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Dzień Papieski
za nami
Przypadający na 12 października Dzień Papieski jest jednocześnie świętem Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie.

Nagrody dla najlepszych!
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października w Centrum Kultury „Karolinka”. W spotkaniu
udział wzięli m.in. Gabriel Tobor – burmistrz
Radzionkowa, Rudolf Sobczyk – sekretarz
miasta, Joanna Kwiecińska – dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych, Eugeniusz Marek
– przewodniczący Komisji Kultury Oświaty
i Zdrowia oraz członkowie grona pedagogicznego i dyrektorzy miejskich jednostek
organizacyjnych. W trakcie spotkania burmistrz wręczył zasłużonym nauczycielom
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Ilona Tomczyk z Przedszkola nr 2; Róża Lizu-

rek i Justyna Kozłowska ze Szkoły Podstawowej nr 2; Aldona Socha z Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka oraz Ewa Wrona z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych.
Wyróżnienia przyznane zostały również
absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrodę I stopnia otrzymał Łukasz
Ungier, a nagrodami II stopnia uhonorowani
zostali Dawid Jaruszewski, Kajetan Wojciechowski i Damian Kościelny. Z kolei wyróżnienia III stopnia trafiły do: Pawła Piskozuba, Grzegorza Bryka, Patryka Zapały, Nicole
Cieplik, Łukasza Tomczyka, Szymona Kisiela,
Adrianny Kiwackiej, Moniki Klakli i Martyny
Wyrwol. Gratulujemy! 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Koniec
remontu

W październiku zakończyła się przebudowa ulicy Szymały na odcinku od skrzyżowania z ulicą Unii Europejskiej (część radzionkowska) aż
do skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich
w Bytomiu. W ramach przeprowadzonych prac powstał nowy chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i nowa
nawierzchnia jezdni. Radzionkowski odcinek został
oddany do użytku wcześniej niż planowano. Remont został wykonany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 20122015, tzw. „schetynówek”. 

Św. Jan Paweł II jest bowiem patronem tej placówki. Jak co roku, także i tym razem podczas
święta szkoły, uczczono jej patrona. Uroczystości miały miejsce 13 października. Obchody
rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Następnie udano się
do Centrum Kultury „Karolinka”, gdzie dzieci
zaprezentowały spektakl pt.: „Największy Gazda”, poświęcony ukochanym przez Ojca Świętego Tatrom. W stylizowanych na góralską
gwarę scenkach, dzieci przebrane w ludowe
stroje, prezentowały anegdotyczne wspomnienia górali ze spotkań z Ojcem Świętym na
Podhalu. Całość prezentacji uświetniła recytacja wierszy tatrzańskich Adama Asnyka oraz
piosenki szkolnego chóru.
Wśród przybyłych na uroczystość gości, których przywitał dyrektor szkoły Grzegorz Kłaczek, znaleźli się: ksiądz proboszcz Damian
Wojtyczka oraz dyrektor gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie Marek
Napieraj. 
(MBJ)
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Kadencja
dużych inwestycji
rozmowa z Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa
Zarządzanie miastem to dla Pana misja czy praca?
Mam to szczęście, że zawsze udawało mi się łączyć pracę zawodową
z pasją. Zarządzania Radzionkowem nie postrzegam więc jako zwykłej
pracy od siódmej do piętnastej, ale jako misję. Cieszę się, że mogę pracować dla mieszkańców. To daje mi ogromną satysfakcję i zawodowe
spełnienie.
Jak Pan ocenia mijającą kadencję? Udało się zrealizować wszystkie zamierzenia?
Uważam, że była to bardzo udana kadencja. Szczególnie jeśli uwzględnimy jej początek – rok 2010, który był czasem załamania gospodarczego. Kryzys ekonomiczny najbardziej odbił się na polskich samorządach.
Wówczas mieliśmy przed sobą wizję chudych lat, jednak czarne scenariusze się nie sprawdziły. Polska gospodarka wyszła na prostą. Nasza
gmina wykorzystała szansę, jaka pojawiła się w związku z dostępnością
środków zewnętrznych. Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych mogliśmy przeprowadzić kluczowe inwestycje z punktu widzenia rozwoju
miasta i podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Z czego jest Pan najbardziej dumny?
Cieszę się, że udało nam się zrealizować zadania infrastrukturalne realnie podnoszące standard życia. Mówię tutaj o projektach drogowych,
kanalizacyjnych, ale także tych związanych z ochroną środowiska czy
rekreacją. W minionej kadencji ważna była również realizacja inwestycji,
których mieszkańcy wyczekiwali od lat, a więc remontu Centrum Kultury „Karolinka” czy stworzenia nowej siedziby przychodni lekarskiej. Istotne z punktu widzenia postrzegania miasta w regionie było także utworzenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Dzięki nim Radzionków
mocniej zaistniał w świadomości mieszkańców województwa. Nasze
miasto postrzegane jest jako przyjazne obywatelom i przedsiębiorcom.
Ludzie chcą tutaj mieszkać i zakładać firmy.
Mimo tylu inwestycji, jakiś niedosyt zawsze pozostaje. Czego zrealizować się nie udało?
Jeśli ma się dużo planów i chciałoby się zrobić jak najwięcej, to zawsze
się czegoś nie uda zrealizować. Pamiętajmy, że możliwości finansowe
gminy są ograniczone. Zdaję sobie sprawę, że realizacja dużych inwestycji została przeprowadzona kosztem tych mniejszych, które także
są ważne dla mieszkańców. Zapewniam jednak, że one też będą zrealizowane. W minionej kadencji nie udało nam się pozyskać terenu
pod budowę stadionu. Nie wynikało to jednak z naszych zaniedbań,
ale przepisów prawa. Przedłuża się także proces przygotowania terenu
pod nowy rynek. Niestety procedury i dyskusja z konserwatorem zabytków przeciąga się. W tej kwestii jednak uważam, że nie powinniśmy
się spieszyć. Budowę rynku należy przeprowadzić powoli i rozważnie.
Jedną z bolączek naszej gminy, której nie udało się też w pełni zaradzić,

jest brak nowych lokali socjalnych. Z tym problemem boryka się większość samorządów.
Przed nami kolejne wybory. Już po raz trzeci ubiegać się Pan będzie o fotel burmistrza, dlaczego?
Osiem lat temu narodził się pomysł zebrania grupy, która chce pracować na rzecz miasta, a nie tylko swojego ugrupowania. Stworzyliśmy
strategię rozwoju Radzionkowa, która spodobała się mieszkańcom.
Nasz program dwukrotnie został pozytywnie zweryfikowany w wyborach. Także i teraz dochodzą nas głosy, że kierunek który obraliśmy jest
słuszny. Chcemy więc nadal kontynuować pracę na rzecz Radzionkowa w grupie skupionej wokół Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa.
Swoje kompetencje, umiejętności i doświadczenie chcemy w dalszym
ciągu wykorzystywać dla dobra naszej gminy.
Jak miasto powinno zmienić się w ciągu kolejnych lat?
Wciąż stawiamy na projekty infrastrukturalne, bo potrzeb w tym zakresie jest nadal wiele. Remontu wymagają chociażby ulice: Lawendowa, Słowackiego, Lotników, 27 Stycznia czy Gwarków. Chcemy też
rozpocząć prace rewitalizacyjne w parku koło „Karolinki”, które byłyby
wstępem do budowy rynku. Wyzwaniem na najbliższe lata będzie
też budowa basenu i stadionu. Stawiać będziemy też na podnoszenie
jakości kształcenia w naszych szkołach, a także jakość usług medycznych świadczonych w naszej nowej przychodni. Wzmocnić należy
również współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi tak, aby
jeszcze bardziej zaktywizować mieszkańców wokół spraw, ważnych
z ich punktu widzenia. Sporym wyzwaniem będzie też wykorzystanie
funduszy unijnych dostępnych w ramach perspektywy finansowej na
lata 2014-2020. Mamy nadzieję, że dostaniemy pięć milionów euro na
rewitalizację Rojcy. Dzięki tym środkom, ta część Radzionkowa zmieni nie tylko zewnętrzną szatę, ale również wzrośnie społeczna aktywność mieszkańców. Oprócz tego będziemy ubiegać się o środki na inne
przedsięwzięcia, między innymi rewitalizację terenu po Państwowym
Gospodarstwie Rolnym, budowę kolejnego odcinka obwodnicy czy
zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji.
W wielu gminach wprowadzane są budżety obywatelskie. Czy
w Radzionkowie, jeśli to Pan ponownie wygra wybory, głos
w większym zakresie oddany zostanie mieszkańcom?
Mamy to w planach. Póki co, przyglądamy się, jak to funkcjonuje w innych miastach. Uważam, że budżet obywatelski to dobre narzędzie
w dużych ośrodkach miejskich, gdzie mieszkańcy nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z władzami miasta. Natomiast w małych
ośrodkach, gdzie okręgi wyborcze są jednomandatowe, radni doskonale znają potrzeby mieszkańców. Ich propozycje są najczęściej uwzględniane. Niemniej postaramy się przenieść najlepsze praktyki w tym zakresie do naszego miasta.
str. 3
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W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają
się głosy polityków, że należy ograniczyć
kadencyjność prezydentów, burmistrzów
i wójtów. Argumentuje się to tym, że nie
służy to samorządom i mieszkańcom. A jak
Pan, jako doświadczony samorządowiec,
ocenia tę kwestię?
Trzeba sobie zadać pytanie, co politycy chcą
osiągnąć, ograniczając ustawą decyzję mieszkańców. Samorządność, która powstała ćwierć
wieku temu, zdała egzamin. Jednak od kilku lat
obserwujemy powolny proces jej ograniczania.
Niech mieszkańcy decydują o tym kto i przez jaki
czas ma być ich prezydentem, burmistrzem czy
wójtem. Możliwość weryfikacji przecież istnieje
– co cztery lata są wybory, a w trakcie kadencji
obywatele mogą przecież odwołać włodarza
w trakcie referendum. Ograniczenie możliwości
rządzenia miastem czy gminą do dwóch czteroletnich kadencji uważam za błąd, ponieważ
osiem lat, to z punktu widzenia procesu zarządzania miastem, niewiele. Jeśli byłyby to dwie
kadencje sześcioletnie, tak jak jest to w niemieckich landach, to można się nad tym zastanawiać.
Mimo wszystko jednak uważam, że obywatele
sami wiedzą, czego oczekują i jakich liderów
chcą. Nie regulujmy wszystkiego ustawą. Niech
mieszkańcy mają coś do powiedzenia. 
rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Kanalizacja
przy ul. Larysza

Na ulicy Larysza trwają intensywne prace
związane z remontem nawierzchni.
– Obecnie odbywają się prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
W związku z prowadzonymi robotami na drogach, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami,
za które bardzo przepraszamy – mówi Marcin
Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Zakończenie prac zaplanowano na połowę
2015 roku. Koszt remontu w wysokości ok.
318 tys. zł zostanie pokryty w całości z budżetu
gminy. 

V Piknik Służb Mundurowych

Wojsko wkroczyło do miasta

Miłośnicy militariów z całego Śląska zjechali 20 września do Radzionkowa. Tutaj
bowiem odbył się już po raz piąty Piknik Służb
Mundurowych. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Gabriel Tobor, burmistrz miasta
i płk Wojciech Bonczek, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”.
– Ideą, która przyświecała nam od samego początku, była chęć pokazania zakresu działalności
służb mundurowych. Z większością z nich nie
mamy bowiem do czynienia na co dzień. To okazja, by z bliska poznać specyfikę ich pracy – wyjaśnia Gabriel Tobor.
Goście, którzy przybyli na plac przy ul. Kużaja 17-19 podziwiać mogli stację radarową
radzionkowskiej Kompanii Radiotechnicznej,
a także sprzęt polskich służb mundurowych:
policji, straży pożarnej, straży miejskiej, Izby
Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Jurajskiej Grupy GOPR. Możliwość obejrzenia
pojazdów wojskowych i wejścia do środka
sprawiła wielką radość przede wszystkim najmłodszym uczestnikom pikniku. Entuzjazm

publiczności wzbudził pokaz musztry paradnej oraz koncert Orkiestry Wojskowej. Ważnym wydarzeniem pikniku było przekazanie
pamiątki związanej z wojenną walką – proporca Oddziału Młodzieży Walczącej. Proporzec
wyhaftowany został w 1939 roku. W czasie
wojny z narażeniem życia przechowywał go
Karol Stefan, mieszkaniec Radzionkowa. Po
rozwiązaniu organizacji, trafił do Kościoła Garnizonowego w Katowicach. Córki pana Karola
postanowiły przekazać go należytym właścicielom – władzom Radzionkowa. Proporzec
będzie prezentowany podczas świąt i uroczystości państwowych.
Podczas pikniku nie mogło zabraknąć również
dobrej muzyki. Przed publicznością zaprezentowały się zespoły ash’n’becher i Bourbon
Kids. Aby tradycji stało się zadość, uczestnicy
częstowani byli też wojskową grochówką. Organizatorami imprezy były: UM Radzionków
oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” z Radzionkowa. 
(ŁK)

Zapraszamy na obchody Dnia Niepodległości
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Radzionkowie poprzedzą sportowe rywalizacje. 7 i 8 listopada w hali sportowej MOSiR odbędzie się V Turniej Piłki Nożnej Halowej. Z kolei
w Centrum Kultury „Karolinka”, 8 listopada będzie miał miejsce Finał XIII Grand Prix Radzionkowa
w Szachach. Także w „Karolince”, podczas dwóch kolejnych listopadowych dni, odbędzie się Maraton filmowy pt. „Drogi do wolności”. W jego ramach 9 listopada zostaną wyemitowane dwa
filmy: o godzinie 16.00 „Kamienie na szaniec” i o 18.30 „Miasto 44”, zaś 10 listopada o godzinie 19.00
„Jack Strong”.
Główne obchody, mające miejsce 11 listopada, rozpoczną się o godz. 9.00 Mszą Św. w kościele
pw. św. Wojciecha, w intencji Ojczyzny, ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Około godz. 10.30 delegacje złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Powstańców Śląskich. Do udziału i uświetnienia obchodów władze miasta zapraszają także
poczty sztandarowe. 
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Gala jubileuszowa

95-lecie Chóru „Harfa”

W Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się
uroczysta gala związana z jubileuszem 95-lecia chóru „Harfa”, zespołu propagującego tradycje śpiewacze i związanego z Radzionkowem
od 1919 roku. Historia ta była trudna, bo związana z wiekiem XX i wszystkimi zjawiskami, które
w wieku XX nawiedziły świat. Skupiając się jednak na jasnych barwach historii przypomnijmy,
że zainteresowanie śpiewem grupowym w Radzionkowie sięgało 1903 r., co zaowocowało powstaniem Towarzystwa Śpiewaczego „Orfeon”.
Okres I Wojny Światowej osłabił ruch śpiewaczy.
Dopiero w 1919 r. zorganizowano sekcję śpiewu
przy Towarzystwie Gimnazjalnym „Sokół”, która dała początek naszemu chórowi. 16 marca
1919 r. sekcja stała się samodzielnym zespołem,
przyjmując nazwę Towarzystwo Śpiewacze Radzionków. Pierwszymi założycielami i propagatorami byli J. Ogierman i W. Mazur, pierwszym
dyrygentem chóru męskiego Augustyn Tyczka, a prezesem Robert Skowron. W 1924 r. chór
przyjął nazwę Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”
w Radzionkowie. W tym też roku przystąpił do
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach. Reszta, to już historia, jak mówi stara mądrość ludowa.
Zresztą gala rozpoczęła się od przypomnienia
pewnego zarysu historycznego istnienia chóru.
Oficjalnego otwarcia gali dokonał Gabriel Tobor,
Burmistrz Miasta Radzionków w towarzystwie
Alicji Ossowskiej, sprawującej funkcję prezesa
chóru „Harfa”.
W końcu głos zabrał sam chór, otwierając koncert pieśnią „Gaude Mater Poloniae”. Repertuar
chóru tego wieczoru był bardzo bogaty, sięgał
do pieśni polskich, ale również włoskich, niemieckich, ukraińskich, czeskich. Całość została
okraszona fragmentami z opery Stanisława
Moniuszki „Straszny dwór”. Pojawił się też gość
specjalny wieczoru, czyli soliści Zespołu Pieśni
i Tańca „Mały Śląsk”.
Był to wieczór pełen wzruszeń. Chór został odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą w imieniu kapituły

nagrody wręczył Gustaw Jochlik, radny Województwa Śląskiego. Były też odznaczenia indywidualne, przyznawane przez zarząd główny
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, które wręczali Benedykt Oderda, przedstawiciel zarządu
ŚZChiO oraz Grzegorz Pitas, prezes tarnogórskiego oddziału ŚZChiO. Odznaczeni brązową
odznaką zostali: Urszula Ceglarek, Stefania Cziba, Aniela Gil, Wanda Mazurek, Irena Palęga,
Rainhold Głogowski, Bonifacy Pakuła, Andrzej
Pliszczak, Seweryna Szopa. Srebrną otrzymały
Irena Oleszko i Cecylia Romanowska, natomiast
złotą Marcjanna Just, Klara Tobor, Gertruda Żurek oraz Joachim Grajczyk.

Jubileusz to także okazja do wspomnień.
W szczególności do wspomnień ludzi tworzących zespół, a których już nie ma wśród nas.
Kilka słów o członkach chóru, którzy odeszli od
nas w ciągu ostatnich paru lat wygłosiła Alicja
Ossowska, prezes chóru.
Oczywiście, to również okazja do gratulacji i życzeń na przyszłość. Życzenia chórowi składali:
Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków,
Lucyna Ekkert – Starosta Tarnogórski, ks. Damian Wojtyczka – proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, Benedykt Oberda – przedstawiciel zarządu głównego Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr, Grzegorz Pitas – prezes tarnogórskiego okręgu związku chórów i orkiestr.
Głos zabrali również delegaci zaprzyjaźnionych
z „Harfą” chórów. Ponieważ tę część otwierał gospodarz miasta, więc klamrą spinającą był głos
Justyny Konik, dyrektor Centrum Kultury „Karolinka”, gospodarza obiektu.
Okazało się, że część życzeń zaczyna się spełniać
jeszcze tego samego wieczoru. Otóż, życzenia
nowego „narybku” dla chóru zaczęła wypełniać
delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”,
która publicznie ogłosiła, iż po zakończeniu
przygody z zespołem folklorystycznym zasilą
szeregi chóru „Harfa”. Deklaracja została ogłoszona publicznie, więc trzymamy za słowo.
Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem
szacownego jubilata, czyli chóru „Harfa” wraz
z całą zgromadzoną na gali widownią. Dodajmy,
radosnym śpiewaniem. 
Daniel Ryciak

KOMUNIKAT ZGK
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej
i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, a w szczególności:
• odwodnieniu przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków
gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych itp.,
• ociepleniu instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach
nieogrzewanych,
• zapewnieniu dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych (zasuwy,
studnie wodomierzowe),
• utrzymaniu studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, w których zainstalowany
jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie
tych pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,
• oczyszczaniu zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych usytuowanych w pasie
drogowym z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.
Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regulaminu:
„Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa,
w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia
plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia wodomierza z powodu jego nie zabezpieczenia na okres zimowy, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem
nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.
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Honor i chwała

Wrześniowa Sesja Rady Miasta Radzionków
miała nadzwyczajny charakter – wręczono
nominację na stopień oficerski pułkownika,
ppłk w st. sp. Wojciechowi Bonczkowi, Prezesowi Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników
„RADAR” w Radzionkowie, który w latach 19821989 roku pełnił funkcję dowódcy 33. batalionu
radiotechnicznego. Chwila wręczenia odznaczenia była podniosła i wzruszająca – płk Bonczek zaznaczył, że jego serce wciąż należy do
Radzionkowa i tutaj jest jego dom. Oprócz nominacji otrzymał także, wręczony na wniosek
przedstawicieli tarnogórskiego oddziału Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskie-

Z sesji Rady Miasta

Zielony Feniks
dla Radzionkowa

go im. gen. Zygmunta Berlinga, medal „Honor
i Chwała” przyznany przez ZKRPiBWP.
Burmistrz Gabriel Tobor, Przewodniczący Rady
Miasta Dariusz Wysypoł i pozostali radni podarowali płk. Bonczkowi szablę oficerską oraz list
z gratulacjami i podziękowaniami.
Wzruszony pułkownik wspominał swoją młodość na Stroszku oraz dorastanie swoich dzieci,
które również się tam wychowywały. Wszyscy
zgromadzeni życzyli mu, aby stopień pułkownika nosił krótko i szybko awansował oraz by żył
długo i przede wszystkim w zdrowiu. 
(KD)

Gdzie na wybory
16 listopada odbędą się
w Polsce wybory do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Lokale obwodowych komisji
wyborczych będą otwarte
w godzinach od 7.00 do 21.00.
W Radzionkowie siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieścić się będą w następujących miejscach:
»» Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych,
ul. Nałkowskiej 2 (Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona również do
głosowania korespondencyjnego),
»» Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych,
ul. Sikorskiego 8a (Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona również do
głosowania korespondencyjnego; lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych),
»» – Przedszkole Nr 4, ul. Kużaja 15 (Obwodowa Komi-

»»

»»

»»

»»

sja Wyborcza wyznaczona
również do głosowania
korespondencyjnego),
Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana Pawła II,
ul. Szymały 36 (Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona również do
głosowania korespondencyjnego),
Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka,
ul. Krzywa 18 (Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona również do
głosowania korespondencyjnego; lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych),
Centrum Kultury „Karolinka”, pl. Jana Pawła II 2
(Obwodowa Komisja
Wyborcza wyznaczona
również do głosowania korespondencyjnego; lokal
dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych),
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza,
ul. ks. dra J. Knosały 16
(Obwodowa Komisja

Wyróżnienie

Wyborcza wyznaczona
również do głosowania
korespondencyjnego),
»» Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich,
pl. Jana Pawła II 8 (Obwodowa Komisja Wyborcza
wyznaczona również do
głosowania korespondencyjnego).
Szczegółowe informacje na
temat wyborów w naszej gminie i granice poszczególnych
obwodów (ulice, numery domów) można znaleźć na stronie: www.bip.radzionkow.pl.
W trakcie tegorocznych wyborów, istnieje możliwość
głosowania korespondencyjnego, które regulują przepisy
zawarte w rozdziale 7a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego
oraz głosowania przez pełnomocnika można uzyskać pod
nr tel. 32 388 71 10; 32 388 71 11
oraz na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej: pe2014.pkw.gov.pl 

Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa wyróżniła gminę Radzionków za zasługi we
wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Nasza gmina otrzymała wyróżnienie
za przeprowadzenie wzorcowych przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym
w zakresie oszczędności w zaopatrzeniu gmin
w energię, a także za aktualnie wdrażany projekt „Osiągnięcie oszczędności zużycia energii
elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 9 października w Opolu w ramach Forum Ekoenergetycznego.
Kapituła konkursu nagradza osoby i podmioty,
które w sposób szczególny przyczyniają się do
rozwoju ekoenergetyki w Polce. Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach: „za zasługi
we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki”; „za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych” oraz
„za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej
ekoenergetyki”. Statuetki Zielonego Feniksa
przyznawane są od 2009 roku. 
(ŁK)

Premiera teledysku
grupy ash’n’becher
10 października w radzionkowskiej restauracji Figaro odbyła się premiera teledysku
„Cug” bluesowo-rockowej kapeli ash’n’becher.
Klip powstawał m.in. na radzionkowskim dworcu
PKP i został dofinansowany przez Urząd Miasta
Radzionków. Zespół powstał w marcu 2009 roku.
Występuje w składzie: Błażej Skowron (wokal),
Kamil Jakubowski (perkusja), Jarek Szulc (gitara),
Tomek Łabaj (gitara) i Grzesiu Gierula (bas). 

Jarmark
świąteczny
Trwają już przygotowania do jarmarku
świątecznego, który odbędzie się w tym
roku 12-14 grudnia. Tak, jak i w poprzednich
edycjach, stoiska handlowe, przystrojone
w girlandy i lampki, zostaną rozmieszczone
na placu Letochów. Jak co roku będzie można tu zakupić ozdoby świąteczne, przysmaki
kuchni śląskiej i prezenty pod choinkę. W sobotę usłyszymy pastorałki i kolędy w wykonaniu m.in. wychowanków szkół i przedszkoli,
a w niedzielę wystąpi zespół „Ferajna Makuli”.
Szczegółowe informacje na temat programu
jarmarku można będzie znaleźć na plakatach
i stronie: www.radzionkow.pl. 
(MBJ)
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Zabawa
z latawcem

Piękna, słoneczna i wietrzna pogoda sprawiła,
że w sobotnie przedpołudnie 4 października na
Księżą Górę przybyło około 40 osób, aby wziąć
udział we wspólnej zabawie. Do zabawy z latawcem przybyły całe rodziny. Głównym organizatorem był Pan Piotr Tobór. Następnie wszyscy
udali się pod altanę grillową na poczęstunek. Dla
najmłodszych przygotowano również pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki i nagrody
rzeczowe. 

Najbliższe imprezy:
»» Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Dnia
Niepodległości – 7-8 listopada;
»» I Halowe Mistrzostwa Radzionkowa»
w Łucznictwie Tradycyjnym – 11 listopada.

IV Indywidualne Mistrzostwa Radzionkowa
w Badmintona

Udane zawody

Tradycyjnie w okresie jesiennym odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Radzionkowa w Badmintonie. W tym roku do zawodów przystąpiło
29 zawodników i zawodniczek. Kategoria mężczyzn rozgrywała swoje mecze w grupach eliminacyjnych, a następnie w finałach systemem
każdy z każdym. Panowie musieli zagrać po siedem spotkań. W tej kategorii po kilku bardzo wyczerpujących pojedynkach najlepszy okazał się
Korneliusz Koptoń przed Łukaszem Urbanikiem
i Andrzejem Poznańskim. W kategorii juniorów
zwyciężył Filip Mamot przed Łukaszem Ungierem i Wojtkiem Janikiem. W kategorii kobiet

Siatka-Kosz-Noga
22 i 21 września odbył się pierwszy Turniej
Trzech Dyscyplin SKN: Siatka-Kosz-Noga.
Rozgrywki, wymagające wszechstronnych
umiejętności każdego z zawodników, trwały
w sumie ponad 10 godzin. Drużyny składały się
z 8 zawodników, którzy w przeciągu półtora dnia
musieli rozegrać kilkanaście spotkań w trzech
dyscyplinach zespołowych. W piątek w godzinach wieczornych odbyły się eliminacje piłki
nożnej i każda z drużyn rozegrała po 2 spotkania.
W sobotnie przedpołudnie podczas meczów finałowych poznaliśmy zwycięzców w dyscyplinie
piłka nożna, a został nim tarnogórski zespół Pasibrzuchów. Następnie przyszła kolej na zmagania
pod koszem i tym razem najlepsza okazała się
drużyna Pasibrzuchów, wyprzedzając Unię Kalety i radzionkowskie Latające Gwoździe. Jak się
później okazało to podczas rozgrywek piłki koszykowej były najbardziej wyrównane spotkania
i do końca nie można było przewidzieć ostatecznej klasyfikacji. Przed ostatnią konkurencją, którą
była siatkówka, dużą przewagę, bo aż 6 punktów
miały Pasibrzuchy, ale było wiadomo, że ta dyscyplina to najsłabszy punkt tego zespołu. Ostatecznie drużyna ta zajęła ósme miejsce i o końcowej klasyfikacji całego turnieju zadecydowało

spotkanie specjalizujących się w siatkówce drużyn Komisariatu z Zabrza i Latających Gwoździ.
To właśnie Gwoździe potrzebowały zwycięstwa
w tym meczu, aby zdobyć mistrzostwo. Niestety
w konfrontacji przy siatce lepszy okazał się Komisariat i dzięki temu Pasibrzuchy z Tarnowskich
Gór cieszyły się z triumfu w Turnieju SKN. Drugie
miejsce przypadło Latającym Gwoździom z Ra-

zwyciężyła debiutantka w naszych zawodach
Lucyna Pietrzyk. Kolejne miejsca wywalczyły
mieszkanki Radzionkowa Dominika Góralczyk
i Marta Wysypoł. Po raz pierwszy w turnieju rozegrana została kategoria juniorek, w której zwyciężyła Paulina Zmarzły przed Julią Marcinkowską i Pauliną Wójcik. W tegorocznych zawodach
mogliśmy oglądać zawodników z wielu okolicznych miast, takich jak: Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry, Mikołów, Katowice, Gliwice, Piekary
Śląskie i Radzionków. Serdecznie zapraszamy do
udziału w kolejnych zawodach. 

Turniej Trzech Dyscyplin

dzionkowa, a trzecie – Unii Kalety. Podczas ceremonii zakończenia każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal, a najlepsze drużyny – puchary. Bardzo pozytywne opinie zawodników
o turnieju i zadowolenie bez względu na zdobyte miejsce przyczyni się z pewnością do tego,
że turniej wpisze się na stałe w kalendarz imprez
radzionkowskiego MOSiR-u. 
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Wizyta w Korei Południowej
Na przełomie września i października
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” wziął
udział w jednym z największych festiwali
folklorystycznych we wschodniej Azji. Zespół wielokrotnie brał udział w podobnych, zagranicznych spotkaniach z folklorem na świecie. Do tej pory odwiedził m.in. Meksyk, USA,
Hiszpanię i Macedonię, tym razem egzotyczne
miasto Cheonan w Korei Południowej.
Organizowany od wielu lat Cheonan World
Dance Festiwal, to jedno z większych folklorystycznych wydarzeń na świecie, którego
celem jest przede wszystkim pielęgnowanie
regionalnych tradycji tańca, pieśni i stroju.
Biorąc udział w tej imprezie artyści występowali obok 20 zespołów z całego świata, w tym
m.in. z Meksyku, Indii, Rosji, Turcji, Bułgarii, Tajlandii, Słowacji i innych.
Zespół z Radzionkowa zaprezentował
m.in. tańce górali żywieckich, suitę tańców
opoczyńskich, tańce warmińskie. Zmagania
odbywały się w wielu kategoriach grupowych
i indywidualnych. Jury doceniło poziom arty-

styczny „Małego Śląska” przyznając, za jego
żywiołowy program III nagrodę podczas parady ulicami miasta Cheonan.
Oprócz występów w Korei, polscy artyści mogli też zapoznać się z egzotyczną dla Europej-

Chwila Nieuwagi
Chwila Nieuwagi to ZESPÓŁ (nie
projekt!), który zwyczajnie tworzy piosenki i gra niezwyczajne
koncerty. Mieszanka stylistyczna,
jakiej dopuszcza się Chwila Nieuwagi, wprawia w zakłopotanie radiowców i speców od marketingu,
równocześnie ciesząc słuchaczy,
którym zapewnia różnorodność
i absolutny brak nudy. Muzyka
zespołu to: żywiołowość folkloru (szczególnie górnośląskiego,
w bardzo ciekawym, nowoczesnym wydaniu), klimatyczność jazzu, nastrojowość piosenki poetyckiej oraz setki innych barwnych
dźwięków, które można usłyszeć
– SŁUCHAJĄC.
W kompozycjach Chwili Nieuwagi
wyłapać można obecność: fortepianu – na którym gra Piotr Kotas,
kontrabasu – Rafał Kierpiec, perkusji
– Marek Sochacki i Bartłomiej Plewka, gitary – Andrzej Czech, a przede
wszystkim nietuzinkowego głosu
żeńskiego należącego do Martyny
Czech. Uwagę przykuwają również
ciekawe teksty – część z nich to
utwory uznanych poetów, pozostałe to teksty własne zespołu.
Utwory zespołu pojawiły się na wielu składankach: „W stronę Krainy
Łagodności”, „Folk się gro”, „Ballady i niuanse” czy „W górach jest
wszystko, co kocham”, a koncerty
grupy odbywały się między innymi na takich scenach, jak: Amfite-

czyka kulturą i tradycjami. Zwiedzili Gyeongbokgung – pałac dynastii Joseon w Seulu,
Narodowe Muzeum Folkloru oraz Narodowe
Muzeum Korei Południowej i zakosztowali
smaków koreańskiej kuchni. 

Cidrowska Jesień Kulturalno-Sportowa

atr w Opolu, Studio im. Agnieszki
Osieckiej Radiowej Trójki, Dom
Muzyki i Tańca w Zabrzu, Studio
Lutosławskiego w Warszawie, Przystanek Woodstock, Seminarium
Duchowne w Katowicach, Krakowski Festiwal Piosenki Studenckiej
i wielu, wielu innych…
W 2011 roku ukazała się debiutancka
płyta, zatytułowana „Niepoprawna
muzyka”, składająca się z kompozycji nagradzanych na licznych festiwalach w latach 2010 i 2011. Zaś
w 2013 roku światło dzienne ujrzał
album „Miszung” z gościnnym
udziałem Macieja Balcara (Dżem),
Jarosława Trelińskiego (Raz Dwa
Trzy) i Darka Sojki (Carrantuohill).
Obie pozycje zostały ciepło przyjęte przez recenzentów i słuchaczy.
Chwila Nieuwagi koncertuje na terenie całego kraju i coraz częściej
gości w radioodbiornikach, dzięki
czemu można posłuchać jej piosenek, nie schodząc do podziemia
tudzież modnego undergroundu.

Andrzej Czech
Gitarzysta-samouk muzykujący z wieloma formacjami, często związanymi
ze sceną rockową. Z wykształcenia
i zamiłowania filozof. Incydentalnie –
poeta. W zespole pełni także rolę menagera, któremu w zapamiętywaniu
terminów koncertów pomaga tzw.
mózg, czyli wokalistka Martyna.

Martyna Czech (niegdyś Kuczera)
Wokalistka obdarzona nietuzinkowym głosem oraz umiejętnością
niebanalnej interpretacji tekstu.
Samouk. Laureatka licznych konkursów recytatorskich i wokalnych.
Gościnnie pojawiała się na scenie
z zespołem Carrantuohill. Pilnuje
porządku na próbach. Chodzący
organizer zespołu.

Piotr Kotas
Pianista jazzowy, kompozytor, autor
musicali, w tym wystawianych na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej: „Pasji”
i „Tego Betlejem nie ma na mapach”,
a także wystawianej w kilku krajach
Europy „Małgorzaty”. Na swoim koncie ma nieskończoną ilość aranżacji
(między innymi dla Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk, zespołu Bracia)

Marek Sochacki
Perkusista, doświadczony muzyk,
członek grupy Carrantuohill wykonującej muzykę irlandzką. Dobra dusza
zespołu.
Rafał Kierpiec
Kontrabasista, młody wzięty muzyk koncertujący zarówno z zespołami poetyckimi, funkowymi, jak
i z orkiestrami symfonicznymi. Poza
Chwilą Nieuwagi koncertuje z BALTIC YOUTH PHILHARMONIC oraz
z zespołem Kablem Owinięci, gdzie
udziela się jako wokalista z szalonym
zacięciem wodzireja.
Zapraszamy 23 listopada, godz. 18.00,
bilety 10 zł. 
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Gala inauguracyjna
w odnowionych
wnętrzach

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA
Po rocznym remoncie CK „Karolinka”,
obejmującym przebudowę i modernizację sali widowiskowej wraz z całym
zapleczem technicznym, nadszedł
czas na prezentację nowej, wyremontowanej sali. Jest to wciąż największa,
a w tej chwili już najnowocześniejsza sala
w powiecie tarnogórskim.
Koncert inauguracyjny odbył się 14 września br. Wieczór rozpoczął się od wspomnień. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowane zostały zdjęcia
ukazujące salę przed remontem, w jego
trakcie i oczywiście po zakończeniu inwestycji. Zainteresowanie wzbudził też
pokaz możliwości nowej sali w zakresie
jakości nagłośnienia oraz ilości i możliwości nowoczesnego oświetlenia. Po
tych demonstracjach nastąpiła krótka
część oficjalna. Zebranych gości przywitali Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta
Radzionków oraz Justyna Konik, dyrektor Centrum Kultury „Karolinka”. W trakcie swoich wystąpień przypomnieli, jak
wyglądał proces modernizacji obiektu:
od napisania aplikacji, przez podpisanie
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, aż po wykonanie
prac remontowych. Wszystkie te działania w sumie trwały kilka lat. Ale najważniejsze, że w końcu się udało.
W części artystycznej wieczoru zaprezentowali się soliści Anna Leśniewska (sopran), Justyna Kopiszka (mezzosopran)
i Oskar Jasiński (tenor) oraz Orkiestra
Śląskiej Operetki Kameralnej pod dyr.
Marzeny Mikuły-Drabek. Koncert poprowadził Jacek Woleński. 

Nagroda „Marka Śląskie”
			 dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa przyznały Zespołowi Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk” nagrodę „Marka-Śląskie” za zasługi dla
województwa śląskiego, w szczególności za promowanie górnośląskich tradycji i folkloru muzycznego w kraju i za granicą.
Zespół był nominowany do nagrody razem z Gliwickim Teatrem Muzycznym i Filharmonią Zabrzańską. Ta druga instytucja otrzymała ostatecznie wyróżnienie.
Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Dzięki odznaczeniu zespół ma prawo używać
w swoich materiałach reklamowych i filmowych
tytuł Zwycięzca Nagrody „Marka – Śląskie” Marszałka Województwa Śląskiego w roku 2014 w kategorii „kultura”. 
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Symfonia
Bożego Narodzenia
Podczas koncertu „Symfonia Bożego Narodzenia” usłyszymy najbardziej reprezentacyjne, wybitne i osławione wątki twórczości
muzyki klasycznej, nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia. Całość rozpocznie barokowe dzieło Arcangello Corelliego – Concerto
Grosso g-moll „Na Boże Narodzenie”.
Anna Noworzyn jest absolwentką Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu prof.
A. Słowakiewicz (dyplom z wyróżnieniem) oraz Filologii Polskiej
na Uniwersytecie Śląskim. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki
(2004). Ukończyła również studia podyplomowe w klasie adt. Ewy
Biegas, a także studia doktoranckie w klasie prof. Jana Ballarina
i adt. Ewy Biegas w macierzystej uczelni.
Laureatka wielu nagród i wyróżnień na krajowych oraz międzynarodowych konkursach wokalnych. Zdobyła m.in.: I wyróżnienie
na Międzynarodowym Konkursie im. Różyckiego w Gliwicach,
II nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach, II nagrodę na
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Halskiej we Wrocławiu,
III nagrodę oraz nagrodę specjalną prof. H. Łazarskiej na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. M. Trnavskiego w Trnavie,
III nagrodę oraz wyróżnienie przyznane przez Zespół Orkiestry
Opery Krakowskiej na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Sari w Nowym Sączu. Od 2006 roku solistka Opery Śląskiej,
współpracowała również z Operą Krakowską. Zadebiutowała partią
Safii w operetce „Baron Cygański” Straussa. Koncertowała z orkiestrą Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Polską Filharmonią Sinfonia Baltica, Orkiestrą Muzyki
Nowej oraz Orkiestrą Kameralną AUKSO. 

5 grudnia w „Karolince” szykuje się prawdziwa uczta dla
wszystkich koneserów kunsztu śpiewaczego. Zapraszamy na
ekskluzywny koncert w wykonaniu utalentowanej sopranistki, tegorocznej laureatki Złotej Maski w kategorii rola wokalno-aktorska
za rolę Elizy w musicalu „My fair lady“ – Anny Noworzyn. Towarzyszyć jej będzie czterech znakomitych muzyków tworzących Gentle Quartet. Recital odbędzie się w ramach Festiwalu IX Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.

Spotkanie z tą wyjątkową muzyką
na Boże Narodzenie odbędzie się
w Centrum Kultury „Karolinka”
plac Jana Pawła II 2 w Radzionkowie
5 grudnia 2014, w piątek, o godzinie 19.00.
Bilety w cenie: 15 zł
do nabycia w impresariacie ośrodka.

Arabeska

Finał Grand Prix

Po zakończonym remoncie sali widowiskowej, kilka stałych pozycji z repertuaru Centrum Kultury „Karolinka”, zawieszonych
z powodu remontu, powraca do kalendarza kulturalnego instytucji, a co za tym idzie regionu. Jedną z nich jest „Arabeska”, czyli festiwal tańca nowoczesnego. W tym roku festiwal odbędzie się
6 grudnia – w Mikołajki. Szczegóły dotyczące festiwalu: regulamin
i karty zgłoszenia już wkrótce zostaną umieszczone na stronach „Karolinki” www.karolinka.art.pl oraz na stronie festiwalu pod adresem
www.arabeska.art.pl. Zapraszamy do udziału! 

Miłośników szachowych rozgrywek zapraszamy na czwarty
i ostatni etap rozgrywek XIII Grand Prix Radzionkowa w Szachach 2014, który odbędzie się 8 listopada o godz. 9.00 w Centrum
Kultury „Karolinka”. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są elektronicznie na stronie turnieju www.chessarbiter.com do godziny 23.00
dnia poprzedzającego turniej lub w dniu rozgrywek do godziny 8.45.
W rozgrywkach GP mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na
miejsce zamieszkania. Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na
posiadaną kategorię szachową czy przynależność klubową. Turnieje rozgrywane będą w systemie szwajcarskim, na dystansie 7 rund,
z tempem 15 minut dla każdego zawodnika. 

powraca do „Karolinki”
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Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych

Narodowe Czytanie
Już po raz drugi uczniowie ZSPG włączyli
się do zainicjowanej przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego akcji „Narodowe Czytanie”. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Chociaż ogólnopolska akcja
odbyła się w sobotę 6 września, w zespole
szkół trwała prawie dwa tygodnie. Założeniem
tegorocznej edycji akcji było przybliżenie Polakom twórczości Henryka Sienkiewicza, głównie „Trylogii”. W związku z tym, w bibliotece
szkolnej wyeksponowano książki pisarza, które
uczniowie mogli swobodnie przeglądać oraz
czytać w czasie przerw i po lekcjach. Na godzinach wychowawczych poszczególne klasy
spotykały się w bibliotece i słuchały fragmentów relacji z warszawskiego Ogrodu Saskiego,
gdzie odbywało się publiczne czytanie „Trylogii” zainaugurowane przez parę prezydencką
miały też możliwość wysłuchania fragmentów
lektur: „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżacy”,
„Quo vadis”. Najmłodszym uczniom zaprezen-

towano krótkie utwory Sienkiewicza zawarte
w książce „Baśnie i legendy”.
Mimo, że język Sienkiewicza dla młodego
pokolenia jest nieco archaiczny, jest barwny

i pełen humoru. Spotkania w bibliotece miały służyć rozbudzeniu motywacji do czytania
książek historycznych oraz zrozumieniu potrzeby organizowania tego typu imprez. 

Hiszpański Uczniowie naszego LO na rykowisku
dla
mieszkańców

16 października w Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich odbyło się
pierwsze spotkanie mieszkańców Radzionkowa chcących
uczyć się języka hiszpańskiego. Zajęcia organizowane przez
CK „Karolinka”, Urząd Miasta oraz
Liceum Ogólnokształcące cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Na pierwsze spotkanie przybyło
ponad 20 uczestników w różnym
wieku, z dużą przewagą młodzieży studiującej i pracującej. Po
części organizacyjnej nastąpiły
zajęcia, na których uczestnicy poznali podstawowe wyrazy i zwroty, przeprowadzali krótkie dialogi
oraz tłumaczyli proste zdania.
Kolejne spotkania będą odbywały się w czwartki od 16.15 do 17.45.
Zapraszamy! 

15 września wybraliśmy się na
pierwszą szkolną wycieczkę.
Obiektem naszych zainteresowań były, po raz kolejny, gody jeleni. W stronę Pawełek – miejsca
naszego obozowania – wybraliśmy się wczesnym popołudniem.
Gdy dojechaliśmy pociągiem
na miejsce, czekał nas marsz do
schroniska. Następnie wyruszyliśmy w las, gdzie po kilkudziesięciu minutach dotarliśmy nad
jezioro. Rozpaliliśmy ognisko
i zjedliśmy pyszne kiełbaski. Po-

tem grupa kilkunastu chętnych
wybrała się z profesorem Holewą
oglądać rododendrony, a także
wspiąć się na leśną ambonę. Obserwowaliśmy również gwiazdy
i ich konstelacje, a także słuchaliśmy ryku jeleni. Gdy dołączyliśmy do grupy, ogrzaliśmy się ciepłem dogasającego już ogniska
i wszyscy wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Dojście do schroniska
pięknie oświetlał nam księżyc,
nie były potrzebne nawet latarki.
Na miejscu podzieliliśmy się na

dwie grupy i jedna z nich spała
w budynku, a druga na świeżym powietrzu, pod gwiazdami.
W oddali było jeszcze słychać
porykiwania jeleniowatych. Nie
spaliśmy długo, bo pobudka była
już o 5.30. Trochę zaspani poszliśmy na pociąg i dojechaliśmy do
Radzionkowa. Trzecie rykowisko
naszego ogólniaka uważam za
udane i z radością czekam na kolejne tego typu wypady. 
Marta Wysypoł kl. 2
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Młodzi fotografowie
i reporterzy
zdobywają doświadczenie

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych swoją twórczą, niepowtarzalną działalność rozpoczęła
nowa klasa o innowacyjnym profilu fotograficzno-dziennikarskim. Uczniowie Gimnazjum nr 2 weszli w trzyletni program zmagań
z aparatem i długopisem.
Twórcą programu jest nauczycielka ZSPG mgr Ewa Wrona. Wychowawcą grupy została mgr Joanna Boncol. Pozostałymi opiekunami
są: Teresa Kandzia oraz Marian Gołąbowski. Wszyscy nauczyciele interesują się fotografią, dziennikarstwem, filmem; mają doświadczenie,
ukończone kursy, szkoły, toteż uczniowie biorą udział w profesjonalnych zajęciach. Młodzież ma do dyspozycji dobrze wyposażone szkolne studio fotograficzne, pracownię fotodziennikarską ze stanowiskami studyjnymi, a także sprzęt szkolny.
W ramach programu uczniowie mają trzy dodatkowe przedmioty:
edukację fotograficzną, w trakcie której zapoznają się z historią, teorią
fotografii; edukację dziennikarską, na której zgłębiają historię mediów
i poznają gatunki dziennikarskie itp. oraz warsztaty fotodziennikarskie – najbardziej twórcze i rozwijające zajęcia. Zajęcia prowadzi Ewa
Wrona. Podczas zajęć uczniowie m.in. tworzyli pierwowzór aparatu –
camerę obscura, przyglądali się zjawiskom fizycznym w soczewkach
obiektywów, poznawali budowę różnych aparatów, robili zdjęcia studyjne. W najbliższej przyszłości gimnazjaliści odwiedzą redakcję prasową, drukarnię, radio. W planach będą także zajęcia filmowe, graficzne czy językowe oraz warsztaty dziennikarskie.
Dla młodzieży organizowane są plenery fotograficzne, na których
można zdobyć wiele nowych doświadczeń. Pierwszy z nich odbył się
3 września w Świerklańcu. Tam odbyła się krótka lekcja fotografii, ćwiczenia kompozycyjne oraz pierwsze próby fotografowania przyrody.
Kolejny plener odbył się 29 września i miał miejsce na terenie Ogrodów Kapias w Goczałkowicach. Zajęcia były niezwykle ciekawe, gdyż
oprócz sprzętu uczniowie zabrali kostiumy i mogli pracować z modelką oraz parą młodą. Uczniowie utrwalali w kadrach emocje, stylizowali sceny, dokumentowali wydarzenia. Był to dobry czas integracji
i współdziałania.
Klasa fotograficzno-dziennikarska jest jedyną taką na Śląsku. Mamy
z czego być dumni. Miejmy nadzieję, że uczniowie rozwiną w sobie ciekawość świata i kiedyś o nich usłyszymy. 
Oliwia Bujoczek

Rewizyta
W dniu 16 września br. zorganizowane zostało wspólne spotkanie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radzionkowie wraz z reprezentantami Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koszęcinie.
Wydarzenie to, poza promocją kluczowych dla miasta Radzionków
miejsc (tj. Muzeum Chleba, Kościoła pw. św. Wojciecha czy Parku na
Księżej Górze), miało na celu pogłębianie integracji pomiędzy organizacjami, wymianę dobrych praktyk, pomysłów na zaktywizowanie
seniorów czy realizację kolejnych inicjatyw.
Wspólna biesiada (z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak grillowanie,
śpiewanie wspólnych pieśni) odbywająca się w Parku Księżogórskim,
była odpowiedzią na wcześniejsze zaproszenie przez prezesa PKZERiI
w Koszęcinie pana Edwarda Blatonia. Wizyta reprezentantów Radzionkowa odbyła się 22 lipca, a we wspólnym zwiedzaniu atrakcji turystycznych Koszęcina wzięły udział aż 103 osoby!
Cykl wzajemnie organizowanych imprez ma otwierać drogę do nowych przedsięwzięć, spotkań seniorów, wycieczek oraz pogłębiania
przyjaźni pomiędzy miastami. 
Emerytka

Uczniowie na
zagranicznych stażach

Grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Radzionkowie w październiku odbyła czterotygodniowy staż
za granicą. Naukę zawodu młodzież szlifowała w wybranych firmach
Irlandii Północnej w mieście Derry. Celem projektu „Zagraniczny staż
drogą do sukcesu zawodowego” jest podniesienie szans uczestników na znalezienie pracy w sektorze usług poprzez stymulowanie
mobilności oraz wyposażenie w szeroki zakres wiedzy, umiejętności
i kompetencji potrzebnych w przystosowaniu się do permanentnie
zmieniającego się rynku pracy. Staż przebiegał zgodnie ze standardami europejskimi i pozwolił na poszerzenie kompetencji zawodowych,
społecznych i personalnych oraz międzykulturowych. Uczestnicy doskonalili język angielski oraz poznali kulturę i obyczaje Irlandii Północnej. Dodatkowym atutem stażu była możliwość zdobycia kwalifikacji
zawodowych potwierdzonych certyfikatem. 
Krystyna Dziuk
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Języki świata nie są nam obce
30 września w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych odbyła się pierwsza edycja konkursu o nazwie „Języki Świata”.
Była ona skierowana do uczniów gimnazjum i szóstych klas szkoły podstawowej.
Projekt miał na celu uświadomienie, jak wielka jest różnorodność języków na świecie oraz gdzie i w jakim języku można się porozumieć. Główną ideą wydarzenia była promocja nauki języków obcych. W konkursie,
składającym się z jednego etapu, uczestniczyło około dwudziestu osób.
Test składał się z trzydziestu pytań zamkniętych, a uczestniczący mieli 45
minut na uporanie się z zadaniami. Każdy uczeń mógł przygotować się
z materiałów zamieszczonych na wskazanych stronach internetowych.
– Pytania były bardzo łatwe tylko wtedy, jeśli ktoś się dobrze przygotował
do konkursu – mówi Angelika Karlak z klasy trzeciej gimnazjum.
Na najlepszych czekały cenne nagrody rzeczowe, a mianowicie: innowacyjne kalendarze z terminarzem na rok 2015 oraz audiobooki do
nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz przybory szkolne. Dla
wszystkich pozostałych czekała słodka niespodzianka i specjalne zaświadczenie o uczestnictwie w quizie.
Oficjalne wyniki ogłoszone zostały 15 października w ZSPG. Wtedy
także wręczono nagrody. Dziękujemy wszystkim sponsorom: miastu
Radzionków oraz firmom: Multiplaner, IntegraIH, iMindMap Software,
A-Z BIURO i Panu Łukaszowi Przewoźnikowi za zorganizowanie „Języków Świata”. Liczymy na kolejne edycje.
Marta Łukaszewska,
Grzegorz Krzemiński

Zaginął Twój pies? Wymiana uczniów
radzionkowskiego gimnazjum
Zauważyłeś błąkającego się po okolicy
bezdomnego psa? Zadzwoń do nas!

W przypadku, gdy zaginie Twój pupil
lub gdy zauważysz zabłąkanego,
ezdomnego psa – zadzwoń:
Urząd Miasta Radzionków,
Referat Ochrony Środowiska tel. 32 388-71-59
Straż Miejska w Radzionkowie,
tel. 32 389-96-96
Komisariat Policji w Radzionkowie,
tel. 32 389-25-10
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie
gminy Radzionków przekazano
w drodze zamówienia publicznego
Firmie Handlowo-Usługowej
Mariusz Jurczyk z siedzibą w Zawierciu.
Przedsiębiorca ten współpracuje z dwoma
schroniskami, do których przewożone są
bezdomne psy z terenu naszej gminy, tj.:
• Schronisko dla zwierząt „Azyl”
prowadzone przez Panią Beatę Kowalczyk
ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851-55-11, tel. kom. 603-850-137
www.schronisko.ustronet.com
• Fundacja Zwierzyniec w Wieluniu
ul. Wieluńska 108, Szczyty, 98-355 Działoszyn
tel. 508-215-083
W przypadku, gdy zostaje wyłapane zwierzę mające
właściciela, to można je odebrać w schronisku
w terminie 14 dni od dnia wyłapania.

W dniach 1-3 października społeczność Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie gościła, w ramach rewizyty, młodzież wraz z opiekunkami z Gimnazjum nr 1 z miasta partnerskiego Boguszów-Gorce.
Pierwszy dzień wizyty rozpoczęliśmy powitaniami i zapoznaniem gości z programem wizyty.
Następnie uczniowie zaprosili koleżanki i kolegów do swoich rodzinnych domów. Po obiedzie, który spożyli w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II i zwiedzaniu kościoła pw. św. Wojciecha, goście udali się do Muzeum Chleba, z którego wyszli zachwyceni. Druga część dnia upłynęła w nastroju sportowo-rekreacyjno-integracyjnym. Spotkaliśmy się w sali MOSiR-u, gdzie
reprezentacje obu szkół wzięły udział w cyklu gier i zabaw. Goście zwiedzali też najciekawsze
miejsca okolic Radzionkowa. Udali się do zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga i zażyli kąpieli
w basenach tarnogórskiego Aqua Parku. Wieczorem, na Księżej Górze odbyło się spotkanie
integracyjne osób zaangażowanych w realizację tej wizyty partnerskiej. Trzeciego dnia nasi
goście odwiedzili naszą szkołę i wzięli udział w lekcjach otwartych. Miłą niespodzianką dla
uczniów klasy I c była lekcja języka angielskiego prowadzona przez nauczycielkę z Boguszowa-Gorców. Po wizycie w szkole nasi goście udali się do siedziby władz Radzionkowa,
gdzie spotkali się z burmistrzem miasta Gabrielem Toborem. Podczas spotkania uczniowie
podzielili się wrażeniami z pobytu w Radzionkowie. Gospodarz miasta przybliżył obecnym
historię Radzionkowa oraz opowiedział o miejscach, które warto zwiedzić i poznać, zachęcając tym samym do kontynuowania projektu wymiany partnerskiej uczniów. Kolejną atrakcją
wizyty był pobyt w radzionkowskim Centrum Kultury „Karolinka”. Po powrocie do budynku
szkoły nastąpiła najsmutniejsza część wizyty partnerskiej – pożegnanie.
Kończąc relację z wymiany partnerskiej uczniów posłużę się parafrazą cytatu zamieszczonego na pamiątkowych koszulkach, które przygotowali dla nas nasi goście: „W Radzionkowie o Boguszowie każdy się dowie”. Tak! Mamy nadzieję, że również „W Boguszowie o Radzionkowie każdy się dowie” i że Wasze radzionkowskie wspomnienia będą dobre i ciepłe.
Uczniowie naszej szkoły podkreślili, że najcenniejsza w projekcie była możliwość poznania
koleżanek i kolegów oraz nawiązania nowych przyjaźni. Z uśmiechem wspominali wspólnie
spędzone chwile oraz próby Boguszowian w posługiwaniu się gwarą śląską.
mgr Weronika Sitarz,
zastępca dyrektora Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 25 września 2014 roku na XLVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLVIII/454/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
2. Uchwałę Nr XLVIII/455/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
3. Uchwałę Nr XLVIII/456/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, iż w dniu 30 października 2014 roku na XLIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLIX/457/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014 -2025;
2. Uchwałę Nr XLIX/458/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
3. Uchwałę Nr XLIX/459/2014 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2015;
4. Uchwałę Nr XLIX/460/2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2015;
5. Uchwałę Nr XLIX/461/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/117/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego;
6. Uchwałę Nr XLIX/462/2014 w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2017;
7. Uchwałę Nr XLIX/463/2014 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska;
8. Uchwałę Nr XLIX/464/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Radzionków;
9. Uchwałę Nr XLIX/465/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżaw na czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XLIX/466/2014 w sprawie programu współpracy na rok 2015 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego;
11. Uchwałę Nr XLIX/467/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Dzień otwarty

Przedstawiciele gmin wspierających finansowo budowę Centrum

15 października, w budynku dawnego dworca PKP w Radzionkowie, gdzie powstaje Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, odbył się „dzień otwarty”.
Na zaproszenie burmistrza miasta Gabriela Tobora, przedstawiciele włączonych w projekt gmin,
przyjechali obejrzeć stan budowy oraz zapoznać się z koncepcją architektoniczną całego muzeum.
W budynku przyszłego muzeum wciąż trwają prace budowlane. Przybyli goście mogli zobaczyć
kolejne, remontowane sale i usłyszeć o planowanych w nich ekspozycjach. Szczegółowo opowiedział o niej Mieczysław Koszka, przedstawiciel firmy wykonawczej całego projektu.
Uroczyste otwarcie muzeum planowane jest na luty 2015 roku w 70. rocznicę deportacji Ślązaków
w głąb Rosji. 
(MBJ)

Nowe drzewa
Radzionkowskie tereny zieleni wzbogaciły
się o kilkaset nowych okazów drzew i krzewów. W październiku 2014 r. Urząd Miasta Radzionków zlecił posadzenie 532 dużych drzew
i 230 krzewów – przetarg wygrała firma Blumkowsky Sp. z o.o. z Łubnian, a wartość usługi
wyniosła 108.169,00 zł. Nasadzono naturalne
i ozdobne odmiany lip, klonów, buków, grabów,
brzóz, leszczyn, jarzębów i głogów oraz krzewy
z rodzajów szakłak, dereń, głóg i śnieguliczka.
Nasadzenia wykonano m.in. w pasach zieleni
wzdłuż ulic Unii Europejskiej, Objazdowej, Artura i Nieznanego Żołnierza, na plantach przy
ul. Skotnickiej, w rejonie parku przy ul. Miedziowej oraz na terenie ogrodu botanicznego na
Księżej Górze. Posadzone drzewa i krzewy stanowią tzw. nasadzenia zastępcze za zieleń usuniętą w latach poprzednich w ramach inwestycji miejskich, w tym budowy ul. Księżogórskiej,
a także za usunięte drzewa martwe i zagrażające
bezpieczeństwu. Nowe nasadzenia wzbogacają
zieleń miejską, która na terenach silnie zurbanizowanych pełni szereg pozytywnych funkcji,
spośród których najważniejsze to zmniejszanie
poziomu zapylenia atmosfery, zmniejszanie
efektu miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększanie
wilgotności powietrza w suche i gorące dni,
a także poprawa estetyki miasta.
Michał Gwóźdź
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PISZĄ DO KURIERA

Ogólnopolski projekt w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Szkoła Współpracy
Trwają prace nad projektem współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie na lata 2015-2017. Przedsięwzięcie powstaje dzięki udziałowi w szkoleniach i warsztatach zespołu zadaniowego
6 RUN (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli)
w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.
9 czerwca 2014 r. zespół zadaniowy 6RUN
(rodzice: Agnieszka Jasiok i Krystyna Juraś,
uczniowie: Szymon Jasiok i Aneta Rabsztyn oraz nauczyciele: z-ca dyrektora szkoły
Weronika Sitarz i Barbara Skiba) wziął udział
w pierwszym, dwudniowym spotkaniu
szkoleniowym w Katowicach. Kolejne spotkanie warsztatowe odbyło się 11 września.
Poświęcone było analizie obecnego stanu
współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów
szkoły, planowaniu działań wzmacniających
współpracę oraz opracowaniu elementów
programu współpracy. Warsztaty poprzedziła głęboka analiza i diagnoza obecnego stanu i poziomu współpracy uczniów,
rodziców i nauczycieli w naszej placówce
oraz ich oczekiwań w tym zakresie. W październiku wdrożone zostały pierwsze elementy programu, wypracowane podczas
pierwszego warsztatu (w naszej placówce
było to przygotowanie, organizacja i realizacja rewizyty uczniów Gimnazjum z miasta
partnerskiego Boguszów-Gorce). Ostatnie
spotkanie warsztatowe odbędzie się 7 listopada. Warsztat poświęcony będzieł ewaluacji wprowadzonego działania, planowaniu
kolejnych działań oraz tworzeniu Programu
Współpracy dla Gimnazjum.
Efektem udziału naszej szkoły w projekcie
będzie wypracowany dokument dwuletniego Programu Współpracy, uwzględniający
zarówno oczekiwania społeczności szkolnej, jak i założenia Koncepcji Pracy Szkoły
na lata 2013-2018, który po pozytywnym
zaopiniowaniu przez rodziców, uczniów
i nauczycieli zostanie wdrożony do realizacji w naszej placówce. Program ten będzie użytecznym narzędziem do dalszego
rozwijania współdziałania po zakończeniu
udziału szkoły w projekcie ogólnopolskim.

Wdrożenie Programu Współpracy zaowocuje otrzymaniem przez szkołę Certyfikatu
„Szkoła Współpracy” wystawionego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ostatnim etapem udziału szkoły w projekcie będzie możliwość udziału w orga-

W ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, uczniowie radzionkowskiej Szkoły
Podstawowej nr 1 zorganizowali
na początku października akcję
„STOP Przemocy”. Dzieci z klas
I-III wzięły udział w pogadankach i zajęciach profilaktycznych. Zorganizowali także na
pl. Letochów niecodzienny happening. Widok dzieci składających przechodniom szczere życzenia, aby w codziennym życiu
nikt nie doświadczał przemocy,
dziecięca autentyczność, oddanie sprawie były bezcenne i bardzo wzruszające. Dziękujemy! 

nizowanym w ramach projektu Konkursie
Dobrych Praktyk na najlepsze Programy
Współpracy. 
Weronika Sitarz,
zastępca dyrektora Gimnazjum
im. O. Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Akcja:
STOP przemocy!
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Młodzi szachiści
na starcie ligi szachistów

W Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 16 października odbył się pierwszy
turniej VIII edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego. Do zawodów
zgłosiło się 33 uczniów z siedmiu szkół. Cykl będzie składał się z trzech turniejów po pięć rund
z czasem gry 15 minut na każdego zawodnika.
Turniej przebiegał bardzo sprawnie, w czym duża zasługa organizatorów i opiekunów poszczególnych grup. Najlepszy wynik uzyskali „rutyniarze”, choć mają dopiero po 10 lat: Mateusz Lichorad i Bartłomiej Niedbała, gromadząc 4½ pkt z pięciu partii. Trzecie miejsce zajęła
Alicja Białek (4 pkt). Cieszy udział zawodników z nowych szkół z Nakła Śląskiego, Boruszowic, Miedar oraz Radzionkowa! Podczas turnieju konkurencją dla najlepszych szachistów
były dziewczyny, które w klasyfikacji indywidualnej osiągnęły znakomite wyniki, plasując się
w czołówce turnieju. Bardzo dobrze wypadli debiutanci: Alicja Białek z SP nr 9 w Tarnowskich
Górach, Bartłomiej Niedbała z Miedar i Łukasz Potempa z Radzionkowa.
W kwalifikacji drużynowej po pierwszym turnieju prowadzi Szkoła Podstawowa nr 9 z Tarnowskich Gór (14½ pkt), przed Szkołą Podstawową z Boruszowic (13½ pkt) i Szkołą Podstawową nr 13 ze Strzybnicy (13 pkt). Przypomnijmy, że w klasyfikacji drużynowej liczyć się będzie
wynik trzech zawodników i jednej zawodniczki. Komplet wyników można znaleźć na stronie:
www.karolinka.art.pl.
Serdeczne podziękowania dla organizatorów za przyjęcie szachistów i udostępnienie sali
oraz opiekunom i sędziom Henrykowi Banasikowi i Rudolfowi Sobczykowi.
Kolejny turniej odbędzie się 19 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy, a finałowy turniej w Tarnogórskim Centrum Kultury 14 maja 2015 r. Początek rozgrywek o godz. 10.00.
Organizatorami Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego są: Urząd Miasta Tarnowskie Góry, UM Radzionków, Starostwo Tarnogórskie, Klub Szachowy Strzybniczanka,
Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR Radzionków i Tarnogórskie Centrum Kultury. 
Zanotował:»
Rudolf Sobczyk

Sprostowanie
W poprzednim numerze Kuriera Radzionkowskiego (wydanie sierpniowo-wrześniowe, nr 4)
omyłkowo przekazałem informację, że moja żona Gabriela jest aktualną wicemistrzynią świata
w tenisie ziemnym w swojej kategorii wiekowej. Za ewidentną pomyłkę przepraszam moją żonę
Gabrielę i wszystkich czytelników Kuriera. Moja żona, mimo wielu sukcesów sportowych, tytułu
wicemistrzyni jeszcze nie zdobyła, ale życzę Jej tego z całego serca.
Andrzej Sławik
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Ruch Radzionków

Ruch Radzionków
zdominował
rozgrywki
Kiedy w sierpniu informowaliśmy o rozpoczęciu przez piłkarzy Ruchu Radzionków rywalizacji w czwartej lidze śląskiej
od pewnego zwycięstwa z RKS Grodziec,
nasi piłkarze bronili się jeszcze przed
określaniem ich mianem faworytów
rozgrywek. Nikt nie przypuszczał wtedy,
że czeka nas fantastyczna seria wygranych
meczów, która szybko wywinduje żółtoczarnych na pozycję dominatora ligi. Nie
może jej podważyć nawet nieco słabsza
forma, jaka przyjdzie na radzionkowian dopiero na przełomie września i października.
Oto wygrane przez żółto-czarnych mecze:
2:0 ze Slavią w Rudzie Śląskiej (Cepek i Zaborowski), 3:0 z Przyszłością Ciochowice (samobójcza, Urbainczyk, Sadowski), 4:1 w anulowanym potem meczu wyjazdowym z LKS
Kamienica Polska (Cepek, Buchcik, Urbainczyk 2), 4:1 z Polonią Poraj (Urbainczyk 3, Cepek), 3:0 z Górnikiem w Czeladzi-Piaskach
(Sadowski, Cepek 2), 3:2 z Concordią Knurów
(Urbainczyk 2, Dziewulski), 4:0 z Zielonymi
Żarki (Franiel, Cepek, Rocki, samobójcza),
a w międzyczasie w Pucharze Polski: 12:0
z Przyszłością Nowe Chechło (Urbainczyk 5,
Rocki 2, samobójcze 2, Sadowski, Cziba, Suchecki), 7:1 z LKS Żyglin (Lipiński, Urbainczyk
2, Buchcik, Rocki, Cziba 2) i 5:1 z Iskrą Lasowice (Szramek, samobójcza, Rocki, Urbainczyk, Trzcionka).
Wraz z opisanym we wcześniejszym numerze meczem z RKS Grodziec,dało to aż jedenaście kolejnych wygranych, co najprawdopodobniej jest najlepszym początkiem
sezonu w całej historii klubu. I dopiero potem przyszedł słabszy okres. Ruch najpierw
pożegnał się z Pucharem Polski, przegrywając z ŁKS Łagiewniki 0:1, potem – już w lidze – co prawda minimalnie wygrał z Unią
w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach 1:0
(Buchcik), by w dwóch meczach zebrać już
tylko punkt, remisując z Rakowem II Częstochowa 1:1 (Rocki) i przegrywając z Gwarkiem
w Tarnowskich Górach 2:4 (Urbainczyk, Sadowski).
Rehabilitacja za porażkę w derbach była
bardzo efektowna. Ruch rozgromił bowiem
Fortunę Gliwice aż 8:0 (Buchcik i Urbainczyk
po 2, Dębski, Franiel, Sadowski, Rocki). W następnej kolejce żółto-czarni przywieźli cenne 3 punkty z Koniecpola, gdzie pokonali
miejscową Pilicę 2:0 (Rocki, Sadowski). Po tej
wygranej Ruch praktycznie zapewnił sobie
tytuł Mistrza Jesieni. 
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Ruch Radzionków

MKS Sokół Radzionków

Trudne początki w II lidze
O tym, że Polska pokonała wielką potęgę męskiej siatkówki – Brazylię i została Mistrzem
Świata wie chyba każdy, kto choć w najmniejszym stopniu interesuje się życiem sportowym. A czy mieszkańcy Radzionkowa wiedzą, że również w naszym mieście mamy drużynę, która rozpoczęła swoją przygodę w II lidze kobiet?

27 września rozpoczęły się rozgrywki, w których zawodniczki naszego miejskiego klubu
MKS Sokół Radzionków pod okiem trenera
Krzysztofa Duszy debiutowały na scenie II ligi,
podejmując walkę w Opolu. Obecnie zespół tworzy 11 dziewczyn: Karolina Kuliś (kapitan zespołu),
Joanna Górecka, Agnieszka Kasperek, Karolina
Kmita, Izabela Kmiecik, Katarzyna Rudzka, Jolanta
Skorupa, Adriana Świstek, Karolina Trepka, Agata
Zjeżdżałka, Martyna Zysk.
Pierwszy drugoligowy sprawdzian z drużyną SMS
LO nr 2 Opole okazał się jednak zbyt nerwowy
i stresujący dla podopiecznych Krzysztofa Duszy,
bo pomimo walki, uległy i przegrały swój pierwszy
mecz w sezonie 3:0. Kolejną szansę na zwycięstwo
MKS Sokół Radzionków miał podczas meczu we
własnej hali, podejmując Sokół 43 AZS AWF Katowice. Hala zgromadziła wielu kibiców, ale sam doping
niestety nie wystarczył dziewczynom do pokonania rywalek z Katowic i również przegrały 3:0. Nie
potwierdziła się też zasada „do trzech razy sztuka”,
gdyż i w trzecim spotkaniu lepsza okazała się drużyna Olimpii z Jawora. Zespół składa się z ambitnych dziewczyn, a trzy porażki na początek sezonu,
z trzema najlepszymi drużynami z poprzedniego
sezonu, zmobilizują je do cięższej pracy na trenin-

gach oraz wyeliminowania błędów, dzięki czemu
będą mogły ze spokojem i pewnością osiągać sukcesy. Trzymamy za nasze dziewczyny kciuki i oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na kolejne mecze. Wstęp zawsze jest darmowy.
***
KADETKI NA PODIUM
W dniu 27 września jeszcze przed inauguracją II ligi,
odbył się w hali MOSiR-u Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków (kadetek).
W turnieju wzięły udział najlepsze drużyny z naszego rejonu. Turniej otworzył Dariusz Wysypoł – przewodniczący Rady Miasta i życzył wielu sportowych
emocji. Nasza drużyna pod wodzą nowej trener
Anny Garus wywalczyła drugie miejsce. Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju.
***
15 października powstała najmłodsza grupa naborowa. Zapraszamy wszystkie dziewczęta chcące
rozpocząć wielką przygodę z piłką siatkową. Zgłoszenia oraz wszystkie pytania proszę kierować do
trener Aleksandry Gałęziok pod nr tel. 510 282 894.
***
Informacje o kolejnych spotkaniach można znaleźć
na stronie: www.sokol.radzionkow.pl 
(AŚ)

2,8 mln zł
dla Ruchu
Radzionków

W Radzionkowie działa kilkanaście klubów
sportowych, m.in.
w takich dyscyplinach
jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
judo, jeździectwo,
tenis ziemny i badminton. Wśród nich są UKS
i KS „Ruch” Radzionków i to one otrzymują
największe wsparcie
finansowe z Urzędu
Miasta.
W mijającej kadencji kluby
te mogły liczyć na wsparcie finansowe, które łącznie
wyniosło około 2,8 mln zł!
Na tę kwotę składają się środki przeznaczone na dotacje
w związku z organizowaniem
zajęć dla dzieci i młodzieży,
stypendia sportowe, promocję miasta przez sport, zysk
z tytułu zarządzania targowiskiem (około 1,35 mln zł).
Dodatkowe środki – w wysokości ponad 53 tys. zł – pochodziły z oszczędności klubów m.in. na wynajmie hali
sportowej MOSiR-u i dzierżawy targowiska.
Pozostałe radzionkowskie
organizacje pozarządowe
na działania związane z organizowaniem wydarzeń sportowych otrzymały w latach
2011-2014 około 360 tys. zł
finansowego wsparcia. Pieniądze te przeznaczone były
na organizowanie wydarzeń
sportowych, promocję przez
sport oraz stypendia sportowe. Korzyści z oszczędności
na wynajmie hali sportowej
MOSiR dla wszystkich pozostałych klubów sportowych
wyniosły około 29 tys. zł. 
(ŁK)

