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Uczniowie i nauczyciele świętowali
Dyrektorzy szkół, nauczyciele
i najlepsi uczniowie z Radzionkowa
13 października spotkali się w auli
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
W uroczystości udział wzięli między innymi
Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa, Joanna Kwiecińska – dyrektor Zakładu Placówek
Oświatowych w Radzionkowie i Bożena Szarama – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu. W trakcie spotkania burmistrz
wręczył nauczycielom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki dydaktyczno-naukowe specjalne nagrody. W tym roku wyróżnione zostały:
Barbara Bochnia (Przedszkole nr 3), Barbara
Skiba (Szkoła Podstawowa nr 1), Joanna Labus-Kolano (Szkoła Podstawowa nr 4), Halina
Hypki (Szkoła Podstawowa nr 4), Anna Mikutra
(Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich).
Obchody Dnia Edukacji Narodowej były też
okazją do wręczenia nagród dla absolwentów szkół pochodzących z naszego miasta
za ich osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu. W tym roku nagrodę I stopnia
otrzymała Dominika Góralczyk (Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim). Wyróżnienie II stopnia trafiło do Moniki Klakli i Damiana Kościelnego (Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionko-

Najlepsi nauczyciele i uczniowie zostali wyróżnieni specjalnymi nagrodami
wie), Magdaleny Stencel (Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (G2) w Radzionkowie) oraz Łukasza Ungiera (II LO im. S. Staszica
w Tarnowskich Górach). Z kolei nagrodami
III stopnia wyróżniono: Martynę Plewnia, Natalię Janowską i Kajetana Wojciechowskiego
(Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie), a także Martynę Warzechę
(ZSPG w Radzionkowie) i Michała Stejskal
z radzionkowskiego LO.

Licealny jubileusz
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie świętuje w tym roku 65-lecie istnienia. Obchody jubileuszowe rozpoczną się 20 października o godz. 9.00 uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha. O 10.30 w szkolnej
auli odbędzie się specjalna akademia. Do udziału w gali organizatorzy zaprosili byłych absolwentów liceum na czele z prof. dr.
hab. Karolem Musiołem, byłym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na godz. 14.00 zaplanowano zwiedzanie
szkoły. Jubileusz będzie okazją do wspomnień, refleksji i wzruszeń w towarzystwie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy oraz
nauczycieli. 

Wyróżnionym pedagogom i uczniom serdecznie gratulujemy, a z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli życzymy wielu sukcesów w nauce i pracy dydaktycznej.
Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie
włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze
do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy
i kształtowania postaw. 

(ŁK)
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Szkoła
ludzi z pasją
rozmowa z Danutą Minas
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
Większość z nas z rozrzewnieniem wspomina szkolne lata. W pamięci pozostają przede wszystkim te szkoły, w których panowała przyjacielska atmosfera i w której uczyli charyzmatyczni
nauczyciele. Czy radzionkowskie LO jest takim wyjątkowym
miejscem?
Atmosfera szkoły jest niezwykłą wartością i uważam, że to właśnie
ona decyduje o specyfice i postrzeganiu każdej szkoły. Przecież wiadomo, że wszystkie ogólniaki w Polsce realizują ten sam materiał
i mają te same przedmioty. Ale też wiadomo, że jedne szkoły się lubi,
a inne nie. Nasi Absolwenci na pewno mają różne wspomnienia z Liceum – przecież szkoła się rozwija i zmienia, szczególnie taka, która
ma już 65 lat. Do niedawna zwrotne informacje od naszych Absolwentów trafiały do szkoły przy okazji spotkań klasowych, kolejnych
jubileuszy, wizyt byłych uczniów. Obecnie takie informacje trafiają
przede wszystkim przez Facebook’a. Ważne sygnały przekazują nam
również co roku uczniowie klas pierwszych, którzy mają przecież
swoje doświadczenia szkolne oraz goście, którzy odwiedzają naszą
szkołę. Właśnie oni zwracają uwagę na dobrą atmosferę w szkole
i wysoki poziom bezpieczeństwa. Ale atmosferę tworzą przecież
ludzie – kolejne pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników. Dla szkoły kształtującej młodego człowieka na poziomie
średnim z „przepustką” na studia, istotną sprawą jest właśnie kadra.
Tu poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Oczywiście nie mówię tylko o wymaganiach formalnych dotyczących wykształcenia,
ale liczy się także osobowość i to „coś”, co powinien mieć nauczyciel liceum, czyli pasja w zawodzie. Tacy nauczyciele to najlepsza
rekomendacja dla szkoły. Mam nadzieję, że radzionkowski ogólniak
spełnia to kryterium, wszak jesteśmy „Szkołą ludzi z pasją”, co nie jest
tylko hasłem reklamowym, ale koncepcją realizowaną przez Grono
Pedagogiczne i potrzebą współczesności. Dlatego na pytanie: czy
radzionkowskie LO jest wyjątkowym miejscem, mogę śmiało odpowiedzieć, że na pewno tak.
Ogólniak w Radzionkowie obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia. Wróćmy na chwilę do początków. Jak doszło do powstania szkoły?
Szkoła powstała z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka. Budowa rozpoczęła się w latach powojennych, dokładnie w 1948 roku. Budynek został
starannie zaprojektowany, a następnie wybudowany w stylu funkcjonalizmu przedwojennego. Ma duże, jasne sale lekcyjne, przestronne korytarze, salę gimnastyczną wraz z prysznicami, szatniami dla
dziewcząt i chłopców, zapleczem sanitarnym oraz aulę, co do dzisiaj
w szkołach jest rzadkością. Z samym budynkiem wiąże się ciekawa
historia. Kilka lat temu dotarły do szkoły informacje, że niejaki Georg
Arbid, obecnie profesor architektury w Bejrucie, szuka materiałów
na temat projektów wybitnego polskiego architekta Karola Schajera
(projektant przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach) i jest
zainteresowany budynkiem naszego Liceum. Skontaktowaliśmy się,

za pośrednictwem Polki mieszkającej i prowadzącej pracownię architektoniczną w Wiedniu, z prof. G. Arbidem, który przyjechał do nas,
spotkał się z młodzieżą w auli, a przy okazji dokonał badań architektury obiektu LO. Niestety okazało się, że liceum nie było projektowane przez Schajera. Jedyną szkołą w Radzionkowie projektowaną
przez tego architekta jest obecna SP 2, która posiada oryginalne, własnoręcznie przez Schajera kreślone na płótnie plany. Prof. Arbid wyjechał usatysfakcjonowany, a nasi uczniowie pozyskali jeszcze jedną
naukę z tego spotkania – nie wręcza się mężczyźnie wychowanemu
w kulturze arabskiej bukietu kwiatów! W budynku Liceum pierwszy
rok szkolny rozpoczął się w 1952 r., a pierwsi Absolwenci, którzy byli
obecni na sześćdziesięcioleciu szkoły wspominali, że sami wnosili
meble i urządzali klasy. Pierwsza matura odbyła się w 1956 roku i podeszło do niej 18 abiturientów.
Czy byłaby Pani w stanie przybliżyć nam kilka najważniejszych
momentów w historii szkoły?
Na pewno pierwszy rok szkolny, który organizował dyrektor Rudolf
Bonarek i nauczyciele, którzy otrzymali tzw. nakaz pracy w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej Koedukacyjnej stopnia podstawowego i licealnego imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Radzionkowie
(niektórzy nauczyciele otrzymali również jednopokojowe mieszkanie w szkole). Ważnym momentem było nadanie obecnego imienia i sztandaru – wtedy szkoła zyskała tożsamość z odwołaniem się
do historii regionu i Radzionkowa. Uroczystość odbyła się 1 lutego
1966 roku i był na niej obecny Członek Rady Państwa Przewodniczący
Wojewódzkiej RN w Katowicach płk. Jerzy Ziętek, o czym świadczy
wpis do Kroniki Szkoły. Zachowało się również okolicznościowe przemówienie dyr. Heleny Kaczor, ucznia klasy XI b Andrzeja Pawlasa oraz
zdjęcia. Myślę, że w dużej mierze te właśnie decyzje podjęte przez
nieżyjącą już dyr. Helenę Kaczor budują do dzisiaj środowiskowy charakter szkoły. Warto wspomnieć, że 10 czerwca 1953 roku do szkoły
wkroczył postęp techniczny pod postacią telefonu o numerze 53250.
Ważnym wydarzeniem było niewątpliwie przejęcie Liceum przez
Gminę Radzionków. Wcześniej organem prowadzącym szkołę było
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, a radzionkowski ogólniak był jedną z wielu szkół. Fakt prowadzenia szkoły przez Gminę
Radzionków, to przede wszystkim wysoko podniesiona poprzeczka,
która mobilizuje oraz dalsze budowanie dobrej marki szkoły. Istotnym wydarzeniem była też poprzednia reforma, która zastąpiła czteroletnie liceum, trzyletnim. Oczywiście można stwierdzić, że przygotowanie ucznia do matury w ciągu pięciu semestrów nie stanowi
problemu (trzecia klasa kończy naukę w kwietniu), ale przecież szkoła
średnia to najfajniejsze lata w życiu człowieka i przyjaźnie, które zostają na całe życie, nie mówiąc o nabywaniu kompetencji społecznych, dla których czas szkoły średniej jest najlepszy. Chciałam także
przypomnieć, że od 2009 roku radzionkowski ogólniak ma swoje
logo wybrane w konkursie, który wygrała wtedy uczennica kl. II Joanna Rogozińska. Od tego czasu zielone logo buduje markę szkoły.
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Do najważniejszych momentów w historii szkoły zaliczyłabym także
wszystkie (a nie sposób je wyliczyć) sukcesy uczniów i nauczycieli,
bo przecież historię budują ludzie.
Ilu uczniów w ciągu tych 65 lat wykształcił ogólniak? Czy absolwenci utrzymują kontakt ze swoją starą szkołą?
Z księgi uczniów wynika, że mamy 3107 absolwentów. Co roku
w kwietniu obchodzimy uroczystą akademię kończącą naukę w szkole uczniów klas III. Jest to niezwykłe wydarzenie, bo zawsze mam
takie wrażenie, że dopiero w trakcie akademii przyszli maturzyści
uświadamiają sobie, że są naprawdę ostatni dzień w szkole jako
uczniowie. Wtedy wielu obiecuje, że będą przychodzić do szkoły
na imprezy czy po prostu porozmawiać. Ale dorosłe życie ma swoje
prawa i nie zawsze dotrzymują obietnic. Co roku jednak odwiedzają
szkołę i nauczycieli byli uczniowie i coraz częściej się to zdarza. Tworzą się wtedy zupełnie inne relacje między byłymi uczniami a nauczycielami. Takie kontakty ułatwia Facebook, co widać po komentarzach
wydarzeń szkolnych i polubieniach.
Jakie są największe sukcesy uczniów?
Na pewno sukcesem jest zdobycie tytułu laureata w konkursach
i olimpiadach lub uzyskanie znaczącej nagrody za wyniki w nauce.
Ponieważ nasz ogólniak nosi imię Powstańców Śląskich, na pierwszym miejscu chciałam wymienić sukces Grzegorza Krzemińskiego,
który uzyskał tytuł laureata i II miejsce w konkursie pt. „Klasówka
Powstańcza”. Zresztą Grzegorz jest dwukrotnym laureatem tego
konkursu. Z rąk Rektora Uniwersytetu Śląskiego otrzymał tytuł „Śląskiego Asa” przyznawany najzdolniejszym uczniom regionu, również
dwukrotnie. Uczennica Izabela Słota jest dwukrotną stypendystką
Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, otrzymała również Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego. Michał Stejskal jest finalistą Olimpiady Cyfrowej. To przykłady sukcesów uczniów w minionym
roku szkolnym. Wracając do pytania, które pojawiło się na początku
– myślę, że prawdziwym sukcesem uczniów, nauczycieli i szkoły jest
umiejętność radzenia sobie w życiu i odnalezienie swojego miejsca
na ziemi.
Za nami początek roku szkolnego. Jaką ofertę przygotowali Państwo dla nowych uczniów? Czym propozycje radzionkowskiego
LO wyróżniają się na tle szkół w innych miastach?
Aktualna oferta edukacyjna jest tak skonstruowana, aby nasi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotować się
do egzaminu dojrzałości. W tym celu uczniowie dopiero po pierwszej
klasie dokonują samodzielnie wyboru tzw. rozszerzeń przedmiotowych. Ponadto w ofercie edukacyjnej mamy innowacje pedagogiczne,
z których największym zainteresowaniem cieszy się innowacja psychologiczno-pedagogiczna i innowacja teatralno-filmowa oraz programy
własne nauczycieli z różnych dziedzin – np. sportu, dziennikarstwa,
języka rosyjskiego. Nauczyciele starają się stosować w swojej pracy
zasady nowoczesnej pedagogiki. Realizujemy podstawę programową w terenie, są to tzw. lekcje w terenie np. z historii – podczas lekcji
muzealnych, z chemii – w laboratorium na Politechnice Śląskiej. Przecież łatwiej zapamiętuje się rzeczy, których się doświadcza. Ważnym
elementem oferty edukacyjnej adresowanej dla uczniów zdolnych
jest organizacja Indywidualnych Programów Nauki – realizowaliśmy
do tej pory programy z języków obcych nowożytnych, fizyki, chemii,
historii. Radzionkowski ogólniak współpracuje z wyższymi uczelniami.
Aktualnie mamy podpisane i realizowane umowy o współpracy z Uniwersytetem Śląskim – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Filologii Polskiej, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Politechniką
Śląską, Śląskim Ogrodem Botanicznym, Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Dzięki takiej współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach na wyższych uczelniach i instytucjach lub
pracownicy naukowi organizują zajęcia w naszej szkole. Najbardziej

prestiżowym patronatem jest honorowy patronat światowej sławy
psychologa społecznego prof. P. G. Zimbardo oraz możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie Bohaterskiej Wyobraźni. Mamy
ogromną satysfakcję, kiedy widzimy, że okoliczne ogólniaki biorą przykład z naszej oferty edukacyjnej.
Nowoczesny program nauczania i ciekawe profile klas to jednak nie wszystko. Czym jeszcze próbują Państwo przyciągnąć
uczniów do siebie?
Markę szkoły buduje przede wszystkim sfera edukacyjna i wychowawcza. W zasadach nowoczesnej pedagogiki mówi się, że aby skutecznie
prowadzić ucznia, nie może być on anonimowy w szkole i zginąć w tłumie. Nasze liceum nigdy nie było szkołą – molochem, gdzie przebywa
np. tysiąc uczniów. Najliczniejsza klasa ma 31 uczniów. Te warunki pracy
spowodowały, że nauczyliśmy się prowadzić każdego ucznia – od diagnozy wstępnej w pierwszej klasie, przez analizę wyników egzaminu
gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia gimnazjum, do ukończenia pierwszego semestru pierwszej klasy, kiedy to już najzdolniejsi uczniowie otrzymują od swoich nauczycieli konkretne propozycje
dotyczące np. Indywidualnych Programów Nauki lub przygotowania
do konkursów i olimpiad. Potem, nie ma co ukrywać, i ucznia i nauczyciela czeka ciężka praca procentująca sukcesem. Ważnym aspektem
pracy szkoły, a niektórzy uważają, że najważniejszym, jest sfera wychowawcza i związana z procesem socjalizacji. Uczniowie mają możliwość
pokazania i rozwoju swoich talentów, rozwoju swojego potencjału
– znowu wracam do tego, że jesteśmy „Szkołą ludzi z pasją”. A talenty i pasje naszych uczniów są niezwykłe – wystarczy wejść na naszą
stronę internetową i sprawdzić. W szkole od wielu lat działa aktywnie
wolontariat – Oskar Zarański zachęcił do wolontariatu na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, grupa uczniów utrzymuje stały kontakt
z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej, uczniowie klas psychologiczno-pedagogicznych pomagają w przedszkolach i ośrodkach rehabilitacyjnych, Samorząd Uczniowski bierze udział w akcji Szlachetna
Paczka. Uczniowie organizują imprezy środowiskowe na rzecz miasta
– tu nasze liceum zagospodarowało ogromną przestrzeń społeczną
organizując np. happening z okazji Dni Radzionkowa. Nasz ogólniak
jest szkołą, która wyróżnia się na tle innych szkół średnich posiadaniem
zadbanego, odnowionego i dobrze wyposażonego obiektu.
Dla wielu rodziców, którzy razem z dziećmi współdecydują o wyborze szkoły, istotne są wyniki matur. Jak w tym zakresie radzą
sobie uczniowie ogólniaka w Radzionkowie? Są powody do zadowolenia?
Tradycyjnie nauka w liceum ogólnokształcącym kończy się egzaminem dojrzałości, chociaż nie jest to obowiązek. Wyniki egzaminu maturalnego w naszej szkole w części obowiązkowej podstawowej, która
wpływa na „zdanie” matury od lat mieści się w średniej krajowej i śląskiej. Dobre i bardzo dobre wyniki nasi absolwenci uzyskują z języka
polskiego oraz języków obcych nowożytnych. W badaniach tzw. edukacyjnej wartości dodanej z przedmiotów humanistycznych jesteśmy
„szkołą sukcesu”. Co roku nauczyciele analizują wyniki matur, określają
obszary do poprawy i nieustannie podnoszą poprzeczkę wymagań.
Jaką szkołą w przyszłości będzie radzionkowskie LO?
Od roku szkolnego 2019/2020 będziemy wprowadzać reformę oświatową, ale chciałabym, żeby przy okazji wdrażanych zmian radzionkowski ogólniak nie utracił swoich atutów – wysokiej jakości kształcenia,
dobrej atmosfery pracy, rozwijania potencjału intelektualnego i społecznego uczniów, walorów szkoły środowiskowej, żeby swoją ofertą
edukacyjną sprostał wymaganiom rynku edukacyjnego oraz wysokim
wymaganiom dotyczącym jakości pracy szkoły ze strony naszego organu prowadzącego. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Architektoniczny
Oscar
dla biurowca
z Radzionkowa

Budynek Tech Parku przy ulicy
Władysława Sikorskiego, w którym siedzibę ma firma Kanlux,
wygrał plebiscyt European Property Awards 2017, określany mianem
Oscarów branży nieruchomości.
Obiekt zaprojektowany został
przez pracownię Medusa Group.
Biurowiec został doceniony przez międzynarodowe jury za pomysłowość i oryginalny charakter. Na cele budowy zaadaptowano dawną stołówkę wojskową.
W zdecydowanej części ją przebudowano,
jednak udało się zatrzymać niektóre stare elementy architektoniczne, widoczne
głównie w części biurowej.
Poszukiwania prostego i praktycznego
kamuflażu pozwalającego zamaskować
niedoskonałości powojskowego budynku skłoniły architektów z Medusa Group
do wykorzystania prefabrykatu – stalowych korytek służących zazwyczaj
do podwieszania zwoi kablowych pod
sufitem budynków biurowych. Nowa
skorupa uspokoiła formę budynku, sprawiając, że zarówno jego użytkownicy, jak
i przechowywane w jego laboratoriach tajemnice firmy stały się niewidoczne i niedostępne dla osób z zewnątrz. Budynek,
dzięki ciekawym rozwiązaniom projektowym, nabrał zupełnie nowego charakteru.
Mieści się w nim nowoczesne laboratorium
oraz showroom, w którym znajduje się
ekspozycja produktów i rozwiązań oświetleniowych.
Mające siedzibę w Radzionkowie przedsiębiorstwo Kanlux jest producentem rozwiązań sektora oświetleniowego. Firma posiada dziewięć zagranicznych oddziałów
i zatrudnia około 300 osób. 

(ŁK)

Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich

Z karabinem na powstanie
Czternaście krótkometrażowych filmów dokumentalnych przedstawiających
dzieje uczestników Powstań Śląskich obejrzeć można w internecie w ramach
„Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich”. Bohaterem jednego z odcinków
jest Piotr Gwóźdź – powstaniec z Radzionkowa.
Piotr Gwóźdź (1895-1983) – był członkiem
POW G.Śl. w Radzionkowie. Uczestniczył
w trzech powstaniach śląskich. W III powstaniu walczył o Tarnowskie Góry, Tworóg, Zębowice i Dobrodzień. Po zakończeniu walk
był członkiem Związku Powstańców Śląskich
oraz Związku Zachodniego. W trakcie II wojny światowej stale ścigany przez Gestapo,
wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu. Wstąpił do ruchu oporu, gdzie angażował się
w zdobywanie materiałów wybuchowych.
Na film składają się wypowiedzi członków
rodziny, archiwalne fotografie i materiały
filmowe, a także fabularyzowane fragmenty rekonstrukcji wydarzeń, w których wzięli
udział m.in. członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran”
oraz 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty
Zmechanizowanej.
„Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich”
to projekt, którego celem jest utrwalenie historii Śląska nie tylko w muzeach i na kartach
ksiąg, ale przede wszystkim w świadomości
mieszkańców regionu. Każdy z nagranych

filmów przedstawia życiorys wybranego
powstańca w formie historii mówionej, zaprezentowanej przez żyjących potomków.
Na kanwie historii rodzinnych w krótkometrażówkach przedstawione zostały najważniejsze i najbardziej tragiczne momenty
w dziejach: okres powstań śląskich, kampania wrześniowa i okres II wojny światowej,
a także wielotysięczne wywózki ludności
rozpoczęte w 1945 roku oraz represje względem niepodległościowców w okresie Polski
Ludowej. Projekt stanowi początek obchodów 100. rocznicy powstań śląskich, jednego
z ważniejszych okresów w historii regionu,
który zaowocował przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone w plebiscycie Wydarzenie
Historyczne Roku 2016 w kategorii Edukacja
i multimedia oraz wyróżnione w kategorii
„edukacja” w XXXVII edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016.
Filmy można znaleźć na stronie:
www.powstaniaslaskie.com.pl
oraz na kanale YouTube. 

(ŁK)

Z Radzionkowa na ołtarze
1 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Z Radzionkowa na ołtarze”, który opowie o życiu Ojca Ludwika
Wrodarczyka OMI.
Wydarzenie zainauguruje Msza św. w intencji
beatyfikacji Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI,
która odprawiona zostanie w kościele pw. św.
Wojciecha o godz. 16.30. Premiera filmu w „Karolince” odbędzie się o 18.00. Wezmą w niej
udział m.in. członkowie rodziny kapłana, osoby zaangażowane w produkcję filmu, a także mieszkańcy związani z bohaterem filmu.
Po projekcji będzie można zwiedzić wystawę
o życiu i twórczości o. Wrodarczyka przygotowaną przez Marię Kielar-Czaplę.
Pomysł filmu zrodził się w radzionkowskim

Urzędzie Miejskim. Zdjęcia kręcone były między innymi na terenie Muzeum Chleba, Szkoły
i Ciekawostek, w kościele św. Wojciecha, w rodzinnym domu kapłana przy ul. Sobieskiego,
a także w Górnośląskim Parku Etnograficznym
w Chorzowie, który posłużył za scenografię
wschodnich terenów RP. Film oprócz wspomnień rodziny i mieszkańców Radzionkowa
o o. Wrodarczyku będzie miał też część fabularyzowaną, przedstawiającą najważniejsze
wątki z życia księdza. Producentami filmu
są Kamil Niesłony i Maciej Marmola. 

Ważna informacja
10 listopada br. Urząd Miasta Radzionków będzie zamknięty. Wymieniony dzień jest wolny
od pracy w zamian za dzień 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, dzień ustawowo wolny od pracy, który w tym roku wypada w sobotę.
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Miasto należało do seniorów
Koncerty, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki czy
warsztaty – to tylko część bogatego programu tegorocznych Senioraliów, które odbyły się w dniach 27 sierpnia –
1 września.
Tradycyjnie, impreza rozpoczęła się uroczystą Mszą św, która o 14.30
odprawiona została na terenie księżogórskiego parku. Przekazaniem
kluczy do bram miasta przez burmistrza Gabriela Tobora przewodniczącemu radzionkowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Jerzemu Hajdzie, oficjalnie rozpoczął się Festyn
Rzemieślniczy. Dla licznie zgromadzonych uczestników, wśród których
pojawili się nie tylko zacni seniorzy, ale również całe rodziny, wystąpili
artyści Letniej Trasy Koncertowej Radia Piekary, m.in. Bernadeta Kowalska i Magdalena Pal.
W bogatym programie tegorocznych Senioraliów, znalazły się m.in.:
warsztaty cukiernicze ze zdobnictwa ciast i tortów prowadzone przez
Łukasza Wylenżka czy zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane
przez MOSiR. Jak zwykle odbyła się również wycieczka, tym razem do
Krakowa. Seniorzy zwiedzili Muzeum i Sanktuarium Jana Pawła II czy
dzielnicę Kazimierz. Uczestników zaprosiło również Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, gdzie Ma-

Zapowiedzi

Dzień Niepodległości
Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą
się w sobotę, 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. 10.45 na Forum Miejskim przy Placu Letochów zaplanowano składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Organizatorami uroczystości są Urząd Miasta Radzionków i Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar”. Zachęcamy do udziału
w obchodach, a organizacje pozarządowe, szkoły i instytucje do wystawienia pocztów sztandarowych. Szczegółowy program obchodów
będzie dostępny na stronie: www.radzionkow.pl i na plakatach. 

Jarmark świąteczny
W klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadzi nas jarmark świąteczny. W tym roku okazja do wyjątkowych
zakupów będzie od 8 do 10 grudnia.
Na Placu Letochów ustawionych zostanie kilka specjalnych stoisk,
na których zaopatrzyć się będzie można w tradycyjne artykuły spożywcze, ozdoby świąteczne i upominki. O dobry humor mieszkańców zadbają m.in. dzieci i młodzież radzionkowskich szkół i przedszkoli, chóry, a także zaproszone zespoły muzyczne. Nie zabraknie
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznego jarmarku dostępne
będą na stronie: www.radzionkow.pl oraz na plakatach. 

ria Kielar-Czapla poprowadziła prelekcję „Z Radzionkowa na ołtarze
– rzecz o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku”. W Centrum Kultury „Karolinka”
odbył się pokaz głośnego filmu „Wołyń”.
Organizatorami Senioraliów byli: Urząd Miasta Radzionków, Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Radzionkowie,
CK „Karolinka”, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku, MOSiR.

Górnicy będą świętować
Tegoroczna „Barbórka” rozpocznie się tradycyjną „pobudką
górniczą”. 4 grudnia o godz. 5.30 w kilku miejscach miasta
orkiestra górnicza wykona utwory dedykowane czynnym
i emerytowanym pracownikom kopalń i ich rodzinom.
O godz. 8.30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą się godzinki ku czci
św. Barbary, po których o godz. 9.00 odprawiona zostanie uroczysta
Msza św. w intencji górniczej braci. Składanie wiązanek kwiatów w kaplicy św. Barbary na terenie miniskansenu górniczego w Rojcy odbędzie się o godz. 10.30. Tego dnia zaplanowano też tradycyjną biesiadę
górniczą w restauracji Figaro. Górnicy (mieszkańcy Radzionkowa) zainteresowani udziałem w biesiadzie, bezpłatne wejściówki mogą odbierać od 20 listopada w Referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta (p. 19, II piętro).
Barbórkowe obchody organizowane są przez Urząd Miasta Radzionków oraz Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie. Szczegółowy
program obchodów będzie dostępny na stronie: www.radzionkow.pl
i na plakatach. 

Komendantowi Straży Miejskiej w Radzionkowie
Panu Jackowi Bątkowskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta Radzionków
Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta Radzionków
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Jubileusze małżeńskie
Szesnaście par z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim i trzy pary
z sześćdziesięcioletnim stażem
6 września odebrało z rąk burmistrza Gabriela Tobora medale
za długoletnie pożycie małżeńskie.
Uroczystość odbyła się w restauracji „Marco” w Radzionkowie.
Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: Łucja i Henryk Adamus, Krystyna i Paweł Brol, Teresa i Ewald
Froch, Krystyna i Karol Gruszka, Maria i Józef Klyta, Jadwiga i Jan Łukawscy, Krystyna i Henryk Majewscy, Barbara i Feliks Miś,
Irena i Florian Mol, Gabriela i Bronisław
Ręka, Monika i Józef Sosnowscy, Aniela
i Sylwester Strzelczyk, Sylwia i Wojciech
Szadkowscy, Magdalena i Hubert Ścigała, Małgorzata i Jerzy Wrodarczyk, Maria
i Konrad Wycisk. Jubileusz sześćdziesięciolecia tego dnia świętowali Maria i Alojzy
Choroba, Gertruda i Edmund Dzionsko,
Teresa i Jan Zwiernik.
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne
gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych
lat spędzonych w zdrowiu i radości. 

Z aparatem idzie w ogień
Akcja ratunkowa. Pożar trawi kolejne metry budynku.
Na miejscu, z żywiołem walczą strażacy. Nagle wśród nich
pojawia się człowiek z aparatem... To Piotr Zwarycz.
Mł. kpt. Piotr Zwarycz jest ratownikiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej
w Radzionkowie. Poza ratowaniem ludzkiego życia ma jeszcze jedno dodatkowe zadanie: dokumentować przebieg działań wykonując
zdjęcia. Jako jedyny w Polsce ma oficjalne zezwolenie przełożonych
na fotografowanie pracy strażaków. Nie szuka jednak sensacji.
– Podczas akcji idę krok w krok z moimi koleżankami i kolegami. Pojawiam się w miejscach, w które wstępu nie ma żaden dziennikarz czy fotograf. Dlatego moje zdjęcia są unikatowe. Pokazuję jak trudna i niebezpieczna jest praca strażaków i na jakie poświęcenia muszą się zdobywać
– tłumaczy Piotr Zwarycz.
Jego zdjęcia mają nie tylko wartość reporterską i artystyczną. Stanowią również cenny materiał szkoleniowy, wykorzystywany podczas
analiz i opracowań.
– Strażacy z całej Polski mogą zobaczyć, w jaki sposób użyty był dany
sprzęt i, w razie konieczności, skorzystać z tych doświadczeń – mówi.
Uczestniczył w wielu akcjach – jako strażak i fotograf. Są jednak takie,
które wspomina szczególnie. Jedna z nich miała miejsce na gruzach
katowickiej kamienicy, gdzie 23 października 2014 roku doszło do wybuchu gazu.– Pracowałem tam kilkanaście godzin, dokumentując pra-

Fot. : Piotr Zwarycz

cę koleżanek i kolegów. Ogrom zniszczeń i walka z czasem mocno dały
mi wtedy do myślenia. Ciągle mieliśmy nadzieję, że uda się pod gruzami
znaleźć żywych. To moment, w którym zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę tylko ja mam materiał z przebiegu tak skomplikowanej i trudnej
akcji. Przebieg działań analizowany był w wielu jednostkach w całym kraju. Od tego czasu, moja praca z aparatem nabrała rozpędu – mówi.
Zdjęcia Piotra Zwarycza można oglądać w internecie, na stronie:
www.obiektiv.com. Ostatnio pan Piotr był gościem programu „Pytanie
na śniadanie”. 

(DW)
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Inwestycje

Trwają prace, miasto się zmienia
Letnie miesiące były tradycyjnie okresem najbardziej wytężonej pracy drogowców. W Radzionkowie prace remontowo-budowlane prowadzone były jednocześnie na kilku
drogowych odcinkach.
Pod koniec września zakończyła się przebudowa ul. Kopernika. Na drodze o długości 255 m wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej. Roboty przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Radzionkowie.
Na początku października do użytku oddano także ul. Gałczyńskiego.
Przebudowany został odcinek drogi o długości 120 m. Wykonano frezowanie całej powierzchni jezdni, zdemontowano także stare i ułożono nowe krawężniki najazdowe na całej długości ulicy. Wymieniona
została też zniszczona nawierzchnia chodnika. Zadanie wykonało PIDP
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Józef Pietryga z Radzionkowa.
Koszt inwestycji to ponad 90 tys. zł.

ul. Gałczyńskiego po remoncie.

W połowie października zakończyła się też budowa łącznika
od ul. Św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów w Radzionkowie. Zadanie
polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej i utwardzeniu
nawierzchni łącznika wraz z wykonaniem nowej podbudowy. Koszt
przedsięwzięcia to ok. 102 tys. zł. Wykonawcą robót budowlanych było
Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER z Bytomia.

Nowy wygląd zyska też ul. 27 Stycznia.
– Droga zostanie wyasfaltowana. Na całej długości ulicy będą położone
nowe krawężniki najazdowe i wykonane zjazdy z kostki betonowej. Odnowiona zostanie też nawierzchnia chodników – mówi Justyna Misiołek. –
Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 772 tys. zł – dodaje.

Cały czas prowadzone są roboty związane z budową nowej drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały oraz połączenia ul. Sadowej z projektowaną
drogą z ul. Knosały.
– Na całym odcinku drogi udało się już ułożyć nowe krawężniki. Obecnie
dobiegają końca roboty związane z budową ronda na ul. Knosały. Robotni-

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową nawierzchni chodnika przy ul. A. Krzywoń (na odcinku od ul. Sobieskiego
do ul. Św. Wojciecha). Wykonawcą robót będzie bytomskie Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER. Prace związane z remontem chodnika
o długości 56 metrów wraz z wymianą krawężników mają zakończyć się
20 grudnia. Koszt zadania to blisko 20 tys. zł. 

cy położyli też już nową nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej od strony ul. Knosały – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków. – Wykonawcą robót
budowlanych jest firma TRANZIT Sp. z o.o. z siedzibą w Lubachowych. Koszt
inwestycji to ponad 3,9 mln zł.

Dzielnicowy roku z Radzionkowa
Mł. asp. Sebastian Golicz z Komisariatu Policji
w Radzionkowie wybrany został w plebiscycie
„Dziennika Zachodniego” najlepszym dzielnicowym w powiecie tarnogórskim.
Sebastian Golicz w radzionkowskiej policji pracuje
od 2010 roku. Najpierw był funkcjonariuszem przydzielonym do patrolu interwencyjnego. Po kilku miesiącach został dzielnicowym. Jak widać – z sukcesami! W głosowaniu
„Dziennika Zachodniego” na najlepszego dzielnicowego
powiatu tarnogórskiego zdobył aż 693 głosy, wyprzedzając tym samym drugiego – asp. szt. Adama Ćwieląga
ze Tworoga o ponad 50 głosów.
– To ogromne wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumny.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się oddać na mnie głos. Zwycięstwo w plebiscycie świadczy również o tym, że ludzie doceniają moją pracę i widzą efekty. To z kolei ogromna motywacja do dalszego pomagania obywatelom – mówi mł. asp. Sebastian Golicz.
Dzielnicą, za którą odpowiada policjant Golicz jest Rojca.
– Domowe awantury i alkoholizm – to główne problemy z jakimi się tutaj spotykam. Są to zawsze bardzo delikatne sprawy. Sąsiedzi, a nawet osoby poszkodowane bardzo często nie chcą się przyznawać,
że padły ofiarą przemocy domowej. Dlatego niezwykle ważne jest podejście do mieszkańców, umiejętność rozmowy, udowodnienie im, że jeśli zdecydują się działać, to pomogę im pokonać problemy
– przekonuje Sebastian Golicz.
Z dzielnicowym Radzionkowa-Rojcy można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 38 92 517
lub 727 032 636. 

(ŁK)

Pomóż!
Oddaj krew!
W sobotę, 2 grudnia, odbędzie się
w Radzionkowie kolejna akcja poboru krwi. Specjalny autobus stanie na parkingu przed Urzędem
Miasta w godz. od 9.00 do 14.00.
Każdy, kto zdecyduje się oddać krew,
otrzyma paczkę ze słodyczami oraz talon
na obiad ufundowany przez gminę. Przypominamy, że krwiodawcą może zostać
zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat,
która waży co najmniej 50 kilogramów.
Konieczne jest posiadanie dokumentu
tożsamości ze zdjęciem. W momencie
oddawania krwi nie trzeba być na czczo,
wskazane jest wcześniejsze spożycie lekkiego posiłku. Jednorazowo pobieranych
jest 450 mililitrów krwi. Do oddania krwi
zapraszają Klub Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” oraz Urząd Miasta Radzionków. 

(ŁK)
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Brat
naszego
Boga
Zapraszamy na darmowy spektakl
teatralny pt. „Brat naszego Boga”.
Nowa adaptacja sztuki Karola
Wojtyły (Jana Pawła II) w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego
przygotowana została w ramach
projektu „Teatr Karola Wojtyły – prezentacje”, realizowanego
na podstawie Programu Operacyjnego MKiDN „Kultura dostępna”.
W spektaklu uczestniczy dziesięciu
zawodowych aktorów, a jego reżyser od 34 lat jest propagatorem
twórczości dramatycznej Karola
Wojtyły i zjawiska kulturalnego
określanego mianem „Teatr Karola
Wojtyły”. Wydarzenie odbędzie się
28 października o godz. 17.00. 

Talentiada
2017
Centrum Kultury „Karolinka” oraz
Urząd Miasta Radzionków przystępują do organizacji ósmej edycji Konkursu Talentów „Talentiada
2017”. Wydarzenie odbędzie się
w sobotę 25 listopada, (początek
o godz. 12.00). W konkursie mogą
wziąć udział zespoły wokalne
(do 4 osób) oraz soliści. Najważniejszymi informacjami dla przyszłych gwiazd estrady, które pragną zaprezentować się na scenie
to dostarczenie do naszej placówki
czytelnie wypełnionego zgłoszenia wraz z nagranym podkładem
muzycznym (jeżeli takowy będzie
używany) w nieprzekraczalnym
terminie do 10 listopada br. oraz
opłacenie kosztów uczestnictwa
w wysokości 10 zł od uczestnika
lub uczestników (w przypadku
zespołu wokalnego). Zapraszamy
również nauczycieli, instruktorów
czy animatorów do zgłaszania
utalentowanych podopiecznych.
Gra jest warta świeczki – główną
nagrodą jest Grand Prix konkursu,
co wiąże się z występem na scenie
głównej podczas nadchodzących
Dni Radzionkowa oraz nagraniem
piosenki w studio muzycznym. 

Pasjonaci kinematografii doczekali się już wielu odsłon filmowych w „Karolince”. Są seanse
weekendowe, wielką popularnością cieszyło się
kino plenerowe, teraz czas na kolejną odsłonę: filmy
grozy.
Fani horrorów, dreszczyku emocji i strachu będą mogli zaspokoić swoje gusta podczas tegorocznej edycji „Horrolinki”,
która odbędzie się 27 października.
O godzinie 20.30 rozpoczniemy filmem „Krucyfiks” (bilety w cenie
12 zł), a następnie o godzinie 22.00 wyświetlony zostanie horror „To” (bilety w cenie 14 zł).
Przypominamy jednak, że filmy dozwolone są (kolejno) od 16. i 15. roku życia.

Kabarety
Jesienią będzie okazja nie tylko do nostalgicznego nastroju, ale również
do śmiechu! Dużą dawkę dobrego
humoru zapewnią występy kabaretów
na deskach „karolinkowej” sceny.
Jeszcze w październiku zaprezentuje się Kabaret
Pod Wyrwigroszem w programie „500+”. Grupa
osadziła swój program w nowych realiach. Będzie
to niepowtarzalna okazja (rzecz jasna w krzywym
zwierciadle) przyjrzeć się temu co jest.

Wydarzenie odbędzie się 22 października
o godz. 20.00. Bilety w cenie: 50 zł. Miesiąc później, bo 27 listopada o godz. 18.00 w Radzionkowie pojawi się kabaret Hrabi. „Cyrkuśniki”
to najnowszy program kabaretu. „Patrzcie,
idzie nasz miejscowy cyrkuśnik”! – lata temu
usłyszał Dariusz Kamys, wchodząc do sklepu
spożywczego. Niech więc tak będzie! Bilety
dostępne w cenach: 60/70/80 zł. Zapraszamy
i życzymy wspaniałej zabawy! 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Zapraszamy
do kina
„Tarapaty”
Przyjaźń to wcale nie jest taka prosta sprawa
i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi
do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie
miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się
wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki
w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka
Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan
prowadzący do skarbu zaczyna się przygoda.
5 listopada, godz. 16.00,
bilety: 12 zł
„Wszyscy moi mężczyźni”
Po rozstaniu z mężem, Alice wraz z córkami
opuszcza Nowy Jork. W Los Angeles wraca
do rodzinnego domu, znajduje pracę oraz
szkołę dla dzieci. I tylko sprawy sercowe odkłada gdzieś na bok. Wszystko zmienia się,
gdy w dniu urodzin poznaje trzech uroczych
facetów, którzy – podobnie jako ona – przybyli do LA w pogoni za marzeniami.
Cała trójka pozostaje bez dachu nad głową
i Alice, wbrew rozsądkowi, pozwala im zamieszkać u siebie. Tak rozpoczyna się pasmo

damsko-męskich komplikacji, które z czasem
przekształcają się w coś o wiele więcej. To jednak nie koniec wrażeń. Prawdziwe emocje
zaczną się, gdy do drzwi Alice zapuka jej dawny mąż… Czy dla miłości warto rozpoczynać
wszystko od nowa?
5 listopada, godz. 18.00,
bilety: 12 zł
„Emotki”
Miasto Tekstopolis zamieszkują emotki, gdzie
każda z nich wyraża jedną konkretną emocję.
Z wyjątkiem Minka, co może doprowadzić
do katastrofy.
18 listopada, godz. 16.00,
bilety: 12 zł
„Ach śpij kochanie”
Od kilku lat w Krakowie i okolicach znikają ludzie. W sumie 67 osób. Młody śledczy Karski,
wbrew swoim przełożonym, stawia hipotezę
o seryjnym mordercy. Wkrótce w kręgu podejrzanych pozostaje tylko jeden człowiek:
Władysław Mazurkiewicz, zwany Pięknym
Władkiem. To król życia, zamożny kobieciarz,
szanowany obywatel, ale także człowiek o zaskakujących powiązaniach, hipnotycznym
uroku i niejasnej przeszłości. Karski w trakcie
śledztwa zaczyna napotykać na coraz większe trudności. Znikają dowody i akta spraw.

9

Ludzie, którym ufał odwracają się przeciw niemu, a między nim i podejrzanym tworzy się
nietypowa relacja... A w tle całej sprawy, jak
duch pojawia się tajemnicza piękna kobieta.
18 listopada, godz. 18.00,
bilety: 12 zł
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Komunikat

Obowiązkowe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
Wiosną 2017 roku Straż Miejska wraz z Referatem Ochrony
Środowiska zapoczątkowała kontrolę zbiorników bezodpływowych tzw. szamb na posesjach, które widnieją
w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych.
Działania w tym zakresie będą kontynuowane. Gmina zobowiązana
jest do nadzoru nad prawidłową realizacją zadań związanych z opróżnianiem szamb i przydomowych oczyszczalni na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z wieloma pytaniami, jakie pojawiły się podczas naszych
wizyt u mieszkańców, przekazujemy poniżej podstawowe informacje
w powyższym zakresie.
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nie-

ruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Miasta Radzionków w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków
właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń, do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości
zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm
zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności
zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.
Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni
ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.
Podczas wizyty Straży Miejskiej i pracowników Referatu Ochrony
Środowiska należy przedłożyć umowę i dowód uiszczania opłat
za usługę wywozu nieczystości ciekłych.
Ważne, aby korzystać z usług firm, które posiadają zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Radzionków, których wykaz zamieszczamy w tabeli poniżej:

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

1

PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp.k.

42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7

34 329-92-29
32 380-16-21
32 284-52-68

2

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

22 614-59-79

3

Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11

32 293-80-62

4

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2

32 231-08-58

5

KAMRA-TRANS
Wiktor i Rafał Kamińscy s. c.

42-674 Zbrosławice, ul. Fabryczna 9A

603-771-439

6

WOD-KAN TRANS Krzysztof Król

40-749 Katowice, ul. Adama Didura 12
(zmiana adresu: ul. Goetla 8)

505-205-400
505-605-400

7

Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Transportowo Usługowo Produkcyjno Handlowe Andrzej Frączek

42-625 Ożarowice ul. Stawowa 10

32 284-03-63

8

Przedsiębiorstwo Usługowo-ProdukcyjnoHandlowe „EKOROBUD” Spółka cywilna
Jan Wróbel & Werner Drzyzga

41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 145

32 767-91-00

9

WC Serwis Śląsk Sp. z o.o. W Zabrzu

41-808 Zabrze ul. Pod Borem 10

32 278-45-31

10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51

600-484-052

11

Firma Wielobranżowa Fabian Mateja

41-922 Radzionków, ul. Chodkiewicza 1

32 286-66-74

12

Zakład Usługowo-Handlowy JAR-ROL
Jarosław Piątek

42-622 Orzech, ul. Nakielska 18C

502-593-637

W celu zamówienia usługi opróżnienia szamba należy kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi przedsiębiorcami, gdyż
posiadanie zezwolenia w przedmiotowym zakresie nie jest tożsame z fizycznym wykonywaniem usług.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod nr. tel. 32 388 71 59. 

Ewa Łabno

ŚLĄSKI OGRÓD
BOTANICZNY

11

Mamy dla mam
Ogród Botaniczny na Księżej Górze
to miejsce szczególne zarówno w swojej lokalizacji, jak i założeniach. Ogród
spełnia wiele różnorodnych funkcji,
a jedną z aktywności skupionych wokół niego jest Klub Mam – przestrzeń
stworzona przez mamy dla mam.
W każdy pierwszy oraz trzeci czwartek miesiąca
o godz. 11.30 w naszym ogrodzie spotykają się
młode mamy wraz ze swoimi pociechami. Rozmawiają, poznają się, wymieniają doświadczeniami, relaksują, ale także edukują. Na spotkania
zapraszani są różni specjaliści, którzy dzielą się
swoją wiedzą z dziedzin krążących wokół szeroko pojętego macierzyństwa. I tak w najbliższym
czasie Klub odwiedzi Ewa Łukasik. 19 października prowadząca zaprosiła na Masaż Shantala
Body Touch, a 16 listopada zaprasza na warsztaty
,,Ja cię kocham, a ty śpisz”, czyli o wpływie zegara biologicznego na nasz związek.
Pani Ewa całym sercem zaangażowała się
we współprowadzenie radzionkowskiego Klubu i już na ostatnim spotkaniu wprowadziła
zgromadzone panie w tajniki masażu Shantala.
Prowadząca jest bowiem specjalistką pielęgniarstwa operacyjnego i certyfikowaną instruktorką

masażu Shantala. Założyła także Szkołę Narodzin
Mama, Tata i Ja, a od nowego roku planuje powołać do życia Koło Kobiet oraz Stowarzyszenie
wspierające rodziców po trudnych porodach
oraz dzieci urodzone przedwcześnie.
Wszystkie mamy oraz panie oczekujące narodzin
informujemy, że spotkania są bezpłatne i odby-

wają się zawsze w Regionalnej Stacji Edukacji
Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej 90a w Radzionkowie. Przyjacielska atmosfera sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości czy po prostu
– odpoczynkowi od codziennej rutyny. 
Julia Góra

Dożynki, czyli kto dostał sadzonki jabłoni
W ostatnią niedzielę września Śląski Ogród Botaniczny
w Radzionkowie zaprosił okolicznych mieszkańców na dożynki. I choć do ostatniej chwili wszyscy drżeli o pogodę,
która we wrześniu była wyjątkowo niesprzyjająca plenerowym imprezom, w ten dzień przestało padać i nawet
wyjrzało słońce. Dożynkowym hitem były sadzonki jabłoni, które w ten dzień mógł otrzymać każdy zainteresowany
ich dalszą uprawą.
Sadzonki były nie byle jakie, bo były to stare, nieco już zapomniane, ale
przecież jedne z najlepszych odmian, w tym m.in.: „Kosztela”, „Cesarz
Wilhelm” czy „Piękna z Rept”. Rozdano ponad 140 sztuk, chętnych nie
brakowało. Jak zwykle podczas ogrodowych świąt zadbano o edukację,
a przy tym dobrą zabawę dla wszystkich. Odbyły się warsztaty mikroskopowe oraz laboratoryjne, harcerska gra terenowa, wycieczki z ogrodowymi przewodnikami, prelekcja i warsztaty fotografii przyrodniczej
prowadzone przez Marcina Karettę, a na zakończenie ognisko z muzyką
i pieczonymi kartoflami. Dzieci, ale też starsi, mogli wykazać się zdolnościami artystycznymi i własnoręcznie wykonać świecznik z brzozy, łapacz snów lub dożynkową ozdobę z traw. Najmłodsi skakali po słomie
i trąbili za pomocą tykw. Można było przekonać się, czym różni się siano
od słomy i przyjrzeć się różnym gatunkom zbóż, a także wielu innym roślinom użytkowym. Nikomu głód nie zajrzał w oczy, bo strefa gastronomiczna, jak przystało na dożynki, była wyjątkowo bogata. Można było
wybierać pomiędzy domowymi pierożkami a bigosem, barszczykiem,
szałotem. Nie brakowało serów, tradycyjnych wędlin i słodkości. Degustacje przygotowały także panie z Grup Zakupowych Lokalny Rolnik
z Radzionkowa, Tarnowskich Gór i Bytomia. Można było także zaopa-

trzyć się w świeże ekologiczne warzywa oraz owoce z Gospodarstwa
Ekologicznego „Sokół”.
Aktualnie pracownicy Ogrodu rozliczają się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z minionych imprez, jednocześnie przygotowując kolejne wnioski o dofinansowanie na kolejne dwa lata. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, znów
będziemy mogli spotkać się na Księżej Górze podczas obchodów wybranych świąt przyrodniczo-ekologicznych. Póki co warto wybrać się
na spacer ścieżkami ogrodu botanicznego i zobaczyć wystawę fotografii grzybów wyeksponowaną wzdłuż ulicy Zejera przy dojściu do bramy
głównej. 
Julia Góra
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PISZĄ DO
KURIERA

Jesteśmy najlepsi!

Co nowego w Jedynce?

Ci, którzy tak mówią, mają rację. 28 września uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie, udowodnili
to po raz kolejny, wygrywając V Lekkoatletyczny Memoriał im. Kamili Skolimowskiej o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bytomiu. Uczniowie szkoły, w tym klas sportowych, udowodnili,
że są nie tylko znakomitymi tenisistami, ale także doskonale radzą
sobie w innych dyscyplinach sportowych. Tym samym potwierdza
się fakt, że nasza szkoła nie tylko skupia się na szkoleniu uczniów
klas sportowych w zakresie jednej dyscypliny jaką jest tenis, ale
także dba o wszechstronny rozwój uczniów. Szkolna drużyna lekkoatletyczna musiała zmierzyć się z dziewięcioma bytomskimi i piekarskimi szkołami, w biegu na dystansie 60, 200, 300, 400 i 600 m,
skoku w dal i rzucie piłką lekarską, deklasując ich reprezentantów
i zdobywając tym samym I miejsce. 
Wojciech Trzensiok

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się 4 września uroczystą akademią w C.K. „Karolinka” przygotowaną przez naszych uczniów pod
kierunkiem mgr Izabeli Lendźwy, mgr Ilony Łysik, mgr Joanny Mania,
mgr Danuty Minkiny oraz mgr Aleksandy Pachulskiej. W tym roku szkolnym w SP 1 naukę rozpoczęły trzy klasy pierwsze: wychowawcą Ia jest
mgr Iwona Łepkowska, Ib mgr Ewelina Taul, Ic mgr Grażyna Sowiźrał.

Europejski Dzień Języków
26 września w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się konkurs „Sekrety Poliglotów”. Organizatorami wydarzenia byli Łukasz Przewoźnik oraz Anna Maćkowska. Wymagania konkursu były proste,
trzeba było dokładnie przeczytać książkę „Sekrety Poliglotów”, którą
wydał Konrad Jerzak vel Dobosz. Na podstawie książki zostało ułożonych pięćdziesiąt pytań. Z wyzwaniem postanowiło zmierzyć się
21 uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VI i VII. Konkurs został przeprowadzony interaktywnie poprzez aplikację „Kahoot!”. Na podium
stanęło czworo uczniów. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy
VII Kinga Kozok, drugie miejsce zdobyli – Wojciech Drapała i Oskar
Habrajski, uczniowie klasy II gimnazjum. Natomiast trzecie miejsce
zajęła najmłodsza uczestniczka Emilia Fornal z klasy VI. 27 października będziemy mieć okazję gościć Pana Konrada w szkole. 
Angelika Pawłowska

Zagraniczne staże uczniów
W październiku br. grupa 20 uczniów Zespołu Szkół TechnicznoEkonomicznych wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe
do Irlandii Północnej. Uczniowie technikum eksploatacji portów
i terminali oraz technikum hotelarstwa będą mieli niepowtarzalną
okazję zdobywania doświadczeń w międzynarodowym zespole. Plan
pobytu obejmuje odbywanie praktyk zawodowych, lekcje języka angielskiego w naturalnym środowisku zakończone egzaminem z uzyskaniem zaświadczenia. Uzupełnieniem głównego celu mobilności
będzie program kulturowy, pozwalający lepiej poznać region Irlandii
Północnej, życie i zwyczaje mieszkańców. Uczestnicy zostaną zakwaterowani u rodzin irlandzkich, co z pewnością wpłynie na nawiązywanie kontaktów i wzmocni umiejętność radzenia sobie w nowych
sytuacjach. Organizacja przyjmująca zapewni również atrakcyjne
formy integracji. Ponadto beneficjenci programu skorzystają z dodatkowego kursu języka angielskiego na platformie nauczania on-line.
Aktualnie odbywają się zajęcia przygotowujące w sferze komunikacji
językowej, kulturowej i zawodowej, które ułatwią adaptację w nowym środowisku. 
Krystyna Dziuk

We wrześniu udało się w naszej placówce zrealizować wiele przedsięwzięć: gimnazjaliści rozpoczęli rok szkolny od udziału w wykładach
i pokazach z fizyki w ramach cyklu „Osobliwości Świata Fizyki”. Zajęcia te, corocznie we wrześniu, organizuje Instytut Fizyki Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Uczniowie pod opieką wychowawców uczestniczyli w wykładach „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Ciepło, zimno,
gorąco, mróz” oraz „Fizyka na wakacjach”. Pierwszy raz uczniowie klas
młodszych uczestniczyli w obchodach Dnia Kropki (Dot Day).
Jak co roku uczniowie SP uczestniczyli w VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Dzięki inicjatywie mgr Joanny Leciej oraz mgr Ilony Łysik
uczniowie mieli szansę zobaczyć jak wygląda międzynarodowa akcja,
która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż
znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.
W dniach poprzedzających święto uczniowie na lekcjach matematyki poprzez rozwiązywanie zagadek, łamigłówek przypominali sobie
tabliczkę mnożenia i zasady kolejności działań. W tym dniu zostały
przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne testy z tabliczki mnożenia, a najlepsi otrzymali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. „Jedynka”
może się już pochwalić pierwszymi sukcesami: uczennica klasy 3b Paulina Plewnia zajęła II miejsce w konkursie „Co nam niesie Pani jesień?”
na eko-biżuterię w kategorii klas I-III. Konkurs był organizowany przez
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie.
Uczniowie Jedynki uczestniczyli w wielu warsztatach oraz wycieczkach. 26 września uczniowie klas V, VI i VII mieli okazję zobaczyć
w Bytomskim Centrum Kultury spektakl „Szkolne mrowisko”. 3 października klasa IIIb udała się do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Uczniowie brali udział w bardzo ciekawych zajęciach
o pszczołach, które prowadziła Julia Góra. Tego samego dnia klasa
IIIa w ramach poznawania Małej Ojczyzny odwiedziła Urząd Miejski w Radzionkowie. Rzecznik prasowy UM, Jarosław Wroński w ciekawy sposób zapoznał dzieci z historią ratusza i symbolami miasta.
Uczniowie mieli także możliwość spotkania się z burmistrzem Radzionkowa. Nasi uczniowie wzięli też udział w akcji Sprzątania Świata. Od października zaczyna działalność świetlicowy klub „Śniadanie
daje moc” promujący zdrowy tryb żywienia. 27 września kl. IIc, IId i IIIc
gimnazjum udały się pod opieką mgr Danuty Mikiny, mgr Agnieszki
Jochlik oraz mgr Sylwii Piekarczyk do największego Parku Rozrywki
w Polsce – Energylandii. Natomiast 28 września odbyła się Olimpiada Matematyczna Juniorów – ogólnopolskie zawody matematyczne.
Nasze działania są ukierunkowane nie tylko na poszerzanie wiedzy naszych uczniów, ale i rozwijanie talentów.
Dbamy o ich wszechstronny rozwój. Mamy nadzieję, że działania te
będą odbierane pozytywnie zarówno przez samych uczniów, ich rodziców oraz lokalne środowisko. Plan pracy na nowy rok szkolny jest
bogaty. Z pewnością każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. 
Dyrekcja szkoły
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Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27, email: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c., ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39-000-39, www.kasc.pl Druk: Mikopol, tel. 32 289-82-75 nakład: 2.500 egz.
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 7 września 2017 roku na XXXIX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXXIX/312/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
2. Uchwałę Nr XXXIX/313/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
3. Uchwałę Nr XXXIX/314/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXXIX/315/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XXXIX/316/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XXXIX/317/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XXXIX/318/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXXIX/319/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XXXIX/320/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XXXIX/321/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
11. Uchwałę Nr XXXIX/322/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków;
12. Uchwałę Nr XXXIX/323/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy;
13. Uchwałę Nr XXXIX/324/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy;
14. Uchwałę Nr XXXIX/325/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału
Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach;
15. Uchwałę Nr XXXIX/326/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie;
16. Uchwałę Nr XXXIX/327/2017 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków;
17. Uchwałę Nr XXXIX/328/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie;
18. Uchwałę Nr XXXIX/329/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie;
19. Uchwałę Nr XXXIX/330/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie i Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie;
20. Uchwałę Nr XXXIX/331/2017 w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Radzionków dotyczącego usuwania z przestrzeni publicznej pomników upamiętniających postać gen. Jerzego Ziętka;
21. Uchwałę Nr XXXIX/332/2017 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Radzionków o zagrożeniu związanym z nielegalnymi wysypiskami odpadów szkodliwych dla
życia ludzkiego i środowiska naturalnego;
22. Uchwałę Nr XXXIX/333/2017 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, iż w dniu 5 października 2017 roku na XL sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XL/334/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
2. Uchwałę Nr XL/335/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
3. Uchwałę Nr XL/336/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
4. Uchwałę Nr XL/337/2017 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków;
5. Uchwałę Nr XL/338/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
6. Uchwałę Nr XL/339/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwał Nr XL/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XL/341/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XL/342/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/317/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XL/343/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. Uchwałę Nr XL/344/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

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 zabezpieczenia 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 nie zabezpieczenia przed okresem
zimowym, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.
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KURIERA

RADAR-owcy w Wilnie

Chór „Harfa” we Lwowie

Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników
RADAR w Radzionkowie w dniach 8-10 października
uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej,
której głównym celem była wizyta w Wilnie.

Chór „Harfa” pojechał z koncertami do Lwowa na zaproszenie Sanktuarium św. Antoniego. 24 września zaśpiewaliśmy w trakcie Mszy św., a po jej zakończeniu daliśmy
godzinny koncert w sanktuarium.

W pierwszym dniu autokarowej podróży zdążyliśmy odwiedzić sanktuarium w Studzienicznej (administracyjna część Augustowa). Zwiedziliśmy kaplicę wybudowaną w 1872 r. oraz kościół drewniany z 1847 r.
a także pamiątki pozostałe tu po wizycie Jana Pawła II w 1999 r. Po całodziennej podróży dotarliśmy do uroczego zakątka nad Jeziorem Pomorze w Kuklach, gdzie w „Glinianej wiosce” przyszło nam nabierać
sił przed podróżą do Wilna. Wyruszyliśmy następnego dnia rankiem.
W drodze do Wilna zatrzymaliśmy się jednak w Trokach – poprzedniej
stolicy Litwy. Utworzono tu Trocki Historyczny Park Narodowy. Miasto
jest siedzibą grupy etnicznej Karaimów, sprowadzonych tu w średniowieczu z Krymu przez Wielkiego Księcia Witolda. Zamek na Jeziorze Galwe jest rekonstrukcją z drugiej połowy XX wieku.
W Wilnie zatrzymaliśmy się przy Bernardyńskiej 11, gdzie mieszkał i tworzył nasz wieszcz Adam Mickiewicz. To właśnie tu w 1822 r. przygotowywał „Grażynę”. Tuż obok kościoła św. Anny, którym zachwycił się cesarz
Napoleon Bonaparte w drodze przez Wilno na Moskwę, usytuowany
jest pomnik Adama Mickiewicza.
Spacerowaliśmy ulicami: Zamkową, Rynek i Ratusz. Ponieważ była to sobota dodatkowe atrakcje spotkały nas w odwiedzanych kościołach,
gdzie byliśmy świadkami zaślubin młodych par, ponieważ Litwini przywiązują do tej ceremonii ogromną wagę to i nasza ciekawość nie miała
końca. Kulminacja to oczywiście dotarcie do Ostrej Bramy zwanej również Miednicką. Znajduje się tu kaplica MB Ostrobramskiej z cudownym
obrazem z XVII wieku – Patronki Litwy, której święto przypada 16 listopada. Ostatni etap pobytu w Wilnie to wizyta na cmentarzu na Rossie –
jednym z najważniejszych polskich cmentarzy. Założony w XVIII wieku.
Tu spoczywa matka Marszałka Józefa Piłsudskiego i serce jej syna. Złożyliśmy wiązankę i znicze. Pochowano tu również Joachima Lelewela,
który całym życiem związany był z Wilnem, a także wielu zasłużonych
dla Litwy Polaków. Po powrocie do bazy był czas na refleksje przy wieczornym ognisku. Humory, zdrowie, pogoda, posiłki – wszystko nam
dopisało.
W drodze powrotnej do Radzionkowa zatrzymaliśmy się w Gibach,
by oddać hołd ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Z rąk NKWD
życie straciły 592 osoby, a niektóre źródła mówią wręcz o 1420 ofiarach.
Ich los pozostaje nieznany. Tu również zapaliliśmy znicze. Będąc w tych
stronach trudno było ominąć Wigry. Wzięliśmy udział w mszy dziękczynnej za szczęśliwą podróż, a następnie odbyliśmy rejs statkiem TRYTON po jeziorze Wigry. W ten sposób po raz drugi natrafiliśmy na ślady
pobytu Jana Pawła II w 1999 r. A kremówka „papieska” na TRYTON-ie
jeszcze bardziej do tego wspomnienia nawiązywała. 
Wojciech Bonczek

Po recitalu zwiedzaliśmy zabytki Lwowa. Jak to w dobrym zwyczaju
naszego chóru bywa, złożyliśmy także pokłon naszemu wieszczowi
Adamowi Mickiewiczowi, stojącemu na pomniku starówki lwowskiej. Ogromne wrażenie zrobiła na nas Opera Lwowska – najładniejsza w Europie. W czasie zwiedzania przewodniczka poprosiła nas
o zaśpiewanie paru strof pieśni polskich lub ukraińskich. 25 września,
tuż przed powrotem do Polski w pełnym i modlitewnym skupieniu
zwiedzaliśmy Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich – nekropolię
polską, gdzie nagrobki to istne dzieła sztuki rzeźbiarskiej. Na zakończenie otrzymaliśmy podziękowanie za koncerty. W imieniu Chóru
„Harfa” dziękuję Gminie Radzionków za dofinansowanie wyjazdu
na Ukrainę. 
Alicja Ossowska

Wycieczki emerytów
W maju nasi emeryci wyjechali na wycieczkę do Wrocławia.
Zwiedzaliśmy Afrykarium, które zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Następnie podziwialiśmy Aulę Leopoldina – „cacko” stylu barokowego. Pospacerowaliśmy też po wrocławskim rynku.
Również w maju wyjechaliśmy na Morawy, gdzie zwiedziliśmy krzyżacki zamek w Bruntalu i pooddychaliśmy czystym powietrzem
w Karlowej Studence. Ważną wycieczką turystyczną, była lipcowa,
trzydniowa wyprawa do Zamościa. Na trasie zwiedziliśmy Jarosław
z trasą podziemną, Sanktuarium w Leżajsku, gdzie wysłuchaliśmy
wspaniałego koncertu organowego.
12 lipca zwiedziliśmy Zamość: piękny rynek wpisany na listę UNESCO,
katedrę św. Tomasza, rynek solny, muzeum zamojskie, Kazamaty.
W drodze powrotnej do Radzionkowa zwiedziliśmy Zwierzyniec:
muzeum przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego, kościół św. Nepomucena na Wodzie. Przejeżdżając przez wieś Zalipie
pospacerowaliśmy po tej pięknej malowanej wsi. W sierpniu jak
co roku udaliśmy się na trzy dni do Orawic. Codziennie zażywaliśmy
zdrowotnych kąpieli i zwiedzaliśmy. W pierwszym dniu browar w Tychach, w drugim Orawską Dedinę (skansen wsi orawskiej). W trzecim dniu w drodze do Radzionkowa byliśmy w górach Małej Fatry
i w centrum Starej Żyliny. W sezonie 2017 wycieczek nie było wiele,
za to obfitowały w bogate atrakcje poznawcze naszej ojczyzny. 
Alicja Ossowska

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Zapowiedzi

IO Cup za nami

Mistrzostwa w badmintonie
28 października odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Radzionkowa
w Badmintonie. Do dyspozycji uczestników będzie aż siedem kortów. Wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił w turnieju, prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pod numerem 883 344 876
lub mailowo, na adres: biuro@mosirek.pl. Zgłoszenia przyjmowane
są do 26 października. Opłata wpisowa na turniej wynosi 15 zł. 

Futsal na hali

Dwunasta edycja turnieju Inicjatywa Obywatelska
Cup przeszła do historii. Turniej rozgrywany we wrześniowe weekendy jak zwykle pełen był piłkarskiej
walki, sportowej rywalizacji i emocji.
W półfinałach, S’hill’s Elite pewnie pokonał ekipę Podwórkowych
Asów 7:2. W drugiej parze, zespół United Masbit dopiero po karnych odprawił z kwitkiem drużynę Stroszka. Finały rozegrano 24
września. W spotkaniu o trzecie miejsce lepsi okazali się zawodnicy
Stroszka, gromiąc Podwórkowe Asy aż 11:4. Co ciekawe, zawodnicy „Asów” już po raz czwarty w historii IO Cup uplasowali się tuż
za podium. Nigdy nie udało im się wejść do najlepszej trójki. W pełnym emocji finale górą byli zawodnicy S’hill’s Elite, którzy pewnie
pokonali United 2:0 i cieszyli się ze złotych medali. 

oprac. (DW)

Nowy sezon

Turnieje piłki nożnej halowej z okazji Dnia Niepodległości są w hali
MOSiRu już tradycją. Tegoroczna, ósma już edycja, odbędzie się 11 listopada. W zawodach weźmie udział dziewięć zespołów. Wpisowe
od drużyny wynosi 80 zł, płatne na konto ING BANK ŚLĄSKI 88 1050
1230 1000 0023 2585 9458 z dopiskiem „Turniej Piłki Nożnej Halowej”
i nazwą drużyny. Opłata przyjmowana będzie do 9 listopada. Początek turnieju o godzinie 9.30. 

oprac. (DW)

Siatka-Kosz-Noga
Dwa dni zmagań, ponad 70 zawodników i 36 spotkań w trzech dyscyplinach – tak w liczbach przedstawia się kolejna edycja turnieju Siatka-Kosz-Noga, który w dniach 22-23 września odbył się na hali MOSiR-u.
Zawody, na stałe wpisane do sportowego kalendarza Radzionkowa, są
niezwykle wymagające ze względu na wszechstronne umiejętności,
jakimi muszą się wykazać uczestnicy. W tym roku, w klasyfikacji generalnej zwyciężył zespół System Bułgarski, który o zaledwie punkt wyprzedził ekipę ZWS Bytom. Trzecią pozycję zajęli zawodnicy Trzynastki,
którzy hołdując swojej nazwie, uzyskali 13 punktów. 

oprac. (DW)

MKS „Sokół” Radzionków

Drużyna MKS „Sokół” Radzionków, po trzech miesiącach
przygotowań, rozpoczęła ligowe zmagania. Zawodniczki
pokazały charakter i wygrały z Polonią Łaziska Górne 3:0,
zdobywając cenne trzy punkty w ligowej tabeli. Po pierwszej kolejce zajmują pierwsze miejsce w tabeli.
– Jestem zadowolony z poziomu, jaki zaprezentowały nasze zawodniczki,
a tym bardziej, gdy mecz wygrywa się 3:0. W grupie mamy bardzo mocne drużyny, z wielkimi ambicjami awansu do pierwszej ligi. Będzie to chyba najtrudniejszy sezon w naszej dotychczasowej karierze. Jednak od zawsze wiadomo,
że nasze dziewczyny walczą do końca. Wiem, że będzie tak i w tym sezonie.
Mimo nowych twarzy w drużynie, dziewczyny już w fazie przygotowawczej
pokazały, że stanowią jeden zgrany zespół. Warto wspomnieć, że po roku przerwy wróciła do nas Jola Schäfer, zawodniczka, która wychowała się w naszym
klubie. Wszystkie spotkania zagrała z herbem „Sokoła” na koszulce i co najważniejsze dla naszego miasta – mówi Tomasz Stchlerowski, prezes MKS „Sokół”
Radzionków.
– Grając w drugiej lidze i będąc w grupie z takimi dobrymi drużynami mającymi historie pierwszoligowe (np. Mysłowice) lub z drużynami z wielkimi aspiracjami, by wywalczyć awans do ligi pierwszej, będzie niewątpliwie ciężko
osiągnąć lub poprawić zeszłoroczny najlepszy wynik w historii klubu. Wierzę
w drużynę i wierzę w to co robimy. Dajemy kibicom sport i widowisko z najwyższej półki, który jest na wyciągnięcie ręki. Wszystkie spotkania, które rozegramy w hali sportowej MOSiR w Radzionkowie są bezpłatne. Charakteryzuje nas
zaangażowanie oraz godziny ciężkich treningów. Robimy to dla wszystkich

naszych Kibiców, gramy dla wszystkich Mieszkańców Radzionkowa. Już teraz
zapraszam na mecze, gdyż bez Was nasza praca nie ma sensu – podkreśla Tomasz Stchlerowski.
Najbliższe spotkania w Radzionkowie:
28.10 – SMS PZPS II Szczyrk
08.11 – Świdnica
18.11 – Olimpia Jawor
02.12 – Impel Wrocław
Trener drużyny: Jarosław Wachowski.
Skład drużyny: Gosia Gołda, Marta Kondla, Angelika Bruderek, Ewelina Zawisza, Martyna Krzystała, Marta Pietroczuk, Ewelina Zawisza, Anna Gnyś,
Karolina Demkowicz, Marta Wójcik, Martyna Zyśk, Karolina Kmita, Weronika Grząślewicz, Jola Schäfer. 
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KS „Ruch” Radzionków

Sezonowe
rozgrywki
w pełni
Początek sezonu w wykonaniu
KS „Ruch” Radzionków określić należy
mianem falstartu. Na sierpniową
inaugurację rozgrywek HAIZ czwartej
ligi śląskiej żółto-czarni, będąc zespołem zdecydowanie lepszym wypuścili
w samej końcówce wyjazdowe zwycięstwo z Górnikiem Piaski, wracając
do domu z remisem 2:2 (bramki:
Harmata i Wojsyk).
W pierwszym meczu na własnym stadionie
„Ruch” nie bez problemu wygrał 2:0 (bramki:
Trzcionka i Piecuch) z Polonią Łaziska Górne.
Wyjazd do Poraja, gdzie rozegrany został mecz
z rezerwą Rakowa Częstochowa zakończył się
porażką 2:3 (bramki: Sadowski i Piecuch), choć
„Ruch” znowu z gry wyglądał lepiej od rywala,
a mierzył się z drużyną solidnie wzmocnioną
piłkarzami pierwszego składu częstochowian,
na co dzień grającymi w pierwszej lidze. Wrzesień „Cidry” rozpoczęły od meczu u siebie z RKS

Fot. : Z Taul

Grodziec. Dwie bramki Wojsyka dały do przerwy
wynik 2:0, ale po zmianie stron „Ruch” wypuścił
z rąk prowadzenie, znów dając sobie strzelić
gola na 2:2 na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Sytuacja w tabeli zaczynała się
robić trudna, a przed radzionkowianami był
wyjazd na derbowy mecz z Szombierkami Bytom, które w ostatnich latach zawsze u siebie
w tych starciach zwyciężały. Nie inaczej było
i tym razem, choć podopieczni trenera Rakoczego w porównaniu z poprzednimi meczami
na tym stadionie zaprezentowali się z dobrej
strony. Wynik brzmiał jednak: 1:3 (bramka: Kajda).
Na szczęście od połowy września w końcu zła
passa zaczęła się odwracać, a dobra postawa
na boisku w końcu zaczęła przekładać się na wyniki. Od tego czasu „Cidry” w lidze wygrały bardzo przekonująco trzy kolejne spotkania, w tym
dwa wyjazdy. Najpierw „odczarowały” stadion
w Siewierzu, pokonując Przemszę 4:1 (bramki:
Kopeć, Sadowski, Trzcionka i Wojsyk), by dwa
tygodnie później 3:1 (bramki: Leszczyński, Kajda

XVI Grand Prix w szachach

Co za nami, co przed nami
Trzeci turniej XVI Grand Prix Radzionkowa w szachach rozegrany został
23 września w sali CK „Karolinka”.
Turniej rozegrano w dwóch odrębnych grupach:
„A” powyżej 16 lat i „B” do 16 lat. Zawody odbyły
się na dystansie siedmiu rund w systemie szwajcarskim z czasem gry po 15 minut dla każdego
zawodnika w każdej partii. W grupie „A” wystartowało 17 zawodników, a w grupie juniorów
15 szachistów. Walka tym razem była bardzo
wyrównana, a w grupie „open” ton nadawali
najstarsi zawodnicy. Zawody wygrał Jarosław
Pietrucha zdobywając 6 pkt z 7 partii. Kolejne
miejsca zajęli: Marek Wieczorek (5½ pkt), Jan
Plotecki (5½ pkt), Kamil Machura (4½ pkt) i Jan
Zbijowski (4½ pkt). W turnieju grupy „B” do 16 lat
bezkonkurencyjny okazał się Arkadiusz Hopek,
który ze stuprocentowym wynikiem wygrał
zawody (7 pkt z 7 partii). Dobrze zaprezentowali
się zawodnicy z Radzionkowa: Borys Izworski
(6 pkt), który zajął drugie miejsce oraz Łukasz
Potempa (5 pkt), który uplasował się na trzecim
miejscu. Po cztery punkty zdobyli: Remigiusz

Zalewski (debiutant w turnieju), Marcin Hajda,
Daniel Radwan, Szymon Baran i Adrian Blatoń.
Cieszy dobry poziom gry. Zawody przebiegały
w sportowej atmosferze, a szachiści jako rycerze
królewskiej gry zaprezentowali iście sportowe
zachowanie. Zawody sędziował Rudolf Sobczyk
przy asyście Wojciecha Hajdy. Szczegóły stronie:
www.chessarbiter.com.
Przed nami Finał Grand Prix, który odbędzie
się 4 listopada w sali Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Zawody odbywają
się w cyklu czterech turniejów, a zwycięzcą
zostanie szachista, który zgromadzi najwięcej
punktów ze wszystkich rozgrywek. Po trzech
turniejach w grupie „Open” prowadzą: Jan
Zbijowski (13 pkt), a tuż za nim są Robert Sowa
(12½ pkt) i Henryk Duzdowski (12½ pkt). Z kolei
w grupie juniorów na czele stawki uplasował się
Arkadiusz Hopek (19½ pkt).
Organizatorem XVI Grand Prix są: Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych „PIONEK” Radzionków, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
CK „Karolinka” i Urząd Miasta Radzionków. 
notował:
Rudolf Sobczyk

Mimo falstartu,
„Ruch” odnalazł
formę i pnie się
w górę ligowej
tabeli.

i Piecuch) pokonać Gwarka w Ornontowicach.
Powrót po przeszło miesiącu na własny stadion
przyniósł pogrom Piast II Gliwice. Radzionkowianie zwyciężyli 7:0 (bramki: Nowara, Wojsyk, Sadowski 2, Piecuch, Banaś i samobójcza).
Obecnie „Ruch” zajmuje piąte miejsce w tabeli,
ze stratą siedmiu punktów do prowadzących
Szombierek. Ale forma zespołu wyraźnie idzie
w górę, a meczów do końca sezonu jeszcze
na tyle dużo, że strata ta śmiało może być zniwelowana.
Szans na obronę tytułu nie ma już niestety
w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu
podokręgu Bytom, z którymi radzionkowianie
przedwcześnie się pożegnali. Zaczęło się zgodnie z planem, od wyjazdowego pogromu Unii
Świerklaniec 12:2 (bramki: Rocki 5, Piecuch 2, Nawrocki 2, Hermasz 2 i Skalski), ale już w kolejnej
rundzie po dogrywce „Cidry” uległy 1:2 Piastowi
Ożarowice (bramka: Wojsyk). Nigdy wcześniej
nie zdarzyło się by „Ruch” odpadł z tych rozgrywek na tak wczesnym ich etapie. 

Dobre wyniki
Uczniowski Klub Sportowy
„Ruch” Radzionków jest
na półmetku rozgrywek ligowych.
W rywalizacji sportowej startuje
aż siedem drużyn naszego klubu.
Starsze roczniki (2003, 2004, 2005) grające
już w ligach wojewódzkich walczą o awanse do najwyższych klas rozgrywkowych.
Natomiast młodsi zawodnicy UKS „Ruch”
z roczników 2006, 2007, 2008 i 2009 grają
w rozgrywkach Podokręgu osiągając bardzo dobre wyniki. Zespoły roczników 2006
i 2007 zajmują aktualnie 1. miejsca w swoich rozgrywkach. Roczniki młodsze (2008
i 2009) stawiają pierwsze kroki w rozgrywkach ligowych i mimo świetnych wyników
szukają częściej świetnej zabawy, bo u najmłodszych radość z gry jest o wiele ważniejsza od osiąganych rezultatów. W październiku prowadzony był nabór uzupełniający
do roczników: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Zachęcamy do wspólnej zabawy i zapraszamy na zajęcia. Więcej informacji pod numerem 506 564 912. 

