnią, trybunami i oświetleniem. 
Obiekt będzie służyć dzieciom i  młodzieży umożli-
wiając jednocześnie rozgrywanie meczy ligowych 
naszemu klubowi. Mam nadzieję, że  w  najbliższych 
latach miasto pozyska również środki na planowaną 
budowę krytego basenu.

Nasze miasto czeka też walka z  niską emisją. Jeżeli 
dodamy do tego dalszą modernizację infrastruktury 
drogowej, wodnej i  kanalizacyjnej widzimy, że  wy-
zwań czekających nasze miasto jest naprawdę wiele. 
W Radzionkowie – mieście ludzi z pasją , nikt się jed-
nak ich nie obawia. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

dokończenie ze str. 2

24 października br. podpisano umowę na prace związane z przebudową łączni-
ka ul. kużaja z ul. lipoka. W ramach inwestycji wykonana zostanie dokumentacja 
projektowa, na podstawie której przeprowadzone zostaną prace budowlane. Powsta-
nie łącznik o długości 44 m i szerokości 4 m, którego nawierzchnia wykonana zostanie 
z kostki betonowej. Wybudowane zostaną też krawężniki betonowe. Koszt przedsię-
wzięcia to ok. 35,5 tys. zł. Prace potrwają do 24 kwietnia 2018 r.

***

Będzie nowa sygnalizacja
Radzionków otrzymał kolejną unijną dotację. Środki pozyskane w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
w  wysokości ok. 1 mln 700 tys. przeznaczone zostaną na budowę sygnalizacji 
świetlnych dla potrzeb systemu ITS (Systemu Zarządzania i Monitoringu Ruchu) 
na głównych arteriach komunikacyjnych miasta. 

– Nowa sygnalizacja pojawi się na Placu Letochów, skrzyżowaniu ulic Norwida z Kno-
sały oraz skrzyżowaniu ulic Szymały z  Unii Europejskiej – mówi Justyna Misiołek, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i  zrealizowanie 
robót budowlanych. Koszt całej inwestycji to ponad 2 mln zł. Ostateczny termin 
zakończenia prac to kwiecień 2019 roku. 

(dw)

Ważne łączniki

W październiku do użytku oddano łącznik od ul. św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów 
o długości 240 m. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej. Wyregulowano 
także urządzenia podziemne. 

(łk)

Chodnik przy ul. A. Krzywoń – na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Św. Wojciecha – 
zyskał nową nawierzchnię. Przebudowano fragment o długości 56 m. Koszt inwesty-
cji to ponad 19 tys. zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 16 listopada. 

(łk)

Nowy chodnik

1 stycznia 2018 r. minie dwadzieścia lat od odzyskania przez Ra-
dzionków praw miejskich. Rozporządzeniem Rady Ministrów gmina, 
odłączając się od Bytomia, z dniem 1 stycznia 1998 roku ponownie 
otrzymała statut miasta.

Z okazji jubileuszu w 2018 r. zaplanowano kilka specjalnych wydarzeń, w tym uro-
czystą sesję Rady Miasta połączoną z wręczeniem nagród „Crux Adalberti” przyzna-
wanych osobom bądź instytucjom, które swoją działalnością w sposób szczególny 
przysłużyły się dla miasta. O planowanych wydarzeniach będziemy sukcesywnie 
informować na łamach „Kuriera”. 

(łk)

Dwadzieścia lat
radzionkowskiej samorządności
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Naukowcy z całej 
Polski o PRL-u

Po tradycyjnej pobudce, górnicy udali się do Kościoła pw. św. Wojciecha, gdzie o 8.30 od-
były się godzinki ku czci św. Barbary, a następnie uroczysta Msza św. w intencji górniczej 
braci, emerytów, wdów, sierot górniczych oraz tych, którzy odeszli na „wieczną szychtę”. 
eucharystię celebrował ksiądz proboszcz Damian Wojtyczka. Po jej zakończeniu burmistrz 
Radzionkowa Gabriel Tobor oraz Władysław Twardowski – Prezes Klubu emerytów Górni-
czych w Radzionkowie złożyli kwiaty pod figurą św. Barbary oraz urną z ziemią z Doniecka, 
która symbolizuje tragiczne wydarzenia 1945 r. związane z wywózką Górnoślązaków do 
ZSRR. 
O 10.30 górnicy zebrali się na terenie miniskansenu górniczego w Rojcy, przy ulicy Zofii 
Nałkowskiej, gdzie przedstawiciele Klubu emerytów Górniczych oraz Urzędu Miasta Ra-
dzionków, złożyli wiązanki kwiatów. Odbyło się tam też okolicznościowe nabożeństwo, 
któremu przewodniczył ks. eugeniusz Krawczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie-Rojcy. Zwieńczeniem uroczystości była biesia-
da górnicza w restauracji „Figaro”. Każdy z uczestniczących w niej górników otrzymał pa-
miątkowy medal w dowód wdzięczności za podtrzymywanie tradycji górniczych 

(dw)

Szczęść Boże 
górniczej braci!
Donośne dźwięki instrumentów dętych usłyszeli mieszkańcy Radzionko-
wa w poniedziałek, 4 grudnia, o 5.30 rano. Jak zwykle w naszym mieście, 
w ten sposób rozpoczęły się obchody Święta Górników – Barbórki.

W produkcję filmu włączyło się wielu mieszkańców miasta, którzy występowali w roli staty-
stów i byli konsultantami na planie.
– Nasza społeczność od wielu lat stara się upamiętnić naszego krajana. Od szesnastu lat działa 
w Radzionkowie gimnazjum pod imieniem o. Ludwika, na scenie CK „Karolinka” wielokrotnie 
oglądaliśmy spektakle o życiu kapłana. Teraz przyszedł czas na film. To kolejna karta pamięci 
i jednocześnie element budujący nasze śląskie tradycje, w których na pierwszych miejscach są 
Bóg, rodzina i praca. Zaangażowanie mieszkańców w produkcję filmu przerosło nasze oczeki-
wania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła – mówił w trakcie 
premiery dokumentu Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.
Po zakończeniu projekcji, w Galerii „Mozaika” odbył się wernisaż wystawy „Z Radzionko-
wa na ołtarze. Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI – radzionkowski męczennik”, przygotowanej 
przez Marię Kielar-Czaplę. Na ekspozycję złożyły się pamiątki po kapłanie, archiwalne zdję-
cia, dokumenty. W trakcie otwarcia wystawy odbyło się również odsłonięcie obrazu „Ra-
dzionkowska pieta” autorstwa elżbiety Kulej. Dzieło symbolicznie nawiązuje do męczeń-
skiej śmierci kapłana. 

(łk)

Premiera filmu...

30 listopada w Centrum Dokumen-
tacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku odbyła się II konfe-
rencja naukowa.

Tematem przewodnim tegorocznego spo-
tkania była „Polska Ludowa w  edukacji hi-
storycznej i  obywatelskiej”. Coroczne wy-
darzenie organizowane we współpracy 
z  Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego 
w  Katowicach, chyba już na stałe wpisało 
się w  program wydarzeń odbywających się 
w Centrum. Tegoroczne spotkanie zaadreso-
wano przede wszystkim do nauczycieli histo-
rii i wiedzy o społeczeństwie, a chętnych do 
udziału nie brakowało. Podczas obrad w gro-
nie ekspertów zajmujących się edukacją oraz 
badaniami nad okresem Polski Ludowej gorą-
co debatowano między innymi o tym, jak we 
współczesnej szkole i poza nią przekazywać 
młodzieży wiedzę o minionej epoce. Jednym 
z  celów spotkania było omówienie metod 
i  środków dydaktycznych. Prelegenci zapro-
ponowali sięgnięcie po takie formy, jak pla-
kat, fotografia, satyra, muzyka, by w sposób 
ciekawy przybliżać młodzieży tę część naszej 
historii. Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyjęli zaproszenie i  przyjechali do 
Radzionkowa oraz Urzędowi Miasta Radzion-
ków za wsparcie w organizacji spotkania. 

Zimowe parkowanie
W  związku z  rozpoczęciem „Akcji zima” na 
terenie Miasta Radzionkowa, uprasza się 
Mieszkańców o  parkowanie samochodów 
w sposób nie utrudniający prawidłowej reali-
zacji odśnieżania dróg i chodników. 

Dzień wolny od pracy
W dniu 2 stycznia 2018 r. Urząd Miasta Ra-
dzionków będzie zamknięty. Wymienio-
ny dzień jest wolny od pracy w zamian za 
6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli (Objawie-
nia Pańskiego), dzień ustawowo wolny od 
pracy, który wypada w sobotę. 

dokończenie ze str. 1
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W dniach 23-24 listopada w Zabrzu odbyła się konferencja 
„Kompetencje przyszłości”. W trakcie spotkania radzionkowski 
samorząd został wyróżniony tytułem: „Lider Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi w Administracji”.

Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów i stanowisk w zakresie kie-
runków rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi wśród grona przedstawicieli 
środowiska samorządowego, naukowego oraz sektora prywatnego. Sektor 
samorządowy obejmuje swoją działalnością wiele obszarów poczynając od 
masowej obsługi klienta, poprzez działania kulturalne, społeczne, edukacyj-
ne, a kończąc na działaniach kreujących dany region np. jako przyjazny in-
westowaniu. Aby mógł działać efektywnie powinien zmierzać do sprawnej 
organizacji, czyli reagującej w sposób ciągły na zmiany, a także samoistnie sta-
wać się liderem zmian. Jednym z wyzwań staje się pozyskiwanie kompetencji 
umożliwiających realizowanie tych celów. Nasza gmina ma w tym zakresie już 
spore doświadczenie, czego potwierdzeniem jest przyznana nagroda. 

Wyróżnienie dla samorządu

W kalendarz kulturalnych imprez miasta, na sta-
łe wpisał się już Koncert Noworoczny. Tegoroczny 
odbędzie się w niedzielę 7 stycznia o 16.00 w Centrum 
Kultury „Karolinka”.

Na scenie pojawi się Koncertowa Orkiestra Dęta „Power of Winds” 
pod dyrekcją Klaudiusza Jani. Zespół wykona największe przeboje 
muzyki filmowej. Zabrzmią nie tylko hity z polskich seriali i filmów, 
ale także zagranicznych hitów kinowych, takich jak m.in. „Star Wars” 
czy „Toy Story”. Koncert poprowadzi Izabela Migocz.
Orkiestra „Power of Winds” powstała w 2016 roku i obecnie liczy 
około 30 osób. W jej skład wchodzą profesjonaliści i amatorzy. W re-
pertuarze grupy są zarówno utwory z kręgów muzyki rozrywkowej, 
klasycznej, jak i religijnej.
Bilety w cenie 25 zł są do nabycia w kasie „Karolinki” lub on-line. 

Koncert Noworoczny Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Radzionków 
wręczona została Nagroda Przewodniczącego Rady Mia-
sta Radzionków. Tegorocznym laureatem został „Głos 
Radzionkowski”. 

Pismo wydawane jest od 18 czerwca 1932 roku. Początkowo ukazywa-
ło się jako dodatek do „Gazety Tarnogórskiej”. Pierwszym redaktorem 
naczelnym był emil Gajdas, a redaktorem odpowiedzialnym Jan Kieras. 
„Głos Radzionkowski” został reaktywowany przez Radzionkowskie To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne w  1990 r. Obecnie pismo prowadzi 
Grzegorz Bylica. Podczas uroczystości pamiątkowe dyplomy otrzymali 
również członkowie pierwszego powojennego kolegium redakcyjnego 
„Głosu Radzionkowskiego” Tadeusz Mazur, Bogdan Dembiński, Marek 
Minas i Zygmunt Dolibóg. Na zakończenie wykład pt.: „Kilka uwag o sa-
morządności”, wygłosił prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, który kie-
ruje Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersy-
tetu Śląskiego. 

Głos nagrodzonyzapowiedź

Nagrodę odebrał Rudolf Sobczyk, sekretarz miasta

Hodowcy gołębi świętowali
Uroczystość Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych Oddział w  Radzionkowie odbyła się 28 paździer-
nika. Radzionkowscy hodowcy podsumowali sezon.

Na  „Gali Mistrzów” zjawili się hodowcy oraz goście,  m.in. Zastępca 
Burmistrza Radzionkowa Bernard Skibiński, który wręczył nagrody dla 
zwycięzców sezonu lotowego. Na najlepszych hodowców czekały pu-
chary, dyplomy i nagrody specjalne. Mistrzostwo zdobył Adam Mętel, 
wicemistrzem został Tomasz Mętel, a trzeci był Marcin Kaleja. W lotach 
gołębi młodych triumfował: Roman Winszczyk, tuż za  jego plecami 
uplasowała się para hodowców Kalina i Jarosław Kuś, a na najniższym 
stopniu podium stanął Marcin Kaleja.
Wręczono także nagrodę specjalną za  najlepsze sesje lotów gołębi 
młodych z  Pyrzyc. Otrzymali je: Henryk Gawlik, Roman Winszczyk 
i Marcin Kaleja. 

(dw)

Stoiska z  wypiekami, rękodziełem i  ozdobami, występy arty-
styczne i spotkanie ze świętym Mikołajem. To główne atrakcje Jar-
marku Świątecznego, który odbył się w  Radzionkowie, w  dniach 
8-10 grudnia.
Jarmark rozpoczął się w piątek, 8 grudnia. O 17.30 na scenie poja-
wiła się Orkiestra „Power of Winds”, po której wystąpiła Magdale-
na Kozioł z  zespołem. W  sobotę estradę zawojowali przedszkola-
cy i  uczniowie z  radzionkowskich placówek oświatowych, którzy 
swoimi występami umilili czas licznie zgromadzonym na Placu Le-
tochów mieszkańcom. Wieczorem wystąpił  m.in. Chór Mieszany 
„Harfa”. Koncertowanie zakończyło się w  niedzielę, występem 
Parafialnej Orkiestry Dętej, Kapeli Góralskiej „Zbójnicy”. W  trakcie 
jarmarku mieszkańcy mogli zakupić ozdoby na  choinkę, wyroby 
rękodzielnicze, świąteczne upominki, a  także posilić się gorącymi 
przekąskami czy grzanym winem. Na dzieci czekał święty Mikołaj, 
który rozdawał prezenty. 

W świątecznym klimacie
 jarmark

(dw)
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Śląski Ogród botaniczny w Radzionkowie

Kradzieże w Ogrodzie
Po raz kolejny na terenie Śląskiego Ogrodu botanicznego w Ra-
dzionkowie miała miejsce bezczelna kradzież krzewów ozdob-
nych. Kolejna, bo złodziej grasował już wiosną tego roku, jak i kilku-
krotnie w poprzednich latach. Teraz, podczas jednego listopadowego 
weekendu, ktoś ukradł ponad trzydzieści sztuk róż, różaneczników 
oraz azalii i  zdemolował przy tym rosarium. W  sumie straty zostały 
wycenione na ponad tysiąc złotych, a sprawa została zgłoszona policji. 
Kradzież sprawia wrażenie starannie zaplanowanej – ukradzione krze-
wy były wyraźnie wyselekcjonowane spośród innych i były to najład-
niejsze egzemplarze oraz najciekawsze odmiany. Jest to tym bardziej 
smutne, że krzewy róż były już kilkuletnie, rozrośnięte, a opieka nad 
nimi pochłonęła sporo kosztów i czasu.
Śląski Ogród Botaniczny w  Radzionkowie jest ogrodem młodym, 
nasadzenia są więc także stosunkowo młode i naturalnie wymagają 
czasu, aby w pełni rozwinąć swoje walory. Niestety powtarzające się 
kradzieże sprawiają, że stan kolekcji wciąż wraca do punktu wyjścia, 
bo dosadzane po raz kolejny rośliny są małe i muszą minąć kolejne 
lata, aby mogły się przyjąć i rozrosnąć. Przykrym jest fakt, że są osoby, 
które to perfidnie wykorzystują i niszczą! Nieznane są nam motywy 
takiego postępowania, ale jest karygodne, że  rośliny, które powin-
ny cieszyć oczy wielu, trafiają najprawdopodobniej do  prywatnych 
ogródków. Tego typu kradzieże i dewastacje sprawiają, że Ogród za-
miast się prężnie rozwijać, stoi w miejscu pomimo nakładu pracy i po-
noszonych środków finansowych.
Apelujemy do mieszkańców, którzy odwiedzają ogród, aby zwracali 
uwagę na podejrzane zachowania innych osób i zgłaszali to pracow-
nikom. Ogród to przecież nasze dobro, zadbajmy o niego wspólnie! 

julia góra

Urodziło się dziecko? Ktoś się wyprowadził?

Pamiętaj o aktualizacji
deklaracji odpadowej!
urząd Miasta Radzionków przypomina o konieczności aktualiza-
cji zadeklarowej liczby osób ujętych w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany liczby 
osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość powinny zo-
stać odzwierciedlone w ww. deklaracji.
Szczególnie ważne jest zgłoszenie do  „systemu śmieciowego” uro-
dzonych dzieci, nad którymi opieka generuje ogromne ilości odpa-
dów w  postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań 
po  artykułach spożywczych. Sam meldunek dziecka nie zwalnia 
z  obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej, w  ciągu 14 dni 
od chwili zamieszkania dziecka na danej nieruchomości. Tym rodzi-
com, którzy być może w przypływie szczęścia zapomnieli ująć dziecko 
w deklaracji, Urząd Miasta Radzionków przysyła wezwania do udzie-
lenia stosownych wyjaśnień, złożenia deklaracji „z  datą wsteczną” 
i zapłaty powstałych zaległości. Uporczywa odmowa zmiany deklara-
cji skutkować może nałożeniem przez organ podatkowy obowiązku 
uiszczenia podwyższonej opłaty śmieciowej.
Wszelkiej pomocy w  zakresie aktualizacji deklaracji o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Referat 
Ochrony Środowiska tutejszego urzędu z siedzibą przy ul. Kużaja 17 
w Rojcy, tel. 32 388 71 62. 

Pani
Gabrieli Mol

Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają

Burmistrz Miasta Radzionków 
oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Sukces
naszych krwiodawców
Cztery akcje poboru krwi na terenie Radzionkowa 
i ponad 200 dawców – to efekt działalności Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK  „Skarbek” z Radzion-
kowa tylko w 2017 roku. To najlepszy wynik spośród 
wszystkich klubów zrzeszonych w bytomskim oddziale 
Polskiego Czerwonego Krzyża.

Klub HDK PCK „Skarbek” powstało w latach 70. XX wieku. Obecnie 
zrzesza 15 członków regularnie opłacających składki. Do klubu nale-
ży także około 60 honorowych dawców krwi. 
– W tym roku zorganizowaliśmy cztery akcje poboru, w których krew 
oddało łącznie 213 osób. Oczywiście chętnych było więcej, jednak nie 
zawsze każdy kto się zgłosi, może zostać dawcą. Podczas naszych akcji 
udało się zebrać prawie 100 litrów krwi! – mówi Wiesław Białobrzew-
ski, prezes Klubu HDK PCK „Skarbek”.

W tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża Oddział w Bytomiu obchodził 65-lecie istnienia. Obchody ju-
bileuszu odbyły się 25 listopada w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu 
Rozbark. Podczas uroczystości odznaczono pamiątkowymi medala-
mi honorowych krwiodawców, w tym także członków Klubu „Skar-
bek”: Teresę Połedniok, Bogdana Połednioka, Anatola Jarka, elżbietę 
Jarek, Danutę Białobrzewską oraz Wiesława Białobrzewskiego, któ-
ry otrzymał również Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego przyznaną przez Sejmik Województwa.

Krwiodawstwo to jednak nie jedyny cel statutowy klubu. W grudniu 
odbyły się zbiórki pieniędzy i odzieży na rzecz potrzebujących. 15 
grudnia w restauracji „Relax” w Radzionkowie wręczano dzieciom 
świąteczne paczki. 

(dw)

Panu
Ludomirowi Pawłowskiemu

Radnemu Rady Miasta Radzionków
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają

Burmistrz Miasta Radzionków 
Przewodniczący i radni Rady Miasta Radzionków
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Przedstawienie z okazji Święta Pluszowego Misia w Szko-
le Podstawowej nr 1 to doskonała zabawa dla wszystkich 
dzieciaków. W tym roku w naszej szkole odbyło się dwa 
razy – w piątek dla uczniów klas młodszych naszej szko-
ły, a w poniedziałek dla zaproszonych gości. 

W tym roku odwiedziły nas dzieci z przedszkola „Pod Topolą”, „Pta-
siego Raju” – przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne oraz 
dzieci ze  ZDOReWIR-u. Przedstawienie przygotowały świetliczaki 
pod kierunkiem koordynatora – Agnieszki Brenzy. Jak co roku mali 
artyści zaskoczyli nas swoimi pomysłami oraz przepięknymi strojami. 
W tym roku na scenie zagościły m.in. Kubuś Puchatek, Miś Koralgol, 
Gumisie, Kung Fu Panda, Miś Uszatek oraz inne piękne misie. Świe-
tliczaki zaprezentowały grę na  instrumentach, taniec misia pandy, 
piosenki, a  na  koniec porwały całą salę do  wspólnego misiowego 
tańca. Było wesoło i kolorowo. Zastępca dyrektora – Iwona Atama-
niuk podziękowała za przyjęcie zaproszenia przez dzieci okolicznych 
przedszkoli. Wyraziła też wyrazy uznania dla świetliczków i pomysło-
dawczyni za przygotowanie tak wspaniałego przedsięwzięcia, które 
mogliśmy zaprezentować dla radzionkowskich dzieci. 

Święto Pluszowego Misia

angra do heroismo to małe portowe miasteczko, leżące na Terce-
irze – jednej z wysp azorskich. Radzionków od Angry dzieli w linii pro-
stej ponad 3800 km. To tam gościła ostatnio grupa dziewczyn wraz 
z  opiekunami z  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Ra-
dzionkowie.  Wszystko dzięki współpracy Portugalczyków, Greków, 
Francuzów i nas Polaków w ramach projektu erasmus+ „europe, Ours 
shared Home: Regional identities in common history”.
Dziewczyny i dorośli z Radzionkowa zwiedzali część obecnej jednost-
ki wojskowej, której zabudowania liczą prawie 500 lat oraz jej fortyfi-
kacje, dno wulkanu, plażę wulkaniczną oraz wybrali się w krótki rejs, 
by podziwiać delfiny i wieloryby. Tematem przewodnim tego tygo-
dniowego spotkania były odkrycia geograficzne i  nie tylko. Nasza 
młodzież zaprezentowała mało znane szerszej publiczności postacie 
Henryka Sławika, Ks. Jana Machy i  Janiny Stawisińskiej. Uczennice 
przełamując swoje obawy, doskonaliły język angielski, umiejętność 
współdziałania, rozwijały zdolności poznawcze, poznawały życie i co-
dzienne troski rówieśniczek i rówieśników z innych państw. 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Radzionko-
wie Tomasz Stuła zaznacza, że przygodę z europejskimi projektami 
placówka zaczęła już w 2008 roku i tak trwa do dzisiaj.
– Największe korzyści projekty przynoszą naszym wychowankom. Doro-
śli również coś zyskują. Uczą się i mogą uczyć. Zdobywają doświadczenia 
i dzielą się doświadczeniami. A nade wszystko w konfrontacji z różnymi 
systemami edukacyjno-wychowawczymi dostrzegają głębszy sens swe-
go codziennego zawodowego trudu – podkreśla dyrektor Stuła. 

jakub zagórski 
nauczyciel MOw w Radzionkowie

Azory zdobyte!

w piątek 27 października w Szkole Podstawowej nr 4 im. j. lom-
py w  Radzionkowie odbyło się spotkanie z  poliglotą – Konradem 
Jerzakiem vel Doboszem.
Pan Konrad pochodzi z  podwarszawskiej miejscowości Zielonka. 
Nasz gość biegle zna następujące języki: polski, portugalski (wersja 
brazylijska), francuski, angielski, hiszpański, esperanto, włoski, a także 
na poziomie podstawowym: rosyjski, czeski, arabski (dialekt egipski), 
rumuński, chorwacki, suahili, tamilski, hindi, niemiecki, perski, fiński, 
japoński, ukraiński.
Spotkanie rozpoczęło się od  rozdania nagród laureatom konkur-
su „Sekrety Poliglotów”, który odbył się 26 września br. Uczestnicy 
mieli za  zadanie odpowiedzieć na  pytania dotyczące treści książki 
naszego gościa. Następnie uczniowie zaprezentowali krótką scenkę, 
w  której przedstawiali się w  kilku językach. Później głos zabrał pan 
Konrad. Opowiadał o  udziale w  programie „The Brain – genialny 
umysł”, udzielił wielu cennych rad i  wskazówek dotyczących nauki 
języków obcych (m.in. zorganizował prosty test, w  którym mogli-
śmy odkryć nasze predyspozycje do nauki języków). Słuchacze mogli 
zadawać pytania, na  które nasz gość udzielał odpowiedzi. Spotka-
nie zakończyła sprzedaż książki pana Konrada z  jego autografem. 
Po zakończeniu oficjalnej części można było zadać naszemu gościowi 
indywidualne pytania i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie zorga-
nizowali Pan Łukasz Przewoźnik oraz Pani Anna Maćkowska. 

angelika Pawłowska 

Spotkanie z poliglotą

„Jest wielka radość, gdy człowiek 
się rodzi. Jest ból i łzy, gdy człowiek 
odchodzi.”

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Alicję Ossowską, długoletnią prezes 
Chóru Mieszanego „Harfa”. Zmarła szybko, niespodziewanie, w  wie-
ku 76 lat. Miała jeszcze tyle planów, tyle marzeń, tyle jeszcze dobrego 
chciała zrobić. Była bezgranicznie oddana chórowi. Wspaniała organi-
zatorka wycieczek, tych krajoznawczych i zagranicznych, połączonych 
z koncertami, na których dzieliła się z nami ogromną wiedzą z historii, 
kultury i sztuki. Kochała ludzi, swoje miasto i śpiew. Jej pasją było pisanie 
wierszy.
Alu, dziękujemy za wszystko. Zawsze będziemy o  Tobie pamiętać, nie 
mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia, a gdy się już kiedyś w Niebie 
spotkamy, założymy chór i znowu sobie pośpiewamy. 

Członkowie Chóru Mieszanego „Harfa” 

Pożegnanie
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Zawodnicy podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe – do 
lat 12 oraz powyżej 12 roku życia. Skoro konkurs, to oczywiście 
oceny. Warto dodać, że wszyscy uczestnicy mogą się czuć wy-
różnieni. Potrzeba sporo odwagi, samozaparcia i umiejętności, 
by pojawić się na dużej scenie i solo wykonać utwór przed licz-
ną publicznością. Niestety, reguły Konkursu narzucają pewne 
obowiązki na jury, stąd werdykt. Komisja Konkursowa w  skła-
dzie: Karina Bisaga oraz Wojciech Jasielski zadecydowała, że 
w kategorii dzieci młodszych I miejsce przypadło Aleksandrze 
Bielewicz, II miejsce zdobyła eliza Machoń, natomiast III miejsce 
- Aurelia Radecka. Przyznano również trzy wyróżnienia dla: emi-
lii Roszczypały, Kamila Kukulskiego, Zuzanny Załuckiej.
Starsi uczestnicy uplasowali się na następujących miejscach: 

I miejsce zdobył zespół FReSCO w składzie: Agnieszka Barczak, 
Natalia Kozakow, Agnieszka Wójcik, Magdalena Rabanda. II 
miejsce zajęła Beata Winiarz (nagradzana już nie pierwszy raz 
podczas konkursu ), a III miejsce przypadło Weronice Rybie. Jury 
przyznało wyróżnienia również w tej kategorii wiekowej dla: Łu-
kasza Franusika, Joanny Bawej oraz Arkadiusza Politowskiego. 
Najważniejszą i najbardziej emocjonującą wiadomością było to, 
kto zdobędzie tytuł tego najlepszego z najlepszych. Laur trafił 
do Zuzanny Niewiadomskiej.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejnych mło-
dych zdolnych uczestników do zgłoszenia się w przyszłym roku. 
Kto wie, może będzie to pierwszy krok w wielkiej karierze mu-
zycznej? 

TalenTiada To już Tradycja

Trzynasty Koncert Charytatywny „O uśmiech dziecka” 
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ra-
dzionków odbył się w niedzielę, 17 grudnia. Dziękujemy 

zarówno organizatorom, tj. Stowarzyszeniu Rodzin Katolic-
kich Koło im. Jana Pawła II w Radzionkowie, artystom wystę-
pującym na scenie i uświetniającym to wydarzenie, a przede 
wszystkim osobom, które zakupując cegiełkę na koncert 
wspomogły cele charytatywne. Mamy nadzieję, że ten przed-
świąteczny gest sprawi wiele radości, nie tylko obdarowywa-
nym, ale przede wszystkim publiczności, a więc obdarowu-
jącym. 

Koncert charytatywny 

Konkurs wokalnych talentów w „Karolince” to już tradycja. Do tegorocznej edycji „Talentiady” zgłosiło się blisko 100 
osób. Frekwencja dopisała, bo i było o co walczyć! Poza nagrodami rzeczowymi zwycięzca otrzymuje zaszczytne 
Grand Prix Konkursu, możliwość nagrania własnej piosenki w profesjonalnym studiu muzycznym oraz szansę zaśpie-
wania przed wielką publicznością podczas głównych obchodów Dni Radzionkowa, w przyszłym roku.

Wyjątkowe koncerty dla babci i dziadka wykonane 
zostaną przez członków zajęć tanecznych i wokal-
nych odbywających się „Karolince”. Specjalny pro-

gram artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” będzie 
można zobaczyć 13 stycznia 2018 roku, natomiast wystę-
py grup tańca nowoczesnego, współczesnego oraz dzieci 
uczęszczających na zajęcia baletu, rytmiki i wokalu tydzień 
później – 20 stycznia. Wszystkie szczegóły dotyczące godzin 
występów, kolejności oraz cen biletów ukażą się już niedłu-
go na naszej stronie internetowej i na plakatach. 

dla babci i dziadka
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KoncerT uwielbienia

Niedziela 10 grudnia to dzień, w którym na scenie CK „Karolinka” odbył 
się koncert uwielbienia „Ciebie Wołam”. Na wydarzenie już od kilku lat 
zaprasza rodzina Bisaga z przyjaciółmi. Skład tworzą: Karina, Piotr, Szy-

mon i Teresa Bisaga, Jarosław Szulc, Karol i Szymon Makowscy, Grzegorz Czu-
chaj, Weronika Wendrowska oraz Karol Mankiewicz. „Ciebie wołam” to okrzyk 
skierowany do Boga, którego przyjścia niecierpliwie oczekują chrześcijanie. 
Utwory adwentowe i pieśni uwielbienia najlepiej oddały charakter radosnego 
wołania „Marana tha” – „Przyjdź Panie Jezu”, a wszyscy obecni podczas koncer-
tu mieli okazję na poczucie wyjątkowo świątecznej atmosfery. 

Zwyczaj tworzenia śląskich „bytlyjek” 
jest jednym z piękniejszych elementów 
tradycji naszego regionu. Efekty pracy 
mieszkańców, w tym zarówno rodzin, 
jak i grup zorganizowanych, będzie 
można podziwiać w „Karolince”. 

Rokrocznie oceny szopek dokonuje Ko-
misja Konkursowa złożona z  przedsta-
wicieli organizatorów, pod przewod-
nictwem etnografa reprezentującego 
Muzeum Górnośląskie w  Bytomiu. Przy 
wyborze najpiękniejszych szopek Ko-
misja uwzględnia estetykę wykonania, 
wkład pracy, oryginalność. Premiowane 
są szopki zawierające elementy architek-
tury śląskiej, nawiązujące do krajobrazu 
śląskiego, stroju ludowego i  śląskiej tra-
dycji ludowej.
Niezależnie od werdyktu wszystkie pra-
ce będą prezentowane podczas wysta-
wy pokonkursowej, która rozpocznie się 
22 grudnia, a trwać będzie aż do 10 lute-
go. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz 
z wręczeniem nagród będzie miało miej-
sce w  Galerii „Mozaika” 26 stycznia 2018 
roku, o godz. 17.00.

Zapraszamy serdecznie do odwiedza-
nia Centrum Kultury i  podziwiania prac. 
Mamy nadzieję, że szopki bożonarodze-
niowe staną się inspiracją dla zwiedza-
jących i  zachęcą do kultywowania tego 
wyjątkowego zwyczaju. Organizatorami 
XXXIII Konkursu Szopek Śląskich są: Koło 
PTTK nr 111 im. Józefa Lompy w Radzion-
kowie, Odział PTTK im. Stefana Lachowi-
cza w  Bytomiu, Muzeum Górnośląskie 
w  Bytomiu, Urząd Miasta Radzionków 
oraz Centrum Kultury „Karolinka”. 

Konkurs
szopek śląskich

radosnych
Świąt bożego narodzenia

i szczęśliwego nowego roku 

nigdy więcej zerwanych więzi.
niech czas uleczy wszystkie serca. 

niech każdy odnajdzie swojego przyjaciela,
a prawda zawsze zwycięża. 

niech miłość nigdy się nie kończy

życzy
justyna Konik

dyrektor centrum Kultury „Karolinka” 
wraz z pracownikami
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Fragment rozmowy z uczestnikami i laureatami konkursu „Przi-
dom do nos po niyszporach”: Kingą Hucz, eweliną Filipczyk, eweliną 
Wylenzek, Bartoszem Gruszką, Wiktorem Koniecznym i Rafałem Le-
siem z Zespołu Szkół Techniczno-ekonomicznych w Radzionkowie. 
Konkurs, którego celem jest propagowanie kultury i tradycji śląskiej, 
był organizowany przez Panią Marię Osadnik i Parafię WNMP w Ra-
dzionkowie-Rojcy pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków. 
W tym roku odbyła się już jego szósta edycja.

czy, waszym zdaniem, gwara jest jeszcze obecna w  życiu co-
dziennym ludzi mieszkających na  Śląsku, czy też jest cieka-
wostką folklorystyczną?
Bartek – Jest w życiu codziennym.
Wiktor – Tak, gwara jest obecna cały czas. Czy to w domu, czy poza nim.
ewelina F. – Moim zdaniem gwara jest obecna w życiu codziennym lu-
dzi mieszkających na Śląsku, ponieważ wielu z nich posługuje się nią 
od dzieciństwa, co powoduje, że robią to, nawet o tym nie wiedząc.
ewelina W. – Gwara jest używana na pewno przez ludzi starszych, 
za których młodości mówiło się po śląsku. Wydaje mi się, że młodzi 
ludzie coraz rzadziej używają gwary.
Kinga – Myślę, że wiele osób wstydzi się mówić gwarą, ale w wie-
lu domach jest ona obecna w  mniejszym lub większym stopniu. 
Są osoby w naszym wieku, które gwara po prostu odrzuca i, nieste-
ty, niektórzy z nich śmieją się z osób posługujących się nią.
Rafał – Według mnie, gwara jest jeszcze obecna w życiu. Gdy jestem 
gdzieś na mieście czy w różnych lokalach na Śląsku, to słychać, że lu-
dzie się nią posługują i jest używana przez wielu Ślązaków w życiu 
codziennym.

dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w  konkursie „Przi-
dom do nos po niyszporach”?
Bartek – Chciałem spróbować sił w tym konkursie (z czystej ciekawości).
Kinga – Ponieważ lubię moją gwarę i uważam, że należy starać się 
dbać o nią, żeby nie zginęła.
ewelina W. – A ja zdecydowałam się na wzięcie udziału w tym kon-
kursie, bo używam gwary i chciałam to zaprezentować szerszej pu-
bliczności.
Rafał – Uczestniczyłem już w tym i nie tylko tym konkursie, więc wie-
działem, o co w nim chodzi.
Wiktor – Też kiedyś już brałem udział w  konkursie gwary śląskiej. 
Spodobało mi  się wtedy, więc postanowiłem, że  spróbuję po  raz 
kolejny.

Gwara śląska ma niezliczone tajemnice…

Opowieści z Ekolandii

co zadecydowało o wyborze tekstów konkursowych? czy trud-
no znaleźć właściwy tekst na konkurs?
Bartek – Moim zdaniem nie.
ewelina F. – Mnie bardzo trudno było znaleźć tekst w  gwarze ślą-
skiej, ale ostatecznie udało mi się coś wybrać.
ewelina W. – Tekst, który wybrałam na  konkurs, okazał się być 
za krótki, co świadczy o tym, że niełatwo znaleźć odpowiedni tekst. 
Opowiadanie, które zaprezentowałam, zaproponował mi kolega.
Kinga – Też uważam, że dosyć trudno. Mnie spodobał się tytuł, który 
jest zabawny, natomiast sam tekst obrazuje dzisiejszą dość smutną 
rzeczywistość i podkreśla walory całkiem niedalekiej przeszłości [Kin-
ga przygotowała tekst pt. „O hasioku i klopsztandze” – przyp. red.].
Rafał – Decyzję wybrania tekstu podjąłem z  moją polonistką. Ten 
tekst i teksty w poprzednich konkursach wybrałem z powodu tego, 
że po prostu je dobrze rozumiałem, były przyjemne do słuchania. 
Dzisiaj w dobie Internetu nie jest trudno znaleźć tekst, za to trud-
niej jest znaleźć tekst, który zainteresuje nie tylko wykonawcę, ale 
i słuchacza.
Wiktor – Historie po śląsku, dobrze opowiedziane, potrafią być bardzo 
zabawne. Moim priorytetem w wyborze tekstu był właśnie taki cel.

Rozmowę prowadziła ewa Mann – nauczyciel bibliotekarz Zespołu 
Szkół Techniczno-ekonomicznych w Radzionkowie. 

Podziękowania
Serdeczne gratulacje i  podziękowania za  zorganizowanie pięknego spotkania 
„Przidom do nos po niyszporach”. Wyrazy uznania składam szczególnie probosz-
czowi parafii WNMP w Rojcy, Księdzu Eugeniuszowi Krawczykowi oraz pomysło-
dawczyni i organizatorce Pani Marii Osadnik.
W  pełnej sali Centrum Kultury „Karolinka” w  Radzionkowie zaprezentowały się 
dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, a następnie laureaci VI edycji 
Parafialnego Łozprawiania „Przidom do nos po niyszporach”. Wiele osób wystą-
piło w  pięknych strojach śląskich, a  między prezentacjami sala śpiewała śląskie 
pieśniczki razem ze  scholą parafialną. Na  zakończenie wszyscy udali się na  po-
częstunek: bonkawa z kołoczem i dobry, śląski żur. Uznanie dla wszystkich, którzy 
włączyli się w tak piękne wydarzenie i włożyli w jego przygotowanie swoje dusze 
i serca. Uważam, że należy wyróżniać inicjatywy popularyzujące kulturę i tradycje 
naszego pięknego i barwnego Regionu.

Piotr Mankiewicz
Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

listopadowe dni nie kojarzą się zazwyczaj 
z soczystą zielenią, a raczej z nagimi drzewa-
mi i  deszczem. 6 listopada w  Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Radzionkowie było jednak zielo-
no jak wiosną. Wszystko dlatego, że odbyło się 
tutaj uroczyste otwarcie ekolandii – Zielonej 
Pracowni, która powstała dzięki zwycięskie-
mu projektowi pani Joanny Labus-Kolano. 
Udział w  nim umożliwił nam Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Na pierwszą wędrów-
kę do tego baśniowego miejsca nauki zaprosi-
liśmy prezesa WFOŚiGW Andrzeja Pilota, 
dr. Gabriela Tobora – Burmistrza Miasta Ra-
dzionków, wielu przyjaciół naszej szkoły oraz 
Dyrekcję, Rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pierwszym aktem była uroczysta, „zielona” 
akademia uświetniona ekologicznym spek-
taklem, pt. „Paskudy” przygotowanym przez 

panią Aleksandrę Czmok i  jej zespół teatral-
ny. Inscenizacja pokazała, jak ważne jest to, 
by  każdy z  nas poważnie i  odpowiedzialnie 
podchodził do  swojej obecności na  Ziemi 
i że ekologia to nie tylko modne hasło, ale jak 
najbardziej realny obowiązek nas wszystkich. 
Następnie goście, prowadzeni przez Dyrek-
tor Halinę Hypki zielonym szlakiem, udali się 
do  ekolandii. Tam pan Burmistrz wraz z  Pre-
zesem WFOŚiGW, przecinając wstęgę, oficjal-
nie rozpoczęli działalność Zielonej Pracowni 
– uczniowie prezentowali nie tylko aranżację 
klasy, ale przede wszystkim możliwości po-
mocy dydaktycznych, w  które została ona 
wyposażona, dzięki funduszom pozyskanym 
w  projekcie. Mamy nadzieję, że  tak piękne 
miejsce, jak nasza ekolandia, zachęci wszyst-
kich do  wytężonej nauki biologii, przyrody 
i  geografii, a  Szkoła Podstawowa nr 4 stanie 

się miejscem wychowującym mądrych i  od-
powiedzialnych mieszkańców naszej planety.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zor-
ganizować uroczystość, szczególnie pani dy-
rektor Halinie Hypki za wsparcie i życzliwość; 
oraz wszystkim, bez których nie udałoby się 
tak sprawnie przygotować naszego zielonego 
święta. 

aleksandra czmok
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uchwały Rady MiaSTa

INFORMACJA

informuję, iż w dniu 30 listopada 2017 roku na Xlii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLII/350/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
2. Uchwałę Nr XLII/351/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
3. Uchwałę Nr XLII/352/2017 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2018;
4. Uchwałę Nr XLII/353/2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2018;
5. Uchwałę Nr XLII/354/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2017-2022 dla Gminy Radzionków;
6. Uchwałę Nr XLII/355/2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9-letnich z terenu 

gminy Radzionków na lata 2018-2020”;
7. Uchwałę Nr XLII/356/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XLII/357/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XLII/358/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XLII/359/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
11. Uchwałę Nr XLII/360/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
12. Uchwałę Nr XLII/361/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
13. Uchwałę Nr XLII/362/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/126/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym;

14. Uchwałę Nr XLII/363/2017 w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

uchwała nR Xlii/352/2017
Rady MiaSTa RadziOnków

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Radzionków na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) *(1) niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot europejskich:
1. dyrektywy 92/106/eWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 
państwami członkowskimi (Dz.Urz. We L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/We z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. We 
L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkowstwa w Unii europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 w następującej wysokości:
1) od 1 m² powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł;
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego – 0,01 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł;

informuję, iż w dniu 8 listopada 2017 roku na Xli sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XLI/345/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
2. Uchwałę Nr XLI/346/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
3. Uchwałę Nr XLI/347/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z konwersją da-

nych do systemu zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
4. Uchwałę Nr XLI/348/2017 w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie 

wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału spo-
łeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT – konkursy;

5. Uchwałę Nr XLI/349/2017w sprawie programu współpracy na rok 2018 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
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uchwały Rady MiaSTa

uchwała nR Xlii/353/2017
Rady MiaSTa RadziOnków

z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) *(1) niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot europejskich:
1. dyrektywy 92/106/eWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 
państwami członkowskimi (Dz.Urz. We L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/We z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. We 
L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkowstwa w Unii europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii europejskiej – wydanie specjalne.

 
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 w następującej wysokości: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 336 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 584 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 724 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,72zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,49 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,79 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł;
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,74 zł;

4) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXVIII/225/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 
Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Stefan hajda

dopuszczalna masa całkowita
w tonach

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 15 816 876

15 876 1476

3 osie

12 21 942 1002

21 1198 1858

4 osie i więcej

12 29 1228 1950

29 1950 2894
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2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 742 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 418 zł,

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

5) od autobusu:

§ 2. 
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXVIII/226/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wiceprzewodniczący Rady 
mgr inż. Stefan hajda

liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)

autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsca 500

równej lub większej niż 22 miejsca 560

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 31 816 1086

31 1666 2286

3 osie i więcej

12 40 1470 2034

40 2034 3010

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 1 oś

12 25 454 468

25 480 662

2 osie

12 28 500 560

28 33 726 1002

33 38 1002 1524

38 1356 2008

3 osie i więcej

12 38 800 1112

38 1112 1512
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       zapowiedź

Samoloty na hali…
We wtorek, 19 grudnia, w godzinach od 10 do 13 w hali MOSiRu 
odbędzie się wyjątkowa wystawa modeli samolotów, wykona-
nych  m.in. przez pasjonatów modelarstwa z  Radzionkowa. Do-
datkową atrakcją będą pokazy lotów zdalnie sterowanych modeli. 
Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. Wstęp wolny. 

oprac. (dw)

MkS „Sokół” Radzionków

Drużyna „Sokoła” Radzionków niemal na półmetku 
rundy zasadniczej zajmuje 2. miejsce w tabeli trzeciej 
grupy II ligi kobiet Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
Dzięki waleczności, zawziętości i mobilizacji, „Sokół” 
zwyciężał w siedmiu spotkaniach, jedynie trzykrotnie 
schodząc z parkietu pokonanym.

Zawodniczki udowodniły, że każda drużyna musi liczyć się ze stwo-
rzoną przez trenera Jarosława Wachowskiego ekipą i nie może liczyć 
na łatwy mecz. Dla tego zespołu nie ma straconych piłek. Każdą chce 
wygrać! Terminarz rozgrywek wskazywał, że początek pierwszej run-
dy zasadniczej będzie dla „Sokoła” łatwiejszy, niż dla pozostałych dru-
żyn. Wszystkie zespoły otwarcie aspirujące do zwycięstwa w grupie 
i walki o awans do I ligi, „Sokół” miał podejmować w drugiej części tej 
rundy. Pierwszy zwycięski pojedynek we własnej hali nad Polonią Ła-
ziska Górne napawał optymizmem zarówno co do wyniku, jak i same-
go stylu gry. Jednak już kilka dni później w Tychach z tamtejszym TKS 
ekobetem zespół doznał pierwszej w sezonie porażki, i to w stosunku 
0:3. Jednak ten mecz podziałał na dziewczyny niezwykle mobilizują-
co, bo kolejne to już same zwycięstwa, kolejno: z Sokołem Katowice 
(3:0), KPKS-em Halemba (3:1) i SMS-em Szczyrk (3:2).
Od tego momentu miały się rozpocząć bardzo trudne mecze z naj-
mocniejszymi zespołami grupy trzeciej. „Sokół” jednak okazał się 
dobrze do tej części rundy przygotowany, dzięki czemu drużyna do-
wodzona przez Jarosława Wachowskiego rozpoczęła marsz w  górę 
tabeli. Pierwsza we  własnej hali poległa Pszczyna (3:1), lecz po  tym 
spotkaniu do Radzionkowa przyjechać miał niepokonany lider – bar-

dzo pewna siebie Polonia 
Świdnica. Seria ich zwycięstw 
została jednak przerwana, 
gdyż „Sokół” w swojej hali nie 
pozwolił się jeszcze w tym se-
zonie pokonać i odprawił lide-
ra z wynikiem 3:1, dzięki czemu 
wskoczył na  drugie miejsce 
w  tabeli. W  kolejnych trzech 
meczach „Sokół” zwyciężył 
w  Radzionkowie z  Olimpią 
Jawor (3:1), ale musiał uznać 
na wyjeździe wyższość zespo-
łów MSK Silesia Mysłowice (2:3) 
oraz „Częstochowianki” (2:3). 
Mimo to, „Sokół” Radzionków 
na jeden mecz przed końcem 
pierwszej rundy zasadniczej zajmuje 2. miejsce z  dwoma punktami 
przewagi nad trzecią „Częstochowianką” i czwartą Olimpią Jawor oraz 
czterema punktami straty do Polonii Świdnica. Ostatni mecz tej rundy 
odbył się 2 grudnia w hali radzionkowskiego MOSIR-u, a przeciwnikiem 
„Sokoła” był ósmy w tabeli Impel Wrocław.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki drużyny można z całą pew-
nością stwierdzić, że emocji i walki na parkiecie w trakcie 2. rundy za-
sadniczej – rewanżowej, nie zabraknie!
Poniżej przedstawiamy plany meczów, które przed nami w 2018 r. w ra-
mach 2. rundy zasadniczej:
6.01.2018 r. – MKS Sokół Radzionków – KPKS Halemba
13.01.2018 r. – SMS PZPS Szczyrk 2 – MKS Sokół Radzionków
20.01.2018 r. – MKS Sokół Radzionków – PLKS Pszczyna
27.01.2018 r. – MKS Polonia Świdnica – MKS Sokół Radzionków
10.02.2018 r. – MKS Sokół Radzionków – Silesia Volley MSK Mysłowice
24.02.2018 r. – KS Olimpia Jawor – MKS Sokół Radzionków
3.03.2018 r. – MKS Sokół Radzionków – KS Częstochowianka Częstochowa
17.03.2018 r. – Impel Wrocław – MKS Sokół Radzionków 

„Sokół” wzleciał wysoko!

MiejSki OŚROdek
SPORTu i RekReacji

Zagrali o Puchar „Ecika”
Turniej Piłki nożnej halowej o puchar Mariana „ecika” janoszki 
to  już tradycja w radzionkowskim MOSiRze. Tegoroczna, siódma już 
edycja, jak zwykle odbyła się 11 listopada, w ramach obchodów Święta 
Niepodległości.
Do  zawodów zgłosiło się dziewięć zespołów, które rywalizowały 
w trzech grupach. Następnie najlepsze drużyny, utworzyły grupę mi-
strzowską. W pierwszym spotkaniu KTG Śląsk zremisowało z United 
Masbit 1:1. W kolejnym spotkaniu piłkarze KTG pokonali ekipę Autor 
Team 1:0, dzięki czemu z czterema punktami prowadzili w swojej gru-
pie i zmierzali po mistrzostwo. Wszystko zależało od pojedynku Uni-
ted Masbit z Autor Team. Ci pierwsi, chcąc myśleć o złotych medalach, 
musieli zwyciężyć, strzelając minimum dwie bramki. Jednak to Autor 
Team wyszedł jako pierwszy na prowadzenie. Graczom United udało 
się wyrównać, a następnie w dramatycznych okolicznościach zdobyli 
zwycięską bramkę, która dała im wygraną w turnieju. Na drugim miej-
scu uplasowali się zawodnicy KTG Śląsk, a na najniższym stopniu po-
dium stanęli piłkarze Autor Team. 

Rywalizacja pod siatką
Siódma edycja Indywidualnych Mistrzostw Radzionko-
wa w Badmintonie odbyła się 28 października. Turniej 
okazał się rekordowy pod względem liczby uczestników 
– zgłosiło się aż 45 zawodników!

Sportowcy rywalizowali w dwóch kategoriach: Amator oraz Masters. 
W pierwszej triumfował Aleksander Drapała z Gliwic. Drugie miejsce 
zajął Andrzej Czichy z Bytomia, a na najniższym stopniu podium sta-
nął reprezentant Imielina Tomasz Szwedo. W kategorii Masters zwy-
ciężył Robet Borsz z Zabrza. Drugą lokatę wywalczył Wojciech Szcze-
gielniak z Katowic, a trzeci – ku uciesze publiczności, był Filip Mamot 
z Radzionkowa.
Po raz drugi, we współpracy z MOSiRem organizował je Uczniowski 
Klub Sportowy „LABA” Radzionków. 
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ukS „Ruch” Radzionków

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków funkcjonuje już 
ponad trzy miesiące. Od września br.  działają cztery klasy Szkoły 
Podstawowej (4, 5, 6, 7). Oprócz zwiększonej ilości zajęć specjali-
stycznych z piłki nożnej nasi uczniowie rozwijają się wszechstron-
nie z innych przedmiotów. Już w nowym roku szkolnym SMS Ra-
dzionków zamierza, poza piłką nożną, utworzyć profil siatkarski dla 
dziewcząt Szkoły Podstawowej oraz dodatkowy etap edukacyjny 
na poziomie Liceum Ogólnokształcącego (piłka nożna i siatkówka). 
Zapraszamy do śledzenia działalności szkoły na profilu Facebook: 
https://www.facebook.com/smsradzionkow/ 

Szkoła ze sportową pasją

Od kilku lat zawsze w grudniu odbywał się turniej dla 
najmłodszych szachistów, zwany Turniejem Benjamina. 
Zawody rozgrywane były w ramach zajęć szachowych 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Szachowe i Gier 
Umysłowych „PIONEK” Radzionków.

Ze względu na postępy najmłodszych szachistów i już kilkuletnie doświad-
czenie, w tym roku zorganizowano turniej CiderSzachuś 2017, który umożli-
wił najmłodszym zdobycie kategorii szachowych.
Zawody odbyły się 25 listopada w  Gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka. 
W szranki stanęło 13 szachistów do lat 14. Rozegranych zostało 7 rund, z cza-
sem gry 30 minut dla każdego zawodnika. Zwycięzcą został Marcin Hajda 
(6 pkt), przegrywając tylko jedną partię z Borysem Izworskim, który groma-
dząc 5 pkt, zajął drugie miejsce. Na trzecim miejscu uplasował się Dominik 
Trzensiok, który również zdobył 5 pkt, jednak punktacja pomocnicza była 
niższa niż u Borysa. Kolejne miejsca zajęli: Daniel Radwan, emilia Leks, Szy-
mon Baran, Miłosz Szeremeta, Patryk Tomczyk. Poziom turnieju był bardzo 
wyrównany.
W  trakcie zawodów Borys Izworski zdobył IV kategorię szachową, nato-
miast V kategorię uzyskali: Dominik Trzensiok, Szymon Baran, Miłosz Sze-
remeta, Patryk Tomczyk oraz Maksymilian ende. Gratulujemy młodym 
arcymistrzom. Zawody sędziował FA Tomasz Ptaszyński – sędzia klasy 
międzynarodowej. Dziękujemy zawodnikom za grę fair play i życzymy dal-
szych sukcesów. 

notował:
Rudolf Sobczyk

CiderSzachuś
zastąpił Benjamina

oprac. henryk Sobola

SPORT w kuRieRze

listopad był miesiącem wzmożonych imprez judo. wiktoria star-
towała w trzech turniejach, odnosząc spore sukcesy. Najpierw wal-
czyła w zawodach Pucharu Polski Juniorów, zajmując piąte miejsce. Star-
towała jako młodzik, wygrała dwie walki i dwie też przegrała. Kolejny 
weekend to Międzynarodowy Turniej Młodzików w Rybniku, a zarazem 
zawody uzupełniające do kadry Śląska. Tam Wiktoria w bardzo dobrym 
stylu wygrała trzy walki i została mistrzynią rybnickiego turnieju w kate-
gorii -63. Nasza zawodniczka została w swojej wadze powołana z nr 1 na 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw, które w ostatni weekend 
listopada rozegrane zostały w Warszawie – Wesołej. Tam nasze dziew-
czyny z Wiktorią w składzie zdobyły złoty medal Mistrzostw Polski w ka-
tegorii „młodziczki”. Bilans tych mistrzostw dla Wiktorii to trzy wygrane 
i dwie przegrane. 

Sukcesy naszej judoczki

Mariusz baron

Sezon powakacyjnych startów 
rozpoczęliśmy od najważniej-
szych zawodów młodzików, 
czyli Mistrzostw Polski rozgry-
wanych w Poznaniu. W imprezie 
wzięły udział dwie zawodniczki 
z  naszego klubu: Laura Jaśniak 
i  Karolina Rosa. Karolina zajęła 
miejsce tuż za  podium (w  judo 
to  piąte miejsce). Do  medalu 
niewiele brakowało. Kolejnym 
startem był Międzynarodowy 
Turniej Dzieci i Młodzików w Za-
kopanem. Tam również nasze 
młodziczki spisały się doskonale. Pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Rosa, a jako piąta uplasowała się Laura Jaśniak.
Do tych sukcesów w kategorii dzieci dorzuciła medal brązowy Magda 
Rozenbaum. Startowaliśmy również w Międzynarodowym Turnieju 
w Rybniku, który rozgrywany jest jako kwalifikacyjny do kadry Śląska 
Młodzików. Tam dobre miejsca wywalczyły: Magda Rozenbaum i Ka-
rolina Rosa oraz piąte miejsce w grupie wiekowej dzieci zajął Max Pa-
kosz. Jesteśmy dobrej myśli na kolejny rok startów. Zbieramy cenne 
doświadczenia i dalej mocno trenujemy. 

Grzegorz Czajka

Ikizama na matach
w Polsce
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SPORT w kuRieRze

Drugie miejsce ze stratą czterech 
punktów do prowadzących Szom-
bierek i pięć punktów przewagi nad 
drużynami z miejsc trzy-pięć to sytu-
acja w tabeli „Ruchu” Radzionków 
po zakończonej już rundzie jesiennej 
pierwszej grupy HAIZ czwartej ligi 
śląskiej.

Po  słabym początku rozgrywek w  wykonaniu 
żółto-czarnych czy potknięciu w meczu z War-
tą w  Zawierciu, do  którego jeszcze wrócimy, 
mało kto chyba spodziewał się, że  na  półmet-
ku sezonu sytuacja radzionkowian będzie tak 
dobra. Cztery punkty straty, a w perspektywie 
mecz z liderem na własnym stadionie, to prze-
cież możliwość odrobienia jej w bardzo szybkim 
czasie. Oczywiście wszystko zależy od  tego, 
co wydarzy się zimą w ekipie nie tylko „Ruchu”, 
ale i w pozostałych drużynach czołówki tabeli.

Po  wysokim zwycięstwie z  rezerwą Piasta Gli-
wice na  początku października, „Ruch” poje-
chał do Jaworzna na mecz z zamykającą tabelę 
Szczakowianką. Nie było to w wykonaniu gości 
dobre spotkanie, ale gol Robert Wojsyka dał 
zwycięstwo 1:0. Dramatyczny przebieg miał 
kolejny mecz przy ulicy Narutowicza w  Byto-
miu-Stroszku z  Sarmacją Będzin. Plasujący się 
wówczas tuż za Szombierkami rywal prowadził 
do przerwy. Jednak dwie bramki Wojsyka (obie 
z bezpośrednich rzutów wolnych) dały „Cidrom” 
bardzo ważne trzy punkty. Istotne także z tego 
względu, że  pierwszy raz od  bardzo dawna 
radzionkowianom udało się zwyciężyć w  spo-
tkaniu, w  którym schodzili na  przerwę prze-
grywając. Potem nastąpił jednak wspomniany 
na  wstępie tzw. zimny prysznic w  Zawierciu. 
„Ruch” był zdecydowanym faworytem, a  jed-
nak zasłużenie wygrała Warta 3:1 (gol Damiana 
Sadowskiego). Szombierki wygrywając swój 

mecz w  tej kolejce osiągnęły wówczas osiem 
punktów przewagi nad „Ruchem”. Ta porażka 
jednak zmobilizowała żółto-czarnych w  koń-
cówce rundy. Na  pewno dużo wiary dodało 
im zwycięstwo nad bardzo mocnym Śląskiem 
Świętochłowice 2:0. „Ruch” obie bramki zdobył 
grając w  dziesięciu, po  czerwonej kartce An-
drzeja Piecucha. Dwa razy do siatki trafił nieza-
wodny Wojsyk, który z hat trickiem zakończył 
kolejny mecz ze  Spartą w Lublińcu wygrany 
przez „Ruch” 3:1. W przedostatnim meczu run-
dy w rolę snajpera wpisał się Karol Kajda, które-
go dwa gole przyniosły wygraną nad Polonią 
Poraj 2:0. W  tym czasie Szombierki dwa razy 
zremisowały, a w ten sposób „Ruch” zmniejszył 
stratę do  czterech punktów. Tej sytuacji nie 
zmieniła ostatnia kolejka, w której oba zespoły 
wygrały swoje mecze. „Ruch” po dwóch golach 
Wojsyka i  jednym Sadowskiego pokonał MKS 
Myszków 3:0. 

Czwarty, a zarazem finałowy turniej XVI 
Grand Prix Radzionkowa w szachach 
odbył się 4 listopada w sali Centrum Kul-
tury „Karolinka”. W zawodach uczestni-
czyło 30 szachistów.

Turniej wzorem ostatnich lat rozegrano 
w  dwóch odrębnych grupach „A” (powyżej 
16 lat) i „B” (do 16 lat). Zawody odbyły się na dy-
stansie siedmiu rund w systemie szwajcarskim 
z czasem gry po 15 minut dla każdego zawod-
nika w  każdej partii. Cykl czterech turniejów 
wyłonił zwycięzcę, który zgromadził najwięcej 
punktów ze wszystkich rozgrywek.
W  grupie „A” wystartowało 16 zawodników, 
a w grupie juniorów 14 szachistów. Walka tym 
razem była niezwykle emocjonująca, zwłasz-
cza, że po trzech turniejach prowadził Jan Zbi-
jowski (13 pkt), a gonił go Robert Sowa (12½ pkt). 
W grupie „open” ton nadawali najstarsi zawod-
nicy. Wolą walki i wytrwałością w każdej partii 
zwyciężył Jarosław Pietrucha (5½ pkt), a  ko-
lejne miejsca zajęli seniorzy turnieju: Robert 
Sowa (5½ pkt) przed Kazimierzem Tchórzew-
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skim (5  pkt) i  plejadą kolejnych zawodników 
z  wynikiem 4 pkt: Janem Zbijowskim, Anną 
Hampel, Henrykiem Duzdowskim i  juniorem 
Arkadiuszem Hopkiem, który już po trzech tur-
niejach w grupie młodszej zapewnił sobie zwy-
cięstwo. W  turnieju grupy „B” do  16 lat prym 
wiedli zawodnicy z  Radzionkowa. Zwyciężył 
Borys Izworski (6 pkt) przed Marcinem Hajdą 
(5½  pkt) i  Łukaszem Potempą (5 pkt), a  także 
Kingą Szczygieł i Patrykiem Tomczykiem, któ-
rzy zdobyli po 4 pkt. Cieszy dobry poziom gry 
i wiele ciekawie rozegranych partii.
Tegoroczny turniej Grand Prix po  czterech 
zawodach wygrał Robert Sowa, zdobywając 
18  pkt. Na  drugim miejscu uplasował się Jan 
Zbijowski (17 pkt), a  na  trzecim Henryk Duz-
dowski (16½ pkt). W grupie juniorów bezkonku-
rencyjny okazał się Arkadiusz Hopek (19 ½ pkt). 

Miejsca na  podium zajęli też Łukasz Potempa 
(18 pkt) i Marcin Hajda (17½ pkt).
Zwycięzcy otrzymali puchary i medale, a także 
komplety szachów typ Stauton, książki szacho-
we i symboliczne pamiątki.
Zawody przebiegały w  bardzo sportowej at-
mosferze, a szachiści zaprezentowali prawdzi-
wie sportowe zachowanie. Zawody sędziował 
Rudolf Sobczyk przy asyście Wojciecha Hajdy. 
Szczegółowe wyniki na  www.chessarbiter.
com. Organizatorem szesnastej edycji Grand 
Prix Radzionkowa byli: Stowarzyszenie Szacho-
we i  Gier Umysłowych „PIONeK” Radzionków, 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, CK „Karo-
linka” i Urząd Miasta Radzionków. 

notował:
Rudolf Sobczyk


