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 Ranking TAURON EKO Gmina 2012

 VI DNI RADZIONKOWA

MOSIR  > 12

ROZMOWA KURIERA  > 2

PISZĄ DO KURIERA  > 10-11

INWESTYCJE  > 5, 6

CENTRUM KULTURY KAROLINKA  > 8

SPORT  > 14-16

UCHWAŁY RADY MIASTA  > 13 

Z SESJI RM  > 3
WYRÓŻNIENIA > 3

KONFERENCJA NAUKOWA  > 5

INTERWENCJE  > 6

Nasza gmina liderem ekologii!
Miło nam donieść, że nasze miasto zostało laureatem w rankingu TAURON 
EKO Gmina 2012, zdobywając aż dwa prestiżowe tytuły: „Lidera Polski” i „Li-
dera województwa śląskiego w zakresie działań proekologicznych dla gmi-
ny”. Nagrodą dla gminy jest bezpłatny audyt energetyczny dla wskazanego 
obiektu w mieście. Rozdanie statuetek najlepszym gminom odbędzie się 
30 maja podczas gali III Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy. Li-
derzy województw wyłonieni zostali na podstawie rankingu przeprowadzo-
nego na przełomie 2011 i 2012 roku. Do prawie trzech tysięcy gmin i powiatów 
rozesłano wówczas zapytania o działalność proekologiczną. Z uzyskanych 
informacji powstał wspomniany ranking, na czele którego uplasował się wła-
śnie Radzionków. 

Koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, występy zespołów folklory-
stycznych z  całego świata, zawody sportowe i  tradycyjny Korowód – tak 
w  skrócie przedstawia się program kulminacyjnych VI Dni Radzionkowa. 
W dniach 1-3 czerwca przez scenę przewinie się ponad setka artystów. Wśród 
nich legendarni Skaldowie oraz muzycy zespołu Big Cyc.
I chociaż huczna zabawa dopiero przed nami, to tegoroczne Dni Radzion-
kowa wystartowały, i to dosłownie, już 18 maja na Księżej Górze Sztafetowy-
mi Biegami Przełajowymi, odbywającymi się w ramach akcji „Polska Biega”. 
Dzień później w księżogórskim parku pojawili się zapaleni rowerzyści, którzy 
wzięli udział w Mistrzostwach Śląska w Kolarstwie Górskim Amatorów. Tego 
dnia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych odbył się też VIII Integracyjny Fe-
styn Rodzinny, którego gwiazdą była Bernadeta Kowalska. W Centrum Kul-
tury „Karolinka” wystąpił z kolei zespół Cisza Jak Ta, zaliczany do nurtu „kra-
iny łagodności”. Za nami też już Festyn Rodzinny CIDERFEST, IV Mistrzostwa 
Radzionkowa w Strzelaniu i koncerty zespołu „Mały Śląsk”, odbywające się 
z okazji Dnia Matki.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta zostały wręczo-
ne dyplomy uznania dla laureatów wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych. Są to uczniowie dwóch radzion-
kowskich szkół: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 
oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych: Justyna 
Kuczkowska (matematyka i biologia), Viktoria Jarząbek 
(język niemiecki), Marek Mamot (język niemiecki), Patrycja 
Dąbrowska (biologia) oraz Agnieszka Woźniak (biologia).
Ważną rolę w sukcesie uczniów odegrali nauczyciele, któ-
rzy również przybyli na sesję: Zbigniew Gut, Janina Hecz-
ko-Sapota, Mirosława Wojtas, Barbara Szołtysik oraz Hele-
na Stępień.
Dyplomy laureatom wręczyli burmistrz Radzionkowa Ga-
briel Tobor oraz przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wy-
sypoł. 

(ab)

Nagrody dla 
olimpijczyków

O  aktualnej sytuacji miasta, przeprowadzonych inwesty-
cjach i planach na najbliższe lata rozmawiano w czasie tego-
rocznych wiosennych spotkań burmistrza z mieszkańcami Ra-
dzionkowa.  Pierwsze odbyło się 17 kwietnia w Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w  Rojcy. Dzień później w  Cen-
trum Kultury „Karolinka” z władzami miasta spotkali się z kolei 
mieszkańcy śródmieścia. 

Mieszkańcy pytali 
o swoje sprawy
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Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Samorządy muszą zaciskać pasa
Pod koniec ubiegłego roku, w  wywiadzie 
udzielonym dla Kuriera wskazywał Pan, że 
rok 2012 będzie trudny dla polskich samo-
rządów. Minęło sześć miesięcy... Prognozy 
się sprawdzają? 
Jeśli porównać dzisiejszą sytuację samorządów 
do tej sprzed dwóch, trzech lat, to rzeczywi-
ście jest gorsza. Wystarczy spojrzeć na ilość 
środków, które samorządy dostają z  budżetu 
państwa. W marcu okazało się, że nasza gmina 
otrzyma o pół miliona złotych mniej niż w roku 
ubiegłym. To aż 1% naszego gminnego budżetu. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to mała 
kwota, ale przy maksymalnie dopiętym planie 
finansowym, jest to dla gminy problem, tym 
bardziej, że ogranicza on możliwość przepro-
wadzania dodatkowych inwestycji. Co więcej, 
nasza gmina prawdopodobnie jeszcze w  tym 
roku będzie musiała zapłacić 700 tysięcy zło-
tych kary Agencji Mienia Wojskowego za sprze-
daż gruntów przy ulicy Knosały. Przypomnę, że 
moi poprzednicy wykupili od Agencji Mienia 
Wojskowego tereny po byłej radzionkowskiej 
jednostce wojskowej. Miasto przy zakupie tych 
terenów otrzymało specjalny upust pod wa-
runkiem, że grunty te przeznaczone zostaną na 
zadania własne gminy. Ówczesne władze część 
terenu sprzedały jednak na cele komercyjne, 
dlatego teraz sąd zadecydował, że gmina musi 
zwrócić kwotę bonifikaty. Złożyliśmy odwołanie 
od wyroku sądu, aktualnie czekamy na decyzję. 
Rok 2012 jest też kolejnym rokiem, w  którym 
samorząd musi wypłacić planowane podwyżki 
dla nauczycieli. Mimo to wysokość subwencji 
oświatowej nie wzrosła, a  wręcz zmalała – 
w przypadku Radzionkowa o 18 tysięcy złotych. 
To najlepiej obrazuje niepokojące tendencje, 
które obserwujemy od kilku lat, a  mianowicie 
nakładanie na samorządy kolejnych zadań, przy 
jednoczesnym zmniejszaniu subwencji budże-
towych. To w prostej linii przekłada się na obni-
żanie nakładów na inwestycje. W naszej gminie 
staramy się, aby echa tego swoistego kryzysu 
ekonomicznego samorządów były jak najmniej 
odczuwalne dla mieszkańców. 

W takiej sytuacji nasuwa się pytanie o inwe-
stycje w  gminie, których realizacja była za-
planowana na ten rok...
Wszystkie inwestycje umieszczone w  planie fi-
nansowym będą zrealizowane. Gorzej z  tymi, 
co do których mieliśmy nadzieję, że uda się je 
rozpocząć jeszcze w tym roku. Dotyczy to mię-
dzy innymi remontu ulicy Anieli Krzywoń, z któ-
rym niestety musimy się wstrzymać. Poza tym 

wspomnieć należy jeszcze o  ograniczeniach 
prawnych, jakie państwo narzuca na samorzą-
dy, uniemożliwiając w zasadzie skuteczne reali-
zowanie dużych zadań inwestycyjnych. Zmiana 
regulacji prawnych dotyczących partnerstwa 
publiczno-prywatnego to jeden aspekt. Drugi 
dotyczy zmian związanych z ograniczaniem de-
ficytu sektora samorządowego. W myśl nowych 
rozporządzeń deficyt gminy nie będzie mógł 
być większy niż deficyt wypracowany w lutym 
roku poprzedniego. W  praktyce uniemożliwi 
to pozyskiwanie funduszy unijnych, ponieważ 
gminom zabraknie środków na tak zwany wkład 
własny, zazwyczaj konieczny przy korzystaniu 
ze środków Unii Europejskiej.

Pomimo zaciskania pasa, gmina nadal ak-
tywnie wspiera finansowo klub Ruchu Ra-
dzionków, znajdujący się w  coraz trudniej-
szej sytuacji finansowej...
Na mijające właśnie półrocze zapewniliśmy klu-
bowi dofinansowanie. Zobaczymy jakie będą 
możliwości gminy na drugie półrocze. Klub na 
pewno się utrzymana, pytanie tylko czy dosta-
nie licencję na prowadzenie rozgrywek. Możli-
wość odebrania licencji związana jest z ogrom-
nym zadłużeniem Ruchu Radzionków. Niestety 
jako gmina nie jesteśmy w stanie pomóc zarzą-
dowi w rozwiązaniu tego problemu. Nie mamy 
bowiem ani możliwości prawnych, ani finanso-
wych, by podjąć się spłaty zaciągniętych przez 
klub zobowiązań. Liczę na to, że zarząd znajdzie 
wyjście z tej sytuacji. Tak jak już mówiłem, coraz 
trudniejsza sytuacja finansowa samorządów, 
wcześniej czy później sprawi, że nie będziemy 
mogli pomagać klubowi na takim poziomie 
jak obecnie. Z  aktualnych wyliczeń wynika, że 
gmina w ponad 60% finansuje rundę wiosenną 
rozgrywek. Jest to sytuacja bezprecedensowa 
w  polskiej piłce, aby gmina tak intensywnie 
wspierała klub. Mimo to i tak słychać głosy nie-
zadowolenia, że za mało angażujemy się w  fi-
nansowe wsparcie drużyny.

Klub Ruch Radzionków od lat zarządza tar-
gowiskiem, z czego czerpie środki na działal-
ność klubową. Niestety, prawdą jest też, że od 
lat znajduje się ono w fatalnym stanie i szpeci 
miasto. Czy zapowiadana modernizacja tar-
gowiska wreszcie dojdzie do skutku? 
Klub Ruch Radzionków jako zarządca nie ma 
wystarczających środków, by podjąć się mo-
dernizacji targowiska. Z  kolei jako gmina nie 
możemy dłużej tolerować obecnej sytuacji, 
w  której targowisko jest tak bardzo zaniedba-

ne. W związku z tym, skoro klub nie podejmuje 
w  tej kwestii żadnych ruchów, postanowiliśmy 
skutecznie ten problem rozwiązać. Przygoto-
wujemy już projekt modernizacji tego terenu. 
Jesienią ogłosimy postępowanie przetargowe 
i  mam nadzieję, że w  przyszłym roku rozpocz-
niemy pierwsze prace remontowe. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że negatywnie odbije się to na fi-
nansach klubu, jednak nie możemy dłużej zwle-
kać z  inwestycją. Tym bardziej, że mieszkańcy 
upominają się o zmiany.

W trakcie Pana spotkań z mieszkańcami, jed-
ną z kwestii, która wzbudzała kontrowersje 
była zasadność budowy rynku...
Niezależnie od indywidualnych opinii, trze-
ba sobie zdać sprawę z  tego, że jest to teren 
z ogromnym potencjałem. Oczywiście przeciw-
nicy mogą mówić o  przeroście ambicji władz 
miasta, ale prawda jest taka, że jest to ogromna 
szansa dla Radzionkowa. Nam zależy przede 
wszystkim na tym, aby nowy rynek stał się dźwi-
gnią rozwojową miasta. Biorąc pod uwagę ak-
tualną sytuację gospodarczą, należy to zadanie 
przeprowadzić powoli i ostrożnie. W założeniu 
projekt ma się sam finansować. Szukamy już 
inwestorów. Jeszcze w tym roku ruszą pierwsze 
prace przygotowawcze. Opracowany zostanie 
też podział geodezyjny terenu. Chcemy skupić 
się na uzbrojeniu terenu, budowie płyty rynku 
i  jeśli zasoby finansowe gminy na to pozwolą, 
budowie nowego ratusza, ponieważ zasoby 
budynku, w którym obecnie się znajdujemy, są 
niewystarczające. Wszystko jednak będzie zale-
żało od sytuacji gospodarczej w kraju.

A  jak wygląda zapowiadany proces prze-
kształcania radzionkowskiego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w niepubliczny? 
Podjęliśmy już wszelkie kroki prawne, zmierza-
jące do komercjalizacji radzionkowskiego ZOZ
-u. Chciałbym, żeby z dniem 1 stycznia 2013 roku 
przychodnia działała już jako spółka prawa 
handlowego, której stuprocentowym udzia-
łowcem będzie gmina. To przekształcenie jest 
konieczne. Tylko w  ten sposób ośrodek może 
być bardziej konkurencyjny. Jeśli popatrzymy 
na sąsiednie miasta – Bytom, Tarnowskie Góry 
czy Piekary Śląskie, to zauważymy, że nie ma 
tam już ani jednego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. Nie możemy zostać w tyle. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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II Forum Nowej Gospodarki

Prestiżowe wyróżnienie

Uroczysty 3 Maja
Tegoroczne obchody święta 3 Maja w naszym mieście rozpoczęły się już 
dzień wcześniej, zorganizowaniem miejskiego ogniska patriotycznego połą-
czonego ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych, prowadzonym 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Dzień później świętowanie kolejnej 
rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja oraz 91. rocznicy wybuchu III Powstania Ślą-
skiego rozpoczęło się w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie uroczystą 
mszą świętą, ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych – Koło Miejskie Radzionków. Następnie przedstawiciele władz lo-
kalnych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich na terenie Forum Miejskiego przy Placu Le-
tochów. 

„Dyplom dla Miasta Radzionków za wdraża-
nie najlepszych rozwiązań inteligentnej gminy” 
otrzymał burmistrz Gabriel Tobor z  rąk marszał-
ka województwa śląskiego Adama Matusiewicza 
23 kwietnia podczas II Forum Nowej Gospodarki 
w  Katowicach. Takie same wyróżnienia otrzymały 
jeszcze Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Sosno-
wiec i  Gierałtowice. Marszałek podziękował na-
grodzonym gminom za znaczący wkład w  rozwój 
nowej gospodarki w regionie, szczególnie poprzez 
rozwijanie gminnej energetyki zrównoważonej 
i  e-infrastruktury, efektywne wykorzystanie środ-
ków unijnych i działania na rzecz rozwoju rynku 
produktów rolnictwa energetycznego (paliw bio-
masowych) oraz zintegrowanych technologii ekolo-
giczno-energetycznych (poprzez realizację projek-
tu termomodernizacji placówek oświatowych). 

Sprawozdanie z  realizacji Programu współpracy 
miasta Radzionków z  organizacjami pozarządowymi 
w  2011 roku było jednym z  punktów sesji Rady Mia-
sta, która odbyła się 26 kwietnia. W sesji uczestniczyli 
przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządo-
wych naszego miasta.
Zasady współpracy oraz dofinansowania zadań po-
dejmowanych przez organizacje pozarządowe w  ra-
mach współpracy z  samorządem miasta w  2011 roku 
zostały omówione podczas spotkania z burmistrzem 
Radzionkowa, które odbyło się na początku ubiegłego 
roku. W ramach współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi miasto Radzionków było współorganizato-
rem kilkudziesięciu wydarzeń, z których część odbywa 
się już cyklicznie. Największą imprezą zorganizowaną 
w Radzionkowie w 2011 roku były V Dni Radzionkowa 
(1-19 czerwca), w przygotowanie których szeroko zaan-
gażowały się radzionkowskie organizacje.
Łączna suma środków przekazanych na finanso-
wą współpracę z  organizacjami pozarządowymi 
w 2011 roku to 141.110,48 zł.
– Wyrażam wdzięczność wszystkim organizacjom spo-
łecznym, które działają w  naszym mieście za aktywną 
współpracę z samorządem. Działania, w które się anga-
żują czy przedsięwzięcia, które sami inicjują, stanowią 
nieocenione bogactwo życia społecznego w  naszym 
mieście. Wachlarz wspólnych działań jest szeroki. Obej-
muje zagadnienia związane z edukacją i sportem, zdro-
wiem i  opieką społeczną, ekologią, kulturą i  turystyką. 
Dziękuję za czas poświęcony naszej lokalnej społeczno-
ści, za zaangażowanie, twórcze i zarazem krytyczne po-
dejście, za wszystkie uwagi, wnioski i propozycje – mówi 
Jarosław Wroński, pełnomocnik burmistrza ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. 

Opr. (ab)

Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Dobra współpraca

Jan Pietryga, Piotr Bednarowicz, Marian Szeliga i Antoni Krzykawski zostali lau-
reatami Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków. Kandydatów zgłosiła 
grupa radnych, która w uzasadnieniu podała, że wspierają oni wszelkie inicjatywy 
charytatywne na terenie Radzionkowa, indywidualnie pomagają wielu mieszkań-
com oraz jako sponsorzy uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta.
Pierwszy z nagrodzonych – Jan Pietryga to znany radzionkowski piekarz i konty-
nuator rodzinnej tradycji piekarniczej. Często bezinteresownie przekazuje swoje 
wyroby na liczne akcje charytatywne, jak również dla wielu potrzebujących rodzin. 
Wspomaga także finansowo wiele akcji społecznych na terenie naszego miasta. 
Przez wiele lat swojej działalności zawodowej wykształcił znakomitych piekarzy 
i cukierników.
Piotr Bednarowicz to przedsiębiorca branży okołogórniczej. Wraz z żoną jest zaan-
gażowany w pomoc chorym dzieciom. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu 
radzionkowskiej parafii poprzez członkostwo m.in. w Stowarzyszeniu Rodzin Kato-
lickich.
Kolejny nagrodzony to Marian Szeliga. Jest to radzionkowski przedsiębiorca bu-
dowlany. Nie ogranicza się tylko do pomocy finansowej dla potrzebujących (głów-
nie dzieci), ale również do pomocy ludziom dotkniętym przez różnorakie prze-
ciwności losu (ze względu na prowadzoną przez niego działalność jest to głównie 
darmowa pomoc pogorzelcom oraz lokatorom zalanych mieszkań).
Ostatni laureat Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta to Antoni Krzykawski, zna-
ny głównie jako człowiek prowadzący od wielu lat warsztat samochodowy oraz 
nauczyciel wielu pokoleń młodych fachowców branży motoryzacyjnej. Jego dzia-
łalność nie ogranicza się tylko do spraw zawodowych, bardzo często uczestniczy 
w  licznych akcjach społecznych i  charytatywnych, wspomagając potrzebujących 
swoją życzliwością.
Wręczenie nagród miało miejsce podczas majowej sesji Rady Miasta Radzionków. 

Opr. (ab)

Nagrody Przewodniczącego RM
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Wspólną zabawę podczas kulminacji Dni 
Radzionkowa rozpoczniemy 1  czerwca 
kolorowym Korowodem, który przej-
dzie przez miasto od ulicy Kużaja aż do 
placu Letochów. Tam na publiczność 
czekać będzie pokaz tańców folklory-
stycznych i  występ Radzionkowskie-
go Big Bandu. Sobotnie świętowanie 
rozpocznie się na sportowo – na hali 
MOSiR-u rozegrany zostanie II Turniej Pił-
ki Siatkowej Kobiet O&S Volleyball Wo-
men Cup. Następnie zabawa przeniesie 
się przed „Karolinkę”, gdzie scenę opa-
nują muzycy z  rockowych kapel: Blue 
Walk, Whysker’s, Full Light i ash’n’becher. 
A  to wszystko w  ramach rozgrzewki 
przed wieczorną gwiazdą – Big Cycem, 
który w polskiej historii rocka zapisał się 
już jako nieprzewidywalny, bezkompro-
misowy, rockowo-pastiszowy zespół. Ba-
wiąc się słowem, w swoich tekstach nie 
oszczędzają nikogo, a  wszystko po to, 
by zarażać nas absurdalnym poczuciem 
humoru. Sobotnią zabawę poprowadzą 
Ewelina Taul i Daniel Ryciak. 
W  niedzielę, 3 czerwca, zabawę roz-
pocznie występ grup działających przy 
Centrum Kultury „Karolinka”. Następ-
nie na scenie pojawią się uczestnicy 

Międzynarodowego Festiwalu Par 
Folklorystycznych, którzy zaprezentu-
ją się w  swoich narodowych tańcach 
ludowych. Do Radzionkowa zjadą m.in. 
tancerze z  Argentyny, Meksyku, Boli-
wii, Panamy, no i  oczywiście z  Polski. 
Niedzielną gwiazdą wieczoru będzie 
legenda polskiego big-beatu – zespół 
Skaldowie. Na koncie mają kilkadzie-
siąt niezapomnianych przebojów, m.in.: 
„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś poko-
chał”, „Cała jesteś w skowronkach”, „Nie 
całuj mnie pierwsza”, „Medytacje wiej-
skiego listonosza” czy „W  żółtych pło-
mieniach liści”. Wieczór zwieńczy pokaz 
sztucznych ogni. W  roli konferansjera 
wystąpi Andrzej Miś.
To jednak nie koniec wspólnej zabawy. 
Organizatorzy zaplanowali bowiem 
jeszcze: IV Integracyjny Turniej Piłki 
Nożnej Dziewcząt (4 czerwca), spotka-
nie autorskie z  Anną Onichimowską 
(6 czerwca, MBP), Turniej Piłki Nożnej 
CIDER Cup (9-10 czerwca), X Mistrzo-
stwa Radzionkowa w  Żeglarstwie 
(16 czerwca). Szczegółowy program 
wydarzeń dostępny jest na stronie: 
www.dniradzionkowa.pl oraz na ulot-
kach i plakatach. 

Miasto świętuje

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY

PARTNERZY

ORGANIZATORZY
Urząd Miasta Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, FHU Relax Ireneusz Słomian,

Zakład Placówek Oświatowych

PATRONI MEDIALNI
Radio Piekary, Gwarek, Kurier Radzionkowski, Sileman, Sfera TV, TVK Elsat

dokończenie ze str. 1

Mieszkańcy pytali 
o swoje sprawy

W  pierwszej części spotkań wiceburmistrz Ber-
nard Skibiński wymienił dotychczasowe inwe-
stycje zrealizowane przez gminę. Wśród nich 
m.in. budowę boiska przy Szkole Podstawowej 
nr 2, termomodernizację radzionkowskich szkół, 
remonty ulic miejskich (Średnia, Jaracza, Ada-
mieckiego, Orzechowska, Zejera). Władze miasta 
przedstawiły ponadto informację, na jakim eta-
pie realizacji jest projekt „Czysta rzeka Szarlejka”. 
Wiceburmistrz poinformował również mieszkań-
ców o  tym, że miasto przystępuje do realizacji 
projektu zaadaptowania na cele wystawiennicze 
dawnego dworca kolejowego w  Radzionkowie 
oraz projektu budowy rynku w centrum miasta. 
Z  kolei burmistrz Gabriel Tobor zwrócił uwagę 
mieszkańców, że rząd przerzuca na samorządy 
coraz więcej zadań, nie podnosząc przy tym sub-
wencji finansowych. Dlatego też władze polskich 
gmin muszą szukać oszczędności, często kosz-
tem konkretnych inwestycji. 
Podczas spotkania w  Rojcy szczegółowo omó-
wiono najważniejszy problem mieszkańców tej 
dzielnicy ostatnich kilku miesięcy, a  mianowicie 
dokuczliwy hałas dobiegający z szybu „Wentyla-
cyjno-Podsadzkowego” w Radzionkowie będący 
efektem awarii wentylatora. Burmistrz argumen-
tował, że wszelkie możliwe kroki prawne zostały 
poczynione. Według odpowiedzi otrzymanych 
od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 
Oddział w Czeladzi, do której należy szyb, napra-
wa wadliwego wentylatora potrwa jeszcze kilka 
tygodni. Mieszkańcy Rojcy dopytywali również 
o  to, czy ruszą dopłaty unijne na kolektory sło-
neczne. Niestety radzionkowski projekt znalazł 
się na liście rezerwowej, tak więc póki co sprawa 
stanęła w  miejscu. Mieszkańcy prosili również 
o remont uszkodzonych chodników i nawierzch-
ni dróg, jednak w  większości przypadków są to 
drogi powiatowe, a nie gminne. Dlatego też wła-
dze miasta skierowały do powiatu pisma w  tej 
sprawie. Dopytywano również o  kanalizację na 
ulicy Miedziowej (prace aktualnie trwają). Z  ko-
lei podczas spotkań w  „Karolince” mieszkańcy 
zainteresowani byli budową rynku i  przekształ-
ceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w  niepubliczny, którego 
udziałowcem w całości byłaby gmina. 

(ŁK )

dokończenie ze str. 1

ALBA Polska Sp. z o.o
Auto Centrum Niezależny serwis Volvo

Firma Wielobranżowa Mateja Fabian
Fresco

Hotel „Pałac Wiśniewski”
Kabodos Sp. z o.o. Sp. k.

NORMAN Sp. z o.o.
OLMET spółka z o.o. sp. k.

Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart
Relkas

Simply Market
Zakład Budownictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego

i Transportu Edward Hucz
Zakłady Mięsne „H.A.M.” Spółka Jawna
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Wśród uczestników konferencji znaleźli się przed-
stawiciele ośrodków naukowych z Francji, Kanady, 
Maroko oraz naukowcy i ekonomiści z Politechniki 
Opolskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższej Szkoły 
Handlowej w Katowicach, przedsiębiorcy, członko-
wie Izby Przemysłowo-Handlowej w  Tarnowskich 
Górach i  przedstawiciele władz samorządowych 
kilkunastu gmin.
– Przed rokiem spotkaliśmy się na pierwszej konferen-
cji naukowej w Radzionkowie. W otoczeniu nauki, biz-
nesu i samorządu jesteśmy w stanie efektywnie wpły-
wać na to, co się wokół nas dzieje – mówił, otwierając 
konferencję, burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor.
W  imieniu rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 
prof. dr. hab. Jana Pyki głos zabrał prof. dr hab. Woj-
ciech Dyduch, prorektor ds. edukacji UE:
– Niezmiernie cieszymy się, że ta konferencja odbywa 
się w „sercu” Śląska – w Radzionkowie, który może po-
chwalić się wzorcowym samorządem terytorialnym – 
mówił.
W  trakcie konferencji odbyły się dwie sesje ple-
narne i  trzy sesje panelowe. Jako pierwszy w sesji 
plenarnej głos zabrał prof. UE dr hab. Henryk Bran-
denburg, który mówił o  współpracy samorządów 
lokalnych z sektorem nauki i biznesem jako instru-
mencie efektywnego wdrażania lokalnych progra-
mów i projektów rozwojowych. Jak zauważył profe-
sor, wdrożenie tych programów, przekształconych 
następnie w konkretne projekty, wymaga niejedno-
krotnie zmian metod zarządzania projektami oraz 
uwzględnienia ryzyka w ich realizacji.
– Sektor naukowo-badawczy w  wyniku realizowa-
nych prac badawczych posiada w  tym zakresie duże 

doświadczenie. Koniecznością staje się więc nawią-
zanie przez samorządy lokalne ścisłej współpracy 
z  sektorem naukowo-badawczym oraz lokalnymi 
przedsiębiorcami w celu wykorzystania wyników ba-
dań naukowych i nabytych przez przedsiębiorców do-
świadczeń – mówił prof. Brandenburg.
W dalszej części konferencji mówiono m.in. o kre-
owaniu innowacyjnej gospodarki pod kątem zna-
czenia współpracy pomiędzy nauką, biznesem, 
a  samorządem lokalnym, znaczeniu i  niebezpie-
czeństwie wpływu turystyki międzynarodowej na 
rozwój lokalny. Zastanawiano się także czy można 
i warto zarządzać projektami badawczymi.
W  sesjach panelowych rozmawiano o  współpracy 
samorządów lokalnych z sektorem nauki i z bizne-
sem oraz o  współpracy sektora nauki z  biznesem. 
Przedstawiciele ośrodków naukowych i  akade-
mickich z  Polski i  zagranicy wygłosili w  sesjach 
panelowych łącznie dwanaście referatów. W  pod-
sumowaniu konferencji zaprezentowano wyniki 
poszczególnych paneli dyskusyjnych.
Komitetowi Naukowemu konferencji przewodził 
prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg, a Komitetowi 
Organizacyjnemu dr Gabriel Tobor, burmistrz Ra-
dzionkowa.
Organizatorami konferencji byli: Katedra Badań 
Strategicznych i Regionalnych, Zakład Zarządzania 
Projektami Lokalnymi i Regionalnymi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Katowicach oraz Urząd Miasta 
Radzionków. Patronat nad konferencją objęli Izba 
Przemysłowo-Handlowa w  Tarnowskich Górach 
oraz Association Francophone de Management de 
Projet – AFITEP. 

(ab)

Projekty regionalne i lokalne współpraca – nauka – biznes – samorząd

Druga debata naukowa w Radzionkowie
„Projekty regionalne i lokalne – współpraca nauka – biznes – samorząd” to tytuł 
konferencji naukowej, która 8 maja odbyła się w Centrum Kultury „Karolinka”. 
Wzorem forum gospodarczego w Davos, wybitni naukowcy i ekonomiści dysku-
towali na temat wymiany doświadczeń w zakresie współpracy samorządów lo-
kalnych, sektora nauki i biznesu w realizacji lokalnych projektów rozwojowych.

Jak co roku w miesiącach 
wakacyjnych, w placów-
kach oświatowych na te-
renie Radzionkowa będą 
przeprowadzane prace 
remontowe. I tak w Przed-
szkolu nr 4 wymieniana 
będzie instalacja central-
nego ogrzewania, budy-
nek zostanie wyposażony 
w hydranty wewnętrzne, 
a drogi ewakuacyjne 
zyskają samoczynnie za-
łączające się oświetlenie 
ewakuacyjne. Ze względu 
na przestrzeganie prze-
pisów przeciwpożaro-
wych, w Przedszkolu nr 4 
przeprowadzona zostanie 
inwestycja dostosowania 
długości wyjść ewaku-
acyjnych oraz dostoso-
wania szerokości drzwi 
ewakuacyjnych.
W Przedszkolu nr 2 będzie 
kontynuowana wymiana 
okien, przebudowana 
zostanie także strefa 
wejściowa do budynku. 
Prace remontowe obejmą 
również Przedszkole nr 3, 
gdzie głównym zadaniem 
będzie malowanie i cykli-
nowanie parkietu.
Dodajmy, że w tym roku 
łączne nakłady na roboty 
inwestycyjno-remontowe 
w radzionkowskich przed-
szkolach to kwota około 
180 tysięcy złotych.
Liceum Ogólnokształcące 
także czekają remonty, 
które będą związane 
z malowaniem pomiesz-
czeń. Ze środków budże-
tu gminy przekazano na 
ten cel dotację w wysoko-
ści 40 tysięcy złotych. 

(ab)

Latem
ruszą remonty
w przedszkolach

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń świata biznesu, nauki i samorządu
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Trwa przebudowa ulicy Księżogorskiej. Prace po-
stępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wy-
konano już wycinkę drzew, a obecnie trwają prace 
związane z  budową kanalizacji i  formułowaniem 
nasypu pod przyszłą drogę. Roboty kanalizacyjne 
wykonywane są również w ulicy Anieli Krzywoń.
– W  związku z  transportem ciężkiego sprzętu miesz-
kańcy mogą odczuwać niedogodności, za które prze-
praszamy – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Przypomnijmy, że pierwszy etap przebudowy uli-
cy Księżogórskiej na 750-metrowym odcinku od 
zjazdu w  kierunku kąpieliska miejskiego do ulicy 
Anieli Krzywoń rozpoczął się w kwietniu tego roku, 
a  umowa z  firmą wykonawczą została podpisana 
19  marca. Zadanie obejmuje budowę: jezdni, ka-
nalizacji deszczowej, chodnika, ścieżki rowerowej 
i oświetlenia drogi.
Na budowę ulicy Księżogórskiej gmina Radzionków 
otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go w  wysokości 4 mln złotych. Pozyskana kwota 
stanowi 70% całej inwestycji, resztę pokryje samo-
rząd ze środków własnych. Prace mają zakończyć 
się w listopadzie tego roku. 

(ab)

Inwestycja pn. „Budowa ulicy Księżogórskiej 
w Radzionkowie – etap I” dofinansowana jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Księżogórska 
w remoncie

O sprawie pisaliśmy szerzej w poprzed-
nim numerze „Kuriera Radzionkow-
skiego”. Przypomnijmy: od końca lute-
go, kiedy nastąpiła awaria, mieszkańcy 
naszego miasta borykają się z ogrom-
nym problemem, jakim jest hałas ge-
nerowany w  rejonie ul. Nałkowskiej 
przez pracujący wentylator rezerwowy 
przy szybie „Wentylacyjno–Podsadz-
kowym” w  Radzionkowie, należącym 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
w Bytomiu Oddział w Czeladzi.
Problem ten pojawiał się już w  ubie-
głych latach i pomimo wielu interwen-
cji do dnia dzisiejszego nie został wy-
eliminowany. W  tym roku temat jest 
jeszcze trudniejszy, ponieważ pomimo 
podjętych działań, z uwagi na poważ-
ną awarię wentylatora podstawowe-
go, hałaśliwy wentylator rezerwowy 
ma być przez spółkę użytkowany przez 
dłuższy czas. 20 marca br. do Urzędu 
Miasta wpłynęła odpowiedź, że doraź-
na naprawa wentylatora zasadniczego 
nie jest możliwa i  konieczne okazało 
się zlecenie specjalistycznej firmie wy-
konania gruntownej naprawy. Firma 
naprawcza zapewniła SRK, iż planuje 
zakończyć prace w ciągu 4-5 tygodni.
Poprzez podjęcie uchwały, Klub 
Radnych Inicjatywy Mieszkańców 
Radzionkowa chce zwrócić się do 
marszałka województwa śląskiego 
o  podjęcie działań mających na celu 
szybkie i  trwałe wyeliminowanie ha-
łasu generowanego przez wentylator.
W paragrafie 1 uchwały czytamy: „Ma-
jąc na uwadze troskę o  zapewnienie 

mieszkańcom miasta Radzionków 
gwarantowanych przepisami prawa 
reguł dotyczących ochrony przed szko-
dliwymi skutkami emisji hałasu ponad 
dopuszczalne prawem częstotliwości, 
Rada Miasta Radzionków uznaje za 
zasadne przedstawienie swojego sta-
nowiska marszałkowi województwa 
śląskiego uznając, że przyczyni się ono 
do ostatecznego merytorycznego 
i z korzyścią dla mieszkańców załatwie-
nia sprawy”.
Treść uchwały będzie również przed-
stawiona wojewodzie śląskiemu, Ślą-
skiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska, Śląskiemu Pań-
stwowemu Wojewódzkiemu Inspek-
torowi Sanitarnemu oraz przewod-
niczącemu Sejmiku Województwa 
Śląskiego, w  celu umożliwienia zapo-
znania się z okolicznościami uciążliwo-
ści i  wsparcia działań gminy Radzion-
ków w tym zakresie.
— Mieszkańcy miasta czekają na zde-
cydowane kroki Urzędu Marszałkowskie-
go, aby zobowiązać Spółkę Restruktury-
zacji Kopalń S.A. do obniżenia poziomu 
dopuszczalnego hałasu. Mamy nadzieję, 
że podjęcie tej uchwały zobrazuje jak du-
żym, ważnym i  uciążliwym problemem 
jest generowany przez wentylator hałas 
i przyczyni się do podjęcia przez marszał-
ka województwa natychmiastowych 
działań — mówi Bernard Skibiński, za-
stępca burmistrza Radzionkowa. 

(ab)

Ważna uchwała już podjęta

Hałas nadal dokucza mieszkańcom
Na kwietniowej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę 
w sprawie podjęcia bardziej zdecydowanych działań przez 
Urząd Marszałkowski w kwestii wyeliminowania hałasu ge-
nerowanego przez pracujący wentylator w rejonie ul. Nał-
kowskiej.

Wyrazy głębokiego współczucia
Radnemu Rady Miasta Radzionków

Panu Eugeniuszowi Markowi
z powodu śmierci

Matki
składają 

Burmistrz Miasta Gabriel Tobor
oraz Radni Rady Miasta
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M/s „Radzionków”, należący do Polskich Li-
nii Oceanicznych, zaliczany był do grupy „le-
wantów”, czyli jednostek przeznaczonych do 
obsługi linii śródziemnomorskiej – i  dlatego, 
choć konstruktorzy zaopatrzyli jego kadłub we 
wzmocnienia przeciwlodowe, całą swoją mor-
ską karierę spędził na wodach mórz: Bałtyckie-
go, Północnego i Śródziemnego – oraz Oceanu 
Atlantyckiego, przez którego Zatokę Biskajską 
przechodził w  każdym rejsie. Pierwszą podróż, 
trwającą od 30 grudnia 1972 do 20 marca 1973, 
odbył na trasie Szczecin – Gdańsk – Esbjerg – 
Hamburg – Antwerpia – Algier – Tunis – Ben-
ghazi – Aleksandria – Gdańsk.
Regularne rejsy na spokojne akweny nie ozna-
czały jednak, że w  historii drobnicowca nie 
można znaleźć momentów dramatycznych. 
Takim był na pewno pożar, jaki wybuchł na „Ra-
dzionkowie”, cumującym w porcie Aleksandria, 
w maju 1982 r. Wina nie leżała po stronie zało-
gi – ogień przeniósł się na pokład z  dryfującej 
barki, wypełnionej eksplodującym karbidem. 
Marynarze, kierowani przez starszego oficera 
Gabriela Oleszka, zażegnali niebezpieczeń-
stwo. Z ciekawszych zdarzeń warto wspomnieć 

jeszcze o  historycznym fakcie z  1988 r.: 5 maja 
m/s „Radzionków” zawinął jako pierwszy pol-
ski statek po 20 latach przerwy, czyli od wybu-
chu wojny izraelsko-egipskiej, do portu Aszdod 
w Izraelu.
Drobnicowiec służył długo, wiernie i niezawod-
nie, w  latach 1973-1997 pod banderą Polski, 
w 1998 – Malty. Zmiana wiązała się z problema-
mi finansowymi (oraz zmianami organizacyjny-
mi) armatora, który chcąc poprawić swoją sytu-
ację ekonomiczną szukał sposobu zmniejszenia 
kosztów eksploatacji floty i w tym celu rejestro-
wał jednostki w  krajach, w  których obciążenia 
z  tego tytułu były niższe od obowiązujących 
w  kraju. Dlatego „Radzionków” zmienił zarów-
no banderę jak i  port macierzysty – widoczny 
w  jego części rufowej (w  części: rufę bowiem 
miał on oryginalną: płasko ściętą) Gdańsk za-
stąpiła La Valletta. W tym ostatnim okresie jego 
właścicielem był formalnie POL-Levant, spółka-
córka Polskich Linii Oceanicznych.
Rok później, gdy drobnicowiec miał za sobą 
ćwierćwiecze morskiej służby, zapadła decyzja 
o  wystawieniu go na sprzedaż, jako jednostki 
zużytej i  nieekonomicznej. Okazało się jednak, 

że najpoważniejszy kontrahent zainteresowany 
był kupnem leciwej konstrukcji nie na złom, ale 
w celu dalszej eksploatacji. 

Waldemar Bałda

ciąg dalszy artykułu w kolejnym numerze Kuriera

Wspominając radzionkowskiego „lewanta” cz. II
W poprzednim numerze Kuriera zamieściliśmy pierwszą część artykułu Waldemara Bałdy o statku 
m/s „Radzionków”. W bieżącym numerze publikujemy kolejny fragment. Zachęcamy do lektury.

Waldemar Bałda – krakowski dziennikarz („Tem-
po”, „Gazeta Wyborcza”, „Przekrój”, „Dziennik 
Polski”), w wolnych chwilach autor prozy („Minia-
tury bez morału”, Rzeszów 2008), zainteresowany 
historią („100 lat krośnieńskiej straży pożarnej”, 
Krosno 1989, „Dzieje krośnieńskiej straży pożar-
nej”, Krosno 1996, „Zawsze pod sztreką”, Kraków 
2001) i etnologią („Barwy festiwalu”, Rzeszów 
2011).

Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji Dni Morza, które 
w tym roku odbędą się 15 lipca. Szczegółowy pro-
gram wydarzenia będzie można znaleźć na stronie 
www.radzionkow.pl

W dniu 8 marca 2012 r. w wieku 77 lat zmarł lekarz medycyny, specja-
lista chirurg Paweł Chmielowski.
Swoje życie zawodowe związał z Oddziałem Chirurgicznym Miejskie-
go Szpitala w Piekarach Śląskich oraz z  lecznictwem ambulatoryjnym 
w Radzionkowie, Bytomiu i Tarnowskich Górach.
W Radzionkowie był wieloletnim kierownikiem Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
W latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Był człowiekiem wielkiego serca i lekarzem z powołania, który z wiel-
kim poświęceniem i zaangażowaniem wykonywał swój zawód.

Cześć Jego pamięci!

śp.
Paweł Chmielowski

Wspomnienie

W Radzionkowie najlepsi…

Powszechnie wiadomo, że prawdziwa weryfikacja 
jakości nauki jazdy odbywa się na egzaminie pań-
stwowym. Według opublikowanego w Gazecie Wy-
borczej rankingu szkół nauki jazdy za 2011 rok Ośro-
dek Szkoleniowo-Usługowy „RAJD” jest najwyżej 
notowanym w naszym mieście, a także w czołówce 
powiatu.
Z zestawienia wynika, iż „RAJD” skierował na egza-
min aż 571 kandydatów na kierowców – najwięcej 
ze wszystkich radzionkowskich ośrodków szkolenia. 
Zdawalność za „pierwszym podejściem” to 33,7%. 
Prawie 22-letnia działalność „RAJD”-u  potwierdza, 
iż najbardziej obiektywnym sposobem weryfikacji 
jakości nauki jazdy są statystyki zdawalności. 

Od 1 czerwca br. w Radzionkowie udostępniony 
będzie zainteresowanym dodatkowy dzień targo-
wy. W każdy piątek zapraszamy na giełdę meblową, 
sprzętu RTV/AGD oraz odzieżową. 

Dodatkowy dzień targowy



8 KURIER RADZIONKOWSKI  >>  MAJ–CZERWIEC 2012
CENTRUM KULTURY

KAROLINKA

Międzynarodowy Festiwal
Par Folklorystycznych

Międzynarodowy Festiwal Par Folklory-
stycznych odbędzie się w Radzionkowie 
(i nie tylko) w dniach:

• 31.05.2012 – oficjalne i uroczyste 
otwarcie festiwalu w Centrum Kultury 
„Karolinka”. Początek planowany jest na 
godzinę 18.00.

• 1.06.2012 – korowód ulicami miasta 
Radzionków. Wszyscy goście pojawią 
się oczywiście w strojach folklorystycz-
nych. Początek o godz. 16.30.

• 3.06.2012 – koncert galowy na scenie 
plenerowej przed Centrum Kultury 
„Karolinka” kończący festiwal. Koncert 
ten odbędzie się w ramach obchodów 
Dni Radzionkowa.

• Dodatkowo w dniach od 28.05.2012 do 
1.06.2012 goście festiwalu będą wystę-
pować w szkołach zlokalizowanych na 
terenie powiatu tarnogórskiego

Swoją obecność na Międzynarodowym 
Festiwalu Par Folklorystycznych w Radzion-
kowie potwierdziły delegacje z  Argentyny 
(Grupo Abriendo Surcos), Meksyku („Ávila 
Castillo” of Teziutlán, Puebla), Czech (Per-
nicek Pardubice, Czech Republic), Słowa-
cji, Bułgarii (Iglika) no i  oczywiście z  Polski 
(„Mały Śląsk”).
Zaproszeni goście zobowiązani są do przy-
gotowania trzech układów choreograficz-
nych, które będą prezentowane podczas 

koncertów w szkołach, koncertów plenero-
wych oraz pochodów. Czyli przełom maja 
i  czerwca w  Radzionkowie szykuje się bar-
dzo atrakcyjnie, egzotycznie i  kolorowo. 
Zakończenie festiwalu planowane jest na 3 
czerwca, tak więc pary biorące udział w fe-
stiwalu zdążą się również zaprezentować 
podczas Dni Radzionkowa, na dużej scenie 
przed Centrum Kultury „Karolinka”.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzy-
szenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk” przy współpracy z Centrum 
Kultury „Karolinka”, Szkołą Podstawową 
Nr 2 w Radzionkowie oraz Urzędem Mia-
sta Radzionków. 
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 Zapraszamy do kina

Obok budynku Centrum Kultury „Karolinka” podczas Dnia Flagi, a właściwie na 
zakończenie tegoż, odbyło się spotkanie pod hasłem „Ognisko Patriotyczne”. Były 
wspólne śpiewy piosenek i pieśni, które upamiętniają zrywy wolnościowe czy też 
towarzyszyły ważnym historycznym wydarzeniom, od „brygady” począwszy, a na 
„majowej jutrzence” skończywszy. Wsparcie muzyczne, w tym silne wsparcie wo-
kalne zapewnili członkowie ZPiT „Mały Śląsk”. 

Ognisko Patriotyczne

Koncert z  okazji Dnia Matki oraz 
Dnia Ojca w  wykonaniu zespołów 
tańca nowoczesnego, czyli grup 
„PASJA”, „BEZ NAZWY”, „MAŁA PA-
SJA” oraz najmłodszych uczestników 
zajęć baletowych i  zajęć rytmiczno 
- wokalnych.
W  zasadzie to trzeba powiedzieć, że 
to będą aż dwa koncerty – 16 oraz 

17  czerwca 2012, w  sobotę i  nie-
dzielę. Oba koncerty rozpoczną się 
o godz. 17.00.
Wszystko ze względu na ogromną 
liczbę uczestników koncertu. Chcemy 
dać szansę każdej mamie i  tacie, by 
chociaż podczas jednego z  koncer-
tów mogli się znaleźć na widowni.
Bilety: 10 zł 

Koncert dla MAMY I TATY

9 czerwca o 18.00 obraz o kobiecie, którą świat zapa-
miętał jako „Żelazną Damę”. Królów było wielu, Żela-
zna Dama tylko jedna. Miała piskliwy głos, własny po-
gląd na każdy temat i niezwykły tupet. Zanim stała się 
jedną z  najbardziej wpływowych postaci współcze-
snego świata, jej kapelusz i nieodłączne perły budzi-
ły pobłażliwy uśmiech. Na naszych oczach z pyskatej 
Maggy rodzi się Żelazna Dama, której czarna torebka 
do dziś jest symbolem rządów silnej ręki. Meryl Streep 
w roli Margaret Thatcher – prawdziwej damy w świe-
cie zdominowanym przez mężczyzn. 

Żelazna dama

Kino „Karolinka” zaprasza w czerwcu na dwie 
interesujące projekcje.

Róża

21 czerwca o  godz. 19.30 w  ramach cyklu „Czwart-
kowych seansów” zapraszamy na „Różę” Wojciecha 
Smarzowskiego.
Lato 1945 roku, tuż po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. Tadeusz, polski żołnierz, któremu wojna 
zabrała wszystko i  niczego nie oszczędziła, dociera 
na Mazury, na ziemie, które przed wojną należały do 
Niemiec, a po wojnie zostały przyznane Polsce. Odnaj-
duje wdowę po niemieckim żołnierzu, którego śmierci 
był świadkiem. Mieszkająca sama w  dużym gospo-
darstwie Róża przyjmuje Tadeusza chłodno, pozwala 
przenocować. Tadeusz odwdzięcza się za gościnę po-
mocą w obejściu. Róża, choć się do tego nie przyznaje, 
potrzebuje czegoś więcej – przede wszystkim ochro-
ny przed szabrownikami, którzy nachodzą jej gospo-
darstwo. Stopniowo Tadeusz poznaje przyczyny jej 
samotności... 
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Ciąg dalszy artykułu, jaki 
ukazał się po śmierci Józefa 
Szylera (1.04.1937 r.) na 
łamach „Głosu Radzionkow-
skiego” z dnia 17.04.1937 r., 
pod tytułem: „OPUŚCIŁ NAS 
JÓZEF SZYLER, ale duch Jego 
w sercach pozostanie”:

2. „Orędownik Powiatowy” na 
powiat tarnogórski, 
nr 16, z dnia 17.04.1937 r.

W  dniu 1 kwietnia br. zmarł 
w wieku lat 66 Józef Szyler, ław-
nik gminy Radzionków i  czło-
nek komisji gminnych. Zmarły 
rozpoczął pracę samorządową 
w  1920 r. Jako członek komisji 
gminnych, zaś w  1922  r. Wy-
brany został ławnikiem gminy, 
który to urząd sprawował aż do 
chwili zgonu.
Był on niestrudzonym działa-
czem na niwie narodowej i spo-
łecznej pracując w szczególno-
ści już w  czasach zaborczych 
na terenie organizacji robotni-
czych, którym do końca życia 
poświęcał dużo pracy i  energii. 
W  swej pracy jako ławnik gmi-
ny kierował się bezinteresow-
nością i  sumiennością mając 
zawsze na celu tak dobro gmi-
ny, jak i obywateli, zyskując so-
bie tym wsparcie miejscowego 
społeczeństwa. Za położone 
na polu pracy społecznej zasłu-
gi, zmarły został odznaczony 
w 1929 r. Krzyżem Zasługi.

3. Ponadto w książce „Dzieje 
Radzionkowa” wydanej 
w 2002 r., na str. 189 pan Marek 
Minas pisze:
„Obalenie cesarstwa, klęska 
wojenna i  tworzenie się pań-
stwa polskiego doprowadziły 
do radykalizacji nastrojów 
wśród przedwojennych pol-
skich działaczy związanych 
z  ZZP lub z  „Sokołem”. Już 
14  listopada 1918 roku w  Byto-
miu odbył się polski wiec, któ-
remu przewodził Józef Szyler, 
założyciel radzionkowskiego 
„Sokoła”. Tematem wiecu była 
oczywiście germanizacja i  jej 
zapobieganie, sytuacja robot-
ników oraz orędzie prezydenta 
Wilsona dotyczące tworzenia 
niepodległej Polski i  skutki 
rozpadu Austro-Węgier. Na 
tym wiecu przemawiał Michał 
Wolski, aptekarz pochodzący 
spod Częstochowy, który od 
1910 roku zakładał w  Bytomiu 
polskie organizacje. Do jed-
nej z  nich należał Emil Gajdas. 

Właśnie Wolski na wiecu 14 li-
stopada zażądał przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski. Dzie-
sięć dni później Wolski przybył 
do Radzionkowa, gdzie w  sali 
restauracji Nowaka wezwał ze-
branych przedwojennych dzia-
łaczy polskich do wyłonienia 
delegatów na sejm dzielnico-
wy w Poznaniu. W tym samym 
dniu Józef Szyler reaktywował 
Towarzystwo Śpiewacze „Orfe-
on”. Z  powiatu tarnogórskiego 
radzionkowskim delegatem 
na poznański sejm został Jó-
zef Muller wraz ze swoją żoną. 
Sejm zwołany został przez 
Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej (ks. Stanisław Adam-
ski, Wojciech Korfanty, Adam 
Poszwiński). W czasie od 3 do 5 
grudnia wyłoniono 80-osobo-
wy skład NRL – jednym z człon-
ków został znany nam już Szy-
ler. Rada Ludowa powstała też 
w  Radzionkowie, w  29 grudnia 
1918 roku ukonstytuowała się 
Powiatowa Rada Ludowa; z Ra-
dzionkowa w  jej skład weszli 
Gajdas, Szyler, Szczepan Krupa 
oraz Ogierman, reprezentujący 
Suchą Górę. NRL była instytu-
cją obywatelską, przeciwną 
siłowym próbom rozwiązania 
przynależności państwowej 
Śląska czy Wielkopolski, zosta-
wiając to zwycięskim mocar-
stwom i  decyzjom konferencji 
pokojowej. […] Radzionkowska 
Rada Ludowa podjęła też dość 
szybko działalność oświato-
wą i  kulturalną, zaczynając 
już 20  lutego 1919 roku naukę 
czytania i  pisania w  języku 
polskim, zaś trzeciego maja 
1919 roku rada zorganizowała 
huczne obchody święta naro-
dowego; ich punktem kulmi-
nacyjnym była msza, na które 
przybyło tylu ludzi, że musieli 
stać na zewnątrz; chór „Orfeon” 
zaśpiewał „Boże coś Polskę”.

4. Na uwagę i opublikowanie 
zasługuje też artykuł, jaki 
zamieściła „Gazeta Tarnogór-
ska” w nr 380 z dnia 4 grudnia 
1937 r., pt.: „Walka o Rojcę, 
Kopalnię Radzionków i Hutę 
Łazarza”.

Pisząc te wspomnienia, chciał-
bym bardzo serdecznie podzię-
kować pani A. Odrobińskiej za 
przekazane materiały histo-
ryczne między innymi dotyczą-
ce mojego dziadka. 

Ignacy Tobor

Pamięci Józefa Szylera cz. 4

PISZĄ DO KURIERA

I Charytatywny Turniej Siatkarski

Wszyscy gramy
w jednej drużynie

Młodzieżowy Ruch Apostolski to na co dzień uczący się, 
studiujący, pracujący młodzi ludzie, w wolnym czasie 
chcący aktywnie działać na terenie miasta i parafii. Jako 
wspólnota zorganizowaliśmy 28 kwietnia w hali Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie I Charyta-
tywny Turniej Siatkarski. 

W  turnieju wzięły udział cztery dru-
żyny: pracownicy Urzędu Miasta oraz 
radni Rady Miasta Radzionków, Francisz-
kanie i Cystersi z Wyższego Seminarium 
Duchownego Ojców Franciszkanów 
w  Katowicach-Panewnikach, ucznio-
wie radzionkowskiego Gimnazjum im. 
O. Ludwika Wrodarczyka i Technikum nr 
VIII, a także Latające Gwoździe – druży-
na, w skład której wchodzą mieszkańcy 
naszego miasta. Zawody wygrała dru-
żyna Latających Gwoździ. W przerwach 
turnieju była możliwość zakupienia 
kawy, herbaty, słodkiego poczęstunku 
oraz ręcznie robionych aniołów i biżute-
rii. Na dzieci czekały rozmaite atrakcje: 
malowanie twarzy, gra w  piłkę siatko-
wą, koszykówkę oraz specjalnie przy-
gotowane łamigłówki. Turniej odbył 
się dzięki pomocy Fundacji ISKIERKA, 
która na co dzień pomaga i organizuje 
pomoc dzieciom z  chorobą nowotwo-
rową. Krzyś Tobór jest podopiecznym 
Fundacji i cały dochód z imprezy – 1.200 
zł został przekazany na jego leczenie. 
Ostatni gwizdek nie oznacza jednak 
końca niesienia pomocy. Ku naszemu 
wielkiemu zaskoczeniu, wiadomość 

o turnieju dotarła do Grzegorza Kosoka 
– siatkarza Asseco Resovia Rzeszów i re-
prezentanta Polski. Przekazał nam swój 
strój reprezentanta Polski oraz zdjęcie 
całej drużyny narodowej ze swoim wła-
snoręcznym podpisem. Od 15 maja na 
portalu aukcyjnym Allegro trwa licyta-
cja tych przedmiotów. Licytować moż-
na do 1 czerwca. 
Bardzo serdecznie dziękujemy tym 
wszystkim, którzy pomogli nam w orga-
nizacji całego turnieju, w szczególności: 
burmistrzowi Radzionkowa Gabrielo-
wi Toborowi oraz przewodniczącemu 
Rady Miasta Radzionków Dariuszowi 
Wysypołowi za objęcie patronatem ca-
łej imprezy, radnym Inicjatywy Miesz-
kańców Radzionkowa za wsparcie 
finansowe, dyrekcji i  pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
Dyrekcji i  pracownikom Szkoły Podsta-
wowej nr  1 w  Radzionkowie. Dziękuje-
my również naszemu opiekunowi księ-
dzu Grzegorzowi Hawlowi za wsparcie 
i obecność podczas turnieju. 

Magda Urzędniczok
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Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w sierpniu. 
Zachęcamy do przesyłania informacji na adres: ku-
rier@radzionkow.pl w terminie do 15 lipca. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych 
tekstów.  

NAPISZ DO KURIERA

Tegoroczny Przedszkolny Festiwal Ekologiczny, któ-
ry odbył się w  Radzionkowie 10 maja, jak przystało na 
siódmą edycję tej imprezy był wyjątkowo udany. Tego-
roczne hasło festiwalu „My na Ślonsku się dobrze momy, 
bo ło środowisko dbomy” zachęcało do łączenia treści 
ekologicznych z  popularyzacją naszej gwary. I  postarali 
się wszyscy od samego początku. Na otwarcie Bernard 
Skibiński, wiceburmistrz Radzionkowa odczytał dzie-
ciom bajkę ekologiczną, a  potem życzył wszystkim do-
brej zabawy. Imprezę poprowadziła Bernadeta Kowal-
ska z przyjaciółmi. Na scenie widzieliśmy dzieci z ośmiu 
przedszkoli, których występy oceniało jury. Każde dziec-
ko otrzymało upominki od sponsorów, słodycze i poczę-
stunek w Restauracji „Figaro” oraz specjalnie wydaną na 
festiwal przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” książecz-
kę Ewy Kwiatkowskiej pod tytułem „Uwaga! Bateria na 
śmietniku”.
Do dyspozycji dzieci na placu CK „Karolinka” stał wóz fir-
my „Van Gansewinkel” z Rudy Śląskiej do odbioru śmieci. 
Można było zobaczyć kabinę oraz sprawdzić jak działa 
mechanizm sortujący odpady. Było sporo chętnych, bo 
przybyli także uczniowie młodszych klas szkół podsta-
wowych w  Radzionkowie. Łącznie na festiwalu gościło 
ponad 500 osób, w tym na scenie 164 uczestników.
Jury najwyżej oceniło pracę „Małych Odkrywców” z Tar-
nowskich Gór, a  w  kategorii występ sceniczny wygrało 
przedstawienie „Czerwony Kapturek i przygoda w lesie” 
przygotowane przez ,„Słoneczka” i  „Skrzaty” z  Przed-
szkola nr 2 w Radzionkowie.
Organizatorzy dziękują sponsorom i  mecenasom festi-
walu, tj. Bernadecie Kowalskiej z Przyjaciółmi, firmie „Van 
Gansevinkiel” z  Rudy Śląskiej, firmie „Mak” Wieczorek-
Pławny”, firmie „TanQuid”, „Bioerg” z Dąbrowy Górniczej, 
Restauracji „Figaro”, Muzeum Chleba, CK „Karolinka” oraz 
Urzędowi Miasta Radzionków i Radiu Piekary. 

Teresa Bryś-Szczygieł

Ekologiczne przedszkolaki

Dobrą passę rozpoczęła 
uczennica klasy IIb Marta 
Posmyk, która zwyciężyła 
w   międzygminnej „Ta-
lentiadzie” promującej 
młodych – zdolnych. Ko-
lejny sukces to zwycięstwo 
naszych reprezentantów 
w  konkursie gwary ślą-
skiej, zorganizowanym 
przez Parafię NMP w Rojcy. 
Jakub Kazimierek i  Grze-
gorz Cieśla skeczem za-
czerpniętym z  repertuaru 
Kabaretu Młodych Panów 
zdobyli pierwsze miejsce 
w  kategorii szkół podsta-
wowych.
Wśród znaczących osią-
gnięć artystycznych wy-
mienić należy również 
udany występ  teatrzyku 
kukiełkowego „Figielek” 
(prowadzonego przez 
panie: Małgorzatę Ligoń 
i  Krystynę Ważyńską) na 
II Powiatowym Festiwa-
lu Artystycznym Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej w Tar-
nowskich Górach. Figielek 
w  kategorii zespołów te-
atralnych zajął pierwsze 
miejsce.
Wśród laureatów tejże kul-
turalnej imprezy znalazł 
się również – zdobywając 
wyróżnienie – szkolny ze-
spół wokalny, działający 
pod opieką pani Henryki 
Frankowskiej.

W  ramach tego samego 
festiwalu, w  przesłucha-
niach „Małych Interpreta-
cji” wyróżnienie w katego-
rii recytatorskiej zdobyła 
uczennica klasy IIa Amelia 
Czaja.
Kolejna laureatka, tym ra-
zem w  rywalizacji przed-
miotowej, to Karolina 
Pracht, która zajęła drugie 
miejsce w  międzyszkol-
nym konkursie z  języka 
angielskiego, zorganizo-
wanym przez Niepublicz-
ną Placówkę Oświatową 
„Educom” i ZSO nr 4 w By-
tomiu.
Na nieco wyższym szcze-
blu, bo już w regionalnych 
eliminacjach Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy 
o  Janie Pawle II, nasze re-
prezentantki Kasia Szołty-
sik oraz Martyna Szymań-
ska zajęły kolejno drugie 
i trzecie miejsce. Kasia jako 
laureatka drugiej nagrody 
będzie reprezentować – 
wspólnie ze swoim kolegą 
z Miechowic – region śląski 
w  ogólnopolskim finale, 
który odbędzie się 16 maja 
w Lublinie.
Spośród konkursów ogól-
nopolskich jako szkoła 
wzięliśmy udział w projek-
cie edukacyjnym „Stypen-
diada Wczesnoszkolna dla 
klas II”, w  którym ucznio-

wie klasy IIb otrzymali wy-
różnienia: Marta Posmyk 
w  konkursie czytelniczym 
i  Mateusz Zaręba w  kon-
kursie plastycznym.
Nasi sportowcy też nie za-
sypiali gruszek w  popiele. 
Na osiągnięcia sportowe 
SP2 składają się: pierwsze 
miejsce w  eliminacjach 
gminnych „II Turnieju Orli-
ka o  Puchar Premiera Do-
nalda Tuska”; dwukrotne 
zwycięstwo w  minikoszy-
kówce chłopców; pierwsze 
miejsce w  Mistrzostwach 
Radzionkowa w  minipiłce 
nożnej oraz w  czwórboju 
lekkoatletycznym dziew-
cząt i  chłopców. W  tym 
ostatnim, jak i  w  miniko-
szykówce chłopców – dru-
gie miejsce w  rywalizacji 
na szczeblu powiatowym.
Przed nami jeszcze zmaga-
nia wojewódzkie „Śląskie-
go śpiewania”, do których 
zakwalifikował się zespół 
wokalny oraz wokalistka 
Paulina Jacek.
Naszym laureatom, jak 
również ich opiekunom, 
serdecznie gratulujemy 
i  życzymy cierpliwości 
i  wytrwałości, nagrodzo-
nych kolejnymi osiągnię-
ciami i zwycięstwami. 

Ewa Biskup

„Dwójka” na szóstkę
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie mają 
prawo być dumni ze swoich wychowanków. W tym roku 
szkolnym uczniowie „Dwójki” odnieśli sporo sukcesów 
zarówno w konkursach wiedzy, językowych, artystycznych, 
jak i w rozgrywkach sportowych.

Uczniowie „Dwójki” swoimi występami podbijają serca publiczności
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MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

Finały
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

W ostatni week-
end marca 
druga edycja 
Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej 
CIDERPLAS 2012 
dobiegła końca. 
W trwających trzy 
miesiące rozgryw-
kach brało udział 
12 zespołów z na-
szego regionu.

Spotkania były rozgrywa-
ne równocześnie na trzech 
boiskach i w każdej kolejce 
drużyna grała dwa mecze. 
Po fazie zasadniczej jedy-
ną niepokonaną drużyną 
był Pronetbud Piekary Ślą-
skie. W fazie play-off zmie-
rzyły się zespoły w parach 
kojarzonych w  zależności 
od zajętego miejsca w  ta-
beli. Spotkania te pozwo-
liły wyłonić drużyny, któ-
re w  turnieju finałowym 
grały w  czterech grupach 
o  poszczególne miejsca 
w  końcowej klasyfikacji. 
W  finałach, w  grupie wal-
czącej o  dziesiąte miejsce 
najlepsza okazała się nie-
spodziewanie drużyna So-
wic, wyprzedzając zaska-
kująco dobrze grających 
w  początkowej fazie ligi 
zawodników MTS Kalety. 
Najbardziej zacięte spo-
tkania odbyły się w  gru-
pie walczącej o  siódme 
miejsce w  lidze. Każde 
spotkanie zakończyło się 
wynikiem 2:0 i  potrzebne 
było liczenie małych punk-
tów. Najlepszy stosunek 
miała drużyna Jedenastki, 
która zajęła siódme miej-
sce. Tylko o  dwa punkty 
gorszy bilans drużyny 
INQ dał jej ósme miejsce. 
Dziewiąte miejsce przy-
padło zespołowi Nie 
Rób Scen, który był na 
początku skazywany na 
jedno z  ostatnich miejsce 
w  lidze. W  grupie trzeciej 

walczącej o  miejsca IV-VI 
spotkały się dwa bardzo 
młode zespoły Latających 
Gwoździ i SMS Miasteczko 
oraz doświadczona druży-
na VFT. Pierwsze spotkanie 
z SMS Miasteczko, Latające 
Gwoździe wygrały dopie-
ro w tie-breaku, natomiast 
drugi mecz już bez więk-
szych problemów 2:0, co 
zagwarantowało ubie-
głorocznym zwycięzcom 
ligi 4 miejsce. Do niespo-
dzianki doszło w  meczu 
Miasteczka z VFT, bardziej 
doświadczona drużyna 
VFT wygrała 2:0, chociaż 
w  pierwszym spotkaniu 
tych drużyn w  rundzie 
zasadniczej górą byli za-
wodnicy SMS Miasteczko. 
Bardzo interesująco zapo-
wiadała się walka drużyn 
o  pierwsze miejsce w  te-
gorocznej edycji CIDER-
PLAS. W  pierwszym me-
czu tej grupy zmierzyły się 
zespoły TMS Siatkarz i Pro-
netbud. Ku zaskoczeniu 
licznych i  głośno dopin-
gujących fanów Siatkarza, 
Pronetbud wygrał gładko 
2:0 i  nadal był jedyną nie-
pokonaną drużyną w  li-
dze. Do kolejnego meczu 
doszło pomiędzy druży-
nami Siatkarza i One Move 
Lasowice. Tym razem rów-
nież Siatkarzowi nie udało 
się zwyciężyć i ostatecznie 
drużyna ta stanęła na naj-
niższym stopniu podium. 
Bardzo duża grupa kibi-

ców z niecierpliwością cze-
kała na mecz pomiędzy 
drużynami Pronetbudu 
i Lasowic, ponieważ wszy-
scy mieli w  pamięci ich 
zacięty mecz z fazy zasad-
niczej, w  której to wygrali 
zawodnicy Pronetbudu 
2:1. Od początku przewagę 
w  tym spotkaniu utrzy-
mywał Pronetbud, który 
swoją świetną zagrywką 
i blokiem nie pozwalał roz-
winąć skrzydeł przeciwni-
kowi. Spotkanie zasłużenie 
wygrała drużyna piekar-
sko-radzionkowska w skła-
dzie: Jarosław Gwóźdź, 
Piotr Gwóźdź, Jarosław Ro-
jek, Stanisław Chudzik, Łu-
kasz Niesporek, Bartłomiej 
Zgajewski, Kamil Banaś, 
Nikodem Wąs oraz bracia 
bliźniacy Łukasz i Wojciech 
Biadacz i tym samym jako 
jedyna niepokonana w ca-
łej edycji ligi wywalczyła 
Mistrzostwo Amatorskiej 
Ligi Siatkówki CIDERPLAS 
2012.
Każdy z  zawodników 
otrzymał pamiątkowy 
medal za udział w  roz-
grywkach, a  najlepsi ode-
brali medale, jak również 
bony podarunkowe do 
wykorzystania w  sklepie 
sportowym, które wręczył 
wiceburmistrz Bernard 
Skibiński. Na zakończe-
nie odbyło się losowanie 
cennych nagród wśród 
publiczności, które też do-
starczyło sporo emocji. 

Ponad sześć godzin trwały rozgrywki podczas VII Tur-
nieju Piłki Siatkowej o Puchar Termomana, który odbył się 
12 maja w hali MOSiR. Do udziału w zawodach zgłosiło się 
15 zespołów, ale tylko 9 mogło zagrać w turnieju głów-
nym. W pierwszej fazie bez problemu swoje mecze wy-
grały drużyny Pronetbudu i Volley Dąbrowa, do których 
dołączyły Latające Gwoździe. Po wspaniałym spotkaniu 
pokonały One Move Lasowice 2:1. W spotkaniach o zwy-
cięstwo w turnieju pierwszy mecz gładko wygrał Pronet-
bud, a w drugim Gwoździe nawiązały walkę tylko w dru-
gim secie. Bardzo zacięte i ciekawe były mecze w grupie 
walczącej o miejsca IV-VI, gdzie każde spotkanie rozstrzy-
gało się dopiero w tie-breaku. Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a najlepsza trójka – okazałe puchary.
– Pronetbud zwyciężył już po raz drugi z rzędu. Zobaczymy 
czy za rok jakaś drużyna pokona zawodników z Piekar Ślą-
skich – mówi Marian Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzion-
kowie.
Fotorelacja i  ostateczna klasyfikacja turnieju na stronie: 
www.mosir.radzionkow.pl 

Turniej Termomana 
po raz siódmy

12 zespołów,
sześciogodzinne rozgrywki

Rekordowa liczba drużyn zagrała w I Turnieju Koszykówki 
o puchar Andrzeja Pluty, który odbył się 21 kwietnia w hali 
MOSiR. W zawodach wzięło udział 12 zespołów, z których 
każdy rozegrał aż pięć meczów! Po sześciogodzinnych 
rozgrywkach najlepszą okazała się drużyna Machina AG-
Rolbud z Radzionkowa. Na drugim miejscu uplasowały 
się Pasibrzuchy, a na trzecim Colop Team.
Najskuteczniejszym zawodnikiem w konkursie rzutów 
za trzy punkty był Adam Richter z Lublińca. Były również 
występy artystyczne w wykonaniu formacji tanecznej 
FESS, dyplomy, medale oraz sztuczne ognie. 
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2012 roku na XX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwałę Nr XX/167/2012 w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie hałasu przenikającego z szybu „Wentylacyjno-Podsadzkowego” 

zlokalizowanego w Radzionkowie na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.
2. Uchwałę Nr XX/168/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
3. Uchwałę Nr XX/169/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
4. Uchwałę Nr XX/170/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie rozszerzenia zakresu 

ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010;
5. Uchwałę Nr XX/171/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozszerzenia zakresu 

ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011;
6. Uchwałę Nr XX/172/2012 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku.
7. Uchwałę Nr XX/173/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XX/174/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XX/175/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XX/176/2012 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015;
11. Uchwałę Nr XX/177/2012 w sprawie podjęcia działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Radzionków.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.  

Burmistrz Miasta Radzionków 
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

UCHWAŁA NR XX/170/2012
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (1) (jedn. tekst z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992).
2. Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 

prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

Rada Miasta Radzionków uchwala co następuje: 
§ 1.

W § 1 uchwały Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nierucho-
mości na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany: 
1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle: 

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania 
gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

a) wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)”; 

2) dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami”; 

3) dopisuje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Grunty, budynki lub ich części użytkowanie wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, 
kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i sportu”. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01. 2010 r. 

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Dariusz Wysypoł

UCHWAŁA NR XX/171/2012
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (1) (jedn. tekst z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992).
2. Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 

prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

Rada Miasta Radzionków uchwala co następuje:
§ 1.

W § 1 uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nierucho-
mości na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:  
1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle: 

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania 
gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

a) wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)”; 

2) dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami”; 

3) dopisuje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Grunty, budynki lub ich części użytkowanie wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, 
kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i sportu”. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01. 2011 r. 

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Dariusz Wysypoł
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SPORT W KURIERZE

Kadetki prowadzone przez trenerkę 
Sylwię Lniany w  sezonie 2011/2012 wy-
stępując w  składzie: Aleksandra Mateja, 
Ewelina Żurek, Beata Tobór, Paulina Kru-
pa, Dorota Pawnuk, Agnieszka Łęczycka, 
Daria Ścigała, Magda Strzykała, Joanna 
Banek, Agnieszka Mateja, Marta Książek, 
Edyta Pietron, Agnieszka Pietron, uczest-
niczyły po raz pierwszy w  rozgrywkach 
ŚZPS w  Katowicach. Od stycznia tego 
roku do drużyny doszło kilka zawodni-
czek uczestniczących w rozgrywkach ligi 
juniorek, co wzmocniło zespół. Do roz-
grywek zgłosiło się 30 zespołów, nasze 
dziewczęta zakończyły swój sezon na 
drugim etapie rozgrywek, zajmując pią-
te miejsce, a w ogólnej klasyfikacji osta-
tecznie zajęły miejsce 20.
Ostateczna tabela po drugim etapie roz-
grywek przedstawia się następująco:
1. STS Victoria Lubliniec, 2. MKS Dąbrowa 
Górnicza 2, 3. MUKS Sari Żory, 4. MCKS 
Czeladź, 5. MKS Sokół Radzionków, 6. 
MUKS Michałkowice.
– Podsumowując sezon kadetek 2011/2012 
uważam, iż dziewczęta zasługują na uzna-
nie. Mimo krótkiego stażu, potrafiły wygrać 
z  zawodniczkami z  większym wachlarzem 
umiejętności. Prowadząc treningi widzę 

jak dziewczyny się rozwijają i  kształtują 
swoją osobowość. Wspierają się wzajemnie 
w  ciężkich sytuacjach, tworząc przy tym 
zgraną drużynę. Wytrwałość, systematycz-
ność, wola walki oraz zaangażowanie za-
wodniczek doprowadziły je do pierwszych 
wspólnych sukcesów, które miejmy nadzieję 
zaowocują w przyszłości – mówi trener ka-
detek Sylwia Lniany.
Jak podkreśla prezes klubu Tomasz 
Stchlerowski, kadetki są przyszłością So-
koła Radzionków.
– W  tym sezonie 
dziewczyny zrobiły 
ogromne postępy. 
Wiem, że grając w roz-
grywkach ligowych 
po raz pierwszy, cięż-
ko jest się odnaleźć, 
ponieważ presja jest 
ogromna. Dziękuję 
im za ogromnego du-
cha walki i  postawę 
w  tym sezonie. Dzię-
kuję za uczestnictwo 
w  treningach i  mam 
nadzieję, iż w  przy-
szłym sezonie pokażą 
wszystkim na co stać 

drużynę Sokoła z  Radzionkowa – mówi 
prezes. 

***
W dniu 7 maja br. odbyło się Walne Zebra-
nie członków MKS Sokół Radzionków, na 
którym wybrany został nowy zarząd klu-
bu w składzie:
Prezes Zarządu Klubu: Tomasz Stchlerowski
Wiceprezes Klubu: Wojciech Białas
Sekretarz Klubu: Jakub Tobor
Skarbnik Klubu: Artur Wrodarczyk
Dyrektor ds. Sportowych: Bogdan Gałęziok 

Wytrwałe, systematyczne i waleczne...

MKS Sokół Radzionków
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Finał ligi młodych
szachistów

Zawody konne

10 maja 
w Tarnogórskim 
Centrum Kultury 
odbył się ostatni 
turniej VI edycji 
Szachowej 
Ligi Szkolnej 
Szkół Powiatu 
Tarnogórskiego.

W zawodach wystartowało 26 uczniów z czterech szkół 
powiatu tarnogórskiego. Turniej rozegrany został na dy-
stansie pięciu rund z czasem gry po 15 minut na każdego 
zawodnika. Najlepszy wynik (4½ pkt) uzyskało dwóch 
zawodników: Szymon Turczyn i Michał Warda – obaj ze 
Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach. Kolej-
ne miejsca zdobyli: Tomek Bińkowski (SP 3, TG), Krzysiu 
Grzesiek (SP 13, TG) i Szymon Kupiecki (SP 13, TG) uzysku-
jąc po cztery punkty. Dalej z dorobkiem trzech punktów 
uplasowali się: Andrzej Skrzypiec, Mateusz Kurzok, Patryk 
Przykuta i Jakub Wierzbicki. Bardzo dobrze zaprezento-
wały się też dziewczęta (w  turnieju wzięło udział sześć 
zawodniczek). 
Klasyfikacja finałowa w grupie chłopców przedstawia się 
następująco:
1. Szymon Turczy (SP 15 TG) – 13 pkt
2. Michał Warda (SP 15 TG) – 13 pkt
3. Tomasz Binkowski (SP 3 TG) – 12 pkt 
Natomiast wśród zawodniczek zwyciężyła Agata Lizak 
(SP 3 TG) – 9½ pkt, przed Aleksandrą Urban (SP 1 Ra-
dzionków) – 7½ pkt i Weroniką Szeligą (SP 1 Radzionków) 
– 6 pkt, które zdobyła tylko w trakcie dwóch turniejów.
Drużynowo szóstą edycję Szachowej Ligi Szkolnej wygrał 
zespół SP 15 TG z dorobkiem 37 pkt – jest to sukces tym 
większy, że przez dwa turnieje, drużyna grała praktycznie 
bez jednej zawodniczki. Drugie miejsce przypadło SP 13 
Strzybnica (35½ pkt), a trzecie SP 1 Radzionków (33½ pkt). 
Zaznaczyć należy, że Szkoła Podstawowa nr 3 z Tarnow-
skich Gór i debiutujące szkoły z Miedar i Boruszowic grały 
z  niepełnym składem zawodników. Komplet wyników 
można znaleźć na stronie: www.karolinka.art.pl i  mosir.
radzionkow.pl 
Serdeczne podziękowania organizatorzy składają dyrek-
torowi TCK za przyjęcie szachistów i  udostępnienie sali 
oraz opiekunom i  sędziom – Jarosławowi Szyndlerowi 
i Rudolfowi Sobczykowi. Szczególne podziękowania dla 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, UM Tar-
nowskie Góry oraz UM Radzionków za ufundowanie 
pięknych nagród dla zwycięzców.
Organizatorami cyklu są: KS Strzybniczanka Tarnowskie 
Góry, CK „Karolinka” Urząd Miasta Radzionków i  Tarno-
górskie Centrum Kultury. Honorowy patronat na tego-
roczną edycją ligi objęli burmistrzowie Radzionkowa, 
Tarnowskich Gór i starosta tarnogórski. 

***
Miłośników szachowych rozgrywek zapraszamy na kolej-
ny turniej z cyklu XI Grand Prix Radzionkowa, który odbę-
dzie się 9 czerwca w CK „Karolinka”. Start o godz. 10.00. 

Zanotował: 
(RS)

Po raz piąty na terenie Klubu Jeździec-
kiego „Lider” w  Radzionkowie w  dniach 
3-6 maja rozegrane zostały prestiżowe 
Międzynarodowe Zawody Jeździeckie 
w  Ujeżdżeniu CDI***. Gościem specjal-
nym zawodów był prof. Jerzy Buzek. 
W  tym roku przed publicznością zapre-
zentowało się aż 90 zawodników, m.in. 
z  Polski, Czech, Węgier, Ukrainy, Biało-
rusi, Niemiec, Szwecji, a nawet Kolumbii 
czy wysp Antigua na Morzu Karaibskim. 
Uczestnicy walczyli nie tylko o puchary, 
ale i  nagrody pieniężne, których łącz-

na kwota wynosiła ponad 20 tys. euro! 
W  najważniejszym konkursie zawodów 
– Grand Prix (duża runda) zwyciężył Mi-
chał Rapcewicz, który wystartował na 
koniu Randon. Z  kolei w  kategorii tzw. 
„małej rundy” pierwsze miejsce zajął Ste-
fan Peter z  Austrii na klaczy Rhapsodie 
204, a w kategorii „pony” wygrała Natalia 
Wieczorek na Deinhards S. Dodajmy, że 
w  zawodach wzięli też udział zawodni-
cy z  radzionkowskiego klubu – Mateusz 
Cichoń, Zuzanna Chmiel i Filip Kowalski. 
Zwycięzcom gratulujemy! 

Tańczące konie

fot. archiwum Klubu Jeździeckiego „Lider”

Po raz drugi zawodnicy 
z  województwa śląskiego 
i  nie tylko zawitali do Ra-
dzionkowa, żeby wystar-
tować w  Mistrzostwach 
Śląska w  Kolarstwie Gór-
skim Amatorów Family 
Cup 2012.
Prawie 240 zawodników 
ścigało się w  sobotę, 
19  maja alejkami Księżej 
Góry i  walczyło ze swo-
imi słabościami na dość 
wymagającej trasie. Jako 
pierwsi na trasę wyjechali 
najmłodsi. Przedszkolaki 
i  uczniowie szkół podsta-
wowych ścigali się na ma-
łej pętli o długości 600 m. 
Dla gimnazjalistów przy-
gotowana była trasa dłu-
gości około 1600 m, gdzie 
zawodnikom też momen-
tami brakowało sił. Inni 
zawodnicy startowali już 

na dłuższych dystansach, 
gdzie podczas każdej 
pętli trzeba było zmagać 
się z  dwoma bardzo wy-
magającymi podjazdami. 
Każdy uczestnik zawodów 
po zakończonym wyścigu 
otrzymał pamiątkowy me-
dal za udział w zawodach 
i  mógł się posilić pyszną 
kiełbaską z  grilla. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali pu-
chary oraz dyplomy. Na 

zakończenie przeprowa-
dzono losowanie nagród 
przygotowanych przez 
sponsorów. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomo-
gli przy organizacji zawo-
dów, jak również bardzo 
licznie zgromadzonym 
zawodnikom, bo to dzięki 
nim impreza przebiegła 
w  tak dobrej i  rodzinnej 
atmosferze. 

Mistrzostwa kolarskie

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Ruch Radzionków

Wiosenne rozgrywki
Do udanych należy 
zaliczyć inaugura-
cję rundy wiosen-
nej w wykonaniu 
drużyny żółto-czar-
nych. W Katowicach 
Ruch pokonał miej-
scowy GKS 2:1 po 
bramkach w wyko-
naniu Adama Giesy 
i Idrissy Cisse. Mecz 
rozpoczął dobrą 
passę spotkań Ru-
chu Radzionków.

Tydzień później, na wła-
snym terenie podopieczni 
Artura Skowronka pewnie 
pokonali, zajmującą wów-
czas pozycję wicelidera, 
Zawiszę Bydgoszcz. Stało 
się tak za sprawą feno-
menalnego wystąpienia 
na murawie Idrissy Cisse, 
który swojego pierwszego 
gola zdobył w  tym me-
czu już w drugiej minucie 
spotkania. Na następnego 
gola w  jego wykonaniu 
czekać musieliśmy aż do 
drugiej połowy. Świetnie, 
w  roli „jokera” zespołu 
sprawdził się także Łukasz 
Tumicz, który wchodząc 
na boisko w  79 minucie, 
strzelił dwie bramki w od-
stępach jednej minuty.
Dobrą passę zespołu 
przerwał następny mecz, 
na który zawodnicy udali 
się do Płocka, i  tam ule-
gli miejscowej Wiśle 0:2. 
Mało kto spodziewał się, 
że mecz ten zapoczątkuje 
ciężką serię porażek i  re-
misów podopiecznych 
trenera Artura Skowronka, 
tym bardziej, że czekała 
ich teraz seria meczów 
przed własną publiczno-
ścią. W  trzech meczach 
rozegranych na własnym 
boisku nie odnieśliśmy ani 
jednego zwycięstwa. Naj-
pierw Żółto-Czarni ulegli 
Arce Gdynia 2:3. Gole dla 
Ruchu zdobyli: Krzysztof 

Danielewicz oraz Łukasz 
Tumicz. Głośne derby na 
Stroszku, zarówno z  po-
wodów organizacyjnych, 
jak i  wynikające z  faktu 
goszczonego przeciwnika, 
jakim była Polonia Bytom, 
zakończyły się bezbram-
kowym remisem. Spotka-
nie odbywające się cztery 
dni później, w  którym ry-
walem była Pogoń Szcze-
cin, również zakończyło 
się remisem, jednak w tym 
wypadku wynikiem 1:1 po 
bramce dla Ruchu zdoby-
tej przez Bartosza Kopa-
cza. Ciężka seria spotkań 
na własnym boisku prze-
łożyła się także na wyjazd 
do Poznania. W  meczu 
rozgrywanym 22 kwiet-
nia, Cidry uległy tamtej-
szej Warcie 0:1. Wynik był 
rezultatem wysokiej nie-
skuteczności radzionkow-
skich napastników i braku 
porozumienia w  wykań-
czaniu nadarzających się 
okazji.
Złą serię przerwał do-
piero wyjazd do Gliwic. 
Zawodnicy nastawieni 
na trudny mecz, podjęli 
walkę z  wymagającym 

przeciwnikiem. Spotkanie 
odbyło się na nowym sta-
dionie Piasta, na którym 
ku zaskoczeniu większości 
Ruch Radzionków poko-
nał rywala 1:0 po bramce 
Krzysztofa Danielewicza, 
stając się tym samym 
pierwszymi w historii zdo-
bywcami stadionu w  Gli-
wicach. Wygrana przeło-
żyła się także na wyjazd 
do Nowego Sącza, gdzie 
żółto-czarni pokonali tam-
tejszą Sandecję 2:1. Gole 
dla Ruchu zdobyli Mariusz 
Muszalik oraz Idrissa Cisse. 
Największym bodaj zasko-

czeniem i  niespodzianką 
dla kibiców obecnych na 
stadionie w ubiegłą środę 
9 maja było zwycięstwo 
podopiecznych Artura 
Skowronka nad liderem 
tabeli – Termalicą Bruk-
Betem Nieciecza 1:0. Zwy-
cięskiego gola dla Ruchu 
zdobył Adam Giesa.
Ruch Radzionków pod ko-
niec obecnie trwającego 
sezonu zajmuje pewne 
siódme miejsce w  tabeli 
rozgrywek I ligi, co pozwa-
la upatrywać zakończe-
nia rozgrywek w  górnej 
połowie tabeli, co popra-

wiłoby wynik uzyskany 
przed rokiem. Tegoroczna 
I  liga jest jednak bardzo 
wyrównana, a  różnica 
w  punktach pomiędzy 
poszczególnymi klubami 
niewielka, jednak po roz-
poczętej zwycięskiej serii 
spotkań w wykonaniu żół-
to-czarnych możemy być 
już niemal pewni naszego 
dalszego bytu w  I  lidze, 
a  przecież to był właśnie 
główny cel drużyny. 

Aleksandra Mielnik
zdjęcie: Zygmunt Taul 

Katarzyna Bielecka to nadzieja polskiej 
szermierki. Uczennica VI klasy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Radzionkowie tyl-
ko w  ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
wywalczyła trzecie miejsce w  szpadzie 
dziewcząt podczas V Memoriału Jerzego 
Janikowskiego w  Katowicach i  drugą lo-
katę podczas XXXV Międzynarodowego 
Turnieju Szermierczego Dzieci „Challenge 
Wratislavia” we Wrocławiu, wyprzedzając 
zawodniczki z  Rosji, Niemiec, Białorusi, 
Wielkiej Brytanii czy Czech. A  to nie je-
dyne sukcesy młodej szpadzistki. Po raz 
drugi Kasia wygrała też turniej o  Puchar 
Burmistrza Miasta Mikołowa i  zdobyła 

pierwsze miejsce w Mistrzostwach Byto-
mia oraz drugą lokatę w Ogólnopolskim 
Turnieju „gwiazdka ze szpadą”. Odebrała 
również statuetkę za zdobycie trzeciego 
miejsca w  ogólnopolskiej klasyfikacji. 
Szpadzistka na co dzień trenuje w klubie 
szermierczym działającym w Młodzieżo-
wym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu pod 
okiem trenera Piotra Bortela. W Indywi-
dualnych Mistrzostwach Śląska „młodzi-
ków” w Szpadzie zdobyła I miejsce, gdzie 
stoczyła dziesięć wygranych walk. Naszej 
zawodniczce gratulujemy dotychczaso-
wych sukcesów i życzymy kolejnych! 

(ŁK)

Najlepsza w szpadzie


