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Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
głębokiej radości,

jaką daje zmartwychwstanie Chrystusa
życzą

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

„Zmartwychwstanie” Andrea Mantgena

Rozstrzygnięty został już przetarg 
na przebudowę przestrzeni po by-
łym popegeerowskim folwarku.

Na  miejscu zdegradowanych terenów 
w  centrum miasta powstanie eko-rynek. 
Prace prowadzone będą w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Obejmą przede wszyst-
kim: zagospodarowanie terenu poprzez 
stworzenie placu miejskiego wraz ze stre-
fami zieleni, montaż małej architektury, 
utworzenie szlaków pieszo-rowerowych, 
miejsc utwardzonych oraz montaż oświe-
tlenia i monitoringu.

Zadanie w  dużej części współfinanso-
wane będzie ze  środków pochodzących 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Eko-rynek ma  być gotowy 
do końca kwietnia 2020 r. 

Budowa
eko-rynku 
nabiera tempa 

Dotacje na ochronę środowiska
Radzionków otrzymał kolejne unijne środki. Tym razem 
na realizację dwóch projektów związanych z poprawą 
jakości środowiska miejskiego oraz wprowadzenia nisko-
emisyjnego transportu publicznego wraz z budową dróg 
rowerowych.

Nowe zieleńce

W  ramach przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska miejskiego 
na terenie Gminy Radzionków” w mieście w ciągu najbliższych dwóch 

lat pojawi się znacznie więcej terenów zielonych. Prace mają dotyczyć 
powierzchni 5,96 hektara. Tereny objęte projektem podzielono na 
trzy grupy. Pierwsza obejmuje zieleńce w okolicach ul. Nałkowskiej 
i ul. Miedziowej oraz przy ul. Danieleckiej. Drugi obszar to tereny miej-
skich ulic (ul. Danielecka, ul. Gajdasa, ul. Gierymskiego, ul. Gwarków, ul. 
Kużaja, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Szymały, ul. Śródmiejska, ul. 
Św. Wojciecha i fragment ul. Knosały do ul. Norwida). Wreszcie trzecią 
grupę stanowią miejsca ze skwerami i placami (fragment ul. Gajdasa, 
ul. Szylera, ul. Kużaja, ul. Szwallenberga, ul. Św. Wojciecha, zieleń wo-
kół parkingu przy Placu Letochów i skwer na Placu Letochów).

inwestycje

(Łk)
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rozmowa z Bernardem Skibińskim
wiceburmistrzem Radzionkowa

W  lutym odbyły się spotkania, które miały zachęcić mieszkań-
ców do udziału w projekcie dofinansowania zakupu i montażu 
instalacji odnawialnych źródeł energii. Czy planowane przedsię-
wzięcie spotkało się z zainteresowaniem mieszkańców?

Zorganizowaliśmy w  sumie trzy spotkania. Staraliśmy się również 
dotrzeć do mieszkańców z  informacją w  formie ulotek, plakatów, 
a  także poprzez pisma rozsyłane bezpośrednio do  odbiorców. 
Liczba osób uczestniczących w  spotkaniach świadczyła o  dużym 
zainteresowaniu. Niestety nie przełożyło się to  na  ilość zgłoszeń, 
co znacznie obniża szansę pozytywnej weryfikacji i punktacji na-
szego wniosku. Zdaniem firmy przygotowującej dokumentację, 
powinniśmy mieć ok.  300 deklaracji udziału w  projekcie i wiemy, 
że udało nam się tyle zebrać. Zapewne część osób zniechęca zasto-
sowana forma refinansowania inwestycji, czyli wcześniejszego ure-
gulowania przez mieszkańca należności wobec wykonawców, ale 
wyłącznie takie zasady zostały określone w regulaminie konkursu 
grantowego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
Rozstrzygnięcie tego konkursu planowane jest dopiero na listopad 
tego roku.

To nie jedyna inwestycja, którą miasto planuje realizować przy 
wsparciu Funduszy Europejskich. Dofinansowanie otrzymała 
już  m.in. budowa eko-rynku. Czy znany jest już harmonogram 
prac?

Do harmonogramu prac jeszcze daleka droga. Niemniej, działania 
zostały podjęte. 21 lutego ogłosiliśmy przetarg nieograniczony 
na przebudowę obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodaro-
waniem przyległego otoczenia. Zadanie będzie realizowane w for-
mule „projektuj-buduj”. Chcemy stworzyć plac miejski, tzw. eko-ry-
nek, z możliwością organizacji na jego terenie plenerowych imprez, 
dla których zapleczem będzie budynek Centrum Kultury „Karolin-
ka”. Znajdzie się tam estrada, dużo zieleni, mała architektura, sam 
teren będzie oświetlony, monitorowany, z dostępem do internetu. 
Reasumując – rynek ma stanowić przestrzeń publiczną, gdzie będą 
się spotykać i  wypoczywać mieszkańcy naszego miasta. Całość 
prac ma się zakończyć do 30 kwietnia 2020 roku.

Z dużych zadań zewnętrznych, które dotkną Radzionków, trzeba 
wymienić budowę drogi ekspresowej S11. Ma  zostać poprowa-
dzona od wschodniej strony miasta. Ta  inwestycja budzi spory 
niepokój, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, którędy przebie-
gnie trasa i czy czasem nie będzie zbyt blisko zabudowań. Czy 
znane są już szczegóły tej inwestycji?

Temat S11 powraca jak bumerang. Chciałbym, żeby tym razem sku-
tecznie doprowadzić go do finału. Jesteśmy dzisiaj w tym samym 
miejscu co  dziesięć lat temu. Dalej nie jest znany ostateczny wa-

riant przebiegu drogi. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i  Autostrad przygotował przetarg na  wstępną, kilku 
wariantową dokumentację, umożliwiającą uzgodnienie przebiegu 
przyszłej ekspresowej trasy S11, wraz z materiałami do wydania dla 
niej decyzji środowiskowej. Zakłada się, że będzie to dwujezdnio-
wa droga po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Będzie realizowana 
w systemie „projektuj-buduj” w latach 2023-2026. Szkoda, że prze-
suwamy się w czasie o kolejne lata.
Z  założeń wynika, że  interesujący nas odcinek ma  przebiegać 
od  węzła piekarskiego autostrady A1, po  wschodniej stronie na-
szego miasta, wzdłuż dzisiejszej DW 911. Następnie ekspresów-
ka na  wysokości granicy Radzionkowa i  Orzecha skręci w  stronę 
Tarnowskich Gór wzdłuż granic z Nakłem Śląskim. Jak więc widać 
konieczna będzie budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej 
i to prawie w tym samym miejscu, gdzie podobne plany mają Pol-
skie Linie Kolejowe. Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do GDDKiA. 
Mam nadzieję, że te działania będą skoordynowane i nie wybudują 
nam dwóch wiaduktów.

Wspomniał Pan o  zamierzeniach PKP, związanych z  budową 
wiaduktu drogowego nad torami. Wiemy też, że  przebudowa-
ny ma  być wiadukt kolejowy przy ul. Zejera i  przy ul. Schwal-
lenberga oraz wybudowane przejście podziemne na wysokości 
ul. Anieli Krzywoń. Czy wiadomo już kiedy rozpoczną się prace? 
Czy mieszkańców czekają duże utrudnienia komunikacyjne?

Z informacji, jakie posiadamy wynika, że dla przetargu obejmujące-
go przebudowę linii kolejowej 131 na naszym odcinku, został prze-
dłużony termin składania ofert. Tak więc na dzisiaj nie znane nam 
są  rozstrzygnięcia dotyczące wyboru wykonawcy. Jest to  o  tyle 
istotne, bo od podpisania umowy z przyszłym wykonawcą biegnie 
52-miesięczny termin realizacji inwestycji. Tak więc całkowite za-
kończenie prac przewidziane jest na koniec 2022 roku. utrudnienia 
w ruchu na pewno się pojawią, szczególnie przy wiadukcie na Ze-
jera. Toteż celem lepszego udrożnienia tzw. prawej górki, przygoto-
wujemy projekt przedłużenia ul. Księżogórskiej do ul. M. Dąbrow-
skiej.

Porozmawiajmy chwilę o gospodarce mieszkaniowej gminy. Jakie 
kroki miasto podejmuje w zakresie budownictwa socjalnego?

Jeżeli pogoda pozwoli, w kwietniu zakończymy prace budowlane 
przy budowie budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. 
Mamy tam 16 mieszkań. Przed nami budowa kolejnego budynku, 
tym razem – 14 mieszkań. Myślę, że w kwietniu, najpóźniej w maju 
będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu. W planach jest również 
całkowita przebudowa budynku, można powiedzieć od podstaw, 
na ul. Lipoka. W związku z  tym musimy zapewnić mieszkania za-

iNWeSTuJąC, TWORzYMY 
NOWOCzeSNe MiaSTO
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stępcze lokatorom tego budynku, co w chwili obecnej realizujemy.

A co z mieszkaniami komunalnymi? Czy ludzie są zainteresowa-
ni ich wykupem? Czy w  zarządzanych przez miasto zasobach 
mieszkaniowych występują problemy zaległości czynszowych?

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy umożliwia wykup mieszkań komunalnych ich najemcom 
z zastrzeżeniem, że dotyczy to budynków, w których znajdują się 
wyłącznie mieszkania komunalne, gdzie w  oparciu o  tzw. „zbio-
rowy wniosek” nastąpi jednoczesny wykup co  najmniej 50% po-
wierzchni użytkowej lokali w  danej nieruchomości. Od  2014 roku 
zostało wykupionych przez najemców 45 lokali, przy czym powsta-
ły cztery wspólnoty mieszkaniowe. W  najbliższym czasie nastąpi 
wykup kolejnych siedmiu lokali.
Jeżeli chodzi o  zadłużenie dotyczące gospodarki mieszkaniowej, 
to na koniec ubiegłego roku wyniosło ono prawie 1 mln 700 tys. zł. 
Na chwilę obecną prowadzonych jest ponad 270 postępowań eg-
zekucyjnych. istnieje możliwość odpracowania zaległości, niestety 
chętnych brak. Jako komentarz do tego tematu niech posłuży wy-
powiedź jednego z  mieszkańców w  ramach tworzenia programu 
rewitalizacji, który skwitował, że  to  powinien być przymus a  nie 
możliwość odpracowania zaległości. Trudno się z nim nie zgodzić, 
ale to już zadanie do ustawodawcy.

A  kiedy ruszą prace na  osiedlu Hugona realizowane w  ramach 
Obszarów Strategicznych Interwencji?

Na początku lutego ogłosiliśmy przetarg na remonty dachów sze-
ściu budynków wraz z przebudową kominów szczytowych. Wpły-
nęły cztery oferty. Przetarg został już rozstrzygnięty. Przewidywa-
ny termin realizacji – do 28 września. Chcielibyśmy jeszcze w tym 
roku ogłosić postępowanie przetargowe dotyczące instalacji w bu-

dynkach i przetarg na przebudowę tzw. plantów. Mam na myśli te-
ren położony naprzeciw cmentarza w Rojcy. Został on podzielony 
na trzy strefy – plac zabaw dla dzieci, strefę sportową i rekreacyjno-
wypoczynkową. W  tym przypadku wstrzymuje nas trochę ocena 
formalna wniosku przez urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego, a złożyliśmy go w listopadzie ubiegłego roku.

Proszę powiedzieć, jak kształtuje się obecnie sytuacja gospoda-
rowania odpadami? Czy sukcesywnie przybywa mieszkańców, 
którzy segregują śmieci? Odpady są prawidłowo segregowane?

Od pierwszego stycznia tego roku, przez trzy lata, za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych w  naszym mieście od-
powiada firma Remondis wyłoniona w drodze przetargu nieogra-
niczonego. Zmienił się natomiast zarządca PSZOK-u  – to  zadanie 
realizuje nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przybyło 
nieco osób segregujących odpady. Ze złożonych deklaracji wynika, 
że 93% mieszkańców prowadzi segregację śmieci. Z informacji, ja-
kie docierają do nas wynika jednak, że 10–15% nie odpowiada wy-
mogom segregacji. A przypomnę tylko, że w tym roku drastycznie 
wzrastają poziomy odzysku i przygotowania do ponownego uży-
cia papieru, metali, tworzyw sztucznych i  szkła. W roku 2017 było 
to 20%, w tym roku musimy, pod rygorem kar finansowych, spełnić 
poziom 30%, a docelowo do 2020 roku – 50%. Podobny problem 
dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Stąd też, korzy-
stając z  okazji chciałbym zaapelować do  wszystkich: segregujmy 
odpady, bo to w naszym wspólnym interesie, a czym lepsza segre-
gacja, tym tańszy system. 

dokończenie ze str. 2

Rozmawiał:
Łukasz karkoszka

inwestycjePrace
przy obwodnicy
Z początkiem marca podpisana została 
umowa z wykonawcą na budowę drogi 
łączącej ul. Długą z ul. Knosały, a więc 
drugiego etapu obwodnicy zachodniej. Prace 
prowadzone będą na odcinku 185 metrów.

– W ramach inwestycji powstanie jezdnia dwukierunko-
wa o  szerokości siedmiu metrów, chodnik jednostronny 
o  szerokości dwóch metrów wraz ze  ścieżką rowerową 
także o szerokości dwóch metrów. Powstanie też zatoka 
autobusowa z  wiatą oraz oświetlenie. Wykonane zosta-
nie również oznakowanie poziome, pionowe wraz z nie-
zbędnymi elementami bezpieczeństwa. Odwodnienie 
układu drogowego będzie realizowane za pomocą kana-
lizacji deszczowej otwartej w formie rowów po obu stro-
nach drogi, a  także kanalizacji deszczowej zamkniętej, 
w postaci tzw. kanałów deszczowych z odprowadzeniem 
do otwartego rowu – mówi Justyna Misiołek, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Miejskiej i inwestycji urzędu Mia-
sta Radzionów.
Termin zakończenia robót planowany jest na lipiec br. 
Ze względu na trudne warunki terenowe koszt inwe-
stycji to ponad 1 150 000 zł. 

Rewitalizacja Hugona
Gmina rozstrzygnęła przetarg na remont dachów budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego oraz Kużaja, 
a więc na tzw. osiedlu Hugona. 

Prace prowadzone będą łącznie na sześciu dachach familoków przy ul. Ku-
żaja 62-70 i ul. Sikorskiego 4. Roboty mają zakończyć się do końca sierpnia 
br. inwestycja prowadzona będzie w ramach projektu „Rewitalizacja osie-
dla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy 
budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-
społecznej”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ma na celu 
zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitali-
zowanych terenów. Prace budowlane polegać będą na odnowieniu ośmiu 
zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskie-
go 4) oraz przylegającej przestrzeni publicznej.

– W kolejnych miesiącach planujemy m.in. modernizację części wspólnych bu-
dynków wielorodzinnych, wymianę instalacji wewnętrznych, naprawę elewacji, 
wymianę dachów, zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę ścieżek pie-
szych i  rowerowych, budowę infrastruktury sportowej (boiska, siłownie, place 
zabaw, miejsca do gry w szachy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane 
jest na rok 2020 – mówi Justyna Misiołek. 
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Zdrowy uśmiech dzieci
Radzionków znalazł się w gronie 
319 jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce 
(na 2792 istniejące), które uzyskały 
bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, 
mieszczącą się na poziomie 
inwestycyjnym pomiędzy AAA 
a BBB+. 

Pre-rating to wstępna ocena analizy kondy-
cji finansowej jednostki samorządu, obej-
mująca wiarygodność i  wywiązywanie się 
ze zobowiązań finansowych. Ocena na po-
ziomie inwestycyjnym oznacza bardzo 
dobry stan finansów publicznych gminy. 
Jak napisał w  piśmie skierowanym do  Bur-
mistrza Gabriela Tobora, dr  hab. Paweł Śli-
wiński – profesor nadzw. uniwersytetu Eko-
nomicznego w  Poznaniu, prezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, jest 
to dowód na „odpowiedzialne i  racjonalne 
zarządzanie środkami publicznymi”.
Badanie pre-ratingowe na  zlecenie Funda-
cji Rozwoju Rynku Kapitałowego wykona-
ła agencja ratingowa iNC Rating Sp. z  o.o. 
z Poznania, podlegająca Europejskiej Komi-
sji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zo-
stały potwierdzone przez Europejski Nad-
zór Bankowy w Londynie. 

Nasza gmina 
wyróżniona

zapowiedź

Świętujemy 
3 Maja
Mieszkańców Radzionkowa 
zapraszamy do udziału 
w uroczystościach związanych 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz wybuchu III Powstania 
Śląskiego.

Świętowanie tradycyjnie rozpocznie się 
o  godz. 10.00 Mszą Świętą w  kościele 
pw. św. Wojciecha ofiarowaną przez Zwią-
zek Kombatantów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych – Koło Miejskie Radzionków. 
Po  jej zakończeniu – o  godz. 11.30 przed-
stawiciele lokalnych władz, organizacji 
pozarządowych i służb mundurowych zło-
żą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Po-
wstańców Śląskich na terenie Forum Miej-
skiego przy Placu Letochów.
Szczegółowy program tegorocznych uro-
czystości dostępny będzie na  stronie: 
www.radzionkow.pl. 

W Radzionkowie rusza program 
profilaktyki próchnicy zębów dla 
dziewięciolatków. Przedsięwzięcie 
realizowane będzie do 2020 r.

Głównym celem programu jest zmniejsze-
nie częstotliwości występowania próchnicy 
wśród dzieci poprzez zintegrowane dzia-
łania edukacyjne i  profilaktyczne. Projekt 
ma  również poszerzyć wiedzę i  świado-
mość zdrowotną w  zakresie profilaktyki 
próchnicy zębów najmłodszych oraz ich 
opiekunów, a  także wykształcić prawi-
dłowe nawyki higieniczne i  żywieniowe. 
Służyć temu będą tematyczne spotkania 
i prelekcje.
Aktualnie w gminie prowadzona jest kam-
pania informacyjna o programie. Od czerw-
ca do listopada realizowane będą natomiast 
badania stomatologiczne oraz działania 
z  zakresu profilaktyki stomatologicznej 
wśród zgłoszonych dzieci (rocznik 2009). 
Docelowo w  tym roku opieką objętych 

ma zostać ok. 180 uczniów oraz 350 opieku-
nów. Badanie skierowane jest do najmłod-
szych, którzy nie są  objęci świadczeniem 
gwarantowanym dotyczącym lakowania 
bruzd zębów szóstych.
Program realizować będzie Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Sto-
matologiczna Jolanta Sobol, z  siedzibą 
przy ulicy Krzywej 15a w  Radzionkowie. 
Całkowity koszt programu to 35,5 tys.  zł, 
z  czego dofinansowanie Narodowego 
Funduszu Zdrowia wynosi 40% kwoty, 
a pozostała część finansowana jest z bu-
dżetu gminy. 

Radzionków segreguje!
System gospodarowania odpadami komunalnymi w Radzionkowie 
funkcjonuje dobrze. Około 93% naszych mieszkańców prowadzi 
selektywną zbiórkę odpadów, czego efektem jest, po raz kolejny, 
osiągnięcie przez gminę ustawowo wymaganych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów komunalnych.

Niemniej jednak, pomimo dotychczas 
osiąganych dobrych wyników w  segre-
gacji, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 
nie mogą spocząć na  laurach, gdyż dy-
namicznie zmieniające się przepisy w tej 
materii, zobligowały w  ostatnim czasie 
gminę do wdrożenia zbiórki kolejnej do-
datkowej frakcji odpadów. i tak od 1 stycz-
nia br. wprowadzona została zbiórka 
odpadów kuchennych, które gromadzić 
należy w  brązowych pojemnikach/wor-
kach razem z odpadami zielonymi.

Tak więc, do  ww. pojemników/worków 
wrzucamy: odpadki warzywne i  owoco-
we (w  tym obierki itp.), drobne gałęzie 
drzew i  krzewów, skoszoną trawę, liście, 
kwiaty, trociny i  korę drzew oraz resztki 
jedzenia. Nie wrzucamy natomiast: kości 
zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu 

z węgla kamiennego, leków, drewna im-
pregnowanego, płyt wiórowych i  MDF, 
ziemi i  kamieni, innych odpadów komu-
nalnych (w  tym odpadów niebezpiecz-
nych).
 
Przypominamy również mieszkańcom 
o  zbliżającej się pierwszej w  tym roku 
zbiórce odpadów wielkogabarytowych 
i  wielkogabarytowego zużytego sprzętu 
elektrycznego i  elektronicznego, któ-
ra odbędzie się w  dniach od  24 do  26 
kwietnia br. Należy pamiętać, iż potrzebę 
odbioru tego rodzaju odpadów należy 
wcześniej zgłosić w  Referacie Ochrony 
Środowiska, tel. 32 388 71 62 

adam Piontek
Starszy Specjalista

Referat Ochrony Środowiska
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Przy ul. Nieznanego Żołnierza 23 dobiegają 
końca prace związane z budową kolejnego 
obiektu socjalnego. Mieścić się tam będzie 
16 mieszkań. 

Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł. Przedsięwzięcie zostało 
dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego z Fundu-
szu Dopłat w  ramach rządowego programu finansowego 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w wyso-
kości ponad 282 tys. zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budo-
wę drugiego budynku socjalnego, w którym znajdować się 
będzie 14 mieszkań socjalnych. Gmina ogłosi również prze-
targ nieograniczony na przebudowę budynku mieszkalne-
go położonego przy ul. Lipoka 9. W ramach zadania zostaną 
wykonane roboty budowlane, które doprowadzą budynek 
do stanu zgodnego z prawem. Po przebudowie do dyspo-
zycji będzie 12 mieszkań.
Na  tę  inwestycję władze Radzionkowa również zgłoszą 
wniosek o udzielenie finansowego wsparcia z BGK. 

Powstają
mieszkania socjalne

Dotacje na ochronę środowiska

Gmina w połowie marca ogłosiła przetarg nieograniczony 
na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały 113 
w Radzionkowie.

 W ramach przedsięwzięcia powstać mają dwa boiska – główne o wy-
miarach 100x60  m oraz treningowe (30,0x30,12m). Pokryte będą na-
wierzchnią z trawy syntetycznej. Od strony zachodniej wybudowane 
zostaną trybuny dla gospodarzy na ponad pięćset miejsc. Część z nich 
będzie zadaszona. Z kolei od strony północno-wschodniej planowane 
są trybuny dla gości na 54 miejsca, odgrodzone od boisk ogrodzeniem 
na wysokość 2,2 m, z osobnym wejściem od ulicy.
– Między boiskami powstanie ogrodzony, niewielki plac zabaw o  na-
wierzchni trawiastej. Dodatkowo przebudowany zostanie istniejący 
budynek. Na  parterze wydzielona zostanie strefa szatni piłkarskich z  ła-
zienkami. W  części zachodniej terenu zaprojektowano budynek zaple-
cza sanitarno-magazynowego, obsługującego boisko w  trakcie rozgry-
wanych meczy i  treningów. W budynku wydzielono część magazynową 
oraz część z toaletami, męską, damską oraz dla osób niepełnosprawnych. 
Obiekt zaprojektowano jako systemowy-kontenerowy – wyjaśnia Justy-
na Misiołek.
Gmina liczy, że na budowę boiska pozyska dotację w ramach „Progra-
mu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Wniosek trafił już 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Przetarg na boisko 
już ogłoszony

str. 1

Łącznie nasadzonych ma zostać ok. 421 no-
wych drzew oraz ok. 6873 szt. małych i dużych 
krzewów. Ponadto planuje się regenerację 
i  założenie ok. 4,8 tys. m² trawników, a  tak-
że wykonanie ok. 4 tys. m² ścieżek. uzupeł-
nieniem tych działań będą elementy małej 
architektury (w  tym m.in. urządzenia ścieżki 
zdrowia, elementy plastyczne nawiązujące do 
historii Radzionkowa), ławki, kosze na śmieci 
czy lampy parkowe. Projekt zakończyć ma 
się w  czerwcu 2019 r. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to ponad 1,5 mln zł, z czego unijne 
dofinansowanie wyniosło ponad 1,2 mln zł. 
Realizacja projektu współfinansowana bę-
dzie z Programu Operacyjnego infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020

Centrum przesiadkowe i ścieżki rowerowe

Drugi projekt to „Realizacja przyjaznej środo-
wisku i  niskoemisyjnej organizacji transpor-
tu publicznego w  Subregionie Centralnym 
poprzez ograniczenie i  uspokojenie ruchu 
samochodowego wraz z  budową dróg ro-
werowych na terenie Gminy Radzionków”. 
Przedsięwzięcie ma na celu budowę centrum 
przesiadkowego zlokalizowanego przy dwor-
cu PKP Rojca, u  zbiegu ul. Kużaja, Gwarków 
i Schwallenberga oraz budowę drogi rowero-
wej na odcinku pomiędzy ul. Długą i Knosały. 
W ten sposób nowa ścieżka połączy się z już 
istniejącymi, biegnącymi wzdłuż ul. Knosały, 
ul. Męczenników Oświęcimia i  ul. Szymały 

w kierunku centrum przesiadkowego. Projekt 
obejmuje również budowę sygnalizacji świetl-
nych dla potrzeb systemu iTS (System Zarzą-
dzania i  Monitoringu Ruchu) na głównych 
arteriach komunikacyjnych miasta, tj.  przy 
Pl. Letochów, skrzyżowaniu Norwida - Kno-
sały oraz Szymały - unii Europejskiej. Wszyst-
kie prace mają zakończyć się do 31 grudnia 
2020  roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
to ponad 7,6  mln zł, a  unijne dofinansowa-
nie to 6,5  mln  zł. Projekt realizowany będzie 
w  ramach Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
– ZiT Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

(Łk)

inwestycje
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Trwają prace projektowe związane z budową sygnalizacji 
świetlnych dla potrzeb Systemu Zarządzania i Monitoringu 
Ruchu (ITS) na terenie miasta.

Nowa sygnalizacja pojawi się na głównych arteriach komunikacyj-
nych Radzionkowa, a więc: na Placu Letochów, na skrzyżowaniu 
ul. Norwida z ul. Knosały oraz skrzyżowaniu ul. Szymały z ul. unii 
Europejskiej. Koszt zadania to ponad 2 mln zł, z czego unijna dota-
cja przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020 wynosi ok.  1,7 mln  zł. 
inwestycja zakończyć ma się w kwietniu 2019 r. 

Budowa sygnalizacji

11 marca, na zaproszenie Polonii skupionej wokół Domu 
Polskiego w Budapeszcie, delegacja z Radzionkowa pro-
mowała nasze miasto na Węgrzech.

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem 
św. Wojciecha co roku organizuje polskie dni, w ramach których 
prezentują się lokalne samorządy. W  poprzednich latach w  Bu-
dapeszcie promowało się Zakopane, Opole, Orawka, Szczawnica 
oraz Piwniczna-Zdrój. W tym roku przyszła pora na naszą gminę. 
Po odprawionej w polskim kościele Mszy Św., odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa utalentowanej radzionkowskiej artystki Elż-
biety Kulej. Wśród wystawionych prac, można było podziwiać 
między innymi cykl „Testamenty” oraz „Radzionkowską Pietę”. 
Z kolei śląskie śpiewy i tańce zaprezentował Zespół Pieśni i Tań-
ca „Mały Śląsk”. Goście mogli też spróbować słynnych radzion-
kowskich wypieków. Ze względu na swoje obowiązki, w delegacji 
nie mógł wziąć udziału ks. proboszcz Damian Wojtyczka, który za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Gabriela Tobora przekazał pol-
skiej wspólnocie „Biblię Piekarską” oraz okolicznościowe tryptyki. 
Budapeszteńską prezentację Radzionkowa, oprócz gości polonij-
nych, zaszczycił swoją obecnością konsul RP na Węgrzech radca 
Marcin Sokołowski oraz proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na 
Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. 

Radzionkowski dzień 
w Budapeszcie

Wśród wyróżnionych znaleźli się także przedstawiciele ra-
dzionkowskich przedsiębiorstw. Dyplomy dla pracowni-
ków firm z  Cechu otrzymali: Sabina Gruszka i  Sylwia Płon-
ka z Cukierni-Piekarni Tadeusza Bączkowicza. Dyplom izby 
Rzemieślniczej Małej i  Średniej Przedsiębiorczości w  Kato-
wicach trafił do Marka Górniaka z Cukierni „Danuta”. Złoty 
Medal im. Jana Kilińskiego przyznany został Ewie i  Janowi 
Pietryga z  firmy Piekarstwo-Cukiernictwo S.C oraz bur-
mistrzowi Radzionkowa Gabrielowi Toborowi. Platynowy 
Medal im. Jana Kilińskiego otrzymali Anna i  Józef Wylen-
zek (Wylenzek i  Wspólnicy Spółka Jawna). Wyróżnienie 
w formie Szabli Rzemieślniczej Cechu w Bytomiu trafiło na 
ręce Apolinarego Komóra z firmy Ślusarstwo Produkcyjno-
usługowe. Pan Apolinary jest bardzo aktywnym członkiem 
Cechu. W swoim zakładzie od ponad 40 lat szkoli młodzież 
i chętnie współpracuje ze szkołami zawodowymi w mieście 
i w regionie. Do Cechu należy od 1976 r. 
Wyróżnienie za wdrożenie nowych proekologicznych tech-
nologii ze szczególnym zachowaniem ochrony środowiska 
otrzymali Anna, Józef, Agata i Michał Wylenzek.
Nagrody wręczył również burmistrz Radzionkowa. Wyróż-
nienia za aktywne uczestnictwo w  życiu miasta otrzymali: 
Zbigniew, Marek i Łukasz Górniak z Cukierni „Danuta” oraz 
Ksawery Komór z firmy Komoor.
Galę uświetnił występ m.in. Teatru Tańca Współczesnego Six 
Limbs Group z Centrum Kultury „Karolinka” z Radzionkowa. 

(dW)

Uroczystą Mszą św. odprawioną 17 marca 
w bytomskim kościele Św. Jacka, rozpoczęła się 
coroczna Gala Rzemiosła Piekarzy i Cukierników. 
Po jej zakończeniu uczestnicy – na czele z wojskową 
orkiestrą dętą, starszyzną cechową, sztandarami 
i gośćmi udali się do Restauracji „Myśliwska”, gdzie 
wręczono dyplomy i odznaczenia dla rzemieślników 
i ich zakładów.

Rzemieślnicy 
nagrodzeni

Niektórzy z wyróżnionych radzionkowskich rzemieślników

Przekazanie „Biblii Piekarskiej”
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Pomóż!
Oddaj krew!
W sobotę, 2 czerwca, odbędzie 
się w Radzionkowie kolejna akcja 
poboru krwi. Specjalny autobus 
stanie na parkingu przed Urzędem 
Miasta w godz. od 9.00 do 14.00.

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba 
w wieku od 18 do 65 lat, która waży co naj-
mniej 50 kilogramów. Konieczne jest posia-
danie 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. Każ-
dy, kto zdecyduje się oddać krew, otrzyma 
paczkę ze  słodyczami oraz talon na  obiad 
ufundowany przez gminę. Do oddania krwi 
zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” 
oraz urząd Miasta Radzionków. 

Militarne porozumienie

20 lutego zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 
31. Batalionem Radiotechnicznym we Wrocławiu a 17. Radzionkowską 
Drużyną Piechoty Zmechanizowanej.

Dokumenty podpisane zostały w sali sesyjnej urzędu Miasta Radzionków. Sygnowali 
je ppłk Janusz Cieślak – dowódca wrocławskiego batalionu oraz Patryk Wiśniowski – 
prezes 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Spotkanie poprowa-
dził płk Wojciech Bonczek – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” 
w Radzionkowie. Podpisane porozumienie pozwala członkom radzionkowskiej druży-
ny nosić umundurowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Na  spotkaniu obecni byli także przedstawiciele 330. Kompanii Radiotechnicznej, 
a  także zarząd i członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz 
członkowie 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. 

Dni miasta coraz bliżej
Xii dni Radzionkowa

Wspólne świętowanie rozpocznie trady-
cyjny Korowód, który w  piątek 8 czerw-
ca przejdzie ulicami miasta. Do  udziału 
w tym wyjątkowym, barwnym pochodzie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców, 
a  w  szczególności uczniów szkół, przed-
stawicieli władz miasta, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Przemarsz 
rozpocznie się o  godzinie 16.30, a  jego 
zakończenie przewiduje się na  godzinę 
18.00. Trasa przemarszu będzie wiodła 

ulicami: ul. Gwarków, ul. Gierymskiego, 
ul.  Kużaja, ul. Męczenników Oświęcimia, 
ul. Św. Wojciecha, ul. Knosały, ul. Śródmiej-
ską do Placu Jana Pawła ii. Wszelkie infor-
macje na  temat korowodu można uzy-
skać w Zakładzie Placówek Oświatowych 
w Radzionkowie, ul. Kużaja 19, tel. 32 289 
84 24 w. 21. Zachęcamy do udziału w tym 
wydarzeniu, które może być wspaniałą 
reklamą Państwa firmy, zakładu pracy 
czy innej działalności. 

Zbliżają się tegoroczne Dni Radzionkowa. Kulminacyjne obchody święta 
miasta odbędą się w dniach 8-10 czerwca. Nie zabraknie muzycznych 
gwiazd. Wystąpią m.in. Myslovitz, Golec    Orkiestra i Grzegorz Poloczek.

Święcenie 
pokarmów

W sobotę 31 marca o godz. 13.00 
w parafii pw. św. Wojciecha 
w Radzionkowie odbędzie się 
uroczyste święcenie pokarmów 
wielkanocnych w strojach ludowych.

W uroczystości może wziąć udział każdy za-
interesowany. Jednocześnie przypominamy, 
że osoby, które wypożyczą z CK „Karolinka” 
stroje ludowe na tę okazję, muszą je obo-
wiązkowo oddać najpóźniej do 4 kwietnia. 

Porozumienie pozwoli radzionkowskiej drużynie nosić umundurowanie Sił Zbrojnych RP

u
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Grupa znana niemal wszystkim 
mieszkańcom Radzionkowa świętuje 
45-lecie swojego istnienia. Mowa 
oczywiście o Zespole Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk”.

Zespół „Radzionkowianie”, założony w 1973 
roku przez Edwarda Sosnę, rozpoczynał 
swoją działalność od 30 członków. Dziś 
wiele się zmieniło – nie tylko nazwa zespo-
łu, jego repertuar, ale przede wszystkim 
liczba tancerzy, bo jest ich około 230  od 
grupy dziecięcej, aż po osoby dorosłe. 
Trudno nie wspomnieć tu chociażby o ob-
jęciu w  1991 roku (ówczesnego) Zespołu 
Pieśni i  Tańca Ziemi Bytomskiej patrona-
tem przez Państwowy Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” profesora Stanisława 
Hadyny i nadaniu mu nazwy „Mały Śląsk”.
Grupa nadal przyciąga nowych członków. 
Dzieje się to za sprawą osiąganych przez nią 
sukcesów oraz wynikającego z nich prestiżu 
dlatego, że nowi członkowie to dzieci, cza-
sem już wnuki byłych tancerzy! Jest to za-
tem swego rodzaju radzionkowska tradycja 
rodzinna.

Zapraszamy do udziału w  głównych ob-
chodach jubileuszowych, które odbędą się 
w dniach 19-21 kwietnia. Samo świętowanie 
rozpocznie się nieco wcześniej, bo Mszą 
Świętą w niedzielę, 15 kwietnia, w kościele 
pw. św. Wojciecha o godz. 10.00. 
Koncerty jubileuszowe zostały podzielo-
ne następująco: w  czwartek (19 kwietnia) 
o  godz. 18.00 zatańczą dla Państwa głów-
nie grupy reprezentacyjne wraz z  akcen-
tem grup dziecięcych, w  piątek o  godz. 
17.00 zaprezentują się grupy najmłodszych 
tancerzy, a w programie zobaczą Państwo 
najbardziej popularne tańce i  usłyszą naj-
piękniejsze piosenki. Dzień później, 21 
kwietnia, o godz. 16.00 rozpocznie się Kon-
cert Galowy przeznaczony dla zaproszo-
nych gości, w tym dla zespołów krajowych 
i zagranicznych, przyjaciół „Małego Śląska”, 
przedstawicieli środowisk artystycznych 
czy dziennikarzy. Ze względu na olbrzymie 
zainteresowanie występami Zespół zapre-
zentuje się aż trzy dni pod rząd. 

W programie poza układami z ponad 13 re-
gionów Polski w najpiękniejszych strojach 
będą na Państwa czekać niespodzianki. 

Jubileusz

uchylimy rąbka tajemnicy i  zdradzimy, że 
na scenie w czwartek i w sobotę wystąpią 
również grupy „old-boy`ów”, a więc byłych 
tancerzy i tancerek nieuczestniczących już 
w regularnych zajęciach, jednak będących 
sercem nadal z  „Małym Śląskiem”. Będzie 
to wyjątkowa okazja do stania się po kilku, 
kilkunastu, a  nawet kilkudziesięciu latach 
po raz kolejny czynnym tancerzem.
W związku z głównymi obchodami jubile-
uszowymi zostanie również zaprezento-

wane nowe wydawnictwo fonograficzne 
z  najpiękniejszymi piosenkami ludowymi 
w  wykonaniu wszystkich grup. Już dziś 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w obchodach. 

Szczegóły dostępne są na stronie inter-
netowej www.karolinka.art.pl oraz telefo-
nicznie: (32) 286 64 54 wew. 25 (kasa) lub 31 
(dział tradycji i dziedzictwa kult.). 

„Małego Śląska”
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Zima każdemu z nas dała się we znaki. Nie ma chyba oso-
by, która nie czeka z upragnieniem na wiosnę. W „Karo-
lince” już widać jej pierwsze oznaki, a  dokładniej pre-
zentuje swoje niewinne piękno w  Galerii „Mozaika”. 
Wszystko to za sprawą talentu i „wprawnego oka” Alek-
sandry Horzeli.

Fotografie autorki z cyklu „Prywatne życie łąki” to zbiór przedsta-
wiający kwiaty, owady i uroki małej przyrody. Zachwyci miłośników 
natury i fotografii. Prace przedstawiają w niecodzienny sposób bo-
gactwo i uroki śląskiej przyrody – okolic Tarnowskich Gór i Bytomia. 
Zdjęcia prezentowane były podczas wielu wernisaży w ościennych 
miastach, teraz pora na  ocenę przez radzionkowską publiczność. 
Kilka fotografii zostało docenionych i opublikowanych na włoskiej 
stronie „vogue.it” oraz w internetowym magazynie Pokochaj Foto-
grafię. Zapraszamy do odwiedzania „Mozaiki” codziennie. Wystawa 
czynna będzie do 8 kwietnia. 

w kadrzekoncert korka
Grupa „Korek” powstała na  przełomie lat 
1991/1992 w  Tarnowskich Górach. Założyło 
ją  dwóch gitarzystów Robert Zowada i  Daniel 
Wiśniewski. 

Po wielu latach działalności zespół dojrzewał muzycz-
nie, zdobywał doświadczenie, dopracowywał swój 
skład, a aktualnie promuje swoją płytę „Sposób na rze-
czywistość” w klimacie bluesa i rock and roll`a.
Zespół aktywnie koncertuje, posiada materiał spraw-
dzający się zarówno w  małym klubie, jak i  w  dużym 
plenerze. Energiczne utwory, jak i  nastrojowe balla-
dy sprawiają, iż zespół jest wspaniale przyjmowany 
na  żywo. Mamy nadzieję, że  równie dobrze zostanie 
przyjęty w Radzionkowie podczas koncertu 29 kwiet-
nia, o godz. 18.00. Bilety w cenie 25 zł dostępne w kasie 
oraz online. 

Xiii wiosna TeaTralna

Wiosna Teatralna powraca po  prze-
rwie do Radzionkowa! 13. edycja wy-
darzenia odbędzie się w weekend 14-
15 kwietnia.

Na  „karolinkowej” scenie zaprezentowane 
zostaną dwa spektakle dla osób dorosłych 
– utrzymane w  konwencji komediowej, 
w  obsadzie wybitnych polskich aktorów. 
Program przedstawia się następująco:
14 kwietnia spektakl „Kłamstwo” w reżyse-
rii Wojciecha Malajkata, w obsadzie: Joanna 
Liszowska, Adriana Kalska, Piotr Szwedes, 
Sambor Czarnota (godz. 18.00, bilety w ce-
nie 70 zł). Dwie pary małżeńskie, dwie pary 
przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich na-
dal czworo. Cokolwiek zobaczycie i  usły-
szycie, nie próbujcie robić tego w  domu. 

Wszystkiego dowiecie się Państwo podczas 
spektaklu. Metaforycznie udało się połą-
czyć bergmanowskie „Sceny z  życia mał-
żeńskiego” z  kilkoma komediami Woody-
’ego Allena. Reżyser spektaklu, Wojciech 
Malajkat, niedawno powiedział: „Długo 
pracowaliśmy nad obsadą, ta  sztuka wy-
maga nieprzypadkowych i  wyśmienitych 
aktorów, którzy potrafią wydobyć niuanse 
zawarte w  tekście, z  wdziękiem rozbawić 
publiczność i  sprawić, że, paradoksalnie, 
kłamstwo ich czegoś nauczy”.

Dzień później, w  niedzielę 15 kwietnia, 
spektakl „Mąż mojej żony” (autorstwa chor-
wackiego pisarza Miro Gavrana) w reżyserii 
Henryka Adamka, w obsadzie: Dariusz Nie-
budek i  Dariusz Wiktorowicz (godz. 18.00, 
bilety: 50 zł). O czym jest sztuka? Mieszka-
jącego od  kilku lat we  Frankfurcie Śląza-
ka, niejakiego Zeflika, odwiedza przybysz 
z Warszawy, niejaki Edmund. Mężczyźni nie 
znają się wcale, lecz łączy ich (co wychodzi 
w  trakcie wizyty) jakże istotna rzecz: ko-
bieta. Dokładniej mówiąc, wspólna… żona 
Helena. Jak poradzą sobie z  tym proble-
mem? Czy w jego rozwiązaniu pomogą bu-
telki wypitego alkoholu? Co wyniknie z ich 
niezwykłego spotkania?

istnieje możliwość zakupu biletów na  po-
jedyncze wydarzenia w  cenach podanych 
wyżej lub zakup karnetu obejmującego 
wejścia na obydwie sztuki podczas „Wiosny 
Teatralnej” w  cenie 100  zł. Zakupu można 
dokonać w kasie oraz online za pośrednic-
twem strony www.karolinka.art.pl. Zapra-
szamy! 
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Drony, balony napełniane helem, lampiony oraz pokazy 
sztucznych ogni i laserów. Te widowiskowe elementy coraz 
częściej uatrakcyjniają imprezy, nie tylko te masowe, ale 
i prywatne.

Warto jednak pamiętać, że mieszkając w  pobliżu Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, trzeba przestrzegać 
określonych zasad bezpiecznego użytkowania wymienionych pod-
niebnych atrakcji.
Zarządcy Portu Lotniczego w Pyrzowicach przypominają, że ze wzglę-
dów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych 
(np.  dronów) muszą odbywać się poza strefą kontrolowaną lotniska 
Katowice-Pyrzowice. Dopuszcza się loty bezzałogowych statków po-
wietrznych o masie urządzenia nie większej niż 25 kg używanych wy-
łącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora w strefie kontrolo-
wanej lotniska po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Loty wykonywane poza zasięgiem 
widoczności wzrokowej operatora w  strefie kontrolowanej lotniska 
obowiązkowo wymagają uzyskania zgody PAŻP z odpowiednim wy-

przedzeniem w celu rezerwacji przestrzeni powietrznej. Wszelkie loty 
bezzałogowych statków powietrznych nad terenem lotniska wymaga-
ją dodatkowej zgody zarządzającego lotniskiem.

Warto wiedzieć, że wysyłanie balonów napełnianych helem, lampio-
nów, pokazów sztucznych ogni i  laserów także wymaga uzyskania 
zgody PAŻP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Roz-
woju z dnia 20 października 2015 r. (Dz. u. z 2015 r., poz. 1816) w spra-
wie użycia lasera lub światła z  innych źródeł w  strefach przestrzeni 
powietrznej, teren naszego miasta objęty jest strefą ograniczeń dla 
lampionów i balonów z diodami LED, co wiąże się z uzyskaniem zgody 
PAŻP. Zignorowanie powyższych zasad bezpieczeństwa jest zagrożo-
ne karą grzywny, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności (art. 211 
ust. 1 oraz ust. 12 ustawy Prawo lotnicze, Dz. u. z 2017 r., poz. 959 t.j.).
Wszystkie formularze oraz zasady zgłoszeń dostępne są na stronie in-
ternetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: www.pansa.pl. Warto 
zajrzeć również na stronę latajzglowa.pl, gdzie przedstawionych jest 
dziesięć najważniejszych zasad latania bezzałogowym statkiem po-
wietrznym. 

Jak bezpiecznie korzystać z przestrzeni powietrznej

W tym roku mija 110. rocznica urodzin 
pochodzącego z naszego miasta 
Oblata NMP księdza Antoniego 
Leszczyka oraz 75. rocznica jego 
męczeńskiej śmierci. 

Antoni Leszczyk urodził się 21 grudnia 1908 
roku jako syn szewca Amanda oraz jego 
żony Marii z domu Kozubek. Był najmłodszy 
z  siedmiorga rodzeństwa. Odebrał w  domu 
katolickie wychowanie. W  1922 roku wstą-
pił do Niższego Seminarium Duchownego 
w  Lublińcu, gdzie poznał zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów. Od 1928 roku kontynu-
ował naukę w Markowicach, gdzie odbył no-
wicjat. W latach 1929-1935 studiował w Obrze. 
Antoni Leszczyk był uzdolniony muzycznie, 
grał na wielu instrumentach. Znał trzy języki 
obce. Po wielu latach nauki, 1 czerwca 1934 
roku poznański ks. biskup Walenty Dymek 
udzielił mu święceń kapłańskich. 19 czerw-
ca tego samego roku w rodzinnej parafii św. 
Wojciecha odprawił swoją mszę prymicyjną. 
Po święceniach jako wikary i katecheta został 
skierowany do Kodnia nad Bugiem, a następ-
nie do klasztoru na Świętym Krzyżu, w któ-
rym mieściło się także ciężkie więzienie. 
Ksiądz Antoni Leszczyk objął posługę kape-

lana więziennego. Miał pod swoją opieką 
ponad 700 osadzonych. Nauczał ich kate-
chizmu i  udzielał sakramentów. Po wybu-
chu wojny więzienie zamknięto. W kwietniu 
1940  roku gestapo aresztowało kilku braci 
i ojca superiora, którego rozstrzelano w Kiel-
cach. Po agresji na ZSRR, Niemcy na Świętym 
Krzyżu zorganizowali ciężki obóz jeniecki. Po 
pewnym czasie większość ojców opuściła 
Święty Krzyż i zamieszkała w pobliskich pa-
rafiach. O. Antoni Leszczyk przeprowadził się 
do parafii w Nowej Słupi, gdzie pełnił funk-
cję wikarego. W  związku ze swoją posługą 
kapłańską miał kontakt z wieloma osobami, 
w tym też z partyzantami, którzy regularnie 
przychodzili do kościoła.
W  wyniku denuncjacji o. Leszczyk w  dniu 
11 listopada 1942 roku został aresztowany 
i przewieziony do więzienia w Kielcach, a na-
stępnie wywieziony do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku. W  obozie 
potajemnie pełnił posługę kapłańską i orga-
nizował katechezy. Jak wynika ze wspomnień 
więźniów do samego końca wysłuchiwał 
spowiedzi, wspierał duchowo i dodawał otu-
chy. W tym okresie komendantem obozu był 
Sturmbannführer Hermann Florstedt, znany 
ze swego okrucieństwa. Średnio, każdego 
dnia umierało w Majdanku około 400 osób. 

Nic też dziwnego, że o. Antoni Leszczyk, po-
mimo młodego wieku nie wytrzymał w obo-
zie dłużej niż kilka miesięcy… umarł na obo-
zowej pryczy, pobity, ze szramą na twarzy 
w dniu 8 kwietnia 1943 roku o godzinie 12.10. 
Ojciec Antoni Leszczyk OMi jest obok Ojca 
Ludwika Wrodarczyka OMi przykładem 
kapłana, który zginął śmiercią męczeńską 
w czasie ii wojny światowej. 

75. rocznica męczeńskiej śmierci
Oblata NMP ks. Antoniego Leszczyka

Jerzy Ziętek i ks. Antoni Leszczyk
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uCHWaŁY RadY MiaSTa

INFORMACJA
informuję, iż w dniu 22 lutego 2018 roku na XlVi sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę Nr XLVi/386/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. uchwałę Nr XLVi/387/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. uchwałę Nr XLVi/388/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. uchwałę Nr XLVi/389/2018w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. uchwałę Nr XLVi/390/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6. uchwałę Nr XLVi/391/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. uchwałę Nr XLVi/392/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. uchwałę Nr XLVi/393/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków;
9. uchwałę Nr XLVi/394/2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Radzionkowie.

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie jak zawsze w akcji

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

„Rodzinne niedziele w Kolejach Śląskich” to nowa oferta przewoźnika przygotowa-
na dla rodzin. W każdą pierwszą niehandlową niedzielę miesiąca rodzice podróżu-
jący z dziećmi do 16. roku życia pojadą za darmo. Bilet musi posiadać tylko dziecko, 
a wówczas rodzice podróżują całkowicie bezpłatnie. Niedziele, które objęte są akcją 
promocyjną to: 1 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 paź-
dziernika, 11 listopada oraz 9 grudnia. Promocja będzie obejmować wszystkie połą-
czenia z wyjątkiem odcinka transgranicznego Chałupki – Bohumin, pociągów Ornak 
na odcinku Żywiec – Zakopane oraz pociągów specjalnych. 

Wiosna w Ogrodzie to nie tylko czas 
intensywnych prac ogrodniczych, 
ale i wytężonej pracy edukacyjnej. 
Pracy poważnej, ale i niezwykle 
satysfakcjonującej. 

W  bieżącym sezonie dzieci i  młodzież ze szkół 
i  przedszkoli województwa śląskiego korzystają 
między innymi z cyklu bezpłatnych warsztatów do-
finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Ponadto dla uczniów i przedszkolaków z Radzion-
kowa dodatkową pulę warsztatów dofinansowało 
Miasto Radzionków. Jest w czym wybierać…
Jak co roku sporym powodzeniem cieszą się zajęcia 
chemiczne w świetnie wyposażonym laboratorium 
Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. uczestni-
cy zgłębiają zawiłości kwasów, zasad, soli, białek, 
tłuszczy itp., wykonują samodzielnie eksperymenty 
i przyglądają się pokazom. Najmłodsi zostali zapro-
szeni do udziału w  zupełnie nowych warsztatach 
„Dźwięki natury”, podczas których szukają różnych 
rytmów oraz dźwięków w przyrodzie i próbują sa-
modzielnie je naśladować. Nieco starsi wybierają 
przyrodniczą grę terenową „Tropem leśnych tajem-
nic”, a klasyką wciąż cieszącą się dużą frekwencją są 
warsztaty „Zielony survival”. W taki oto atrakcyjny 
sposób można poznawać rośliny i  zwierzęta za-
mieszkujące księżogórski ogród botaniczny oraz 
odkrywać sekrety przyrody. 
Oczywiście to nie wszystko co proponuje Ślą-
ski Ogród Botaniczny w  Radzionkowie. W  ofercie 
znajdują się warsztaty mikroskopowe, ogrodnicze, 
pszczelarskie, dendrologiczne, geologiczne i wiele, 
wiele innych.
Szczegółowych informacji można szukać na stro-
nie: www.obradzionkow.robia.pl 

Julia Góra

Wyjątkowe
warsztaty Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie wraz z Piekarskim 

Stowarzyszeniem Przyrodników zapraszają 13 kwietnia na 
Księżogórską Sowią Noc. W imprezie wziąć udział mogą wszyscy, 
którzy lubią przyrodę i interesują się swoją okolicą. Zaproszenie 
kierowane jest także do dzieci, dla których na ten wieczór 
przygotowano specjalną sowią strefę edukacyjno-artystyczną.

Wspólnie z ornitologami odkryjemy tajemniczy świat sów (w tym ten z naszego naj-
bliższego sąsiedztwa), przyjrzymy się poszczególnym gatunkom i poznamy ich zwy-
czaje. Porozmawiamy także o metodach badań oraz potrzebie ochrony sów. Dowie-
my się, jak znaczącą rolę miały one w polskiej kulturze i będziemy podziwiać sowy na 
znaczkach. i najważniejsze – gdy noc już na dobre zagości na Księżej Górze wyjdzie-
my w teren, gdzie będziemy nasłuchiwać i postaramy się zaobserwować sowy w ich 
naturalnym środowisku. A wiosna to bardzo aktywny czas dla sów – właśnie trwa ich 
okres godowy, więc pohukują tak, że niejednemu ciarki mogą przejść po plecach. 
Naszymi przewodnikami będą sowi specjaliści, ludzie którzy na co dzień (a raczej co 
noc) sowami się interesują, zgłębiając ich zwyczaje i otaczając ochroną.
Na uczestników czekają prelekcje, pokazy i pogadanki, a także minikonkursy z na-
grodami. Na najmłodszych – kolorowanki, wycinanki, gipsowe figurki i zadania do 
rozwiązania. Niewątpliwą atrakcją będzie możliwość podziwiania wystawy znacz-
ków z sowami w roli głównej oraz spojrzenia przez binokulary do wnętrza sowich 
wypluwek. Aby wziąć udział w nocnej wycieczce należy zadbać o odpowiedni ubiór 
i obuwie. Organizatorzy zapewniają gorące napoje i małe co nieco. 
Księżogórska Sowia Noc rozpocznie się o godz. 18.00 w budynku Regionalnej Sta-
cji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie przy ul. Księżogorskiej 90a, a około godz. 
20.30 przewidziano wyjście w teren. 

Julia Góra

Księżogórska Sowia Noc

Koleje Śląskie dla rodzin
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PiSzą

dO kuRieRa

Szeroko pojęta działalność charytatywna cieszy się 
dużą popularnością w środowisku naszej szkoły. 
Dzieci i młodzież chętnie podejmują działania na rzecz 
potrzebujących, kierując się piękną myślą polskiego 
wieszcza, a zarazem patrona „Jedynki” – Adama 
Mickiewicza: „Miej serce i patrzaj w serce…”

Od początku roku szkolnego uczniowie – wspierani przez dyrekcję, 
nauczycieli i rodziców – brali udział w wielu przedsięwzięciach ma-
jących jeden, wspólny cel: pamięć i pomoc innym. Były to m.in. ak-
cje zbiórkowe: darów do specjalnego sklepiku w ZDOREWiR, mate-
riałów opatrunkowych na misje w Afryce, produktów przydatnych 
w  schronisku dla zwierząt w  Bytomiu. Prowadziliśmy też zbiórki 
w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. W okresie przedświątecznym 
uczniowie na lekcjach techniki i  plastyki stworzyli wiele wspa-
niałych dekoracji, które wzbogaciły kiermasze grudniowe. Część 
darów trafiła do zaprzyjaźnionego z  naszą szkołą Domu Seniora 
w Bytomiu i stworzyła w tym miejscu wyjątkowe dekoracje świą-
teczne, za co zacni seniorzy byli naszym uczniom bardzo wdzięcz-
ni. W Domu Seniora młodzież złożyła też wizytę, która była nieza-
pomnianym przeżyciem dla obydwu stron (zarówno dla uczniów, 
jak i mieszkańców). Młodzi ludzie zaprezentowali piękny program 
artystyczny w ramach Dni Otwartych tego miejsca. Charytatywnie 
zorganizowano również tzw. słodkie przerwy z okazji Dnia uśmie-
chu czy świąt. Piękny gest wypłynął także z  serc najmłodszych, 
którzy z  własnej inicjatywy zrezygnowali z  organizacji klasowych 
prezentów na rzecz pomocy chorym rówieśnikom. Odruch ten za-
owocował tym, że anonimowy rodzic zorganizował dla tej grupy 
młodzieży świąteczne upominki. Dobro rodzi dobro… 

iwona atamaniuk
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

w Radzionkowie

Społeczność Jedynki
dla innych…

13 marca upłynął w naszej szkole w niezwykle miłej 
atmosferze. Dzieciaki z radzionkowskich przedszkoli 
przyjęły zaproszenie i w ramach Dnia Otwartego 
miały szansę wziąć udział w wielu atrakcjach, które 
tego dnia przygotowaliśmy.

Przedszkolaki uczestniczyły zarówno w zajęciach z edukacji 
wczesnoszkolnej, jak i z języka angielskiego oraz zajęć spor-
towych i  komputerowych. Wszystkie grupy w  auli szkolnej 
oglądały przygotowane dla nich występy: zespołu FESS, 
który pod kierunkiem pani Agnieszki Jochlik zatańczył swój 
popisowy numer i Świetliczaków, które przygotowane przez 
panią Agnieszkę Brenzę, zaprezentowały się w dwóch odsło-
nach: tańcu i śpiewie. 

Spotkanie w  auli było też okazją do obejrzenia prezentacji 
multimedialnej o  działalności Jedynki. Na naszych gości 
czekały także dodatkowe atrakcje: pani Ewa Żurakowska 
poprowadziła minizajęcia z przyrody, na których przedszko-
laki oglądały preparaty pod mikroskopami. Kolejną atrakcją 
były zajęcia z fizyki. uśmiech dzieci świadczył o tym, że był 
to dobrze spędzony czas. Najmłodsi mogli poczuć atmosferę 
naszej szkoły nie tylko nauki, ale i zabawy, uczenia się przez 
doświadczenie i możliwości rozwijania swojego talentu. Ro-
dzice, którzy przyszli na Dzień Otwarty, mieli szansę poroz-
mawiać z pedagogami i dyrekcją.

Tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tym wydarzeniu, 
zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły. Znajdziemy czas, 
by rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości, jeśli jakiekolwiek 
się pojawią. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofer-
tą naszej szkoły. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji Dnia Otwartego. 

iwona atamaniuk
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

w Radzionkowie 

Dzień otwarty
w Jedynce

Zajęcia edukacyjne
w Centrum Dokumentacji
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 roku zachęca szkoły do skorzystania 
z oferty edukacyjnej.

Do  wyboru zostały przygotowane trzy tematy zajęć: „Pro-
blem deportacji Górnoślązaków do  ZSRR w  1945 roku”, 
„Zostań odkrywcą historii Twojego regionu!”, „Swoi i  obcy 
– Polacy i  Niemcy na  Górnym Śląsku w  pierwszej połowie 
XX wieku”. Szczegółowy opis poszczególnych zajęć można 
znaleźć na  stronie Centrum w  zakładce „Edukacja”. Każdy 
z trzech tematów zajęć połączony jest ze zwiedzaniem wy-
stawy, a wszystkie przekazywane treści są dostosowywane 
do wieku i wiedzy uczniów. Wszelkie niezbędne informacje 
można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo: 
32 307 35 36, kontakt@deportacje45.pl. 

Powstanie nowa droga
23 marca w Piekarach Śląskich została podpisana umowa 
na budowę drogi łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach 
Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie.

Będzie to jedna z inwestycji, realizowanych w partnerstwie przez gmi-
ny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wartość przyznanej dota-
cji z Funduszu Solidarności to ponad 3,4 mln zł (wartość całej inwesty-
cji to ponad 4,6 mln zł).
inwestycja ta ma znaczenie dla naszego miasta w dwóch aspektach. 
Po pierwsze umożliwi bardzo dobre skomunikowanie terenów prze-
mysłowych przy ul. Wawelskiej i Szybowej, po drugie będzie częścią 
planowanej południowo-wschodniej osi komunikacyjnej biegnącej 
przez Rojcę i  „Górkę” (wzdłuż ulic Wawelskiej i Marii Dąbrowskiej aż 
do ul. Księżogórskiej). Warto wspomnieć, że  jeszcze w tym roku po-
wstanie projekt przedłużenia ul. Księżogórskiej do ul. M. Dąbrowskiej.
– Bardzo się cieszę, że  udało nam się razem z  władzami Piekar Śląskich 
przygotować wspólny projekt, tak bardzo istotny dla obu naszych gmin. 
Co  warte podkreślenia, będzie to  pierwsza inwestycja dwóch samorzą-
dów realizowana w ramach Funduszu Solidarności. Jestem przekonany, 
że  w  przyszłości inwestycja przyczyni się do  poprawy układu komuni-
kacyjnego w  naszym mieście, zwłaszcza w  rejonie „Górki”– powiedział 
po podpisaniu umowy Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków. 
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Uczeń SP nr 1 – Martin Gacki z klasy IIIb 
dotychczasowego gimnazjum został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Niemieckiego organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. 

Po przejściu i i ii etapu, w ostatnim – trzecim, musiał udowodnić 
wszechstronną znajomość języka naszych sąsiadów, mierząc się 
m.in. z zawiłościami niemieckiej gramatyki, rozbudowanymi tek-
stami czytanymi, konstruowaniem samodzielnego tekstu, znajo-
mością polityki, geografii, historii krajów niemieckojęzycznych.
i dał radę! Jako jeden z nielicznych przekroczył granicę 90% moż-
liwych do zdobycia punktów i tym samym uzyskał tytuł laureata. 
Gratulujemy Martinowi i pani mgr Mirosławie Wojtas – nauczy-
cielce języka niemieckiego. 

Martin laureatem!Nowoczesna szkoła
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Radzionkowie stara się podążać za trendami rynku 
pracy i oferuje solidne podstawy do znalezienia 
zatrudnienia. 

Dopełnieniem profesjonalnego przygotowania zawodowego są 
odbywane od lat przez uczniów szkoły miesięczne staże w irlan-
dii Północnej w  ramach programu unijnego Erasmus+. Dlatego 
zachęcamy do wyboru naszej szkoły. Kształcimy w  takich za-
wodach z przyszłością, jak: technik informatyk, technik energe-
tyk, technik eksploatacji portów i  terminali (szkoła ma zawarte 
porozumienie z  portem lotniczym w  Katowicach-Pyrzowicach), 
technik hotelarstwa, technik elektryk, technik szerokopasmowej 
komunikacji elektronicznej. Szczegóły na stronie: www.zste.pl. 

ewa Mann

Szkoła ludzi z pasją

Ogromnym atutem placówki jest możliwość 
dowolnego wyboru przedmiotów na  po-
ziomie rozszerzonym, które realizowane 
są dopiero od klasy drugiej, w tak zwanych 
grupach międzywydziałowych. Dzięki licz-
nym naukowym patronatom szkół wyż-
szych radzionkowska placówka oświatowa 
daje możliwość uczenia się zarówno na kie-
runkach typowo humanistycznych jak i ści-
słych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
młodzieży oraz zapotrzebowaniu na rynku 
pracy, szkoła planuje otworzyć od września 
2018 roku cztery klasy:

I  A  – klasa przyrodniczo-politechniczna, 
przygotowująca do studiów na kierunkach 
o  charakterze medycznym, politechnicz-
nym, zdrowotnym. Klasa współpracować 
będzie z Politechniką Śląską i Śląskim Ogro-
dem Botanicznym. W  planach są  ciekawe 
zajęcia dodatkowe i wycieczki programowe 
(m.in.: zajęcia laboratoryjne z  chemii oraz 
fizyki na  Politechnice Śląskiej, wyjazdy na 
badania terenu do Doliny Małej Panwi, „Ry-
kowisko”).

I B – klasa pedagogiczno-psychologiczna, 
dająca wiedzę z  zakresu pedagogiki i  psy-
chologii. Klasa współpracować będzie 
z  ośrodkami edukacyjnymi i  opiekuńczo-

wychowaczymi,  m.in. z  Zespołem Dzien-
nych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczych i  Rehabilitacyjnych 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Radzionkowie. uczniowie nabywać będą 
umiejętności praktyczne podczas zajęć 
z  dziećmi, niepełnosprawnymi i  mieszkań-
cami Domu Seniora. Organizowane będą 
też wykłady i ćwiczenia na Wydziale Peda-
gogiki i  Psychologii uniwersytetu Śląskie-
go. Wybór tej klasy umożliwia uczestnictwo 
w  Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni, przy-
gotowanym przez światowej sławy psycho-
loga – prof. P. G. Zimbardo.

I C – klasa humanistyczna, przygotowują-
ca do studiów na kierunkach humanistycz-
nych, współpracująca z  uniwersytetem 
Śląskim. uczniowie tej klasy będą mogli 
rozwijać swoje zainteresowania teatralne, 
filmowe i dziennikarskie. W programie rów-
nież zaplanowane są  zajęcia w  instytucie 
Pamięci Narodowej, wyjazdy do  muzeów 
i skansenów.

I  D – IT z  językiem angielskim, przygoto-
wująca do studiów na kierunkach informa-
tycznych. Pozwoli nabyć praktyczne umie-
jętności m.in. programowania od podstaw, 
tworzenia aplikacji mobilnych, nowocze-

snych stron internetowych, grafiki kom-
puterowej 2 i  3 D. Klasa gwarantuje naukę 
języka angielskiego w  zakresie rozszerzo-
nym (słownictwo specjalistyczne), a  także 
przygotowanie do  egzaminu Cambridge 
English First. Poza tym uczniowie tej klasy 
będą mieli możliwość wyjazdów zagra-
nicznych (odpłatne) oraz uczestniczenia 
w  warsztatach językowych  m.in. w  Londy-
nie i Wiedniu.

Radzionkowska placówka oferuje także 
gamę zajęć dodatkowych, takich jak: po-
rady zawodowe; trening kompetencji spo-
łecznych; konsultacje, repetytoria, zajęcia 
przygotowujące do  matury ze  wszystkich 
przedmiotów nauczanych w  szkole; zaję-
cia przygotowujące do  konkursów i  olim-
piad; zajęcia sportowe – gry zespołowe 
(szczególnie koszykówka i siatkówka); zaję-
cia teatralne. W  szkole działa też wiele kół 
zainteresowań,  m.in. komputerowo-foto-
graficzne, biologiczne, języka angielskie-
go, języka niemieckiego, polonistyczne, 
dziennikarskie – szkolny radiowęzeł, ma-
tematyczne. Odpłatnie w  radzionkowskim 
liceum można wziąć udział w kursie wycho-
wawcy kolonijnego oraz opiekunki dziecię-
cej (certyfikat ECDL). Szczegóły na stronie: 
www.liceum.radzionkow.pl 

Radzionkowskie liceum ma wieloletnią 
tradycję – w ubiegłym roku szkolnym 
obchodziło 65-lecie. Jednocześnie 
jest szkołą wybiegającą w przyszłość, 
otwartą na nowości i rozsądnie z nich 
korzystającą. 



14 KuRiER RADZiONKOWSKi  >>  MARZEC – KWiECiEŃ 2018

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
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.

MieJSki OŚROdek
SPORTu i RekReaCJi

Radzionkowianie triumfują!
Zespół Machina AG Rolbud zwyciężył w XV edycji Memoriału im. Krystiana 
Michalskiego i Szymona Łysika. Koszykarskie zmagania odbywały się 
od 1 do 3 marca na hali w Tarnowskich Górach oraz Radzionkowie.

Już pierwszy pojedynek radzionkowskich koszykarzy był niezwykle zacięty i pe-
łen emocji. Niestety, zawodnicy Machina AG Rolbud musieli uznać wyższość 
węgierskiej drużyny Békéscsaba, która okazała się lepsza zaledwie o punkt, wy-
grywając 50:49. Kolejne spotkania to już koncertowa gra radzionkowskich koszy-
karzy. Pokonywali kolejno Drink Team Radzionków (75:48), AS Lubliniec (61:46) 
i  Boguszów-Gorce (92:51). Dzięki znakomitej skuteczności, zespół Machina AG 
Rolbud wyszedł z pierwszego miejsca w grupie, mimo takiej samej liczby punk-
tów jak dwa inne zespoły.
W półfinale, koszykarze z Radzionkowa trafili na ekipę OKKS Orzech, z którą roz-
prawili się gładko, pokonując ich 70:44. Mecz finałowy to  ogromne wyzwanie 
– konfrontacja z KKS Tarnowskie Góry. Pełen emocji mecz zakończył się zwycię-
stwem koszykarzy z  Radzinkowa 55:47. Zawodnik Machina AG Rolbud – Adam 
Pełka został uznany najlepszym koszykarzem turnieju. W XV edycji memoriału 
wzięło udział 10 zespołów, w tym goście z Węgier i Czech. 

Rozstrzygnięcia
coraz bliżej
Rozgrywki największej w województwie Amatorskiej 
Ligi Siatkówki „Ciderplas” wkroczyły w decydującą fazę 
– rozpoczęły się playoffy, które wyłonią tegorocznych 
zwycięzców.

W  momencie zamknięcia niniejszego wydania Kuriera, jeste-
śmy po  pięciu kolejkach spotkań. W  ostatniej serii meczów FC 
Silesia pozostała jedynym niepokonanym zespołem po rundzie 
zasadniczej w lidze damskiej. Drużyna ta straciła tylko trzy sety 
w ośmiu pojedynkach i zasłużenie zajęła pierwsze miejsce w ta-
beli. W ostatnim pojedynku pokonując 2:1 Zero Siedem. Na drugie 
miejsce mogły wskoczyć zawodniczki Pivexin Racibórz, ale nie-
spodziewanie przegrały swoje dwa spotkania. Najpierw nie dały 
rady Diamonds Tychy chociaż w pierwszym secie wygrały do 14, 
a następnie doznały porażki ze Sportowymi Świrami, które w tym 
dniu zaprezentowały się najlepiej, bo wygrały aż dwa mecze. Ten 
drugi z Królowymi Dramatu 2:0. Bardzo ciekawa sytuacja pojawiła 
się w tabeli na miejscach 6-7. Ze względu na zwycięstwo walko-
werem przez Volley Świętochłowice i zdobycie plus 50 punktów 
ich bilans małych punktów bardzo się polepszył w  stosunku 
do  innych zespołów, które mimo wszystko w  swoich meczach 
musiały stracić kilka punktów. O awans do play-off walczyły więc 
Królowe Dramatu, które musiały stracić jak najmniej punktów 
z  Angels Team. W  ostatecznym rozrachunku stosunek małych 
punktów miały lepszy o 0,02 i awansowały do najlepszej szóstki. 
W play-offach, w których gramy do dwóch zwycięstw zmierzą się 
następujące pary FC Silesia – Królowe Dramatu, Zero Siedem – 
Diamonds Tychy oraz Pivexin Racibórz – Sportowe Świry.

W  lidze męskiej każda z drużyn miała podczas piątej kolejki do ro-
zegrania po  dwa spotkania. Jako pierwsi dwa zwycięstwa odnieśli 
zawodnicy Pronetbudu najpierw z  Triumfem, a  następnie z  VFT. 
Dzięki tym wynikom z  przewagą pięciu punktów ukończyli zma-
gania w fazie zasadniczej bez porażki. Bardzo ważne i pewne zwy-
cięstwa zanotowała też drużyna Latających Gwoździ, która po-
wolutku wspinała się w  górę tabeli ostatecznie zajmując czwarte 
miejsce. Dwa zwycięstwa były potrzebne Lasowicom, które przed 
tą  kolejką były poza play-offami. W  pierwszym meczu gładko wy-
grały 2:0 z  Jedenastką, która ostatecznie lepszym stosunkiem se-
tów wyprzedziła Triumf i  po  raz pierwszy awansowała do  najlep-
szej szóstki. W  drugim meczu tarnogórzanie musieli zmierzyć się 
z  ubiegłorocznym mistrzem, czyli Kadrą Bobrek Bytom. Po  bardzo 
pięknym i wyrównanym trzy setowym pojedynku dwa punkty wy-
walczyły Lasowice. W  ostatnim meczu tego dnia zmierzyły się He-
lenka i Kadra Bobrek Bytom i był to mecz o drugie miejsce w tabeli. 
Zabrzanie musieli wygrać, aby wyprzedzić Kadrę. Ostatecznie jed-
nak przegrali 1 do 2 co uplasowało ich na trzecim miejscu w tabeli. 
W play-offach zobaczymy następujące mecze: Pronetbud – Jedenast-
ka, Kadra Bobrek Bytom – Lasowice i Latające Gwoździe – Helenka.
Faza playoff rozpoczęła się 25 marca, druga runda odbędzie 8 kwiet-
nia. Finały, które wyłonią tegorocznych mistrzów, rozegrane zostaną 
14 kwietnia. 

Ligowe rozgrywki wkroczyły 
w decydującą fazę.
O miejsca na podium zespoły 
powalczą w playoff’ach
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Dychej na Księżej Górze
Trzecia edycja Eco Cidry Cross – Dychej na Księżej Górze 
odbędzie się 9 czerwca w ramach Dni Radzionkowa. Zapisy 
potrwają do 2 czerwca lub zapełnienia wszystkich 400 miejsc.

imprezę zainaugurują biegi dzieci w  kilku kategoriach wiekowych, 
które będą rywalizowały na  różnych dystansach. Tegoroczne zawo-
dy w popularnym Nordic Walking odbędą się na nowej trasie, liczącej 
około 5  km, przebiegającej niemal w  pełni po  naturalnym podłożu. 
Biegacze z kolei będą zmagać się z trasą liczącą 10 km.
Do udziału w imprezie można zapisać się za pomocą formularzy do-
stępnych na stronie www.timekeeper.pl. Szczegółowe informacje do-
stępne są na profilu facebookowym Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” 
oraz pod adresem mailowym: cidry.lotajom@gmail.com. 

Biegacze wystartowali o  godzinie 19 spod radzionkow-
skiego Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 roku i wykonali pętlę o długości ok. 5 km. Te-
goroczna trasa przebiegała ulicami: św. Wojciecha, Nakiel-
ską, Pietrygów, Słowackiego, Reymonta, Sadową, Podcho-
rążych, Śródmiejską, Szymały, Męczenników Oświęcimia, 
Klasztorną i  Sobieskiego. Każdy z  uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal.

Biegacze mogli także zwiedzić stałą ekspozycję Centrum. 
Przed wyruszeniem w  trasę odbył się wernisaż wystawy 
czasowej „Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli nie-
mieckiej w latach 1939-1945”.

Tegoroczna edycja miała jeszcze jeden, szczytny cel. Opłata 
startowa przeznaczona została na pomoc Bartkowi Zimro-
zowi – mieszkańcowi Radzionkowa, który w  październiku 
zeszłego roku uległ poważnemu wypadkowi na motorowe-
rze. Chłopak doznał rozległych obrażeń mózgu i do dzisiaj 
pozostaje w śpiączce. Pieniądze potrzebne są m.in. na reha-
bilitację oraz niezbędny sprzęt, w tym specjalistyczne łóżko 
medyczne. Podczas biegu udało się zebrać 4600  zł, które 
w  całości zostały przekazane na  pomoc Bartkowi. Każdy 
mieszkaniec może wspomóc go także we własnym zakresie, 
przekazując 1% podatku (KRS 0000382243, w rubryce infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 1% należy wpisać 
„1211 pomoc dla Bartka Zimroz”).

Organizatorem wydarzenia było Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Cidry Lotajom”. 

(dW)

Uczczenie pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej, 
to główny cel III Biegu Pamięci Deportowanych 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, który odbył się 
22 lutego. Wystartowało 230 osób.

Pobiegli
z okazji rocznicy

Przygotowania „Ruchu”
do rundy wiosennej
Pogoda nie oszczędziła czwartoligowców. Pierwszy 
wiosenny mecz „Ruchu” z Górnikiem Piaski, który miał 
być rozegrany w sobotę 17 marca na stadionie w Bytomiu-
Stroszku, podobnie jak cała kolejka, został odwołany przez 
Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Zamiast gry o  punkty radzionkowianie zmierzyli się w  sparingu 
z Odrą Miasteczko Śląskie, a warunki pogodowe  pokazały, że pod-
jęta decyzja była ze wszech miar słuszna. „Cidry” przegrały ten 
mecz 0:2. Tego dnia zakończyło się okienko transferowe dla czwar-
toligowców. Dzień wcześniej radzionkowianom udało się uprawnić 
do gry młodego bramkarza Marcina Masłowskiego, wypożyczone-
go do końca sezonu z Górnika Zabrze. To jedyny zimowy nabytek 
żółto-czarnych. Jednak drużyna „Ruchu” powiększyła się aż o sie-
dem nazwisk. Do rozgrywek czwartej ligi zgłoszonych zostało wła-
śnie tylu zawodników z  drużyny juniorów. Możliwość treningów 
z seniorami i być może szansę na debiut otrzymali obrońcy: Rafał 
Dolibóg (rocznik 2001), Jan Sapiński (2002), pomocnicy: Piotr Pilar-
ski (2001), Szymon Turczyn (2002), Michał Szromek (2002) oraz na-
pastnicy: Paweł Lechki (2001) i Rafał Deptała (2002). Przypomnijmy, 
że wcześniej z „Ruchem” pożegnali się: Bartosz Kucharski, Mateusz 
Nowara, Tomasz Leszczyński i Bartosz Nawrocki. Karierę sportową 
zakończył ponadto Piotr Rocki, który został asystentem trenera Ka-
mila Rakoczego, a kontuzja wyeliminowała z gry w rundzie wiosen-
nej Marcina Dziewulskiego.
Nowy termin meczu z  Górnikiem Piaski zostanie ustalony w  póź-
niejszym terminie. Pozostałe mecze na własnym stadionie, z  któ-
rym po zakończeniu sezonu klub się definitywnie pożegna, po-
winny zostać rozegrane zgodnie z planem. Zapraszamy zatem na 
mecze:
- sobota 31 marca, godz. 13.00: „Ruch” - Raków ii Częstochowa
- sobota 14 kwietnia, godz. 17.00: „Ruch” - Szombierki Bytom
- sobota 21 kwietnia, godz. 17.00: „Ruch” - Przemsza Siewierz
- wtorek 1 maja, godz. 17.00: „Ruch” - Gwarek Ornontowice
- sobota 12 maja, godz. 17.00: „Ruch” - Szczakowianka Jaworzno
- sobota 26 maja, godz. 17.00: „Ruch” - Warta Zawiercie
- sobota 2 czerwca, godz. 17.00: „Ruch” - Sparta Lubliniec. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie zaprasza 
na Dzień Otwarty, który odbędzie się we wtorek 10 kwietnia 
w godzinach od 16.00 do 18.00. W programie zajęcia eduka-
cyjne oraz sportowe (budynek szkoły i hala sportowa). Pro-
simy o punktualne przybycie na godzinę 16.00 do siedziby 
szkoły w Radzionkowie przy ul. Knosały 113. Więcej informa-
cji pod adresem: www.facebook.com/smsradzionkow. 

Dzień Otwarty 
Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego
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RADZIONKóW NADAL W GRZE
MkS „Sokół” Radzionków

Drużyna „Sokoła” Radzionków 
zajmuje 5. miejsce w tabeli 3. grupy 
II ligi kobiet Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej. Mimo, że do zakończenia 
rundy zasadniczej pozostał do 
rozegrania wyjazdowy mecz we 
Wrocławiu z tamtejszym Impelem, 
to na zmianę miejsca na wyższe lub 
niższe nie należy już liczyć. 

Stało się tak, ponieważ „Sokół” z pięciu ostat-
nich meczów wygrał tylko jeden – z zespołem 
z Mysłowic, co spowodowało spadek – z dru-
giego miejsca na piąte. Jednak nie zmienia to 
faktu, że niezależnie od wyniku ostatniego me-
czu, „Sokół” Radzionków weźmie udział w dal-
szej fazie rozgrywek o awans do i ligi, a pierw-
szym przeciwnikiem będzie właśnie drużyna 
z Silesia Volley Mysłowice.

Końcówka rundy zasadniczej w  wykonaniu 
„Sokoła” Radzionków okazała się słabsza niż 
oczekiwano, tym bardziej, że nasz zespół do tej 

pory zdecydowanie częściej wygrywał. W po-
konanym polu zostały KPKS Halemba i  SMS 
Szczyrk, ale już kolejne spotkania rozstrzyga-
ły na swoją korzyść drużyny PLKS-u Pszczyna 
i  Polonii Świdnica. Wprawdzie „Sokół” wygrał 
mecz z  Silesią Volley Mysłowice, lecz później 
nadeszły dwie porażki z Olimpią Jawor i „Czę-
stochowianką” Częstochowa. Prawie wszystkie 
przegrane mecze wyglądały podobnie – „So-
kół” wychodził na prowadzenie, lecz potem 
ustępował pola przeciwniczkom i  przegry-
wał w  stosunku 3:1 lub 3:2. Rundę zasadniczą 
drużyna zakończy wyjazdowym spotkaniem 
z  impelem ii Wrocław, który zajmuje obecnie 
6. miejsce, ze stratą ośmiu punktów do „Soko-
ła” właśnie. Mecz zapowiada się jako bardzo 
trudny i  emocjonujący, gdyż przeciwniczki 
wygrały ostatnie cztery mecze, dzięki czemu 
poszybowały w górę tabeli. Przy sprzyjającym 
układzie wyników ostatniej kolejki nasza dru-
żyna może jeszcze zająć 3. miejsce. Jest zatem 
o co walczyć i nasze zawodniczki na pewno po-
starają się o zwycięstwo, zresztą podobnie jak 
w każdym spotkaniu. 

Po rundzie zasadniczej „Sokół” Radzionków 
weźmie udział w i rundzie fazy play-off, w któ-
rym przy obecnej sytuacji w  tabeli przeciw-
nikiem byłby zespół z  Mysłowic. Może się to 
jednak zmienić po ostatniej kolejce, ponieważ 
zależy to od zajętego miejsca w tabeli. Zespo-
ły będą grały w zestawieniu: miejsce 8. z miej-
scem 1, 7 – 2, 6 – 3, 5 – 4. Drużyny będą grały do 
dwóch wygranych meczów, których gospo-
darzem w  pierwszym terminie play-off bę-
dzie zespół, zajmujący po rundzie zasadniczej 
niższe miejsce w  tabeli. Zwycięzcy meczów 
przechodzą do ii rundy fazy play-off, którą 
rozgrywa się do trzech wygranych spotkań. 
Zwycięskie drużyny wezmą udział w turnieju 
półfinałowym oraz turnieju finałowym zapla-
nowanych na maj br. 

Już teraz pragniemy zaprosić kibiców do 
wspólnego dopingowania naszej drużyny 
w  meczach rozgrywanych w  hali MOSiR-u.  
Dotychczasowe wyniki drużyny pozwalają 
mieć nadzieję, że emocji i  walki na parkiecie 
z pewnością nie zabraknie! 

Gra zawodniczek „Sokoła” to gwarancja dużych emocji na boisku i trybunach


