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Dokończenie na str. 3
Więcej na str. 3

Na piątek, 15 maja planowane jest uro-
czyste otwarcie dla mieszkańców Pla-
cu Letochów. Tego dnia na wszyst-

kich, którzy przyjdą w to miejsce, czeka wiele 
atrakcji przygotowanych przez Urząd Miasta 
w Radzionkowie. 
Do czasu powstania rynku, plac spełniać będzie 
funkcję atrakcyjnego miejsca spotkań mieszkań-
ców, czyli forum miejskiego. Przypomnijmy, że 
długo oczekiwana przebudowa Placu Letochów 
rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku 
i została przerwana na czas zimy. Jej celem była 
modernizacja i podniesienie standardu miejsca 
znajdującego się w centrum Radzionkowa. Prze-
budowa placu kosztowała ok. 1,4 mln zł. Gmina 
stara się również o dofinansowanie inwestycji 
z funduszy europejskich Regionalnego Programu 
Operacyjnego na kwotę 1 mln 245 tys. zł.

Znajdujący się tam pomnik 
Powstańców Śląskich zo-
stał odnowiony i dodat-
kowo zbudowano fontan-
nę. Powierzchnia placu 
została wyłożona kostką 
brukową i płytami granito-
wymi. Na placu znajdują 
się ławki i zieleń ozdobna, 
a cały teren jest oświetlo-
ny i monitorowany.
— Jest to obecnie jed-
no z ładniejszych miejsc 
w Radzionkowie, które 
oprócz pełnienia funkcji 
kulturalnych, rekreacyj-
nych i reprezentacyjnych, 
będzie miejscem spotkań 

i wypoczynku mieszkańców — mówi zastępca 
burmistrza Krzysztof Kula.

(ab)

Nasze miejskie forum
Kasia Kowalska, zespół 

HURT oraz popularny sa-
tyryk Jerzy Kryszak będą 

gwiazdami tegorocznych III Dni 
Radzionkowa. W tym roku obcho-
dy święta miasta potrwają aż do 
21 czerwca. 
Impreza rozpocznie się 27 maja, 
na ten dzień Sekcje Rojca i Ra-
dzionków Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych 
zaplanowały dla dzieci ze szkół 
podstawowych zajęcia dydaktycz-
ne pod hasłem „I Ty możesz zostać 
hodowcą gołębi pocztowych”. 
29 maja w Centrum Kultury „Karo-
linka” odbędzie się koncert „Chór 
Harfa dla mieszkańców”. 30 maja 
będzie miał miejsce V Zlot Po-
jazdów Militarnych. W tym dniu 
dla mieszkańców naszego miasta 
przygotowano także szereg innych 
atrakcji – „II Mistrzostwa Radzion-
kowa – Rozwiązywanie zadań 
szachowych” oraz okolicznościo-
wy lot gołębi pocztowych z oka-
zji Dni Radzionkowa (PARCHIM 
– ZACHOW). 
31 maja w CK „Karolinka” zostanie 
wyświetlony film „Generał Nil”, 
2 czerwca odbędzie się przedsta-
wienie profilaktyczne pod hasłem 
„www.kłopoty”, a 8 czerwca bę-
dzie można zobaczyć musical 
Teatru Amatorskiego Bezprzerwy 
„Pragnienia i Obsesje”. 
9 i 10 czerwca również w CK „Ka-
rolinka” odbędą się przedstawienia 
profilaktyczne dla przedszkolaków 
„Na nałogi wystaw nogi” oraz dla 
uczniów gimnazjów i szkół śred-
nich „Pomóż mi...”. Odbędą się 
również: turniej skata (organizowa-
ny przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów), zawody 
strzeleckie o Puchar Burmistrza 
Radzionkowa (organizowane przez 
Stowarzyszenie Żołnierzy Radio-
techników RADAR) oraz koncerty 
kameralne.

Będzie
się działo!

Kilkadziesiąt osób miało 
okazję zwiedzić w środę, 
6 maja, 33. Batalion Ra-

diotechniczny w Radzionkowie. 
Przedstawiciele Urzędu Miasta, 
była kadra jednostki oraz gen. 
bryg. Michał Sikora z 3. Wro-
cławskiej Brygady Radiotech-
nicznej we Wrocławiu wraz 
ze swoimi współpracownikami 
przybyli do radzionkowskiej 
jednostki na zaproszenie ppłk. 
Wojciecha Bonczka, byłego 
dowódcy 33. Wizyta w jednostce

Ostatnie prace przed oficjalnym otwarciem Placu Letochów.
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— Na ostatniej sesji radni 
udzielili panu absolutorium 
z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu. Głosowanie poprze-
dziła jednak dość emocjonalna 
dyskusja. Co jest większe: satys-
fakcja z absolutorium, czy nie-
smak po dyskusji?
— Przeważa satysfakcja... Cie-
szę się, że w Radzie są radni, 
którzy podzielają moją wizję 
rozwoju, którzy nie boją się 
trudnych decyzji. Za taką ocenę 
ubiegłego roku im bardzo dzię-
kuję. Decyzje związane m.in. 
z zakupem terenu pod rynek, 
przejęciem liceum, utworzeniem 
ogrodu botanicznego, rozwojem 
infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej oraz budową mieszkań 
są strategiczne dla Radzionkowa, 
a do tego dochodzi przecież roz-
wiązywanie bieżących  proble-
mów. Procedura absolutorium  
jest na pewno dla każdego bur-
mistrza bardzo ważna. A ponie-
waż wszystko było faktycznie jak 
należy, spotkałem się z pozytyw-
ną opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej i większości radnych. 
Za co szczerze dziękuję. W ta-
kim kontekście odczuwam satys-
fakcję, a dyskusją jakoś szczegól-
nie się nie emocjonuję.
— Jednak inni się emocjonują, 
bo chyba na niewielu sesjach do 
tej pory było tyle spięć...
— Dyskusja faktycznie była dość 
burzliwa. Żeby było jasne –  nie 
mam nic przeciw dyskusjom, tyl-
ko chciałbym, żeby były meryto-
ryczne, tak jak krytyka powinna 
być konstruktywna. Czcze gada-
nie, krytykanctwo, docinki i zło-
śliwości nic nie wnoszą i nicze-
mu nie służą.
— Trudno odmówić opozycji 
prawa do wytykania. Krytyko-
wanie, a nawet czepianie się, 
to jej przywilej. Mam jednak 
wrażenie, że w ostatnim czasie 
sporów i złośliwości jest jakby 
więcej...
— Jeszcze raz powtórzę: jestem 
pełen szacunku dla opozycji, 

która godnie pełni swoja rolę, 
tzn. kontroluje, nadzoruje, wska-
zuje błędy, czasem podsuwa po-
mysły, szuka rozwiązań ponad 
podziałami. To jest opozycja. 
Tylko takiej opozycji w Radzion-
kowie nie ma. Tu mamy radnych, 
mówię to z całkowitą odpowie-
dzialnością, którzy czepiają się 
dosłownie wszystkiego i wszyst-
ko krytykują – nawet najlepsze 
pomysły. A jak nic nie można 
wymyślić, to jeszcze można wy-
kpić. Na dodatek ci sami radni 
stale się asekurują, nie mając 
odwagi głosować przeciw kon-
kretnym decyzjom i uchwałom, 
w zasadzie stale wstrzymują się 
od głosu. Jak można na sesji kry-
tykować, pod publikę, a po sesji 
przepraszać i mówić, że wszyst-
ko jest dobrze, że miasto się roz-
wija ale opozycja ma swoje pra-
wa i na sesji musi dołożyć? A jak 
nie ma się czego przyczepić, to 
trzeba burmistrzem postraszyć 
mieszkańców. Zaczyna to być 
nużące i żenujące. W ostatnim 
czasie na łamach jednego ra-
dzionkowskiego pisma stale uka-
zują się nieprawdziwe informacje. 
Może trudno to sobie wyobrazić, 
ale opozycja rzeczywiście straszy 
mieszkańców burmistrzem.
— (śmiech)...
— Straszy mieszkańców, że 
burmistrz zlikwiduje ośrodek 
zdrowia, że PEC sprzeda i wie-
loma innymi wyssanymi z palca 
bzdurami.
— Więc dlaczego pan nie prostu-
je nieprawdziwych informacji?
— Wiele osób pyta dlaczego nie 
podejmuję dyskusji, albo nie wal-
czę tą samą bronią. A ja po prostu 
najzwyczajniej w świecie nie zni-
żę się do pewnego poziomu. Na 
początku pracy przyjąłem pew-
ną zasadę. Nie wiem czy o tym 
mówić, bo nie chcę brzmieć zbyt 
patetycznie. Albo powiem: zło 
dobrem zwyciężaj. Towarzyszy 
mi ona w prywatnym życiu, ale 
także w codziennych  zawodo-
wych obowiązkach. W polityce 
nie jest to łatwe, ale dotychczas 
mi się udaje. Dlatego nie reaguję 
na prasowe zaczepki i ewidentne 
prowokacje opozycji. Każdego 
dnia staram się dobrze pracować 
i na tym się skupiam. W mieście 
jest naprawdę sporo do zrobienia. 
Najlepiej o tym wiedzą mieszkań-
cy i moi współpracownicy. Tem-
po pracy i zmiana jest naprawdę 
duże, i wielu to dostrzega. Gdyby 
również opozycja wzięła się do 
pracy, byłoby to zdecydowanie 
z pożytkiem dla wszystkich.

— A nie bierze się? Radni prze-
cież pracują.
— Opozycyjni? Powiem wyraź-
nie, od początku kadencji nie 
przedstawili żadnej konstruktyw-
nej propozycji czy alternatywy, 
żadnej programowej wizji. Jedyne 
spotkanie z burmistrzem z inicja-
tywy radnych RTSK było niedaw-
no w sprawie remizy przy ul. św. 
Wojciecha. Czyli nie w interesie 
miasta, samorządu, mieszkańców, 
tylko we własnym. To przykre, ale 
to jest fakt.
— I co z tą remizą?
— RTSK zabiega o przedłużenie, 
moim zdaniem, bardzo korzystnej 
dla tego stowarzyszenia umowy 
na dalsze nieodpłatne użytkowa-
nie pomieszczeń remizy. U pod-
staw mojej decyzji leży fakt, że 
dochody z majątku gminy, powin-
ny trafiać do kasy miejskiej.
— Jaka będzie przyszłość tego 
budynku?
— Ci co lata temu ratowali remi-
zę, chcieli aby służyła mieszkań-
com Radzionkowa i tak będzie. 
Od początku moją intencją było 
stworzenie miejsca dla działalno-
ści wszystkich organizacji poza-
rządowych w Radzionkowie. I to 
jest, moim zdaniem, koncepcja 
słuszna i sprawiedliwa. Dlatego 
po wygaśnięciu dotychczasowej 
umowy powstanie tam coś na 
kształt Centrum Organizacji Po-
zarządowych. Budynek będzie 
służył nie tylko jednej organizacji. 
Oczywiście RTSK nadal będzie 
mogło, tak jak inne organizacje, 
korzystać z pomieszczeń. Pod-
kreślam: taka decyzja jest przede 
wszystkim sprawiedliwa.
— Zmieńmy może temat. 
W ostatnim czasie odniósł 
pan spory sukces osobisty, ja-
kim niewątpliwie jest doktorat 
z ekonomii. Czy będzie to mia-
ło jakieś przełożenie na pracę 
w samorządzie?
— To, co robię w samorządzie 
i czym się interesuję na polu na-
ukowym, jest ze sobą związane. 
Moja praca doktorska i badania 
dotyczyły zarządzania i rozwoju 
lokalnego, a dokładnie współ-
pracy międzygminnej w kontek-
ście strategii rozwoju lokalnego. 
Tematyka ta już od dłuższego 
czasu znajdowała się w obszarze 
moich zainteresowań i gdybym 
miał więcej czasu, z pewnością 
mógłbym nazywać ją swoją 
pasją.
— Zamierza pan nadal rozwi-
jać się na polu naukowym?
— Na pewno tak, jeśli tylko 
będę miał takie możliwości, 

nadal będę prowadził badania 
i publikował. Na ile to możliwe, 
chciałbym też te badania popu-
laryzować. W pewnym sensie 
uważam się za szczęściarza, bo 
w pracy robię to, co mnie bar-
dzo interesuje i co zwyczajnie 
lubię. To duży przywilej. Znam 
samorządowców, którzy pracują 
intuicyjnie i spontanicznie: są 
praktykami, ale nie mają pod-
staw teoretycznych. Ja tego nie 
oceniam, ale myślę, że w tym 
tkwi tajemnica tego, że pewne 
gminy rozwijają się dynamicz-
nie, a innej stoją w miejscu 
i przez lata nie potrafią z niego 
ruszyć. Moim zdaniem, trzeba 
być praktykiem ale mieć też so-
lidne podstawy z teorii. Ja mam 
dziś możliwość łączenia tego 
i wyciągania wniosków. 
— Co pana szczególnie 
interesuje?
— Oprócz zagadnień związa-
nych z uwarunkowaniami i moż-
liwościami rozwoju naszego 
miasta, to takim interesującym 
naukowo tematem jest Śląsk 
i jego możliwości rozwoju. Dziś 
na Śląsku mamy poważny pro-
blem, jakim jest brak porozu-
mienia ponad gminami. Urbani-
styczna specyfika Śląska wymaga 
ścisłej współpracy miast. Dziś 
każda gmina ma własną strategię 
rozwoju. Tymczasem powinna 
być jedna wspólna przynajmniej 
dla Aglomeracji i przynajmniej 
w kilku obszarach działania. 
Dziś nikogo nie interesuje to, co 
za miedzą, jesteśmy podziele-
ni. A problemy, jakie mamy, są 
wspólne. Trzeba więc na nie pa-
trzeć regionalnie. Procesom go-
spodarczym, bezrobociu, ochro-
nie środowiska a nawet kulturze 
nie da się stawiać granic. Takie 
myślenie od dawna towarzyszy 
samorządowcom innych, bar-
dziej rozwiniętych od nas kra-
jów. I śląscy samorządowcy też 
do tego dojdą. Początek tego 
myślenia to Górnośląski Związek 
Metropolitarny. Ale czas już na 
działanie, a nie tylko  myślenie.  
Jednak to wymaga opracowania 
wielu dokumentów, koncep-
cji i przede wszystkim zmiany 
mentalności i sposobu myślenia 
o Śląsku. Śląsk, albo szybko wy-
korzysta swój potencjał i go na 
zasadzie synergii wzmocni, albo 
zmarnuje. Prawda, że pasjonu-
jące? I to nie tylko w wymiarze 
naukowym.

Rozmawiała:
(lid)

Rozmowa z Gabrielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa

Ponad podziałami – lokalnie i regionalnie
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Dokończenie ze str.1

Od połowy maja za-
cznie funkcjonować 
w Radzionkowie ese-

mesowy serwis Urzędu Miasta. 
Aby skorzystać z usługi, należy 
wysłać SMS o treści TAK na 
numer 661 000 012. Wtedy na-
stąpi automatyczna rejestracja 
w serwisie. Serwis będzie cał-
kowicie zautomatyzowany, dla-
tego nie należy wysyłać smsów 
o innej treści. Wszyscy zainte-
resowani serwisem otrzymy-
wać będą bezpłatne, bieżące 
informacje o mieście dotyczące 
zapowiedzi wydarzeń i imprez 
kulturalnych, odbywających 
się w Radzionkowie, a także 
wszystkie inne ważne informa-
cje o mieście i Urzędzie Miasta 
np. upływające terminy wymia-
ny dokumentów czy płacenia 
podatków, zmiany w organiza-
cji ruchu drogowego, itp.
Aby wyrejestrować się z serwisu, 
należy wysłać SMS o treści NIE 
pod ten sam numer telefonu.
Cena smsa aktywującego usłu-
gę zależy od taryfy abonenta.
Esemesowe serwisy informa-
cyjne z ratusza funkcjonują już 
w wielu miastach aglomeracji 
śląskiej, m.in. w Rybniku i Sie-
mianowicach Śląskich.

(ab)

Sms
z urzędu

W związku z organizacją Dni Radzionkowa zapraszam Wszystkich Mieszkańców do 

uczestniczenia w korowodzie, który przejdzie ulicami naszej miejscowości w dniu 

12 czerwca 2009 roku, w piątek, w godzinach od 17.00 do 18.00.

Szczególnie gorąco zapraszam przedszkolaków, młodzież radzionkowskich szkół, pra-

cowników prywatnych firm oraz członków organizacji i stowarzyszeń. Mile widziane są 

osoby ubrane w nasze stroje regionalne. Zbiórka uczestników korowodu nastąpi w Roj-

cy przy ulicy Gwarków, w pobliżu budynku ZGK, ZPO i OPS o godzinie 16.30. Trasa 

przemarszu będzie wiodła ulicami Kużaja, Męczenników Oświęcimia, św. Wojciecha, 

Knosały i Śródmiejską do Placu Jana Pawła II, gdzie nastąpi rozwiązanie korowodu.

Informacje na temat  korowodu można uzyskać w Zakładzie Placówek Oświatowych 

w Radzionkowie, ul. Kużaja 19 (Leszek Pniok, tel. 0-32 289 88 40 lub 0-32 289 84 24).

Gabriel Tobor
burmistrz Radzionkowa

Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział także 
w spacerze po Radzionkowie, który odbędzie 
się pod hasłem „Poznajemy nasze miasto”, jak 
i w Turnieju Wiedzy o Radzionkowie organizo-
wanym przez koło PTTK w Radzionkowie.
Tradycyjny barwny korowód przejdzie ulicami 
naszego miasta już 12 czerwca. Trasa przemar-
szu będzie wiodła ulicami Kużaja, Męczenników 
Oświęcimia, św. Wojciecha, Knosały i Śródmiej-
ską do Placu Jana Pawła II, gdzie nastąpi rozwią-
zanie korowodu. Dzień później odbędą się VII 
Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie. 
Kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Ra-
dzionkowa będą koncerty na głównej scenie, na 
której pojawi się wielu znakomitych artystów. 
13 czerwca wystąpią: zespół „Po Obiedzie”, 
grająca alternatywne brzmienia grupa Gutierez 

oraz rockowy zespół HURT. Gwiazdą wieczoru 
będzie Kasia Kowalska. Równie ciekawie zapo-
wiada się kolejny dzień występów. 14 czerwca 
na scenie zaprezentują się zespoły działające 
przy CK „Karolinka”, następnie będzie można 
usłyszeć Kapelę ze Śląska im. Józefa Poloka. To-
warzyszyć jej będzie pokaz kulinarny. Następnie 
na scenie pojawi się Jacek Kierok. Występ ka-
baretowy Jerzego Kryszaka oraz pokaz sztucz-
nych ogni zakończy uroczyste obchody święta 
naszego miasta.
Na zakończenie III Dni Radzionkowa przygo-
towano Cider Fest 2009, który odbędzie się 
21 czerwca. Wszystkich mieszkańców serdecz-
nie zapraszamy do wspólnego świętowania.

(ŁK)

Będzie się działo!

Batalionu Radiotechnicznego. 
Ppłk. Bonczek jest również 
przewodniczącym, powstałego 
w ubiegłym roku, Stowarzysze-
nia Żołnierzy Radiotechników 
„Radar” w Radzionkowie oraz 
autorem monografii „Historia 
33. Batalionu Radiotechniczne-
go w Radzionkowie”, w której 
opisał ponad 30 lat służby jed-
nostki na rzecz ojczyzny.
Generał 3. Wrocławskiej Bry-
gady Radiotechnicznej we 
Wrocławiu, Michał Sikora 
przedstawił w formie prezen-
tacji multimedialnej wykład 
nt. sił powietrznych w Polsce 
i wojskach radiotechnicznych. 
Gen. Sikora opowiadał rów-
nież o 3. Brygadzie Radiotech-
nicznej, której jest dowódcą. 
Wrocławska brygada zajmuje 
się m.in. ciągłym rozpozna-

waniem radiolokacyjnym 
przestrzeni powietrznej i za-
bezpieczeniem działań bojo-
wych wojsk lotniczych i wojsk 
obrony powietrznej.
Gen. Sikora pokazywał rów-
nież na slajdach i wyjaśniał 
działanie najnowszej generacji 
radaru NUR 15 ODRA, który 
tymczasowo przebywał w ra-
dzionkowskiej jednostce. Jed-
nak zgromadzeni goście nie 
mieli okazji zobaczenia radaru 
na żywo, ponieważ uległ on 
awarii i znajduje się obecnie 
w Gliwicach. Warto dodać, 
że wojsko posiada dwie stacje 
radiolokacyjne NUR 15. Jeden 
radar znajduje się w Chojni-
cach, a drugi w Sandomie-
rzu, skąd został skierowany 
do radzionkowskiej jednostki. 
W dalszej kolejności radar 
zostanie przewieziony do jed-

nostki we Władysławowie.
Gen. Michał Sikora chętnie 
odpowiadał na liczne pytania 
dotyczące zarówno samego 
radaru, jak również wojsk ra-
diotechnicznych w Polsce.
Po prelekcji goście mieli oka-
zję zwiedzenia radzionkow-
skiej jednostki, a tym samym 
mogli zobaczyć sprzęt, który 
można zaliczyć do najnowo-
cześniejszego w kraju. Na 
specjalnych monitorach moż-
na było śledzić przestrzeń po-
wietrzną nad całym krajem. 
W celu identyfikacji, poszcze-
gólne rodzaje samolotów były 
oznaczone innymi kolorami.
Spotkanie zakończyło się 
wojskowym poczęstunkiem 
w restauracji „Figaro”, które 
upłynęło w miłej atmosferze 
rozmów i wspomnień.

Wizyta w jednostce
Dokończenie ze str.1

(ab)
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Już po raz drugi nasze miasto 
włączy się w obchody Metro-

politalnego Święta Rodziny. Z tej 
okazji w dniach 23 – 30 maja od-
będzie się szereg ciekawych wy-
darzeń kulturalno – sportowych.
Obchody święta zainauguruje 
występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk” w Centrum Kultury 
„Karolinka”. Z kolei 24 maja na 
scenie zaprezentują się forma-
cje tańca nowoczesnego „Pasja” 
i „Mała Pasja”. Oba koncerty 
odbędą się z okazji Dnia Matki 
i Dnia Ojca. Mieszkańcy Ra-
dzionkowa będą mogli wziąć 
udział także w niecodziennej 
akcji charytatywnej „Podziel się 
książką – daj szansę innym!”. 
W dniach 25 – 31 maja w koś-
ciele pod wezwaniem Św. Woj-
ciecha do specjalnie przygoto-
wanych koszy będzie można 
oddawać nowe bądź też prze-
czytane książki, które w efekcie 
trafią do miejskiej, jak i parafial-
nej biblioteki. Natomiast całe 
rodziny będą mogły oddać się 
wspólnej lekturze podczas akcji 
„Rodzinne czytanie”, która bę-
dzie miała miejsce 27 maja na 
tarasie przy miejskiej bibliotece. 
Organizatorzy przygotowali po-
nadto wiele atrakcji sportowych. 
W radzionkowskich szkołach 

i na terenie Parku Księża Góra 
rozegrane zostaną zawody 
sportowe. W ramach Metropo-
litalnego Święta Rodziny będzie 
można też wysłuchać wykładu 
senatora RP Czesława Ryszki 
na temat wartości rodzinnych 
w Unii Europejskiej (28 maja, 
kościół pw. Św. Wojciecha). Na-
tomiast na zakończenie obcho-
dów w Radzionkowie, 30 maja 
na placu Jana Pawła II nastąpi 
rodzinne powitanie uczestników 
V Zlotu Pojazdów Militarnych.
W organizację tegorocznego 
święta w naszym mieście oprócz 
radzionkowskiego samorzą-
du, CK „Karolinka”, MOSiR – u 
i MBP, włączyło się również lo-
kalne koło Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich. 
Przypomnijmy, że idea Metropo-
litalnego Święta Rodziny naro-
dziła się w 2008 roku z inspiracji 
Światowym Kongresem Rodzin. 
W tym roku w akcję włączyły 
się miasta z diecezji gliwickiej, 
sosnowieckiej, opolskiej i archi-
diecezji katowickiej.  Patronat 
honorowy nad świętem przyjęli 
arcybiskupi Damian Zimoń i Al-
fons Nossol, biskup Jan Wieczo-
rek oraz wicemarszałek Senatu 
RP Krystyna Bochenek.

(ŁK)

Rodzinne święto

Mieszkańcy naszego miasta, którzy 29 kwietnia wybrali 
się do CK „Karolinka”, mogli jako pierwsi wysłuchać 
fragmentów niecodziennego, energetycznego koncertu 

Gospell Messiah Show, który wieńczył czwartą edycję Między-
narodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego. Tego dnia bo-
wiem w Radzionkowie miała miejsce próba generalna koncertu 
finałowego, który odbył się 30 kwietnia na bytomskim rynku.
Gospell Messiah Show to nowocześnie zaaranżowane oratorium 
Jerzego Fryderyka Haendla, wykorzystujące elementy prze-
różnych stylów i gatunków jazzu i tzw. muzyki rozrywkowej. 
Twórcy koncertu zainspirowali się amerykańską wersją orato-
rium, które utrzymane było w  konwencji musicalu „Too hot to 
Handel”. Na scenie obok Silesian Big Bandu oraz Gospel Choir 
A.Z.M. Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Adama Wesołowskie-
go, wystąpili także soliści Ewa Uryga, Patrycja Gola, Andrzej 
Lampert, Marta Król – gwiazdy muzyki rozrywkowej. Utwór 
zaaranżował Klaudiusz Jania, a chór przygotowała Krystyna 
Krzyżanowska – Łoboda.

Energetyczna próba generalna

Pojazdy militarne, występy zespołów i orkiestr, pokazy sprzętu 
wojskowego, projekcje filmów wojennych, jak i wiele innych 
atrakcji przygotowano dla mieszkańców Radzionkowa, By-

tomia i Tarnowskich Gór podczas V Zlotu Pojazdów Militarnych, 
który odbędzie się w dniach 29 – 31 maja. Załogi pojazdów dotrą 
do Radzionkowa w sobotę 30 maja około godziny 11.00. Mieszkań-
cy będą mogli podziwiać wojskowe wehikuły zarówno w trakcie 
ich przejazdu ulicami miasta, jak i podczas specjalnej prezentacji 
przed Centrum Kultury „Karolinka”. Pokazowi towarzyszyć będzie 
występ zespołu „szkockich” dudziarzy Pipes & Drums z Często-
chowy. Tego samego dnia na terenie Dolomitów (Lazarówka) od-
będzie się pokaz ciężkiego sprzętu. Zaprezentują się też Grupy Re-
konstrukcji Historycznych, a miłośnicy mocniejszych wrażeń będą 
mogli skorzystać ze strzelnicy multimedialnej. Z kolei od godziny 
20.00 odbywać się będą pokazy filmów wojennych (m.in. „Ostatni 
Lot”), a Regionalne Ognisko Historyczne ROH z Krupskiego Młyna 
przedstawi szczątki rozbitego samolotu. Jednak to nie wszystkie 
atrakcje, jakie dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa przygo-
towali organizatorzy. 31 maja bowiem odbędą się pokazy sprzętu 
wojskowego oraz pokazy Żandarmerii Wojskowej. Nie lada gratką 
będzie też możliwość przejażdżki pojazdami wojskowymi. Na za-
kończenie jubileuszowego zlotu pojazdów militarnych przygoto-
wano inscenizacje historycznych walk, które przedstawią Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej. Dla mieszkańców Radzionkowa uru-
chomiona zostanie specjalna linia autobusowa. Autobus zawiezie 
i odwiezie chętnych z Rojcy i Radzionkowa na inscenizacje.
31 maja o godz. 18.00 w CK „Karolinka” wyświetlony zostanie film 
„Generał Nil”. Więcej informacji na stronie www.radzionkow.pl

Zlot pojazdów
militarnych

Na ostatniej sesji radni udzielili burmistrzowi Gabrielowi Toborowi 
absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Burmistrz 
podziękował za dobrą współpracę m.in. Aleksandrze Gryboś, skarbnik 
gminy – na zdjęciu.

Absolutorium dla burmistrza

(ŁK)
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Inwalidzi, emeryci i renci-
ści spotkali się 23 kwiet-
nia w Centrum Kultury 

„Karolinka” na corocznych 
obchodach Światowego Dnia 
Inwalidy, który w tym roku 
przebiegał pod hasłem „Inwa-
lida to po prostu człowiek”. 
Na spotkaniu obecni byli 
przedstawiciele władz nasze-
go miasta: burmistrz Gabriel 
Tobor, jego zastępca Krzysz-
tof Kula, sekretarz miasta Ru-
dolf Sobczyk, kierownik refe-
ratu promocji, kultury i sportu 
Jarosław Wroński oraz prze-
wodniczący radzionkowskie-
go koła Związku Kombatan-
tów Roman Gwóźdź. Starostę 
tarnogórskiego reprezentował 
członek Zarządu Powiatu Gu-
staw Jochlik.
Podczas spotkania Gabriel 
Tobor, burmistrz Radzionko-
wa, na ręce przewodniczą-
cego rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Jerzego Haj-
dy złożył kwiaty oraz okolicz-
nościowe podziękowania za 
dotychczasową działalność. 
W swoim przemówieniu pod-
kreślał, jak ważne jest to, że 
w czasach wszechobecnego 
kryzysu członkowie związku 
swoją postawą i życiem poka-
zują, że istnieje jeszcze świat 
moralności, etyki i wartości. 
Zwieńczeniem obchodów 
był koncert Śląskiego Chó-
ru Puzonowego, który odbył 
się w ramach czwartej edycji 
Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Dawnej im. G. 

G. Gorczyckiego. Na program 
recitalu złożyły się utwo-
ry J. F. Haendla – „Muzyka 
sztucznych ogni”, J. S. Bacha 
– Toccata i fuga d–moll oraz 
specjalnie skomponowany 
utwór Concerto grosso Ada-
ma Wesołowskiego. Dodaj-
my, że Śląski Chór Puzonowy 
to drugi tego typu zespół na 
świecie, złożony z krajowej 
czołówki wirtuozów tego 
instrumentu.
Przypomnijmy, że Festi-
wal Muzyki Dawnej im. 
G. G. Gorczyckiego to naj-
większa impreza muzycz-
na województwa śląskiego. 
W tym roku przebiegał pod 
hasłem „Złoty wiek muzyki 
angielskiej”. Tegoroczna edy-
cja poświęcona jest przede 
wszystkim twórczości dwóch 
wielkich osobowości epoki 
muzycznego baroku – Henre-
go Purcella i Jerzego Fryderyka 
Haendla. Wybór tych dwóch 
brytyjskich kompozytorów 
jest nieprzypadkowy – w tym 
roku przypada 350 rocznica 
urodzin H. Purcella oraz 250 
rocznica śmierci J. F. Haen-
dla. Cechą charakterystyczną 
festiwalu jest również fakt, 
że poszczególne wydarze-
nia odbywają się w różnych 
miastach naszego regionu. 
Obok Radzionkowa są to: 
Katowice, Bytom, Chorzów, 
Ruda Śląska, Świętochłowice, 
Tarnowskie Góry, Sosnowiec, 
Zabrze, Piekary Śląskie.

(ŁK)

Uroczyste obchody
Dnia Inwalidy

Koncert Śląskiego Chóru Puzonowego w ramach czwar-
tej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej 
im. G. G. Gorczyckiego

Siódmego kwietnia nastąpiło przekazanie placu budo-
wy przy ulicy Artura. Po przebudowie chodników oraz 
budowie parkingów wzdłuż drogi rozpoczęła się długo 

oczekiwana przebudowa tej ulicy. Prace mają potrwać trzy 
miesiące.
Przypomnijmy, że w ramach „Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (tzw. „schetynówki”) mia-
stu przyznano 641,146 tys. zł dofinansowania. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 1.282.292,35 zł. Drugą połowę kosztów 
gmina pokryje ze środków własnych.
Zakres inwestycji obejmuje dwa odcinki. Odcinek I ulicy 
(wzdłuż torów kolejowych) od ul. Nieznanego Żołnierza do 
ul. Bezpiecznej (dł. 230 m) oraz odcinek II od ul. Nałkowskiej 
do ul. Bezpiecznej (dł. 385 m).
Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę nawierzchni 
jezdni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie chodników 
i zieleńców, jak również oznakowania pionowego i poziome-
go. Zostanie także wykonany kanał deszczowy wraz ze stud-
niami rewizyjnymi. Dodatkowo gmina wykonuje przebudowę 
chodników oraz budowę parkingów wzdłuż drogi. Ta inwesty-
cja kosztować będzie około 470 tys. zł.
— Dzięki inwestycji poprawi się standard drogi, dojazd do 
zakładów przemysłowych i do ogródków działkowych, jak 
również parkingów i chodników przy ul. Artura. Ulica zyska 
nowy, estetyczny wygląd — mówi burmistrz miasta Gabriel 
Tobor.

(ab)

Przebudowa
ulicy Artura

Burmistrz miasta Radzionków oraz pracownicy Filii Mło-
dzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy 
i Gminnego Centrum Informacji w Radzionkowie, za-

praszają na organizowane 5 czerwca Tragi Edukacji i Pracy. 
Zachęcamy wszystkich poszukujących pracy do odwiedzania 
stanowisk firm oraz agencji, instytucji zajmujących się pośred-
nictwem pracy i zapoznania się z ich ofertami pracy zarów-
no w kraju, jak i za granicą. W targach wezmą udział firmy 
prywatne, młodzieżowe biura pracy, Gminne Centrum Infor-
macji, powiatowe urzędy pracy, ośrodki szkoleniowe, szkoły 
wyższe. 

Targi odbędą się w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzion-
kowie, w godz. 10.00 – 13.00. Serdecznie zapraszamy.

Targi edukacjii pracy
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Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwałę 
w sprawie nadania nowego statutu i ordynacji wyborczej Mło-
dzieżowej Radzie Miasta Radzionków. Nowe zapisy w sposób 

bardziej przejrzysty regulują kwestię zadań i zasad wyborów do 
Młodzieżowej Rady. Przypomnijmy, że Rada rozpoczęła działalność 
w 2005 roku i działała przez dwie kadencje. Rada jest reprezentacją 
młodzieży – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które 
mają swą siedzibę w Radzionkowie oraz uczniów będących miesz-
kańcami miasta, uczęszczających do gimnazjów lub szkół ponad-
gimnazjalnych poza miejscem zamieszkania. Podstawą działalności 
Rady jest praca społeczna, zaś celem m.in. kształtowanie i utrwala-
nie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podej-
mowania decyzji, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 
wśród młodzieży, inicjowanie działań dotyczących życia młodych 
ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. 
Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z bu-
dżetu gminy.

(ab)

Nowy statut
Młodzieżowej Rady

Gmina Radzionków 
podjęła pierwsze kroki 
zmierzające w kierun-

ku budowy II etapu obwodnicy. 
Długość drogi wyniesie 1100 m. 
W październiku ubiegłego roku 
zawarta została umowa z fir-
mą C.E. – Consul Engineering 
Sp. z o. o. z Tychów na wy-
konanie dokumentacji projek-
towej budowy drogi łączącej 
ulicę Długą z ulicą Knosały 
w Radzionkowie. Termin wy-
konania projektu wynosi 50 
tygodni licząc od dnia podpisa-
nia umowy. Przed powstaniem 
ostatecznej wersji dokumenta-
cji, spółka złożyła dwie koncep-
cje projektowe, z których jedna 
została wybrana do realizacji. 
Zgodnie z tą koncepcją, zarów-
no na ulicy Długiej, jak i Knosa-
ły skrzyżowania będą wykona-
ne w formie ronda o średnicy 35 
metrów. Będzie to droga jedno-
jezdniowa, z dwoma wydzie-
lonymi pasami ruchu w prze-
ciwnych kierunkach. Pomiędzy 
pasami ruchu nie będzie pasów 
zieleni, a jedynie oznakowanie 
poziome (w formie wysepek 
separujących ruch). Powyż-
sze rozwiązanie umożliwi po-
wierzchniowe odprowadzanie 
wód opadowych. Na drodze 
będą również wyznaczone dwa 
miejsca służące do zawracania. 
Ponadto wzdłuż drogi, z jed-
nej strony, znajdować się będą 
chodnik i ścieżka rowerowa. 

Wzdłuż ulicy wykonane zosta-
nie oświetlenie uliczne.
Dzięki budowie drogi na atrak-
cyjności zyska pogórniczy teren 
porośnięty nieuporządkowaną 
zielenią w sąsiedztwie siedzi-
by Straży Pożarnej, potocznie 
nazywany laskiem. Gmina ma 
również w planach zagospo-
darowanie tego obszaru, aby 
w przyszłości stworzyć tam 
obiekt na wzór Księżej Góry.
Szacowany koszt inwestycji to 
około 15 mln zł. Dla realizacji 
tego zadania gmina ubiegać 
się będzie o dofinansowanie 
zewnętrzne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego lub Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 – 2011 
(tzw. „schetynówki”). Budowa 
nowej obwodnicy z pewnością 
przyczyni się do ożywienia znaj-
dujących się przy niej terenów, 
a także odciąży komunikacyjnie 
centrum Radzionkowa.
— Budowa drogi łączącej 
ul. Długą z ul. Knosały jest jed-
nym z najważniejszych przedsię-
wzięć, dzięki którym nasze mia-
sto może się rozwijać. Między 
innymi przy drodze tej powstać 
ma według zamierzeń stadion 
miejski oraz uzbrojone zostaną 
wspaniałe tereny inwestycyjne 
— mówi Marcin Szczygieł, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji.

(ab)

Koncepcja budowy
obwodnicy

Mieszkańcy Radzionko-
wa spotkali się 3 maja 
przy grobie Jana Kużaja 

w Rojcy, by wspólnie z przedsta-
wicielami władz miasta święto-
wać obchody uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja oraz 88 rocznicę 
wybuchu III Powstania Śląskie-
go. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. w intencji Ojczyzny, 
ofiarowaną przez Związek Kom-
batantów RP oraz Byłych Więź-
niów Politycznych. Po nabożeń-
stwie delegacje udały się pod 
pomnik upamiętniający śmierć 

Jana Kużaja, gdzie złożono wią-
zanki kwiatów. Podczas uro-
czystości Krzysztof Kula, wice-
burmistrz miasta, zwrócił się ze 
szczególnym podziękowaniem 
do członków Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych.
W spotkaniu pod pomnikiem 
udział wzięli przedstawiciele 
władz lokalnych i organizacji 
pozarządowych, a także służby 
mundurowe, młodzież z pobli-
skich szkół i mieszkańcy miasta.

(JuW)

Święto Konstytucji 3 Maja

Do szerokiego wachlarza usług edukacyjnych w naszym mie-
ście niedługo dopisać będzie można pierwsze w Radzion-
kowie profesjonalne centrum nauczania języków obcych 
„Językovnia”.

Szkoła będzie się mieściła na piętrze budynku przy ulicy Szymały 5a. 
Centrum zostało stworzone z pasji do nauczania i zgłębiania wiedzy 
o języku i kulturze, a docelowo ma się stać miejscem spotkań ludzi cie-
kawych świata, tradycji i zwyczajów innych krajów. 
W ofercie centrum znajdą się kursy języka angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego i szwedzkiego. Profesjonalni lektorzy zapraszają 
do nauki metodami tradycyjnymi a także nowatorskimi metodami kon-
wersacyjnymi takimi jak Callan czy Direkte Methode. Kursy skierowane 
są do młodzieży i dorosłych, a dla dzieci centrum sprowadziło wyjątko-
wą metodę bezpośrednią Talking Kids. Metoda ta polega na jak najwcze-
śniejszej nauce całych zwrotów, reagowania na polecenia i oczywiście 
wspaniałej zabawie wśród rówieśników. „Językovnia” zaprasza już na-
wet czteroletnie dzieci! Z myślą o dzieciach właśnie, centrum przygo-
towało wyjątkową ofertę na wakacje. Akcja pt. „Wakacje z językiem” to 
propozycja dla małych mieszkańców naszego miasta, którzy nie chcą się 
nudzić w czasie wakacji w mieście. W „Językovni” czeka na nich świetna 
zabawa, gry i konkursy po angielsku, pogadanki ze Szkotem, oglądanie 
bajek i filmów.
Jednocześnie centrum uruchamia pod swoim patronatem projekt pod 
nazwą „Językovnia design” stworzony z myślą o tworzeniu rzeczy pięk-
nych, niepowtarzalnych i wyjątkowych. Dla zainteresowanych sztuką 
i rękodzielnictwem przygotowano warsztaty florystyki, układania kom-
pozycji kwiatowych, wykonywania biżuterii z włóczki czesankowej oraz 
drewna i plastiku, tworzenia wyjątkowych dzieł przy użyciu techniki 
decoupagu, malarstwa i rysunku oraz fotografii. Warsztaty będą się od-
bywać cyklicznie w sobotnie lub niedzielne przedpołudnie. Wykonane 
dzieła każdy zabiera ze sobą do domu! Centrum jest również jednym 
z partnerów organizujących obchody Dni Radzionkowa, pojawi się jako 
fundator wielu cennych nagród między innymi kursów językowych.

Centrum językowe
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CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE? JEDNO
OKIENKO
Od 31 marca osoba fizyczna 
rozpoczynająca działalność 
gospodarczą składa jeden 
zintegrowany wniosek o wpis 
do ewidencji działalności go-
spodarczej tylko w urzędzie 
gminy.

Wniosek ten jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do 
ewidencji działalności 
gospodarczej,
wnioskiem o wpis do 
krajowego rejestru urzę-
dowego podmiotów 
gospodarki narodowej 
(REGON),
zgłoszeniem identyfi-
kacyjnym albo aktu-
alizacyjnym, o którym 
mowa w przepisach 
o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatni-
ków i płatników,
zgłoszeniem płatni-
ka składek albo jego 
zmiany w rozumieniu 
przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecz-
nych albo zgłoszeniem 
oświadczenia o kon-
tynuowaniu ubezpie-
czenia społecznego 
rolników w rozumieniu 
przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym 
rolników.

Przedsiębiorca może złożyć 
wniosek osobiście lub przez 
pełnomocnika. Może to rów-
nież uczynić drogą listowną 
(w tym przypadku niezbędne 
jest notarialne poświadcze-
nie podpisu) lub drogą elek-
troniczną za pośrednictwem 
formularza dostępnego na 
stronie  elektronicznego biu-
ra obsługi interesanta (www.
radzionkow.eboi.pl) urzędu.

Wniosek o wpis do ewiden-
cji działalności gospodarczej 
nie podlega opłacie.

•

•

•

•

W poniedziałek, szóstego kwiet-
nia w CK „Karolinka” odbyła się 
otwarta konferencja szkolenio-

wa zorganizowana w ramach obchodów 
10 – lecia Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Radzionkowie. Tematem konferencji 
była budowa i rozbudowa urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. Wykłady 

prowadził dr Mirosław Krzyszczak, autor 
licznych publikacji z zakresu gospodarki 
wodno – ściekowej.
Na konferencji obecni byli dyrektorzy przed-
siębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych 
współpracujących z radzionkowskim ZGK, 
okoliczni burmistrzowie i wójtowie, radni 
oraz mieszkańcy Radzionkowa. Konferen-

cja miała na celu przybliżenie 
aspektów prawnych, formal-
nych i następstw zmian, które 
zaistniały w ustawie o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków, jak 
również proponowanych zmian 
legislacyjnych do tej ustawy.
Organizatorem konferencji 
był radzionkowski Zakład Go-
spodarki Komunalnej wraz 
ze Stowarzyszeniem Inicja-
tywa Obywatelska Powiatu 
Tarnogórskiego.

Gospodarka wodno – ściekowa na konferencji

WYKŁAD
DR GRZEGORZA LESZCZYŃSKIEGO
Drugiego kwietnia miał miejsce wykład pracow-
nika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 
krytyka i historyka literatury, dr Leszczyńskie-
go pt. „Najnowsze tendencje w literaturze dla 
dzieci i młodzieży”. Odbiorcami prelekcji byli 
bibliotekarze powiatu tarnogórskiego. Wykład 
był niezwykle interesujący, jego tezy – kontro-
wersyjne. Literatura nie ma wychowywać.
— Ma dotykać problemów i tematów trudnych, 
być „mocna”. Wówczas, jak w zwierciadle, mło-
dy czytelnik odnajdzie własne problemy i prob-
lemy swojego świata. Bez tego nie ma pożytku 
z czytania — twierdził Leszczyński.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
Wielkie święto czytania obchodziliśmy 23 kwiet-
nia. W tym dniu miłośnicy książek na całym 

świecie mogli liczyć na specjalne traktowanie. 
Podobnie było u nas. Czworo młodych czytelni-
ków, pasjonatów książek i czytania – Dominika 
Tobor, Patrycja Szolke, Michał Adamski i Artur 
Krawczyk – Ochman otrzymało z rąk burmi-
strza Gabriela Tobora symboliczną czerwoną 
różę oraz ufundowaną przez bibliotekę nagrodę. 
Gratulujemy!

MAJOWA ABOLICJA
Do końca maja Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie nie będzie pobierała kar za 
przetrzymywanie książek! To wyjątkowa oka-
zja dla dłużników i spóźnialskich. Akcja doty-
czy książek wypożyczonych w roku bieżącym, 
w ubiegłym i…. kilka lat temu! Wybitnie zapo-
minalskim przypominamy – mieścimy się przy 
ul. Knosały 61a i Kużaja 19. 

SPOTKANIE
AUTORSKIE
W ramach projektu „Literackie fanaberie”, rea-
lizowanego wspólnie z Biblioteką Śląską w Ka-
towicach, serdecznie zapraszamy na spotkanie 
autorskie z Roksaną Jędrzejewską – Wróbel, 
które odbędzie się 12 maja godz. 12.00 w Biblio-
tece przy ul. Kużaja 19. Czekają nie lada atrakcje 
– rozmowa z pisarką, możliwość zdobycia au-
tografu i zaopatrzenia się w najnowsze książki. 
Czekamy na wszystkich, którzy z książką są za 
pan brat.
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K
olejna edycja  projektu teatralnego „M3 – ko-
bieta i mężczyzna, czyli dwa światy pod jed-
nym dachem” zakończyła się w Centrum 
Kultury „Karolinka”. Przed radzionkowską 
publicznością swym wybitnym talentem jako 
pierwszy podzielił się Bronisław Wrocławski, 
aktor Teatru im. Jaracza w Łodzi. Aktor, któ-

ry od kilkunastu lat z powodzeniem wciela się w role postaci 
z monodramów Erica Bogosiana, nie mógł zawieść publiczno-
ści w Radzionkowie.

Kreacje w spektaklu „Seks, prochy i rock’n’roll” przypadły 
mocno do gustu zróżnicowanej wiekowo publiczności. To 
świadczy o aktorskim mistrzostwie łódzkiego artysty, który wy-
stąpił w „Karolince” w piątkowy wieczór. A wcielał się w różne 
charaktery. Żebrak, pyszny nowobogacki, ćpun, zniewieściały 
żonkoś czy jebaka – to tylko niektóre wcielenia Bronisława 
Wrocławskiego. Każde tak fenomenalnie zagrane, że wielu tra-
ciło rozeznanie, gdzie kończy się gra, a zaczyna prawdziwe 
życie. I pomimo salw śmiechu pozostawał niepokój, że te po-
stacie jakby takie znajome, jakby już gdzieś widziane. I takie 
jest założenie projektu. Pokazać nasz ludzki świat, raz widzia-
ny oczami kobiety, raz oczami mężczyzny. Każdy z monodra-
mów proponowanych publiczności w ramach „M3...”  sięga po 
wystarczająco uniwersalne modele ludzkich zachowań. Wy-

starczające by się zastanowić nad własnym ży-
ciem i może odrobinę zmienić je na lepsze. Bo 
konkluzja po spektaklu Wrocławskiego i Bogo-
siana nie jest wesoła. Nie ma nic do śmiechu. 
Pozostaje mieć nadzieję, że... jutro też wstanie 
nowy dzień... Inaczej pozostanie tylko „... spu-
ścić wodę...”
A co u Feliksa Rzepki? Feliks Rzepka wielkim 
aktorem jest i basta. Od 25 lat  grał Cyrana de 
Bergerac, dwa razy dziennie dotykał absolutu. 
Występował niemal wszędzie: w Tarnowskich 
Górach, w Miasteczku Śląskim, w Radzionko-
wie... i to aż dwa razy. Słyszeliście o pomyśle 
Mela Gibsona, żeby nakręcić film o polskim 
królu Janie III Sobieskim? Gwiazda z Holly-
wood na ziemiach polskich to nie bagatela. 
A czy wiecie, kto Melowi ten pomysł podsunął? 
Któż inny mógłby to być, jeśli nie sam Feliks 
Rzepka.

Tekst Jachimka jest rzeczywiście stworzony dla 
Neinerta. Nie ma oczywiście wątpliwości, że 
aktor budował postać na własnych doświad-
czeniach. Zresztą, kto inny mógłby zagrać Fe-
liksa Rzepkę, jeśli nie stary wyga sceniczny, 
który w aktorstwie zaznał już chyba wszystkie-
go i jest na Śląsku aktorem cenionym i rozpo-
znawanym. Mirosław Neinert na każdym kro-
ku śmieje się z samego siebie oraz z kolegów, 

głównie Talarczyka i Okupskiej. Obok autoiro-
nii, mamy tu również żonglowanie obiegowymi 
opiniami i stereotypami dotyczącymi aktorów, 
które także zostają przez Neinerta wyśmiane.
„Kolega Mela Gibsona” opowiada o zadufanym 
w sobie aktorze, megalomania i mitomanie, 
który nawija przez półtorej godziny (oczywi-
ście wyłącznie o sobie!). Sprawia przy tym wra-
żenie, jakby wcale nie potrzebował rozmówcy, 
tylko kogoś, kto słucha i nie przerywa zbędny-
mi pytaniami. Poznajemy przy tym „prawdzi-
we” życie aktora, także to duchowe, a okazuje 
się być ono bardziej barwne niż przypuszcza-
liśmy. Aktor wcale nie przestaje grać po zej-
ściu ze sceny. Skądże znowu! To właśnie tu, 
w prawdziwym życiu, zaczyna się właściwy 
spektakl. Aktor cały czas odgrywa swoją rolę 
i musi się dobrze prezentować nawet, jeśli jego 
publicznością są tylko kafelki w toalecie.
Aktor zostaje aktorem, ponieważ jest spragnio-
ny sławy i uwielbienia, zaś największą ozna-
ką popularności jest zawiść kolegów po fachu 
i autorski przepis na wigilijnego karpia, poda-
ny w gazecie, najlepiej obok przepisu innej 
„gwiazdy”. Prawdziwy aktor (wymawiajmy to 
słowo z szacunkiem...) nie rozdaje w ciągu dnia 
więcej niż 10 „autosów” (dla niewtajemniczo-
nych – „autos” to autograf), aby nie naciągnąć 
sobie nadgarstka, jakże cennego dla teatru pol-

skiego. Jak cennego:  „Feliks Rzepka, czyli Cy-
rano de Bergerac, czyli Ja!”.
A na koniec scenariusz. Mowa o monodramie 
„Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwe-
go aktora instrumentalnego” w genialnym wy-
konaniu Jana Peszka, który zakończył projekt 
„M3 – kobieta i mężczyzna, czyli dwa światy 
pod jednym dachem”. Premiera spektaklu mia-
ła miejsce w 1976 roku, tak więc to już 34 lata 
grania sztuki Bogusława Schaeffera. Ile to było 
wykonań, nikt nie jest w stanie policzyć. Łącz-
nie z aktorem, scenarzystą i reżyserem w jed-
nej postaci.

Bez wątpienia jest to jednoosobowy pokaz 
warsztatowego mistrzostwa, choć zadanie 
karkołomne – przez godzinę aktor wygłasza 
wykład na temat wyobcowania współczesnej 
sztuki i jej twórców, używając do tego celu nie 
tylko akademickiego tekstu, ale niemal każdej 
części ciała. Do wydobywania dźwięków – bo 
wykład jest jednocześnie utworem muzycznym 
i teatralnym – wykorzystuje między innymi pla-
stikową rurę, mokrą szmatę rzucaną o podłogę 
i przeciąganą przez napięte żyłki, a także drew-
niany drąg, którym wali o stół. Mówi podwie-
szony do góry nogami na malarskiej drabinie, 
z ustami wypełnionymi jabłkiem, wyrabiając 
ciasto i ex cathedra...

W fenomenalnym wykonaniu Peszka wychodzi 
fenomen projektu Schaeffera, będącego apote-
ozą sztuki, a jednocześnie kpiną z jej dumy, 
prezentującego artystę jako kapłana i błazna 
w jednej osobie.
I właśnie taką kpiną, ze sztuki, twórców, od-
biorców, mężczyzn i kobiet (niepotrzebne 
skreślić) przygotowaną przez mężczyzn (sic!) 
zakończył się projekt „M3 – kobieta i mężczy-
zna...” w Centrum Kultury „Karolinka”.

dr

Jan Peszek

Mirosław Neinert
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17 maja 2009, godz. 16. 00
WYSPA DINOZAURA 2
W drugiej części Wyspy dinozau-
ra czeka na widzów jeszcze wię-
cej atrakcji, przygód i szalonej 
zabawy! Na wyspie Tikiwu po-
jawia się nowy mieszkaniec. Jest 
nim mała panda o imieniu Babu. 
Mały dinozaur czuje się zazdro-
sny o nową maskotkę przyjaciół 
z wyspy i postanawia odejść. Na 
swojej drodze spotyka podejrza-
nego biznesmana, który roztacza 
przed nim wspaniałą wizję inte-
resu w postaci parku rozrywki.
Czas trwania: 84 minuty, głos 
w wersji polskiej: Joanna Jab-
łczyńska, Grzegorz Pawlak, 
Jacek Lenartowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Dominika Sell.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia 
w Impresariacie.

17 maja 2009, godz. 18.00
KINO KAROLINKA
KOCHAJ I TAŃCZ
„Kochaj i tańcz” to opowieść 
o tym, że aby odnaleźć praw-
dziwe szczęście, trzeba zawsze 
podążać za głosem serca, a ta-
niec potrafi być najpiękniejszym 
wyrazem miłości. Hania to po-
układana życiowo, początkująca 
dziennikarka, która odkrywa nag-
le, że z tańcem łączy ją znacznie 
więcej, niż mogłoby się wyda-
wać. Na swojej drodze spotyka 
Wojtka, marzącego o karierze 
na Broadway’u. To właśnie dzię-
ki niemu dziewczyna zaczyna 
rozumieć, że dążąc do stabiliza-
cji może przeoczyć coś bardzo 
ważnego. W porywającym tań-
cu wychodzą na jaw wszystkie 
tajemnice, długo skrywane tęsk-
noty, może nawet narodzić się 
miłość…
Reżyseria: Bruce Parramore 
Scenariusz: Maciej Kowalewski 
Zdjęcia: Bartosz Prokopowicz
Obsada:
Hania: Izabella Miko 
Wojtek: Mateusz Damięcki 
Basia: Katarzyna Figura 
Remigiusz: Rafał Królikowski
Krzysztof: Krzysztof Globisz
Bilety w cenie 10 zł do nabycia 
w Impresariacie.

Chociaż tak szczerze mówiąc tytuł 
powinien brzmieć „Koncert dla 
mamy i taty”. Dlaczegóż to ojcowie 

mają być pomijani? W „Karolince” tego 
typu koncerty to już mała tradycja. Ten 
maj wyjątkiem nie będzie. Jako pierwszy 
w specjalnym programie wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Grupa trzy-
dziesty szósty rok swej działalności  roz-
poczęła z nowymi siłami i pomysłami. Ale 
nie zapomina o stałych pozycjach reper-
tuarowych i koncertowych. Jedną z tych 
pozycji jest koncert z okazji Dnia Matki. 
I to już 23 maja o 17.00.  Dzień później za-
praszamy na koncert „Jak to dobrze, że je-
steście” przygotowany przez uczestników 
zajęć tańców nowoczesnych oraz maluchy 
uczęszczające na zajęcia nauki gry na in-
strumentach i rytmiki. Jak zwykle przygo-
towano na ten wieczór specjalny program. 
Jak zwykle program jest niespodzianką.
Początek obu koncertów o 17.00. Bile-
ty na koncerty w cenie 8 zł są dostępne 
w Impresariacie ośrodka.

starczające by się zastanowić nad własnym ży-
ciem i może odrobinę zmienić je na lepsze. Bo 
konkluzja po spektaklu Wrocławskiego i Bogo-
siana nie jest wesoła. Nie ma nic do śmiechu. 
Pozostaje mieć nadzieję, że... jutro też wstanie 
nowy dzień... Inaczej pozostanie tylko „... spu-
ścić wodę...”
A co u Feliksa Rzepki? Feliks Rzepka wielkim 
aktorem jest i basta. Od 25 lat  grał Cyrana de 
Bergerac, dwa razy dziennie dotykał absolutu. 
Występował niemal wszędzie: w Tarnowskich 
Górach, w Miasteczku Śląskim, w Radzionko-
wie... i to aż dwa razy. Słyszeliście o pomyśle 
Mela Gibsona, żeby nakręcić film o polskim 
królu Janie III Sobieskim? Gwiazda z Holly-
wood na ziemiach polskich to nie bagatela. 
A czy wiecie, kto Melowi ten pomysł podsunął? 
Któż inny mógłby to być, jeśli nie sam Feliks 
Rzepka.

Tekst Jachimka jest rzeczywiście stworzony dla 
Neinerta. Nie ma oczywiście wątpliwości, że 
aktor budował postać na własnych doświad-
czeniach. Zresztą, kto inny mógłby zagrać Fe-
liksa Rzepkę, jeśli nie stary wyga sceniczny, 
który w aktorstwie zaznał już chyba wszystkie-
go i jest na Śląsku aktorem cenionym i rozpo-
znawanym. Mirosław Neinert na każdym kro-
ku śmieje się z samego siebie oraz z kolegów, 

głównie Talarczyka i Okupskiej. Obok autoiro-
nii, mamy tu również żonglowanie obiegowymi 
opiniami i stereotypami dotyczącymi aktorów, 
które także zostają przez Neinerta wyśmiane.
„Kolega Mela Gibsona” opowiada o zadufanym 
w sobie aktorze, megalomania i mitomanie, 
który nawija przez półtorej godziny (oczywi-
ście wyłącznie o sobie!). Sprawia przy tym wra-
żenie, jakby wcale nie potrzebował rozmówcy, 
tylko kogoś, kto słucha i nie przerywa zbędny-
mi pytaniami. Poznajemy przy tym „prawdzi-
we” życie aktora, także to duchowe, a okazuje 
się być ono bardziej barwne niż przypuszcza-
liśmy. Aktor wcale nie przestaje grać po zej-
ściu ze sceny. Skądże znowu! To właśnie tu, 
w prawdziwym życiu, zaczyna się właściwy 
spektakl. Aktor cały czas odgrywa swoją rolę 
i musi się dobrze prezentować nawet, jeśli jego 
publicznością są tylko kafelki w toalecie.
Aktor zostaje aktorem, ponieważ jest spragnio-
ny sławy i uwielbienia, zaś największą ozna-
ką popularności jest zawiść kolegów po fachu 
i autorski przepis na wigilijnego karpia, poda-
ny w gazecie, najlepiej obok przepisu innej 
„gwiazdy”. Prawdziwy aktor (wymawiajmy to 
słowo z szacunkiem...) nie rozdaje w ciągu dnia 
więcej niż 10 „autosów” (dla niewtajemniczo-
nych – „autos” to autograf), aby nie naciągnąć 
sobie nadgarstka, jakże cennego dla teatru pol-

skiego. Jak cennego:  „Feliks Rzepka, czyli Cy-
rano de Bergerac, czyli Ja!”.
A na koniec scenariusz. Mowa o monodramie 
„Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwe-
go aktora instrumentalnego” w genialnym wy-
konaniu Jana Peszka, który zakończył projekt 
„M3 – kobieta i mężczyzna, czyli dwa światy 
pod jednym dachem”. Premiera spektaklu mia-
ła miejsce w 1976 roku, tak więc to już 34 lata 
grania sztuki Bogusława Schaeffera. Ile to było 
wykonań, nikt nie jest w stanie policzyć. Łącz-
nie z aktorem, scenarzystą i reżyserem w jed-
nej postaci.

Bez wątpienia jest to jednoosobowy pokaz 
warsztatowego mistrzostwa, choć zadanie 
karkołomne – przez godzinę aktor wygłasza 
wykład na temat wyobcowania współczesnej 
sztuki i jej twórców, używając do tego celu nie 
tylko akademickiego tekstu, ale niemal każdej 
części ciała. Do wydobywania dźwięków – bo 
wykład jest jednocześnie utworem muzycznym 
i teatralnym – wykorzystuje między innymi pla-
stikową rurę, mokrą szmatę rzucaną o podłogę 
i przeciąganą przez napięte żyłki, a także drew-
niany drąg, którym wali o stół. Mówi podwie-
szony do góry nogami na malarskiej drabinie, 
z ustami wypełnionymi jabłkiem, wyrabiając 
ciasto i ex cathedra...

W fenomenalnym wykonaniu Peszka wychodzi 
fenomen projektu Schaeffera, będącego apote-
ozą sztuki, a jednocześnie kpiną z jej dumy, 
prezentującego artystę jako kapłana i błazna 
w jednej osobie.
I właśnie taką kpiną, ze sztuki, twórców, od-
biorców, mężczyzn i kobiet (niepotrzebne 
skreślić) przygotowaną przez mężczyzn (sic!) 
zakończył się projekt „M3 – kobieta i mężczy-
zna...” w Centrum Kultury „Karolinka”.

dr

Koncert
dla Mam 

Do 30 kwietnia w galerii „Mo-
zaika” w  CK Karolinka, moż-
na było podziwiać unikatowe 

egzemplarze Biblii pisane w różnych 
językach i dialektach świata. Wszyst-
kie prezentowane w trakcie wystawy 
biblie należą do burmistrza Gabriela 
Tobora. 

Biblijna
ekspozycja

Bronisław Wrocławski
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Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy to miejsce wy-
jątkowe pod względem ilości ciekawych wydarzeń. Ostatnio, tuż 
przed Wielkanocą, mieliśmy przyjemność gościć uczniów z Danii, 

Łotwy i Włoch w ramach realizowanego przez naszą szkołę programu 
Comenius. Ideą tego programu jest zacieśnianie kontaktów pomiędzy 
uczniami różnych państw UE, wzajemne poznawanie kultur, a przede 
wszystkim doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angiel-
skim. Okazało się, że kompetencje językowe naszych uczniów stoją na 
bardzo wysokim poziomie. Dzieci nie miały żadnych problemów w poro-
zumiewaniu się z nowymi znajomymi. A jak ta wizyta przebiegała?
Rozpoczęła się 30 marca, ale przygotowania trwały o wiele dłużej. Za-
jęły kilka tygodni. Wymagały pracy i pomysłowości całej szkolnej spo-
łeczności. Nad całością czuwali: koordynator Anna Kubica (nauczyciel 
języka angielskiego) oraz pozostali nauczyciele języków obcych: Karina 
Walocha, Dagmara Ziemba, Łukasz Przewoźnik. Te osoby były najbar-
dziej zaangażowane, ale pracowali wszyscy. Podczas zajęć na różnych 
przedmiotach wykonywano projekty poszerzające wiedzę o krajach na-
szych gości, które później ozdobiły szkolne korytarze. Przygotowywano 
występy artystyczne, przedstawienie teatralne i zawody sportowe. Zapla-
nowano zajęcia integrujące uczniów naszej szkoły z gośćmi. Młodzi ob-
cokrajowcy zamieszkali w domach naszych uczniów. Do swoich rodzin 
przyjęli ich: Państwo Krawczyk, Państwo Jarzombek, Państwo Woźniak, 
Państwo Grabowscy, Państwo Cholewa, Państwo Niebylscy, Państwo 
Hajda, Państwo Król. 
Wróćmy teraz do wieczoru 30 marca. W oczekiwaniu na przyjazd au-
tokarów, organizatorzy zastanawiali się czy wszystko naprawdę dopięte 
zostało na ostatni guzik. Wkrótce okazać się miało, że nawet pogoda nie 
zawiodła. Pierwszy dzień wizyty – wtorek – był dniem „Festiwalu Talen-
tów”. Jest to tradycyjna impreza w naszej szkole, podczas której młodzież 
ma możliwość zaprezentowania przed kolegami, rodzicami i przyjaciółmi 
swoich ukrywanych umiejętności w różnych dziedzinach.  Tegoroczny 
festiwal miał wyjątkową oprawę. Jury zasilili nauczyciele i uczniowie zza 
granicy, dlatego emocje były wyjątkowo duże.  Goście także przedstawili  
część swoich prezentacji, resztę pozostawiając na wieczorne spotkanie 
z władzami naszego miasta w restauracji „U Blachuta”. Tam można było 
również podziwiać parodię „Romea i Julii” reżyserowaną przez Karinę 
Walocha, w wykonaniu szkolnego zespołu teatralnego oraz popisy zwy-
cięzców Festiwalu Talentów. Tego dnia, w godzinach popołudniowych 
goście zwiedzili również Muzeum Chleba, gdzie mieli możliwość zoba-
czyć dawny chlebowy piec i samodzielnie upiec bułkę. 
W środę goście zostali zaproszeni na wycieczkę do Krakowa, by wspól-
nie z naszymi uczniami zwiedzać dawną polską stolicę i w ten sposób 
poszerzyć swoją wiedzę na temat naszego kraju. Kraków nie zawiódł, jak 
zwykle zrobił duże wrażenie. 
Ostatniego dnia zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy. W związ-
ku z tym, że hasło naczelne całej imprezy brzmiało „Literature brings us 
togheter”, zajęcia tego dnia miały charakter literacki. Najpierw każde pań-
stwo prezentowało swoją wersję baśni „Pinokio”. Wybór lektury nie był 
przypadkowy, historię pajaca znają nawet najmłodsze dzieci, więc zrozu-
mienie treści, nawet dla językowych antytalentów nie było wielkim wy-
czynem. Nasza szkoła wystawiła swoją wersję w reżyserii Anny Czekały, 
ze scenariuszem Aleksandry Czmok i z brawurową rolą Sławka Pietrka. 
Po prezentacjach wszyscy zostali zaproszeni do pracy nad projektami li-
terackimi, w których nie chodziło o rywalizację, ale raczej integrację. Aby 
zrelaksować się po pracy umysłowej, młodzież wzięła udział w zawo-
dach sportowych. Drużyny rywalizowały między sobą, stosując zasadę 
„fair play”, co jeszcze bardziej zacieśniło nowe przyjaźnie. 
Na pożegnanie każdy z gości otrzymał płytę z prezentacją upamiętniają-
cą pobyt w naszym kraju, grupowe zdjęcie wszystkich uczestników, cer-
tyfikat uczestnictwa w programie Comenius oraz słodki upominek z wiel-
kanocnym zajączkiem. Wkrótce nasi uczniowie udadzą się z rewizytą do 
Danii, mamy nadzieję, że będzie ona równie udana jak spotkanie, które 
właśnie się zakończyło. 
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie imprezy, przede wszystkim rodzicom, uczniom i pra-
cownikom szkoły. 

Aleksandra Czmok, Janina Wilczek

Goście, goście…

W gminie Radzionków 
odpady wielkogaba-
rytowe są zbierane 

co miesiąc w wyznaczonych 
w harmonogramie wywozu 6 
punktach. Kontenery są usta-
wiane przez firmę w wyzna-
czonym w harmonogramie dniu 
do godziny 11.00, następnie są 
wywożone do godziny 14.00 
dnia następnego. Przedmiotowa 
akcja dotyczy tylko odpadów 
wielkogabarytowych tj. wszel-
kiego rodzaju odpadów, które ze 
względu na duże rozmiary i/lub 
wagę nie mieszczą się do przy-
domowego pojemnika na pozo-
stałe odpady np.: dywany, stoły, 
szafy, krzesła, sofy, wózki dzie-
cięce, materace, pościel, rowery, 
zabawki i inne przedmioty du-
żych rozmiarów. W zakres tych 
odpadów nie należy wliczać 
urządzeń zasilanych elektrycz-

nie, które powinny być zbiera-
ne oddzielnie i przekazywane 
do Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Elektrycznych i Elek-
tronicznych (w siedzibie firmy 
ALBA przy ul. Sikorskiego 5).
Zabrania się wrzucania do przed-
miotowych kontenerów worków 
bądź kartonów z odpadami ko-
munalnymi i odpadami niebez-
piecznymi. Tego typu odpady 
należy przekazać we własnym 
zakresie, firmie posiadającej sto-
sowne zezwolenia.
W związku z tym, iż w ostatnim 
czasie w kontenerach znajdo-
wały się różnego rodzaju odpa-
dy, które nie powinny tam być 
umieszczone, stąd też kolejnej 
zbiórce będą asystować strażni-
cy miejscy, których celem bę-
dzie skontrolowanie prawidło-
wości przebiegu przedmiotowej 
akcji.

Odpady gabarytowe

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Zie-
mia” w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej zaprasza na ko-
lejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 21 maja o godz. 

18.00 w restauracji „Figaro”. W programie znajdzie się wykład dr inż. 
Łucji Fukas – Płonka „Osady ściekowe – odpad czy surowiec?”. Na 
spotkaniu nastąpi również wręczenie nagród Lidera Segregacji Wio-
sny III edycji Programu „Moje Czyste Miasto”. Wstęp na spotkanie 
jest bezpłatny. Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu 032 289 49 
42 po godz. 13.00.

Kolejne spotkanie AEE

Do 29 kwietnia można było 
składać wnioski o przy-
znanie stypendiów sporto-

wych. Łącznie zostały złożone 24 
wnioski. Wkrótce zbierze się pię-
cioosobowa komisja stypendialna 
i podejmie w tej sprawie decyzję.
Przypomnijmy, że na ostatniej 
w ubiegłym roku sesji Rady Miasta, 
radni jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę w sprawie określenia warunków 
i trybu przyznawania, wstrzymy-
wania i pozbawiania oraz wysoko-
ści stypendiów sportowych w spo-
rcie kwalifikowanym za wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodo-
wym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym.
Stypendia sportowe są wyrazem 
uznania dla prezentowanego przez 
zawodników poziomu sportowego 
i osiągnięć w danej dyscyplinie 
sportu oraz formą pomocy dla 
podniesienia poziomu wyszkole-
nia. Mogą zostać przyznane za-
wodnikom reprezentującym Ra-
dzionków, osiągającym wysokie 
wyniki w sporcie kwalifikowanym 
we współzawodnictwie krajowym 
lub międzynarodowym, w dyscy-
plinach indywidualnych i grach 

zespołowych. Stypendium może 
otrzymać zawodnik spełniający 
jednocześnie poniższe warunki: 
reprezentuje w grach zespołowych 
barwy klubu sportowego mające-
go siedzibę na terenie Radzionko-
wa lub jest mieszkańcem Radzion-
kowa i uprawia indywidualną 
dyscyplinę sportu; uprawia dyscy-
plinę olimpijską; posiada licencję 
polskiego związku sportowego; 
uczestniczy w rozgrywkach eks-
traklasy, I, II i III ligi krajowej albo 
zajął miejsce od I do III w mistrzo-
stwach Polski lub zdobył puchar 
Polski albo posiada znaczące suk-
cesy międzynarodowe. Wniosek 
o stypendium może złożyć zawod-
nik ubiegający się o stypendium, 
stowarzyszenie kultury fizycznej 
lub klub sportowy, którego człon-
kiem jest ubiegający się o stypen-
dium zawodnik. Podstawę ustale-
nia wysokości stypendium stanowi 
przeciętne wynagrodzenie w roku 
poprzedzającym rok przyznania 
stypendium. Ostatecznie wyso-
kość stypendium uzależniona jest 
od osiągniętego wyniku sportowe-
go oraz kwoty zapisanej na ten cel 
w budżecie miasta.

Wnioski stypendialne

(ab)
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informa-
cji o swojej działalności, planach i zamierzeniach. Jed-

nocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być 
dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12).  Ko-
lejny numer „Kuriera” ukaże się w pierwszej połowie czerw-
ca. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty 
elektronicznej: kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą 
na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęci-
mia 42, 41-922, w terminie do 25 maja. Redakcja zastrzega 
sobie możliwość skracania nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

W dniu 15 kwietnia w V Liceum Ogólnokształcącym 
w Radzionkowie odbył się wykład dla uczniów 
klas trzecich na temat wojska lądowego w Polsce. 

Wykład prowadzili: porucznik Sebastian Kańtoch oraz star-
szy podchorąży Jan Michalski. Goście przyjechali z jednostki 
wojskowej w Tarnowskich Górach V Batalionu Chemicznego 
powstałego w 1995 r. Na wstępie przedstawili się i zapoznali 
nas z podstawowymi informacjami dotyczącymi Wojska Pol-
skiego i pracy w wojsku. 
Podczas wykładu została przedstawiona prezentacja multi-
medialna z bardziej szczegółowymi informacjami i zdjęciami. 
Wojsko w większości z nas kojarzy się z żołnierzami bądź z wy-
jazdami na wojnę, jednakże pan wykładowca zawód żołnierza 
przedstawił jako ciekawy, pełen przygód i doświadczeń. Praca 
w wojsku trwa tak jak każda inna, czyli osiem godzin. Ludzie 
mają przydzielone swoje stanowiska i zadania, ciągle się uczą 
i kształcą, mają organizowane kursy języka angielskiego. Aby 
wstąpić zawodowo do jednostki wojskowej i w niej służyć, 
wystarczy ukończenie gimnazjum, dobre zdrowie i sprawność 
fizyczna. Ważne również jest zaświadczenie o niekaralności 
i inne kwalifikacje niezbędne do objęcia danego stanowiska. 
Ogromną szansę rozwoju w wojsku mają zarówno mężczyźni 
jak i kobiety. Jednakże zanim to nastąpi, należy zdać jeszcze 
egzamin, który składa się z trzech części. W pierwszej części 
jest to egzamin sprawnościowy, w drugiej z języka angielskie-
go a w trzeciej jest to rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 
ogólną wiedzę kandydata. To, na jakie stanowisko kandydat 
przystąpi: oficera, czy podoficera, zależy również od studiów 
i stopni wojskowych. Jeśli ktoś marzy lub zamierza zostać 
żołnierzem, wystarczy złożyć wniosek w kancelarii jednostki 
wojskowej lub w wojskowej komendzie uzupełnień. Po zakoń-
czeniu wykładu przez pana porucznika i starszego chorążego 
rozdano nam ulotki zachęcające do przystąpienia do wojsk 
lądowych. 
Uważam, że wykład, który był przeprowadzony przez naszych 
gości, pozwolił bardziej pojąć wiedzę na temat wojska. Zajęcia 
były bardzo ciekawe i cieszę się, iż mieliśmy okazję dowie-
dzieć się wielu pożytecznych rzeczy.

Joanna Gabryś 
Kl. IIIb LO, kierunek dziennikarski

Szanowny Panie Burmistrzu, my niżej podpisani czytelnie pra-
cownicy SP ZOZ w Radzionkowie zwracamy się z prośbą o od-
czytanie na najbliższej sesji Rady Miasta Radzionków naszego 

pisma, które brzmi:
W związku z artykułami opublikowanymi w najnowszym Głosie Ra-
dzionkowskim oraz donosami anonimowymi dotyczącymi naszego 
SP ZOZ chcemy poinformować, że artykuły te dezinformują społe-
czeństwo, rozgłaszają plotki i szkalują nasze dobre imię, SP ZOZ-u, 
kierownictwa oraz pracowników pracujących w tejże przychodni. 
Osoba lub osoby, które tak wielce interesują się, a nie mają cywilnej 
odwagi podpisać się z imienia i nazwiska pod tymi donosami, prosi-
my o podanie adresu, żebyśmy mogli zaprosić do naszego SP ZOZ-u 
celem udzielenia informacji prawdziwych, a nie wyssanych z pal-
ca lub domniemywanych bzdurnych i niedorzecznych wiadomości 
tworzących złą atmosferę wokół nas. Chcemy Pana Poinformować, 
że nigdy nie było tak dobrej atmosfery pracy, jak w chwili obec-
nej, wszystko jest poukładane, a my jesteśmy szanowani i doceniani 
przez obecnego dyrektora. Jak Pan wie SP ZOZ nie był nigdy i nie 
jest dotowany przez Urząd Miasta i wszystkim wokoło trzeba po-
wiedzieć jeszcze raz głośno, że pieniądze dostajemy tylko od NFZ 
w ramach kontraktu i podpisanych umów. Jest Pan pierwszym Bur-
mistrzem, od którego otrzymaliśmy w tym roku dotację finansową 
przeznaczoną na przystosowanie budynku przy ul. Gajdasa 1 na 
przychodnię zdrowia, za co z góry dziękujemy. Widocznie komuś 
zależy, aby zepsuć dobre stosunki panujące w naszej przychodni, ale 
zapewniamy Pana jeszcze raz, że to wszystko propaganda mająca na 
celu przedstawić nas w bardzo niekorzystnym świetle. Równocześ-
nie dziwimy się, że tak szanowana gazeta jak Głos Radzionkowski 
drukuje takie niesprawdzone i niedorzeczne „głupoty”.

(lista nazwisk w oryginale listu)

Wyssane z palca

Dwudziestego pierw-
szego kwietnia w Ru-
dzie Śląskiej odbyła się 

uroczysta gala zorganizowana 
przez Śląski Bank Żywności, 
z którym nasza szkoła współpra-
cuje od dwóch lat. Dzięki temu 
kontaktowi, który zainicjowała 
i wciąż rozwija pani pedagog 
mgr Patrycja Słupik, możliwe 
jest spożywanie obiadów przez 
potrzebujących uczniów naszej 
szkoły, a także otrzymywanie 
przez nich paczek żywnościo-
wych. I tym razem zaangażowa-
nie we współpracę z Bankiem 
Żywności okazało się bardzo 
owocne. Celem plebiscytu było 

wyszukanie i docenienie ucz-
niów, którzy w miarę swoich 
możliwości osiągnęli sukces 
w rozmaitych dziedzinach swe-
go życia – sukces rozumiany 
niekoniecznie jako zdobywanie 
wysokich wyników w nauce, 
lecz także jako pokonywanie 
słabości, problemów, przecho-
dzenie pozytywnych przemian.
Zaszczytny tytuł „lidera postę-
pów” trafił do ucznia naszej 
szkoły Daniela Maruszczyka, 
a trzy koleżanki z jego klasy 
(Monika Ochman, Wiktoria 
Mazurkiewicz, Agata Czornik) 
otrzymały wyróżnienia. Na na-
szych bohaterów czekały dy-

plomy, smakowite pączki, a na 
Daniela także wspaniały rower 
i nagroda pieniężna do wykorzy-
stania w celach samorozwoju. 
Uczeń klasy III e jako zwycięz-
ca plebiscytu udzielił wywiadu 
dla gazety „Dziennik Zachodni”, 
a także wraz z Agatą i panią wy-
chowawczynią – mgr Mirosławą 
Wojtas oraz prezesem Banku 
Żywności wziął udział w progra-
mie emitowanym przez telewizję 
Sfera TV. Młodzież miała okazję 
wystąpić na żywo, opowiedzieć 
o swoich pasjach, zainteresowa-
niach – spisała się wspaniale! 
Przy okazji życzymy wszystkim 
uczniom radzionkowskich szkół, 

aby wytrwale dążyli do zamie-
rzonych celów, w miarę swoich 
możliwości pokonywali napoty-
kane w życiu trudności, a przez 
to rozwijali swą osobowość i sta-
wali się lepszymi ludźmi.

Wielkie podziękowania dla 
pani dyrektor mgr Weroniki Si-
tarz za wsparcie, radę i pomoc 
ofiarowaną przy tym projekcie 
oraz pani pedagog – mgr Patry-
cji Słupik, która towarzyszyła 
i wspierała uczniów przez cały 
ten uroczysty dzień i bez której 
owo przedsięwzięcie nie byłoby 
w ogóle możliwe.

Uczniowie Gimnazjum o. Ludwika Wrodarczyka nagrodzeni

Przyjechali żołnierze
do licealistów
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Wizyta w Serocku

Spotkanie sławnych absolwentów
We wtorek, 28 kwietnia w LO 

w Radzionkowie miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie. Tego 

dnia bowiem szkołę odwiedziło trzech jej 
sławnych absolwentów. Uroczystość zo-
stała zorganizowana z inicjatywy Andrzeja 
Stefańskiego, dziennikarza i byłego wie-
loletniego redaktora „Gazety Wyborczej” 
w Katowicach oraz byłego redaktora na-
czelnego „Gazety Stołecz-
nej”. W tym dniu w szkole 
pojawili się: rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. Karol Mu-
sioł, prodziekan Wydziału 
Biologii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza prof. dr 
hab. Joachim Cieślik oraz 
ksiądz dr hab. Jan Piotr 
Górecki. Warto dodać, 
że cała trójka uczęszcza-
ła przed laty do jednej 
klasy. Spotkanie zostało 
podzielone na kilka eta-
pów. Goście mieli okazję 
obejrzeć m.in. prezenta-
cję multimedialną, zło-
żoną ze starych fotografii 
oraz krótkich wywiadów 
przeprowadzonych z abi-

turientami. Absolwenci wzięli także udział 
w quizie z zakresu wiedzy szkolnej na 
poziomie maturalnym, w którym każdy 
z nich zdobył maksymalną ilość punktów. 
Szczególnym momentem spotkania było 
wprowadzenie na salę gości specjalnych 
– uczniów i nauczycieli z lat szkolnych 
trójki gości.
W spotkaniu wziął udział burmistrz Ra-

dzionkowa Gabriel Tobor, jego zastępca 
Krzysztof Kula oraz Barbara Dziuk, prezes 
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.
Po części oficjalnej, uczniowie radzion-
kowskiego liceum mieli możliwość poroz-
mawiania z trójką absolwentów.
Goście rozeszli się do poszczególnych 
klas, aby uczennice naszego liceum mogły 
z nimi przeprowadzić wywiady. Profesoro-

wie odpowiadali na py-
tania dotyczące śląsko-
ści, tradycji i  edukacji, 
między innymi przemian 
szkoły wobec cywiliza-
cyjnych zmian świata. 
Każdy z nich opowiedział 
nam o swoich zaintereso-
waniach i podróżach po 
Europie. Dowiedzieliśmy 
się, że są dumni ze swo-
ich śląskich korzeni, które 
bynajmniej nie przeszka-
dzały im w osiągnięciu 
sukcesów zawodowych. 
Na temat edukacji każ-
dy z profesorów miał 
odmienne poglądy, jed-
nak wszyscy zgodzili się 
z tym, że szkoła zmieniła 
się w dużym stopniu.

W dniach 1 – 3 maja 
p r ze ds t awicie le 
Urzędu Miasta Ra-

dzionków odwiedzili miasto 
Serock, położone w woje-
wództwie mazowieckim (po-
wiat legionowski). Okazją do 
spotkania były obchody ku 
czci św. Wojciecha oraz ob-
chody związane z 5. rocznicą 
przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Delacja z Ra-
dzionkowa przybyła na za-
proszenie burmistrza miasta 
Serock Sylwestra Sokolnic-
kiego oraz przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Artura 
Borkowskiego. Nasze miasto 
reprezentowali: przewodni-
czący RM Bernard Skibiński, 
jego zastępca Dariusz Wysy-
poł oraz sekretarz miasta Ru-
dolf Sobczyk.
Uczestnicy wzięli udział 
w uroczystej sesji Rady Miasta 
i Gminy Serock oraz w rozmo-
wach z komisarz Unii Euro-
pejskiej ds. Polityki Regional-
nej Danutą Hübner. Złożono 

również kwiaty na grobie ks. 
Jerzego Popiełuszki.
Przypomnijmy, że Radzion-
ków z miastem Serock łączy 
m.in. wizerunek św. Wojcie-
cha w herbie miasta. Delegacja 
z Radzionkowa miała już oka-
zję zwiedzić Serock we wrze-
śniu ubiegłego roku z okazji 
święta Darów Ziemi. Wizyta (ab)

była okazją do zapoznania 
się z funkcjonowaniem i za-
gospodarowaniem przestrzen-
nym miasta. Radzionkowscy 
delegaci poznali mocne stro-
ny gminy Serock, do których 
należą m.in. dobra promocja 
miasta oraz rozbudowana sieć 
współpracy partnerskiej z in-
nymi miastami. Warto dodać, 

że Serock może poszczycić 
się stworzeniem lokalnej toż-
samości, która w znaczący 
sposób przyczyniła się do zin-
tegrowania mieszkańców.
Obie strony wyraziły nadzieję, 
że współpraca pomiędzy mia-
stami będzie się nadal owoc-
nie rozwijać.
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

ZDJĘCIU?
Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? 
Weź udział w naszym konkursie. Napisz do 
czego służył i gdzie znajduje się widoczny na 
fotografii obiekt. Odpowiedzi proszę nadsy-
łać mailem na adres: kurier@radzionkow.pl. 
Na pierwsze dwie osoby czekają torby z miej-
skimi upominkami w tym zestawy książek.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU:
Metalowa tabliczka z napisem „Poległym 
– Pomordowanym” mieści się obok pomni-
ka poświęconego poległym podczas wojny 
mieszkańcom Rojcy, który znajduje się na 
placu przy tamtejszym starym kościele. Oso-
ba, która jako jedyna nadesłała prawidłową 
odpowiedź to Klaudia Głogowska. Zwycięż-
czyni gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. 
nr 13.

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2009 roku na XXXIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

Uchwałę Nr XXXIX/324/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2008 r. i udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Radzionków z tego tytułu;
Uchwałę Nr XXXIX/325/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
Uchwałę Nr XXXIX/326/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
Uchwałę Nr XXXIX/327/2009 w sprawie emisji obligacji miasta Radzionków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
Uchwałę Nr XXXIX/328/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
Uchwałę Nr XXXIX/329/2009 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
Uchwałę Nr XXXIX/330/2009 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radzionkowie;
Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Radzionków.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 
Sekretarz Miasta 

/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uchwała Nr XXXIX/324/2009
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2008 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Radzionków z tego tytułu. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust.3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków

Rada Miasta Radzionków
uchwala co następuje:

§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2008 r. udziela się Burmistrzowi Miasta Radzionków absoluto-
rium z tego tytułu.

§ 2.
Uchwała oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2008 r. wymagają opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibński
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Radzionków wzbogacił się 
o nowych mieszkańców. 
Przydzielono im mieszka-

nie na Księżej Górze, z własnym 
ogródkiem i placem do zabaw. 
Rodzina ta pochodzi z rodu 
Drewniaków, jest w całości stwo-
rzona z naturalnego drzewa, 
w pełni przyjazna środowisku 
i mieszkańcom.
Jednak radość mieszkańców 
Radzionkowa i samych Drew-
niaków nie trwała długo. Po nie-
spełna dwóch dniach na terenie 
Księżej Góry doszło do bezmyśl-
nego aktu wandalizmu. Rodzina 
Drewniaków została brutalnie 
zaatakowana. Nieznany sprawca zdemolował ogrodzenie oka-
lające teren należący do nowych lokatorów. Zniszczeniu uległ 
także największy wśród drewnianych – sam trzymetrowy Pino-
kio. Pozbawiony został tego, z czego słynie najbardziej – swojego 
długiego nosa. Nie rozumiemy, czym kierował się sprawca nisz-
cząc dzieło mieszkańca Radzionkowa, rzeźbiarza amatora pana 
Kazimierza Slotosza. W stworzeniu drewnianych postaci zaan-
gażowana była cała rodzina pana Kazimierza. Jest nam przykro 
i mamy nadzieję, że podobny los nie spotka pozostałych „miesz-
kańców” – Sierotkę Marysię i siedmiu krasnoludków. Jednak na 
wszelki wypadek na placu zabaw zamontowaliśmy kamery oraz 
czujnik ruchu z alarmem.

Nowi mieszkańcy

Na razie jest jeden, ale 
drugi powstanie jesz-
cze w tym roku. Mowa 

oczywiście o kortach. Wszyst-
kich miłośników tenisa ziem-
nego zapraszamy na nasz kort 
o nawierzchni sztucznej. To 
jedyna niepowtarzalna okazja, 
aby zagrać w tenisa na najwy-
żej położonym korcie na Śląsku 
(350 m n.p.m.) płacąc jedynie 
10 zł za godzinę. Na miejscu 

można również wypożyczyć 
rakiety i piłeczki do grania. Re-
zerwacja kortu pod numerem 
telefonu 032 286 63 48.
Dla porównania przedstawia-
my ceny kortów w okolicy:
Radzionków „Happy Match” 
– 20 zł (weekend 23)
Laryszów – 25 zł
Bytom – 20 zł
Tarnowskie Góry – 16 zł
Mosir Księża Góra – 10 zł

Czas na tenis

Pierwszy Sza-
chowy Turniej 
Miast o Pu-

char Burmistrza Ra-
dzionkowa odbył się 
w radzionkowskim 
Muzeum Chleba. 
Do rozgrywek stawi-
ło się aż 10 cztero-
osobowych drużyn 
z: Piekar Śl., Rudy 
Śl., Siemianowic Śl., 
Świętochłowic, Tarnowskich Gór, Kalet, Lublińca, Sosnowca, By-
tomia oraz Radzionkowa. Każda drużyna składała się z dwóch 
zawodników dorosłych oraz dwóch poniżej 18 roku życia. Za-
wodnicy zmagali się na 20 szachownicach ponad 5 godzin. 
Najlepszymi okazały się drużyny: I – Piekary Śl., II – Tarnowskie 
Góry, III – Lubliniec. Natomiast indywidualnie: Jan Plotecki z Tar-
nowskich Gór, Robert Maroń z Lublińca oraz Michał Jelonek 
z Piekar Śląskich.
Szczegółowe wyniki oraz zdjęcia z turnieju dostępne są na stro-
nie www.mosir.radzionkow.pl.

Szachowy Turniej Miast

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH
(szczegóły: www.mosir.radzionkow.pl)

8 maja (piątek) – SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE + BIEG 
OTWARTY
9 maja (sobota) – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
9 maja (sobota) – SZTAFETA POLSKA BIEGA
21 – 22 maja – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH
27 maja (piątek) – ZAWODY W LOTACH GOŁĘBI DLA UCZNIÓW 
RADZIONKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
26 maja – 1 czerwca – TURNIEJ MIAST I GMIN
9 – 10 czerwca – MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
„GIMNAZJADA” POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
13 czerwca (sobota) – VII MISTRZOSTWA RADZIONKOWA 
W ŻEGLARSTWIE
14 czerwca (niedziela) – MISTRZOSTWA MIAST 
W ŻEGLARSTWIE

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie na 
okres wakacji zatrudni osoby pełnoletnie w charakte-
rze: ratowników, kasjera oraz stażystów na Kąpielisku 

Miejskim na Księżej Górze. Podania należy składać w siedzibie 
MOSiR – Radzionków (Rojca) ul. Kużaja 17. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod tel. 032 388 87 80.

Zatrudnimy
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Sport

Zakończyły się rozgrywki 
młodzieżowe na wszyst-
kich szczeblach w woje-

wództwie śląskim. Dziewczęta 
po dobrych występach mogą 
odetchnąć i rozpocząć przy-
gotowania do nowego sezonu. 
Kończący się sezon jest dla na-
szego klubu wyjątkowym, ponie-
waż po raz pierwszy sekcja piłki 
siatkowej dziewcząt wystąpiła 
we wszystkich ligach prowadzo-
nych przez Śląski Związek Piłki 
Siatkowej w Katowicach. Repre-
zentantki nasze grały w lidze 
młodziczek, kadetek, juniorek 
i IV lidze kobiet, której rozgryw-
ki jeszcze się toczą (zakończenie 
IV ligi zaplanowano na koniec 
maja). W czerwcu 2008 r. do 
rozgrywek młodziczek w sezo-
nie 2008/2009, zgłosiło się 40 
klubów z całego województwa 
śląskiego, po pięciu etapach i ro-
zegraniu 24 meczów dziewczęta 
nasze uplasowały się na 31 miej-
scu, a pierwsze trzy miejsca za-
jęły zespoły: 1 miejsce – GS UKS 
Krzanowice, 2 miejsce – MKS 
Wodzisław Śląski, 3 miejsce 
– BKS Aluprof Bielsko Biała.
Nasze dziewczęta zajęły odległe 
miejsce, chociaż spoglądając na 
zespoły z innych grup, z którymi 
nasze wygrywały niejednokrot-
nie podczas turniejów poza ligo-
wych, los mógł ułożyć lepszy dla 
Radzionkowa scenariusz. Cie-
szymy się jednak, że dziewczę-
ta walczą i nie tracą pasji, którą 
w sobie noszą. Młodziczki pro-
wadzone przez trenerów Annę 
Niżewską i Iwonę Korczeską, 
występowały w składzie: Joanna 

Banek, Wiktoria Anczok, Nina 
Piechota, Patrycja Gryboś, Ju-
styna Białek, Martyna Gontarz, 
Paulina Baran, Iwona Gwóźdź, 
Magdalena Strzykała, Beata Ba-
daczewska, Patrycja Gruszka, 
Scharlotta Retat.
Kadetki walczyły w gronie 41 
drużyn z województwa śląskie-
go. Po pierwszym etapie rozgry-
wek, który zakończył się w po-
łowie stycznia br. Zarząd MKS 
Sokół Rojca Radzionków, podjął 
decyzję o wycofaniu drużyny 
z udziału w dalszych etapach. 
Dziewczęta grały w drugiej gru-
pie, plasując się po pierwszym 
etapie na piątym miejscu. Cztery 
pierwsze miejsca premiowane 
były awansem do gry o miejsca 
1 – 20 w województwie śląskim. 
Po zakończeniu rozgrywek li-
gowych pierwsze trzy miejsca 
zajęły zespoły: 1 miejsce BKS 
Aluprof Bielsko – Biała, 2 miejsce 
GS UKS Krzanowice, 3 miejsce 
MOSM Tychy.
Kadetki prowadzone przez tre-
nera Iwonę Korczeską, występo-
wały w składzie: Agata Logiewa, 
Joanna Banek, Wiktoria Anczok, 
Nina Piechota, Patrycja Gry-
boś, Justyna Białek, Martyna 
Gontarz, Paulina Baran, Iwona 
Gwóźdź, Beata Badaczewska, 
Hanna Hajda, Kinga Chmiela, 
Marzena Bator.
Drużyna kadetek rozegrała 
w pierwszym etapie 12 meczów, 
wygrywając cztery spotkania.
W  rozgrywkach ligi juniorek se-
zonu 2008/2009, uczestniczyła 
reprezentacja MKS Sokół Rojca 
Radzionków w składzie:

Agnieszka Adamek, Aleksandra 
Gałęziok, Joanna Krzykowska, 
Magdalena Logiewa, Katarzy-
na Toman, Katarzyna Horzela 
– kapitan, Karolina Orłowska, 
Magdalena Potempa, Paulina 
Szybiak, Magdalena Kubica, 
Agata Zjeżdżałka, Sandra Wicik 
(libero).
Rozgrywki ligi juniorek toczyły 
się systemem czteroetapowym 
– eliminacje, ćwierćfinały, pół-
finały i finał Mistrzostw Śląska. 
Do ligi zgłosiły się 23 drużyny. 
W pierwszym etapie juniorki 
z Radzionkowa uległy jedynie 
w spotkaniu z AZS Politechniką 
Częstochowską w Częstochowie 
po zaciętym meczu 3:2, wy-
grywając pozostałe 9 spotkań. 
Pierwsze miejsce, które zajęły 
premiowane było organizacją 
turnieju ćwierćfinałowego. Przy 
wsparciu Starosty Powiatu Tar-
nogórskiego Józefa Korpaka, 
zorganizowaliśmy w dniach 2 
– 4 stycznia br. w Liceum Ogól-
nokształcącym im. St. Staszica 
w Tarnowskich Górach turniej, 
w którym dziewczęta nasze za-
jęły drugie miejsce, a tym sa-
mym awansowały do półfinału 
MŚl. Kolejność: 1 miejsce MKS 
Płomień Sosnowiec 2 miejsce 
MKS Sokół Rojca Radzionków, 3 
miejsce AZS Politechnika Śląska 
Gliwice, 4 miejsce MKS Płomień 
Sosnowiec 2.
Sosnowiec został organizatorem 
drugiego półfinału. Dla nas pół-
finał odbył się w Bielsku Białej, 
w którym zajęliśmy trzecie miej-
sce, za BKS Aluprof Bielsko Bia-
ła i MOSiR Mysłowice. Te dwie 

drużyny w tej kolejności wygrały 
Mistrzostwa Śląska i awansowa-
ły do ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski, przechodząc kolejno 
do półfinałów i do finału, który 
w dniach 22 – 26 kwietnia odbył 
się w Mysłowicach. Juniorki MKS 
Sokół Rojca Radzionków po roz-
grywkach wojewódzkich zajęły 
ostatecznie 5 miejsce na Śląsku.
  Od połowy lutego br. juniorki 
wzmocnione seniorkami walczą 
w IV lidze, do której zgłosiło się 
18 drużyn z całego wojewódz-
twa śląskiego. Walka o awans 
do III ligi przebiega w trzech 
etapach – eliminacje, półfinały 
i finał. Pełny skład naszej repre-
zentacji w IV lidze stanowią:
Agnieszka Adamek, Aleksandra 
Gałęziok, Agata Jaroszek – roz-
grywające, Joanna Krzykowska, 
Magdalena Logiewa, Katarzy-
na Toman, Marzena Czeladzka 
– środkowe bloku, Katarzyna 
Horzela – kapitan, Karolina Or-
łowska, Magdalena Potempa, 
Paulina Szybiak, Magdalena 
Kubica, Agata Zjeżdżałka, Iwo-
na Korczeska, Jolanta Skorupa, 
Agnieszka Warmuszok – skrzyd-
łowe, przyjmujące, Agata Tom-
czyk i Sandra Wicik – libero.
W etapie eliminacyjnym – do 
końca kwietnia dziewczęta roze-
grały 10 spotkań, nie przegrywa-
jąc żadnego meczu. W dniach 
8 – 10 maja rozegrany zostanie 
turniej półfinałowy, a pomiędzy 
15 – 17 maja finał, mamy nadzie-
ję z naszym udziałem. Do III ligi 
awansują trzy najlepsze zespoły 
IV ligi.

B. Gałęziok

MKS „Sokół Rojca” Radzionków

Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa 
w lidze piłkarze Ruchu Radzionków 
z równym rozmachem radzą sobie 

z kolejnymi rywalami w rozgrywkach pucha-
rowych. A walczą nie tylko w Pucharze Pol-
ski, ale też w Pucharze Starosty Tarnogórskie-
go, w którym rywalizują nie tyle o nagrodę 
pieniężną, co  o możliwość zagrania meczu 
finałowego tych rozgrywek na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie.
O całkowitej dominacji Ruchu Radzionków 
w Pucharze Polski na szczeblu podokręgu 
Bytom świadczą wyniki – 7 maja o godzinie 
17:00 w finale tych rozgrywek Ruch Radzion-
ków zmierzy się… z drużyną rezerwową Ru-
chu Radzionków. Pierwszy zespół w półfina-

le rozgromił Gwarka Tarnowskie Góry 8:1, 
rezerwa zaś pokonała w stosunku 3:0 rywala 
z ligi okręgowej, Orła Nakło Śląskie. Naj-
prawdopodobniej będzie to pierwszy w hi-
storii klubu oficjalny mecz pomiędzy tymi 
zespołami. Jego stawką awans do Pucharu 
Polski na szczeblu wojewódzkim, w którym 
również zespół „Cidrów” uważany będzie za 
faworyta. Zwycięstwo w rozgrywkach woje-
wódzkich daje już możliwość grania z naj-
lepszymi w Polsce, by przypomnieć historię 
największego rywala Ruchu Radzionków 
ostatnich dwóch sezonów, GKS–u Tychy, 
który przechodząc podobną drogę, mierzył 
się w rozgrywkach Pucharu Polski z Wisłą 
Kraków.

28 kwietnia o 17.00 w ramach 1/4 finału Pu-
charu Starosty Tarnogórskiego Radzionko-
wianie zmierzą się w Zbrosławicach w tam-
tejszą Dramą. W tych rozgrywkach trudno 
wyobrazić sobie zwycięstwo jakiegokolwiek 
innego zespołu, niż Ruchu Radzionków, gdyż 
wszyscy jego rywale wywodzą się z niższych 
klas ligowych.
Trener Rafał Górak zapowiada bardzo po-
ważne podejście do rozrywek pucharowych. 
Teraz, kiedy awans do drugiej ligi niechyb-
nie stanie się wkrótce faktem, szkoleniowiec 
Ruchu Radzionków będzie mógł bez ryzyka 
ligowego większe siły niż zazwyczaj kiero-
wać do rozgrywek o Puchar Polski i o Puchar 
Starosty.

Rozgrywki Ruchu Radzionków
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Sport

W sobotę 18 kwietnia 
w CK „Karolinka” od-
był się pierwszy tur-

niej VIII Grand Prix Radzionkowa 
w szachach, który rozpoczął tym 
samym kolejny sezon szachowy 
w naszym mieście. Pierwszą 
niespodzianką był udział aż 42 
zawodników, z których poło-
wa nie przekroczyła jeszcze 18 
roku życia. Organizatorem cy-
klu Grand Prix w szachach jest 
Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, działające przy parafii św. 
Wojciecha w Radzionkowie i CK 
„Karolinka”. Turniej rozegrany 
został w siedmiu rundach z cza-
sem gry 15 minut na każdego 
zawodnika.
Walka w pierwszym turnieju 
była niezmiernie wyrównana 
a zwycięzcy poprzednich turnie-
jów Henryk Banasik, Stefan Pie-
troszek i Kazimierz Tchórzewski 
tym razem znaleźli swoich po-

gromców. Zwycięzcą pierwsze-
go turnieju VIII GP Radzionkowa 
w grupie open został Józef Noga 
zdobywając 6 pkt. Kolejne miej-
sca zajęli: Jan Widera (5 pkt), Pa-
weł Łęczycki (5 pkt), Jarek Pie-
trucha (5 pkt), Rafał Michalski 
i Andrzej Kostowski. 
Walka o zwycięstwo trwała do 
ostatniej rundy. Dopiero wygra-
na w ostatniej rundzie zapewniła 
Józefowi Nodze zwycięstwo. To 
chyba piąty turniej, w którym 
Jarek Pietrucha zajął czwarte 
miejsce, co spowodowało, że zo-
stał uznany za „króla czwartego 
miejsca”. Ze względu na dużą 
ilość zawodników poszczegól-
ne zawody będą rozgrywane 
w trzech kategoriach: open, do 
18 lat i do 12 lat. Bardzo dobrze 
radzili sobie młodzi szachiści 
– Paweł Łęczycki, Jakub Paw-
lak, Tomasz Bińkowski i Agata 
Bińkowska,  którzy w pojedyn-

czych partiach sprawili kilka nie-
spodzianek. W grupie do 18 lat 
zwyciężył Artur Globisz zdoby-
wając 3 pkt, a tuż za nim upla-
sowała się Agnieszka Łęczycka 
(3 pkt) i Marta Dulska (2 pkt). 
Natomiast w grupie do 12 lat naj-
lepszy był Jakub Pawlak (4 pkt). 
Kolejne miejsca zajęli: Jakub Li-
zak (3 pkt), Agata Bińkowska (3 
pkt), Tomasz Bińkowski (3 pkt ), 
Jakub Dybowski (3 pkt), Krzysz-
tof Grzesiek (3 pkt), Magdalena 
Kotula (3 pkt), Marek Nikodem 
(3 pkt).
Zawody prowadził i sędziował 
Rudolf Sobczyk. Cały turniej 
przebiegał w niezwykle spor-
towej atmosferze, a zawodnicy 
wykazali duże zdyscyplinowa-
nie. Cieszyć może duży udział 
dzieci i młodzieży w zawodach, 
z których aż 12 uczestników to 
zawodnicy poniżej 12 roku życia. 
Przypomnijmy, że cały cykl GP 

Radzionkowa składa się z czte-
rech turniejów, a zwycięzcą zo-
staje zawodnik, który w trzech 
turniejach zgromadzi najwięcej 
punktów.
Kolejne turnieje VIII GP Ra-
dzionkowa w szachach odbędą 
się: 6 czerwca, 19 września i 28 
listopada w CK Karolinka po-
czątek o godz. 9.30. 
Z kolei ostatni turniej Ligi Szkol-
nej Szkół Podstawowych Powia-
tu Tarnogórskiego odbędzie się 
w Tarnogórskim Centrum Kultury 
14 maja o godzinie 10.00.
Jednocześnie zapraszamy miło-
śników szachów w każdy wtorek 
od godz. 17.30 do CK „Karolin-
ka” (pokój 28) na rozwijanie swo-
ich zdolności szachowych.
Komplet rezultatów na stronie 
www.karolinka.art.pl.

Rudolf Sobczyk

Szturm młodych szachistów

Dukat
Ruchu Radzionków

Z okazji 90 – lecia Klubu 
Sportowego Ruch Ra-
dzionków w czerwcu 

tego roku ukaże się druga edy-
cja radzionkowskiego dukata 
lokalnego. „Cidry” wydane zo-
staną w dwóch wersjach: obie-
gowej o nominale 4 Cidrów 
i kolekcjonerskiej (srebrnej) 
o nominale 90 Cidrów. Monety 
zostaną wyemitowane w 30– 
tysięcznym nakładzie. Dukat 
srebrny ukaże się w nakładzie 
1000 sztuk.
Serdecznie zapraszamy punkty 
usługowo – handlowe z tere-
nu Radzionkowa do wpisania 
się na listę punktów honorują-
cych „Cidry”. Zgłoszenia pro-
simy zgłaszać poprzez e-mail: 
ks.ruch.radzionkow@neostra-
da.pl lub telefonicznie 032 387 
04 56.

Zarząd
KS Ruch Radzionków

W dniach od 1 do 3 maja 
miłośnicy sportów 
konnych mogli oglądać 

drugie Ogólnopolskie Zawody 
Jeździeckie w kategorii ujeżdże-
nia. Turniej odbył się w siedzibie 
Klubu Jeździeckiego „Lider” w Ra-
dzionkowie, gdzie dokładnie rok 
temu odbyły się pierwsze ogólno-
polskie zawody w tej kategorii.
Podczas konkursu w ujeżdżeniu 
zaprezentował się też najlepszy 
zawodnik radzionkowskiego Klu-
bu „Lider” – Mateusz Cichoń. 
Podczas tegorocznych zawo-
dów zdobył pierwsze miejsce 
w kategorii juniorów oraz mło-
dych jeźdźców. W kategorii „ma-
łej rundy” pierwsze miejsce zajęła 
Aleksandra Szulc ze sportowego 

klubu jeździeckiego „Golden 
Dream”, z kolei w kategorii „dużej 
rundy” zwyciężyła Olga Michalik 
z Lubelskiego Klubu Jeździeckie-
go. W kategorii „kuce” wygrała 
natomiast Dorota Urbańska re-
prezentująca klub „Master Film”.
Dla licznie zgromadzonej pub-
liczności, która przybyła na zawo-
dy, przygotowano bogaty program 
artystyczny. Sobotnie zmagania 
sportowców zakończył koncert 
Jana Skrzeka oraz pokaz sztucz-
nych ogni. W niedzielę natomiast 
w przerwie między kolejnymi za-
wodami, można było podziwiać 
występy zespołów tanecznych. 
Przygotowano też pokazy kaska-
derskie oraz karate.

(Juw)

II Ogólnopolskie Zawody
w Ujeżdżeniu

Dwudziestego drugiego 
marca w Katowicach od-
były się III Mistrzostwa 

Polski w Jodo. Głównym organi-
zatorem zawodów był Związek 
Kendo oraz Katowicki Klub Spor-
towy Bumeikan. Trzecie miejsce 
w rozgrywkach seniorów w ka-
tegorii mudan zajął mieszkaniec 
Radzionkowa, reprezentujący 
barwy katowickiego klubu Kamil 
Orciuch. Jest to pierwszy me-
dal czternastolatka wywalczony 
w rywalizacji seniorów, a zarazem 
jego największy sukces. Judo jest 
sportem kwalifikowanym, a dys-
cyplina jodo jest 6 dyscypliną, 
w której reprezentant Radzionko-
wa, Kamil Orciuch, zdobył me-
dal Mistrzostw Polski. Jodo jest 
współczesną odmianą japońskiej 
szermierki zwanej jojutsu. Walka 
prowadzona jest przy użyciu kija 
zwanego „jo”. Głównym jej ce-
lem nie jest jednak zadanie bólu, 
ale samoobrona i powstrzymanie 
przeciwnika przed atakiem.

Sukces
Kamila


