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WYJĄTKOWO HUCZNIE ŚWIĘTOWANO W RADZIONKOWIE 60. ROCZNICĘ 
NADANIA GMINIE PRAW MIEJSKICH. 

Przypomnijmy, że nasze miasto uzyskiwało je dwukrotnie – po raz pierwszy 
w 1951 roku. Jednak w wyniku reformy administracyjnej w latach 70-tych, 
Radzionków utracił samodzielność i stał się dzielnicą Bytomia. Mieszkańcy 

miasta ponownie zaczęli starać się o odzyskanie praw miejskich z początkiem lat 
90-tych. Po kilku latach udało się i 1 stycznia 1998 roku gmina Radzionków po-
nownie pojawiła się na mapie administracyjnej Polski.

Dokończenie na str. 7

Dokończenie na str. 4

Uroczystości z okazji 60-lecia nadania praw miejskich dla Radzionkowa

Po raz kolejny Radzionków zdobył rozgłos i uznanie. Spot telewizyjny zachę-
cający przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście otrzymał Grand 
Prix III Festiwalu Filmów Promocyjnych Miast i Regionów „Promocity 2011”. 

Jurorzy w uzasadnieniu werdyktu podkreślili, że o wyborze produkcji zadecydo-
wały jej trzy zasadnicze cechy: wyróżnialność, spójność strategiczna oraz, co naj-
ważniejsze, poczucie humoru.

Wspólne świętowanie

Promocyjny sukces

Dlaczego biznes jednych lubi bardziej, 
a  innych mniej? Odpowiedź na to py-
tanie próbowali znaleźć uczestnicy 
konferencji zorganizowanej 21  paź-
dziernika na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie w ramach realizacji projek-
tu „Inwestuję w  Radzionkowie – pro-
mocja terenów inwestycyjnych gminy 
Radzionków”. 

Konferencję otworzyli dr Gabriel Tobor, 
burmistrz Radzionkowa oraz prof. Karol 
Musioł, rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Pierwszy prelegent – Stanisław 
Kracik, wojewoda małopolski, były 
burmistrz Niepołomic, mówił o  współ-
pracy inwestorów z  samorządowcami. 
Powołując się na własne doświadcze-
nie, przekonywał, że inwestorów należy 
traktować jak „dobrodziejów” miast, bo 
to dzięki nim zwiększają się przychody 
gmin i powstają nowe miejsca pracy.
— Co zrobić, by „złapać inwestora”?- na-
leży zapewnić go, że ryzyko potencjalnej 
inwestycji jest niewielkie — podkreślał 
w swoim wystąpieniu Stanisław Kracik. 
O elementach przyciągających inwesto-
rów mówił też prof. Andrzej Barczak, 
kierownik Katedry Ekonometrii Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w  Katowicach. 
Według niego, przedsiębiorcy zdecydują 
się na inwestycje, jeśli w  danej gminie 
i wokół niej będzie dobra infrastruktura. 
W  drugiej części konferencji Gabriel 
Tobor wyjaśnił zebranym, dlaczego Ra-
dzionków jest miastem, które skutecznie 
przyciąga inwestorów. A  o  tym, że tak 
właśnie jest świadczą m.in. efekty pierw-
szej kampanii promocyjnej „Radzionków 
– miejsce moich inwestycji”, w  ramach 
której udało się sprzedać cztery tereny 
inwestycyjne i 13 działek pod zabudowę 
mieszkaniową. 
— Poprzez obie kampanie promocyj-
ne chcemy zbudować wizerunek miasta 
aktywnego, któremu zależy na przedsię-
biorcach. Staramy się zerwać ze stereoty-
powym wizerunkiem podejścia urzędni-
ków do klientów. 

Co zrobić, by złapać 
inwestora?

Dokończenie na str. 3
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– Niedawno obchodzone Święto Edukacji Narodowej to 
doskonała okazja, by porozmawiać o oświacie...
– Radzionkowska oświata znajduje się w bardzo dobrej kon-
dycji. Mam na myśli zarówno zasoby kadrowe, zasoby insty-
tucjonalne, jak i wyniki pracy dydaktycznej. Warto wiedzieć, 
że nasza gmina jest organem prowadzącym dla trzech przed-
szkoli, trzech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz 
jednego liceum ogólnokształcącego. Ponadto, w Radzionko-
wie funkcjonują placówki niepubliczne i  są to: Przedszkole 
Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, Przedszkole 
Niepubliczne „Bajkowy Zameczek” i Punkt Przedszkolny „Ra-
dosne Słoneczko”. W szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Radzionków pracuje 10 nauczycieli stażystów, 35 
nauczycieli kontraktowych, 32 nauczycieli mianowanych, 108 
nauczycieli dyplomowanych. Łącznie w publicznych szkołach 
i przedszkolach pracuje w pełnym i niepełnym wymiarze 186 
nauczycieli (165,68 et). Pragnę dodać, że w naszych placów-
kach pracują świetnie przygotowani i  wysoko wykwalifiko-
wani nauczyciele. Jest to dla miasta powód do dumy. Praca 
tej grupy zawodowej daje wymierne efekty. Dowodzą tego 
wyniki ze sprawdzianów i egzaminów.
– Ilu uczniów w  tym roku rozpoczęło rok szkolny w  ra-
dzionkowskich szkołach?
– W szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązek szkol-
ny realizuje w tym roku szkolnym 1328 uczniów. Do Liceum 
Ogólnokształcącego uczęszcza 225 uczniów.
– Jakie są największe bolączki radzionkowskiej oświaty?
– Nie mamy powodów do narzekania. Jeżeli pojawia się pro-
blem, traktujemy go jak wyzwanie, jak zadanie, a nie powód 
do ubolewania i rozkładania rąk.
– Ostatnio sporo zamieszania wywołuje kwestia reformy 
oświaty, która wprowadziła m.in. obowiązek przedszkolny 
dla pięciolatków. Jak wygląda baza przedszkolna w naszej 
gminie?
– Nasza gmina ma dobrze zorganizowaną bazę przedszkolną. 
Wszystkie pięciolatki i sześciolatki znalazły miejsce w przed-
szkolach. Łącznie do naszych przedszkoli w tym roku szkol-
nym uczęszcza 375 dzieci. Niestety z  racji wprowadzenia 
obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków, nie wszystkie 
trzylatki znalazły miejsce w publicznym przedszkolu.
– Według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji dopiero od 
września 2013 roku wszystkie sześciolatki pójdą do szko-
ły. W  tym roku rodzice mieli jeszcze wybór. Czy szko-
ły podstawowe w  naszej gminie są gotowe do przyjęcia 
sześciolatków?
– Gmina jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków do 
szkół. Niestety na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte ostatecz-
ne decyzje związane z powszechnym obowiązkiem szkolnym 
dla sześciolatków, dlatego sprawa pozostaje otwarta. Zoba-

Rozmowa z Joanną Kwiecińską, dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Radzionkowie

Możemy być dumni 

z naszej oświaty
czymy jakie decyzje podejmie nowy Minister Edukacji.
– A jak rodzice sześciolatków reagują na ciągle zmieniające 
się pomysły Ministerstwa Edukacji?
– Rodzice dopytują o bazę szkolną i z naszej strony otrzymu-
ją wiążące odpowiedzi. W Radzionkowie nie spotkaliśmy się 
z protestami, takimi, jakie miały miejsce w skali kraju.
– A czy w Radzionkowie mieliśmy do czynienia z podwyż-
kami stawek za uczęszczanie dzieci do przedszkola? Jak na-
sza gmina wypada na tle ościennych miast?
– Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (t. jedn. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), miasto musiało zmienić 
zasady dotychczas obowiązującej odpłatności za pobyt dziec-
ka w przedszkolu. Trzeba było odejść od obowiązującej do 
tej pory opłaty stałej na rzecz rozwiązań, które dla mieszkań-
ców Radzionkowa zostały określone w Uchwale Rady Miasta 
Nr VII/52/2011 z  dnia 28 kwietnia 2011 r. w  sprawie opłat 
za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Miasto Radzionków. Myślę, że ocena tego, jak nasza 
gmina wypadła należy do świadczeniobiorców. Nie chciała-
bym czynić analizy porównawczej naszej gminy z innymi, al-
bowiem w sposób pośredni wiązałoby się to z wchodzeniem 
w zasoby innych samorządów.
– W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzion-
kowie wzbogaciła się o  nowe boisko wielofunkcyjne. Jak 
Pani ocenia bazę sportową naszych szkół? Czy jest ona 
wystarczająca?
– Jest wystarczająca. Zapewnia realizację podstawy pro-
gramowej wychowania fizycznego i pozwala na działalność 
pozalekcyjną. Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 to 
tylko jeden z kosztownych przykładów na to, że władze mia-
sta ciągle inwestują w oświatę. Wszyscy wiemy, że tego typu 
lokata nie daje zysku następnego dnia; ma charakter długo-
terminowy. Trzeba lat pracy nim nakłady się zwrócą w postaci 
świetnie przygotowanych i wyedukowanych młodych ludzi. 
Czy jest to ważna inwestycja? Tak, bardzo – ponieważ doty-
czy przyszłości naszych dzieci.
– W przekazach medialnych coraz częściej słyszymy o niżu 
demograficznym, co z pewnością przełoży się na mniejszą 
ilość uczniów w szkołach. Czy w związku z tym grozi nam 
redukcja etatów nauczycielskich?
– Niż demograficzny jest już w szkołach obecny i tylko dzię-
ki właściwym decyzjom podjętym stosownie wcześnie przez 
burmistrza, nauczyciele zachowują swoje miejsca pracy. Mam 
tu na myśli w  szczególności Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Radzionków Nr 833/2009 z 24 lutego 2009 r. w sprawie stan-
dardu funkcjonowania szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Radzionków.

Rozmawiał
Łukasz Karkoszka
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Radzionków zdobył drugie miejsce w plebiscycie Dzienni-
ka Zachodniego „Wielkie Odkrywanie Śląskiego – Perły 
w  Koronie 2011” województwa śląskiego w  kategorii: 

miejscowość/gmina. Wręczenie nagród odbyło się 26 paździer-
nika w  sosnowieckim Media Centrum Dziennika Zachodnie-
go. Tego dnia odbyła się również konferencja „Nasze śląskie 
– wyjątkowe! Jak fundusze europejskie zmieniają region i jego 
mieszkańców”, w  której udział wzięli beneficjenci projektów 
unijnych. W imieniu burmistrza Gabriela Tobora, nagrodę ode-
brał Dariusz Szopa, kierownik Referatu Mienia i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków.
Dodajmy, że w plebiscycie można było głosować w czterech 
kategoriach: Zamki i Pałace, Wydarzenia artystyczne, Atrakcje 
turystyczne i  Miejscowość/gmina. Niewątpliwym zwycięzcą 
plebiscytu okazały się sąsiednie Tarnowskie Góry. Zdaniem 
uczestników plebiscytu, miasto jest najlepszą miejscowością 
w  województwie, „Gwarki Tarnogórskie” najwyżej ocenioną 
imprezą, a  Pałac w  Rybnej Perłą Architektury. Plebiscyt zo-
stał zorganizowany przy współpracy Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Samorządu Województwa Śląskiego, Polskiej 
Organizacji Turystycznej, Śląskiej Organizacji Turystycznej, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Vattenfalla. 
Honorowy patronat nad plebiscytem objął marszałek woje-
wództwa śląskiego Adam Matusiewicz.

Nasza perła w koronie

Delegacja z  Radzion-
kowa uczestniczyła 
w  Międzynarodo-

wych Targach Inwestycji 
i  Nieruchomości Komercyj-
nych EXPO REAL 2011, które 
odbywały się w  dniach 4-6 
października w Monachium.
Udział naszego miasta w  tar-
gach był jednym z elementów 
ogólnopolskiej promocji sze-
ściu terenów inwestycyjnych 
znajdujących się na obszarze 
miasta w  ramach projektu 
„Inwestuję w  Radzionkowie 
– promocja terenów inwesty-
cyjnych Gminy Radzionków”. 
Celem wyjazdu do Mona-
chium było stworzenie możli-
wości nawiązania bezpośred-
niego kontaktu z inwestorami 
i  zwiększenie zdolności pro-
mocyjnych, a dzięki udziałowi 
w targach nasze miasto przed-
stawiło szerokiemu gronu od-
biorców ofertę nieruchomości 
pod inwestycje.
Targi EXPO REAL to jedno 
z  najważniejszych wydarzeń 
branżowych w Europie i zna-
komita okazja do zaprezen-

Byliśmy 
w Monachium

Promocyjny 
suckces

towania potencjału rozwojo-
wego miasta i  przyciągnięcia 
strategicznych inwestorów. 
W tym roku targi zgromadzi-
ły około 1645 wystawców 
i  36816 zwiedzających. Za-
rządzanie nieruchomościami, 
pośrednictwo i  doradztwo 
w  obrocie nieruchomościami 
inwestycyjnymi, projektowa-
nie i  finansowanie inwesty-
cji, szkolenia z  zarządzania 
infrastrukturą nieruchomości 
– to główne zagadnienia po-
ruszane na targach. Program 
obejmował również szereg 
dyskusji, wykładów, konferen-
cji, które prowadzili wybitni 
specjaliści. W  tegorocznej 
edycji, oprócz Radzionkowa, 
uczestniczyło 40 wystawców 
z  Polski, którzy reprezento-
wali regiony, miasta i  firmy, 
a  odwiedzającymi targi byli: 
deweloperzy, zarządcy nie-
ruchomości, strefy ekono-
miczne, firmy budowlane, 
architekci, informatycy, dzien-
nikarze i  przedstawiciele sto-
warzyszeń branżowych.

(ab)

Gminny Program 
Przeciwdziałania 
Przemocy w  Ro-

dzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w  Rodzinie na 
lata 2011-2016 przyjęli rad-
ni podczas sesji RM, która 
odbyła się 27 października.  
Program powstał na pod-
stawie diagnozy środowiska 
przedstawionej w  Gminnej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
w  Radzionkowie na lata 
2011-2020.

Przemoc w  rodzinie wystę-
puje w rodzinach o różnych 
statusie społecznym, często 
łączy się z problemem nad-
używania alkoholu, niskimi 
dochodami. Niestety nadal 
wiele przypadków przemo-
cy w  rodzinie nie jest zgła-
szanych, głównie z powodu 
strachu, wstydu, braku wiary 
w skuteczność prawa i obo-
wiązujących procedur, braku 
sprawnego systemu wspar-
cia dla osób doświadczają-
cych przemocy w rodzinie.

Adresatami przyjętego pro-
gramu są ofiary przemo-
cy w  rodzinie, świadkowie 
i  sprawcy przemocy w  ro-
dzinie oraz instytucje i  or-
ganizacje pozarządowe, 
działające w obszarze prze-
ciwdziałania temu zjawisku. 
Natomiast koordynatora-
mi programu jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Ra-
dzionkowie, przy współ-
pracy z  Gminną Komisją 
ds.  Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, policją, 
służbą zdrowia, szkołami 
i  przedszkolami, poradnią 
psychologiczno–pedago-
giczną i  Pełnomocnikiem 
burmistrza ds.  rozwiązy-
wania problemów alkoho-
lowych i  przeciwdziałania 
narkomanii.

(ab)

Przyjęto 
program

Przegląd filmów promujących 
miasta i  regiony „Promocity 
2011” odbył się 19 paździer-
nika w  Płocku. Organizato-
rem wydarzenia była agencja 
reklamowa „Dobra Nasza”. 
Zgłoszone prace oceniane 
były w tym roku w trzech ka-
tegoriach: spoty telewizyjne 
i billboardy sponsorskie, filmy 
przeznaczone do prezentacji 
na targach i  konferencjach 
oraz filmy przeznaczone do 
prezentacji w internecie.
Grand Prix festiwalu zdobył 
film „Inwestorów traktuje-
my po królewsku”, promują-
cy Radzionków jako miasto 
sprzyjające inwestycjom. Spot 
powstał w  ramach projektu 
„Inwestuję w  Radzionkowie 
– promocja terenów inwesty-
cyjnych Gminy Radzionków”, 
dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Na zlecenie 
Urzędu Miasta zrealizowała 
go katowicka agencja rekla-
mowa „Formind”.
— Cieszymy się, że nasz 
spot został doceniony przez 
fachowców z  branży rekla-
mowej. Otrzymując główną 
nagrodę na festiwalu udo-
wodniliśmy, że w  tworzeniu 
spotów telewizyjnych liczy się 
nie tylko wysokość budżetu, 
ale przede wszystkim pomysł 
— mówi Jarosław Wroński, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Radzionków.
Statuetkę Złotego Proma 
otrzymał film promujący wo-
jewództwo podkarpackie pt. 
„Innowacyjne podkarpackie”. 
Złotym Promem w  kategorii 
film prezentacyjny został na-
tomiast nagrodzony spot „Ko-
lej na Pruszków”.
Przypomnijmy, że już w ubie-
głym roku jury festiwalu do-
ceniło Radzionków. Spot tele-
wizyjny, również zachęcający 
przedsiębiorców do inwesto-
wania w naszym mieście, zna-
lazł się w  piątce najlepszych 
filmów samorządowych zgło-
szonych do konkursu.

(ab)
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Główne obchody związa-
ne z  rocznicą nadania praw 
miejskich zorganizowano 
w  środę, 19 października. 
Rozpoczęły się one od kame-
ralnego spotkania w Urzędzie 
Miasta, w trakcie którego do-
konano odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy i portretu gen. 
Jerzego Ziętka – naczelnika 
Radzionkowa w latach 1929-
1939. W  wydarzeniu, obok 
władz miasta, wziął udział 
wybitny polski architekt Hen-
ryk Buszko, który osobiście 
znał generała Ziętka, współ-
pracował z nim wiele lat. Jest 
również przewodniczącym 
społecznego komitetu bu-
dowy pomnika gen. Ziętka 
w Katowicach.
— Jestem zaszczycony, że 
zostałem zaproszony do Ra-
dzionkowa. Co prawda, z wa-
szym miastem nie miałem 
bezpośrednich kontaktów 
zawodowych, jednak jako 
architekt przez kilkadziesiąt 
lat współpracowałem z  ge-
nerałem Ziętkiem. Miałem 
zaszczyt uczestniczyć we 
wszystkich większych przed-
sięwzięciach realizowanych 
przez generała, dlatego o Ra-
dzionkowie słyszałem wie-
lokrotnie — mówił Henryk 
Buszko. — Jako wojewoda 
śląski generał Ziętek zawsze 
myślał o wszystkich sprawach, 

które pamiętał z czasów swo-
jej młodości. W  momencie, 
kiedy odszedł, miejsce po nim 
zostało puste i  wielu uważa, 
że tak jest do dzisiaj. Generał 
Ziętek, jak nikt inny, rozumiał 
tę ziemię, tych ludzi i  chciał 
dla nich wszystko poświęcić 
— dodał.
Kolejnym punktem obcho-
dów była msza święta w ko-
ściele pw. św. Wojciecha, 
odprawiona w intencji miasta 
i jego mieszkańców. Po mszy, 
w  Centrum Kultury „Karo-
linka” odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta. Oprócz 
radzionkowskich radnych 
i  mieszkańców, przybyli na 
nią m.in.: poseł na sejm RP 
Jacek Brzezinka, senator 
Maria Pańczyk-Pozdziej, 
starosta tarnogórski Lucyna 
Ekkert, radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Gustaw 
Jochlik, prezydent Piekar 
Śląskich Wojciech Korfanty, 
burmistrz Tarnowskich Gór 
Arkadiusz Czech, burmistrz 
Miasteczka Śląskiego Krzysz-
tof Nowak, burmistrz miasta 
Boguszów–Gorce Walde-
mar Kujawa, burmistrz mia-
sta i gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki, przedstawiciele 
Cechu Rzemiosł Różnych 
i  Przedsiębiorczości w  By-
tomiu oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 

z terenu Radzionkowa.
Po wystąpieniu przewodni-
czącego Rady Miasta Bernar-
da Skibińskiego, głos zabrał 
rzecznik prasowy urzędu 
i historyk Jarosław Wroński, 
który przedstawił prelekcję 
multimedialną „Spacer przez 
historię, czyli pogmatwane 
dzieje miasta Radzionków 
na przestrzeni minionych 
60 lat”. Prelegent w  skrócie 
omówił tworzenie się pod-
walin samorządności i  spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
w naszym mieście aż do cza-
sów obecnych.
Jednym z mówców tego dnia 
był także burmistrz Radzion-
kowa Gabriel Tobor.
— Dzisiaj Radzionków to so-
lidnie ukształtowane miasto, 
z  czego możemy być dumni 
jako mieszkańcy. W  naszym 
mieście istnieje ogromny po-
tencjał ludzki, mamy silną 
społeczność lokalną i  to nas 
jednoczy. W  Radzionkowie 
panuje także dobry klimat 
dla przedsiębiorczości, co 
w  ostatnim czasie zostało 
docenione przez inwestorów. 
Moim marzeniem jest, aby 
miasto rozwijało się w tempie 
szybszym niż otoczenie i  aby 
nam wszystkim chciało się 
chcieć — mówił burmistrz.
Najważniejszym punktem 
uroczystości było wręczenie 

Wspólne świętowanie
Dokończenie ze str. 1

laureatom Nagrody Honoro-
wej „Crux Adalberti”. Przy-
pomnijmy, że wyróżnienie 
to przyznawane jest osobom 
bądź instytucjom, które swo-
ją działalnością w  sposób 
szczególny przysłużyły się 
dla miasta. Nagroda została 
po raz pierwszy wręczona 
w 2008 roku, kiedy Radzion-
ków obchodził 10-lecie re-
stytucji praw miejskich.

W  tym roku Nagrodę Ho-
norową „Crux Adalberti” 
pierwszego stopnia otrzyma-
ła pośmiertnie Małgorzata 
Mateja, drugiego stopnia: 
Tadeusz Bączkowicz, Piotr 
Głuch, Radio Piekary oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i  Sympatyków Ekologii „Zie-
lona Ziemia”. Z kolei Teresa 
Bryś-Szczygieł, Krzysztof 
Kula, Fabian Mateja oraz 
Rudolf Sobczyk zostali uho-
norowani nagrodą trzeciego 
stopnia. Sylwetki laureatów 
publikujemy w  aktualnym 
numerze „Kuriera Radzion-
kowskiego” na sąsiedniej 
stronie.
Po wystąpieniu zaproszonych 
gości, na zakończenie jubile-
uszowych uroczystości, za-
prezentował się Zespół Pieśni 
i Tańca „Mały Śląsk”.

(ab)

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ra-
dzionkowa do włączenia się w miejskie uroczystości 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada. 
O godzinie 9.00 w kościele pw. św. Wojciecha zostanie 
odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny ofiarowa-
na przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. 
O godz. 10.30 planowane jest uroczyste składanie wią-
zanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na 
terenie Forum Miejskiego na Placu Letochów. W ramach 
imprez towarzyszących 11 i 12 listopada w hali sporto-
wej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
Radzionków. 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.mo-
sir.radzionkow.pl

Obchody 
Święta Niepodległości

Wybrano ławników

Podczas wrześniowej se-
sji Rady Miasta przyjęto 

uchwałę w  sprawie wyboru 
ławników do Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach oraz Sądu 
Rejonowego w  Tarnowskich 
Górach kadencji 2012-2015. 
W  tajnym głosowaniu, spo-
śród zgłoszonych prawidłowo 
kandydatów, spełniających 
wymogi określone w ustawie 
– Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, wybrano na ław-
ników następujące osoby: do 
Sądu Okręgowego w  Gliwi-
cach Teresę Spurek, do Sądu 
Rejonowego w  Tarnowskich 
Górach Krystynę Pławny, do 
Sądu Rejonowego w Tarnow-

skich Górach, do orzekania 
w  sprawach z  zakresu prawa 
pracy: Krystynę Brol, Iwo-
nę Hanusiak, Irenę Tobór 
oraz Eugeniusza Tomanka. 
Wybory ławników sądowych 
odbywają się najpóźniej 
w  październiku roku kalen-
darzowego, w którym upływa 
kadencja dotychczasowych 
ławników. Przed przystąpie-
niem do wyborów rada gminy 
powołuje zespół, który przed-
stawia na sesji swoją opinię 
o  zgłoszonych kandydatach, 
w  szczególności w  zakresie 
spełnienia przez nich wymo-
gów określonych w ustawie.

(ab) (ab)
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Śp. Małgorzata Mateja

Jako przedsiębiorca angażowała się w wiele inicjatyw podejmo-
wanych w  Radzionkowie, często skierowanych do najbardziej 
potrzebujących. Zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 
18 kwietnia 2011 roku.

Tadeusz Bączkowicz

Prowadzi w Radzionkowie pokoleniową firmę, która obchodziła 
w ubiegłym roku stulecie swojej działalności. Wspomaga liczne 
akcje charytatywne.

Piotr Głuch

Wieloletni prezes Sekcji nr 1 Radzionków Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych oraz prezes Oddziału 0106 Ra-
dzionków PZHGP. Jest zdobywcą wielu nagród i  tytułów przy-
znawanych hodowcom gołębi.

Radio Piekary

To regionalna rozgłośnia radiowa założona w 1996 w Piekarach 
Śląskich. W nadawanych audycjach ważny aspekt stanowi pro-
mowanie śląskiej gwary i obyczajów. Radio Piekary od samego 
początku prezentowało rzetelne i  obiektywne dziennikarstwo, 
a także wyemitowało wiele audycji tematycznych poświęconych 
naszemu miastu.

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii  „Zielona Ziemia”

Stowarzyszenie powstało w Radzionkowie w 2004 roku. Od po-
czątku jego celem działania była edukacja ekologiczna skierowa-
na do mieszkańców regionu tarnogórsko-bytomskiego. Stowa-
rzyszenie współpracuje także z  radzionkowskim samorządem, 
będąc ambasadorem miasta w kraju i za granicą oraz promując 
ideę zrównoważonego rozwoju.

Teresa Bryś-Szczygieł

Teresa Bryś-Szczygieł jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół 
i  Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. Jej przedsięwzięcia 
na rzecz ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane rów-
nież na arenie ogólnopolskiej, co przyczynia się do promocji 
Radzionkowa.

„Crux Adalberti” 2011

Krzysztof Kula

Krzysztof Kula od grudnia 2006 roku do sierpnia 2011 roku 
pełnił funkcję zastępcy burmistrza Radzionkowa. Do jego naj-
większych sukcesów należy pozyskanie środków zewnętrz-
nych na budowę ścieżek rekreacyjnych na Księżej Górze, 
siedliska zastępczego dla muraw ciepłolubnych, budowę sys-
temu informacji turystycznej, realizację programu „Czysta rze-
ka Szarlejka”, przebudowę ulic Artura, Księżogórskej i Orze-
chowskiej oraz dwukrotnie na promocję gospodarczą miasta.

Fabian Mateja

Od wielu lat świadczy bezinteresowną pomoc stowarzy-
szeniom prowadzącym akcje charytatywne dla ubogich 
i  potrzebujących rodzin. Pomagał przy pracach ziemnych 
niezbędnych do przygotowywania boiska sportowego dla 
młodzieży oraz uczestniczył przy odremontowaniu Domu 
Seniora w Radzionkowie.

Rudolf Sobczyk

Od 2006 roku jest sekretarzem w Urzędzie Miasta Radzion-
ków. Jest organizatorem turniejów szachowych. Angażuje 
się w przeprowadzanie Programu pomocy dla najuboższych 
mieszkańców Unii Europejskiej (PEAD).

„Małe Festiwale Słowa” to 
projekty, które chcemy wypro-
mować jako coroczne impre-
zy literackie, współtworzone 
przez organizacje pozarządo-
we, instytucje kultury, placów-
ki przedszkolne i szkolne. Fila-
rem festiwalu byłyby spotkania 
ze znamienitymi twórcami; 
imprezy towarzyszące będą 
stanowić wykłady, warszta-
ty, wystawy i  przedstawienia 
teatralne.
Rozpoczęliśmy „Radością czy-
tania” – takie bowiem hasło to-
warzyszyło przeprowadzonym 
3  października spotkaniom 
autorskim z  Jolantą Reisch –
dziennikarką prasową i  radio-
wą, autorką bajek dla dzieci 
(...). Autorka zaprezentowała 
ciepłe, mądre i  ciekawe bajki, 

Małe Festiwale SłowaStulecie szkoły
Co słychać w bibliotece

napisane pięknym językiem; 
książki, w których nie ma prze-
mocy – jest za to miłość, przy-
jaźń, przygoda i  rozbudzanie 
w  dziecku ciekawości świata: 
„Przygody Kropelki Amelki”, 
„Ćma Beatka szuka mamy” 
oraz „Wielka przeprowadzka 
Fasolki Karolki”.
W  spotkaniach uczestniczy-
li m.in. przedszkolacy z  ra-
dzionkowskich przedszkoli: 
„Pod Topolą”, „Skrzaty” oraz 
„Bajka”. Towarzyszyły im zor-
ganizowane wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Inicjatyw Samo- 
rządowych warsztaty plastycz-
ne, polegające na interpreta-
cji bajek różnymi technikami 
plastycznymi. 

Halina Zgoda

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Mickiewicza 
w  Radzionkowie swoją 

działalność rozpoczęła 1 wrze-
śnia 1912 roku. Od tego czasu 
dzieje szkoły wpisały się w róż-
ne wiekopomne wydarzenia hi-
storyczne, zarówno regionalne, 
jak i miejscowe. (...) W dziejach 
naszego miasta Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewi-
cza zajmuje szczególne miej-
sce jako ta, w której edukację 
odebrała, mimo różnych za-
wirowań dziejowych, znaczna 
część radzionkowskiej społecz-
ności. Obecnie uczestniczymy 
w  ważnych chwilach przygo-
towania do obchodów 100-le-
cia istnienia szkoły. Do  tej 
uroczystości grono uczniów, 
rodziców, nauczycieli i  pra-

cowników przygotowuje się od 
października 2011 roku.  Pro-
simy również o  włącznie się 
w przygotowanie do tej uroczy-
stości absolwentów szkoły, po-
przez udostępnienie wszelakich 
pamiątek z lat szkolnych.
Inauguracja obchodów odbę-
dzie się 29.09.2012 roku. Z tej 
okazji organizowanych będzie 
wiele imprez towarzyszących, 
takich jak: wystawy, prelekcje, 
konkursy, imprezy sportowe. 
Pierwszą z inicjatyw podjętych 
przez szkołę w  tym zakresie 
jest wydanie okolicznościowe-
go kalendarza na rok 2012.
Kalendarze do nabycia będą 
od 1.12.2011 r. w sekretariacie 
szkoły, tel. (32) 286 62 53.

Bożena Łukawska

PISZĄ DO KURIERA

Nagroda I stopnia

Nagroda II stopnia

Nagroda II stopnia

Nagroda II stopnia

Nagroda II stopnia

Nagroda III stopnia

Nagroda III stopnia

Nagroda III stopnia

Nagroda III stopnia
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PISZĄ DO KURIERA

„Jeśli nie Oxford, to co?” Przed 
takim wyborem stanęłam 
w  kwietniu tego roku przeglą-
dając obszerny katalog szkoleń 
dla nauczycieli programu Co-
menius Mobilność Szkolnej Ka-
dry Edukacyjnej. Od początku 
intuicyjnie wyczuwałam, że to 
szkolenie jest skrojone na miarę 
moich potrzeb, postanowiłam 
więc spróbować. Jakaż była 
moja radość, gdy otrzyma-
łam e-maila potwierdzającego 
zakwalifikowanie do udziału 
w szkoleniu „Language, Life and 
Culture in the UK Today”, któ-
re odbyło się w terminie 12-15 
września 2011 r. w Oxfordzie.
Na kursie poznałam wielu na-
uczycieli z krajów Europy, mię-
dzy innymi z Finlandii, Szwecji, 

Portugalii, Niemiec, Hiszpa-
nii i  Turcji, z  którymi mogłam 
wymienić się doświadczenia-
mi w  pracy z  młodzieżą oraz 
poznać i  zanalizować systemy 
edukacyjne państw Unii Euro-
pejskiej. Kurs obfitował w wiele 
ciekawych tematów, takich jak 
świadomość kulturowa, pro-
blemy społeczne i  kulturowe 
dzisiejszej Wielkiej Brytanii, 
fenomen portali społecznościo-
wych oraz slang i nowomowę. 
Jednak to obcowanie z  „ży-
wym językiem” było dla mnie 
najcenniejszym doświadcze-
niem. Mieszkając z  rodziną, 
która mnie gościła, mogłam 
poobserwować codzienne ży-
cie Brytyjczyków, skosztować 
ich tradycyjnych potraw oraz 

poczuć się, chociaż przez krót-
ki czas, częścią społeczności 
Wielkiej Brytanii. Architektura 
oraz atmosfera Oxfordu odda-
wały ducha nauki i kultury.
(...) Nauka języka wiąże się 
z  pewnym wysiłkiem, ale daje 
wiele satysfakcji. Sama podróż 
w krainę języka może być rów-
nie emocjonująca jak jej cel, co 
potwierdzi każdy, kto wyruszył 
w  tę drogę. Dlatego pragnę 
gorąco zachęcić wszystkich 
nauczycieli do brania udzia-
łu w  programach Comenius 
„Uczenie się przez całe życie”, 
gdyż umożliwiają one zdoby-
wanie nowych doświadczeń 
i  doskonalenie swojego warsz-
tatu pracy. A  tym, którzy jesz-
cze się wahają czy warto uczyć 

się języków, chciałabym przy-
toczyć stwierdzenie jednego 
z czołowych lingwistów: „Jeden 
język ustawia nas w  korytarzu 
życia. Dwa języki pozwalają 
otworzyć każde drzwi na na-
szej drodze.”
Pragnę więc życzyć wszyst-
kim, zarówno uczniom, jak 
i  nauczycielom, aby na swojej 
drodze życiowej i  zawodowej 
odnaleźli jak najwięcej „otwar-
tych drzwi”.

mgr Ewelina 
Podzimska-Czerniewicz

nauczycielka j. ang. 
Gimnazjum 

im. O. Wrodarczyka 
w Radzionkowie

Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

Wzorem lat ubiegłych, 
już po raz trzeci 
w  Szkole Podstawo-

wej nr 1 odbył się jesienny pik-
nik rodzinny pod patronatem 
Pełnomocnika ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
Tegoroczne hasło imprezy 
brzmiało: Rodzina jest z nami.
Wśród wielu atrakcji największe 
emocje wzbudzała jak zawsze 
loteria. Najmłodsi uczestni-
cy pikniku mogli spędzić czas 
w  towarzystwie klownów, któ-
rzy upiększając twarze dzieci 
fantazyjnymi rysunkami, rów-
nocześnie organizowali dla 
nich wiele atrakcyjnych zabaw 
i konkursów. Nieco starsi mogli 
poszperać na stoisku z  książ-
kami, zakupić piękne kwiaty 
doniczkowe, umówić się na 
porady kosmetyczne, a  nawet 
skontrolować poziom ciśnienia 
tętniczego. Gościem specjal-
nym naszej imprezy była Orga-
nizacja Paramilitarna Radzion-
ków, która dowodzona przez 
Patryka Wiśniowskiego zor-
ganizowała profesjonalną akcję 
antyterrorystyczną oraz pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. Dużym zain-
teresowaniem zgromadzonych 
cieszyła się także prezentacja 
walk judo, przygotowana przez 
Grzegorza Czajkę. Dzięki 
uprzejmości jednego z  rodzi-
ców naszej uczennicy, goście 
szkolnego pikniku mogli odbyć 
fascynującą przejażdżkę po-
jazdem militarnym. Natomiast 
tylko dla dorosłych skierowana 
była propozycja pani pedagog 
krótkiego spaceru w  alkogo-
glach. (...) Dwie główne nagrody 
w  loterii stanowiły rowery gór-
skie, ufundowane przez nasze-
go sponsora – firmę Computer 
Soft Orłowski z  Radzionkowa. 
Tak wielkie przedsięwzięcie, ja-
kim był nasz piknik, nie byłoby 
możliwe bez wsparcia i nieoce-
nionej pomocy Rady Rodziców 
naszej szkoły. Dyrekcja oraz 
Grono Pedagogiczne pragną 
jeszcze raz podziękować za 
ogromne zaangażowanie i hoj-
ność Rodzicom oraz wszystkim 
naszym darczyńcom. Dziękuje-
my także Przemysławowi Ka-
łuskiemu za profesjonalną sesję 
zdjęciową.

Piknik w „Jedynce”

W dniach od 10 do 14 
października w  ra-
dzionkowskim Ze-

spole Szkół Techniczno-Hu-
manistycznych gościła grupa 
osiemnastu uczniów wraz z na-
uczycielami z  Cypru, Bułgarii 
i  Łotwy. Przybyli oni do nas 
w  ramach europejskiego pro-
jektu Comenius „My country 
through your eyes and thro-
ugh mine”. Celem projektu jest 
m.in. rozwijanie wśród mło-
dzieży wiedzy o różnorodności 
kultur i  języków europejskich 
oraz zrozumienia jej warto-
ści. Dlatego jako gospodarze, 
chcieliśmy pokazać ciekawe 
miejsca w  naszym mieście, 
powiecie i  kraju. Pierwszym 
miejscem, jakie pokazaliśmy 
naszym gościom, był nasz ra-
dzionkowski kościół, następnie 
udaliśmy się do parku na Księ-
żej Górze. Kolejnym punktem 
była wizyta w Muzeum Chleba, 
Kopalni Zabytkowej w Tarnow-
skich Górach, a  także mecz 
siatkówki w  radzionkowskiej 

hali sportowej. Dużym zain-
teresowaniem naszych gości 
cieszyły się warsztaty taneczne 
zorganizowane w CK „Karolin-
ka” przez zespół „Mały Śląsk”. 
Ważnym punktem pobytu była 
wycieczka do Krakowa i kopal-
ni soli w  Wieliczce. W  czwar-
tek w  CK „Karolinka” zorgani-
zowaliśmy uroczystą akademię 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Akademię rozpoczęliśmy 
od zagrania hymnów Polski, 
Cypru, Bułgarii, Łotwy i  Unii 
Europejskiej. Naszą akademię 
uświetnili również swą obec-
nością przedstawiciele miasta 
Radzionków i  władz powiatu 
tarnogórskiego.
W  ostatnim dniu pobytu by-
liśmy gośćmi Urzędu Miasta 
w  Radzionkowie, gdzie przy-
witał nas i opowiedział historię 
miasta pan sekretarz Rudolf 
Sobczyk. Po wizycie w  urzę-
dzie udaliśmy się do szkoły, 
gdzie podsumowaliśmy pobyt 
w Polsce.

Tomasz Walaszek

Wizyta 
zagranicznych gości
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Dokończenie ze str. 1

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.

Utworzenie platform 
informatycznych, 
sieci punktów in-

formacji turystycznej oraz 
oznakowania obszarów 
atrakcji turystycznych – to 
główne cele projektu „Na 
weekend do Radzionkowa 
– budowa systemu informa-
cji turystycznej na terenie 
Gminy Radzionków”. Nasze 
miasto uzyskało dofinan-
sowanie na realizację tego 
projektu z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Śląskiego.
W  ramach projektu, 
w  ostatnim czasie ukazał 
się bogato ilustrowany prze-
wodnik po Radzionkowie. 

Na wiatach przystankowych 
pojawiły się mapy obrazu-
jące atrakcje turystyczne 
miasta. Powstała również 
strona www, na której 
umieszczone są panoramy 
internetowe oraz filmy vi-
deo przedstawiające atrak-
cje turystyczne miasta. Ze 
strony można pobrać aplika-
cje GPS. W ramach projek-
tu, powstały także tablice, 
które przedstawiają wygląd 
danej ulicy czy budynku 
sprzed kilkudziesięciu lat. 
Na radzionkowskich ulicach 
pojawiły się znaki drogowe, 
które informują o  najważ- 
niejszych miejscach, które 
warto odwiedzić. Wszyst-
ko to, aby zachęcić jeszcze 
większe rzesze turystów do 
odwiedzania naszego mia-

sta. A  dodajmy, że samo 
Muzeum Chleba odwiedza 
rocznie około 40 tysięcy 
osób.
Projekt „Na weekend do 
Radzionkowa – budowa sys-
temu informacji turystycznej 
na terenie Gminy Radzion-
ków” współfinansowany 
jest przez Unię Europejską 
z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2007–2013, Działanie 3.3. 
Systemy informacji turystycz-
nej. Łączna wartość projek-
tu to 477.878,00  zł, z  cze-
go Radzionków pozyskał 
dofinansowanie w  kwocie 
403.646,30 zł.

(ab)

Na weekend do Radzionkowa

Nasi pracownicy są do dys-
pozycji inwestorów każdego 
dnia o każdej porze — wyja-
śniał Gabriel Tobor. — Nasze 
spoty reklamowe zrealizowa-
ne ze  sporą dawką dystan-
su i  humoru mają pokazać 
inwestorom, że wychodzimy 
poza schemat i nie boimy się 
odważnych decyzji — dodał 
burmistrz.

Kolejne wystąpienie Krzysz-
tofa Kuli, dyrektora zarządza-
jącego O&S Computer-Soft, 
dotyczyło drogi od pomysłu 
do zrealizowania inwestycji. 
Prelegent omówił elemen-
ty, na które przedsiębiorcy 
zwracają szczególną uwagę 
przy poszukiwaniu miejsc do 
inwestycji. Są to m.in. dobrze 
prowadzony Biuletyn Infor-
macji Publicznej, Wieloletni 
Plan Inwestycyjny i  strategie 
rozwoju gminy. Z  kolei Wi-
told Domanik, prezes Agen-
cji Reklamowej FORMIND, 
swoje wystąpienie poświęcił 
doborze skutecznych form 
reklamy w planowaniu kam-
panii inwestycyjnych.

Przypomnijmy, że tegorocz-
na ogólnopolska kampania 
promocyjna dotyczy sze-
ściu terenów inwestycyjnych 
znajdujących się na terenie 
Radzionkowa. W  jej ramach 
powstał spot telewizyjny 
(emisja w TVN 24) oraz spoty 
radiowe (emisja w Radio Pie-
kary, Radio Plus Śląsk, RMF 
MAXX, Radio Zet). Zrealizo-
wany został także dziesię-
ciominutowy film o terenach 
inwestycyjnych oraz atutach 
Radzionkowa. Na realizację 
kampanii gmina pozyskała 
dofinansowanie w  wysoko-
ści 609.655,70  zł z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

(ŁK)

Co zrobić,
by złapać 
inwestora?

To, co budzi zawsze naj-
większe emocje wśród 
mieszkańców każdej 

gminy, to budżet. Warto 
bliżej przyjrzeć się danym 
liczbowym, które zobrazują 
dochody i wydatki gminy na 
jednego mieszkańca.
Na dzień 30 czerwca 2011 
roku dochody budżetu gminy 
kształtowały się na poziomie 
50.280.129,28 mln zł, a wy-
datki budżetowe sięgnęły 
kwoty 49.786.798,28 mln zł. 
Gdy weźmiemy pod uwa-
gę liczbę mieszkańców Ra-
dzionkowa (16.801), to okaże 
się, że w  przeliczeniu do-
chód na jednego mieszkańca 

wyniósł 2.992,69 zł, a wydat-
ki sięgnęły 2.963,32 zł. Są to 
kwoty znacznie większe niż 
w  latach poprzednich. Dla 
przykładu w  2010 roku na 
16.821 mieszkańców docho-
dy budżetu gminy wyniosły 
37 675 202,31 zł, a wydatki 
sięgnęły 44 838 520,15 zł. 
W  przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dochód wyniósł 
wtedy 2.239,77, a wydatki na 
jednego mieszkańca sięgnęły 
2.665,63 zł.
Gdy uwzględnimy dane jesz-
cze wcześniejsze, np. z 2006 
roku (ilość mieszkańców: 
16.997, dochód budżetu gmi-
ny: 30 382 483,98 zł, wydat-

ki: 31 303 877,93 zł, dochód 
na 1 mieszkańca 1 787,52 zł, 
wydatki na 1  mieszkańca 
1 841,73 zł) okaże się, że 
w ciągu sześciu lat nie tylko 
zwiększają się wydatki, ale 
i  dochody gminy. Niemały 
wpływ na to ma pozyskiwa-
nie środków unijnych na re-
alizowanie konkretnych pro- 
jektów inwestycyjnych, a tak- 
że zwiększająca się liczba 
przedsiębiorców inwestują-
cych w gminie. Dzięki inwe-
storom do kasy miasta trafiają 
dodatkowe środki finansowe, 
pochodzące chociażby z po-
datku od nieruchomości czy 
podatku CIT.

Gminne finanse
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Dla zabicia resztek nadziei wyjaśniamy: andropauza, to męska odmiana klimakterium. Ko-
bieta w klimakterium, to osoba, której mężczyzna musi wybaczyć więcej. Andropauza, to 
stan, którego mężczyzna nie może wybaczyć sobie. Zwłaszcza, że kobiety i  andropauzy 
mężczyzna nigdy nie zrozumie. A żyć trzeba!
Pięciu nieznajomych spotyka się w sanatorium. Pięć odmiennych osobowości, pięć charakte-
rów i pięć życiorysów. I jeden wspólny wróg – doktór ZUS. (Zbieżność nazwisk przypadkowa?)
– Polska rzeczywistość w sanatoryjnej świetlicy i na dancingu. 
– Historia, która każdemu może się zdarzyć.
– Opowiedziana prześmiesznymi dialogami i piosenkami, których melodie rozpoznajemy po 
pierwszych dźwiękach.
– Wulkan dowcipu, kiedy bohaterowie idą na żywioł. I odrobina wzruszenia, kiedy wspomi-
nają młodość. Samo życie. 

„Andropauza” to najnowsza komedia Jana Jakuba Należytego.
W role kuracjuszy wcielają się (w podwójnej obsadzie): Marek Siudym, Jacek Kawalec, Ma-
ciej Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski, Piotr Skarga 
i Michał Pietrzak. A głosu Zbigniewowi Wodeckiemu użycza Zbigniew Wodecki. Autor: 
Jan Jakub Należyty
Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski
Choreografia: Julia Kowen
Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska i Małgorzata Filipiak
Opracowanie muzyczne: Jura Fiodorow i Sławomir Ratajczyk
Producent: Leszek Kwiatkowski

W Centrum Kultury „Karolinka” spektakl, albo jak kto woli kuracja, zostanie przeprowadzo-
na w czwartek 24 listopada. Początek o godz. 20.00
Bilety: parter 70/balkon 60 zł do nabycia od 17 października.

Męska rzecz
W  cyklu „Czwartko-
wy seans” Kino Karolin-
ka zaprasza 17 listopada 
o godz. 19.30 na projekcję 
najnowszego filmu Pedro 
Almodóvara, niekwestio-
nowanego mistrza współ-
czesnego kina. Mowa o ob-
razie pod tytułem „Skóra, 
w której żyję”.
Po raz pierwszy w  swojej 
karierze twórca „Wszystko 
o  mojej matce” sięgnął po 
materiał literacki i  przygo-
tował scenariusz na pod-
stawie powieści „Tarantu-
la” Thierry’ego Jonqueta. 
Książka opowiada o chirur-
gu plastycznym, który trzy-
ma w zamknięciu w swoim 
mieszkaniu piękną Ewę. 
Kim jest tajemnicza kobie-
ta? Jakie stosunki łączą ją 
z  lekarzem? Prawda okaże 
się bardziej szokująca niż 
najśmielsze przypuszczenia. 
O „Tarantuli” krytycy pisali, 
że to Markiz de Sade i Jean-
Paul Sartre w jednym, więc 
thriller „Skóra, w  której 
żyję” na jej podstawie, ma 
szansę stać się jednym z naj-
bardziej szokujących filmów 
w dorobku Almodóvara.
Reżyseria: 
Pedro Almodóvar 
Scenariusz: 
Pedro Almodóvar 
czas trwania: 2 godz. 
gatunek: dramat, thriller 
premiera: 16 września 2011 
 
Obsada
Antonio Banderas ... Robert 
Ledgard 
Elena Anaya ... Vera 
Blanca Suárez ... Norma 
Marisa Paredes ... Marilia 
Bárbara Lennie ... Cristina 
Jan Cornet ... Vicente 
Fernando Cayo ... Lekarz 
Eduard Fernández ... 
Fulgencio 

Bilety – 10 zł

Skóra, 
w której żyję

A N D R O P A U Z A

GWAŁTOWNY SPADEK TESTOSTERONU, OSTEOPOROZA, ZMĘCZENIE, DEPRESJA, 
PRZYROST WAGI, BÓLE PLECÓW, BEZSENNOŚĆ… WYMIENIAĆ DALEJ? TE STRASZNE 
SŁOWA MOŻNA ZAMKNĄĆ W JEDNYM, ALE PRZERAŻAJĄCYM:
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Koncertowa odsłona Cidrowskiej Jesieni Kulturalnej od-
będzie się w Centrum Kultury „Karolinka” w niedzielę 
27 listopada o godz. 18.00.

Styl happysad najczęściej określany jest jako mieszanka roc-
ka alternatywnego, gitarowego. Jednak wokalista, Jakub Ka-
walec, określił swoją muzykę jako rock regresywny.
19 października 2009 miała miejsce premiera najnowszego 
wydawnictwa grupy, albumu pod tytułem „Mów mi do-
brze”. Został on wydany przez wytwórnię płytową Mystic 
Production i znalazło się na nim 12 utworów. Nagrania no-
wej płyty dokonano w studiach Polskiego Radia S-4 i S-3. 
Realizatorem dźwięku i producentem płyty jest Leszek Ka-
miński. W maju 2010 płyta osiągnęła status złotej.
W 2011 roku, z okazji dziesięciolecia zespołu grupa zagrała 
specjalny, jubileuszowy koncert podczas festiwalu w Jaroci-
nie. W  koncercie zespołowi towarzyszyli goście specjalni: 
Karol Strzemieczny (Paula i Karol, Stan Miłości i Zaufania), 
Czesław Mozil, Piotr „Gutek” Gutkowski (Indios Bravos) 
oraz Krzysztof „Grabaż” Grabowski (Strachy na Lachy, Pi-
dżama Porno). W skład happysad wchodzą:
Jakub „Quka” Kawalec – śpiew, gitara, teksty
Łukasz „Pan Latawiec” Cegliński – gitara, śpiew
Artur „Artour” Telka – gitara basowa
Jarosław „Dubin” Dubiński – perkusja
Daniel Pomorski – trąbka, instrumenty klawiszowe
Bilety: 30 zł

VIII Festiwal Tańca No-
woczesnego „ARABE-
SKA” ruszy w  sobotę 

26 listopada o  godz. 9.00. Oczywi-
ście, w Centrum Kultury „Karolinka”. 
Na stronie festiwalu (www.arabeska.
art.pl) oraz na stronie organizatora 
(www.karolinka.art.pl) można znaleźć karty zgłoszenia i re-
gulamin festiwalu. Informacji udziela Impresariat Centrum 
Kultury „Karolinka” pod numerem tel. 32 286 64 54.
A dla tych, którzy chcieliby powspominać, pooglądać zdję-
cia, filmy i nie tylko, przydatny adres:

www.facebook.com/arabeskafestiwal

Podobno talent jest jak diament, wystarczy go oszlifo-
wać. I dlatego w Centrum Kultury „Karolinka” po raz 
drugi będziemy ostro szlifować. Oczywiście, podczas 

drugiej edycji Konkursu Talentów „Talentiada 2011”, który to 
konkurs odbędzie się w sobotę19 listopada o godz. 16.00. 
W tym roku bez ograniczeń wiekowych.
Dodatkowo w tym roku będzie to konkurs wokalno - instru-
mentalny. Oznacza to, że mogą w nim brać udział zespoły 
liczące maksymalnie 5 członków. Mogą też osoby indywi-
dualne, jednak po warunkiem, że będą wykonywać zarów-
no partię instrumentalną, jak i wokalną utworu. Wyjątkiem 
będzie wokalista solista – w  tym wypadku będzie można 
skorzystać z nagranego podkładu. Założeniem organizatora 
jest, by każda prezentacja miała w sobie element wokalny.
A skoro o utworach mowa – należy przygotować dwa utwo-
ry, w tym jeden obowiązkowo w języku polskim. Jeżeli zgło-
szeń będzie bardzo dużo, organizator zastrzega sobie prawo 
wyboru jednego z zestawu dwóch utworów, ale wykonaw-
ca (zespół) powinien być przygotowany na wykonanie obu.
Ponieważ „Talentiada” jest konkursem, więc jury będzie 
przyznawać nagrody dla najlepszych wykonań, być może 
zostaną przyznane wyróżnienia. Warto jednak wspomnieć, 
że główną nagrodą, czyli GRAND PRIX II KONKURSU TA-
LENTÓW „TALENTIADA 2011” będzie możliwość prezenta-
cji swoich umiejętności wokalnych na scenie głównej pod-
czas DNI RADZIONKOWA 2012.
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć kartę zgłosze-
nia: osobiście w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka” 
lub drogą elektroniczną na adres karolinka@karolinka.art.pl 
do dnia 10 listopada 2011 r. Karta zgłoszenia jest do pobra-
nia na stronie www.karolinka.art.pl

Szlifowanie
diamentów 

Arabeska

happysad
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Znany mistrz cukierniczy 
pochodzący z Radzion-
kowa Tadeusz Bącz-

kowicz został jednym z laure-
atów XI edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regio-
nów”. Otrzymał pierwszą  na-
grodę w  kategorii produkty 
regionalne pochodzenia roślin-
nego, w  podkategorii wyroby 
cukiernicze za tzw. „szplitry”. 
Konkurs na najlepszy regio-
nalny produkt żywnościowy 
oraz na najlepsze danie i po-
trawę regionalną odbył się 28 
sierpnia w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie.
— „Szplitry” to od dawna zna-
ny na Śląsku wyrób z  ciasta 
półfrancuskiego lub francu-
skiego wypiekany w  postaci 
kołaczyków, najczęściej ku-
powanych na śniadanie lub 
drobnych ciasteczek do her-
baty czy kawy na tak zwanej 
„swaczyne”. W naszej piekarni 
wyroby te produkujemy już 
od 50 lat. Zawsze miały duże 
powodzenie i  do dzisiaj sta-
nowią podstawę codziennej 
produkcji. „Szplitry” wypieka-
ne są z ciasta półfrancuskiego, 
czyli drożdżowego uszlachet-
nionego przez dodanie tłusz-
czu w  procesie przekładania 
i  wałkowania. Charakteryzują 
się dużą pulchnością z delikat-
nym listkowaniem i wyraźnym 
załamaniem, są jednocześnie 

kruche. Upieczone „szplitry” są 
barwy jasnożółtej do jasnobrą-
zowej, nadziewane marmola-
dą, masą serową lub makową, 
posypane pudrem lub dekoro-
wane pomadą — wyjaśnia Ta-
deusz Bączkowicz. — Wśród 
ludności Górnego Śląska słowo 
„szplitry” funkcjonuje do dziś 
jako odłamek, kawałek rozbi-
tego szkła lub granatu. Dobrze 
by było, aby nazwa tych ciastek 
nie zanikła, bo przecież „Łot 
szplitra jednego chce się durś 
drugiego” –żartuje.
Organizatorem konkursu były: 
Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w  Częstochowie, 
Polska Izba Produktu Regio-
nalnego i  Lokalnego w  War-
szawie, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego oraz 
Agencja Rynku Rolnego. Pod-
czas konkursu pracowały dwie 
komisje konkursowe, jedna 
zajmująca się lokalnym i  re-
gionalnym produktem żyw-
nościowym, druga – daniami 
i potrawami regionalnymi. Do 
konkursu zakwalifikowano 
30  produktów tradycyjnych 
oraz 4  potrawy regionalne. 
Ostatecznie wyłonieni zostali 
laureaci w  czterech katego-
riach: produktów pochodze-
nia roślinnego, zwierzęcego, 
napojów i  innych produktów 
regionalnych oraz najlepsze 
dania i  potrawy regionalne 
i tradycyjne.

W ostatnim czasie ukazały się dwie nowe publikacje po-
święcone miastu. W ramach projektu „Na weekend do 
Radzionkowa – budowa systemu informacji turystycz-

nej na terenie Gminy Radzionków”, ukazał się wydany w przej-
rzysty sposób, bogato ilustrowany przewodnik po Radzionkowie. 
Znajdziemy w nim opisy najciekawszych miejsc na terenie miasta, 
a także informacje o bazie noclegowej, gastronomicznej czy wy-
kaz placówek służby zdrowia.
Miłośników historii miasta z pewnością ucieszy druga publikacja: 
„Radzionków na starych fotografiach 1960–1980” autorstwa Mar-
ka Minasa i Jarosława Wrońskiego. Dodajmy, że jest to już trzeci 
album z tej serii, wydany dzięki pomocy Urzędu Miasta Radzion-
ków. Książka jest do nabycia w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Radzionkowie (ul. Kużaja 19). Przy zakupie powyżej dziesięciu 
sztuk za jeden egzemplarz zapłacimy 15 zł, a normalna cena albu-
mu to 20 zł.

(ab)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 17 października w Cen-
trum Kultury „Karolinka” odbyła się uroczysta gala, 
podczas której wręczono nagrody Burmistrza Miasta 

Radzionkowa dla najlepszych nauczycieli i  najzdolniejszych 
uczniów. Burmistrz Miasta Radzionków Gabriel Tobor, wręczył 
nagrody następującym nauczycielom: Mirosławie Biadasiewicz 
z Przedszkola nr 2 w Radzionkowie, Jadwidze Bator z Przedszko-
la nr 4 w Radzionkowie, Halinie Hypki z Zespołu Szkół Podsta-
wowo–Gimnazjalnych w Radzionkowie, Iwonie Mliczek z Gim-
nazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka oraz Adamowi Szydło 
z  Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w  Radzionkowie. 
Dokonania nauczycieli radzionkowskich szkół zostały zauważo-
ne także przez Ministra Edukacji Narodowej. Agnieszka Jochlik, 
nauczycielka języka angielskiego z Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka w Radzionkowie, otrzymała nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała 
Janina Heczko–Sapota, nauczycielka biologii, również z Gimna-
zjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. 
Absolwenci szkół zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia 
w  dziedzinie nauki, kultury i  sportu. Nagrodę I  stopnia Burmi-
strza Miasta otrzymał Kamil Orciuch. Ucznia Gimnazjum im. 
Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wyróżniono przede 
wszystkim za bardzo dobre wyniki w nauce, szczególnie w dzie-
dzinie języka niemieckiego oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Marta Golus oraz Marta Jasiok, uczennice Gimnazjum im. Ojca 
Ludwika Wrodarczyka, zostały  uhonorowane Nagrodami Burmi-
strza II stopnia. Laureatami Nagrody Burmistrza III stopnia zostali 
uczniowie: Daniel Kroczek ze Szkoły Podstawowej im. Rodziny 
Wieczorków w Orzechu, uczniowie Gimnazjum im. Ojca Ludwi-
ka Wrodarczyka: Wojciech Pasek, Anna Grysko, Agata Pachul-
ska oraz Dominika Tobor, trzej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Radzionkowie: Patryk Zapała, Łukasz Ungier i Daniel Skal-
ski, a także uczennica Zespołu Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych 
w Radzionkowie (Gimnazjum nr 2) Magdalena Mościńska. 
Honory gospodyni uroczystości pełniła Joanna Kwiecińska, dyrek-
torka Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie. Wręcze-
nie nagród poprzedziło wystąpienie burmistrza Gabriela Tobora.
— Cieszę się, że jestem w gronie uczniów i absolwentów. To wy dziś 
stanowicie naszą elitę środowiska uczniowskiego. Swoją postawą, 
zaangażowaniem, sukcesami udowadniacie, że można więcej. Moż-
na nie tylko chcieć, ale także to realizować i być po prostu dobrym 
w tym, co się na co dzień robi — mówił Gabriel Tobor.
Część artystyczną gali uświetnił występ uczniów Szkoły „SU-
ZUKI”. Organizatorem uroczystości poświęconej obchodom 
Dnia Edukacji Narodowej był Zakład Placówek Oświatowych 
w Radzionkowie.

(AT)

Słodki smak regionu

Nowe publikacje o mieście

(ab)

Nagrody Burmistrza Miasta
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Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w połowie grudnia. Zachę-
camy 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 termi-
nie do 20 listopada. Redakcja zastrzega sobie prawo do skraca-
nia nadesłanych tekstów. 

NAPISZ DO KURIERA

Agnieszka Jochlik, nauczycielka języka angielskiego 
z Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka, spotkała się 
w  środę, 5 października z członkami radzionkowskiego 

oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Spotkanie odbyło się w siedzibie związku – w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Agnieszka Jochlik w dniach 
1-18 lipca tego roku udzielała się jako woluntariuszka w nepal-
skich szkołach. Podczas spotkania opowiadała o geografii, ustroju 
politycznym, historii i kulturze Nepalu, a także dzieliła się reflek-
sjami z pobytu w tym kraju.
— Pierwsze trzy dni spędzone w stolicy Nepalu – Katmandu prze-
biegły intensywnie, głównie na nauce języka nepalskiego oraz na 
poznawaniu zabytków i  świątyń dwóch tamtejszych religii, czyli 
hinduizmu i buddyzmu. Następnie przetransportowano mnie do 
mojej rodziny goszczącej, która mieszkała we wsi Chapagaun — 
relacjonowała pani Agnieszka. Z relacji nauczycielki wynika, że 
Nepalczycy są ciepli, życzliwi i gościnni.
— U rodziny, która mnie gościła czułam się jak u siebie. Następne 
dni upływały mi na intensywnej pracy. Od 7.00 do 9.30 lekcje 
w prywatnej, wiejskiej szkole, gdzie uczyły się dzieci z bogatszych 
rodzin. Następnie kilkunastominutowy marsz do kolejnej szkoły, 
państwowej. Tam spędzałam czas do godziny 16.00, wspierając 
nauczycieli w  ich pracy. A  dodam, że lekcje odbywają się tam 
bez jakichkolwiek szkoleń metodycznych. Pedagodzy prosili mnie 
o pomoc w zakresie metodyki, przebiegu lekcji i wielu innych kwe-
stii, które początkujący nauczyciel w Polsce zna i stosuje od po-
czątku swojej pracy. Oprócz tego prowadziłam lekcje pokazowe 
dla nauczycieli oraz konwersacje dla starszych klas, opowiadając 
im o Polsce i Europie, pokazując zdjęcia i książki sławnych miejsc. 
Organizacja zapewnia pobyt i pracę w Nepalu głównie dzięki 
opłatom wolontariuszy, którzy wpłacają na początku pobytu okre-
śloną kwotę na swoje utrzymanie i na pomoc organizacji — mó-
wiła Agnieszka Jochlik.
Dodajmy, że Agnieszka Jochlik do Nepalu wyjechała dzięki Orga-
nizacji VSSN Nepal, która oferuje woluntariuszom pracę w szko-
łach, szpitalach, klasztorach i sierocińcach.

Opr. (ab)

Nepalska przygoda

Rodzina szkół 
im. Jana Pawła II

Szesnastego października 
1998  r. w  dwudziestą 
rocznicę pontyfikatu 

Ojca Świętego, Jana Pawła II, 
w Szkole Podstawowej nr 41 
w  Radomiu odbyła się uro-
czystość nadania szkole imie-
nia Jana Pawła II. Wydarze-
nie to zainspirowało jednego 
z  rodziców, do odszukania 
w Polsce szkół, którym patro-
nował już Ojciec Święty. I tak 
20 listopada 1998 r. w Rado-
miu odbyło się pierwsze spo-
tkanie przedstawicieli szkół, 
podczas którego ustalono 
miejsce spotkania z  Ojcem 
św., a także przyjęto z apro-
batą pomysł dalszej współ-
pracy szkół, noszących imię 
Jana Pawła II. Już podczas 
drugiego spotkania, które 
miało miejsce tym razem 
w SP 1 w Sułoszowej w stycz-
niu 1999 roku, pan dyrektor 
owej szkoły zaproponował 
nazwanie tych placówek Ro-
dziną Szkół im. Jana Pawła II. 
Jednomyślnie podjęto też 
wówczas decyzję o  konty-
nuacji działań i  postanowio-
no dalej szukać placówek 
mających za patrona Papie-
ża. Obecnie Rodzina Szkół 
im. bł. Jana Pawła II liczy 
1189 szkół w Polsce i ok. 20 
szkół poza granicami Polski. 
Oprócz licznych działań, po-
dejmowanych w  „Rodzinie”, 
piękną inicjatywą okazały 
się między innymi coroczne 
październikowe spotkania 
jasnogórskie.
Pięć lat temu i  nasza spo-
łeczność – Szkoła Podsta-
wowa nr  2 w  Radzionkowie 

– dostąpiła zaszczytu nada-
nia imienia Wielkiego Polaka 
i  poszerzyła grono rodzinne. 
Dlatego też od 5 lat wspólnie 
z  innymi szkołami pielgrzy-
mujemy na Jasną Górę, aby 
modlić się o  potrzebne łaski 
do realizowania wskazań na-
szego Patrona.
Tegoroczna „rodzinna” piel-
grzymka odbyła się 5 paź-
dziernika. Od godziny 10.00 
na plac przed Jasnogórskim 
Szczytem przychodziły ko-
lejne grupy uczniów z  całej 
Polski wraz ze swoimi na-
uczycielami, wychowawcami, 
kapłanami. Przed mszą św. 
zostały poświęcone różańce, 
które wcześniej otrzymał każ-
dy uczestnik i  odmówiliśmy 
jedną dziesiątkę w  intencji 
naszej Rodziny. O  godzinie 
11.00 rozpoczęła się uroczy-
sta msza z  udziałem ponad 
450 pocztów sztandarowych 
i  ponad 25 tysięcy uczestni-
ków. Bezpośrednio po mszy 
nastąpiło odczytanie Aktu 
Zawierzenia Matce Bożej, 
Królowej Polski oraz telegra-
mu do papieża Benedykta 
XVI. Naszą uroczystość za-
kończyliśmy modlitwą w  in-
tencjach Ojca Świętego oraz 
o dary Ducha św. dla wszyst-
kich uczniów w Polsce.
Pielgrzymka ta była tradycyj-
nie już, przygotowaniem do 
obchodów XI Dnia Papieskie-
go pod hasłem „Jan Paweł II 
– człowiekiem modlitwy”.

Róża Lizurek
katechetka 

SP nr 2 Radzionków

16 września odbył się spływ kajakowy w Zawadzkiem. 
Dziewiętnastoosobowa grupa wraz z  nauczycielka-
mi, paniami Więzik, Dolibóg i  Kobek, rozpoczęła 

wycieczkę na dworcu PKP w Tarnowskich Górach, skąd pocią-
giem udała się do Zawadzkiego. Na miejscu czekał na nas prze-
wodnik, z którym udaliśmy się na miejsce rozpoczęcia spływu. 
Popłynęliśmy Małą Panwią z Zawadzkiej „betoniarni” do Przy-
stani w Staniszczach Wielkich. Trasa wynosiła 14 km. W ciągu 
czterech godzin pokonaliśmy przeszkody takie jak: kłody na rze-
ce, mielizny i wodospad. Wiele razy trzeba było przepchać ka-
jak, by wydostać się z pułapki. Niestety, ze względu na to, że po-
goda nie dopisała, niemożliwa była kąpiel w wodzie. Zziębnięci 
i mokrzy, mimo tego, iż nikt nie wpadł do rzeki, skończyliśmy 
przygodę na Małej Panwii. Pobyt w  województwie opolskim 
zakończyło ognisko. O godzinie 16.00 wyjechaliśmy z dworca 
w Fosowskiem. Zmęczeni, odbyliśmy krótką drzemkę w pocią-
gu. Z  uśmiechami na twarzach dojechaliśmy do Tarnowskich 
Gór, na dworcu PKP zakończyliśmy wycieczkę i udaliśmy się do 
domu. Pomysł z kajakami był strzałem w dziesiątkę!

Anna Olszewska, LO Radzionków

PISZĄ DO KURIERA

Pociągiem na kajaki
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nieśmiałe próby wprowadzenia 
nieco zapomnianej dyscypliny 
sportowej – badmintona prze-

szły wszelkie oczekiwania gospodarzy 
hali sportowej w Radzionkowie. Po wy-
malowaniu przez pracowników MOSiR 
trzech boisk, szybko okazało się, że jest 
to ilość niewystarczająca i  w  tej chwili 
hala posiada już 7 boisk, co pozwala na 
organizowanie zawodów w  tej bardzo 
widowiskowej i dynamicznej grze. Moż-
na śmiało powiedzieć, że w Radzionko-
wie nastała moda na grę w badmintona. 
Grają nie tylko młodzi, ale również do-
stojni seniorzy, przychodzą pary czy na-
wet całe rodziny z dziećmi. Z oferty tej 
korzysta wielu mieszkańców Radzionko-
wa, ale również regularnie na hali grają 
mieszkańcy Tarnowskich Gór, Bytomia, 
Chorzowa, Katowic i wielu innym miast 
naszego województwa. Już niewielkie 
umiejętności pozwalają na atrakcyjne 
spędzenie czasu na naszej hali, tym bar-
dziej, że na miejscu można wypożyczyć 
sprzęt do gry, a godzinny wynajem kortu 
to tylko 10 złotych. Coraz więcej osób 
regularnie gra w  badmintona prezentu-
jąc coraz wyższy poziom swoich umie-
jętności. Z  myślą o  nich radzionkowski 
MOSiR przygotował cykl zawodów dla 
amatorów badmintona. W  lipcu od-
był się Wakacyjny Turniej Badmintona, 
a 7 października odbyły się I Mistrzostwa 

Wspaniałą imprezę „Pasowania na przedszkolaka” 
przygotowała 18 października kadra Przedszkola 
nr  2 w  Radzionkowie. Na hali radzionkowskiego 

MOSiRu nie tylko przedszkolaki musiały się wykazać sprawno-
ścią fizyczną, ale także ich rodzice. Na pewno wielkim przeży-
ciem dla dzieci było samo pasowanie, ale również otrzymanie 
medalu z rąk wielokrotnego reprezentanta kraju w koszykówce 
– Andrzeja Pluty. Cała impreza zakończyła się wspólną zabawą 
dzieci i rodziców. 

W sobotę, 15 października na Księżej Górze odbył się 
konkurs latawców zorganizowany przez Radzion-
kowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. W za-

wodach brało udział 14 uczestników. Nawet niska temperatura 
najwyraźniej nie przeszkadzała dobrze bawiącym się uczestni-
kom. Fotorelacja na stronie www.mosir.radzionkow.pl

Radzionków badmintonem stoi

Radzionkowa w  Badmintonie w  grach 
deblowych w  kategorii Open. Brało 
w nim udział 32 zawodników z Radzion-
kowa, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, 
Orzecha, Bobrownik, Katowic, Zabrza, 
Bytomia, Orzesza, Potępy, Chorzowa, 
Radlina, Mysłowic, Dąbia. Zawody zo-
stały rozegrane na sześciu kortach. Po 
trzygodzinnej rywalizacji wyłoniono 
kolejność. Najlepsze pary to: I – Adam 
Prasołek z  Zabrza i  Tomasz Dąbek 
z  Tarnowskich Gór, II – Wojciech Bo-
rzęcki z Tarnowskich Gór i Jan Micha-
lik z Radzionkowa, III – Jacek Thomann 
i Wojciech Wycisło z Orzesza, IV – Ma-
rek Wroński i Tomasz Daniel z Tarnow-
skich Gór.

Natomiast z  okazji Dnia Nauczycie-
la MOSiR wraz z  Zakładem Placówek 
Oświatowych w  Radzionkowie zor-
ganizował dla nauczycieli z  radzion-
kowskich szkół Turniej Badmintona, 
w którym wzięło udział 6 nauczycielek 
oraz 16 nauczycieli. W kategorii kobiet 
najlepsi okazali się: Hanna Powęzka, 
Aleksandra Więzik i  Iwona Kobek, 
natomiast wśród panów: Jan Michalik, 
Robert Tobór oraz Łukasz Suder. Zwy-
cięzcom medale i puchary wręczyła dy-
rektor ZPO Janina Kwiecińska.

Już dzisiaj MOSiR zaprasza na Indy-
widualne Mistrzostwa Radzionkowa 
w Badmintonie 26 listopada.

Pasowanie 
przedszkolaków

Konkurs latawców
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UCHWAŁY RADY MIASTA

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 29 września 2011 roku na XII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 
1.Uchwałę Nr XII/94/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tar-
nowskich Górach kadencji 2012 – 2015;
2.Uchwałę Nr XII/95/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011-2026;
3.Uchwałę Nr XII/96/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
4.Uchwałę Nr XII/97/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania 
wieczystego działki wraz z prawem własności zabudowy;
5.Uchwałę Nr XII/98/2011 w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu 
Miasta Radzionków;
6.Uchwałę Nr XII/99/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011-2026;
7.Uchwałę Nr XII/100/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.

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

Sekretarz Miasta 
/-/  mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała  Nr XII / 94 / 2011
Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 
2012-2015

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 160 § 1 oraz art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławni-
ków sądowych  do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2012-2015

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1.

W głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych prawidłowo kandydatów, spełniających wymogi określone w ustawie – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, wybrano na ławników następujące osoby:
1) do Sądu Okręgowego w Gliwicach – Spurek Teresa;
2) do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – Pławny Krystyna;
3) do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

a) Brol Krystyna; 
b) Hanusiak Iwona;  
c) Tobór Irena;
d) Tomanek Eugeniusz.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, który jest zobowiązany do realizacji czynności, określo-
nych w art. 164 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński 
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W  Radzionkowie powstał kolejny obiekt sportowy 
wysokiej klasy. 13 października dokonano odbioru 
technicznego wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną 

nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 2. Przypomnijmy, że 
wykonawcą przedsięwzięcia jest bytomskie przedsiębiorstwo 
BELLSPORT G. Leszczyński wyłonione w drodze przetargu nie-
ograniczonego. Firma udzieliła pięcioletniej gwarancji na wyko-
nany przez siebie obiekt. 
W  ramach zadania wykonane zostało boisko do piłki ręcznej 
o wymiarach 20 m x 40 m, dwa boiska do koszykówki oraz dwa 
korty do tenisa ziemnego. Całość nawierzchni wykonana jest 
z bezpiecznego poliuretanu. Boisko jest ogrodzone, zamontowa-
ne są także tzw. piłkochwyty. Łączna wysokość ogrodzenia wraz 
z piłkochwytami to 5 metrów.
— Jako dyrektor szkoły bardzo cieszę się z nowego obiektu spor-
towego, który pozwoli uczniom naszej placówki rozwijać zdolno-
ści sportowe. Każdy nowy obiekt sportowy stwarza lepsze warun-
ki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Po lekcjach nasi 
uczniowie chętniej będą korzystać z nowego boiska, co z pewno-

ścią wpłynie na ich zdrowie. Dodatkowo na boisku są dwa korty 
tenisowe, dzięki którym w  przyszłym roku szkolnym planujemy 
otwarcie klasy sportowej o profilu tenisa ziemnego. Bardzo chcę 
podziękować pracownikom z działu inwestycji, którzy czuwali nad 
prawidłową realizacją tej inwestycji – mówi Grzegorz Kłaczek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie.
Na budowę boiska uzyskano dofinansowanie w ramach progra-
mu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa wielofunkcyjnych 
boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i  młodzieży”. 
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 425.738,97 zł, z czego Mi-
nisterstwo Sportu wyasygnowało z  Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej kwotę 200 tysięcy złotych. Resztę kosztów pokryła 
gmina ze środków własnych.
Przypomnijmy, że podobne boisko znajduje się przy Gimnazjum 
im. O. Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie, a przy Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Rojcy powstał w ubiegłym 
roku kompleks boisk w ramach programu rządowego „Moje bo-
isko – Orlik 2012”.

(ab)

Boisko otwarte
SPORT

Po pokonaniu bardzo silnej Warty Poznań w Radzionkowie 
powiało optymizmem w kontekście następnych spotkań. 
Mecz z Wartą rozpoczął przecież serię aż czterech me-

czów z rzędu na własnym stadionie. Oprócz poznaniaków, Ruch 
w  końcówce września i  na przełomie września i  października 
gościć miał Polonię Warszawa, Piasta Gliwice i Sandecję Nowy 
Sącz. Pierwsze z  tych spotkań, w  ramach 1/16 Pucharu Polski 
zakończyło się przekonującym, wysokim zwycięstwem druży-
ny z Ekstraklasy, która po golach w drugiej połowie gry wygrała 
w Bytomiu-Stroszku aż 4:0. To najwyższa porażka Ruchu u sie-
bie od dziesięcioleci. Dlatego z pewnością zapisze się w kroni-
kach. Warto jednak pamiętać, że wynik ten absolutnie nie odda-
wał przebiegu gry, przez większość czasu bowiem drugoligowiec 
toczył z faworytem ze stolicy wyrównany bój i przed przerwą to 
on był bliższy nawet wyjścia na prowadzenie.
Przyjazd do Radzionkowa mierzącego w awans do Ekstraklasy 
Piasta, zakończył się niepowodzeniem żółto-czarnych. Na dwu-
bramkowe prowadzenie gości Ruch odpowiedział tylko bramką 
Mateusza Maka i mimo rozpaczliwych ataków w końcówce gry 
nie zdołał doprowadzić do wyrównania.
Goszcząca tydzień później na stadionie Ruchu Sandecja także 
zapowiadała się bardzo trudnym rywalem. „Cidry” znów gonić 
musiały wynik. Skuteczny w ostatnich tygodniach Mateusz Mak 
doprowadził do wyrównania w drugiej połowie, w której Ruch 
wprost stłamsił bezradnego przeciwnika. Piłka do jego bramki 
wpadła tylko raz, choć kibice w kilku innych sytuacjach oczami 
wyobraźni także widzieli ją już w siatce.
Niezwykle chwalony za ofensywną i  widowiskową grę zespół 
Ruchu w trzech meczach przed własną publicznością zdobył za-
ledwie punkt i pożegnał się z rozgrywkami w Pucharze Polski.
Przełamanie nastąpić miało w  Niecieczy. Jednak zakończony 
bezbramkowym remisem mecz z Termalicą Bruk-Bet zapisać na-
leży na konto sukcesów Ruchu, bowiem to pełni uznanych na-
zwisk w swoim składzie gospodarze byli w tym spotkaniu stroną 
zdecydowanie dominującą, marnującą wyśmienite okazje.
Co nie udało się w Małopolsce, powiodło się w meczu u siebie. 

I to jak się powiodło. Ruch pewnie i wysoko pokonał 4:1 Olimpię 
Elbląg tracąc bramkę w ostatniej minucie gry. Dla naszej drużyny 
trafiali Piotr Rocki z  rzutu karnego, dwukrotnie Mateusz Mak 
i Szymon Skrzypczak. 
Kto wie czy to wysokie zwycięstwo nie uśpiło czujności pod-
opiecznych trenera Artura Skowronka, którzy gładko i wysoko 
przegrali aż 0:4 z  imienniczką swojego poprzedniego rywala, 
Olimpią w Grudziądzu. Cóż z tego, że znów gra lepsza była niż 
wynik...
Szansą na odrobienie strat miał być wyjazd do Polkowic na mecz 
z  jedną ze słabszych drużyn ligi, miejscowym KS. Inna jednak 
rzecz, że Ruch na stadionie tego rywala jeszcze nigdy nie wygrał 
i nie strzelił tam nawet jednej bramki. Ta ostatnia zła passa zo-
stała przełamana, trafił ponownie Mateusz Mak, ale znów z Po-
lkowic przyszło radzionkowianom wracać bez punktów. Gospo-
darze wygrali 3:1, a Ruch znalazł się coraz bliżej strefy drużyn 
walczących o utrzymanie. I by spokojnie spędzić zimę będzie 
musiał w ostatnich meczach rundy jesiennej zdobyć jeszcze kilka 
punktów.

WYKAZ OSTATNICH WYNIKÓW 
RUCHU RADZIONKÓW:
KS Polkowice – Ruch 3:1 (2:1)
Bramki: Podstawek 14’ i 48’, Piotrowski 30’ – Mateusz Mak 22’
Olimpia Grudziądz – Ruch 4:0 (1:0)
Bramki: B. Kowalski 8’, Dąbrowski 72’, Kryszak 75’, Sulej 86’
Ruch - Olimpia Elbląg 4:1 (1:0)
Bramki: Rocki 20’ (rzut karny), Mateusz Mak 68’ i 82’, Skrzyp-
czak 79’ – Bartosiak 90’ 
Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Ruch 0:0
Ruch – Sandecja Nowy Sącz 1:1 (0:1)
Bramki: Mateusz Mak 48’ – Midzierski 14’
Ruch – Piast Gliwice 1:2 (0:1)
Bramki: Mateusz Mak 56’ – Krzycki 43’, Urban 52’
Puchar Polski: Ruch – Polonia Warszawa 0:4 (0:0)
Bramki: Cani 48’ i 84’, Wszołek 70’, Bonin 89’

Ruch Radzionków
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Szósta edycja Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogór-
skiego rozpoczęła się 20 października turniejem rozegranym 
w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

Do udziału w zawodach zgłosiło się 26 uczniów z pięciu szkół po-
wiatu. W turnieju, co nas niezmiernie cieszy, wzięło udział osiem 
dziewcząt. Turniej rozegrano na dystansie pięciu rund z czasem gry 
15 minut na każdego zawodnika. Rozgrywki przebiegały sprawnie, 
w czym duża zasługa organizatorów i opiekunów poszczególnych 
grup. Najlepszy wynik uzyskało czterech zawodników: Tomek Biń-
kowski, Michał Warda, Szymon Turczyn i Patryk Przykuta (po 4 
pkt). Kolejne miejsca z dorobkiem 3½ pkt zajęli: Agata Lizak, An-
drzej Skrzypiec i  Maciej Kurzok. Bardzo dobrze zaprezentowały 
się też dziewczęta. Po pierwszym turnieju prowadzi Agata Lizak 
(3½ pkt), przed Weroniką Szeliga (3 pkt) i Julią Kupiecką (2 pkt).
Poziom turnieju, po przejściu uczniów starszych do gimnazjum, 
nieco spadł. Trzeba cierpliwie poczekać aż nowi gracze nabiorą 
nieco doświadczenia. Drużynowo prowadzi Szkoła Podstawowa 
nr 15 z Tarnowskich Gór, która zgromadziła 13½ pkt i wyprzedziła 
o 2 pkt Szkołę Podstawową nr 13 ze Strzybnicy. Na trzecim miejscu 
uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 1 z Radzionkowa (10½ pkt). 
Zaznaczyć należy, że Szkoła Podstawowa nr 3 z Tarnowskich Gór 
i debiutujący uczniowie ze Świerklańca grali w niepełnym składzie. 

Ten sezon dla siatkarek O&S Sokoła Radzionków jest nieudany. 
W minioną sobotę dziewczyny przegrały swój kolejny mecz 
z Płomieniem Sosnowiec (w pierwszej kolejce w Sosnowcu 

nasze dziewczęta wygrały 1-3 ze spadkowiczem z  II ligi). To już 
szósta porażka dziewczyn w  tym sezonie. Przed rozpoczęciem 
ligi zarówno zawodniczki, jak i zarząd stawiały sobie ambitne cele, 
natomiast rzeczywistość stała się kompletnie inna. Braki kadrowe, 
spowodowane licznymi kontuzjami, spowodowały znaczne rotacje 
w składzie, dlatego jednym z domniemanych powodów może być 
to, że dziewczyny nie są ze sobą dostatecznie zgrane. Nie tłumaczy 
to jednak ich postawy na boisku. Siatkarki nie prezentują tej ambicji 
i determinacji, którą mogliśmy obserwować do tej pory. Widoczny 
jest przede wszystkim brak koncentracji i wzajemnej motywacji do 
gry. Po przegranych meczach możemy zauważyć, że w drużynie 
Sokoła brakuje siły ataku. Dziewczyny nie kończą pierwszych ak-
cji po swoim przyjęciu, a  jeżeli dobrze zagrają w obronie, to nie 
są w  stanie zakończyć na swoją korzyść większości kontrataków. 
Jedynym stabilnym elementem, jak na razie, jest zagrywka, na któ-
rej trudno do końca polegać. Zdarzają się porywające akcje, które 
świadczą o potencjale zespołu, lecz obok takich potrafimy dobrze 
zapowiadającą się, w  rażący sposób zepsuć. Miejmy nadzieję, że 
druga runda rozgrywek będzie dla radzionkowianek owocniejsza 
w zwycięstwa.
Grupy młodzieżowe także nie prezentują najlepszej formy w tym 
sezonie. Juniorki do tej pory wygrały zaledwie dwa spotkania, a ka-
detki jedynie dwa sety. Nadzieja tkwi w grupie naborowej. Dziew-
czynki trenujące dwa razy w  tygodniu dopiero rozpoczęły swoją 
przygodę z siatkówką, ale są bardzo zdeterminowane do tego, by 
być jak najlepszymi. Część tej grupy trenowała już przed wakacjami, 
ale od września doszło kilka nowych, młodych zawodniczek. Sezon 
trudny, uczący pokory, gra niestety daleka jest od oczekiwań, kibice 
po zagraniach sokolanek wielokrotnie łapali się za głowy. Widać, 
że gospodyniom brakuje przede wszystkim zgrania. Trzon zespołu 
ustalony i ułożony jeszcze w czerwcu, który miał funkcjonować per-
fekcyjnie od pierwszej kolejki, jeszcze przed startem w lidze, musiał 
ulec gruntownym zmianom. Kontuzje przedligowe czterech zawod-

Trudny sezon O&S Sokół Radzionków

niczek podstawowego składu spowodowały, że aktualne wyniki da-
lekie są od zadowalających. Wyrażamy nadzieję, że pech w końcu 
odwróci się od dziewczyn i zespół zacznie grać na swoim dobrym 
poziomie. Zainteresowanie siatkówką w Radzionkowie wzrasta, na 
meczach pojawia się coraz więcej kibiców i jak na razie, to oni za-
sługują na słowa uznania. W każdym meczu w hali MOSiR w Ra-
dzionkowie kibicuje nam od 50 do 90 kibiców. Bardzo cieszymy 
się z ich uczestnictwa w meczach, które nie ogranicza się tylko do 
biernej obserwacji tego co dzieje się na boisku. Do końca rozgrywek 
jeszcze daleko, więc jest czas na poprawę postawy drużyny i wy-
ników. Czas na podsumowanie będzie w przyszłym roku. Wyniki 
zamieszczone są na stronie internetowej www.sokol.radzionkow.pl. 
Sympatyków piłki siatkowej zapraszamy na mecze do hali MOSiR 
w Radzionkowie.

Bogdan Gałęziok

Start ligi najmłodszych szachistów
Komplet wyników można znaleźć na stronie: karolinka.art.pl i mosir.
radzionkow.pl 
Organizatorami turnieju byli: KS Strzybniczanka – Tarnowskie Góry, 
CK „Karolinka” Radzionków i  Tarnogórskie Centrum Kultury. Ho-
norowy patronat nad tegoroczną edycją Szachowej Ligi Szkolnej 
objęli burmistrzowie Radzionkowa i Tarnowskich Gór oraz starosta 
tarnogórski. Warto zaznaczyć, że wsparcia udzielił również aktual-
ny Mistrz Świata Juniorów do lat 20 Darek Świercz. Organizatorzy 
serdeczne dziękują Centrum Kultury „Karolinka” za przyjęcie sza-
chistów i udostępnienie sali, a także opiekunom oraz sędziom: Jaro-
sławowi Szyndlerowi i Rudolfowi Sobczykowi. Kolejne zawody Ligi 
Szkolnej rozegrane zostaną w terminach: 15.03.2012 w Strzybnicy 
oraz 17.05.2012 w TCK w Tarnowskich Górach.

***
Miłośników szachów zapraszamy na finał X Grand Prix Radzion-
kowa. Turniej rozegrany zostanie 19 listopada w CK „Karolinka” 
o godz. 10.00.

Zanotował 
Rudolf Sobczyk



Kurier Radzionkowski6 (47) listopad 201116

SPORT

Zwycięzcą VI edycji Turnieju Piłki 
Nożnej Inicjatywa Obywatelska 
CUP została drużyna IN PLUS 

TEAM, która po bardzo emocjonującym 
i  wyrównanym spotkaniu pokonała 3:2 
drużynę UNITED MEVAGO. Miejsce 
trzecie wywalczyła drużyna ROJCA po-
konując 6:3 zespół FC NAKŁO ŚLĄSKIE. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Jan 
Sojka z  drużyny ING HLONDA BOYZ, 
który zdobył łącznie 16 bramek.
Finał turnieju był kwintesencją tego, co 
działo się na boisku MOSiR na Księżej 
Górze w Radzionkowie przez cały wrze-
sień. Przy pięknej pogodzie bardzo liczni 
i aktywni kibice zobaczyli piękny futbol. 
Przypomnijmy, że w  turnieju wystąpiły 
24 drużyny (reprezentujące Radzionków, 
Bytom, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, 
Nakło Śląskie itd.). Łącznie wystąpiło po-
nad 280 zawodników. Mecze najpierw 
w  grupach, a  następnie w  systemie pu-
charowym, odbywały się we wrześniowe 
weekendy.
Wysokie umiejętności piłkarskie wystę-
pujących w finale drużyn, zapowiadające 
bardzo dobre widowisko oraz słoneczna 
pogoda, przyciągnęły na Księżą Górę 
bardzo liczną grupę kibiców, którzy ak-
tywnie dopingowali swoich faworytów. 
Głośny doping przyczynił się niewąt-
pliwie do zwycięstwa drużyny ROJCA, 
która niesiona okrzykami swoich fanów 
od początku kontrolowała przebieg spo-
tkania. FC NAKŁO ŚLĄSKIE nie poddało 
się jednak nawet na chwilę i  starało się 
kombinacyjną grą pokonać przeciwni-
ków. Ten dzień należał jednak do druży-
ny ROJCA, która cieszyła się z brązowych 
medali za zdobycie trzeciego miejsca. 
FC  NAKŁO ŚLĄSKIE musiało zadowolić 
się czwartą lokatą w nagrodę otrzymując 
dyplom i getry sportowe. Zaznaczyć na-

Puchar Burmistrza zdobyty!

leży jednak, że przy tak wysokim pozio-
mie sportowym drużyn występujących 
w  turnieju czwarte miejsce jest dużym 
sukcesem.
W  finałowym meczu emocje już tylko 
rosły. Należy się jednak tego spodziewać, 
kiedy naprzeciwko siebie stają drużyny 
naszpikowane bardzo dobrymi zawodni-
kami. IN PLUS TEAM rozpoczął mecz od-
ważnie chcąc szybko objąć prowadzenie, 
jednak to drużyna UNITED MEVAGO 
zdobyła dwubramkowe prowadzenie. 
Podziałało to na zawodników z Radzion-
kowa jak zimny prysznic i  zmusiło do 
jeszcze większego wysiłku. Kiedy wznie-
śli się na wyżyny swoich umiejętności 
zdołali wyrównać, a w końcu wyszli na 
prowadzenie. Wtedy zaatakował zespół 
UNITED MEVAGO, który do ostatniego 
gwizdka naciskał starając się odwrócić 
losy spotkania. Drużyna IN PLUS TEAM 
nie pozwoliła jednak już wyrwać so-
bie zwycięstwa i to ona zdobyła Puchar 
Burmistrza Radzionkowa, złote medale 
oraz komplet strojów piłkarskich (koszul-

ki, spodenki, getry). UNITED MEVAGO 
musiało się zadowolić srebrnymi meda-
lami otrzymując w nagrodę koszulki pił-
karskie. Po meczu finałowym nastąpiło 
wręczenie nagród, w tym statuetki i piłki 
dla najlepszego strzelca turnieju Jana Soj-
ki z drużyny ING HLONDA BOYZ, który 
zdobył łącznie 16 bramek.
Wśród publiczności rozlosowana została 
dodatkowa nagroda ufundowana rów-
nież przez Inicjatywę Mieszkańców Ra-
dzionkowa w postaci aparatu cyfrowego 
firmy NIKON.
Następnie kibice i  zawodnicy udali się 
na poczęstunek przygotowany dzięki 
uprzejmości Adama Kultysa oraz Leszka 
Machonia (FIGARO). Kolejny turniej, peł-
ny pozytywnych emocji dobiegł końca, 
ale już teraz zapraszamy wszystkich do 
udziału w następnej edycji. 
Relacja fotograficzna z przebiegu turnie-
ju dostępna jest na stronie www.iocup.
radzionkow.net oraz www.facebook.pl/
inicjatywa

Od 21 do 23 października w  Hali Sportowej Gwardii 
w Opolu odbyła się 55. edycja Mistrzostw Polski Se-
niorów i Seniorek w judo. Złoty medal w kategorii do 

66 kg wywalczył Paweł Zagrodnik z Radzionkowa, natomiast 
w  kategorii do 90 kg zwycięzcą został Robert Krawczyk, za-
wodnik pochodzący z naszego miasta, a obecnie mieszkaniec 
Bytomia.
Robert Krawczyk to wielokrotny reprezentant Polski, członek 
kadry olimpijskiej. Jest wychowankiem klubu Czarni Bytom. 
Na swoim koncie ma m.in. brązowy medal Mistrzostw Świata 
w  judo z  2003 roku i  złoty medal Mistrzostw Europy w  Bel-
gradzie z 2007 roku. W 2004 roku na Igrzyskach Olimpijskich 
w Atenach zajął piąte miejsce. Warto również wspomnieć, że 

Nasi mistrzowie
jako pierwszy polski judoka  zakwalifikował się na Igrzyska Olim-
pijskie w Pekinie.  Drugi z zawodników Czarnych Bytom – Paweł 
Zagrodnik – to mieszkaniec Radzionkowa. Jest absolwentem 
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. 
Aktualnie studiuje na  Akademii Wychowania Fizycznego w Ka-
towicach. Judo trenuje od 5. roku życia. Jego największe sukcesy 
to trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Talinie 
(2006 rok) i  trzecie miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy w Salzburgu (2007 rok). W 2008 roku zdobył srebrny 
medal Mistrzostw Polski Seniorów.

Naszym judokom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.
(AT)


