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Dzień Edukacji Narodowej

Święto nauczycieli i... uczniów
Dzień Edukacji Narodowej jest ogólnopolskim świętem obchodzonym
co roku 14 października. W tym dniu
szczególnie docenia się pracę nauczycieli, dyrektorów i pracowników
szkół – ich wkład w naukę i wychowanie młodzieży.
W naszym mieście główne uroczystości odbyły się w Centrum Kultury „Karolinka”. Oprócz
nauczycieli i uczniów, przybyli także goście
honorowi – przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, Rady Miasta Radzionków oraz
radzionkowskich placówek oświatowych.
Obchodom przewodniczyli burmistrz miasta
Gabriel Tobor oraz dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie Joanna
Kwiecińska.
– Dzisiejsze święto jest okazją, żeby podziękować
Państwu za całoroczną pracę na rzecz oświaty. Zawód nauczyciela to wyzwanie, ponieważ
oznacza bycie autorytetem w świecie, w którym
ich brakuje. To wy dźwigacie na sobie brzemię
nie tylko kształcenia, ale również wychowania
naszej młodzieży, która jest przyszłością miasta i kraju. Wszystkim nauczycielom i uczniom

Burmistrz wręczył nagrody nauczycielom. Uhonorowano także najlepszych uczniów
serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów
– mówił podczas uroczystości burmistrz Gabriel Tobor.
Nauczycielom, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki dydaktyczno-wychowawcze, Gabriel
Tobor wręczył nagrody Burmistrza Miasta
Radzionków. W tym roku wyróżnione zo-

stały: Aneta Miś (Przedszkole nr 4), Adela
Truchlewska (Szkoła Podstawowa nr 1), Ewa
Biskup, Małgorzata Ligoń (Szkoła Podstawowa nr 2), Weronika Sitarz oraz Ewelina Podzimska-Czerniewicz (Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka).
str. 3

Zapowiedź

Inwestycje

Barbórka tradycyjnie

Prace na Lotników

„Pobudką górniczą” rozpoczną się tegoroczne obchody barbórkowe. W niedzielę, 4 grudnia o godz. 5.30 w kilku miejscach miasta orkiestra górnicza wykona
utwory dedykowane czynnym i emerytowanym pracownikom kopalń, a także ich
rodzinom. O godz. 9.30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą się godzinki ku czci
św. Barbary, po których o godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św.
w intencji górniczej braci.
Składanie wiązanek kwiatów w kaplicy św. Barbary na terenie Miniskansenu górniczego w Rojcy odbędzie się następnego dnia – w poniedziałek. Na godz. 11.00
zaplanowano tradycyjną biesiadę górniczą w restauracji Figaro. Górnicy (mieszkańcy Radzionkowa) zainteresowani udziałem w biesiadzie będą mogli odbierać
bezpłatne wejściówki od 23 listopada w Referacie Promocji Miasta i Aktywności
Społecznej Urzędu Miasta (p. 19, II piętro).
Obchody organizowane są przez Urząd Miasta Radzionków oraz Klub Emerytów
Górniczych w Radzionkowie. Więcej informacji pojawi się na plakatach. 
(ŁK)

Z końcem listopada zakończy się przebudowa ul. Lotników. Prace obejmują wykonanie jezdni z kostki betonowej na długości ok. jednego kilometra wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych, a także budowę
obustronnych chodników i zjazdów.
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wprowadzona
zostanie też nowa organizacja ruchu ograniczająca prędkość do 40 km na godzinę. Dzięki temu powinno zwiększyć się bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonawcą
zadania jest Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o.,
Sp. k. z siedzibą w Radzionkowie. Koszt całej inwestycji to
ponad 1 mln zł. Projekt dofinansowany jest w połowie ze
środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, a w połowie z budżetu gminy. 
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Przed nami
DUŻE INWESTYCJE
rozmowa z Bernardem Skibińskim
wiceburmistrzem Radzionkowa

Koniec roku to dobry czas na podsumowania. Czy wszystkie inwestycje zaplanowane na 2016 rok udało się zrealizować?
Zdecydowanie tak. Do realizacji pozostały dwa zadania. Pierwsze to wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na Księżej Górze. Zakładaliśmy jego wymianę po turnieju piłki nożnej IO CUP. W tej chwili, po
sprawdzeniu podbudowy, określamy niezbędny zakres prac. Niestety, czas
oczekiwania na trawę to minimum dwa miesiące. Te prace wymagają też
sprzyjających warunków atmosferycznych. Dlatego też prawdopodobnie
ich wykonanie możliwe będzie dopiero na wiosnę przyszłego roku. W tym
roku planowaliśmy również rozpocząć przebudowę powiązanych funkcjonalnie ciągów ulic Przyjaźni, Wiosennej i Wspólnej. W tegorocznym budżecie mamy zabezpieczoną kwotę ponad 900 tysięcy złotych na część
drogową inwestycji. Środki te jednak zostaną przesunięte na rok przyszły
w związku z przygotowywanym przez radzionkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej wnioskiem na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań
wodno-kanalizacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidywane
na początek przyszłego roku, dlatego też zdecydowaliśmy się wykorzystać możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel i przesunąć
w czasie termin realizacji naszej inwestycji. Poza tym kilka zadań jest jeszcze w trakcie realizacji.
Jakie to inwestycje?
Najważniejsza to przebudowa ulicy Lotników. W kontekście tej inwestycji
analizujemy nasze możliwości finansowe. Chcemy jeszcze w tym roku kompleksowo wyremontować łącznik ulicy Sikorskiego, będący przedłużeniem
ulicy Lotników. Trwają także prace związane z budową budynku socjalnego
przy ulicy Nieznanego Żołnierza. Uzgadniane są też warunki dokumentacji
projektowych dotyczących rozbiórki wiaduktu kolejowego na ulicy Przyjaźni i wymiany dachu na budynku przy Sobieskiego 2. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń przejdziemy do etapu realizacji robót budowlanych.
Wyzwaniem dla miasta będzie rewitalizacja tzw. Kolonii Hugona. Na
ten cel Radzionków ma otrzymać pięć milionów euro w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Na jakim etapie znajduje się procedura pozyskiwania tych funduszy?
Pierwszym krokiem w kierunku aplikowania o te środki jest opracowanie
Gminnego Programu Rewitalizacji. To bardzo ważny dokument, w którym
trzeba najpierw wskazać negatywne zjawiska społeczne występujące na
obszarze zdegradowanym, a dopiero w drugiej kolejności jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Inaczej rzecz ujmując: to z potrzeby działań społecznych (miękkich) muszą wynikać działania infrastrukturalne (twarde). To
warunek bezwzględny. Dopiero tak opracowany dokument pozwala nam
startować w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
W sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzone były już

konsultacje społeczne. Jakie postulaty zgłaszali mieszkańcy? Czy zostały one uwzględnione i kiedy możemy spodziewać się ostatecznej
wersji dokumentu?
Projekt dokumentu jest już gotowy. Od 14 października do 14 listopada
trwają konsultacje nad tym projektem. Jednocześnie prowadzone są konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Termin składania uwag w tym przypadku upływa 18 listopada. Wracając do projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji, procedura jego uzgadniania nie kończy
się na konsultacjach społecznych. Dokument ten musi jeszcze zostać zaopiniowany przez organy wskazane przez ustawodawcę, a jest ich kilkanaście. To kolejne minimum 14 dni.
Pyta Pan jakie postulaty zgłaszali mieszkańcy i czy zostały one uwzględnione w GPR? Przypomnę tylko, że w maju został zakończony proces ustawowych konsultacji dotyczących obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji, które w naszym przypadku są tożsame. W efekcie złożonych
uwag, rozszerzony został obszar rewitalizacji w dzielnicy Rojca o ulice Wandy i Lawendową. Oczywiście przy tej okazji, w ramach badań społecznych,
zostały zebrane wszystkie uwagi pozwalające prawidłowo określić diagnozę potrzeb, zarówno w sferze infrastruktury technicznej, jak i społecznej.
Przy okazji zachęcam do przeczytania szczególnie wywiadów z mieszkańcami dotyczących negatywnych zjawisk społecznych, gdzie pojawiają się
elementy rozwiązań systemowych, na przykład przymusu odpracowywania czynszów najemcom niepłacącym za mieszkania. Tego rodzaju rozwiązań nie dopuszcza ustawodawca i nie możemy ich wykorzystać. Natomiast
wszystkie potrzeby dotyczące problemów społeczno-funkcjonalno-przestrzennych i technicznych zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania, które już realizujemy, to jest wykonania dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę siedmiu budynków przy ulicy
Kużaja i jednego przy ulicy Sikorskiego 4, wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej.
Jakie prace modernizacyjne będą prowadzone w zakresie rewitalizacji osiedla Hugona?
Zakres prac remontowych budynków jest bardzo szeroki i inny dla każdego z nich. Można powiedzieć, że będziemy modernizować od piwnicy po
dach. W szczególności prace obejmą: wykonanie hydroizolacji i termoizolacji ścian przyziemia wraz z położeniem nowych posadzek w piwnicach
i nowych tynków, po wcześniejszym wykonaniu instalacji elektrycznej
i oświetlenia. Zaplanowaliśmy także: wykonanie nowych drzwi komórek lokatorskich i opasek wokół budynków; hydrościeralne czyszczenie elewacji
z uzupełnieniem ubytków w cegłach; przemurowanie pęknięć; wymianę
stolarki okiennej i drzwi wejściowych na klatkach schodowych; wymianę
instalacji wodociągowej (piony) wraz z indywidualnym opomiarowaniem
każdego lokalu i możliwością odcięcia dopływu wody z klatki schodowej,
a także wymianę pionów kanalizacyjnych i instalacji elektrycznej na klatkach schodowych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną remonty generalne klatek schodowych (zbicie i wykonanie nowych tynków na ścianach
i suficie, malowanie, wykonanie nowego oświetlenia, renowacja poręczy,
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Przebudowa
wiaduktów coraz bliżej
Od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad opracowaniem
dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu przy ul. Zejera,
prowadzącego na tzw. „Górkę”.
Przygotowuje ją Firma Inżynierska
GF-MOSTY G. Frej z siedzibą w Piekarach Śląskich.
– Wykonana została już wstępna koncepcja
rozwiązania tego poważnego problemu komunikacyjnego. Wszczęto też już postępowanie administracyjne w Regionalnej Izbie
Ochrony Środowiska w Katowicach w celu
sporządzenia oceny środowiskowej – mówi
Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
Koszt dotychczas przeprowadzonych prac
to ponad 125 tys. zł. Po zakończeniu wszyst-

kich procedur i uzyskaniu stosownych pozwoleń, ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Przypomnijmy, że według
planów, modernizacja polegać będzie na
stworzeniu dwukierunkowego ruchu pod
wiaduktem. W tym celu poszerzona zostanie jezdnia do dwóch pasów ruchu o szerokości trzech metrów każdy. Dodatkowo
wykonane zostaną dwustronne chodniki.
Od maja trwają również prace projektowe
dokumentacji rozbiórki wiaduktu za „Blachutem”. Opracowanie wykonuje pracownia projektowa PROJBUD z Katowic. W październiku został przekazany do akceptacji
gminie projekt budowlany, który został zaakceptowany i na dniach ma zostać złożony
w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę. Jeśli uda się uzyskać stosowne pozwolenia, to prawdopodobnie od końca tego roku może będzie
można swobodnie jeździć na „Górkę”. 

Przed nami DUŻE INWESTYCJE
dokończenie ze str. 2
podestów i schodów), a także przebudowane zostaną dachy z instalacją odgromową
(przemurowane będą też kominy wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi). Ten katalog dotyczy części
wspólnych budynków, niemniej prace budowlane w zależności od potrzeb będą prowadzone również w samych lokalach mieszkalnych. Wymagamy, żeby dokumentacja
projektowa uwzględniała wytyczne obejmujące zalecenia z obowiązkowych przeglądów
technicznych budynków.
A co z zagospodarowaniem przyległego
terenu?
W ramach działań rewitalizacyjnych stworzona zostanie struktura komunikacyjnorekreacyjna. Działania obejmą obszar o powierzchni około ośmiu hektarów. Planowane
prace to między innymi: wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa deptaków, parkingów, chodników, ścieżek rekreacyjnych,
edukacyjnych, rowerowych, stworzenie strefy
rekreacyjno-sportowej z urządzeniami zabawowymi, małą architekturą i nowymi zieleńcami. Całość objęta ma zostać monitoringiem
wizyjnym.
Zgodnie z wymogami unijnymi, oprócz re-

Zapowiedź

Dzień
Niepodległości
Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy
na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w piątek 11 listopada.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 w kościele pw. św. Wojciecha Mszą św. w intencji Ojczyzny,
ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Radzionków. Po jej zakończeniu o godz. 10.30 na Forum Miejskim przy Placu Letochów rozpocznie się składanie
wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców
Śląskich. Uroczystość uświetni występ Chóru Szkolnego Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
oraz Parafialnej Orkiestry Dętej w Radzionkowie.
Wiersz Juliusza Słowackiego wyrecytuje Patrycja
Janta, uczennica radzionkowskiego LO. Organizatorami są Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników
„Radar” i Urząd Miasta Radzionków. Zachęcamy do
udziału w obchodach, a organizacje pozarządowe,
szkoły i instytucje do wystawienia pocztów sztandarowych. 

Święto nauczycieli
i... uczniów
dokończenie ze str. 1

witalizacji budynków, niezbędne jest też
prowadzenie tzw. projektów miękkich,
skierowanych do mieszkańców rewitalizowanych obszarów. Czy wiadomo już, jakie
przedsięwzięcia będą realizowane?
Przedsięwzięcia zostały wypracowane we
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
mającymi zamiar uczestniczyć w ich realizacji. Są określone w projekcie GPR. Jeszcze raz
zachęcam do jego przeczytania. Projekt dokumentu można znaleźć na stronie urzędu
miasta. Planowane działania zasadniczo dotyczą wszystkich grup wiekowych. Dla dzieci
proponujemy długofalowe programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz
wzmacniające i rozwijające u nich prawidłowe
postawy poprzez wdrożenie środowiskowych
form opieki. Osobom w wieku produkcyjnym,
zagrożonym wykluczeniem społecznym,
zaproponujemy zwiększenie aktywności
społecznej i zawodowej poprzez wzrost dostępności do rynku pracy, przygotowanie do
zawodu, wypracowanie i utrwalenie nawyku
pracy. Chcemy też skierować nasze działania
w kierunku zapewnienia usług społecznych
osobom starszym, wraz ze specjalistyczną
opieką. 
Rozmawiał:
Dominik Wójcik

W trakcie uroczystości nagrodą Śląskiego Kuratora
Oświaty odznaczona została Iwona Mliczek, pracująca na co dzień w Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka.

Wyróżnieni uczniowie

Święto Edukacji Narodowej to również okazja, aby
nagrodzić absolwentów pochodzących z naszego
miasta za ich osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury czy sportu. W tym roku nagrodę I stopnia otrzymała Wiktoria Kwiotek ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Radzionkowie. Nagrodą II stopnia uhonorowano
czwórkę uczniów z radzionkowskiego Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka: Zuzannę Manię,
Michała Lecieja, Mateusza Hajdę i Bartosza Niewiadomskiego, a także uczennicę Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich – Martę
Wysypoł. Nagrody III stopnia trafiły w ręce: Doroty
Kuśmierzak, Daniela Kiczki i Bartłomieja Sznobera ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie,
Marty Posmyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie, Bartosza Kucharewicza z Katolickiej
Szkoły Podstawowej w Katowicach, Alana Różyckiego, Marcela Różyckiego, Dominiki Porwolik,
Magdy Niejodek i Agnieszki Potempy z Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
oraz Julii Kulasińskiej z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie. 
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Opowieści z podróży

Tanie i efektywne spalanie

Przy szczelnie wypełnionej sali konferencyjnej Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku odbył się w niedzielę, 25 września, Festiwal
Podróżniczy „4 Strony Świata”.

W ramach programu walki z niską emisją, w Centrum
Kultury „Karolinka”, 6 października odbyło się spotkanie
z ekspertami dotyczące ekologicznego i ekonomicznego
palenia w domowych piecach.

Publiczność miała okazję wysłuchać ciekawych prelekcji trzech podróżników związanych z Radzionkowem o tym, jak żyje się w najdalszych
zakątkach świata. Marcin Juraszek, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, opowiadał o specyfice stanu Waszyngton. Kuba Giołbas
przybliżył egzotyczny świat chińskich prowincji, a ks. Krzysztof Kurzok
dzielił się doświadczeniami z podróży po krańcach Oceanu Indyjskiego,
m.in. do Indonezji i na Madagaskar.
To jednak nie były jedyne spotkania mieszkańców z podróżnikami. Tydzień wcześniej w Centrum Kultury „Karolinka” odbył się Festiwal Podróżniczy „Za Horyzontem”. Bohaterami wydarzenia byli Joanna i Artur
Morawcowie, którzy odwiedzili już sześć kontynentów oraz Krzysztof
Błażyca, który opowiedział o krajach Afryki Wschodniej. 
(ŁK)

Niska emisja to szkodliwe pyły i gazy powstające w lokalnych kotłowniach węglowych i domowych piecach grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w sposób nieefektywny.
Spotkanie poprowadzili Łukasz Biegiesz i Julian Olewicz, członkowie
grupy Czyste Ogrzewanie, która zajmuje się edukowaniem lokalnych
społeczności w zakresie ekonomicznego i ekologicznego palenia
w piecach. Licznie przybyli mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jaki
sposób palenia w piecach jest najbardziej przyjazny środowisku. Eksperci przekonywali, że zmieniając sposób palenia na tzw. „odgórny”,
można wyprodukować więcej ciepła i równocześnie zaoszczędzić.
– Kiedy rozpalamy ogień od góry, a więc żar znajduje się na szczycie paleniska, sprawiamy, że części lotne węgla przechodzą przez ogień i ulegają spaleniu. Z kolei w kotle, w którym ogień rozpalony jest metodą „od
dołu”, części lotne, stanowiące około 30 procent składu węgla, ulatniają
się do atmosfery wraz z dymem. Efektem jest nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale także straty w portfelu. Prawie 1/3 węgla, zamiast się
spalić, „ucieka” do atmosfery – wyjaśnia Łukasz Biegiesz.
Mieszkańcy mogli też zobaczyć, jak w praktyce wygląda ten proces.
Przed „Karolinką” ustawiono dwa kotły, w których ogień rozpalono
dwiema metodami – tradycyjną, czyli „od dołu” oraz ekologiczną
– „od góry”. Kocioł, który rozpalono pierwszą metodą, produkował
mnóstwo dymu, natomiast drugą – niewielkie ilości. 

Zapowiedź

Świąteczny jarmark
Tradycją wielu polskich miast są jarmarki świąteczne.
Radzionków kilka lat temu także przyłączył się do tej
akcji, zapraszając mieszkańców do skorzystania z bogatej
oferty wystawców.
Nie inaczej będzie i w tym roku. Na świąteczne zakupy zapraszamy
między 9 a 11 grudnia. W tych dniach na Placu Letochów stanie kilkanaście specjalnych stoisk, w których będzie można zakupić artykuły
spożywcze, ozdoby świąteczne i upominki. Nie zabraknie też części artystycznej. W piątek, 9 grudnia, wystąpią m.in. Kataryniarz Śląski oraz
orkiestra dęta. Dzień później świąteczne piosenki wykonają radzionkowskie chóry. W kolędowym repertuarze zaprezentują się też dzieci
i młodzież radzionkowskich szkół i przedszkoli. Na scenie pojawią się
także przedstawiciele organizacji pozarządowych. W niedzielę będzie
można posłuchać Parafialnej Orkiestry Dętej oraz Jacka Kieroka, który
wystąpi ze specjalnym recitalem. Najmłodsi będą mogli pozować do
zdjęcia ze św. Mikołajem. Szczegółowe informacje na temat tegorocznego jarmarku będą dostępne na stronie: www.radzionkow.pl oraz na
plakatach. 
(ŁK)

Program pilotażowy

Zapłać kartą w urzędzie
Urząd Miasta Radzionków bierze udział w pilotażowym projekcie
w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego
celem jest akceptacja płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem
terminali POS w jednostkach administracji publicznej. Prace nad
upowszechnieniem projektu prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa
S.A. we współpracy z Ministrem Rozwoju. Do końca roku w kasie
naszego Urzędu można płacić za pomocą karty płatniczej, zarówno
tradycyjnie, jak i zbliżeniowo. Akceptowane są także płatności z wykorzystaniem kodów BLIK, pozwalających na realizację transakcji bez
użycia portfela i gotówki za pomocą telefonu komórkowego. 
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Mundurowy piknik

Okno na... człowieka

Sprzęt i możliwości działania policji, straży miejskiej,
straży pożarnej, straży granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, celników, wojska oraz grup rekonstrukcji
historycznej mogli podziwiać mieszkańcy Radzionkowa
10 września, podczas siódmej edycji Pikniku Służb
Mundurowych.

Do 28 października w Centrum Kultury „Karolinka”
prezentowana była wystawa amatorskiej twórczości
malarsko-plastycznej Ireny Czerny, zatytułowana
„Sztuka jest oknem na człowieka”.

fot. Artur Skraba

W trakcie pikniku odbyła się uroczystość przekazania 12. Drużynie
Harcerskiej „Oręż” z Radzionkowa historycznego proporca z lat 40. XX
wieku. Proporzec władzom miasta przekazał w kwietniu 1999 roku Józef Senkała.

Przekazanie proporca 12. Drużynie Harcerskiej „Oręż”
Proporzec pochodzi prawdopodobnie z pierwszych lat powojennych.
Z posiadanych informacji wynika, że został ocalony przez druha Alfreda Eugeniusza Senkałę. Harcerz ukrył proporzec przed konfiskatą
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, podczas rewizji przeprowadzonej w harcówce w 1950 r. Z jednej strony proporca widnieje krzyż
harcerski z lilijką i dewizą CZUWAJ, zaś na odwrocie głowa lwa oraz
hasło „Jednością silni”.
Dla uczestników pikniku wystąpiły Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Bytomia oraz grupa Efekt. Były też gry planszowe i symultany
szachowe. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki.
Na zakończenie pikniku uczestnikom imprezy wręczone zostały pamiątkowe statuetki. 

Stypendia przyznane
Aż 36 sportowców z Radzionkowa otrzymuje stypendia za dotychczasowe wyniki i osiągnięcia. Jest to też nagroda za skuteczne
promowanie miasta podczas imprez odbywających się nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Przy decyzji o przyznaniu
pomocy finansowej pod uwagę brane są także plany startów i przygotowań do zawodów. Pieniądze, decyzją burmistrza miasta i komisji stypendialnej, przyznane zostały na okres czterech miesięcy – od
września do grudnia br. Łącznie na ten cel przeznaczono 34 tys. zł z budżetu gminy. Stypendia trafiają do zawodników uprawiających takie
dyscypliny jak: piłka nożna, siatkówka, judo, pływanie, kajakarstwo
oraz tenis ziemny. 
(ŁK)

Artystka pochodzi z Tarnowskich Gór, jednak od lat mieszka w Radzionkowie. Z zawodu jest krawcową. Jest członkiem grupy artystycznej „Art-Klub”, działającej w ramach Klubu Emerytów, Absolwentów i Sympatyków „Energetyk-Elektronik” w Bytomiu. Pani Irena
malarstwem i plastyką interesowała się od czasów młodości. Marzyła
o studiach artystycznych. Niestety sytuacja rodzinna uniemożliwiła
jej realizację planów. Dopiero na emeryturze mogła w pełni poświęcić się swoim artystycznym pasjom. Oprócz malowania, zajmuje się
także twórczością plastyczną, wykonuje m.in. witraże, lampy, biżuterię artystyczną techniką Tiffaniego. Chętnie też fotografuje. W trakcie
wernisażu licznie przybyli goście z Radzionkowa, Bytomia, Chorzowa
a nawet z... Opola, mieli okazję podziwiać prace malarskie, plastyczne
i fotograficzne artystki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły bogato zdobione lampy. Wieczór uświetnił występ Marioli Konieczny, która
swoimi „śpiewanymi wierszami” podbiła serca publiczności. Inicjatorką wystawy była Elżbieta Sochacka – Senior Roku 2015, która od 20 lat
prowadzi Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków „EnergetykElektronik”. Patronat nad wystawą sprawował burmistrz Radzionkowa
Gabriel Tobor. 

Padł rekord!
W Radzionkowie, po raz kolejny, Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” zorganizował akcję poboru krwi.
W sobotę, 3 września, pod Urzędem Miasta Radzionków pojawiła się
rekordowa liczba chętnych do oddania krwi – aż 66 osób. Po badaniach lekarskich, krew pobrano 48 osobom.
Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej odsłonie akcji krwiodawstwa. Krew będzie można oddać 3 grudnia w godzinach od 9.00 do 14.00. Każdy uczestnik otrzyma paczkę ze słodyczami, a także talon na obiad ufundowany przez gminę. 

Objazdowa jest gotowa
We wrześniu zakończyła się modernizacja ul. Objazdowej (na odcinku od nr 1 do 23). W ramach zadania wymieniono prawie 500 m. kw. powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z frezowaniem na głębokości 4 cm.
Koszt inwestycji to 28 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. 
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Budynki
Tagoru znów
w zarządzie gminy
Burmistrz Miasta Radzionków
Gabriel Tobor oraz starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Brudziak
wraz z wicestarostą Marianem
Szukalskim 12 października podpisali akt notarialny o przeniesieniu
nieodpłatnie na rzecz Radzionkowa budynku i otoczenia byłego
Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych, tzw. Tagoru
przy ul. Knosały 113.
Przekazanie Tagoru naszej gminie
to efekt wszczęcia w 2014 roku procedury wyjaśniającej sposób korzystania
przez powiat z nieruchomości. Przypomnijmy, że zabudowania przy ul. Knosały
113, należące do naszej gminy, zostały przekazane umową darowizny Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach w 2003
roku. Zgodnie z § 4 aktu notarialnego,
nieruchomość została darowana powiatowi z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych związanych z prowadzeniem
szkół publicznych należących do powiatu. Po tym, gdy mieszczący się w budynku
Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych przestał działać, stało się oczywiste,
że starostwo nie wykorzystuje przedmiotu
darowizny w sposób określony w akcie notarialnym.
W lipcu br. burmistrz Gabriel Tobor złożył w obecności notariusza oświadczenie odwołujące darowiznę z 2003 roku
i wzywające Zarząd Powiatu do zwrotu
nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych postępowań budynek wrócił do gminy. Powiat będzie realizował
dotychczasowe zadania w budynku,
na podstawie umowy użyczenia obowiązującej, do 31 sierpnia 2017 roku. Obecnie
w budynku mieści się Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, filia
Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury oraz część Wieloprofilowego Zespołu Szkół.
W najbliższym czasie władze Radzionkowa podejmą działania związane
z zagospodarowaniem terenu boiska
z przeznaczeniem na cele edukacyjnosportowe. Budynek z kolei przeznaczony zostanie na funkcje edukacyjne dla
mieszkańców Radzionkowa. 
(ŁK)

Śląski Ogród Botaniczny

Rozbudowa kolekcji
dendrologicznej
i roślin ozdobnych
W ostatnim czasie teren ogrodu miejscami
przypominał wykopaliska. A to z powodu
realizacji projektu „Rozbudowa kolekcji
dendrologicznej i kolekcji roślin ozdobnych
ŚOB w Radzionkowie. Etap I”.
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ogrodowa zieleń wzbogaciła się o nowe atrakcyjne gatunki. W sporej ilości przybyły różnorodne
krzewy ozdobne, m.in. liczne odmiany dereni oraz
różaneczników. W sumie kolekcja dendrologiczna powiększyła się o przeszło 500 sztuk
różnych gatunków i odmian krzewów liściastych oraz o prawie 200 sztuk drzew i krzewów
iglastych. Wśród nich są solitery, czyli pojedyncze egzemplarze sadzone samotnie, które
zwykle osiągają duże rozmiary, a także liczne gatunki okrywowe – gęsto krzewiące się, pokładające, ścielące się po ziemi, docelowo tworzące zwartą darń. Mają za zadanie, dzięki
szczelnemu okryciu powierzchni ziemi, uniemożliwiać rozwój chwastów, zastępując tym
samym trawnik. Nowością jest powstała właśnie kolekcja pnączy. W tym celu w dolnej części ogrodu wybudowano z drewna modrzewiowego dwudziestometrowej długości pergolę. Będą ją oplatać powojniki, glicynie, winorośle, bluszcze, chmiel i inne. Jesień to także
idealna pora na sadzenie cebul roślin kwitnących wiosną, tzw. geofitów. Wysadzono ich
w tym sezonie prawie 1300 sztuk.
Mamy nadzieję, że przezimują szczęśliwie pod ziemią i wiosną zachwycą nas swoją obecnością. Jako pierwsze, już w lutym, powinny pokazać się kwiaty przebiśniegów (śnieżyczka przebiśnieg). 
Julia Góra
edukator w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie

Komunikat PGK
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 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 o:
•• odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków
gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych itp.,
•• ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
•• zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych (zasuwy,
studnie wodomierzowe),
•• utrzymanie 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
pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,
•• oczyszczanie 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 niezabezpieczenia przed okresem zimowym, odbiorca poniesie koszty
związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Kolejny IO Cup za nami

Turniej
trzech dyscyplin
SKN – Siatka-Kosz-Noga, czyli Turniej trzech
dyscyplin na stałe wpisał się w kalendarz imprez
sportowych radzionkowskiego MOSiR-u. Zawodnicy
w dziesięcioosobowych składach muszą wykazać się
wszechstronnymi umiejętnościami sportowymi oraz
dobrą kondycją. Turniej rozegrany został 30 września
i 1 października.
W pierwszym dniu dziewięć drużyn rywalizowało w siatkówce, grając
równocześnie na trzech boiskach. Najlepszym zespołem okazała się
Kadra Bobrek Bytom, znana z sukcesów w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej „Ciderplas”. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się drużyny
startujące w „Ciderplasie” – System Bułgarski i ZWS Bytom. Świetnie
również zaprezentowała się ekipa radzionkowskich „weteranów” występująca pod nazwą Rojca, zdobywając czwarte miejsce.
W drugim dniu ruszyły rozgrywki w piłce nożnej. Tutaj ponownie
najlepsi byli zawodnicy Kadry Bobrek Bytom, tym razem wyprzedzając zespoły 13 i ZWS Bytom. Wydawało się, że zwycięzcy dwóch
konkurencji bez problemów triumfują w klasyfikacji generalnej. Kadrze Bobrek Bytom wystarczyło zająć piąte miejsce w koszykówce.
Sport bywa jednak nieprzewidywalny. Zawodnicy OKKS z Orzecha,
którzy do tej pory zajmowali dwukrotnie ostatnie miejsca, okazali się
w ostatniej dyscyplinie zdecydowanie najlepsi, wyprzedzając drużyny
System Bułgarski i ZWS Bytom.
W ostatecznym rozrachunku najbardziej wszechstronną ekipą okazali się zawodnicy Systemu Bułgarskiego, którzy w koszykówce i siatkówce zajęli drugie, a w piłce nożnej czwarte miejsce. Na finiszu wyprzedzili znakomicie dysponowaną Kadrę Bobrek Bytom, która mimo
dwóch zwycięstw w piłce nożnej i siatkówce, kompletnie poległa
w koszykówce, zajmując dopiero siódme miejsce. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy ZWS Bytom, co bardzo im pasowało,
ponieważ w każdej kolejnej konkurencji również zajmowali trzecie
miejsca.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy wzorowej kondycji fizycznej
i wszechstronnych umiejętności, a licznie zgromadzonym kibicom
dziękujemy za gorący doping. 

Zakończyły się rozgrywki piłkarskiego turnieju Inicjatywa
Obywatelska Cup 2016. We wrześniowe weekendy
zawodnicy zrzeszeni w amatorskich drużynach
rywalizowali na boisku na Księżej Górze.
W tym roku w zawodach wzięło udział 16 drużyn, które najpierw rozgrywały mecze grupowe. W półfinałach znaleźli się zawodnicy Stroszka, KTG Śląsk, Dako Dom i United Masbit. Obydwa mecze o wejście do
finału zakończyły się tym samym rezultatem – 4:2. W finale znaleźli
się gracze Stroszka i United Masbit. W zaciętym spotkaniu o pierwsze
miejsce lepsi okazali się piłkarze Stroszka, którzy pokonali United 3:2
i triumfowali w całym turnieju. W tzw. „małym finale”, czyli meczu
o trzecie miejsce, do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich lepsi okazali się reprezentanci zespołu Dako Dom, pokonując KTG 4:2.
Z roku na rok poziom rozgrywek jest coraz wyższy, a drużyny przygotowują się do turnieju przez kilka miesięcy. Dla wielu zespołów, które
występują w amatorskich ligach w województwie śląskim, IO Cup to
zwieńczenie sezonu, dlatego każdy piłkarz wkłada w turniej maksimum swoich możliwości. 

Zapowiedź

Zagrają z okazji
Dnia Niepodległości
Już po raz szósty nasza hala będzie gościła amatorskie drużyny
piłki nożnej halowej z całego województwa. Zawodnicy będą rywalizowali z okazji Dnia Niepodległości. Turniej odbędzie się w sobotę,
19 listopada. W tym roku piłkarze powalczą o puchar „Ecika”, czyli popularnego Mariana Janoszki, który w swojej bogatej piłkarskiej karierze bronił barw między innymi KS „Ruchu” Radzionków czy GKS Katowice, z którym zdobył Puchar Polski.
Turniej z roku na rok jest coraz mocniej obsadzony. Swój udział w najbliższej edycji potwierdziły trzy zespoły, które rok temu uplasowały się
w pierwszej czwórce turnieju. Ekipa United Masbit będzie starała się
obronić tytuł mistrzowski, który wywalczyła w zeszłym roku, w finale
pokonując drużynę Autor Team z Siemianowic Śląskich. Do rywalizacji
zgłosił się też zespół, który w ostatniej edycji zajął czwarte miejsce –
KTG Śląsk. Zobaczymy też ekipę UKS „Ruch” Rodzice, która wzbudziła
sympatię publiczności swoją ambitną postawą i dobrą zabawą.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej do kibicowania zespołom. 
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Talentiada
po raz siódmy!
Konkurs Talentów „Tatentiada” już
po raz siódmy zagości w Centrum
Kultury „Karolinka”. Dokładnie 19 listopada o godz. 12.00. Dlaczego organizujemy konkurs? Wychodzimy
z założenia, że talent jest jak diament, który trzeba oszlifować. A najlepiej ten proces wychodzi podczas
konfrontacji w pełnym scenicznym
świetle przed żywą publicznością.
W konkursie mogą wziąć udział
wykonawcy indywidualni i zespoły
sceniczne (maks. czteroosobowe).
Główna nagroda „Talentiady”, czyli
Grand Prix VII Konkursu Talentów
„Talentiada 2016”, to – poza nagrodą rzeczową – możliwość prezentacji swoich umiejętności wokalnych
na scenie głównej podczas Dni Radzionkowa 2017.
Szczegółowe informacje
na temat konkursu dostępne
są na stronie:
www.karolinka.art.pl

Kabaretowi
bogowie
Bogowie to tegoroczny, premierowy
program Kabaretu Młodych Panów.
Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie na kabaretowej scenie,
Młodzi Panowie nie próżnują i zdobywają kolejne szczyty w swoim
dorobku artystycznym. Wywodzą
się z Rybnika i doprowadzają do łez
– ze śmiechu oczywiście – fanów nie
tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Ich społeczno-obyczajowy humor, z dużą dawką ironii i dystansu
do tego, co aktualnie się dzieje, sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono wiernych fanów, ale także
uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe laury we wszystkich liczących
się konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ na czele.
Mimo licznych sukcesów i ugruntowanej już pozycji w kabaretowym
świecie, nie spoczywają na laurach –
stale się rozwijają, ciągle odkrywają
swoje kabaretowe... możliwości.
9, 10 listopada, godz. 19.00,
bilety: 60 zł

W krainie łagodności
Legendarna grupa muzyczna Stare Dobre Małżeństwo zagościła w Centrum
Kultury „Karolinka” 8 października br. Fani zespołu mogli usłyszeć największe
i najpopularniejsze piosenki, ale i najnowsze utwory z płyty „Kompresja ciszy”.
Niezmienny skład muzyczny złożony z artystów: Krzysztofa Myszkowskiego
– założyciela i lidera grupy, Bola Pietraszkiewicza oraz Romana Ziobry, gwarantował spełnienie wszystkich wymagań i oczekiwań publiczności. Muzycy
prezentowali swoją twórczość przy akompaniamencie gitar, kontrabasu, bolo,
cymbałów oraz harmonijki ustnej. Całość koncertu okraszona była niebanalnymi komentarzami do piosenek, co łączyło utwory w spójną całość. 

Lunch o północy w „Karolince”
„Lunch o północy” to próba przyjrzenia się temu co nas podnieca,
bawi i intryguje.
W szesnastą rocznicę ślubu Roman zaprasza do swojego jeszcze niewykończonego
domu poznaną przez internetowy portal
parę, by urządzić wspólne frywolne party. Tajemnicze spotkanie ma być niespodzianką i prezentem dla jego żony Barbary. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia,
że do ich nowego lokum trafiają niewłaściwi ludzie. Omyłkowe spotkanie staje się
pretekstem do opowieści o małżeńskich
związkach, miłości, seksie i marzeniach,
głęboko skrywanych w naszej podświadomości. Wyjątkowo zabawny spektakl
w gwiazdorskiej obsadzie (Joanna Kurowska, Anna Oberc, Piotr Gąsowski, Paweł
Królikowski) zobaczymy w „Karolince”
30 listopada. Przedstawienie wyreżyserował Jakub Przebindowski. 

30 listopada, godz. 19.00, bilety: 85 zł parter/80 zł balkon

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Koncert
Ani Dąbrowskiej
Ania Dąbrowska jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek ostatniej
dekady. Wokalistka, kompozytorka, autorka
tekstów, producentka. Łącznie sprzedała
ponad 200 tys. płyt. Jest laureatką ośmiu Fryderyków, a także wielu innych nagród branżowych. Popularność i uznanie publiczności
doskonale oddają cztery statuetki otrzymane podczas koncertów TOP w ramach festiwalu Top Trendy.
Jak śpiewa w jednej z nowych piosenek – nic
nie musi. To raczej my musieliśmy czekać
na nowy materiał Ani Dąbrowskiej, tym razem wyjątkowo długo. Płyta dla „Dla naiwnych marzycieli” powstawała przez pół roku,
w czterech różnych warszawskich studiach,
z udziałem kilkunastu muzyków.
– W dużej mierze związane było to z procesem
uczenia się przeze mnie produkcji muzycznej.
Wszystko chciałam wypróbować na własnej
skórze i na własnym portfelu. Przemieszczałam się z miejsca na miejsce i sprawdzałam,
co z tego wyjdzie – tak Ania Dąbrowska wspomina proces tworzenia i rejestracji materiału.
Jak brzmi na żywo, będzie można przekonać
się w „Karolince” w niedzielę 27 listopada. 

27 listopada, godz. 18.00, bilety: 60 zł parter/55 zł balkon

Zabawa z Akcentem
W niedzielę 13 listopada na scenie „Karolinki” wystąpi kultowy
zespół disco polo – Akcent. Nazwa zespołu wywodzi się od sylab nazw pierwszych zespołów
Zenona Martyniuka – Akordu
oraz Centrum.
Przez 10 lat (z przerwą w latach 1991–1993)
jego skład tworzyli Zenon Martyniuk –
wokalista zespołu, który do dzisiaj należy
do grupy – oraz klawiszowiec Mariusz Anikiej.
W 1999 roku zespół opuścił Mariusz Anikiej.
Od tego czasu Zenon Martyniuk występował z Arturem Kirpszą, a od 2003 roku nowym partnerem scenicznym Martyniuka
jest Ryszard Warot. 

13 listopada, godz. 16.00, bilety: 55 zł parter/45 zł balkon

Bridget Jones 3
Na trzecią filmową część niekończących się miłosnych zawirowań
w życiu Bridget Jones fani na całym świecie czekali lata. Laureaci
Oscara: Renée Zellweger i Colin
Firth powracają w kontynuacji ikonicznej komedii o miłosnych i zawodowych przygodach Bridget
Jones, autorki najzabawniejszego
pamiętnika w historii kina i literatury. Od premiery pierwszej filmowej
części minęło 14 lat, Bridget to dziś
zupełnie inna kobieta. Dobiega
pięćdziesiątki, zamiast szelestu
kartek w jej pamiętniku, usłyszymy
raczej odgłos stukania w klawiaturę laptopa. Tak, Bridget Jones
idzie z czasem! Ok, może nie radzi
sobie z tym doskonale, bo czas ten
wpływa także na jej urodę, ale przy
dobrym drinku staje się królową
facebooków, instagramów, snapchatów i innych mediów społecznościowych.
6 listopada, godz. 18.00,
bilety: 12 zł

Wołyń
Ojciec Zosi postanawia wydać
ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc
na to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Akcja filmu „Wołyń”
rozpoczyna się wiosną 1939 roku
w małej wiosce zamieszkałej przez
Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia
Głowacka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu
Petrze. Ojciec postanawia jednak
wydać ją za bogatego polskiego
gospodarza Macieja Skibę, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe życie
wioski odmienia najpierw okupacja
sowiecka, a później niemiecki atak
na ZSRR. Zosia staje się świadkiem,
a następnie uczestniczką tragicznych wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja ataków nadchodzi
latem 1943 roku. Pośród morza nienawiści, Zosia próbuje ocalić siebie
i swoje dzieci.
20 listopada, godz. 18.00,
bilety: 12 zł
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Udane wycieczki

Wczesnym rankiem 9 sierpnia emeryci zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Radzionków – wyjechali na wycieczkę do
Trójmiasta.
W drodze do Gdańska zwiedziliśmy zamek krzyżacki w Gniewie. Dzień
później podziwialiśmy już odrestaurowaną starówkę gdańską z zabytkami ulicy Długiej i Długiego Targu. Zwiedzanie pozostałych zabytków
Gdańska i Muzeum Bursztynów, wzbogacone komentarzem i legendami, dopełniały wrażeń o historii tych miejsc. 11 sierpnia zawitaliśmy
w Gdyni – mieście na wskroś nowoczesnym. W oceanarium oglądaliśmy
różnorodne gatunki ryb i zwierząt żyjących w morzach i oceanach. Odwiedziliśmy także Sopot. Czwarty dzień to pobyt w Toruniu i zwiedzanie
starówki, a także delektowanie się toruńskimi piernikami. Wracając do
Radzionkowa, nie omieszkaliśmy pokłonić się Matce Boskiej w Licheniu.
Podczas tegorocznych wakacji wybraliśmy się również na wycieczkę do
Słowacji, która odbyła się w dniach 24-26 sierpnia. Była to wyprawa po
zdrowie poprzez kąpiele zdrowotne w wodzie termalnej w Orawicach.
Poza tym, odbyliśmy również widokowy rejs na tratwach po rzece Orawie, zwiedziliśmy zamek w Suchej Beskidzkiej, a w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Zakopanem, by zwiedzić Muzeum Tatrzańskie. Oprócz
opisanych wycieczek, zorganizowaliśmy też kilka jednodniowych wypraw krajoznawczych, m.in. do czeskiej Opawy, na Górę św. Anny, Moszny i Krakowa z rejsem po Wiśle do klasztoru benedyktynów w Tyńcu.
Dzięki wycieczkom nasi emeryci poznają lub odwiedzają ciekawe miejsca swojej ojczyzny. 
Alicja Ossowska
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Dzień Tabliczki Mnożenia

W tym roku nasza szkoła włączyła się w międzynarodową akcję
pt. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Trzymając się zasady, że najlepiej zapamiętuje się to, co utrwalane jest za pomocą jak
największej liczby zmysłów, zaproponowaliśmy dzieciom gry, zabawy,
konkursy i treningi, by mogły jeszcze lepiej opanować tabliczkę mnożenia, bez której ani rusz. Wybieraliśmy mistrzów klasowych, a następnie szkolnych ekspertów, którymi zostali: Maja Żurakowska z Vb oraz
Szymon Wilczek z klasy VI. Najciekawszą działalność w ramach akcji
prowadził „tabliczkowy patrol” klasy IVb. Uczniowie spacerowali ulicami naszego miasta i odpytywali ze znajomości tabliczki spotkanych
ludzi: pracowników banków, sprzedawców, a nawet urzędników miejskich z panem burmistrzem na czele. Musimy przyznać, że wszyscy
świetnie sobie poradzili. 
Justyna Kozłowska SP2

Młodsi sprawdzają
czy starsi tabliczkę znają

Prestiżowa nominacja
Miło nam poinformować, że mieszkaniec Radzionkowa – Jerzy Teodor Michura został wybrany prezesem Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
13 października odbył się w Tarnowskich Górach Zjazd SprawozdawczoWyborczy jednego z najstarszych Związków Sportowych w Polsce – Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. W jego trakcie podsumowano
minioną czteroletnią kadencję oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano także władze na XVII kadencję 2017-2020. Prezesem jednogłośnie wybrano Jerzego Teodora Michurę – byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, autora trzytomowej „Kroniki Śląskiej
Sztangi” i sędziego międzynarodowego. Wiceprezesami zostali: ds. organizacyjno-finansowych – Robert Zieliński, ds. sportowo-szkoleniowych
– Jacek Mazur, ds. sędziowskich – Bogusław Mokranowski. Sekretarzem
został Piotr Kłosowicz. Panu Jerzemu serdecznie gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów!

W akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” wzięła udział również Szkoła Podstawowa nr 1. Uczniowie na lekcjach matematyki
utrwalali tabliczkę mnożenia i przygotowywali plakaty promujące
to wydarzenie. Na lekcjach języka angielskiego uczyli się słówek
związanych z działaniami matematycznymi. Dzieci z klas III-VI zdawały egzaminy ze znajomości mnożenia. Nie tylko uczniowie byli
egzaminowani przez swoich nauczycieli, ale też pracownicy szkoły
zostali odpytani z tabliczki mnożenia przez uczniów klas czwartych.
Hasło tegorocznego święta to „Młodsi sprawdzają, czy dorośli tabliczkę mnożenia znają”. Każdy uczestnik, który bezbłędnie wykonał
działania na mnożenie i dzielenie, otrzymał odznaczenie z tytułem
„Eksperta tabliczki mnożenia”. Następnie eksperci walczyli o tytuł
„Mistrza Tabliczki Mnożenia”. W każdej kategorii wiekowej wyłoniono zwycięzców. 
Joanna Leciej

INFORMACJA

UCHWAŁY RADY MIASTA
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Informuję, iż w dniu 29 września 2016 roku na XXVI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uchwałę Nr XXVI/200/2016 w sprawie zaspokojenia potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego;
Uchwałę Nr XXVI/201/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
Uchwałę Nr XXVI/202/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVI/203/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Uchwałę Nr XXVI/204/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XXVI/205/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr XXVI/206/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej,
dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Orzechowskiej i ul. Holewiny oraz dla obszaru nr 3 położonego przy ul. 27 Stycznia w Radzionkowie;
Uchwałę Nr XXVI/207/2016 w sprawie powierzenia Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych;
Uchwałę Nr XXVI/208/2016 w sprawie nadania statutu Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie;
Uchwałę Nr XXVI/209/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Radzionków za pomocą karty płatniczej.

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

Radzionków w kadrze zatrzymany
Na tegoroczny konkurs fotograficzny „Radzionków w kadrze zatrzymany” wpłynęło 80 prac. Jury w składzie: Dariusz Osak (fotograf), dr hab.
Tomasz Kipka (grafik) oraz Agata Rosa, Natalia Kawka-Bień i Eugeniusz Gałęziok (przedstawiciele Urzędu Miasta Radzionków), stanęło przed niełatwym zadaniem wyboru najlepszych prac. Jurorzy pod uwagę brali jakość
wykonania zdjęć oraz kreatywne podejście do tematu.
W kategorii „Nasze miasto” przyznano tylko I miejsce, które zajął Kazimierz
Łastowski za zdjęcia zatytułowane „Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” oraz „Osiedle Hugona”. W kategorii

„Reportaż lub zdjęcie reporterskie” nie przyznano I miejsca. Nagroda za II
miejsce trafiła do Kazimierza Łastowskiego za zdjęcie „Dżem – Dni Radzionkowa”, a za III miejsce do Łukasza Ungiera za fotografię „Figura”. Kategoria
„Cztery Pory Roku” to wyróżnienie dla Jacka Glanca za zdjęcie „Wiosenne
maki na radzionkowskim Danielcu”.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Nagrodzone zdjęcia zostaną
wykorzystane jako materiały promocyjne miasta. Wszystkie wyróżnione
prace są dostępne na stronie www.radzionkow.pl.

Kategoria „Nasze miasto”, I miejsce, autor Kazimierz Łastowski

Kategoria „Cztery Pory Roku”,
wyróżnienie, autor Jacek Glanc

Kategoria „Reportaż lub zdjęcie reporterskie”,
III miejsce, autor Łukasz Ungier
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Chór „Harfa” koncertuje

Radar we Lwowie

W dniach 10-12 września Chór Mieszany „Harfa” wystąpił z gościnnymi koncertami w Görlitz (Niemcy) i Zgorzelcu. Do wyjazdu przygotowywaliśmy się bardzo intensywnie. Oprawa wokalna Mszy św.
i koncerty wyszły profesjonalnie. Mieliśmy dużą publiczność, zaś po
występach usłyszeliśmy wiele miłych słów i podziękowań. W drodze
do Görlitz i Zgorzelca zwiedziliśmy zamek Książ – siedzibę Hochbergów. Po koncercie w kościele Heilig-Kreuz spacerowaliśmy po pięknej
starówce Görlitz, podziwiając odrestaurowane zabytki gotyku, renesansu, baroku i modernizmu. W czasie drogi powrotnej do Radzionkowa zwiedziliśmy Zamek Czocha i Kościół Pokoju w Świdnicy, wpisany
na światową listę dziedzictwa UNESCO. Wyjazd na koncerty do Görlitz
i Zgorzelca to ważne wydarzenia dla naszego chóru i promocja miasta.
Chór dziękuje władzom miasta za dofinansowanie przejazdu na opisane koncerty. 
Alicja Ossowska

Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie odbyli kolejną wycieczkę. W podróż wybraliśmy się między 16 a 18 września. Tym razem zwiedzaliśmy urokliwy Zamek Krasickich w Krasiczynie i Przemyśl. Głównym celem
naszej wycieczki był jednak Lwów z istniejącymi śladami polskości.
Zwiedziliśmy trzy katedry (greckokatolicką, ormiańską i rzymskokatolicką), Operę, a także Stare Miasto. Chwile zadumy to czas spędzony na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. Na każdym kroku
swej wędrówki spotykaliśmy się z życzliwością mieszkających tam
Polaków. Naszym przewodnikiem był Jan Podolski, który, jak sam
powiedział, zna na wylot dwa miasta na świecie: Przemyśl i Lwów,
w którym przebywa około 150 dni w roku. Naszych humorów nie popsuła nawet przedłużająca się odprawa graniczna. 
Wojciech Bonczek

Co słychać w „Jedynce”?
W Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie realizowany jest program „Bezpieczna+”. Jego celem jest przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa uczniów,
zarówno w szkole, jak i poza nią.
Program przewiduje działania w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz
reagowania na zagrożenia, które w niej występują. W ramach programu uczniowie klas IV
wykonali pod okiem wychowawców plakaty
o naszym mieście, które zostaną zamieszczone
w przygotowywanym folderze. Nasza szkoła
wzięła również udział w akcji „Narodowe czytanie”. Zgromadzona publiczność wysłuchała
fragmentów powieści „Quo vadis”, w wykonaniu Ilony Czerneckiej oraz uczennic klasy 5b:
Roksany Żydek, Alicji Ungier i Patrycji Małolepszy. Nad całością czuwali U. Kałuska i K. Nocoń.
Nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa, które
zostały przeprowadzone przez pracowników
Straży Miejskiej. Kolejna akcja, w którą uczniowie „Jedynki”, pod czujnym okiem E. Żurakowskiej, chętnie się zaangażowali, to „Sprzątanie
świata”. Z kolei Szkolny Klub Wolontaryjny pod
kierunkiem K. Karwat oraz M. Żurawskiej postanowił zachęcić naszych uczniów do wzięcia
udziału w akcji „Kup Pan Szczotkę’’, prowadzonej
przez Fundację Pomocy Humanitarnej. Do koń-

ca października zbieramy w szkole w specjalnie
oznakowanych pojemnikach nowe szczoteczki i pasty do zębów, które zostaną wysłane do
Tanzanii, Kamerunu, RPA i Republiki Środkowej
Afryki. Kolejna akcja, przeprowadzona w naszej
szkole pod kierunkiem pań matematyczek, to
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Prężnie działa nasza świetlica. Uczniowie nie
mają powodów do nudy. We wrześniu miało
miejsce „Świetlicowe rolkowanie” z programem
Trzymaj Formę. „Świetliczaki” wraz z rodzicami
próbowali swoich sił w jeździe na rolkach w parku w Świerklańcu. Zorganizowano także podchody na Księżej Górze. W związku z obchodami
„Dnia zdrowia jamy ustnej”, „Świetliczaki” gościły stomatologa oraz zorganizowano konkurs plastyczny „Jak dbam o zdrowie jamy ustnej”. Mimo
że dopiero miesiąc nauki, już wiele klas uczestniczyło w ciekawych wycieczkach. Od 6 października uczniowie biorą udział w cotygodniowych
wyjazdach na basen do Tarnowskich Gór.
Dziękujemy Wam, Drodzy Rodzice, za wspieranie naszych działań i za owocną współpracę. Zapraszamy do zaglądania na stronę internetową
szkoły oraz regularnego logowania się w systemie elektronicznym – e-dzienniku. Znajdziecie
tam Państwo najważniejsze informacje dotyczące życia „Jedynki”. 
Dyrekcja Szkoły

Narodowe
czytanie
Szkoła Podstawowa nr 1 włączyła się
w organizowaną akcję Narodowego
Czytania powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wszyscy zebrani mieli
możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Następnie
uczniowie i zaproszony gość odczytali
fragmenty powieści. Publiczność – słuchając o miłości Ligii i Winicjusza, opisu
Nerona i emocjonującej walki na arenie
– przeniosła się w fascynujący świat starożytnego Rzymu. Skupienie na twarzach
uczestników oraz całkowita cisza na sali
najlepiej świadczyły o tym, jaką siłę ma
powieść Sienkiewicza, szczególnie, gdy
czytają ją utalentowani recytatorzy. W tym
roku fragmentów narodowej lektury wysłuchaliśmy w wykonaniu Ilony Czerneckiej, która na co dzień pracuje w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Radzionkowie,
oraz uczennic klasy V: Roksany Żydek,
Alicji Ungier i Patrycji Małolepszy. Nad
całością tego szkolnego wydarzenia czuwali Urszula Kałuska oraz Krzysztof Nocoń.
Uczniowie, którzy przynieśli do szkolnej
biblioteki własne wydanie dzieła Sienkiewicza, otrzymali pamiątkową pieczątkę
Narodowego Czytania 2016. 
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Licealiści na leśnym szlaku

Uczniowie klas IA i IB naszego LO, pod opieką wychowawczyń
– Anny Mikutry i Iwony Kobek oraz nauczyciela historii Marka Minasa,
udali się 22 września na integracyjną wycieczkę do Turzy – jednego z ładniejszych miejsc, jakie można zobaczyć w naszym regionie.
Gromadą dojechaliśmy pociągiem na stację Herby Nowe, by stamtąd
przez las dojść do ośrodka Caritas. Po przyjeździe poszliśmy na spacer
do Rezerwatu „Cisy nad Liswartą”, by zobaczyć małe cuda natury i pooddychać świeżym powietrzem. Rozegraliśmy też mecz siatkówki i przygotowaliśmy drewno na wspólne ognisko. Mimo chłodnego powietrza,
uczniowie bawili się dobrze, biorąc udział w różnych zabawach. Nie obyło się również bez kiełbasek, gitary i wspólnego śpiewu. Przekrzykiwały
nas tylko jelenie, które odbywały niedaleko nas swoje gody. Kolejnego
dnia każda z klas zrobiła śniadanie, po którym mieliśmy siłę na kolejne
wrażenia. Mimo że wycieczka była krótka, to każdemu się podobała
i wszyscy mamy ochotę na kolejny, wspólny wyjazd. 

Górski Rajd Rodzinny
Rajdy Rodzinne w Szkole Podstawowej nr 2 to już kilkuletnia tradycja. Tym razem naszym celem była Rysianka. Wyprawa rozpoczęła się w Węgierskiej Górce. Przed wyjściem w góry zwiedziliśmy
fort Wędrowiec. Dzięki wspaniałej pogodzie, na szczycie mogliśmy
podziwiać malownicze widoki na Kotlinę Żywiecką, Beskid Śląski i Beskid Mały. Pierwszy dłuższy odpoczynek zaplanowaliśmy w schronisku na Hali Boraczej. Po zregenerowaniu sił trzeba było ruszyć w dalszą drogę w kierunku Rysianki. Dotarcie do schroniska okazało się
wyzwaniem, ale po kilku godzinach zmęczeni i szczęśliwi dotarliśmy
na miejsce pierwszego noclegu. Całodzienny marsz nie wyczerpał
jednak energii naszych uczniów, którzy, ku zdziwieniu opiekunów,
po uzupełnieniu kalorii, zainicjowali zabawę w chowanego, a następnie zajęli się szukaniem drzewa do rozpalenia ogniska. Kolejnego
dnia wyruszyliśmy na Krawców Wierch. Po trzech godzinach dotarliśmy do schroniska, gdzie zaplanowaliśmy dłuższy odpoczynek. Do
celu podróży zostało jeszcze kilka kilometrów, gdyż zamierzaliśmy
nocować w Kubiesówce. Wszyscy uczestnicy przeszli całą trasę –
ponad 30 km, bez przykrych zdarzeń i kontuzji. Przy wspólnej wieczornej kolacji rozpoczęliśmy rozmowy o spływie kajakowym, który
planujemy w czerwcu. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu
za wspólnie spędzony czas na górskich szlakach. Uczniom biorącym
udział w rajdzie życzę szybkiego zdobycia odznaki GOT i dalszej satysfakcjonującej aktywności turystycznej. 
Grzegorz Kłaczek

Licealista w Strasburgu

Kasia Siwy, I B

Sienkiewicz w naszej szkole

Już po raz kolejny również uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie włączyli się do zainicjowanej
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego akcji Narodowe
Czytanie. Chociaż ogólnopolska akcja miała miejsce w sobotę 3 września, w naszej szkole trwała ponad dwa tygodnie. Na godzinach wychowawczych klasy gimnazjalne spotykały się w bibliotece i słuchały
fragmentów relacji z warszawskiego Ogrodu Saskiego, gdzie odbywało
się publiczne czytanie „Quo vadis” zainaugurowane przez obecną Parę
Prezydencką. Wspólne czytanie w bibliotece poprzedzono wysłuchaniem piosenki „Quo vadis Domine?”, której towarzyszyły obrazy z dziejów Polski. Nawiązano do sierpniowo-wrześniowych rocznic oraz aktualnych wydarzeń w Europie. Do wspólnego czytania lektury wybrano
fragmenty opisujące walkę Ursusa z turem oraz spotkanie Piotra z Chrystusem na drodze appijskiej. Spotkania w bibliotece miały zmotywować
uczniów do czytania książek historycznych oraz skłonić do refleksji nad
sensem życia i indywidualną hierarchią wartości. 
Janina Wilczek

Mateusz Jarzombek, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie, uczestniczył w wycieczce do Strasburga. Dlaczego
akurat tam? W tym mieście znajduje się siedziba Parlamentu Europejskiego, a wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w szkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Mateusz wykazał się nieprzeciętną
wiedzą z zakresu funkcjonowania UE. Wycieczka została zorganizowana przez panią europoseł Jadwigę Wiśniewską. Głównym celem
wycieczki, która odbyła się między 3 a 7 października, była wizyta
w Parlamencie Europejskim. Laureat konkursu mógł na własne oczy
zobaczyć, jak funkcjonują unijne struktury w Strasburgu i wziąć
udział w posiedzeniu w sali plenarnej. Nie zabrakło też innych
atrakcji, m.in.: zwiedzania zabytkowego śródmieścia czy Drezna
w drodze powrotnej. Uczniowi naszego liceum spodobała się Francja, zwrócił szczególną uwagę na bardzo przyjaźnie nastawionych
mieszkańców oraz piękną architekturę starówki Strasburga. Wrócił
zachwycony tym, co zobaczył, oraz pełen energii do wygrywania
kolejnych konkursów.
Łukasz Labus
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
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„Cidry Lotajom”
w całej Polsce
Jesienna aura często nie sprzyja aktywności na świeżym
powietrzu. Pomimo to grupa „Cidry Lotajom” systematycznie prowadzi zajęcia biegowe w Parku Księża Góra (czwartki godz. 19.30). Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia
wyjeżdżają i startują w zawodach oraz biegach towarzyskich zarówno w powiecie, jak i poza jego granicami.

Dobry początek sezonu
Rozpoczął się już trzeci sezon, w którym miejscowy KABODOS
„Sokół” reprezentuje Radzionków w rozgrywkach II ligi kobiet.
Minione rozgrywki pokazały ogromny potencjał w tej drużynie, która nazywana była „czarnym koniem”. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu apetyt wzrósł. Jak pokazują pierwsze
rozegrane mecze – nie bez powodu.
Na inauguracji sezonu „Sokół” gościł we własnej hali MKS Zorzę Wodzisław Śląski. Spotkanie poprzedziła uroczysta prezentacja drużyny, podczas której kibice zgromadzeni na hali radzionkowskiego MOSiR-u mogli
poznać bliżej sylwetki naszych zawodniczek. Później zaś obserwowali
je podczas gry. Po rozegraniu czterech partii, podczas których goście
musieli uznać wyższość zawodniczek z Radzionkowa, „Sokół” zapisał
na swoim koncie pierwsze trzy „oczka”. Cały mecz pokazał nie tylko bardzo dobre przygotowanie drużyny do sezonu, ale także świetną atmosferę wśród dziewczyn.
Bardzo dobra gra i świetna atmosfera przełożyły się również na wyniki.
Bo już w kolejnym meczu wyjazdowym „Sokół” pokazał swoją wyższość,
tym razem nad MKS-em Świdnica. Pojedynek był długi i zacięty, tym bardziej zwycięstwo podbudowało naszą drużynę, która swoją siłę pokazała na własnej hali w meczu przeciwko Polonii Łaziska Górne. Po tym
meczu nasza drużyna zajęła miejsce lidera w tabeli.
W meczu z ECO AZS Unią Opole dziewczyny broniły pierwszego miejsca, jednak mimo ogromnej woli walki, przegrały po zaciętym pojedynku w stosunku 3:1. W ostatnio rozegranym spotkaniu do Radzionkowa
przyjechała drużyna z Jawora, która w ubiegłym sezonie zajęła czwarte
miejsce, co mogło gwarantować emocje do ostatnich minut. Tak też się
stało, widmo kolejnej porażki zawisło nad drużyną z Radzionkowa, gdy
przegrywały trzeciego seta, a stan konfrontacji wynosił 1:2, nasze dziewczyny wykazały się ogromną determinacją i wolą walki, wygrywając całe
spotkanie 3:2.
– W nowym sezonie w naszym klubie zaszło parę zmian, zyskaliśmy nowego
sponsora tytularnego, firmę KABODOS z Radzionkowa. To dzięki ich wsparciu i pomocy mogliśmy wystartować w nowym sezonie. Wielkie podziękowania dla Pana Prezesa Bogdana Sporka. Kadrę naszego zespołu uzupełniły
zawodniczki: Wiola Komisarczyk, Kaja Strużyk, Weronika Grząślewicz, Monika Woźnica, Patrycja Staszczyk, Beata Tobór – mówi Tomasz Stchlerowski,
prezes klubu.
Drużyna KABODOS „Sokół” Radzionków po rozegraniu pięciu spotkań
zajmuje trzecie miejsce, tracąc do lidera AZS Uni OPOLE, tylko jeden
punkt. Zapraszamy na nasz profil na FB gdzie można oglądać wyjazdowe spotkania naszych siatkarek w transmisji „na żywo”. 
(BT)

»» Jesienne bieganie tradycyjnie już rozpoczęliśmy 8. Bytomskim
Półmaratonem. 18 września aż dwudziestopięcioosobowa grupa reprezentowała nas na tej imprezie. Zawodnicy startowali
na dwóch dystansach: 10,5 km oraz 21,197 km. Sukces odniósł Rafał Wachla, który w kategorii open stanął na podium.
»» Bytomski Półmaraton był dla części grupy możliwością sprawdzenia swoich sił przed 38. PZU Maratonem Warszawskim.
25 września stanęliśmy na starcie tego biegu. Dla wielu z nas
miał on być uhonorowaniem zmagań i przygotowań czynionych
przez wiele miesięcy. Start był szczególnie ważny dla tych biegaczy, którzy pokonując 42,097 km w Warszawie zdobyli upragnioną Koronę Maratonów Polskich.
»» W 17. PKO Poznań Maraton również mieliśmy swoich przedstawicieli. Wyniki były jeszcze lepsze niż w Warszawie, padły życiówki
i zakładane przed startem rezultaty.
»» II Bieg Auchan to impreza o charakterze charytatywnym. Swoją
cegiełkę wniosła nasza grupa w sile 20 osób. Tym razem „Cidry
Lotajom” reprezentowały głównie nasze dzielne kobiety. Celem
zawodów było zebranie środków na pomoc potrzebującemu
Filipkowi Leończukowi z zespołem wad złożonych. Zebrano ponad 12 tys. zł.
»» 15 października, na naszym radzionkowskim podwórku wystartował II Sztafetowy Maraton Miast i Gmin. Nasza grupa wystawiła aż 15 pięcioosobowych składów. Zawody zakończyły się
sukcesem Bytomskich Ślimaków. Biegacze w składzie: Tomasz
Maślanka, Jerzy Dral, Witold Jaworowski, Artur Rosiński, Rafał
Formicki osiągnęli czas 2:29:51 i stanęli na najwyższym stopniu
podium. Z drużyn radzionkowskich najlepiej wypadła ekipa „Cidry Lotajom” 1. Panowie: Tomasz Harwig, Wojciech Tyczka, Patryk Stwora, Dariusz Laksa i Patryk Harwig zajęli piąte miejsce.
»» Równolegle rozegraliśmy I Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cidry
Lotajom”. W kategorii mężczyzn na pierwszym miejscu znalazł
się Patryk Stwora, drugi był Patryk Harwig, a trzeci Wojtek Tyczka. Z naszych pań najlepsza okazała się Agnieszka Pakuła, drugie
miejsce przypadło Annie Gumulak, a trzecie Annie Gowik.
»» Kolejny start zaliczyliśmy tydzień później. 24 października liczna
grupa reprezentowała nas w 3. Królewskim Półmaratonie. Trasa
zaczynała i kończyła się w Ergo Arenie. Mimo że aura była niekorzystna, to bieg zakończył się wieloma życiowymi rezultatami.
»» W listopadzie rozpocznie działalność szkółka biegowa dla dzieci
w przedziale wiekowym 9-14 lat. Zajęcia poprowadzi znany lekkoatleta biegacz-maratończyk Dariusz Laksa, autor programu
7M 7K 7S (siedem maratonów na siedmiu kontynentach dla siedmiu szkół). Zajęcia będą odbywały się na hali MOSiR Radzionków
w poniedziałki o godzinie 19.00. 
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Mistrzowski
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Mecze pełne emocji!
Prawdziwą huśtawkę nastrojów fundują swoim kibicom piłkarze „Ruchu” Radzionków.
Po nie najlepszym starcie sezonu, w którym radzionkowianie stracili kilka punktów, wydawało się, że to tylko chwilowe problemy. Wysokie zwycięstwo z Szombierkami Bytom oraz
trzy punkty przywiezione z Częstochowy jeszcze w końcówce sierpnia rozpoczęły passę sześciu
meczów bez porażki i odrabianie – krok po kroku – straty do liderów. We wrześniu „Cidry” pewnie pokonały na wyjeździe Ruch II Chorzów 2:0 po bramkach Marcina Trzcionki i Mateusza Hermasza, by w kolejnym meczu podjąć ostatnimi czasy niewygodnego dla nich faworyta Gwarka
Tarnowskie Góry. Po dobrej pierwszej połowie „Ruch” prowadził 1:0, dzięki trafieniu z rzutu karnego Piotra Rockiego, w drugiej jednak rywalom udało się odrobić straty i doprowadzić do remisu 1:1. Wyjazdowy mecz z Sarmacją w Będzinie rozpoczął się fatalnie – po pierwszej połowie
gospodarze prowadzili aż 3:0. Fantastyczny zryw radzionkowian po przerwie i trzy bramki doświadczonego Rockiego, dały remis. Odrobienie trzybramkowej straty to wielka sztuka, nic więc
dziwnego, że mimo straty punktów, humory w zespole dopisywały. W spotkaniu na własnym
stadionie z rezerwą GKS-u Katowice znowu do przerwy lepsi byli przeciwnicy, jednak po drugiej
połowie „Cidry” wygrały 2:1, a gole na wagę trzech punktów strzelili Konrad Bąk i Trzcionka.
Październik rozpoczął się jednak źle. Zupełnie bezbarwny „Ruch” przegrał 1:2 (bramka Bąka)
z Przemszą w Siewierzu, a kiedy w kolejnym meczu na własnym stadionie tylko zremisował 1:1
z Górnikiem Piaski, wyrównując wynik dopiero w końcówce gry za sprawą Patryka Cepka, zbudowany wcześniej dorobek w tabeli został zaprzepaszczony, a przed radzionkowianami był wyjazd na stadion lidera Warty Zawiercie. Rewelacyjny beniaminek, a jakże, w pierwszych trzech
kwadransach gry zbudował dwubramkową przewagę, zryw „Ruchu” po zmianie stron pozwolił
tylko na zmniejszenie strat po strzale Roberta Wojsyka i przegrał 1:2. Trzy kolejne mecze bez
wygranej, przesunęły „Ruch” do środka ligowej stawki, z większą stratą punktową do lidera niż
z przewagą nad strefą spadkową! W meczu na własnym stadionie z najsłabszym w dotychczasowych meczach KS Panki, „Cidry” musiały się przełamać. Zwycięstwo 4:1 (dwa gole Wojsyka oraz
bramki Trzcionki i Kamila Banasia) nieco tylko poprawiło nastroje.
Stawiany z urzędu w roli faworyta „Ruch” na pięć meczów przed końcem rundy jesiennej traci
do prowadzącego w tabeli Gwarka aż dziesięć punktów. Poprzedni sezon pokazał, że taką stratę
do liderów bardzo trudno jest zniwelować. Z drugiej strony nie takie przypadki historia piłki
nożnej poznała. 

Młodzieżówki w decydującej
fazie rozgrywek
Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków jest w decydującej fazie rozgrywek grup
młodzieżowych. W każdej z kategorii, w której występują młodzi zawodnicy, rozgrywane
są ostatnie kolejki decydujące o awansach i spadkach w poszczególnych kategoriach. Nasi zawodnicy spisują się bardzo dobrze, w większości zajmując czołowe lokaty. W najlepszej sytuacji jest
rocznik 2004, który jest obrońcą tytułu mistrza
Śląska z poprzedniego sezonu. Do końca rozgrywek zostały trzy kolejki, a UKS „Ruch” Radzionków zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. 

Mieszkaniec Radzionkowa, Pan Karol Bula (ur. 1936 r.), był wieloletnim
zawodnikiem III ligi oraz uczestnikiem zawodów w tenisie stołowym.
Po latach sportowej kariery został instruktorem tenisa stołowego. Ponad 14 lat temu
podjął decyzję o uczestnictwie w Amatorskiej Sekcji Tenisa Stołowego w Tarnowskich Górach, której członkiem jest do dziś.
Pan Karol może pochwalić się wieloma
sukcesami. W ostatnim czasie brał udział
w wielu turniejach organizowanych na terenie Polski i Europy. Tylko w tym roku udało mu się wywalczyć III miejsce w 5. Grand
Prix Polski w Tenisie Stołowym w kategorii
mężczyzn powyżej 80 lat, zorganizowanym
w Jastrzębiej Górze oraz III miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranów w Tenisie
Stołowym w kategorii MD 80 w Wałbrzychu. W VI Międzynarodowym Turnieju Weteranów, rozegranym we wrześniu w Międzyzdrojach, zajął I miejsce w kategorii 80+.
Pan Karol brał również udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Weteranów Tenisa Stołowego w Hiszpanii. Zajęcie wysokich lokat w turniejach w sezonie 2015/2016
uplasowało naszego zawodnika na VI miejscu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw
Polski Weteranów w Tenisie Stołowym.
Gratulujemy!
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Udany sztafetowy maraton
Za nami druga edycja Sztafetowego Maratonu Miast
i Gmin, która 15 października odbyła się w księżogórskim
parku. Bieg ma nietypową formułę. Każdy zawodnik dwukrotnie wyruszał na trasę i pokonał łącznie dystans 8,4 km,
co w sumie, przy pięciu zawodnikach, daje dystans maratonu. W maratonie uczestniczyły osoby o zróżnicowanych
umiejętnościach i możliwościach. Nie było podziału na
kategorie wiekowe czy płeć. Wszyscy startowali razem.
Do zawodów dopuszczono rekordową liczbę 71 drużyn, a chętnych było
jeszcze więcej. Zwyciężył zespół Bytomskie Ślimaki w składzie: Tomasz
Maślanka, Jerzy Dral, Witold Jaworowski, Artur Rosiński, Rafał Formicki z czasem 2:29:51. Warto zauważyć, że poprawili swój ubiegłoroczny
rezultat o prawie siedem minut! Osiemnaście drużyn uzyskało czas
poniżej trzech godzin. Najszybszym zawodnikiem był Rafał Formicki
z Bytomskich Ślimaków z czasem 27:14, do niego należał również rekord
jednego okrążenia 6:37. Najszybszą zawodniczką była 16-letnia Wiktoria

Klembowska (Running Team Pokemon Bytom) z łącznym czasem 31:24
i rekordem jednego okrążenia 7:36.
Zawodnicy trzech pierwszych drużyn otrzymali pamiątkowe statuetki.
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal, a każda drużyna
dyplom ze zdjęciem wykonanym przed startem. Były również nagrody
dla najciekawiej przebranych zespołów oraz ponad 70 nagród rzeczowych, które rozlosowano pomiędzy wszystkimi uczestnikami biegu.
W tegorocznej edycji wzięła udział ekipa Dobromiejskiego Klubu Biegacza „Odcisk” z partnerskiego miasta z Warmii z Dobrego Miasta, która
pokonała ponad 500 km, aby dotrzeć do nas wraz z dyrektorem OSiR-u.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.
Przy okazji Sztafetowego Maratonu, Grupa Biegowa „Cidry Lotajom”
przeprowadziła swoje pierwsze wewnętrzne mistrzostwa, które pozwoliły na wyłonienie trzech najlepszych biegaczek i biegaczy.
Do zobaczenia na kolejnej edycji Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin
w przyszłym roku! 

Sukcesy Wiktorii
Młoda sportsmenka z Radzionkowa Wiktoria Baron w ostatnim czasie wygrała
dwa turnieje judo w swojej kategorii wiekowej.
Zawodniczka, na co dzień trenująca w klubie GKS „Czarni” Bytom, zwyciężyła w trzeciej rundzie Otwartych Mistrzostw Bytomia 2016, rozegranej 18 września. W kategorii do lat 13 i 56 kg,
przed czasem pokonała trzy rywalki. Wiktoria wzięła też udział w turnieju w Bystricy na Słowacji.
Stoczyła tam cztery walki i wygrała w swojej kategorii wiekowej. W październiku uczestniczyła
z kolei w XX Międzynarodowym Turnieju Judo, który w dniach 15-16 października odbywał się
w Zakopanem. Udało jej się wygrać dwie walki, co uplasowało ją na drugim miejscu.
Łącznie w październiku Wiktoria stoczyła dwanaście walk, z których tylko jedną przegrała. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne! 

