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Dokończenie na str. 4

WOZY BOJOWE, POKAZY TRENINGU STRZELECKIEGO, RATOWNICTWA DRO-
GOWEGO I  TRADYCYJNA GROCHÓWKA WOJSKOWA, TO TYLKO NIEKTÓRE 
Z ATRAKCJI, JAKIE CZEKAŁY NA UCZESTNIKÓW II PIKNIKU MILITARNEGO, KTÓRY 
17 WRZEŚNIA ODBYŁ SIĘ NA PLANTACH RADZIONKOWSKICH.

Możliwość zobaczenia z bliska pracy służb mundurowych i  sprzętu wojsko-
wego ściągnęła na Planty wielu amatorów militariów. Szczególnie dużym 
zainteresowaniem cieszył się trening strzelecki z  udziałem trenażera Cy-

klop 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Bytomia. Tego dnia podziwiać 
można było też samochody operacyjne Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i  ro-
biące ogromne wrażenie na uczestnikach – stacje radiolokacyjne NUR 31M i NUR 
41 3. Brygady Radiotechnicznej Sił Powietrznych. Na Pikniku obecna była również 
grupa rekonstrukcji historycznej 45. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych 
z II wojny światowej. Istniejąca od 2001 roku grupa przyjechała samochodem M3 A1 
Half-Track oraz zaprezentowała oryginalne umundurowanie i broń z epoki. O dobre 
humory widzów zadbała tego dnia Kabaretowa Grupa Biesiadna. 
Organizatorami pikniku były: Urząd Miasta Radzionków oraz Stowarzyszenie Żołnie-
rzy Radiotechników „Radar” w Radzionkowie.

Militarnie na Plantach

Podczas wrześniowej sesji Rady 
Miasta odchodzący wiceburmistrz 
Krzysztof Kula oficjalnie pożegnał 
się z radnymi, burmistrzem Gabrie-
lem Toborem, skarbnikiem miasta 
Aleksandrą Gryboś oraz sekreta-
rzem miasta Rudolfem Sobczy-
kiem. Krzysztof Kula dał się poznać 
mieszkańcom Radzionkowa jako 
sprawny organizator i  skuteczny 
urzędnik. Wiceburmistrz podzię-
kował za owocną sześcioletnią 
współpracę, wsparcie oraz wspólne 
działania przy budowaniu nowego 
wizerunku Radzionkowa.

***
Przypomnijmy, że Krzysztof Kula 
jest absolwentem radzionkowskiego 
Zespołu Szkół Techniczno–Huma-
nistycznych oraz Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, gdzie ukończył 
studia matematyczne. Od 19 grudnia 
2006 roku do 15 sierpnia 2011 roku 
pełnił funkcję zastępcy burmistrza 
miasta Radzionków. W  ciągu pięciu 
lat pracy w  samorządzie lokalnym 
odpowiadał między innymi za po-
zyskiwanie funduszy zewnętrznych 
oraz inwestycje komunalne. Do jego 
największych sukcesów należy pozy-
skanie środków zewnętrznych na bu-
dowę ścieżek rekreacyjnych na Księ-
żej Górze, siedliska zastępczego dla 
muraw ciepłolubnych, budowę syste-
mu informacji turystycznej, realizację 
programu „Czysta rzeka Szarlejka”, 
przebudowę ulic Artura, Księżogór-
skej i Orzechowskiej oraz dwukrotnie 
na promocję gospodarczą miasta.

Podziękowanie
za pracę

W październiku br. mieszkańcy świętować będą 60. rocznicę nadania gminie Ra-
dzionków praw miejskich. Z tej okazji przygotowano specjalne uroczystości. 
Obchody rozpoczną się 19 października o  godzinie 16.00 w  koście-

le pw.  św.  Wojciecha, gdzie odprawiona zostanie msza święta w  intencji miasta i  jego 
mieszkańców. Po mszy św., o  godzinie 17.30 w  Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie 
się uroczysta sesja Rady Miasta, w  trakcie której  wygłoszony zostanie referat na temat 
sześćdziesięcioletniej historii miasta. Wręczone zostaną również nagrody honorowe „Crux 
Adalberti”. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom bądź instytucjom, które swoją dzia-
łalnością w sposób szczególny przysłużyły się miastu. Na zakończenie dla wszystkich zgro-
madzonych gości wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Do wspólnego świętowania 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców. 

Świętujemy
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Rozmowa z Gabrielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa

Remonty i nowe inwestycje, 

wspieranie klubu
czy stadion?

– Jakie znaczenie ma dla miasta Klub Sportowy „Ruch Radzionków”?
– Ponad dziewięćdziesięcioletnia tradycja klubu sprawia, że jest on 
jednym z ważniejszych nośników informacji o naszym mieście. Szcze-
gólnie ważne było to w momencie, kiedy Radzionków jako miasto nie 
istniał na mapie Polski. Nieprzypadkowo zresztą to właśnie w siedzibie 
klubu odbyło się pierwsze zebranie, na którym podjęto decyzję o re-
stytucji praw miejskich. W ostatnich latach, kiedy klub ponownie gra 
w I lidze, jest ważnym narzędziem służącym promocji miasta. W regio-
nie i kraju doceniają nas za to, że w tak małym mieście jak Radzionków 
istnieje klub, w którym zawodnicy grają na naprawdę dobrym pozio-
mie. Myślę, że nie ma w Radzionkowie mieszkańca, który nie byłby 
dumny z naszego klubu. 

– Miasto od lat wspiera finansowo KS „Ruch Radzionków”...
– Tak, jednak jako gmina nie możemy być jedynym źródłem finanso-
wania działalności klubu, szczególnie w momencie kryzysu gospodar-
czego i przerzucania na samorządy kolejnych zadań do sfinansowania. 
Większe miasta od Radzionkowa nie mają klubów nawet w II czy III 
lidze, a  jeśli mają, to wspierają je jedynie symbolicznie. My ostatnio 
przeznaczamy na „Ruch Radzionków” prawie 700 tysięcy złotych 
w  postaci stypendiów i  umów dotyczących promocji miasta przez 
klub. Dopóki sytuacja gmin w Polsce była inna, taka pomoc była moż-
liwa. Dziś w związku z coraz większymi obciążeniami samorządów – 
finansowanie oświaty, opieki społecznej, mieszkań socjalnych – nasze 
wydatki muszą zostać ograniczone. Ponadto mamy dziś coraz większy 
problem z kibicami. Co chwilę na elewacjach budynków publicznych 
i prywatnych pojawiają się niewybredne, szpecące napisy, które trzeba 
usuwać. Pytam się więc, czy dla takich kibiców mamy budować nowy 
stadion? Co z tego, że będziemy mieć piękny stadion i klub w I lidze, 
jeśli zdemoralizowana młodzież, nadużywająca określenia „kibic”, bę-
dzie nam demolować miasto? Ci młodzi ludzie, niszczący cudze mie-
nie, nie są kibicami, ale zwykłymi przestępcami, którzy podnoszą rękę 
na cudzą własność. Nie chcemy takiej wizytówki miasta. Dziś takie 
fakty, jak to, że kibice pobili wiceprezydenta Bytomia, że popisane są 
mury kościelne, a pod moim domem w sobotnie przedpołudnie grupa 
30 wyrostków wrzeszczy „Tobor ty chamie”, świadczą jaki jest klimat 
wokół piłki. A gdzie te wartości, które miał nieść sport? Czy o takiej at-
mosferze w naszym mieście marzymy? Nie wierzę, że radzionkowskie 
społeczeństwo akceptuje takie zachowania. Ja nie pozwolę, aby garst-
ka pseudokibiców dyktowała warunki i  terroryzowała nasze miasto, 
nie oglądając się na trudną sytuację klubu, zarządu, ale i uwarunkowa-
nia prawne oraz ekonomiczne. Dla mnie ci pseudokibice są jak małe 
dzieci, które kładą się w sklepie na podłodze i wrzeszcząc terroryzują 
mamę, bo ta nie chce im kupić zabawki. 
– Co więc można w tej sytuacji zrobić?
– Oczywiście nie jest to wina zarządu klubu, ale przejaw patologii, 
które dotykają dziś polski sport, a w szczególności piłkę nożną. Cały 

system funkcjonuje nieprawidłowo i my jesteśmy tego ofiarami. W ma-
łym mieście, mającym tak duży klub, jak w  soczewce skupiają się 
wszystkie problemy – sposób finansowania klubów, opłaty klubowe, 
brak zabezpieczeń stadionów... Moim marzeniem jest mieć w mieście 
taki klub, który bez względu na to, czy będzie w I czy też III lidze, bę-
dzie budować pozytywną atmosferę, a jednocześnie rozwijać wartości 
związane ze sportem, wychowywać młodzież i  integrować lokalne 
środowisko. Dziś wszystko to, co dzieje się wokół klubu, nie spełnia 
tych oczekiwań. Dochodzi do tego jeszcze kwestia targowiska, które 
dziś jest zarządzane przez klub, a uzyskane dochody przeznaczane są 
również na jego działalność. Mieszkańcy Radzionkowa skarżą się, że 
wygląda ono fatalnie. Nie może być tak, aby dalej targowisko szpeci-
ło nasze miasto. To się musi zmienić. Poza tym czekamy na działania 
klubu mające doprowadzić do powstania spółki akcyjnej, co dałoby 
szansę na poprawę sytuacji finansowej klubu.

– Wróćmy na chwilę do kwestii budowy stadionu. Czy istnieje real-
na szansa, że on jednak powstanie?
– Nadal będziemy jako gmina zmierzali do budowy stadionu, jednak 
należy wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną i prawną w kraju. Po 
zmianie przepisów prawa związanych z  dysponowaniem gruntów 
Agencji Rynku Rolnego i  tych dotyczących partnerstwa publiczno-
prywatnego, koncepcja budowy stadionu, która była realna jeszcze 
w  grudniu, dziś jest zupełnie niemożliwa do realizacji. Okazuje się 
bowiem, że miasto samo musiałoby ponieść koszty budowy stadionu, 
co przy obecnej sytuacji finansowej samorządu jest mało realne. Na-
tomiast jeśli przystąpimy do budowy stadionu, to na pewno pomoc 
finansowa dla klubu nie będzie mogła być zachowana na tym samym 
poziomie co dziś, ponieważ rocznie na samą budowę musielibyśmy 
wydawać około 2-2,5 miliona złotych, a to przy budżecie gminy wy-
noszącym około czterdzieści milionów złotych jest ogromną kwotą. 
Taka kwota to roczne utrzymanie wszystkich przedszkoli albo więcej 
niż MOSiR i CK „Karolinka” łącznie.

– Jak więc będzie wyglądać wsparcie klubu przez gminę w najbliż-
szych miesiącach? 
– We wrześniu zwiększyliśmy kwotę na stypendia dla zawodników 
i  trenerów. Odbył się też jeszcze jeden przetarg na promocję mia-
sta w trakcie rozgrywek klubu. W tym roku to wszystko. Jak będzie 
w przyszłym roku, zobaczymy. Trwają prace nad przyszłorocznym bu-
dżetem, który dla Radzionkowa będzie trudny, ponieważ czeka nas 
jeszcze spłata 2,5 miliona obligacji, zaciągniętych jeszcze w kadencji 
2002-2006. A  niestety w  obecnej sytuacji ekonomicznej i  prawnej 
w Polsce niewiele da się przewidzieć.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Podczas wrześniowej 
sesji Rady Miasta przy-
jęto uchwałę w  spra-

wie wypłacania stypendiów 
sportowych. Otrzyma je 22 
piłkarzy i dwóch trenerów KS 
„Ruch Radzionków”, dwóch 
judoków, jeden szermierz, 
trzy siatkarki oraz trener Mło-
dzieżowego Klubu Sportowe-
go „Sokół Rojca”. Stypendia 
są przyznane na okres pięciu 
miesięcy (od sierpnia do grud-
nia 2011 roku), a w przypad-
ku trenerów „Ruchu Radzion-
ków” dodatkowo za okres 
pięciu miesięcy (od marca do 
lipca tego roku). Łączna kwo-
ta, którą w tym roku miasto 
przekazało na stypendia spor-
towe, to 393.250 zł.

Dostaną
stypendia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby.

Znamy już nazwiska 
osób, które w tym 
roku otrzymają Na-

grodę Honorową „Crux 
Adalberti” za zasługi na 
rzecz miasta Radzionków. 
Uchwała w tej sprawie zo-
stała przyjęta przez radnych 
podczas sesji RM, która od-
była się 6 września. Nagrodę 
Honorową „Crux Adalberti” 
pierwszego stopnia otrzyma 
pośmiertnie Małgorzata 
Mateja, drugiego stopnia: 
Tadeusz Bączkowicz, Piotr 
Głuch, Radio Piekary oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Sympatyków Ekologii 
„Zielona Ziemia”. Z ko-
lei Teresa Bryś-Szczygieł, 
Krzysztof Kula, Fabian 
Mateja oraz Rudolf Sob-
czyk zostaną uhonorowani 
nagrodą trzeciego stopnia. 
Wręczenie nagród nastą-
pi podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta, która odbę-
dzie się 19  października. 
Sylwetki laureatów przed-
stawimy w kolejnym nume-
rze „Kuriera”.

(ab)

Zasłużeni 
dla miasta

W  ramach projek-
tu powstały spoty 
reklamowe, któ-

re emitowane są w  ogólno-
polskiej stacji telewizyjnej 
(TVN  24) oraz stacjach ra-
diowych (Radio Piekary, Ra-
dio Plus Śląsk, RMF MAXX, 
Radio Zet). Powstaje także 
10-minutowy film o terenach 
inwestycyjnych oraz atutach 
Radzionkowa. Zostaną też 
wyprodukowane gadżety 
reklamowe. Rozbudowana  
będzie strona internetowa 
(www.inwestycje.radzionkow.pl) 
o  dodatkowy język – hisz-
pański). Dodajmy, że obec-
nie strona aktualizowana jest 
w  trzech wersjach języko-
wych (polski, angielski i  nie-
miecki). W  ramach projektu 
zostaną wykonane prezenta-
cje cyfrowe o danym terenie 
inwestycyjnym i  wykonane 
zdjęcia lotnicze miasta. Bę-
dzie również przeprowadzo-
na kampania billboardowa 
w  Katowicach, Krakowie, 
Warszawie i  Wrocławiu. 
Wyemitowane zostaną dwa 
artykuły w dziennikach ogól-
nopolskich (Puls Biznesu oraz 
Dziennik Gazeta Prawna) 
i  przeprowadzona będzie 
kampania internetowa w por-
talach onet.pl oraz wp.pl. 
Ważnym punktem kampanii 
będzie konferencja, która 

Druga kampania promocji terenów inwestycyjnych

Inwestuj w Radzionkowie!
KWOTĘ 609.655,70 ZŁ POZYSKAŁA GMINA RADZIONKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDU-
SZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA OGÓLNOPOLSKĄ PROMOCJĘ SZEŚCIU TERENÓW IN-
WESTYCYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE MIASTA. CELEM PROJEKTU „INWESTU-
JĘ W RADZIONKOWIE – PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RADZIONKÓW” 
JEST WZROST ATRAKCYJNOŚCI RADZIONKOWA POPRZEZ PROMOCJĘ OFERTY TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH. PIENIĄDZE PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA DZIAŁANIA PROMOCYJNE, 
KTÓRE MAJĄ DOPROWADZIĆ DO WYKREOWANIA POZYTYWNEGO GOSPODARCZE-
GO WIZERUNKU RADZIONKOWA NA TLE INNYCH MIAST I GMIN REGIONU ŚLĄSKIEGO. 
WZROSNĄĆ MA TAKŻE ROZPOZNAWALNOŚĆ NASZEGO MIASTA WŚRÓD INWESTORÓW.

odbędzie się 21 października 
w salach Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. W ob-
radach weźmie udział m.in. 
prof. Karol Musioł, rektor 
UJ. Natomiast w  dniach od 
4 do 6 października przed-
stawiciele gminy wezmą 
udział w  Targach Expo Real 
w Monachium.
Przypomnijmy, że środki 
na promocję udało się po-
zyskać naszej gminie już 
po raz drugi. W  ubiegłym 
roku miasto na kampanię 
promocyjną „Radzionków 
– miejsce moich inwesty-
cji” pozyskało 372.268,55 zł 
dofinansowania. W  efekcie 
prowadzonych działań (m.in. 
spot telewizyjny i  radiowy, 
konferencja w  Katowicach) 

udało się sprzedać cztery 
tereny inwestycyjne na łącz-
ną wartość ok 4.200.000 zł. 
Dodatkowo gmina sprzedała 
13 działek pod zabudowę 
mieszkaniową o łącznej war-
tości ok 1.600.000 zł.
Całkowita wartość projektu 
„Inwestuję w  Radzionkowie 
– promocja terenów inwesty-
cyjnych Gminy Radzionków” 
wynosi 717.242,00 zł, z czego 
gmina Radzionków otrzymała 
dofinansowanie w  kwocie: 
609.655,70   zł (co stanowi 
85% wartości przedsięwzię-
cia). Wszelkie informacje na 
temat projektu można zna-
leźć na specjalnej stronie in-
ternetowej: www.inwestycje.
radzionkow.pl.

(ab)
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Do końca roku trwać 
będzie trzeci etap 
przebudowy ulic 

Średniej i Jaracza. W ramach 
prac, które rozpoczęły się we 
wrześniu 2009 roku, udało 
się już wykonać kanały sani-
tarne i deszczowe, wodociąg 
i  nowe nawierzchnie dróg. 
Wcześniej ruch w  tym rejo-
nie odbywał się wąską drogą, 
oddzieloną od posesji pobo-
czami w formie pasów ziem-
nych. Obecnie nieurządzone 
pobocza zostały zastąpione 
chodnikami, a  droga została 
poszerzona, co umożliwia 
swobodny ruch dwukie-
runkowy dla pojazdów. Na 
jezdniach zostały również 
zastosowane elementy spo-
walniające ruch w  posta-
ci wysepek zawężających 
i wypiętrzonych skrzyżowań. 
Łączna wartość inwestycji to 
3.723.000 zł. Środki na reali-
zację tego zadania pochodzą 
z budżetu gminy.

(ab)

Na okres wakacji 
w  naszym mieście 
zagościła pocho-

dząca z  Chin, a rozwinięta 
w  Japonii, sztuka składania 
papieru, znana jako origa-
mi. Zajęcia z cyklu L.A.T.O. 
(Letnia Akademia Tworzenia 
Origami) odbyły się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. 
Warsztaty origami podzie-
lone były tematycznie: ori-
gami filmowe, morskie, baj-
kowe, prezenty, dekoracje 
ścienne, zwierzęta, kwiaty 
w  sztuce, obrazy. Dzie-
ciaki mogły rozwijać też 
swoje talenty artystyczne 
w  trakcie warsztatów pla-
stycznych i  tanecznych od-
bywających się w  Centrum 
Kultury „Karolinka” (każdo-
razowo brało w nich udział 
ok. 20 uczestników). Nowo-
ścią była Letnia Akademia 
Boksu skierowana do dzieci 
i  młodzieży, która cieszyła 
się sporym zainteresowa-
niem. Z  kolei w  ramach 
cyklu Letnie Kino Wakacyj-
ne można było zobaczyć 
między innymi: „Zemstę 
futrzaków”, „Łowcę smo-
ków”, „Magiczną kostkę”. 
Każdy seans oglądało około 
300 widzów. Nie zabrakło 
również imprez na świeżym 

Wakacje pełne zabawy za nami
NIEZAPOMNIANE WAKACJE W MIEŚCIE? TAK, TO MOŻLIWE. DZIĘKI AKCJI „WAKACJE 
2011”, NAJMŁODSI MIESZKAŃCY RADZIONKOWA MOGLI POCZUĆ SIĘ JAK NA PRAW-
DZIWYM LETNIM WYPOCZYNKU.

powietrzu. Na placu przed 
„Karolinką” odbyło się wiel-
kie malowanie na asfalcie 
w  ramach akcji: „FYRTEK 
widziany oczami dzieci”. 
A w gorące letnie dni tłumy 
oblegały baseny na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na Księżej Górze. 
Rekord padł 28 sierpnia, 
kiedy z  kąpieliska skorzy-
stało w ciągu jednego dnia 
4 tys. osób. Na terenie MO-
SiR-u można było też spró-
bować swoich sił w licznych 

konkursach i  zawodach 
sprawnościowych.
Lato pełne wrażeń już za 
nami, pozostały nam wspo-
mnienia i  posmak tego, co 
czeka nas podczas „Wakacji 
2012”. Atrakcje tegorocz-
nych wakacji zawdzięcza-
my organizatorom: Urzę-
dowi Miasta Radzionków, 
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, Centrum Kultury 
„Karolinka”, MOSiR-owi 
oraz Zakładowi Placówek 
Oświatowych.

Trzeci etap
dobiega końca

Został wyłoniony wykonawca na re-
alizację zadania pn. „Czysta rzeka 
Szarlejka”. Obecnie trwają prace po-

rządkowe oraz jest opracowywana dokumen-
tacja. W ramach prac zostanie wyregulowane 
i oczyszczone koryto rzeki, na całej długości 
zostaną zamontowane drewniane pale, po-
wstaną także dwa tzw. bystrza wodne (kaska-
dy) oraz oczko wodne. Będą też zlikwidowa-
ne wszystkie nielegalne wyloty ściekowe.
— Ponieważ rzeka Szarlejka biegnie innym 
śladem niż pierwotnie, postanowiono, że zo-

stanie odtworzona część starorzecza. Dzięki 
inwestycji nastąpi także renaturyzacja rzeki, 
czyli przywrócony stały biologiczny przepływ. 
Wzdłuż rzeki powstaną ścieżki spacerowe oraz 
miejsca rekreacyjne — mówi Marcin Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miej-
skiej i Inwestycji.
Prace potrwają około dwóch lat. Koszt inwe-
stycji wyniesie 2 644 500 zł. Na realizację 
tego zadania Radzionków uzyskał dofinanso-
wanie ze środków unijnych.

(ab)

Oczyszczanie rzeki

Dokończenie ze str. 1

Z inwestycji komunalnych zre-
alizowanych pod kierownic-
twem Krzysztofa Kuli warto 
wymienić budowę hali spor-
towej, przebudowę Forum 
Miejskiego i  placu przy ulicy 
Kużaja oraz budowę nowo-
czesnych, wielofunkcyjnych 
boisk sportowych.
Krzysztof Kula nadzorował 
także remonty i  przebudo-
wy wielu ulic i  sieci wodno-
kanalizacyjnych. Był także 
współtwórcą idei i  koncepcji 
wszystkich dotychczasowych 
pięciu edycji Dni Radzionko-
wa. Obecnie Krzysztof Kula 
jest doktorantem na Wydziale 
Finansów w  Katedrze Prawa 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie pod kierunkiem 
dr. hab. Ryszarda Szostaka. 
Swoją karierę zawodową 
zamierza obecnie związać 
z sektorem prywatnym. 

Podziękowanie...
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Problemy z dworcem
Władze Radzion-

kowa od wielu 
lat borykają się 

z  problemem zagospodaro-
wania budynku nieczynnego 
dworca PKP, stanowiącego 
obecnie własność kolei. Mia-
sto kilka lat temu przygoto-
wało koncepcję utworzenia 
tam muzeum upamiętniają-
cego deportacje Ślązaków 
do Związku Sowieckiego 
po II wojnie światowej. Mu-
zeum realizowałoby także 
funkcję centrum dokumen-
tacji akcji deportacyjnej 
z  1945 roku oraz funkcję 
ośrodka badań i  studiów 
historycznych. Władze Ra-
dzionkowa wystąpiły do PKP 
z  wnioskiem o  przekazanie 
budynku w  drodze darowi-
zny. W odpowiedzi Oddział 
Gospodarowania Nierucho-
mościami PKP w  Katowi-
cach zaproponował gminie 
kupno nieruchomości za 
kwotę 264 466 zł. Rozmowy 
o przejęciu dworca cały czas 
trwają. Dodajmy, że miasto 

Komentarz posła Jana Kaźmierczaka:
Gorąco popieram pomysł władz miasta na sposób rewitaliza-
cji nieczynnego budynku dworca w Radzionkowie. Muzeum, 
które powstaje dzięki współpracy miasta z Instytutem Pamięci 
Narodowej przypomni, a niektórym może nawet uświadomi, 
tragiczne wydarzenia, które rozegrały się na Śląsku już po woj-
nie, kiedy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszego regionu 
zostało deportowanych do ZSRR i zmuszonych do niewolni-
czej pracy przy odbudowie przemysłu radzieckiego ze znisz-
czeń wojennych. Stała wystawa dotycząca deportacji Górno-
ślązaków do ZSRR po 1945 roku oraz centrum edukacyjne, 
którego otwarcie jest planowane w budynku starego dwor-
ca, stworzą szansę na wypełnienie poważnej luki w wiedzy 
mieszkańców o  najnowszej historii regionalnej. Ze względu 
na wyjątkowe walory kulturalne i edukacyjne projektu, usilnie 
wspieram władze Radzionkowa w skomplikowanym procesie 
przejęcia nieczynnego budynku dworca od PKP na potrzeby 
stworzenia muzeum. Obecnie, dzięki determinacji władz mia-
sta, zabytkowy dworzec ma szansę odzyskać dawny blask, 
z pożytkiem dla społeczności Radzionkowa i całego regionu.

ma możliwość pozyskania 
środków unijnych z przezna-
czeniem na prace projekto-
we w budynku dworca, jed-
nak warunkiem niezbędnym, 
by móc się o nie starać, jest 
posiadanie prawa własności 
dworca. Co więcej, fundu-
sze unijne musiałyby zostać 
wydatkowane do końca tego 
roku, dlatego władzom gmi-
ny zależy na szybkim roz-
wiązaniu sprawy własności.
Burmistrz Radzionkowa Ga-
briel Tobor zwrócił się o po-
moc w  rozwiązaniu sprawy 
do kilku posłów z terenu Ślą-
ska. Na apel odpowiedział 
do tej pory jedynie poseł 
Jan Kaźmierczak z  Gliwic. 
Skierował on interpelację 
do Ministra Infrastruktury 
z zapytaniem czy kupno na 
podstawie wyceny jest rze-
czywiście jedyną możliwą 
formą przekazania dworca 
przez PKP. Władze miasta 
mają nadzieję na pozytywne 
rozwiązanie sprawy i czekają 
na stosowne decyzje.

Znamy już tegorocznych laureatów „Spiżowych Jor-
gów”. Kapituła wyróżniła firmę Norman Sp. z  o.o. 
i Zakłady Mięsne „H.A.M.” Spółka Jawna. Przedstawi-

ciele nagrodzonych przedsiębiorstw odebrali statuetki z rąk 
burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora oraz prezesa 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach Klau-
diusza Siwca, podczas uroczystej Gali Izby Przemysłowo-
Handlowej, która odbyła się 27 sierpnia w ogrodach Pałacu 
w Brynku.
„Spiżowe Jorgi” rozdano już po raz trzeci. Statuetki otrzymu-
ją firmy działające lub mające siedzibę na terenie Radzionko-
wa, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego,  promocji i kreowania pozytywnego wize-
runku miasta. Wyróżnienie przyznaje Kapituła na podsta-
wie wniosku złożonego przez organizację pozarządową lub 
przez co najmniej 10-osobową grupę osób fizycznych.
Pierwsza nagrodzona firma – Norman Sp. z o.o. – funkcjo-
nuje na rynku od 46 lat. Specjalizuje się w szyciu przerobo-
wym ubrań męskich. Działa również poza terenem Polski, 
współpracując z  zagranicznymi kontrahentami z  Niemiec, 
Szwecji, Francji i Ameryki Północnej. Kapituła nagrodziła fir-
mę za wieloletni wkład w budowę wizerunku miasta w kraju 
i za granicą.

Izba Przemysłowo-Handlowa nagradza radzionkowian

Z kolei drugi z laureatów oferuje klientom z całej Polski sze-
roki wybór mięs, ich przetworów i wyroby wędliniarskie. Ma 
na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Jury nagrodzi-
ło Zakłady Mięsne „H.A.M.” za promocję i zaangażowanie 
w życie miasta Radzionków.

(ap)

(ab)
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W październiku zakończy się budowa wielofunk-
cyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Przy-

pomnijmy, że wykonawcą przedsięwzięcia jest bytomskie 
przedsiębiorstwo BELLSPORT G. Leszczyński, wyłonio-
ne w  drodze przetargu nieograniczonego. Firma udzieli 
pięcioletniej gwarancji na wykonany przez siebie obiekt. 
W ramach zadania wykonane zostanie boisko do piłki ręcz-
nej o wymiarach 20 m x 40 m, dwa boiska do koszykówki 
oraz dwa korty do tenisa ziemnego. Całość nawierzchni 
będzie wykonana z bezpiecznego poliuretanu. Boisko zo-
stanie ogrodzone, a także zamontowane zostaną tzw. pił-
kochwyty. Łączna wysokość ogrodzenia wraz z piłkochwy-
tami wyniesie 5 m.
Na budowę boiska uzyskano dofinansowanie w  ramach 
programu Ministerstwa Sportu i  Turystyki „Budowa wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla 
dzieci i  młodzieży”. Koszt całego przedsięwzięcia wy-
niesie około 425.738,97 zł, z  czego Ministerstwo Sportu 
wyasygnuje z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwo-
tę 200  tysięcy złotych. Resztę kosztów pokryje gmina ze 
środków własnych.

(ab)

Boisko prawie gotowe

Utrzymanie zimowe dróg 

Urząd Miasta Radzionków – Zespół ds. Administro-
wania Drogami – informuje, że zgodnie z  ustawą 
z  dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czysto-

ści i  porządku w  gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (Uchwa-
ła Nr  XXVI/211/2008 Rady Miasta Radzionków z  dnia 
28 kwietnia 2008 roku w  sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków) obowią-
zek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 
a także usuwania śliskości z chodnika przylegającego do nie-
ruchomości i części nieruchomości służących do użytku pu-
blicznego, spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Błoto, 
śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone 
na drodze w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu 
pieszych i  pojazdów. Materiał użyty do usuwania śliskości 
należy usunąć z chodnika i części nieruchomości służących 
do użytku publicznego niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
jego zastosowania. Dopuszcza się gromadzenie błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 
na skraju jezdni, jeżeli nie uniemożliwia to ruchu pojazdów. 
W  związku z  ww.  aktami prawnymi, utrzymanie zimowe 
dróg, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ra-
dzionków, należy do niej. Dotyczy to również utrzymania zi-
mowego chodników i przystanków komunikacji publicznej. 
Gmina Radzionków nie może utrzymywać dróg, które nie są 
drogami publicznymi lub nie są jej własnością. Właściciele 
działek, które są drogami, utrzymanie zimowe wykonują we 
własnym zakresie. W tym przypadku właściciel działki może 
określić z firmą zajmującą się odśnieżaniem zakres odśnieża-
nia i odpłatność za wykonaną usługę. Gmina dysponuje da-
nymi firm z Radzionkowa i najbliższej okolicy, które zajmują 
się odśnieżaniem. Dane tych firm można uzyskać w Zespole 
ds. Administrowania Drogami tel. (32) 38 87 131 lub e-mail: 
e.wrodarczyk@radzionkow.pl

KOMUNIKAT

Trwają prace związane z  przebudową ulicy Orzechow-
skiej na 770-metrowym odcinku od ulicy Anieli Krzywoń 
do skrzyżowania z ulicą św. Wojciecha. W ramach pro-

jektu powstanie nowa nawierzchnia z asfaltobetonu na jezdni, 
której szerokość będzie wynosiła 6 metrów. Wykonany będzie 
również jednostronny chodnik o szerokości 1,5 metra i nowe 
wjazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż przebu-
dowywanego odcinka drogi. Z drugiej strony drogi powstanie 
utwardzone pobocze o szerokości około 1 metra.
Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw. „sche-
tynówek” w wysokości około 712 tysięcy złotych. Prace mają 
zakończyć się w listopadzie.

Prace na Orzechowskiej

Pani Małgorzacie Kryńskiej
wyrazy głębokiego współczucia,

z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie
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29 sierpnia radzionkowskie Muzeum Chleba od-
wiedziła delegacja  Międzynarodowej Olimpiady 

z Astronomii i Astrofizyki. Olimpiada odbyła się już po raz 
piąty, ale po raz pierwszy w Polsce, która była tegorocznym 
gospodarzem. Organizatorem imprezy było Planetarium 
Śląskie w Chorzowie, a honorowy patronat nad wydarze-
niem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W programie wzię-
ły udział następu-
jące państwa: Ban-
gladesz, Białoruś, 
Boliwia, Brazylia, 
Bułgaria, Chiny, Ko-
lumbia, Chorwacja, 
Czechy, Egipt, Gre-
cja, Węgry, Indie, 
Indonezja, Iran, 
Kazachstan, Korea 

Południowa, Litwa, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, 
Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Tajlandia, Turcja, Ukraina 
oraz Polska. Każde z państw reprezentowała maksymalnie 
pięcioosobowa drużyna uczniów, którzy nie ukończyli 19. 
roku życia.
Celem olimpiady była popularyzacja wiedzy o  astronomii. 
Pobyt zagranicznych gości w Polsce umilało zwiedzanie ślą-
skiej ziemi. Do jednej z głównych atrakcji należał m.in. wy-
jazd do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzion-
kowie. Muzeum odwiedziło ponad 80 uczestników wraz 
z  opiekunami poszczególnych grup. Program wizyty obej-
mował zwiedzanie Muzeum z  przewodnikiem, opowieści 
o historii chleba, a także zapoznanie się z historią, tradycją 
i kulturą wypieków (projekcja filmu „Chleb”). Atrakcją była 
także możliwość własnoręcznego wypieku bułeczek oraz 
lekcja w  dawnej klasie szkolnej. Mimo wielu różnic kultu-
rowych, wszystkich międzynarodowych uczestników naj-
bardziej zainteresowała prelekcja o tym, jak to kiedyś było 
w szkole. W końcu olimpijczycy sami też są uczniami. Pod-
czas opowiadań o dawnych szkolnych czasach goście zasia-
dali w  prawdziwych historycznych szkolnych drewnianych 
ławkach.

Olimpijczycy
w Muzeum ChlebaZłote Formaty

D wa prestiżowe wyróżnienia zdobył w ostatnim cza-
sie Radzionków. 21 października w Warszawie od-
była się uroczysta gala finału konkursu „Złote For-

maty”, w  trakcie której nasza gmina zdobyła wyróżnienie 
w kategorii „Kampania reklamowa” za zrealizowanie kam-
panii „Radzionków – miejsce moich inwestycji”. Podczas 
gali, którą prowadziła Agata Konarska, dziennikarka TVP, 
nasze miasto otrzymało też wyróżnienie specjalne magazy-
nu „Elle” za kampanię promocyjną „Radzionków – miasto 
ludzi z pasją”. W ramach nagrody w jednym z najbliższych 
numerów miesięcznika „Elle” ukaże się reportaż o naszym 
mieście w cyklu „Twarze miast”.  W imieniu władz miasta, 
nagrody odebrali Bernard Skibiński, przewodniczący Rady 
Miasta Radzionków i Jarosław Wroński, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta. W  trakcie gali organizatorzy podkreślali, 
że nasza gmina jest jednym z najmniejszych wyróżnionych 
miast, za co tym bardziej należą jej się słowa uznania.
Dodajmy, że Złote Formaty to najważniejszy i najbardziej 
prestiżowy konkurs związany z dziedziną promocji miejsc 
w Polsce. Konkurs stanowi przegląd osiągnięć promocyjnych 
polskich miast i regionów oraz weryfikację postępów w za-
kresie efektywności działań promocyjnych. Do tegorocznej 
edycji konkursu zgłosiło się 67 samorządów reprezentują-
cych wszystkie województwa Polski, ze 157 projektami pro-
mocyjnymi. A w dotychczasowych, pięciu edycji Konkursu, 
240 samorządów przesłało do weryfikacji 750  projektów. 
W  tym roku nagrody przyznane zostały w  pięciu katego-
riach: „Kampania reklamowa”, „PR/On-line PR”, „Event”, 
„Wydawnictwo promocyjne” i  „Działalność promocyjna – 
Grand Prix Festiwalu Promocji Miast i Regionów”. Znalezie-
nie się w gronie nominowanych oraz laureatów potwierdza 
profesjonalizm i  skuteczność działań realizowanych przez 
samorządy. Organizatorem konkursu jest Grupa Ströer 
w Polsce, jeden z liderów rynku reklamy zewnętrznej w Pol-
sce i Europie, obecny w 12 krajach. Szczegółowe informacje 
na temat Festiwalu Promocji Miast i Regionów można zna-
leźć na stronie internetowej www.promocjamiast.pl

(ŁK)

Prestiżowe wyróżnienia
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„Fyrtek” 2011 już  za nami

Barwne stroje, 
piękne kostiu-
my, skoczna, 
porywająca do 
tańca muzy-

ka, kultura ludowa, taniec 
i śpiew... Ten wszechobecny 
folklor to VI Międzynaro-
dowy Festiwal Dziecięcych 
i  Młodzieżowych Zespołów 
Folklorystycznych „Fyrtek”, 
który zagościł w  Radzion-
kowie. W  dniach 19 – 21 
sierpnia mogliśmy podziwiać 
występy zespołów nie tylko 
z Polski, ale i z Włoch, Sło-
wacji oraz Serbii.
Tegoroczny festiwal folklo-
rystyczny cieszył się dużym 
zainteresowaniem publicz-
ności. Mieszkańcy naszego 
miasta (i  nie tylko) gromad-
nie zebrali się, by podziwiać 
atrakcyjne występy zespo-
łów tanecznych. W tym roku 
specjalni goście festiwalu to 
zespoły „Matičiarik” z miej-
scowości Banská Bystrica na 
Słowacji, „Glio Ventrisco” 

z  miejscowości Castelforte 
we Włoszech oraz „Branko 
Radicevic” z  miejscowości 
Sremska Mitrovica w Serbii. 
Podczas pobytu w  Polsce 
goście mieszkali u  radzion-
kowskich rodzin, co wraz ze 

specjalnie przygotowanymi 
atrakcjami, stanowiło ele-
ment międzynarodowej inte-
gracji. Gospodarzem festiwa-
lu był, działający w Centrum 
Kultury „Karolinka”, Zespół 
Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk”. 

Występy zespołów rozpo-
częła uroczysta inauguracja 
Międzynarodowego Festi-
walu „Fyrtek” przed CK „Ka-
rolinka”. Gospodarze i goście 
festiwalu odwiedzili również 
Tarnowskie Góry. Wzięli 
udział w specjalnym pocho-
dzie ulicą Krakowską, jak 
również urzekli koncertem 
tarnogórską publiczność.
Festiwal folklorystyczny to 
nie tylko taniec. Chętnych 
do uczestnictwa w warszta-
tach plastycznych, tanecz-
nych i  wokalnych nie bra-
kowało. Jednak głównym 
i  najbardziej interesującym 
punktem całego festiwalu 
był koncert galowy, któ-
ry miał miejsce w  sobotę 
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20 sierpnia. Było to swoiste 
zderzenie czterech kultur: 
polskiej, włoskiej, słowackiej 
i  serbskiej. Licznie zgroma-
dzona na placu Jana Pawła 
II widownia podziwiała na 
estradzie regionalne tańce. 
Występ każdy z osobna był 
oryginalny, niepowtarzalny 
i  jedyny w  swoim rodzaju, 
jednak wszystkie razem, 
mimo różnic kulturowych, 
łączyło jedno – tanecz-
na pasja, zaangażowanie 
i przyjaźń.
Uroczyste zakończenie fe-
stiwalu, poprzedzone mszą 
świętą w kościele pw. świę-
tego Wojciecha, odbyło się 
w niedzielę, 21 sierpnia. Na 
kolorowej scenie zespoły za-
prezentowały zgromadzonej 
tłumnie publiczności pokazy 

taneczne, które dodatkowo 
były połączone z  prowa-
dzonymi dzień wcześniej 
warsztatami. Korowód barw 
i dźwięków muzyki, ostatnie 
brawa i VI Międzynarodowy 
Festiwal Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Folk-
lorystycznych „Fyrtek” moż-
na uznać za zakończony. 
Z pełnym sukcesem. I pasją!
Warto również podkreślić, 
że polska prezydencja w Ra-
dzie Unii Europejskiej objęła 
patronatem tegoroczny festi-
wal folklorystyczny „Fyrtek”. 
Natomiast patronat medial-
ny sprawowali: Radio Pieka-
ry, Dziennik Zachodni, tygo-
dnik „Gwarek”, Echo Miasta 
oraz portal naszemiasto.pl.

(AT)

W Centrum Kultury „Karolinka” w ramach odchodów Dnia 
Jana Pawła II odbędzie się  koncert Piekarskiej Orkiestry 
Kameralnej z repertuarem ulubionych utworów muzycz-

nych papieża Polaka. Koncert odbędzie się w  niedzielę, 16  paź-
dziernika. Początek o godz. 17.00
Piekarska Orkiestra Kameralna to zespół, który istnieje od stycznia 
2011 roku. W skład orkiestry wchodzą głównie studenci Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wspomaga-
ni przez zawodowych muzyków – pracowników różnych śląskich 
zawodowych orkiestr. Założycielem tegoż zespołu i  zarazem dy-
rygentem jest Klaudiusz Jania – kompozytor, aranżer, organista 
Bazyliki Piekarskiej, a obecnie doktorant na Akademii Muzycznej 
w Katowicach.
Honorowym patronem orkiestry jest Radio Piekary wraz z jego dy-
rektorem panią Teresą Szaflik, która od początku pomaga w roz-
woju tego młodego zespołu. W repertuarze orkiestry znaleźć moż-
na utwory muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Repertuar jest tak 
bogaty, iż nawet miłośnicy muzyki pop i rock znajdą coś dla siebie. 
Bogaty repertuar oraz potencjał, jaki ma ten młody zespół, dobrze 
rokują: zapewne w krótkim czasie na stałe wpisze się on w krajobraz 
orkiestr kameralnych w Polsce.
A skoro mowa o bogatym repertuarze – przygotowali też utwory, 
które należały do ulubionych przez błogosławionego Jana Pawła II. 
I zaprezentują je w Centrum Kultury „Karolinka” podczas specjalne-
go koncertu poświęconego właśnie pamięci papieża Polaka.

Bilety na koncert w cenie 20 zł do nabycia w Impresariacie.

Pamięci
Błogosławionego Jana Pawła II

W ramach cyklu „Czwartkowy seans” kino Karolinka zaprasza 
na projekcję filmu „Drzewo Życia”, prawdziwego arcydzieła ki-
nowego ostatnich lat. Zapraszamy 13 października, początek 
seansu o godz. 19.30.

Film szuka odpowiedzi na najważniejsze pytanie ludzkości – 
jaki jest sens życia? Duet najlepszych aktorów naszych cza-
sów (Brad Pitt i Sean Penn) w filmie legendarnego twórcy 

kina – Terrence’a Malicka („Cienka czerwona linia”). Jack żyje 
wraz z dwójką braci oraz rodzicami w szczęśliwym domu. Rodzice 
otaczają go opieką i troską, a świat wydaje się być dla niego wspa-
niałym miejscem. Do tego z pozoru idealnego świata zaczynają 
jednak docierać mroczne aspekty życia, takie jak choroba, cierpie-
nie i śmierć. Chłopak zaczyna swoją drogę wiodącą ku dorosłości 
i przekonuje się, że w miejsce sielanki i beztroski przychodzi mu 
zmierzyć się z labiryntem dorosłego życia. Jack staje się zagubio-
ną duszą w nowoczesnym świecie. Jedynym sposobem na wydo-
stanie się z pułapki będzie znalezienie odpowiedzi na najbardziej 
fundamentalne pytania o sens wiary i powód naszej egzystencji. 
Będzie to wymagało podróży do najodleglejszych miejsc w czasie 
i przestrzeni – miejsc, w których nie był jeszcze nikt. 
premiera: 10 czerwca 2011
produkcja: USA
gatunek: Dramat
czas trwania: 138 min. 
reżyseria: Terrence Malick
scenariusz: Terrence Malick
Bilety – 10 zł

Drzewo Życia
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PISZĄ DO KURIERA

Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w połowie listopada. Zachę-
camy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier 
Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w ter-
minie do 17 października. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania nadesłanych tekstów. 

NAPISZ DO KURIERA

Jubileusz z RADARem

Edukacja za darmo

Centrum Kształcenia „Prymus” zaprasza do nowego od-
działu w Piekarach Śląskich. Jesteśmy szkołą z wieloletnim 
doświadczeniem, oferującą bezpłatną edukację. To ide-

alna szansa na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, a w efekcie 
na znalezienie satysfakcjonującej pracy czy awans zawodowy. 
Kształcimy osoby w różnym wieku, w systemie zaocznym, na kie-
runkach: górnik, mechanik, handlowiec, informatyk, elektryk, ad-
ministracja, BHP oraz w zakresie liceum. W naszej szkole można 
także uzyskać tytuł górnika lub ślusarza w zaledwie rok. 
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą i czekamy na Pań-
stwa w naszym punktach rekrutacyjnych w Radlinie, Chorzowie 
oraz w Piekarach Śląskich. Zapraszamy także na stronę interneto-
wą: www.darmoweszkoly.pl

Z  inicjatywy Stowa-
rzyszenia Żołnie-
rzy Radiotechników 

„RADAR” w  Radzionkowie 
27  sierpnia w  Ożarowicach 
zorganizowano uroczystość 
z  okazji 40. rocznicy prze-
niesienia stacjonującej tam 
jednostki wojskowej do 
Radzionkowa. 
O  tym, że święto to odby-
wało się na terenie byłej 
jednostki wojskowej wojsk 
radiotechnicznych, przypo-
minała zebranym górująca 
nad stadionem LZS „PIAST” 
w Ożarowicach, stacja radio-
lokacyjna NUR 41 z 31. ba-
talionu radiotechnicznego 
z Wrocławia – kompania Ra-
dzionków. Przed budynkiem 
przedszkola samorządowego 
posadzono „Dąb Pamięci”. 
W  dowód uznania i  sza-
cunku dla byłego dowódcy 
ppłk. w  st. spocz. Alojzego 
Skrzyszewskiego, dąb otrzy-
mał imię ALOJZY. Dąb i ka-
mień z  tablicą pamiątkową 
poświęcił proboszcz parafii 
w  Ożarowicach ks. kanonik 
Antoni Cichor. Symbolicz-
ną wiązankę kwiatów przed 
płytą pamiątkową złożyła 

delegacja w  składzie: Lucy-
na Ekkert – starosta powiatu 
tarnogórskiego, Andrzej Pilot 
– wicestarosta i Tomasz Gło-
gowski – poseł na sejm RP. 
W  sali klubu sportowego 
otwarto wystawę „Ożaro-
wice wczoraj i  dziś”, którą 
z sentymentem oglądali licz-
nie przybyli dawni żołnierze 
ożarowickiej jednostki, ich 
rodziny i  zaproszeni goście. 
Biesiada przy smacznej gro-
chówce z  wojskowej kuchni 
polowej oraz  imprezy estra-
dowe trwały do późnych go-
dzin wieczornych. A było co 
wspominać...

Wojciech Bonczek

Nauczanie przez sztukę

16 września br. uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły 
Podstawowej nr 2 „uzbrojeni” w rękawiczki i ogrom-

ne worki wyruszyli w plener, aby po wakacjach uporządko-
wać miejsca często odwiedzane przez mieszkańców nasze-
go miasta. Wystarczyła zaledwie godzina, a worki zapełniły 
się odpadami. Nasi uczniowie mieli przy tym dużo dobrej 
zabawy. Staraliśmy się uwolnić od śmieci lasek przy straży 
pożarnej, który pod opieką Grażyny Brewko i Justyny Ko-
walskiej sprzątali uczniowie klas V. Natomiast drogę rowe-
rową sprzątali uczniowie klas VI, którymi opiekowały się: 
Elżbieta Cynarska i Justyna Kozłowska.
Tego typu akcje organizujemy przynajmniej dwa razy w roku, 
ponieważ mamy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą świa-
domie dbać o środowisko, które nas otacza.

Elżbieta Cynarska
Justyna Kozłowska  

Dbamy o środowisko

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 
rozpoczyna prace w ramach międzynarodowego 
programu „Comenius”. Tytuł realizowanego pro-

jektu to „Teaching through Art.’’
Otrzymaliśmy propozycję współpracy od hiszpańskiej szkoły 
w miejscowości Murcia. Będzie z nami jeszcze współpraco-
wało 8 innych państw: Francja, Wielka Brytania, Grecja, Sło-
wenia, Litwa, Włochy, Bułgaria i Rumunia.
Generalnym założeniem projektu, który będziemy reali-
zować, jest „nauczanie przez sztukę”. W każdym z krajów 
partnerskich uczniowie będą wykonywali prace, polegające 
na zapoznaniu się z biografiami i dziełami malarzy europej-
skich, a także na wykonaniu replik wybranych dzieł.
Prace uczniów ze wszystkich krajów będą do nich wysyła-
ne, uczniowie będą się porozumiewać drogą elektroniczną, 
a  efekty końcowe zostaną zaprezentowane na wystawie 
w Radzionkowie, w galerii „Mozaika”.
Serdecznie zachęcamy rodziców naszych uczniów do tego, 
by wspierali działania twórcze uczniów, które zaowocują 
z pewnością wspaniałymi pomysłami, zwiększeniem umie-
jętności porozumiewania się w języku angielskim, a w efek-
cie wielostronnym rozwojem naszych dzieci.
Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę interne-
tową, gdzie na bieżąco będą ukazywać się informacje o po-
stępach w realizacji projektu: www.sp1radz.prv.pl

koordynator projektu
Iwona Atamaniuk
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PISZĄ DO KURIERA

Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” zaprasza na wykład 
„Odnawialne źródła energii” Wojciecha Główkowskie-
go, który odbędzie się 6 października br. o godz. 18.00 

w  Restauracji „Figaro” w  Radzionkowie. Prelegent pełni 
funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Październikowe spotkanie inauguruje kolejny, piąty już rok 
działania Akademii Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie. 
W czasie spotkania, w godz. 17.00 – 20.00, odbędą się rów-
nież bezpłatne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych 
montażem solarów i pozyskaniem 45% bezzwrotnej dotacji 
z NFOŚiGW na ten cel.

Teresa Bryś-Szczygieł
Prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia

Zaproszenie na wykład

Świętowali
dostojni jubilaci

Siedemnaście par małżeńskich z Radzionkowa obchodzi 
w tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia stażu małżeń-
skiego, a dwie sześćdziesięciolecie stażu małżeńskiego. 

27 września w restauracji „Figaro” burmistrz miasta Radzion-
ków Gabriel Tobor wręczył przybyłym parom „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenie przedsta-
wiające symbolicznie dwie splecione róże, otrzymały pary, 
które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Są to: Elfryda 
i Hubert Dzionsko, Anna i Roman Gancarczyk, Maria i Ru-
dolf Gołąbowscy, Gertruda i Jan Gryboś, Gertruda i Feliks 
Klyczka, Helena i Karol Jenszczok, Alicja i Stanisław Kowa-
lewicz, Teresa i Jan Makowscy, Monika i Tadeusz Pawnuk, 
Krystyna i Adolf Piontek, Renata i Edmund Szołtysik, Ire-
na i Józef Świder, Jadwiga i Edward Wawrzyńczok, Otylia 
i Oton Wąs, Jadwiga i Brunon Wylenżek, Dorota i Ewald 
Występ, Hildegarda i  Edmund Żydek. Dwie pary, które 
przeżyły w związku małżeńskim 60 lat to: Helena i Włady-
sław Szewc oraz Paulina i Augustyn Szołtysik.
Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc jedno-
cześnie wielu wspólnych i szczęśliwych lat.

Informujemy, iż coroczna nieodpłatna zbiórka liści 
z  terenu miasta od mieszkańców, organizowana przez 
Urząd Miasta, odbędzie się w następujących terminach:
• 19 października,
• 26 października, 
• 16 listopada. 
Worki z liśćmi należy wystawić przed posesję do godzi-
ny 10.00 w wyznaczonych dniach. Każdy mieszkaniec 
powinien zaopatrzyć się w worki we własnym zakresie 
(dowolna wielkość i kolor). Zbiórka zakończy się w kolej-
nym dniu od daty wyznaczonej do wystawienia worków. 
UWAGA! Worki, w  których będą znajdowały się inne 
odpady niż liście nie zostaną odebrane!

Uwaga: zbiórka liści!

Szymon ma 8 lat. O tym, że jest chory na cukrzycę, do-
wiedział się w styczniu tego roku. Od tego momentu 
rodzice oraz ludzie dobrej woli postanowili, że muszą 

coś zrobić, aby Szymon w  jak najmniejszym stopniu od-
czuwał trudy choroby. Dzięki staraniom i życzliwości wielu 
osób, udało się we wrześniu zakupić pompę i już w najbliż-
szym czasie Szymon będzie z niej korzystał.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
wspomogły nas w zakupie pompy insulinowej dla naszego 
syna Szymona. W trakcie trwania zbiórki przeprowadzonej 
w Centrum Kultury „Karolinka” zebraliśmy kwotę 5093,86 
(pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć 
groszy) – bardzo serdecznie dziękujemy. 
Słowa podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, do wszystkich artystów występujących na Cider-
feście, dziękujemy firmie AG Rolbud, osobom prywatnym 
oraz wszystkim zaangażowanym w Ciderfest. Dzięki waszej 
pomocy zebraliśmy 5059,00 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt 
dziewięć złotych).
Wszystkim, którzy wrzucali pieniądze do skrzynek rozsta-
wionych w sklepach, kierownictwu i pracownikom tych skle-
pów, bardzo serdecznie dziękujemy.
W tym miejscu nie sposób zapomnieć o Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Radzionkowie, która zorganizowała piknik charyta-
tywny dla klas pierwszych, z którego dochód również został 
przeznaczony na zakup pompy dla Szymka – bardzo dzię-
kujemy. Dziękujemy również piekarni Michała Przykuty za 
zaangażowanie i ogromną pomoc w zbiórce pieniędzy oraz 
wszystkim firmom, które ufundowały fanty na piknik szkolny.
Chcielibyśmy również wspomnieć i podziękować wszystkim 
osobom prywatnym, które anonimowo wpłacały pieniądze 
na konto fundacji, utworzone specjalnie dla Szymona. 
Dziękujemy panu Andrzejowi Misiowi za zaproszenie nas do 
Radia Piekary, dzięki czemu mogliśmy nagłośnić całą akcję. 
W  naszych sercach na zawsze pozostanie zaangażowanie 
i wielka sympatia wielu wspaniałych ludzi. 
Dziękujemy pani dyrektor Justynie Konik, panu Ireneuszo-
wi Musialikowi, panu Rudolfowi Sobczykowi, panu An-
drzejowi Hajdzie, pani dyrektor Bożenie Łukawskiej, pani 
Annie Pawnuk, pani Dorocie Keller, a także Arturowi Bu-
balikowi oraz Jakubowi i Aleksandrze Zorzyckim za niesa-
mowite zaangażowanie i pomoc. 
Na koniec chcielibyśmy podziękować naszym rodzicom za 
troskę i opiekę, za to, że każdego dnia wspierają nas i dodają 
otuchy.  Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuje-
my i dziękujemy Bogu za to, że postawił na naszej drodze 
tylu wspaniałych ludzi. Bez Was Szymon czekałby na pom-
pę insulinową jeszcze bardzo długo. 

Rodzice Szymona

Szymon
ma już pompę insulinową

Szymek z pompą
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W słoneczną niedzielę, 14 sierpnia na kąpielisku 
Księża Góra odbyły się IV Mistrzostwa Radzion-
kowa w Pływaniu, w których udział wzięło ponad 

30 zawodników. Walka o każdy metr toczyła się zarówno 
wśród małych pływaków, jak również wśród tych bardziej 
doświadczonych. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
wszystkich za rok. Fotorelacja do zobaczenia na stronie 
www.mosir.radzionkow.pl

Zawody pływackie

28 sierpnia padł rekord frekwencji na basenie, bo aż 
około 4 tysiące osób skorzystało z naszego kąpieliska. 

Wreszcie na koniec sezonu przyszła długo oczekiwana przez 
wszystkich upalna pogoda. Podziękowania dla wszystkich, 
którzy skorzystali z  naszej oferty oraz tych, którzy w  tym 
dniu ciężko pracowali: ratowników, ochrony, pracowników 
MOSiR oraz trzech ratowników społecznych z bytomskiego 
WOPR.

Dziesięć godzin w  nieustannym deszczu i  przy ni-
skiej temperaturze w ostatnią niedzielę lipca trwał 
II „Górski” Turniej Piłki Siatkowej. Pomimo fatalnych 

warunków atmosferycznych, do turnieju zgłosiło się 74 za-
wodników – 12 par mieszanych i par damskich oraz 25 par 
męskich. Zawodnicy wykazali się sporymi umiejętnościami. 
Wielu startujących to mieszkańcy Radzionkowa, ale przy-
jechali również zawodnicy z  Piekar Śląskich, Tarnowskich 
Gór, Bytomia, Siemianowic czy Będzina. Nagrody w turnieju 
ufundowała Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
W trakcie trwania Turnieju Piłki Siatkowej można było rów-
nież wziąć udział w Wakacyjnym Turnieju w Bule. Do oficjal-
nych zawodów zgłosiło się 8 par, ale z możliwości zagrania 
skorzystało prawie 30 osób. Najlepsi otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i medale.

Za nami IX Mistrzostwa Radzionkowa w  Tenisie, które 
w tym roku trwały trzy dni (1-3 września). W pierwszym 
dniu rywalizowały ze sobą kobiety. Po raz drugi z rzędu 

mistrzynią Radzionkowa została Marta Francik, drugie miejsce 
zdobyła Gabriela Sławik, a trzecie Halina Nogalska.
Drugiego dnia mistrzostw rywalizowali mężczyźni do 34 lat. Po 
bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach najlepszy okazał 
się Wojciech Najuch przed Michałem Olesz oraz Damianem 
Hasterok. Zacięte pojedynki miały miejsce również w grupie fi-
nałowej o miejsca IV-VI. Czwarte miejsce zdobył Łukasz Suder, 
piąty był Paweł Jodłowski, a szóste miejsce wywalczył Krzysz-
tof Czyż. W  trzecim dniu zawodów przy pięknej słonecznej 
pogodzie rozegrane zostały gry w dwóch kategoriach męskich. 
Po dziewięciu godzinach wyłoniono zwycięzców. W katego-
rii 35-50 lat pierwsze miejsce zdobył Marek Kuczka, drugie 
Mariusz Gontarz, trzecie Sebastian Kostrzewa. W  kategorii 
powyżej 50 lat pierwszy był Bronisław Mościński, drugi Grze-
gorz Kłaczek, trzeci Marek Lubos. Gratulacje dla wszystkich 
zawodników. Zapraszamy za rok na jubileuszowe X Mistrzo-
stwa Radzionkowa w Tenisie.

Rekord na Księżej Górze

Grali
mimo niepogody!

Tenisowe zmagania
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 6 września 2011 roku na XI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwałę Nr XI/85/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011-2026;
2. Uchwałę Nr XI/86/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr XI/87/2011 w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2014;
4. Uchwałę Nr X/88/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
5. Uchwałę Nr XI/89/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr IX/65/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właści-
cielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 
miasta Radzionków;
6. Uchwałę Nr XI/90/2011 w sprawie wypłacania stypendiów sportowych;
7. Uchwałę Nr XI/91/2011 w sprawie pozbawienia stypendiów sportowych; 
8. Uchwałę Nr XI/92/2011 w sprawie nadania nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
9. Uchwałę Nr XI/93/2011 w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miasta Radzionków. 
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.    
        Sekretarz Miasta 
        /-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

UCHWAŁY RADY MIASTA

Uchwała Nr XI/92/2011
Rady Miasta Radzionków 

z dnia 6 września 2011 roku

w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”.

Działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 4, załącznika do Uchwały Nr XIX/151/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 
2007 roku, w sprawie ustanowienia Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”.

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

Dla wyróżnienia zasług oraz w uznaniu dla osób działających na rzecz miasta Radzionków, 
Rada Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody Honorowej „Crux Adalberti” postanowiła, że:

§ 1.
Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” pierwszego stopnia otrzymują:
 1) Pani Małgorzata Mateja (nagroda pośmiertna);

§ 2.
Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” drugiego stopnia otrzymują:
 1) Pan Tadeusz Bączkowicz;
 2) Pan Piotr Głuch;
 3) Radio Piekary;
 4) Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”.

§ 3.
Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” trzeciego stopnia otrzymują:
 1) Pani Teresa Bryś-Szczygieł;
 2) Pan Krzysztof Kula;
 3) Pan Fabian Mateja;
 4) Pan Rudolf Sobczyk.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł
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W  CK „Karolinka” w  Radzion-
kowie w  sobotę, 10 września 
odbył się trzeci turniej  jubi-

leuszowego X Grand Prix Radzionkowa 
w szachach. Zawody zgromadziły 26 za-
wodników, wśród których najlepszy oka-
zał się Maciej Janiszewski (6 pkt z 7 partii). 
Bardzo dobrze zagrali stali bywalcy: Hen-
ryk Bogacki, Damian Brożyna, Bogdan 
Tarasek i Henryk Banasik. 
Turniej składał się z siedmiu rund, z cza-
sem gry po 15 minut na każdego zawodni-
ka. Szczególne zainteresowanie wzbudził 
start siedmiolatków: Julii Samborskiej, 
Wiktorii Tarasek i  Maksa Wawrzyczka, 
którzy jak na swój wiek zagrali bardzo 
dobrze. Walka w  trakcie zawodów była 
niezmiernie wyrównana. Dobry start za-
liczyli: Henryk Banasik, Jan Marini, Ma-
ciej Janiszewski. Po porażce w  trzeciej 
rundzie zwycięzca ostatniego turnieju Jan 
Marini nie dołączył już do liderów i  tym 

razem zdobył 4½ pkt. Walka o  drugie 
miejsce była niezwykle emocjonująca, 
a o rozstrzygnięciu decydowały końcowe 
minuty ostatniej rundy, kiedy to remis li-
dera zapewnił drugie miejsce Henrykowi 
Banasikowi.
Zwycięzcą drugiego turnieju X GP Ra-
dzionkowa w grupie open został Maciej 
Janiszewki (6 pkt)  przed Henrykiem 
Banasikiem (5½ pkt) i Bogdanem Tara-
skiem (5 pkt). Kolejne miejsca zajęli:  Jan 
Marini, Henryk Bogacki, Damian Broży-
na, Kazimierz Tchórzewski zdobywając 
po 4½ pkt.
Dodajmy, że turniej rozgrywany był 
w trzech kategoriach: open, do 18 lat i do 
lat dwunastu. 
W grupie młodzieżowej zwyciężyła Mag-
dalena Kotula (4 pkt) przed Dominikiem 
Iwankiem i Nikodemem Markiem, którzy 
zdobyli po 3½ pkt. W grupie do 12 lat naj-
lepszy był Patryk Przykuta (3 pkt) przed 

Jakubem Wujkiem (3 pkt) i  debiutującą 
w  tych zawodach siedmioletnią Julią Sa-
borską (2½ pkt) oraz Maksem Wawrzycz-
kiem, który też zgromadził taką samą ilość 
punktów.
Zawody sędziował i  prowadził Rudolf 
Sobczyk. Turniej przebiegał w  niezwykle 
sportowej atmosferze, a zawodnicy wyka-
zali duże zdyscyplinowanie. Wyniki można 
znaleźć na stronie: www.karolinka.art.pl
Organizatorami cyklu Grand Prix w  sza-
chach są: Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich przy parafii św. Wojciecha w Ra-
dzionkowie i Centrum Kultury „Karolinka”. 

***
20 października startuje Szachowa Liga 
Szkolna Szkół Podstawowych. Pierw-
szy turniej rozegrany zostanie tego dnia 
o godz. 10.00 w CK „Karolinka”. 

Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Powiew młodości na szachowym Grand Prix

Pot, zmęczenie, głęboki oddech i walka z samym sobą – to 
stały element, który towarzyszy wszystkim, którzy uczest-
niczą w treningu MMA, czyli Mixed Martial Arts. Zawod-

nicy MMA Radzionków pomimo tego, że są zmęczeni, ciągle 
są uśmiechnięci. MMA to połączenie sportów uderzanych oraz 
chwytanych. Walka toczy się w  stójce oraz w parterze, dzięki 
czemu każdy znajdzie swój preferowany sposób walki i nie jest 
niczym ograniczony. Treningi to czasem czysty boks, czasem do-
daje się kopnięcia, a czasami przez większość treningu nie wstaje 
się z maty doskonaląc techniki w parterze, dzięki którym nawet 
słabszy fizycznie zmusza silniejszego do poddania.
W  ostatnim czasie MMA staje się coraz bardziej popularne 
w Polsce. Również w Radzionkowie istnieje sekcja, dzięki której 

możemy poznać trening przekrojowy, wziąć udział w zawodach 
lub, przy odpowiednich umiejętnościach,  zawodowej gali. Tre-
ningi rozpoczęły się trzy lata temu na sali fitness klubu Body Line, 
lecz z czasem przeniesione zostały na salę przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Radzionkowie. Dzięki tej lokalizacji miejsca dla 
trenujących jest znacznie więcej.
Zapraszamy na treningi zarówno przyszłych zawodników MMA, 
jak i  tych, którzy chcą nauczyć się samoobrony lub po prostu 
szukają dla siebie formy ruchu. Pierwszy trening jest zawsze za 
darmo, kosztuje jedynie odrobinę wysiłku i czasu. Treningi od-
bywają się we wtorki i czwartki, o godz. 20.15 w SP 1, ul. Knosa-
ły 16 (wejście od strony nowej hali sportowej).

Michał Kiek

Sztuka samoobrony
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Trzecioligowa drużyna wygrała na wyjeździe z  MKS 
MOS Płomieniem Sosnowiec 1:3 (25:13, 10:25, 
26:28, 22:25), który w minionym sezonie grał jeszcze 

w II  lidze. Mecz był wyrównany, zarówno pod względem 
popełnianych błędów, jak i  akcji punktowych. W  dwóch 
pierwszych setach głównymi elementami, które decydowa-
ły o wyniku były zagrywka i brak umiejętności jej przyjęcia. 
W pierwszym secie radzionkowianki miały duże trudności 
z  przyjęciem zagrywki i  z  konstrukcją akcji, nie potrafiły 
wyprowadzić punktowego ataku i  oddały wiele punktów 
przeciwniczkom po nieudanych swoich zagrywkach. Drugi 
set był dokładnym odbiciem pierwszego, ale w wykonaniu 
sosnowiczanek. Trzeci set był bardzo wyrównany. Dopie-
ro końcówka zdecydowała o  wygranej sokolanek 26:28. 
W czwartym secie nasze reprezentantki prowadziły od po-
czątku, wygrywając seta 22:25, co przyniosło im zwycię-
stwo w całym meczu.
Siatkarki sezon przygotowawczy rozpoczęły w  nieco od-
mienionym składzie. Nowymi nabytkami O&S Sokół Ra-
dzionków są: przyjmująca Anna Kamińska i dwie środko-
we, Agnieszka Cięciała oraz Anna Garus. Dwie pierwsze 
w  poprzednich sezonach reprezentowały klub Piekarski, 
a Anna Garus grała w Czeladzi. Zespół trzecioligowy trenuje 
od połowy sierpnia pod kierunkiem nowej trener Agniesz-
ki Machcińskiej-Krzemień. Wszystkie mecze w  nowym 
sezonie rozgrywane będą w hali MOSiR Radzionków. Ter-
minarz rozgrywek z wynikami dostępny jest na naszej stro-
nie internetowej www.sokol.radzionkow.pl
Nie tylko seniorki rozpoczęły nowy sezon, inne grupy 
wiekowe również trenują. Juniorki w  sierpniu wyjechały 
na obóz do Czech, gdzie pod okiem Iwony Korczeskiej 
trenowały przygotowując się do nowego sezonu ligowego. 
Kadetki uczestniczą w młodzieżowych rozgrywkach po raz 
pierwszy, trenują od początku sierpnia z  trenerką Sylwią 
Lniany.

Pierwszy mecz O&S Sokół Radzionków
PIERWSZY MECZ W NOWYM SEZONIE W WYKONA-
NIU SIATKAREK O&S SOKOŁA RADZIONKÓW POTWIER-
DZIŁ DOBRE PRZYGOTOWANIE DO ROZGRYWEK.

Utworzono także grupę młodziczek, które w tym sezonie 
będą się przygotowywały do zmagań w przyszłorocznych 
rozgrywkach ligowych. 
Wszystkich sympatyków piłki siatkowej, szczególnie w wy-
daniu żeńskim, zapraszamy na nasze mecze.

(AG) 

28 uczestników w wieku od 6 do 18 lat wystartowało w Rajdzie 
Rowerowym o  Puchar Burmistrza Radzionkowa. Zawody 

odbyły się w sobotę, 17 września, a ich organizatorami były Stowa-
rzyszenie „Damy Radę” z Radzionkowa przy udziale Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego. 
W kategorii dziewcząt i chłopców do lat 13 pierwsze miejsce zajęli 
odpowiednio Karolina Grelak oraz Andrzej Mrowiec. Patrycja Pa-
śnik i Beniamin Czernikarz byli najlepsi w kategoriach dziewcząt 
i chłopców do lat 18.
Patronami imprezy były: sklep rowerowy Adventure z Bytomia oraz 
Urząd Miasta Radzionków. Impreza zorganizowana została w  ra-
mach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Rajd rowerowy
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Sezon piłkarskich rozgrywek ligowych na zapleczu Eks-
traklasy już w pełni. W Ruchu Radzionków nikt już nie 
pamięta problemów, z jakimi nasz klub zmagał się przed 

startem ligi. Budowana naprędce z większości bardzo młodych 
piłkarzy, w  trudnych warunkach organizacyjnych, drużyna, 
przez obserwatorów skazywana była co najwyżej na walkę 
o utrzymanie. Tymczasem od pierwszego meczu nie przesta-
je ona pozytywnie zaskakiwać, niezależnie od renomy rywala 
prezentując zawsze ofensywny futbol, pełen walki i ambicji.
Zaczęło się co prawda od porażki 0:2 z Dolcanem w Ząbkach. 
Ale i po tym meczu kibice żółto-czarnych mogli mieć powody 
do optymizmu, bo zestawiona w dużej części z zawodników, 
którzy poznali się nawet kilka dni wcześniej, drużyna wcale nie 
przestraszyła się rywala, a w niektórych fragmentach gry poka-
zała, że drzemie w niej duży potencjał.
Potem przyszedł trudno wywalczony remis na własnym stadio-
nie z Kolejarzem Stróże. Pierwszy punkt w sezonie, pierwsza 
zdobyta bramka (zaledwie niecałą minutę po straconym golu), 
i  walka do końca o  zwycięstwo okazały się dla tej drużyny 
przełomem.
W kolejnym spotkaniu Ruch wybierał się przecież do Łęcznej 
na pojedynek z liderującą w lidze Bogdanką, mając w pamię-
ci, że zaledwie dwa miesiące wcześniej doznał tam wysokiej 
porażki, będąc zespołem o  kilka klas słabszym. Tymczasem 
podopieczni trenera Artura Skowronka niemal po profesorsku 
wypunktowali przeciwnika, zasłużenie wygrywając 2:0 i z na-
dziejami podchodząc do derbowego meczu z mającym duże 
aspiracje GKS-em Katowice.
Długo wydawało się, że na stadionie Ruchu powtórzy się sce-
nariusz z Łęcznej, bo dobrze i mądrze grający radzionkowianie 
długo prowadzili, nawet 2:0. Niestety druga część drugiej poło-
wy meczu przyniosła gościom dwa gole, a rywalizacja zakoń-
czyła się tylko remisem, który o wiele więcej satysfakcji sprawił 
piłkarzom ze stolicy Górnego Śląska.
W międzyczasie pokonując w Pucharze Polski na wyjeździe 
drugoligowy Sokół Sokółka po dogrywce 3:2, „Cidry” rozegra-
ły bardzo dobre zawody w Bydgoszczy. Gdyby nie słaba sku-
teczność, do przerwy goście z Radzionkowa mogli wyraźnie 
prowadzić i właściwie rozstrzygnąć losy meczu. A  tak długo 

gonić trzeba było jednobramkową stratę. Ta sztuka się w końcu 
powiodła, i kiedy wszyscy pogodzili się już z remisem, ostatnia 
akcja meczu przyniosła Zawiszy zwycięskiego gola.
Ta wyjazdowa, niezasłużona porażka bardzo bolała. Rany tyl-
ko trochę zabliźniła domowa wygrana 1:0 nad Wisłą Płock po 
rzucie karnym. 
A w pełni udało się to dopiero po wyjeździe do Gdyni. Ry-
walizujący na pięknym nowym stadionie na Pomorzu radzion-
kowianie, nie dali żadnych szans spadkowiczowi z Ekstraklasy, 
Arce, wygrywając pewnie 3:1. Radości piłkarzy Ruchu zdawało 
się nie mieć końca.
Wielki żal w tym układzie, że nie mogło dojść do skutku spo-
tkanie derbowe z Polonią Bytom. Bo do tego wyczekiwanego 
od lat meczu żółto-czarni podeszliby w naprawdę wysokiej for-
mie i w znakomitych nastrojach, mając wszelkie szanse na od-
niesienie zwycięstwa. Na mecz z Polonią piłkarzom i kibicom 
Ruchu przyjdzie jeszcze poczekać (nowy termin tego meczu 
nie jest jeszcze znany), ale w perspektywie był przecież inny 
prestiżowy mecz – wyjazd do Szczecina na spotkanie z naszpi-
kowaną ligowymi gwiazdami Pogonią, przez wielu uważaną za 
głównego faworyta ligi.
Ruch przeciwko gospodarzom wyszedł bardzo ofensywnie, już 
na początku meczu dwukrotnie trafiając w słupek. Po spotka-
niu był chwalony, a poziom stworzonego przez obie drużyny 
widowiska określony jako bardzo dobry. Cóż z  tego jednak, 
skoro Ruch musiał w Szczecinie przełknąć gorycz wysokiej – za 
wysokiej – porażki, aż 1:5! Najwyższej od siedmiu lat.
Na szczęście stracone w ten sposób punkty zostały szybko od-
robione, bo już w następnym spotkaniu z niemal równie moc-
nym przeciwnikiem. Pełna uznanych nazwisk drużyna Warty 
Poznań musiała na stadionie w Bytomiu-Stroszku uznać wyż-
szość wyjątkowo młodej, bo pozbawionej z powodu nadmiaru 
kartek swojego kapitana i najlepszego zawodnika pierwszych 
meczów, doświadczonego Piotra Rockiego, drużyny gospoda-
rzy. Pewna wygrana 2:0 pozwoliła piłkarzom i kibicom zapo-
mnieć o Szczecinie i z dużymi nadziejami podejść do pucha-
rowego meczu z ekstraklasową Polonią Warszawa i kolejnych 
bardzo trudnych ligowych spotkań.

Sezon w pełni

We wrześniu nasza gmina podpisała kolejną 
umowę sponsoringową z Klubem Sportowym 
„Ruch” Radzionków. W  ramach porozumie-

nia  klub w  trakcie rozgrywek sportowych promować 
będzie nasze miasto, a  logo kampanii „Radzionków – 
miasto moich inwestycji” pojawi się na koszulkach za-
wodników, banerach, tablicy medialnej, biletach, karne-
tach i  plakatach. Ponadto przed rozpoczęciem meczu 
i w trakcie przerwy na stadionie wyemitowany zostanie 
spot reklamowy, informujący o terenach inwestycyjnych 
w  gminie Radzionków. Koszt umowy sponsoringowej 
opiewa na kwotę 60 tys zł. 

Wspólna promocja


