
Kurier Radzionkowski 7 (38) wrzesień 2010 1

nu
m

er
 7

 (3
8)

 w
rz

es
ie

ń 
20

10

1294 uczniów i  125 przed-
szkolaków z  pięciu ra-

dzionkowskich placówek oświato-
wych rozpoczęło nowy rok szkolny 
w  wyremontowanych i  ocieplonych 
budynkach. Dobiega właśnie końca 
termomodernizacja budynków, prze-
prowadzana na zasadzie partner-
stwa publiczno–prywatnego. Łącznie 
1   września rok szkolny rozpoczęło 
1591 uczniów w 68 klasach oraz 375 
przedszkolaków w 15  grupach. Inwe-
stycją termomodernizacji objęte zosta-
ły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
(Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum 
nr 2), Gimnazjum im. o. L. Wrodar-
czyka, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz 
Przedszkole nr 3. Roboty mają zakoń-
czyć się w połowie października tego 
roku, a  więc jeszcze przed rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego.
— Dla wyłonienia wykonawcy wybra-
liśmy sposób udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie dialogu konkuren-
cyjnego, który pozwolił szybko i skutecz-
nie przeprowadzić termomodernizację, 
a  jednocześnie nie obciążył znacznie 
aktualnego budżetu gminy. Z  dwóch 
podmiotów, które były zainteresowane 
współpracą w  ramach partnerstwa pu-
bliczno – prywatnego, wyłoniono spółkę 
Siemens z Warszawy.

Cieplej, ładniej
i oszczędniej!

Dokończenie na str. 3

Miło nam poinformować, że nasze 
miasto w ostatnim czasie zdobyło dwa 
prestiżowe wyróżnienia. Urząd Miasta 
Radzionków uhonorowany został Cer-
tyfikatem „Przyjazny samorząd 2008” 
oraz dyplomem w uznaniu za prowa-
dzenie przejrzystego i  kompletnego 
Biuletynu Informacji Publicznej  wśród 
gmin i miast województwa śląskiego. 
Szczegóły znajdą Państwo wewnątrz 
tego numeru Kuriera.

Prestiżowe
wyróżnienia

Radzionkowski spot telewizyjny za-
chęcający przedsiębiorców do 
inwestowania w  naszym mieście 

znalazł się w  piątce najlepszych filmów 
samorządowych na II Festiwalu Filmów 
Promocyjnych Miast i Regionów „Promo-
city 2010” w Gdyni. Prace były oceniane 
w  trzech kategoriach: spoty telewizyjne 
i filmy przeznaczone do prezentacji na tar-
gach i konferencjach oraz filmy przezna-
czone do prezentacji w internecie. Wśród 
ponad 40 zgłoszonych filmów 5  zyskało 
nominacje, w tym Radzionków. O naszym 
sukcesie świadczy fakt, że konkurowali-
śmy z takimi miastami jak Poznań, Lublin, 
Dąbrowa Górnicza oraz Urząd Marszał-

kowski Województwa 
Śląskiego. Uroczysta 
gala konkursowa, pro-
wadzona przez Ma-
cieja Orłosia, była 
okazją do zaprezen-
towania nominowa-
nych prac i  wręczenia 
statuetek „Złotego Promu”. Gala odbyła 
się 10  września w Teatrze Miejskim im. 
Witolda Gombrowicza w  Gdyni. Osta-
tecznie nagrodę otrzymał spot telewizyjny 
z Poznania. Dzięki nominacji w tym ogól-
nopolskim konkursie, Radzionków po raz 
kolejny zdobył rozgłos i uznanie.

(ab)

Prestiżowa nominacja

Bawiliśmy się na plantach

Nie lada atrakcje czekały na wszystkich, którzy w sobotę, 11 września 
przyszli na radzionkowskie planty (teren pomiędzy ulicą Skotnicką, 
a Zespołem Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy). Tego dnia 

po raz kolejny gościli u nas uczestnicy Parady Pojazdów Zabytkowych, a po 
raz pierwszy zorganizowano Piknik Militarny. Dokończenie na str. 10
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— Nadal czuje się pan tak mocno 
związany z Radzionkowem?
— Jeśli ktoś pokochał to miasto, jak ja 
kiedyś, to nie może się to już zmienić.
— A za co ta miłość i wierność?
— Za nic i za wszystko. To jest miasto 
z  charakterem. I  jeśli już koniecznie 
muszę deklarować „za co”, to powiem, 
że właśnie za charakter. Za klimat, 
a najbardziej chyba za ludzi, bo to oni 
go tworzą. Nasze hasło promocyjne 
„miasto ludzi z pasją” nie było wyszu-
kanym zabiegiem marketingowym, czy 
efektem pracy speców od wizerunku. 
Powstało spontanicznie, samo, z natu-
ralnej potrzeby nazwania tej społecz-
ności. U nas, mówię to jak najbardziej 
poważnie, każdy czuje się częścią 
wspólnoty. Mamy silne poczucie przy-
należności do grupy. Razem budujemy, 
razem z  się z  tego cieszymy, wspólnie 
rozwijamy pasje. 
— Choć głosy krytyki też się zdarza-
ją, to jednak większość mediów do-
strzega, że  w ostatnich latach miasto 
cechuje duża motywacja do rozwoju. 
Szybko się uczycie, jesteście otwarci 
na zmiany, dość elastyczni w  myśle-
niu i działaniu... Skąd w małej gminie 
taki potencjał?
— Właśnie ze wspomnianej pasji two-
rzenia i budowania. Również z szacun-
ku i  przywiązania do mieszkańców. 
Każdy z nas chce przeżyć dobrze swoje 
życie, a nie tylko je skonsumować. Dla-
tego się rozwijamy, doskonalimy. Dzięki 
temu budujemy lepsze miasto.
— Pańskim zdaniem, każda gmina ma 
potencjał?
— Tak. Jest wszędzie, gdzie się go ad-
ministracyjnie, odgórnie nie gasi. Tam, 
gdzie daje się mieszkańcom możliwość 
bycia samorządnymi, możliwość wypo-
wiadania się. Gdzie bierze się pod uwa-
gę ich zdanie. Tam jest potencjał, który 
potem przekłada się na sukcesy gminy. 
Gospodarze miasta, tzw. władza, nie 
może być głucha na to, czego oczekują 

mieszkańcy. W  Radzionkowie zawsze 
przychylnie patrzymy na to, jak ludzie 
się organizują, jak dyskutują, pytają, 
a  nawet upominają. Bo o  to właśnie 
chodzi. 
— A małym gminom jest łatwiej czy 
trudniej się rozwijać?
— Zależy, co oceniamy.
— Wybudujecie dwa place i od razu 
widać zmiany. W Tarnowskich Górach 
czy Bytomiu dwóch nowych skwerów, 
nikt nie zauważy...
— Więc trzeba budować na miarę po-
trzeb. Prawda, że w małych gminach ła-
twiej dostrzega się zmiany. Ale w małej 
gminie każda aktywność jest bacznie 
obserwowana (śmiech), komentowana 
i proszę mi wierzyć, zawsze budzi wiele 
dyskusji.
— To jaką pan widzi największą 
zmianę w  Radzonkowie, jaka zaszła 
w ostatnich czterech latach?
— Mógłbym wymienić wszystkie naj-
ważniejsze inwestycje, które realnie 
zmieniły miasto: przyjazna przestrzeń 
publiczna, plany budowy rynku, nowe 
skwery, inwestycje na Księżej Górze, 
nowoczesne boiska, place zabaw, wyre-
montowane szkoły, basen itd. Mógłbym 
też mówić o poprawie bezpieczeństwa, 
przyjaznym odbiurokratyzowanym, na 
ile to możliwe, urzędzie. Długo tak mógł-
bym wymieniać i  pewnie czas by nam 
się skończył, ale dla mnie najważniejsze 
jest to, że zwiększyło się zaangażowanie 
mieszkańców, że ludzie wreszcie poczu-
li, że są u  siebie. Mieszkańcy Radzion-
kowa z uznaniem podchodzą do zmian. 
Wreszcie po tylu latach mają gdzie się 
spotykać, spacerować. Cieszą się tym 
i bawią. Pani mi uwierzy, jeśli powiem, 
że przed kawiarnią na placu Letochów, 
czasem stoi kolejka, bo w środku nie ma 
już miejsc?
— Słyszałam. Gości też coraz wię-
cej. To chyba dobrze, że ci którzy 
niedawno opowiadali dowcipy o  Ra-
dzionkowie, teraz chętnie tu przyjeż-

dżają i to wcale nie po to, żeby z was 
pożartować...
— W czasie wakacji nasza Księża Góra 
biła rekordy popularności. W  szczyto-
wym dniu przyjechało 3 tysiące osób. 
To znaczy przyjechało pewnie więcej, 
ale tyle mogliśmy wpuścić do obiektu. 
— A  to już konkretnie pieniądze dla 
budżetu miasta...
— Pieniądze, które dalej inwestujemy. 
Ale nie o  tym chciałem mówić. Na 
chwilę wróćmy jeszcze do gości. Bo do 
Radzionkowa przyjeżdżają coraz czę-
ściej nie tylko po to, żeby odpocząć. 
Przyjeżdżają, żeby się od nas uczyć! 
Chyba warto się pochwalić, że jesteśmy 
pierwszą gminą w Polsce, która wyko-
rzystała nowe prawodawstwo i  prze-
prowadziła termomodernizację szkół 
w partnerstwie publiczno–prywatnym. 
Zrobiliśmy to zaraz po tym, jak pojawiła 
się taka możliwość. Miłe jest to, że inni 
gospodarze miast chcą czerpać z  na-
szych doświadczeń i  że my możemy 
inne gminy czegoś nauczyć. O tym, że 
jesteśmy otwarci, że naprawdę mamy 
pomysły i  wspomniany potencjał, 
świadczy też chyba spot promujący 
gminę na forum całego kraju.
— Ten, w  którym nosicie inwestora 
w lektyce?
— Tak. Był na tyle nowatorski i odważ-
ny, że trafiliśmy do Teleexpressu jeszcze 
przed pierwszą emisją. To jest prawdzi-
wa promocja! Potem przez dwa tygo-
dnie oglądali go widzowie popularnych 
komercyjnych stacji. Specjalne spoty 
trafiły też do stacji radiowych. Myślę, że 
znacznie jest teraz głośniej o Radzion-
kowie niż kiedyś.
— A  tak poważnie, co macie do za-
proponowania inwestorom?
— Sporo atrakcyjnych gruntów poło-
żonych bezpośrednio lub w  bliskim 
sąsiedztwie najważniejszych szlaków 
komunikacyjnych na Śląsku. Inwestor, 
który zainteresuje się miastem może 
też liczyć, że będzie potraktowany – jak 

Rozmowa z Krzysztofem Kulą, wiceburmistrzem Radzionkowa

Razem budujemy,
razem się cieszymy
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Dokończenie ze str. 1
Zobowiązała się ona wykonać roboty 
budowlane i zagwarantowała tzw. efekt 
ekonomiczny, czyli oszczędności w  zu-
życiu energii cieplnej i  elektrycznej — 
mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Umowa z  przedstawicielami firmy Sie-
mens została podpisana na początku 
marca. Zakłada ona zaprojektowanie 
robót budowlanych, wykonanie ich 
zgodnie z  dokumentacją projektową, 
a  także dziesięcioletnie zarządzanie 
obiektami. Przez 10 lat co roku, po 
okresie grzewczym, będzie dokonywa-
na weryfikacja uzyskanych oszczędno-
ści. Jeżeli będą one mniejsze od zakła-
danych, to firma będzie zobowiązana 
zapłacić gminie odszkodowanie, jeżeli 
większe od zakładanych, to korzyściami 
tymi dzielić się będzie gmina, Siemens 
oraz konkretna placówka, w  której te 
oszczędności wystąpią.
We wszystkich budynkach zostały ocie-
plone ściany i  stropodachy, wymienio-
na została stolarka okienna i drzwiowa. 
W  Liceum Ogólnokształcącym i  Gim-
nazjum im. o. L. Wrodarczyka zostały 
wykonane nowe węzły cieplne. W po-
zostałych placówkach zmodernizowano 
kotłownie gazowe. Modernizowane jest 
również oświetlenie. W każdej placów-
ce objętej termomodernizacją zostanie 
wdrożony komputerowy system zarzą-
dzania ciepłem i  oświetleniem, który 
umożliwi stały nadzór nad oświetleniem 
i systemem grzewczym uwzględniający 
planowanie, kontrolowanie i  właściwe 
gospodarowanie. Inwestycja kosztować 
będzie 8 977 574 zł. Kwota ta zawiera 
koszt robót inwestycyjnych oraz koszty 
użytkowania.

(ab)

Cieplej, ładniej
i oszczędniej!

w spocie – po królewsku. Zamiast lekty-
ki, dostanie „własnego” urzędnika, któ-
ry od początku do końca przeprowadzi 
go przez wszystkie procedury, pomoże 
w  formalnościach, uprości biurokrację. 
Pomożemy w tym, co przedsiębiorców 
zawsze najbardziej irytuje i zniechęca.
— Jakich inwestorów gmina 
potrzebuje?
— Dzięki inwestycjom mają powstać 
nowe miejsca pracy i  zwiększyć się 
przychody budżetu. Chcemy żeby 
w  gminie rozwijało się budownictwo 
wielo- i  jednorodzinne. Oddalimy już 
co prawda do użytku 51 mieszkań, 
ale to ciągle mało. Dlatego planujemy 
budowę kolejnych 60, które mogłyby 
zostać zamieszkane już w  2012 roku. 
Na razie szukamy zainteresowanych 
partnerstwem publiczno–prywatnym 
firm, które podjęłyby się z gminą tej in-
westycji. W  tym roku oddamy też do 
użytku 14 działek budowlanych prze-
znaczonych pod budownictwo jedno-
rodzinne. To dobre miejsca, żeby się na 
stałe osiedlić.

— Czy w pana planach na kolejne lata 
nadal jest Radzionków, czy może pa-
trzy pan już trochę szerzej na interesy 
miasta?
— Zawsze na pierwszym miejscu bę-
dzie dla mnie Radzionków. Chciałbym 
dalej realizować rozpoczęte prace i in-
westycje, jednak myślę też o  tym, że 
miastu bardzo przydałoby się wsparcie 
z  trochę innych miejsc: powiatu czy 
też województwa. Przecież wiele de-
cyzji strategicznych dla miasta, zapa-
da poza gminą. Myślę, że Radzionków 
przy wsparciu osób reprezentujących 
samorząd wojewódzki czy też powiat, 
miałby znacznie ułatwiony rozwój. Te-
raz interesy mieszkańców nie zawsze są 
brane pod uwagę poza gminą. Dlatego 
z  punktu widzenia tego, co do dobre 
dla mieszkańców, wspaniale byłoby, 
abyśmy mieli również na innych szcze-
blach samorządu swoich reprezentan-
tów. Ludzi, dla których Radzionków 
nigdy nie przestanie być ważny!

Rozmawiała:
(lid)

Inwestorom w Radzionkowie brakuje 
jedynie ptasiego mleka – oświadczył 
jeden z prelegentów na konferencji 

w  katowickim Altusie. Organizatorzy 
zareagowali błyskawicznie i  poczę-
stowali uczestników spotkania ptasim 
mleczkiem w czekoladzie.
W  Sali Turkusowej katowickiego biu-
rowca Altus odbyła się 6 września 2010 
roku zorganizowana przez Gminę Ra-

dzionków konferencja „Inwestycyjne 
tygrysy – czyli małe gminy z  wielkim 
potencjałem. Inwestuj w  Radzionko-
wie”. Na prowadzone przez prezentera 
telewizyjnego Marka Czyża spotkanie 
przybyło ponad 80 naukowców, biz-
nesmenów, bankowców, parlamen-
tarzystów i  samorządowców z  całego 
województwa śląskiego. 

Ptasie mleczko dla inwestorów

Dokończenie na str. 10

Podczas konferencji głos zabrali burmistrz Gabriel Tobor i eurodeputowany Jan Olbrycht
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Gabriel Tobor, Anna Wyrwol, Tadeusz Bączkowicz, Klaudiusz Siwiec, 
Henryk Brandenburg na gali IPH

Kilkaset osób przyglądało się modelom statków pływa-
jących w basenie kąpieliska na Księżej Górze w Ra-
dzionkowie. Pokaz zorganizowano z  okazji II Dnia 

Morza.
Modelarze z Koła Modelarskiego Ligi Obrony Kraju w Lę-
dzinach zaprezentowali 6 modeli pływających. Zrobione 
z  plastiku i  drewna miniatury statków i  łodzi wyposażone 
są w  silniki elektryczne i  spalinowe. Najszybciej sunął po 
wodzie mały ścigacz z  napędzanym metanolem silnikiem 
o  pojemności 3,5 cm sześciennych. Ta łódka wyścigowa, 
skonstruowana przez 56-letniego Marka Adamczyka, potra-
fi osiągnąć prędkość 60 km na godzinę.
— Z moimi łódkami startowałem już w modelarskich mistrzo-
stwach Polski, a w latach 80. byłem nawet wicemistrzem kra-
ju — mówi Marek Adamczyk. 
Widzowie obejrzeli także kaskaderskie popisy modeli sa-
mochodów oraz miniatury samolotów. Z  okazji II Dnia 
Morza wieczorem, 22 sierpnia na Placu Letochów – Forum 
Miejskim, z  koncertem szant wystąpił zespół z  Bytomia 
Happy Crew. Impreza zorganizowana po raz drugi nawią-
zuje do międzywojennych tradycji świętowania związków 
Polski z morzem oraz wodowania w 1972 roku statku m/s 
Radzionków.

(BR)

Słoneczny Dzień Morza

Cukiernia – Piekarnia 
Tadeusz Bączkowicz 
oraz AG – ROLBUD 

Sp. J. to laureaci tegorocz-
nego wyróżnienia „Spiżo-
wy Jorg”, które po raz drugi 
przyznane zostało przed-
siębiorcom promującym 
nasze miasto w  regionie. 
Wręczenie statuetek odby-
ło się 28   sierpnia podczas 
uroczystej gali Izby Przemy-
słowo – Handlowej w  Tar-
nowskich Górach. Statuetki 
wręczył burmistrz Radzion-
kowa Gabriel Tobor.
Przypomnijmy, że wyróż-
nienie „Spiżowy Jorg” przy-
znaje Kapituła na podstawie 
wniosku złożonego przez 
organizacje pozarządowe 
lub co najmniej dziesięcio-
osobową grupę osób fizycz-
nych. Tegoroczni laureaci to 
firmy, które dysponują spo-
rym potencjałem przedsię-
biorczości i  kreatywności. 
Są również wizytówką re-
gionu i  przyczyniają się do 
poprawy wizerunku wśród 
śląskiej społeczności.
Pierwszego z  laureatów – 
Cukierni i Piekarni Tadeusz 
Bączkowicz nie trzeba chy-
ba nikomu przedstawiać, 
bowiem firma jest znana 
w  całym Radzionkowie 

i  nie tylko. Za nadrzędny 
cel swojej działalności przy-
jęła dostarczanie swoim 
klientom najwyższej jakości 
zdrowego i smacznego pie-
czywa oraz wyrobów cu-
kierniczych. Firma posiada 
sześć sklepów zlokalizowa-
nych w Radzionkowie i Tar-
nowskich Górach. Cukiernia 
– Piekarnia Bączkowicz wy-
pracowała sobie przez lata 
uznanie w branży i zdobyła 
w  tej dziedzinie wiele na-
gród i  wyróżnień. W  tym 
roku firma obchodzi 100 – 
lecie swojej działalności.
Z kolei firma AG – ROLBUD 
Sp. J. zajmuje się usługami 
transportowymi oraz posia-
da własną brygadę specjali-
zującą się w  dociepleniach 
budynków. Jej głównym po-
lem działalności jest jednak 
handel szerokim asortymen-
tem materiałów budowla-
nych. Obecnie spółka dys-
ponuje sporym potencjałem 
magazynowym, własnymi 
środkami transportu oraz za-
ładunku, dzięki czemu moż-
liwe jest szybkie zaspoko-
jenie potrzeb klientów bez 
konieczności korzystania 
z usług firm zewnętrznych.

Opr. (ab)

Spiżowy Jorg na bis

Informujemy, że 24 sierpnia br., Uchwałą Zarządu Okręgowe-
go PiS w Gliwicach, powołano Komitet Gminny Prawa i Spra-
wiedliwości w Radzionkowie. Obowiązki Pełnomocnika Posła 
Wojciecha Szaramy powierzono panu Józefowi Holewie.

Komitet PiS w Radzionkowie

Komitet PiS

Zakończyła się dwuletnia kadencja Społecznej Komi-
sji Mieszkaniowej. Burmistrz miasta powołał swoim 
zarządzeniem nowy organ w następującym składzie: 

Erhard Reiss – członek, Eugeniusz Marek – członek, Stefan 
Bijak – członek, Jan Kremiec – członek, Tomasz Machoń 
– członek, Władysław Twardowski – członek, Tomasz Go-
ściniak – członek.
Przypomnijmy, że celem Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
jest współdziałanie z burmistrzem miasta i komórką Urzędu 
Miasta odpowiedzialną za gospodarkę mieszkaniową w gmi-
nie Radzionków w zakresie prawidłowego gospodarowania 
gminnym zasobem mieszkaniowym.

(ab)

Nowy skład komisji mieszkaniowej
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W  ubiegłym roku 
nasi radni uchwa-
lili Studium Uwa-

runkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Radzion-
ków. Aktualnie trwają prace 
nad zmianami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, w  którym 
uwzględnione zostaną także 
poprawki zgłoszone przez 
mieszkańców gminy. Od 
5  do 25 sierpnia br. projekt 
zmiany planu wystawiony 
był do publicznego wglądu 
w  radzionkowskim Urzędzie 
Miejskim. Do 8 września br. 
można było składać uwagi na 
piśmie. 
Natomiast 19 sierpnia br. od-
była się w  sali sesyjnej UM 
w  Radzionkowie publiczna 
dyskusja.
Na spotkanie, w  którym 
uczestniczyli wiceburmistrz 
Radzionkowa Krzysztof Kula 
i  Dariusz Szopa, kierownik 
Referatu Mienia i  Zagospo-
darowania Przestrzennego 
radzionkowskiego UM oraz 
Grażyna Szymańska, głów-
ny architekt zmiany planu, 
reprezentujący Przedsię-
biorstwo Projektowania Stu-
diów, Usług i  Realizacji Ter-
plan w Katowicach, przyszło 
8  mieszkańców. 
Wiceburmistrz Krzysztof 
Kula poinformował o tym, że 
wpływ na kształt planu mają, 
oprócz mieszkańców staro-
sta, wojewoda, marszałek 
województwa, konserwator 
zabytków i instytucje ochrony 
środowiska. O  już uwzględ-
nionych zmianach opowie-
działa Grażyna Szymańska 
z  firmy, która opracowała 
Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego 
Gminy Radzionków. Miesz-
kańcy dowiedzieli się, m.in. 
że: zmniejszona została stre-
fa ochrony konserwatorskiej 
i  dotyczy tylko budynków 
zlokalizowanych w  stre-

fie przy ul.   Męczenników 
Oświęcimia i   św.   Wojcie-
cha, zabudowa może sięgać 
5 kondygnacji, obwodnica 
ominie teren Szkały, łączone 
i  wytyczane na nowo będą 
działki przy ul. Słowackiego 
i  Norwida, wielkość parkin-
gów przed domami zależy 
od wielkości mieszkań.
Właśnie sprawy miejsc po-
stojowych przy ul. Zejera 
dotyczyło pierwsze pytanie 
zadane przez mieszkańca. 
— Uwzględniliśmy w  planie 
uwarunkowania komunika-
cyjne. Dojazdowa droga pu-
bliczna ma 10 m szerokości, 
uwzględniając chodnik, par-
king i pasy jezdni. Wewnętrz-
na droga ma 6 m szerokości 
— odpowiedziała Grażyna 
Szymańska. 
Kolejne pytanie dotyczyło 
wysokości zabudowy przy 
ul. Wopistów. Według planu 
nowe budynki dostosowa-
ne muszą być do wyglądu 
sąsiednich. 
— Aby nie było tak, że jeden 
ma dach spadzisty, inny płaski 
— wyjaśniała architekt.
Sporo wątpliwości miesz-
kańców, którzy obawiają się 
patologii, wywołał zamiar 
wybudowania mieszkań so-
cjalnych przy ul. Nieznanego 
Żołnierza. — To nie będzie 
getto. Dopuszczamy zabudo-
wania komunalne, żeby ludzie 
mieli gdzie mieszkać. Mamy 
300 wniosków o  mieszkania 
i tylko 10 procent wolnych te-

Zagospodarować przestrzeń miasta

renów gminnych — uspokajał 
Krzysztof Kula. 
Rozmowa dotyczyła także 
połączenia ul. Nieznanego 
Żołnierza z  obwodnicą i  in-
nymi drogami oraz budowy 
kanalizacji w  tym rejonie. 
Jedna z  pań dopytywała, 
czy może zabudować swoją 
działkę przy granicy Radzion-
kowa i Suchej Góry. 
— Dla tego terenu dopusz-
czamy obiekty gospodar-
cze towarzyszące zabudo-
wie np. garaż — brzmiała 
odpowiedź.
Po uwzględnieniu uwag ze-
branych mieszkańców, Miej-
scowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy 
Radzionków radni uchwalą 
30 września br. na sesji ra-
dzionkowskiej RM. Zacznie 
obowiązywać po zatwierdze-
niu przez wojewodę śląskiego 
i opublikowaniu w Dzienniku 
Wojewódzkim, czyli orienta-
cyjnie do końca listopada br.

(BR) 

Publiczna dyskusja

Gmina Radzionków 
otrzymała certyfikat 
„Przyjazny Samo-

rząd” przyznany za współ-
pracę administracji lokalnej 
z  23 organizacjami poza-
rządowymi działającymi 
w mieście.
W rankingu gmin opracowa-
nym na podstawie „Monito-
ringu współpracy urzędów 
z  sektorem pozarządowym 
2008” Radzionków dostał 
cztery i  pół gwiazdki na 
pięć możliwych. Minister-
stwo Pracy i  Polityki Spo-
łecznej oraz Stowarzyszenie 
Klon/Jawor przeprowadziły 
badanie w drugim kwartale 
2009 roku i oceniły pozycję 
gmin w  postaci gwiazdek, 
podobnie jak w klasyfikacji 
hoteli czy restauracji. Na 
2245 gmin, które wypełni-
ły ankiety i  uczestniczyły 
w  rankingu, tylko dwu-
nastu organizatorzy przy-
znali po pięć gwiazdek. 
Oceniane były: współpra-
ca finansowa, partnerskie 
i  wspierające formy współ-
pracy pozafinansowej oraz 
funkcjonowanie programu 
współpracy.
Audyt współpracy urzędów 
z  sektorem pozarządowym 
przeprowadzany jest co 
roku. Obecnie Stowarzy-
szenie Klon/Jawor oraz Mi-
nisterstwo Pracy i  Polityki 
Społecznej kończą monito-
ring za 2009 rok.

(BR)

Cztery 
i pół gwiazdki
dla magistratu
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WYDAWNICTWO KA

O  problemach braci 
górniczej i wyzwa-
niach stojących 

przed naszym miastem 
z  burmistrzem Radzion-
kowa Gabrielem Tobo-
rem rozmawiali 8 września 
członkowie Stowarzyszenia 
w Obronie Praw Emerytów 

Rozmawiali o górnictwie

i  Rencistów Górniczych 
w Radzionkowie. 
Spotkanie otworzył pre-
zes stowarzyszenia Wła-
dysław Twardowski, który 
na początku przedstawił 
raport dotyczący zjawiska 
wykluczenia społecznego 
w  górnictwie. Coraz czę-

ściej bowiem problem ten 
dotyka również górników 
tracących swoje miejsca 
pracy z  powodu likwida-
cji kopalń. I  chociaż raport 
omawiał zagadnienie na 
przykładzie Wodzisławia 
Śląskiego i gminy Czerwion-
ki – Leszczyny, to można 
odnieść go także do nasze-
go regionu, gdzie w  ostat-
nich latach zamknięto kilka 
kopalń. Burmistrz obiecał, 
że w  przygotowywanej 
właśnie przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 
strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, 
kwestia wykluczenia spo-
łecznego górników zostanie 
wpisana. Pozwoli to opra-

cować specjalne programy 
pomocowe. 
W  dalszej części spotkania 
omówiono kwestię deputa-
tów węglowych, należnych 
górnikom, którzy stracili 
pracę. Poruszono również 
kwestię wypłat zaległych 
wynagrodzeń. Obecny na 
spotkaniu Andrzej Sławik, 
prezes Związku Praco-
dawców Aglomeracji Gór-
nośląskiej obiecał pomoc 
i  interwencję w  tej spra-
wie. W  trakcie spotkania, 
wręczono burmistrzowi pa-
miątkowe zdjęcie górników 
z Radzionkowa w galowych 
strojach.

(ŁK)

Po raz czwarty miesz-
kańcy Radzionkowa 
uczestniczyć będą 

w  imprezach zorganizowa-
nych z okazji Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu.
Już w  sobotni poranek 
18  września br. rozpocznie 
się na Księżej Górze wy-
ścig rowerowy. Zapisy przy 
wejściu do parku potrwają 
od godz. 10.00 do 11.00. 
Uczestnicy zawodów po-
dzieleni zostaną na grupy 
wiekowe do 13  lat i od 13. 
do 18. roku życia. Osobno 
ścigać się będą dziewczęta 
i chłopcy.
Młodsi raz okrążą park, 
starsi pojadą 3-kilometro-
wą trasą. Na mecie wyścigu 
o  godz. 13.00 zwycięzcy 
otrzymają puchary, dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Dla 
najmłodszych kolarzy będą 

dla dzieci będzie projekcja 
o godz. 17.00 filmu „Czaro-
dziejka Lilli: smok i magicz-
na księga”.

Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu 
organizowany jest w Polsce 
od 2002 roku przez Mini-
sterstwo Ochrony Środo-
wiska. W  trakcie imprezy, 
która jest odzewem na ne-
gatywne skutki ruchu sa-
mochodowego w miastach, 
można testować i  wpro-
wadzać nowe rozwiązania 
ulepszające komunikację 
pieszą oraz rowerową. Jest 
to również promocja mia-
sta przyjaznego środowisku 
naturalnemu i  atrakcyjnego 
dla inwestorów.

(BR) 

O wyższości podróżowania rowerem

upominki.
— Chcemy w  ten sposób 
zachęcić ich do udziału 
w  przyszłości w  wyścigach 
kolarskich — wyjaśnia Mi-
rosław Pawłowski, koordy-
nator wyścigu ze Stowarzy-
szenia „Damy Radę”, które 
jest współorganizatorem ko-
larskiej imprezy na Księżej 
Górze.  
W niedzielę 19 września na 
placu przed Centrum Kultu-

ry „Karolinka” o godz. 15.00 
rozpoczną się gry i zabawy 
dla dzieci, które przyjadą na 
hulajnogach lub rowerach.
— Będą także wykłady 
o  wyższości pojazdów na-
pędzanych siłą mięśni ludz-
kich nad silnikowymi — in-
formuje Daniel Ryciak z CK 
„Karolinka”, współorganiza-
tora imprezy. Nie zabraknie 
konkursów ruchu drogo-
wego. Dodatkową atrakcją 
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Zawody skateboar-
dowe były główną 
atrakcją oficjalnego 

otwarcia skateparku w Ra-
dzionkowie, które odbyło 
się 22 sierpnia. Licznie zgro-
madzona publiczność miała 
niepowtarzalną okazję oglą-
dać najlepszych skaterów 
w akcji. Każdy zawodnik 
prezentował swoje umie-
jętności w trakcie dwóch 
przejazdów, z których każ-
dy trwał 75 sekund. Spo-
śród kilkunastu uczestników 
najciekawsze tricki wykonał 

Skateboardowe
tricki na otwarcie

Mirek „Stanlej” Stanek. Na 
podium znaleźli się również 
Tomek „Kosiu” Kłos i Woj-
tek Kiryk. Na zwycięzców 
czekały nagrody pieniężne 
i rzeczowe. Ponadto To-
masz Gościniak ufundował 
dla zwycięzcy zawodów 
deskorolkę.
Przypomnijmy, że radzion-
kowski skatepark znajduje 
się przy ul. Sikorskiego (tuż 
za Zespołem Szkół Podsta-
wowo – Gimnazjalnych). 
Wyposażony jest w ele-
menty, które pozwalają na 
wykonywanie różnych akro-
bacji. Są to m.in. grindboxy, 
poręcze, ławeczki, schody 
i london gap. Oprócz tego 
skatepark posiada duży pół-
okrągły quater pipe, któ-
ry służy do wykonywania 
m.in. wyskoków i ślizgów. 
Inwestycja, która od same-
go początku konsultowana 
była z młodzieżą, w cało-
ści sfinansowana została ze 
środków własnych gminy 
Radzionków.

(ŁK)

Wśród 22 projektów zgłoszonych do konkursu na 
„Najlepszą przestrzeń publiczną” znalazło się Fo-
rum Miejskie w Radzionkowie. 

Organizatorami konkursu „Najlepsza przestrzeń publicz-
na” pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego są 
Zarząd Województwa Śląskiego oraz katowickie oddziały 
Stowarzyszenia Architektów Polskich i  Towarzystwa Urba-
nistów Polskich. W bieżącym roku do  konkursu zgłoszono 
22 projekty. O zwycięstwie w konkursie zadecydują inter-
nauci, którzy na stronie internetowej mogli do 15 września 
2010 roku kliknięciem przyznać wybranemu projektowi od 
1 do 3 punktów. W ubiegłym roku w głosowaniu uczestni-
czyło 4  tys. osób. Nagrody przyzna także Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego. Wręczenie nagród odbędzie się jesienią 
podczas Śląskich Dni Architektury. Zwycięzcy nominowani 
zostaną do ogólnopolskiego „Konkursu TUP na najlepiej za-
gospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce”.

(BR)

Internauci ocenią
Forum Miejskie

Pięćdziesiąt nowych licencji na wykonywanie transpor-
tu drogowego taksówką na terenie Radzionkowa bę-
dzie wydanych w 2011 roku. Tak zadecydowali radni, 

podejmując podczas wrześniowej sesji RM uchwałę w spra-
wie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie trans-
portu drogowego taksówką w przyszłym roku.
Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym Rada Gminy 
określa na dany rok kalendarzowy, nie później niż do 30  li-
stopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do 
wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji 
zrzeszających miejscowych taksówkarzy oraz organizacji, 
których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.
Wydanie uchwały, która jest aktem prawa miejscowego, 
umożliwia gminie wpływanie na lokalny rynek transportowy 
i możliwość jego regulowania w drodze norm prawnych pra-
wa miejscowego. Skutki takiej lokalnej regulacji rynku mogą 
wpływać pozytywnie na przedsiębiorców, poszerzając licz-
bę osób wykonujących ten rodzaj przewozów, pozwalając 
im na wykonywanie tego rodzaju transportu oraz gwarantu-
jąc zarazem miejsca pracy i dochody.

(ab)

Nowe licencje

Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez Urząd 
Miasta Radzionków po raz kolejny uznany został za 
najlepiej prowadzony BIP wśród gmin i miast woje-

wództwa śląskiego. Zaszczytny tytuł przyznany został przez 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”. Eksperci 
uznali radzionkowski BIP za najbardziej przejrzysty i  kom-
pletny. Dodajmy, że od kilku już lat katowickie stowarzysze-
nie „Bona Fides” prowadzi swój ranking w ramach projektu 
„Monitoring wywiązywania się urzędów gmin województwa 
śląskiego z prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej”, 
który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

(ŁK)

Nasz BIP najlepszy!
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Mirosława Żak, 
bardziej ak-
torka niż 
piosenkarka. 

I  bardzo dobrze. Nie ma 
w Jej głosie krzty kokieterii, 
nie ma w Jej głosie plastiko-
wych dźwięków. Jest praw-
da i słowo, a słowo jest dla 
niej najważniejsze. Na kon-
cercie będzie można usły-
szeć interpretacje bardzo 
różnych tekstów. Jest to ko-
lejna próba odpowiedzi na 
pytania dotyczące natury 
moralnej. Choć można tu 
znaleźć bardzo różnorodny 
w formie i treściach styl, to 

W czwartek, 23 września w Centrum Kultury 
„Karolinka” odbędzie się koncert promujący 
płytę „Bez odpowiedzi” Mirosławy Żak oraz 
pokaz fabularnego filmu Roberta Glińskiego 
„Benek” (z  Mirosławą Żak w  głównej roli 
kobiecej).

Benek i Mirosława Żak
jednak repertuar zespołu 
pozostaje wierny poetyc-
kim klimatom. Zmienny 
nastrój utworów wyma-
ga od słuchacza skupienia 
i  wyobraźni, których przy 
piosence artystycznej nie 
może przecież zabraknąć.
Zagrają w składzie:
Mirosława Żak – śpiew
Wiesław Ciecieręga 
– gitara,
Grzegorz „Greg” Jędrze-
jowski – bass,
Klaudiusz Jania – piano, 
trąbki.

Film Roberta Glińskiego 
„Benek” w  czerwcu bie-
żącego roku pojawił się na 
ekranach polskich kin. Ta 
produkcja to nagrodzony 
między innymi na Festi-
walu Polskich Filmów Fa-
bularnych w  Gdyni obraz, 
którego akcja rozgrywa się 
na Śląsku (zdjęcia do filmu 
powstawały między innymi 
w  Bytomiu, Piekarach Ślą-
skich, Zabrzu). Scenariusz 
w  tragikomiczny sposób 
opowiada historię górnika, 
który zwalnia się z  kopal-
ni, bierze wysoką odprawę 

i  zaczyna życie od nowa. 
W  Kinie „Karolinka” film 
pojawi się w ramach cyklu 
„Czwartkowy seans”.
W filmie główne role zagra-
li aktorzy pochodzący ze 
Śląska – w  tym – radzion-
kowianka Mirosława Żak. 
Pokaz filmu poprzedzi re-
cital aktorki zapowiadają-
cy album. Autorem muzy-
ki zawartej na krążku jest 
Wiesław Ciecieręga.

Początek tego dwuczęścio-
wego wieczoru o  godz. 
19.30. Bilety w cenie 10 zł 
do nabycia w Impresariacie 
ośrodka. Impreza dedyko-
wana Kongresowi Kultury 
Województwa Śląskiego 
2010.

2 października 2010, 
sobota, godz. 16.00
Kino Karolinka
„Ryś i Spółka”
W wersji polskiej wystąpili:
Marcin Hycnar – Ryś 
Ryszard
Julia Kamińska – Rysia Krysia
Artur Dziurman – Warczak
Mariusz Pudzianowski 
– Duży
Jerzy Kryszak – Leon 
Kameleon
Jarosław Kret – Krecik
Brygida Turowska – Koza 
Beata
Joanna Węgrzynowska – 
Cybińska – Jastrzębica Olga
Joanna Jeżewska – Rózia
Beata Pawlikowska 
– Naukowiec
 
2 października 2010, 
sobota, godz. 18.00
Kino Karolinka
Saga „Zmierzch”: 
„Zaćmienie”
obsada:
Kristen Stewart jako Bella 
Swan
Robert Pattinson jako 
Edward Cullen
Taylor Lautner jako Jacob 
Black
Nikki Reed jako Rosalie 
Cullen
Dakota Fanning jako Jane
Cameron Bright jako Alec
Daniel Cudmore jako Felix

14 października 2010, 
czwartek, godz. 19.30
Czwartkowy seans 
w kinie Karolinka
„Co nas kręci, co nas 
podnieca”
reżyseria: Woody Allen
scenariusz: Woody Allen
Obsada:
Melody: Evan Rachel Wood
Randy James: Henry Cavill
Marietta: Patricia Clarkson
Boris Yellnikoff: Larry David
Joe: Michael McKean

Bilety w cenie 10 zł do na-
bycia w Impresariacie.
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Grupa MoCarta określana mia-
nem „kabaretowego boysbandu 
smyczkowego” to wybitnie zdolni 
muzycy z ogromnym poczuciem 

humoru. Ich skecze polegają głównie na za-
bawie wszelkiego rodzaju muzyką. Wyma-
gają od widza znajomości podstawowych 
melodii jak „Gdy strumyk płynie z  wolna” 
czy najnowszego utworu „Ich Troje”. Przy-
chodzi im to łatwo, jakby naturalnie, co spra-
wia, że przyjemnie się patrzy na ich występ. 
Są zabawni i błyskotliwi. Na ich występach 
nikt się nie nudzi.
Zespół tworzy czterech absolwentów Aka-
demii Muzycznej w  Warszawie i  Łodzi. Fi-
lip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk 
i Bolek Błaszczyk.
W marcu 2010 Grupa MoCarta obchodziła 
jubileusz 15-lecia działalności artystycznej. 
A  że rok jubileuszowy wciąż trwa będzie 
okazja by złożyć im życzenia osobiście… 
w „Karolince”.
Z  cyklu: „Momentami wierszem” – „Tło 
i  skutki” – autor Artur Andrus. Dzieło 
powstało na koncert jubileuszowy grupy 
MoCarta. 
„Nic przypadkiem się nie zdarza
Nie ma przypadkowych dni
Otóż według kalendarza
Grupa MoCarta powstała dokładnie w:
535. rocznicę rozpoczęcia oblężenia Malborka
Niech im złoto i diamenty sypią się do worka!
310. rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha,
Wiadomo, że „Bacha” to rym do „flacha”,
a „jeden Bach” to do „kilku flach”!
146. rocznicę pobicia armii piemonckiej
przez austriacką dowodzoną przez Josepha 
Radetzky’ego,
Żeby Im wszyscy najlepsi życzyli Wszystkiego 
Najlepszego!
69. rocznicę powstania klubu sportowego 
„Broń Radom”,
Żeby zawsze byli wierni swoim kwasom 
i zasadom!
52. rocznicę nieudanego zamachu na Adolfa 
Hitlera,
O cholera!
50. rocznicę udanego wysadzenia w powietrze 
pancernika Schleswig-Holstein,
Tu po prostu „Sto lat”, bo po co szukać rymu?
32. rocznicę zamknięcia więzienia w Alcatraz,
Jeszcze jeden i jeszcze raz!

3 tygodnie po dymisji rządu Waldemara 
Pawlaka,
Ale nie ma w tym nic zabawnego,
bo też 2 tygodnie po utworzeniu rządu Jozefa 
Oleksego.
Skutki:
Na cześć Grupy MoCarta (Niech nam zyje! 
Hura!)
Dwudziestego piątego marca zaczęło nadawać 
„Radio Jasna Góra”,
A siódmego kwietnia na cześć faktu tego,
Oddano pierwszy odcinek Metra Warszawskie-
go. Mało?
Otóż jak wynika z publikacji GUS,
W miesiąc po powstaniu Grupy MoCarta
Spadł w Polsce poziom bezrobocia, a zatrudnie-
nia wzrósł.
Wniosek?
Zakrzyknijmy: Wiwat! Cieszmy się Rodacy,
Że dzięki Grupie MoCarta powstały nowe miej-
sca pracy.
Życzenia?
Niechże Wam się chłopcy wiedzie bez kłopo-
tów i bez bied.
Życzą:
Michel Platini, Dmitrij Miedwiediew, Rada Bez-
pieczeństwa ONZ,
Belgijscy deputowani oraz niżej podpisani...”

Bilety na koncert w  „Karolince” w  cenie 
45   zł parter / 40 zł balkon do nabycia 
w Impresariacie ośrodka lub na stronie Bi-
lety Na Kabarety.

MoCart w Karolince
Precyzyjniej to grupa MoCarta. W Karolince, czyli w Centrum Kultury 
„Karolinka”. A zagoszczą 6  października, w środę, o godz. 19.00. 

Kino „Karolinka” 
zaprasza najmłodszych 
19  września o godzinie 
17.00 na projekcję 
filmu pod tytułem 
„Czarodziejka Lili: Smok 
i magiczna księga”. 
Film opowiada historię starej 
czarownicy Surulundy. W jej 
życu nagle zaczyna dziać się 
zbyt wiele. Zły czarodziej 
Hieronimus wkradł się pod-
stępnie do jej chatki i próbo-
wał wykraść Księgę Zaklęć. 
Całe szczęście, że był tam też 
jej mały smok Hektor. Poza 
tym Surulunda musi znaleźć 
następczynię. Na poszuki-
wania wysyła Hektora, któ-
ry wraz z  magiczną księgą 
trafia do domu Lili. Kiedy 
dziewczynka poznaje zaklę-
cia, wszystko staje na głowie. 
Najpierw wyczarowuje stado 
małp w  swoim pokoju, po-
tem zamienia je w kozy, a na 
koniec wypełnia swoją klasę 
w  szkole wodą. Hektor tłu-
maczy Lili, że używając złych 
czarów, nie będzie mogła 
stać się godną następczynią 
Surulundy. W  tym samym 
czasie ponownie pojawia się 
Hieronimus, który nie zrezy-
gnował z planu wykradzenia 
magicznej księgi i zapanowa-
nia nad światem...
Film zostanie zaprezento-
wany w polskiej wersji języ-
kowej. Bilety w cenie 10  zł 
są do nabycia w  Impre-
sariacie Centrum Kultury 
„Karolinka”. 
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— Ta konferencja odbywa się 
w  ramach projektu „Gmina 
Radzionków – miejsce moich 
inwestycji”. Wartość projek-
tu to kwota ok. 446 tys. zł. 
Dofinansowanie unijne to ok. 
372 tys. zł, co stanowi 85 pro-
cent wartości całego projektu, 
który jest współfinansowany 
z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013. 
W  ramach projektu ukazały 
się spoty telewizyjne i  radio-
we, artykuły w prasie lokalnej 
i krajowej oraz wykonane zo-
stały gadżety i materiały z ofer-
tami inwestycyjnymi. Ponadto 
trwa kampania bilbordowa. 
Informacje można znaleźć też 
na stronie internetowej pro-
jektu — powiedział Bernard 
Skibiński, przewodniczący 
Rady Miasta w  Radzionko-
wie, podczas powitania gości. 
Słowo wstępne wygłosił Zby-
szek Zaborowski, wicemar-
szałek Województwa Śląskie-
go. Pierwszym prelegentem, 
który mówił o inwestycyjnym 
rozwoju śląskich gmin, był dr 
Jan Olbrycht, poseł do Parla-
mentu Europejskiego. Kolejny 
wykład, na temat korzyści 
dla mieszkańców z gminnych 
inwestycji, wygłosił prof. Ma-
rek Szczepański, socjolog 
z  Uniwersytetu Śląskiego. 
O konkurencyjności i koope-
racji w  procesie pozyskiwa-
nia inwestorów opowiedział 
dr Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa. 
— Na miasto musimy pa-
trzeć jak na przedsiębiorstwo, 
które produkuje na przykład 
przestrzeń publiczną i  kreuje 

lokalny rynek usług komunal-
nych. Jeżeli tak spojrzymy na 
miasto, to możemy inwesto-
rów traktować jak partnerów 
biznesowych — oświadczył 
burmistrz. 
Po przerwie na kawę, w dru-
giej części konferencji prof. 
Henryk Brandenburg z Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach mówił o wpły-
wie małych miast na rozwój 
regionu. Andrzej Nowak 
z  firmy KPE Infrastruktura 
przekonywał, że warto re-
witalizować starą zabudowę 
w  centrum małych miast. 
Kolejne wystąpienie Marka 
Tobiacellego z  firmy Sie-
mens dotyczyło drogi od 
pomysłu do zrealizowania 
inwestycji. Wiceburmistrz 
Radzionkowa Krzysztof Kula 
podał konkretne przykłady 
termomodernizacji w mieście 
pięciu   budynków oświato-
wych w ramach partnerstwa 
publiczno–prywatnego, re-
alizowanego przez magistrat 
i  właśnie firmę Siemens. 
Zapowiedział również roz-
poczęcie następnego przed-
sięwzięcia publiczno–pry-
watnego trwającego 15  lat. 

— Gmina udostępni teren, 
gdzie partner wybuduje 
mieszkania socjalne, które bę-
dzie dzierżawiła gmina z płat-
nością za metr kwadratowy. 
Po okresie umowy te budyn-
ki, na razie planujemy dwa, 
przejdą na własność gminy. 
Drugi sposób to wykup tych 
budynków przez gminę w mo-
mencie wybudowania i  gmi-
na może nimi dysponować. 
Trzecie to utworzenie przez 
gminę spółki z tym partnerem 
i wynajmowanie mieszkań — 
poinformował Krzysztof Kula. 
Ostatnia prelekcja Anny Ta-
baki – Makuchowskiej z fir-
my Formind poświęcona była 
roli, jaką w gminach odgrywa 
promocja. Konferencja za-
kończyła się dyskusją, w któ-
rej prof. Henryk Brandenburg 
zwrócił uwagę na to, jak waż-
ne są starania o  inwestycje 
w  małych miastach. Klau-
diusz Siwiec, prezes tarno-
górskiej Izby Przemysłowo – 
Handlowej, pochwalił władze 
Radzionkowa za zorganizo-
wanie kampanii promocyjnej.

(BR) 

Ptasie mleczko dla inwestorów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WSL 2007-2013,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dokończenie ze str. 3

Goście katowickiej konferencji

VII Parada Pojazdów Zabytko-
wych rozpoczęła się już w so-
botę rano na bytomskim Ryn-
ku. Później pojazdy wyjechały 
do Elektrociepłowni Szombier-
ki, a następnie do Tarnowskich 
Gór. Około godziny 16.00 za-
bytkowe samochody, w  tym 
limuzyny, lincolny, mercedesy 
i  syreny, dotarły do Radzion-
kowa, gdzie na Plantach cze-
kały z  wielką niecierpliwością 
rzesze fanów czterech kółek 
i motoryzacji. Uczestnicy para-
dy pozując do zdjęć ze swoimi 
samochodami, odpowiadali na 
liczne pytania dotyczące wie-
kowych pojazdów. Natomiast 
najmłodsi koniecznie chcie-
li choć na chwilę zasiąść za 
kierownicą.

Tego dnia można było nie 
tylko podziwiać piękne au-
tomobile, ale również wziąć 
udział w  I Pikniku Militarnym, 
gdzie swoją sprawność i moż-
liwości zaprezentowały służ-
by mundurowe. Można było 
m.in. podziwiać tresurę psów 
policyjnych, pokaz ratownic-
twa drogowego i  ratownictwa 
wysokościowego. Funkcjona-
riusze Izby Celnej zaprezen-
towali specjalistyczny samo-
chód operacyjny oraz pokaz 
tresury psów przeszkolonych 
w  poszukiwaniu narkotyków. 
Z  kolei Wojska Radiotech-
niczne pokazały możliwości 
radarów NUR31 i  NUR41 
na podwoziach samochodu 
Tatra. W  czasie pikniku roz-
strzygnięto także konkursy dla 
załóg pojazdów zabytkowych. 
W programie sobotniej impre-
zy znalazła się również część 
artystyczna.

Pierwszy Piknik Militarny za-
kończył się plenerową projek-
cją śląskiej komedii „Byzuch”.
Organizatorem VII Parady 
Pojazdów Zabytkowych były 
samorządy trzech miast: By-
tomia, Tarnowskich Gór oraz 
Radzionkowa, zaś Pikniku 
Militarnego – Urząd Miasta 
Radzionków, Stowarzyszenie 
Żołnierzy Radiotechników 
„Radar” oraz właściwe służby 
mundurowe.

(ab)

Bawiliśmy się
na plantach
Dokończenie ze str. 1
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Na zakończenie sezo-
nu letniego, 21 sierp-

nia przy pięknej słonecz-
nej pogodzie odbyły się III 
Mistrzostwa Radzionkowa 
w pływaniu. Wzięło w nich 
udział 50 zawodników, 
najmłodszy miał zaledwie 
4  lata, najstarszy – 53. Za-
wodnicy startowali w  sied-
miu kategoriach na różnych 
dystansach. Najlepsi otrzy-
mali medale i upominki, 
a  każdy z  zawodników pa-
miątkowy dyplom.
— Najmłodsi startowali 
z  pomocą koła, desek lub 
pomocy rodzica. Wśród 
dorosłych, zarówno w kate-
gorii kobiecej jak i  męskiej, 
sporo zawodników prezen-
towało wysoki poziom. Na 
zakończenie zawodów do 
boju musieli stanąć rów-
nież ratownicy i  przepłynąć 
dwie długości z… deskami 
do nauki pływania. Zabawa 
była udana, co można zo-
baczyć na naszej stronie in-
ternetowej – mówi Marian 
Prodlik, dyrektor MOSiR 
w Radzionkowie.
Gratulacje dla wszystkich 
uczestników za waleczność 
i udział w zawodach. Kolej-

ne mistrzostwa za rok!
Fotorelację z  III Mistrzostw 
Radzionkowa w  pływaniu 
można zobaczyć na str: www.
mosir.radzionkow.pl.
Wyniki:
Dzieci najmłodsze 4 – 10 lat:
Mikołaj Musioł
Emilka Holewa
Bartek Marek
Agata Musioł
Chłopcy 11 – 15 lat:
Bartek Leszczyński
Łukasz Janik
Michał Kmiecik
Daniel Trzeciak
Mężczyźni 16 – 22 lat:
Jan Smoliński
Marcin Wojnas
Marcin Hajda
Aleksander Wasilewski
Mężczyźni powyżej 22 lat:
Grzegorz Holewa
Wojciech Duś
Wojciech Giel
Marcin Smyczek
Dziewczyny do 19 lat:
Barbara Karp
Anna Karp
Agnieszka Woźniak
Magda Kulczycka
Kobiety powyżej 19 lat:
Bożena Musioł
Elżbieta Przybył
Agnieszka Janik

Po raz dziesiąty spotkamy się z miłośnikami siatkówki plażo-
wej. Zawody odbędą się 18 września na terenie Kąpieliska 

w Radzionkowie. Kobiety rozpoczną swoje zmagania o godzi-
nie 9.00, natomiast panowie o godzinie 11.00.

Zawody pływackie X Mistrzostwa Radzionkowa
w Siatkówce Plażowej

I Rodzinny Turniej Tenisowy

Sport uprawiany wraz z rodziną to wspaniała sprawa, dlatego 
MOSiR w Radzionkowie zaprasza 25 września na I Rodzin-

ny Turniej Tenisowy. Wszystkie informacje dotyczące zawodów 
można znaleźć na stronie www.mosir.radzionkow.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

W ostatnią sobotę sierpnia nastąpiło uroczyste za-
kończenie i podsumowanie sezonu letniego 2010 
na kąpielisku na Księżej Górze. Tego dnia spotkali 

się wszyscy, którzy pracowali w sezonie letnim na terenie 
kąpieliska: pracownicy etatowi MOSiRu, ratownicy, kasjerki, 
ochroniarze, pracownicy obsługi technicznej, stażyści oraz 
szefowie bytomskiego i tarnogórskiego WOPRu. Dyrektor 
MOSiRu podziękował wszystkim za pracę w bardzo inten-
sywnym i pracowitym sezonie letnim. Ale na początku każ-
dy z zaproszonych gości miał okazję „poturlać się” w naszej 
kuli wodnej w dużym basenie. Potem odbyły się zawody 
sprawnościowe, podczas których „młodzi” musieli wykazać 
się swoją sprawnością fizyczną oraz przejść chrzest na Ra-
townika, Stażystę i Kasjera Radzionkowskiego MOSiRu. 
Kandydaci po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu 
(myciu, goleniu, pudrowaniu, smarowaniu itp.) złożyli uro-
czyste ślubowanie i zostali pasowani płetwą przez Radę 
Starszych (fotorelacja znajduje się na stronie www.mosir.
radzionkow.pl). Zabawa była udana i zakończyła się wspól-
nym grillowaniem i spontanicznymi tańcami. Było również 
dużo dobrych wspomnień z zakończonego sezonu i planów 
na przyszły sezon.

Zakończenie sezonu
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się 
przedstawiony na zdjęciu kamień z datami: 1326, 1951 
i 1998?

Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: 
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby 
czekają torby z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Przedstawiony wizerunek świętego Wojciecha 
znajduje się na balkonie Urzędu Miasta Radzionków 
przy ul. Męczenników Oświęcimia. Nagrodę 
otrzymują: Dominika Bienek oraz Aleksandra, 
Teresa, Bronisław i Michał Adamscy.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informacji 
o  swojej działalności, planach i  zamierzeniach. Jednocze-

śnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być dłuż-
sze niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Kolejny 
numer „Kuriera” ukaże się w  połowie października. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Ra-
dzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie 
do 24 września. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

Jedenastego września 2010 r. radzionkowska przyroda 
wzbogaciła się o stado 50 bażantów. Ptaki te, choć tak 
charakterystyczne dla otwartych terenów naszego kra-

ju, pochodzą z Azji. Do Europy trafiły za sprawą człowie-
ka, który rozprzestrzenił je w  starożytności na obszarze 
basenu Morza Śródziemnego, a w średniowieczu na tere-
ny Europy Środkowej. Obecnie ptaki te zamieszkują także 
Amerykę Północną, a nawet Hawaje i Nową Zelandię. 
Na terenie Radzionkowa bażanty spotkać można na oko-
licznych łąkach i nieużytkach z zadrzewieniami śródpol-
nymi we wschodniej i  północnej części miasta, także 
w pobliżu siedzib ludzkich, a nawet na terenach kolejo-
wych. Trudno ocenić liczebność tego gatunku w  grani-
cach naszej gminy, jednak pojawienie się 50 sztuk ba-
żantów na pewno sprawi, że będzie można je częściej 
obserwować. A jest na co popatrzeć – paleta barw upie-
rzenia samców może zachwycać bogactwem kolorów, sa-
mice z  kolei posiadają barwy ochronne. Wprowadzenie 
50 bażantów odbyło się we współpracy gminy Radzion-
ków z Kołem Łowieckim „Orzeł” z Piekar Śląskich. Ptaki 
pochodzą z  hodowli, a  wypuszczone zostały w  sobotę 
11  września w okolicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji na Księżej Górze. Pracownicy MOSiRu zbudowali 
ponadto specjalny paśnik, z którego bażanty będą dokar-
miane w okresie zimowym.
Pozostaje jedynie zachęcić mieszkańców miasta do spa-
cerów po radzionkowskich polach, łąkach i  zagajnikach, 
które mogą być okazją do podglądania lokalnej przyrody 
– wcale nie takiej nudnej, jak mogłoby się wydawać.

Bażantarnia
w RadzionkowieBaśniowe wtorki i czwartkowe wspominki w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej – przez całe wakacje dla wszystkich 
dzieci i młodzieży spędzającej lato w mieście Biblioteka 

organizowała sporo atrakcji. Dzięki temu było w niej gwarno 
i wesoło. Dwa razy w  tygodniu dzieci brały udział w  różno-
rodnych zajęciach, zabawach, grach i  konkursach. Baśniowe 
wtorki rozbudzały wyobraźnię i fantazję młodych czytelników, 
pozwalały obcować z twórczością rodzimych („Z baśnią przez 
Polskę”) i światowych bajkopisarzy („Z baśnią przez świat”). Za-
jęcia rozpoczynały się od wysłuchania bajki, po czym należało 
zakasać rękawy i wykazać się swoimi umiejętnościami tworząc 
np. origami, rangoli czy jajko Faberge. Innym trafnym pomy-
słem na aktywne spędzenie czasu okazały się być „Czwartko-
we wspominki”, w czasie których dzieci poznały gry i zabawy 
towarzyskie swoich dziadków, przypomniały sobie, w co bawili 
się ich rodzice i zaprezentowały rówieśnikom ich współczesne, 
ulubione gry. Aktywność uczestników, zwłaszcza ruchowa, 
była zaskakująca. Zmęczone lecz zadowolone dzieci sięgały 
jeszcze po książkę czy czasopismo lub korzystały z bezpłatne-
go dostępu do Internetu. Z letniej oferty Biblioteki skorzystało 
133 dzieci; Czytelnię internetową odwiedziło 290 osób.
Zaangażowanie dzieci dało bibliotekarzom nie tylko satysfak-
cję, ale również pewność, iż tego typu spotkania i zajęcia to 
najlepsza promocja biblioteki wśród najmłodszych. 

Co słychać w bibliotece
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AS – Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie 
i zawodowo w gminie Radzionków współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej zadomo-
wił się w  Radzionkowie. Pomoc udzielana ze środków unij-
nych, o której wiele osób a  szczególnie podopiecznych OPS 
miało mgliste pojęcie, stała się konkretem i nie jest już czymś 
nieosiągalnym.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i  teraz uczestnicy 
projektu po ukończeniu w czerwcu zajęć podnoszących kom-
petencje i umiejętności społeczne, począwszy od sierpnia 2010  
roku podejmują szkolenia i kursy zawodowe podnoszące ich 
kwalifikacje. Dzięki tym działaniom zwiększają się szanse na 
rynku pracy osób uczestniczących w projekcie, a tym samym 
szanse na poprawę sytuacji życiowej. W  tegorocznej edycji 
dużo się dzieje, a  to za sprawą realizowanego po raz pierw-
szy w  ramach projektu systemowego Programu Aktywności 
Lokalnej czyli w  skrócie PAL. W  tym roku wspomniany PAL 
skierowany jest do mieszkańców Rojcy. Prowadzimy działania 
aktywizujące społeczność lokalną. W maju przeprowadziliśmy 
Festyn integracyjny, na przełomie lipca i sierpnia odbyła się ak-
cja „Zielona Rojca”, w ramach której przy aktywnym udziale 
uczestników PAL uporządkowano i zagospodarowano wybra-
ne tereny Rojcy. Wspomnieć należy, że odbyły się dwa spo-
tkania z mieszkańcami Rojcy dotyczące lokalnych problemów 
społecznych. W ramach imprez edukacyjno – integracyjnych 
10 sierpnia na Księżej Górze odbyła się impreza „Bezpieczna 
woda”, w trakcie której łącząc przyjemne z pożytecznym re-
alizowano założone cele, tj. poprawa relacji rodzic – dziecko, 
utrwalenie nawyków właściwego zachowania się podczas po-
bytu nad wodą.

Koordynator projektu
Ewa Reimann

To już trzeci rok z AS-em

Jest jak było, kominy dalej kopcą bo zrobiło się chłodniej. 
Odnoszę wrażenie, że wielu tylko czekało, by móc sobie 
wreszcie zapalić w piecu, oczywiście… czym popadnie.

Programy ograniczania niskiej emisji, ekologiczne reklamy, 
edukacja dzieci i wiele tego typu akcji, to tylko wskazanie wła-
ściwego kierunku, który jak widać jest jeszcze daleko za za-
kopconym horyzontem. Istota problemu tkwi raczej w braku 
szacunku do drugiego człowieka, którym jest sąsiad. Już kie-
dyś pisałem, że dym z kopcącego komina zawsze leci do okien 
sąsiada. Rozumiem, że palenie w piecu węglowym to głównie 
sprawa ekonomii i poza możliwością palenia śmieci jest jedy-
nie wielką udręką. Odnoszę jednak wrażenie, że u niektórych 
taka możliwość pozbywania się śmieci jest głównym priory-
tetem, dającym podwójną „korzyść” – znaczne ograniczenie 
ilości wytworzonych śmieci i przyjemne ciepełko w domu. No 
dobra, wywóz śmieci kosztuje, a przecież z palenia powstaje 
popiół, który też zalicza się do śmieci, co wtedy? Ano najdroż-
szy i na dodatek jedyny dozwolony sposób to wsypanie po-
piołu do kubła, który podstawiła nam specjalistyczna firma na 
podstawie podpisanej z nią umowy. Inny (zakazany) to wsy-
panie popiołu do wielkiego wora i wrzucenie do kontenera 
na odpady wielkogabarytowe – może ktoś nie chce wierzyć, 
ale to się zdarza wcale nie tak rzadko – przecież to miejsce na 
takie śmieci, które się nie mieszczą do zwykłego kubła, tyle 
że z powodu dużego rozmiaru, a nie ilości! Znany jest jeszcze 
inny skuteczny sposób pozbywania się popiołu, podrzucanie 
go sąsiadowi i najlepiej takiemu, który nie mieszka w pobli-
żu, albo jest bliżej niesprecyzowany np. gmina Radzionków, 
PKP, starosta, itp. Metoda na podrzucanie popiołu ma jesz-
cze odmianę zimową, polegającą na obfitym posypywaniu 
śliskiej drogi nawet wtedy gdy tej śliskości już dawno nie ma, 
a wolno posypywać tylko piaskiem. Co gorsza w rozumieniu 
przepisów ten komu taki odpad „podarowano”, staje się jego 
właścicielem i przejmuje na siebie chcąc nie chcąc obowiązek 
jego usunięcia, z drogi czy chodnika również. Miastu udaje 
się ze zmiennym szczęściem wywiązywać z tego zobowiąza-
nia, ale należy pamiętać o jednym, wszyscy mieszkańcy za to 
płacą. Gdyby koszty wywozu popiołu musiały być brane pod 
uwagę, to może niejeden by się zastanowił czy kupić nieco 
droższy węgiel, ale za to zawierający mniej popiołu, a przy 
okazji dający więcej ciepła i  pozwalający na zmniejszenie 
jego zużycia. Ale po co w taki kosztowny sposób oszczędzać 
na zużyciu paliwa skoro plastiki to „darmowa” energia? Skąd 
takie przekonanie? Stąd, że jak są dni darmowego odbioru 
segregowanych śmieci, to przed wieloma domami, w których 
niejednokrotnie mieszka wielu domowników, leży samotny 
woreczek z plastikowymi butelkami, których nawet nie zgnie-
ciono, by więcej się ich dało upchać. Ktoś powie, że mieszkają 
tam z pewnością ekologiczni konsumenci, którzy już w fazie 
zakupów starają się zminimalizować ilość powstających od-
padów, jestem w stanie w to uwierzyć, ale pod jednym wa-
runkiem, że z komina tego domu nie poleci śmierdzący dym. 
A potem społeczeństwo zadaje sobie pytania, skąd tyle tych 
chorób, nowotworów, alergii, kiedyś tego nie było. Nie było, 
bo plastików do palenia tyle nie było. A wszystko przez brak 
szacunku do sąsiada. 

E.T.

Zaczęło się!

Uroczystą akademią przygotowaną przez uczniów klas 
trzecich i  szóstej „a” przywitaliśmy nowy rok szkol-
ny. Radość gościła na twarzach uczniów, którzy po 

dwumiesięcznym wypoczynku spotkali swoich kolegów, ko-
leżanki i  nauczycieli. Przywitanie przejętych, ale radosnych 
i  obdarowanych „rogami obfitości” pierwszoklasistów oraz 
ich rodziców nastąpiło z udziałem burmistrza naszego mia-
sta Gabriela Tobora, dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego. 
W swoim krótkim wystąpieniu burmistrz serdecznie przywi-
tał nowych uczniów i życzył powodzenia w nauce i radości 
z każdego dnia w szkole. Wspominał również życzliwie swoją 
naukę w naszej szkole, podkreślając wysoki poziom naucza-
nia i wychowania. Uczniom nie pozostaje więc nic innego, jak 
tylko z ochotą i zapałem przystąpić do solidnej pracy, aby już 
za 10 miesięcy cieszyć się z promocji do następnej klasy oraz 
upragnionymi wakacjami. A w trakcie roku szkolnego życzy-
my im wielu sukcesów i wytrwałości.

Dyrekcja SP nr 1

Początek roku szkolnego
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 2 września 2010 roku na LV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr LV/457/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/442/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 maja 2010r. 
w sprawie emisji obligacji miasta Radzionków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2. Uchwałę Nr LV/458/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
3. Uchwałę Nr LV/459/2010 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2010 r.;
4. Uchwałę Nr LV/460/2010 w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Radzionków;
5. Uchwałę Nr LV/461/2010 w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Radzionków;
6. Uchwałę Nr LV/462/2010 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

w 2011 r.;
7. Uchwałę Nr LV/463/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.

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

Sekretarz Miasta
mgr inż. Rudolf Sobczyk

V Street Art Festival 
przeszedł do historii. 
Dwa dni święta sztu-

ki ulicznej, a w ramach tego 
warsztaty salsy, fotografii, 
Dj–ki i Beat Boxu. Koncerty 
grupy All Sounds Allowed 
i  the Papierocks. Spektakl 
krakowskiego teatru uliczne-
go „Scena Kalejdoskop”.
Scenę stanowiła... naczepa, 
bo to w końcu sztuka ulicy. 
Tam odbywały się koncerty, 
tam też uczestnicy warszta-
tów mogli zaprezentować 
swoje świeżo nabyte umie-
jętności. A skoro sztuka ulicy 
to... nie ograniczaliśmy się 
do naczepy. Cały plac był 
sceną podczas tworzenia gi-
gantycznych baniek mydla-
nych oraz spektaklu „Serce 
Don Juana” przygotowanego 
przez krakowski teatr uliczny 
„Scena Kalejdoskop”.
Już w  zeszłym roku odbyły 
się warsztaty DJ–ki i beatbo-
xu. Cieszyły się tak dużym 
powodzeniem, że postano-
wiliśmy uruchomić je po-
nownie. Tak jak w  zeszłym 
roku, prowadzili je DJ Mahu 
i  MiniX związani z  wydaw-
nictwem MaxFloRec. Po 

raz pierwszy za to odbyły 
się warsztaty fotograficzne, 
które poprowadził Dominik 
Peh.
Po godzinie 17.00 rozpoczę-
ły się działania przed Cen-
trum Kultury „Karolinka”. 
Niestety w tym samym cza-
sie zaczął padać deszcz. No 
cóż, sztuka ulicy wymaga... 
odporności. Aby nie narażać 
jednak widzów na zbytecz-
ne spacery w deszczu pokaz 
i  warsztatu gigantycznych 
baniek mydlanych odbył się 
przed Centrum Kultury. I za-
raz po pokazie uruchomiona 
została nasza scena na sze-
ściu kołach. Na niej prezen-
towali się mistrzowie DJ–ki 
i  beat boxu. Nieco później 
odbywały się koncerty „All 
Sounds Allowed” oraz the 
Papierocks.
Ten pierwszy wzbudzał 
szczególną sensację. Rury, 
metalowe i plastikowe becz-
ki, blacha, sprężyny, pcv 
etc. – to surowce, które wy-
korzystują budując swoje 
nietypowe instrumentarium 
perkusyjne. Uzupełniają je 
o elektroniczne loopy, gitarę 
basową oraz wokal. Utrwa-

lają brzmienie miejskich 
dźwięko – pejzaży i  uży-
wają ich na żywo tworząc 
mieszankę stylów i brzmień 
niespotykanych dotąd na 
polskiej scenie muzycznej.
Najtrudniejszy okazał się 
spektakl. Nie chodzi o  te-
mat, ale o  warunki. Drob-
ny deszczyk przeszedł już 
w deszcz „pełną gębą”. Nie 
wystraszyło to aktorów, cho-
ciaż w  tak ciężkich warun-
kach jeszcze nie grali, jak 
sami to później wyznali. Pu-
blika, kryjąc się po parasola-
mi i  zadaszeniami, również 
została. A przypomnijmy, że 
prezentowany był  spektakl 

„Serce Don Juana” w wyko-
naniu Krakowskiego Teatru 
Ulicznego „Scena Kalejdo-
skop”. Niezwykłe widowisko 
teatralne w wykonaniu trójki 
aktorów Sceny Kalejdoskop, 
oparte na osławionej historii 
Don Juana – fascynujące-
go, niewiernego kochanka, 
który swoimi miłosnymi 
podbojami zadziwiał, gor-
szył i  wzbudzał zazdrość. 
Piękna muzyka klasyczna 
prowadziła od pierwszej do 
ostatniej sekundy przez me-
andry namiętności ludzkiej 
duszy. Było to niezapomnia-
ne przeżycie z  pogranicza 
teatru, baletu i misterium.

Sztuka przeszła ulicą 
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Sport

Rekordowa ilość aż 272 zawodników z 24 drużyn bie-
rze udział w tegorocznych rozgrywkach Turnieju Piłki 
Nożnej IO CUP 2010! W dniach 11 – 12 września na 

boiskach na Księżej Górze rozegrano pierwsze mecze elimi-
nacyjne. Następne odbywać się będą w kolejne wrześniowe 
weekendy. Finał turnieju zaplanowano na 3 października. 
Wtedy to dowiemy się, który z  zespołów zdobędzie za-
szczytny tytuł najlepszej drużyny i  zgarnie Puchar Burmi-
strza Radzionkowa.
W  turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1993 
roku i  starsi. Jak się okazuje, w tym roku najliczniej repre-
zentowany jest rocznik 1991 – zgłosiło się 23 uczestników. 
Najstarszy zawodnik urodził się z kolei w 1957 roku (53 lata). 
Warto wiedzieć, że w każdej drużynie liczącej siedmiu za-
wodników, trzech z nich może być zrzeszonych w klubach 
PZPN klasy A lub B. Każdy mecz rozgrywany jest w czasie 
dwa razy po 25 minut. Szczegółowe informacje na temat 
przebiegu meczów i tabelę wyników można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie turnieju: www.iocup.pl. Organizatorami IO 
Cup 2010 są Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskie-
go Koło w Radzionkowie, Urząd Miasta Radzionków, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie. 

(ŁK)

Piłkarskie zmagania 
rozpoczęte

W dniu 16 sierpnia 2010 r. seniorki MKS Sokół Rojca 
Radzionków rozpoczęły treningi przygotowujące do 
nowego sezonu, którego inauguracja odbędzie się 

w dniu 24  września 2010 r. meczem wyjazdowym do Sosnow-
ca. Pierwszy mecz „u siebie” zagramy w niedzielę 26 września 
w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowe 
Rojcy o godz. 11.00 z beniaminkiem 3 ligi kobiet – MCKS Cze-
ladź, na który sympatyków siatkówki, serdecznie zapraszamy. 
W  dniu 10 września br. drużyna trzecioligowa wyjechała do 
Kamp-Lintfort w Niemczech, by tam uczestniczyć w 35.  Jubi-
leuszowym Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej „Kali – 
Cup 2010”.
W  tym roku w  rozgrywkach uczestniczy dwanaście żeńskich 
drużyn z  Belgii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i  Polski. Po raz 
pierwszy w turnieju uczestniczyć będzie druga drużyna z Polski, 
mianowicie KS Iskra Kamieniec prowadzona przez Grzegorza 
Sitka (mieszkańca Radzionkowa). Drużyna Sokoła piąty raz sko-
rzysta z zaproszenia gospodarzy – klubu sportowego Volleyball 
Verein Kamp – Lintfort e.V, by reprezentować nasze miasto Ra-
dzionków w turnieju „O Puchar Prezydenta Kamp – Lintfort dra 
Christoph’a Landscheitt’a”.
W ubiegłym roku młoda kadra siatkarska z Radzionkowa wy-
grała z wszystkimi drużynami dochodząc do finału, w którym 
bez straty seta, wygrała z TuS Hattingen. Podczas turnieju orga-
nizatorzy i uczestniczące drużyny otrzymają od nas pamiątkowe 
albumy i radzionkowskie gadżety, których ofiarodawcą jest bur-
mistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Nasza reprezentacja wystą-
pi w składzie: rozgrywające – Agnieszka Adamek, Aleksandra 
Gałęziok, środkowe – Joanna Krzykowska, Katarzyna Toman, 
atakująca – Sylwia Lniany, przyjmujące – Jolanta Skorupa, Kata-
rzyna Horzela (kapitan), libero – Sandra Wicik.
Do treningów i meczy kontrolnych przystąpiły również siatkarki 
juniorki prowadzone przez Iwonę Korczeską, a kadetki z nową 
trener Aleksandrą Musioł, której życzymy sukcesów. Siatkarki 
III  ligi prowadzi bez zmian Bogdan Gałęziok.
O wynikach turniejowych napiszemy w następnym wydaniu Ku-
riera Radzionkowskiego.

Kazimierz Gwóźdź

MKS Sokół Rojca Radzionków

Wszystkich miłośników przyrody zapraszamy na 
piąte już seminarium poświęcone ochronie szaty 
roślinnej poprzez budowę siedlisk zastępczych dla 

zagrożonych gatunków. Najbliższe seminarium pt. „W  jaki 
sposób i  gdzie tworzyć zastępcze siedliska priorytetowe” 
odbędzie się 22 września 2010 r. o godz. 12.00 w Centrum 
Kultury „Karolinka” w  Radzionkowie. Podczas seminarium 
przedstawione zostaną m.in. projekt budowy siedliska mu-
raw ciepłolubnych na Księżej Górze, istniejące już siedliska 
zastępcze na terenie województwa śląskiego oraz sposoby 
tworzenia takich siedlisk. Referaty wygłoszą pracownicy Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego w  Mikołowie, Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Krajowej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad o/Katowice. Wszystkich zainteresowanych, 
w  szczególności nauczycieli wraz z młodzieżą, serdecznie 
zapraszamy!

Zapraszamy
na seminarium

Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.
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Ale tym razem nikt 
nie zakładał walki 
o  awans za wszelką 

cenę. I  już pierwsze mecze 
pokazały, że gra na bezpo-
średnim zapleczu Ekstrakla-
sy to już nie przelewki, że 
w  tej lidze nie ma słabych 
drużyn, że o  każdy punkt 
trzeba tu walczyć, zostawia-
jąc na boisku kawałek zdro-
wia. Liczono na zwycięstwo 
na inaugurację, na przywi-
tanie z  własną publiczno-
ścią. Jednak w meczu prze-
ciwko MKS-owi Kluczbork 
trzeba było zadowolić się 
remisem. Ruch stwarzał so-
bie sytuacje, ale piłka do
bramki wpaść długo nie 
chciała. Aż do 68 minuty, 
kiedy dwójka nowych za-
wodników doprowadziła 
do zdobycia premierowej 
bramki w  pierwszej lidze. 
Podawał Piotr Rocki, a gola 

Ruch Radzionków
po pierwszych meczach

strzelił Wojciech Mróz. Nie-
stety, radość trwała krótko, 
bo już 3 minuty później 
pięknym strzałem goście do-
prowadzili do wyrównania. 

Punktów nie udało się 
przywieźć z  wyjazdu do 
Gorzowa Wielkopolskiego. 
Miejscowy Gorzowski Klub 
Piłkarski zdobył bramkę już 
na samym początku meczu 
i prowadzenia już nie oddał, 
będąc w  przekroju meczu 
drużyną lepszą. Pierwsze 
trzy punkty paść miały łu-
pem radzionkowian w  me-
czu z Sandecją Nowy Sącz. 
Ale rywal to nie byle jaki, 
w końcu zdobywca trzeciej 
lokaty w tabeli na zakończe-
nie poprzedniego sezonu, 
który też deklarował walkę 
w tym meczu o pełną pulę. 
Po zaciętym i wyrównanym 
meczu padł bezbramkowy 

remis. Ale już w  kolejnym 
meczu, także rozgrywanym 
przed własną publiczno-
ścią, w  końcu doczekano 
się wygranej. Ruch pokonał, 
z odrobiną szczęścia, bo 
mecz rozpoczęła bramka 
samobójcza, innego benia-
minka, Kolejarza Stróże 2:0. 
Drugiego gola w końcówce 
gry dołożył ulubieniec pu-
bliczności, Marek Suker.
Rozczarowaniem zakończył 
się za to wyjazd do Polko-
wic. Ruch w zeszłym sezo-
nie był wyraźnie od Górnika 
lepszy, tak ogółem w  lidze, 
jak i  w  dwóch bezpośred-
nich spotkaniach. Tym ra-
zem jednak to zawodnicy 
z  Dolnego Śląska cieszyli 
się z  trzech punktów. Ruch 
był sam sobie winien tej 
porażki, nie tylko popełnił 
błąd w obronie w 83 minu-
cie gry, ale nie wykorzystał 
wcześniej kilku znakomi-
tych sytuacji i długich okre-
sów przeważania na boisku. 
Inna rzecz, że skrzywdziły 
żółto – czarnych też decy-
zje sędziów, jak na przykład 
nie uznanie, czy raczej nie-
dojrzenie bramki Tomasza 
Foszmańczyka. Gwoli spra-
wiedliwości, gospodarze 
jednak też już wcześniej 
wyjść mogli na prowadze-
nie, nie wykorzystali jednak 
rzutu karnego, podyktowa-
nego także w  wątpliwych 
okolicznościach. 

„Elektryzujący wrzesień”, 
jak ochrzcili ten miesiąc ki-
bice, rozpoczął pojedynek 
z  drużyną Termalici Bruk-
Bet Nieciecza, zajmującą 
ostatnie miejsce w  tabeli. 
Po zaciętym, pełnym walki 
spotkaniu, to „Cidry” cie-
szyły się z  drugich trzech 

W  poprzednich latach drużyna Ruchu Radzionków 
przyzwyczaiła swoich sympatyków i  osoby intere-
sujące się niższymi ligami w Polsce do tego, iż za-
wsze jest w czołówce swoich rozgrywek, najczęściej 
na pierwszym miejscu, zawsze gra o  zwycięstwo, 
o najwyższe cele. Zaowocowało to trzema awansami 
z rzędu, aż do pierwszej ligi, tj. drugiej w hierarchii 
rozgrywek piłkarskich w Polsce, z której tylko krok 
do najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju: 
Ekstraklasy.

punktów w sezonie, a zwy-
cięskiego gola w 68 minucie 
zdobył Rocki. A potem zna-
komitych sytuacji nie wyko-
rzystali jeszcze Dawid Jarka 
i Suker. Dzięki temu zwycię-
stwu radzionkowianie „usa-
dowili się” pewnie w środku 
tabeli, mając otwartą drogę 
nawet do marszu w  górę.  
W spotkaniu z Odrą Wo-
dzisław Śląski, Radzionków  
zdobył dwie bramki (2:1). 
Przed Ruchem teraz mecze 
z drużynami, do których ter-
min „elektryzujące” odnosi 
się wprost. GKS Katowice 
i Łódzki Klub Sportowy, ko-
lejni rywale zespołu trenera 
Rafała Góraka to faworyci 
ligi, choć na razie grający 
z  różnym skutkiem, kluby 
o bogatej przeszłości w Eks-
traklasie, ale także w  Euro-
pejskich Pucharach, mające 
licznych kibiców, przywołu-
jące wreszcie wspomnienie 
występów Ruchu w najwyż-
szej lidze w Polsce przed już 
kilkunastoma laty.

Szlagierowo zapowiada się 
przede wszystkim pojedy-
nek z  drużyną z  Katowic, 
która w niedzielę 19  wrze-
śnia o  godzinie 17.00 za-
wita na stadion w  Byto-
miu-Stroszku. Z  uwagi na 
spodziewany przyjazd licz-
nej grupy kibiców gości, 
wyjątkowo w spotkaniu tym 
nie będzie czynna dla kibi-
ców gospodarzy brama od 
strony ulicy Narutowicza. 
Wchodzić na stadion bę-
dzie można jedynie bramą 
od strony osiedla Stroszek, 
a  dodatkowo otwarta zo-
stanie z  tej strony stadionu 
druga kasa biletowa.

Tomasz Cyptor


