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Szkolne półwiecze

Nie tylko
nauczyciele
świętowali

W tym roku mija pół wieku istnienia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Rojcy. Uroczyste obchody tego niezwykłego jubileuszu odbyły się 20 października. Wzięli w nich udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci szkoły i władze miasta.

Burmistrz Gabriel Tobor wręcza nagrodę Gabrieli Wójcik
z Przedszkola nr 2.

str. 3

Dobra gmina do życia
W gronie najlepszych gmin miejsko-wiejskich rankingu „Gdzie żyje się najlepiej”
miesięcznika „Wprost”, Radzionków znalazł się w czołówce, jako jedna z trzech
gmin województwa śląskiego.
Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę wysokość wydatków na środowisko i kulturę na jednego mieszkańca, średnią liczbę uczniów w jednej klasie szkoły podstawowej i gimnazjum,
a także liczbę osób przypadających na jedną przychodnię. Po obliczeniu wszystkich danych
okazało się, że najlepsze wyniki w Polsce osiągnęła gmina Kąty Wrocławskie (województwo
dolnośląskie). Z naszego regionu najwyżej uplasowała się Wisła (19 miejsce), Radzionków
(22 miejsce) i Bieruń (27 miejsce). 

Trwa wymiana oświetlenia
We wrześniu ruszyły pierwsze prace
modernizacyjne i budowlane związane z wymianą istniejącego oświetlenia
ulicznego na nowe – ledowe.
Zadanie było konieczne do realizacji ze
względu na nieuregulowany stan własnościowy, ogromną energochłonność oświetlenia oraz potężne koszty jego utrzymania.
Obecnie około 30% oświetlenia drogowestr. 3

14 października w Centrum Kultury
„Karolinka” odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Gośćmi honorowymi spotkania byli
przedstawiciele Śląskiego Kuratorium
Oświaty, Rady Miasta Radzionków, miejskich placówek oświatowych oraz wyróżnieni uczniowie i nauczyciele.
– Co roku spotykamy się, by obchodzić to
ważne, edukacyjne święto. Chciałbym Państwu: nauczycielom i dyrektorom, podziękować za ogromny wkład i trud włożony
w rozwój i wychowanie naszych wspaniałych uczniów. Dzisiejsza uroczystość to
szczególna okazja, by wyróżnić tych najlepszych, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu odnoszą edukacyjne sukcesy
– mówił podczas uroczystości Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.
Podczas szkolnego święta Gabriel Tobor
wręczył nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Radzionków za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród
laureatek znalazły się: Gabriela Wójcik
(Przedszkole nr 2 w Radzionkowie), Urszula Jagieła (Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie), Mirosława Wojtas (Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka),
Barbara Janta (Zespół Szkół Podstawostr. 3
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rozmowa z Marianem Prodlikiem
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

Sportowych emocji nie brakuje
Za nami gorące, sportowe lato. Czas na
podsumowania. Kompleks sportowy na
Księżej Górze przeżywał w tym roku spore oblężenie...
Zgadza się. Wyjątkowo upalna pogoda sprawiła, że z basenów na Księżej Górze korzystały tysiące fanów wodnego szaleństwa.
Nie tylko mieszkańcy Radzionkowa, ale też
ościennych miast. W tym roku padł rekord
– w ciągu dwóch miesięcy nasz kompleks
odwiedziło ponad 45 tysięcy osób! Cieszę
się, że tak dużo ludzi wybrało właśnie Księżą
Górę. To dowód, że nasze działania spotykają się z akceptacją. W tym roku największym
powodzeniem cieszyły się różnego rodzaju
wodne atrakcje sportowe, na przykład aqua
aerobik. Co ciekawe, z tej formy zdrowego
relaksu coraz chętniej korzystają również
mężczyźni. Oprócz wodnych zabaw, organizowaliśmy także sporo innych imprez sportowych, warsztatów i konkursów. Cały czas coś
się działo.
Tak ogromna liczba osób korzystających
z basenów to duże wyzwanie pod względem zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze kąpielisko było estetyczne i bezpieczne. Mamy
doświadczoną ekipę ratowników, która
świetnie się spisuje. W sezonie o bezpieczeństwo kąpiących dbało minimum pięciu ratowników. Niestety, kilkakrotnie musieli wkroczyć do akcji, ponieważ zdarzyło się, że parę
bardzo młodych osób wykazało się brawurą
i przeceniło swoje pływackie umiejętności.
Od trzech lat na kąpielisku zatrudniamy również ochroniarzy.
Choć jesień w pełni, MOSiR nie zwalnia
tempa. Kilkanaście dni temu odbył się
w Radzionkowie pierwszy Sztafetowy
Maraton Miast i Gmin. Jakim powodzeniem cieszyła się ta impreza?

Bieganie od kilku lat cieszy się bardzo dużą
popularnością, dlatego postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zorganizować biegową
imprezę u siebie. Tym bardziej, że zauważyliśmy, że coraz więcej osób biega na Księżej
Górze. Zainteresowanie imprezą przerosło
nasze oczekiwania. W maratonie wzięły udział
aż 43 pięcioosobowe drużyny, które przebiegły trasę tradycyjnego maratonu, zmieniając
się co cztery kilometry. Trasa nie należała do
najłatwiejszych – dużo było ostrych podbiegów – mimo to maratończycy byli bardzo
zadowoleni. Pomimo kapryśnej aury zawodom towarzyszyła fantastyczna atmosfera:
emocjonujący doping publiczności, uśmiech
na twarzach zawodników i wielka radość
z ukończenia biegu. Chciałbym podziękować
wszystkim pracownikom MOSiRu za zaangażowanie w przygotowanie zawodów. To
naprawdę ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Mimo nawału pracy, wszystko udało
się perfekcyjnie. W przyszłym roku z pewnością zorganizujemy kolejną edycję.
A jak wyglądają przygotowania do zimowego sezonu?
U nas sezon trwa cały rok. Jedna impreza
sportowa się kończy, kolejna się zaczyna, jeśli nie na Księżej Górze, to w hali sportowej.
Oczywiście myślimy o zimowych sportach,
jednak wszystko będzie zależało od warunków atmosferycznych, dlatego trudno nam
cokolwiek precyzyjnie zaplanować. Jeśli będzie śnieg, to ruszymy z wypożyczalnią nart.
Planujemy też zorganizować bieg narciarski
i tradycyjnie kuligi dla najmłodszych.
Wspomniał Pan o hali sportowej. Czy
obiekt się sprawdza?
W tym roku mija już piąty rok działalności radzionkowskiej hali. Obiekt na tyle wpisał się
w sportowe życie mieszkańców miasta, że
dziś chyba nikt nie wyobraża sobie, by mogło jej nie być. Pomimo upływu pięciu lat

hala jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Mimo że po sąsiedzku, w Tarnowskich
Górach, powstał nowocześniejszy obiekt,
frekwencja u nas nie zmniejszyła się. Wręcz
przeciwnie. Hala pracuje non stop. Rano korzystają z niej głównie uczniowie radzionkowskich szkół, popołudniami i wieczorami
trenują tutaj zawodnicy klubów sportowych
i mieszkańcy miasta. Dzięki temu, że nasza
hala jest bardzo funkcjonalna, jednocześnie
mogą z niej korzystać miłośnicy różnych dyscyplin sportowych.
I na koniec: inwestycyjne plany na przyszłość?
Jak zawsze są one uzależnione od posiadanych środków finansowych. Przede wszystkim staramy się utrzymać istniejącą infrastrukturę sportową w jak najlepszym stanie.
Dbamy również o czystość w alejkach na Księżej Górze, zajmujemy się konserwacją urządzeń i sprzętu (a jest tego sporo). Pracy jest
naprawdę dużo. Cały czas modernizujemy
też nasze obiekty. Rozpoczęliśmy rozbudowę
istniejącego, bardzo małego pomieszczenia
warsztatowego na Księżej Górze, które nie
jest wystarczające na nasze potrzeby, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. A przy
tym staramy się tworzyć ciągle atrakcyjny
program imprez sportowo-rekreacyjnych tak,
aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przed
nami Mistrzostwa Radzionkowa w badmintonie, Mistrzostwa Śląska Strażaków w badmintonie, Turniej Halowej Piłki Nożnej, zawody
judo i karate, Mistrzostwa w tenisie stołowym
czy kolejna edycja Ciderszach. Rozpoczęły się
również zapisy do cieszącej się dużą popularnością Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „Ciderplas”. Jak widać, nie zwalniamy tempa. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej
stronie internetowej oraz Facebooku. 
rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Schetynówka już gotowa
W październiku zakończyły się prace związane z przebudową ul. Reymonta,
Słowackiego i Pietrygów, czyli tzw. „schetynówek”. Obecnie trwają czynności odbiorowe ul. Reymonta (ulice Słowackiego i Pietrygów zostały zakończone
wcześniej). W ramach przeprowadzonych prac powyższe ulice zyskały nowe nawierzchnie z asfaltobetonu oraz kostki betonowej, powstały także nowe chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 1 mln zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

Szkolne półwiecze
str. 1

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w kościele Wniebowzięcia NMP w Rojcy. Następnie wszystkich gości zaproszono na akademię.
Gościem honorowym był burmistrz Gabriel Tobor, który złożył pracownikom
szkoły wyrazy uznania za dotychczasowy wkład w wychowanie kilku pokoleń
mieszkańców tej części miasta, podkreślając znaczenie placówki dla lokalnej społeczności. Przekazał również życzenia wszystkim uczniom i absolwentom szkoły.
Goście mieli także możliwość zwiedzenia placówki i okolicznościowej wystawy.
Budynek wzniesiono w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Jej fundatorem była załoga Kopalni Radzionków. Uroczystego otwarcia placówki dokonał 28 sierpnia 1965 roku gen. Jerzy Ziętek. Tego samego dnia nadano
szkole imię śląskiego działacza i poety Józefa Lompy. W czasie, gdy Radzionków
był dzielnicą Bytomia (1975-1997), szkoła miała numer „19”. Po restytucji praw miejskich placówka nosiła nazwę „Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie”. W roku
2003 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 utworzono Gimnazjum nr 2 i od tego
momentu szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie. Od 1999 roku dyrektorem placówki jest pani Halina Hypki. 

Trwa wymiana oświetlenia
str. 1

go stanowi własność gminy. Pozostała część jest własnością zakładu energetycznego, który jako monopolista dyktował wysokie stawki utrzymania oświetlenia
i nie zezwalał, aby prace związane z utrzymaniem i konserwacją całej instalacji
(kabli, słupów, opraw, elementów sterowania oświetleniem) wykonywała jakakolwiek inna firma poza nim. Tam, gdzie słupy są własnością gminy nastąpi tylko
wymiana samych opraw, natomiast tam, gdzie gmina nie posiada swoich słupów
powstaną nowe betonowe słupy w większości z siecią napowietrzną. Z techniczno-formalnego punktu widzenia nowe słupy muszą znajdować się po przeciwnej stronie ulicy niż słupy zakładu energetycznego.
– Oprawy wymienione zostały już przy ulicach Reymonta, Śródmiejskiej, Schwallenberga, łączniku od Artylerzystów do Skotnickiej, Męczenników Oświęcimia, św. Wojciecha i Szymały oraz na placu Jana Pawła II – wymienia Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków.
– Roboty związane z budową nowego oświetlenia trwają obecnie przy ulicach Sadowej, Knosały, Krzywej, Plebiscytowej, Jordanówny, 27 Stycznia, I Powstania, Pisalskiego i Gajdasa – dodaje.
Inwestycja, której koszt to ponad 8 mln zł, realizowana jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
– Nasza gmina jako pierwsza w kraju zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule. Zgodnie z umową, Energa Oświetlenie Sp. z o.o. gwarantuje budowę oświetlenia, a następnie dostawę energii elektrycznej i zarządzanie
powstałą siecią przez dziesięć lat. Zamontowanie ledowego oświetlenia ma przynieść gminie wymierne oszczędności – zużycie energii elektrycznej ma być mniejsze
aż o 70% – mówi Marcin Szczygieł. – Radzionków będzie pierwszą gminą w kraju
posiadającą w 100% własną sieć oświetlenia ulicznego, dzięki czemu będziemy całkowicie niezależni od dotychczasowego operatora, a koszty utrzymania spadną prawie sześciokrotnie – podkreśla. 

Nie tylko nauczyciele
świętowali
str. 1

wo-Gimnazjalnych w Radzionkowie) i Karina Kalus
(Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
w Radzionkowie).
Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Tego dnia nie zapomniano również o absolwentach
szkół, którzy otrzymali Nagrody Burmistrza Miasta
Radzionków za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury oraz sportu. Nagrodę I stopnia otrzymali:
Katarzyna Bielecka z Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka w Radzionkowie, Grzegorz Krzemiński
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie oraz Aleksandra Pniok ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Nagroda II stopnia trafiła
w ręce: Wiktorii Tobor ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Radzionkowie, Alicji Pachulskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie, Kamili Pająk z Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
i Aleksandry Karch z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Laureatami Nagrody III stopnia
zostali: Wojciech Dolibóg ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Radzionkowie, Filip Cichowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie, Marta Łukaszewska
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie.
Nauczyciel mianowany
Tydzień wcześniej, 7 października, w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta Radzionków odbyła się uroczystość
wręczenia aktów mianowania na stopień nauczyciela
mianowanego. Z rąk burmistrza, Gabriela Tobora wyróżnienia otrzymały: Sylwia Piekarczyk (Gimnazjum
im. o. Ludwika Wrodarczyka), Lidia Bloch (Przedszkole
nr 4) oraz Barbara Kula (Przedszkole nr 3).
Świętowali w liceum
Również Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie, 13 października, uroczyście
świętowało Dzień Edukacji Narodowej. Na akademii,
w obecności burmistrza Gabriela Tobora, dyrektora
Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr. Pawła Kojsa oraz
innych zaproszonych gości zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów liceum.
Otrzymali je Marta Wysypoł, Nicole Cieplik oraz Karolina Jaworek. Dziewczęta uzyskały najwyższą średnią
ocen z określonych przedmiotów oraz dodatkowo realizowały indywidualne programy nauki, brały udział
w konkursach przedmiotowych i miały najwyższą
frekwencję. Przy okazji warto przypomnieć, że Marta Wysypoł otrzymała także Stypendium Starosty
Powiatu Tarnogórskiego oraz, już po raz drugi, Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najwyższe branżowe odznaczenie
otrzymało dwoje wybitnych nauczycieli liceum – Celina Napieraj oraz Marek Minas, a Karina Kalus została
wyróżniona Nagrodą Burmistrza Miasta Radzionków.
Ponadto szkoła otrzymała wyróżnienie z okazji 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej „Za wybitne zasługi
w krzewieniu wiedzy o najnowszej historii Polski”. 
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Budowa kanalizacji
Przy ulicy Lawendowej w Rojcy
rozpoczęły się prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej.
Roboty obejmą odcinek między ulicą Wandy a budynkiem
nr 1, gdzie powstanie nowy kanał
sanitarny.
– Realizacja inwestycji przyczyni się
do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości
zanieczyszczeń przedostających się
do gleby i wody. Jej koszt to około
70 tysięcy złotych. Środki na ten cel

w całości pochodzić będą z budżetu
miasta. Prace modernizacyjne potrwają do końca roku – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Urzędu Miasta Radzionków. – Po
zakończeniu modernizacji kanalizacji na tym odcinku, możliwa będzie przebudowa nawierzchni ulicy
Wandy, jednak to, kiedy prace się
rozpoczną, zależy od możliwości finansowych miasta – dodaje. 

Prestiżowe wyróżnienia

Marka Śląskie i Najlepsza
przestrzeń publiczna
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 r. w Radzionkowie otrzymało w ostatnim czasie aż dwa
prestiżowe wyróżnienia. Pierwsze
z nich przyznane zostało w tegorocznej, szóstej edycji konkursu „Marka Śląskie” w kategorii
„Dziedzictwo kulturowe regionu”.
Uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień odbyło się 5 września
podczas 21. Gali Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach – głównego organizatora plebiscytu. Konkurs „Marka Śląskie”
ma na celu promowanie instytucji, organizacji, samorządów czy
przedsięwzięć, które swój sukces
osiągnęły nie tylko dzięki dobrej
koniunkturze i ciężkiej pracy, ale
także w oparciu o wyrafinowany
marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie przyczynia
się do budowania pozytywnego
wizerunku województwa i toż-

samości regionalnej. Zwycięzcą
w kategorii, w której nominowane
zostało radzionkowskie Centrum,
zostało Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach.
Radzionkowskie Centrum wyróżnione zostało również w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015.
Celem plebiscytu jest promocja
rozwoju i zmian jakościowych
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych
kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się 30 października w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Śląskiego w ramach Śląskich Dni
Architektury. 

Zakończenie Śląskich Lotów
Dalekodystansowych
Już 7 listopada br. w Radzionkowie odbędzie się uroczyste zakończenie
Śląskiego Lotu Dalekodystansowego. Członkowie zrzeszeni w Polskim
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych zadbali o zaplanowanie wspaniałej oprawy święta. Obchody rozpocznie uroczysta Msza Św. o godz. 15.00
w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Następnie w przemarszu
ulicami miasta zaprezentują się poczty sztandarowe oddziałów biorących
udział w konkursie (swój udział potwierdzili reprezentanci niemal z całego Śląska). Nagrody i puchary dla zwycięskich hodowców wręczą burmistrz Gabriel Tobor oraz poseł Wojciech Szarama. Jednym z głównych
wyróżnień jest puchar prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Zapowiedzi

Obchody Święta
Niepodległości
Na tegoroczne uroczyste obchody Narodowego Święta
Niepodległości zapraszamy wszystkich mieszkańców
miasta już we wtorek, 10 listopada.
O godzinie 17.00 w księżogórskim parku odsłonięty zostanie
– po raz drugi w swej historii – pomnik Powstańców Śląskich.
Monument od 1980 do ubiegłego roku usytuowany był
w pobliżu Centrum Kultury „Karolinka”. Władze miasta postanowiły poddać go renowacji i zmienić jego lokalizację. Księża Góra wybrana została nieprzypadkowo. Jej topograficzna
nazwa to Góra Powstańców Śląskich. Także w przeszłości
myślano o pomniku właśnie w tym miejscu. W 1923 roku ówczesny naczelnik Radzionkowa Paweł Broncel zwrócił się do
Sejmu Śląskiego z propozycją, aby upamiętnić powstańców,
fundując im pomnik. Niestety otrzymał odpowiedź odmowną. Stosowna rzeźba powstała dopiero w latach 80. Był to dar
mieszkańców Bytomia.
Po uroczystościach na Księżej Górze o godz. 20.00 w Centrum Kultury „Karolinka” wyświetlony zostanie film „Pilecki”
w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Produkcja opowiada
historię rotmistrza Witolda Pileckiego. W Święto Niepodległości 11 listopada, o godz. 9.00 w kościele pw. św. Wojciecha
odbędzie się Msza Święta w intencji ojczyzny, ofiarowana
przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Radzionków. Po Mszy Św. o godz.
10.30 na Forum Miejskim przy Placu Letochów rozpocznie
się uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem
Powstańców Śląskich. Wszystkich mieszkańców serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach, a organizacje
i stowarzyszenia zachęcamy, aby wystawiły swoje poczty
sztandarowe. 

Barbórka
coraz bliżej
Na tradycyjne barbórkowe obchody zapraszamy górniczą brać z Radzionkowa 4 grudnia.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 5.30 tradycyjną „Pobódką
górniczą”. W kilku miejscach miasta orkiestra górnicza będzie
wykonywała utwory dedykowane czynnym i emerytowanym
pracownikom kopalń oraz ich rodzinom. O godz. 8.30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą się godzinki ku czci św. Barbary, po której o godz. 9.00 odprawiona zostanie Msza Św.
w intencji górników. Po jej zakończeniu, ok. godz. 10.40
w kaplicy św. Barbary na terenie miniskansenu górniczego
w Rojcy złożone zostaną wiązanki kwiatów. Całość zwieńczy
biesiada organizowana w restauracji Figaro (od godz. 11.15).
Górnicy (mieszkańcy Radzionkowa) zainteresowani udziałem
w biesiadzie od 23 listopada będą mogli odbierać bezpłatne
wejściówki w Urzędzie Miasta w Referacie Promocji Miasta
i Aktywności Społecznej (p. 19, II piętro). Barbórkowe obchody
organizowane są przez Urząd Miasta Radzionków oraz Klub
Emerytów Górniczych w Radzionkowie. Więcej szczegółów
pojawi się na plakatach. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Pieniądze na aktywizację zawodową
Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki finansowe dla osób bezrobotnych z przeznaczeniem na działania zmierzające do aktywizacji zawodowej.
W sposób ciągły prowadzony jest nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku
30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)” współfinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Grupę docelową projektu stanowią
osoby bezrobotne powyżej 29. roku życia,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, w tym w szczególności osoby powyżej 50. roku życia, kobiety,
osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale
bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Osoby bezrobotne wykazujące cechy przedsiębiorcze zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej oraz pracodawcy zamierzający zatrudnić bezrobotnych
w ramach refundacji kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy mogą składać wnioski na ww. formy wsparcia.
Osoby bezrobotne do 30. roku życia, planujące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, mogą
ubiegać się o przyznanie bonu na zasiedlenie.
PUP dysponuje nadal środkami na organizację
szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.
Wszystkie powyższe formy wsparcia są finansowane w ramach pozyskanych przez Urząd
środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych z Funduszu Pracy.
Szczegółowe informacje dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy, pok. nr 1 lub pod
nr tel. 32 285 50 38 wew. 134 (dotacje, refundacje); w pok. nr 110 lub pod nr tel. 32 285 50 38
wew. 142/143 (staże, prace interwencyjne) oraz
w pok. 114 tel. 32 285 50 38 wew. 125 (bony na
zasiedlenie, bony szkoleniowe). 

KOMUNIKAT
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli
i administratorów nieruchomości na terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem,
a w szczególności o:
•
odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży,
budynków gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych itp.,
•
ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
•
zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych
(zasuwy, studnie wodomierzowe),
•
utrzymanie studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe
działanie oraz zabezpieczenie tych pomieszczeń przed dostępem osób
nieuprawnionych,
•
oczyszczanie zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych usytuowanych
w pasie drogowym z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.
Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regulaminu
„Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia wodomierza z powodu jego niezabezpieczenia na okres zimowy, Odbiorca poniesie
koszty związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem
oraz oplombowaniem. 

Zapowiedzi

Oddaj krew
W Radzionkowie po raz kolejny zostanie zorganizowana akcja oddawania
krwi. Specjalny autobus stanie na parkingu przed Urzędem Miasta 5 grudnia w
godzinach od 9 do 14. Do oddania krwi zapraszają Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” oraz
Urząd Miasta Radzionków.
Wszyscy, którzy zdecydują się oddać
krew, otrzymają w Punkcie Krwiodawstwa paczkę ze słodyczami, a także talon
na obiad ufundowany przez gminę. 

Jarmark
Jak co roku, na Placu Letochów zorganizowany zostanie Jarmark Świąteczny. W dniach od 11 do 13 grudnia na
specjalnie przygotowanych stoiskach będzie można zakupić rozmaite świąteczne
artykuły i ozdoby. Zaplanowano również
część artystyczną. W piątek 11 grudnia wystąpi Radzionkowski Big Band i Radzionkowska Orkiestra Rozrywkowa. Dzień
później będzie można zobaczyć m.in.
popisy uczniów szkół i przedszkoli, którzy
razem ze swoimi rodzicami będą wykonywali świąteczne piosenki. Tego dnia wystąpią również chór „Harfa” i ZPiT „Mały
Śląsk”. W niedzielę z kolei zaprezentuje się
Radzionkowska Orkiestra Parafialna i Leszek Pniok z recitalem „W świątecznym
nastroju”. Wszystkich mieszkańców miasta zapraszamy do udziału w świątecznej
zabawie. Szczegóły będą dostępne na
plakatach. 

Dziennikarze
do garów!
Śliwka węgierka, kurczak i kurki – to
składniki, z których będzie trzeba stworzyć
niepowtarzalną potrawę podczas II Kulinarnych Mistrzostw Dziennikarzy i Rzeczników
Prasowych. Konkurs odbędzie się 13 listopada w radzionkowskiej restauracji Appassionata. Zmagania dziennikarzy oceniać będzie
profesjonalne jury, w skład którego wejdą:
Jarosław Śliwka – szef kuchni restauracji
Appassionata, Anna Cichoń – blogerka kulinarna i właścicielka restauracji Appassionata
oraz Przemysław Saleta – polski kick-boxer
i bokser wagi ciężkiej, odnoszący sukcesy
na arenie krajowej i międzynarodowej. Do
podglądania kuchennych zmagań dziennikarzy zapraszamy wszystkich mieszkańców
Radzionkowa. Wstęp wolny. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął burmistrz
Radzionkowa Gabriel Tobor. 
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Zastęp służb mundurowych na pikniku
Specjalistyczne wyposażenie służb mundurowych, a także sprzęt wojskowy mogli podziwiać mieszkańcy Radzionkowa
podczas VI Pikniku Służb Mundurowych,
który 12 września odbył się w Rojcy na
placu przy ul. Kużaja 17-19.
Policja zaprezentowała m.in. specjalny pojazd
do konwojowania więźniów, Straż Graniczna
i Izba Celna przedmioty z przemytu, a Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe sprzęt ratowniczy. Swoje umiejętności pokazała także
radzionkowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej i Straż Miejska. Podczas pikniku nie mogło zabraknąć
330. Kompanii Radiotechnicznej z Radzionkowa, która przywiozła imponującą stację
radiolokacyjną NUR-31 i jednostki AGAT z pojazdem Humvee oraz specjalistycznym wyposażeniem bojowym. Sporo emocji wzbudził
pokaz sprawności bojowej grupy rekonstrukcji historycznej – 17. Radzionkowskiej Drużyny
Piechoty Zmechanizowanej. W Rojcy zjawili
się również członkowie GRH Powstań Śląskich „Weteran”, GRH Grupa Operacyjna Śląsk,
a także rekonstruktorzy odtwarzający losy
i mundury przedwojennej Policji Województwa Śląskiego. W tym roku sporym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych uczestników pikniku, cieszyło się stoisko Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,
na którym zaprezentowano gry edukacyjne

IPN, m.in. najnowszą „7. W obronie Lwowa”,
a także „303”, „111”, „Polak Mały”. Było też coś
dla miłośników szachowych rozgrywek – szachowa symultana przygotowana przez Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych
„Pionek” Radzionków. O dobre humory publiczności zadbała grupa Angel Song. Nie mogło zabraknąć również wojskowej grochówki.
Organizatorzy pikniku to UM Radzionków
oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar”. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Latawce nad Księżą Górą

Piękna słoneczna
pogoda, a także
silny wiatr sprawiły,
że 3 października
okazał się idealnym
dniem na zabawę
z latawcami.
Tego dnia na Księżej
Górze zebrało się
około
30 osób, które
postanowiły wykorzystać sprzyjające
warunki atmosferyczne i pobawić się
latawcami.
Za ich sprawą niebo
nad księżogórskim
parkiem zaroiło się
od kolorowych
latawców.
Głównym
organizatorem tego
wydarzenia był
Piotr Tobór. 
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Jesień w ogrodzie
We wrześniu Śląski Ogród Botaniczny
w Radzionkowie włączył się w ogólnopolską akcję „SPiN Day – dla społeczeństwa
i nauki” (w ramach Porozumienia Społeczeństwo i Nauka). Młodzi miłośnicy i pasjonaci nauki w sobotę 12 września uczestniczyli
w warsztatach „Weź ogród pod lupę” oraz
„Widziane okiem mikroskopu”. Był też czas na
zabawę, oczywiście naukową – doświadczenia ze spinaczem biurowym w roli głównej
cieszyły się dużym powodzeniem. Na kolejną
edycję zapraszamy za rok.
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej przy
Śląskim Ogrodzie Botanicznym zaprasza zainteresowane grupy na warsztaty edukacyjne także w okresie jesienno-zimowym. Przy
dobrej pogodzie warsztaty odbywają się częściowo lub w całości w terenie, a w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych w budynku. Niezależnie od charakteru zajęć forma
jest zawsze atrakcyjna i dostosowana do wieku uczestników. Zimą szczególnie zachęcamy
do korzystania z pracowni mikroskopowej
oraz laboratorium. A póki śnieg w ogrodzie
jeszcze nie leży, warto również zainteresować
się warsztatem „Po dnie mezozoicznego morza”, na którym uczestnicy zapoznają się ze
sprzętem do badań geologicznych oraz uczą
rozpoznawania skał. Specjalnie na zimę przygotowaliśmy zajęcia „O choinkach i innych
roślinach związanych z Bożym Narodzeniem”.
Więcej informacji i ciekawych pomysłów na
udaną lekcję można znaleźć na stronie Ogrodu: www.obradzionkow.robia.pl w zakładce
Edukacja. Warsztaty prowadzą edukatorzy
Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Towa-

rzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Radzionkowski ogród botaniczny przystąpił
także do Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej „Bądź
na pTAK”. Z tej okazji do 20 listopada trwa
konkurs skierowany do szkół podstawowych
i gimnazjalnych, w którym nagrodą są bezpłatne warsztaty ornitologiczne dla całej klasy. Należy wykonać dowolną pracę plastyczną
z darów jesieni o tematyce ptasiej. Zachęcamy do udziału.
Miło nam również poinformować, że Śląski
Ogród Botaniczny w Radzionkowie został

Muzyczne pasje
z Grzegorzem Turnauem
W ramach cyklu „Muzyczne pasje” w restauracji Appassionata 11 grudnia z recitalem
„Wieczór sowich piosenek” wystąpi Grzegorz Turnau. Artyście towarzyszyć będzie
muzyk Jacek Królik.
Grzegorz Turnau przez lata artystycznej działalności wykształcił swój własny, niepowtarzalny
styl muzyczny. W swoich utworach czerpie z dorobku jazzu, smooth jazzu, a także poezji śpiewanej, inspirując się choćby Markiem Grechutą. Jego najbardziej znane utwory to „Znów wędrujemy”, „Naprawdę nie dzieje się nic” czy „Cichosza”. „Wieczór sowich piosenek” to spotkanie
dwóch kolegów – Grzegorza Turnaua i Jacka Królika, z których jeden nie umie grać na gitarze,
a drugi na fortepianie. Koncert złożony jest z piosenek „sowich” – co sugeruje mądrość, ale i drapieżność. Na program poza utworami z repertuaru Grzegorza Turnaua, złożą się piosenki m.in.
Billy Joela, Marka Grechuty, Johna Lennona i Starszych Panów.
Bilety, w cenie 100 zł, są do nabycia pod numerem telefonu 519 837 657 lub adresem e-mail
restauracja@appassionata.com.pl. Organizatorzy koncertu przygotowali niespodziankę dla
mieszkańców Radzionkowa. Każdy, kto zechce wziąć udział w tym wyjątkowym muzycznym
spotkaniu, otrzyma 10% rabatu na zakup biletów na koncert. Wystarczy zgłosić się do nich z dowodem osobistym, aby skorzystać z promocyjnej ceny. 

Śląski Ogród Botaniczny

laureatem II edycji konkursu zorganizowanego przez Bank Zachodni WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Projekt „Ogrodowe
inspiracje” w głównej części będzie realizowany wiosną, a obecnie trwa kompletowanie niezbędnych narzędzi i materiałów.
Tak więc już niedługo ogród wzbogaci się
o nowe, wykonane z drewna, estetyczne
elementy użytkowe, edukacyjne oraz artystyczne. W realizację projektu zostaną włączone lokalne grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. Będziemy na bieżąco informować
o postępach. 
Julia Góra

Bilety do „Karolinki”
już online
Centrum Kultury „Karolinka”, idąc z duchem czasu, wprowadziło możliwość zakupu biletów drogą online.
Zakup biletów na dowolnie wybrane wydarzenie jest możliwy bez wychodzenia z domu
albo z pracy, nie trzeba stać w kolejce i spieszyć się, by zdążyć przed zamknięciem kas.
Wystarczy mieć dostęp do internetu i o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na ziemi
wejść na stronę www.karolinka.art.pl, wybrać
interesujące nas wydarzenie, satysfakcjonujące miejsca, zapłacić i po kilku minutach
otrzymać na podany adres mailowy e-bilet,
który wystarczy wydrukować. Od przyszłego
roku również zapisy na zajęcia prowadzone
w Centrum Kultury „Karolinka” zostaną przeniesione do świata cyfrowego, poprzez stronę internetową. 
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Kabaret Skeczów Męczących. Pod tą kontrowersyjną nazwą kryje się jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów znany również
jako KSM.
Z roku na rok sami podnoszą sobie poprzeczkę, przygotowując coraz bardziej dojrzałe
programy. Robią to już od 10 lat, a o tym, że
robią to dobrze świadczy fakt, iż emitowane
dziesięciolecie kabaretu obejrzały w telewizji Polsat ponad cztery miliony widzów,
co dało im miejsce w czołówce najchętniej
oglądanych programów rozrywkowych
w 2014 roku! Podbili serca Polaków charakterystycznymi postaciami, skeczami
zaangażowanymi społecznie i politycznie,
luzem scenicznym i umiejętnością rozbawienia każdej publiczności.
W Centrum Kultury „Karolinka” pojawią
się 7 listopada z programem LIVE. Jest to
niesamowita okazja obejrzenia na żywo
tegorocznych skeczów kabaretu, premierowych, a wręcz przedpremierowych numerów. Właśnie w LIVE ujawnia się największy
talent KSM, niesamowity wręcz kontakt z publicznością oraz naturalna i niepohamowana
skłonność do improwizacji. Spektakl LIVE jest
inny za każdym razem, za każdym razem jest
śmieszny, za każdym razem wzbogacony o komentarz aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Nie da się dwa razy wejść do tej samej
rzeki i nie da się dwa razy obejrzeć takiego samego
programu KSM.

Czy skecz męczy?

7 listopada, godz. 20.00, bilety: 50 zł 

Blues
na nocną zmianę

Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa
– Sławek Wierzcholski i stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa to 33 lata nieprzerwanej działalności. Osiągnęli sukcesy, którymi można by obdzielić znacznie większe
grono artystów. 28 listopada wystąpią w Radzionkowie!
Nocna Zmiana Bluesa to dwadzieścia osiem wydanych płyt (3 LP, 4 DVD i 21 CD), nagrania z amerykańskimi gwiazdami bluesa jak m.in. Charlie
Musselwhite czy Louisiana Red, koncerty poprzedzające występy bluesowych legend: B.B. Kinga
(Warszawa 1996) czy Blues Brothers (Norymberga
1989); nagrania z czołówką polskich muzyków jazzowych i rockowych. To także tysiące koncertów
w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Zimbabwe.
28 listopada, godz. 19.00, bilety: 20 zł 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA
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Szczyt szczytów

Kabaret
Marcina Dańca
Marcin Daniec – wszystkim dobrze znany i niezwykle
popularny krakowski artysta kabaretowy, autor programu „Marzenia Marcina Dańca”, zdobywca czterech Telekamer (w tym złotej Telekamery) już 14 listopada wystąpi w „Karolince”.
Marcin Daniec urodził się 1 października 1957 roku. W 1981 r.
został magistrem wychowania fizycznego. Trzy lata później
Daniec wraz z Krzysztofem Januszem stworzył kabaret „Takich Dwóch”. Ponadto współpracował regularnie z kabaretami „Pod Egidą” i „Wały Jagiellońskie”. W 1994 roku postanowił
występować samodzielnie i tak dzieje się do dzisiaj. Dzięki
współpracy z wieloma kabaretami i instytucjami kulturalnymi oraz dzięki występom w wielu programach telewizyjnych,
Marcin Daniec zyskał ogromną popularność. Zapraszamy na
jego show!
14 listopada, godz. 16.00, bilety: 50 zł 

Spektakularny thriller akcji oparty na jednej z najtragiczniejszych w historii
wypraw na Mount Everest. Wszystko działo się w maju 1996 r., kiedy jednego dnia w śniegach Mount Everestu zginęło 15 wspinaczy. Film opowiada
historię grupy ośmiorga himalaistów, którzy pod przewodnictwem Roba
Halla (Jason Clarke) próbują zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami niedostępnego szczytu. Walka ze śmiertelnym zimnem, nawałnicami śnieżnymi, walka o tlen i przetrwanie. „Everest” to film o granicach ludzkiej wytrzymałości – fizycznej i psychicznej. Kino „Karolinka” zaprasza na projekcję
tego filmu w technologii 3D. Okulary do oglądania takich produkcji do
nabycia w kasie Centrum Kultury „Karolinka”, można też przynieść własne.

8 listopada, godz. 18.00, bilety: 15 zł 

Rotmistrz

Film ,,Pilecki” to polski fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku.
Syn Witolda Pileckiego opowiada o swoim ojcu - polskim bohaterze wojennym, który dobrowolnie trafił do obozu w Auschwitz.
Ten film w kinie „Karolinka” w przeddzień Święta Niepodległości.

10 listopada, godz. 20.00, bilety: 12 zł 

Chemia

o niezwykłej miłoi wydarzeniami opowieść
Inspirowana prawdziwym
ia i śmierci, miłożyc
y
nic
balansujących na gra
zi
lud
h
dyc
mło
i
ójk
dw
ści
u, dojrzewaniu i poieść o niezwykłym uczuci
ści i szaleństwa. To opow
niż strach. O tym,
ości. O miłości silniejszej
szukiwaniu własnej tożsam
wstał na kanwie
po
Film
jutra miało nie być.
że warto kochać tak, jakby
dacji Rak’n’Roll.
Fun
lki
cie
oży
zał
Prokopowicz –
wydarzeń z życia Magdy

, bilety: 12 zł 
19 listopada, godz. 20.00

Klub włóczykijów

Czy jest
w domu
kakao?
„Smile” znaczy uśmiech. To także nazwa kabaretu z Lublina. Misja grupy jest mocno związana z jego nazwą –
śmieszyć publiczność.
Trzech artystów bacznie obserwujących otaczającą nas rzeczywistość przenosi na scenę postaci i sytuacje, jakie są nam
wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program, który zaprezentują jest kompilacją najnowszych skeczy, które robią furorę
wśród publiczności w każdym wieku. W programie zobaczymy
przeróżne postacie, od słynnego kierowcy TIRa – Stanisława, po
szambiarza, mistrza baletu czy też rabusia na „tacierzyńskim”.
W Centrum Kultury „Karolinka” 21 listopada pojawią się z programem „Czy jest w domu kakao?”.
21 listopada, godz. 17.00, bilety: 50 zł 

„Klub włóczykijów” to wielka komediowa przygoda oparta na motywach powieści Edmunda Niziurskiego, mistrza literatury młodzieżowej („Sposób na Alcybiadesa”, „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”). W obsadzie znaleźli się m.in. Tomasz Karolak (serial „Rodzinka.
pl”, „Listy do M.”) oraz Wojciech Mecwaldowski („Dziewczyna z szafy”).
Warto dodać, że film był kręcony na Śląsku, m.in. w Gliwicach.
Klub włóczykijów wyrusza w podróż, której celem jest odnalezienie
skarbu. Sprawy komplikują się, gdy na drogocenny trop wpadają
również przebiegli bandyci – Dr Kadryll (Karolak) i jego niezdarny pomocnik Wieńczysław Nieszczególny (Mecwaldowski). Rozpoczyna się
brawurowy wyścig z czasem, pełen komicznych pomyłek i zaskakujących zwrotów akcji.

22 listopada, godz. 16.00, bilety: 12 zł 

Obce niebo

Basia (Agnieszka Grochowska) i Marek (Bartłomiej Topa) mieszkają
w Szwecji. Jedno niewinne kłamstwo uruchamia lawinę podejrzeń
i doprowadza do tego, że szwedzka opieka społeczna potajemnie
odbiera im ukochaną córkę i oddaje rodzicom zastępczym. Miłość
córki do matki zostaje wystawiona na próbę. Rodzice muszą zmierzyć się z bezlitosną biurokracją, dla której nie liczą się ludzkie uczucia.
W obliczu koszmaru Basia i Marek decydują się na dramatyczną walkę
o odzyskanie córki, niebezpiecznie balansując na granicy prawa.

22 listopada, godz. 18.00, bilety: 14 zł 

10

Kurier RADZIONKOWSKI >> PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2015

Radzionków w obiektywie aparatu
Aż 116 prac wpłynęło na konkurs fotograficzny „Radzionków w kadrze zatrzymany”. Jury w składzie: Dariusz Osak (fotograf), dr hab. Tomasz
Kipka (grafik) oraz Beata Ceremuga, Natalia Kawka-Bień i Eugeniusz Gałęziok (przedstawiciele Urzędu Miasta Radzionków), stanęło przed nie lada
wyzwaniem, ponieważ większość prac odznaczała się dużą dawką kreatywności i wysoką jakością wykonania.
W kategorii „Nasze Miasto” bezapelacyjnie zwyciężył Kazimierz Łastowski.
Drugie i trzecie miejsce zajęły zdjęcia Karoliny Szczepaniak. Wyróżnienie
przyznano Kamilowi Matonii. W kategorii „Reportaż lub zdjęcie reporterskie” najlepszy okazał się Damian Stelmach. Drugie miejsce przypadło Ka-

zimierzowi Łastowskiemu, a trzecie Mariuszowi Ciunowiczowi. W kategorii
„Dni Radzionkowa” nie przyznano żadnej nagrody. Laureatom konkursu
serdecznie gratulujemy! Nagrodzone zdjęcia zostaną wykorzystane jako
materiały promocyjne miasta. 

Kategoria „Reportaż lub zdjęcie reporterskie”, I miejsce, autor Damian
Stelmach.

Kategoria „Nasze Miasto”, I miejsce, autor Kazimierz Łastowski.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Kategoria „Nasze Miasto”, II miejsce, autor Karolina Szczepaniak.

Zagrają ku czci
niepodległości
Listopadowy Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Dnia Niepodległości na stałe wpisał się w program zawodów organizowanych przez MOSiR. Tegoroczna edycja odbędzie się
6 i 7 listopada.

Kategoria „Nasze Miasto”, III miejsce, autor Karolina Szczepaniak.

Będzie to już szósta edycja tego turnieju. W zeszłorocznej triumfowała, debiutująca wtedy ekipa RŚLG Katowice, która w finale pokonała zespół Enter. Nowością w tegorocznych zawodach będzie
możliwość występu zawodników zrzeszonych w drużynach na co
dzień występujących w ligach PZPN. Swój udział zapowiedzieli już
między innymi zeszłoroczni zwycięzcy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków piłki
nożnej na halę MOSiRu, aby dopingowali swoich faworytów. Jako
że poziom rozgrywek rośnie z roku na rok spodziewamy się, że
tegoroczny turniej przyniesie mnóstwo emocji. 

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 24 września 2015 roku na XIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.

Uchwałę Nr XIII/101/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
Uchwałę Nr XIII/102/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
Uchwałę Nr XIII/103/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Uchwałę Nr XIII/104/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
działki gruntu położonej w Radzionkowie w rejonie ul. Gwarków;
5. Uchwałę Nr XIII/105/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków;
6. Uchwałę Nr XIII/106/2015 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2014-2017;
7. Uchwałę Nr XIII/107/2015 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Radzionków;
8. Uchwałę Nr XIII/108/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
kadencji 2016-2019.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Przebiegli Księżą Górę

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Ogrom pozytywnych emocji, ambitna
walka, często nie tylko z rywalami, ale
także z własnymi słabościami i rewelacyjny doping – tak wyglądał I Sztafetowy
Maraton Miast i Gmin, który 17 października odbył się na radzionkowskiej Księżej Górze.
W zawodach udział wzięły 43 pięcioosobowe zespoły, czyli aż 215 zawodników. Każdy
biegacz miał do pokonania łączną odległość 8,4 km, to znaczy, że musiał dwukrotnie przebiec dwie pętle po 2,1 km.
Umiejętności i doświadczenie zawodników
były bardzo różne. Najlepszy czas okrążenia
zanotował Dariusz Laksa (6:49) z ekipy Street Runners Bytom. Wśród kobiet najszybsza
na pojedynczym okrążeniu okazała się Monika Hałasa (7:53) z drużyny Pobudka Team
Zabrze, która zanotowała również najlepszy
łączny czas czterech okrążeń (31:51). Wśród
panów najlepszy w tej kategorii był kolega
z drużyny Moniki Hałasy, Dariusz Ryszka
(28:24). Znakomita postawa liderów sprawiła, że to właśnie Pobudka Team Zabrze,
w składzie Aleksandra Kujawska, Dariusz
Ryszka, Paweł Wojtek, Monika Hałasa, Borys
Budka, triumfowała w klasyfikacji drużynowej, notując łączny czas 2 h 36 min. 38 sek.
Na drugim stopniu podium stanęli zawodnicy Chop z Żelaza Tri Team Siemianowice
Śląskie, z czasem 2 h 39 min. 37 sek., w której
pobiegli Michał Lisieński, Jarosław Prokop,
Michał Ligocki, Tomasz Ligocki, Stanisław
Odróbka. Trzecie miejsca zajęli zawodnicy z ekipy Zdystansowani Piekary Śląskie,
którzy w składzie Krzysztof Holeczko, Grzegorz Grochowski, Andrzej Wymysło, Michał

Kaszuba, Filip Krauze osiągnęli łączny czas
dwóch godzin 42 minut 47 sekund.
W zawodach udział wziął między innymi
Minister Sprawiedliwości Borys Budka, który w barwach zwycięskiej sztafety, indywidualnie osiągnął 18. lokatę. Pobiegł również
burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, który
wraz ze swoim zespołem złożonym z pracowników magistratu, zajął 31. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Nie zabrakło także znanych maratończyków. Dariusz Laska, który
zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej, realizuje projekt: 7 maratonów na 7 kontynentach
dla 7 szkół.
Na każdego zawodnika biorącego udział

w maratonie czekał pamiątkowy medal oraz
ciepły posiłek. Każda drużyna otrzymała także dyplom ze zdjęciem, a najlepsi zawodnicy
nagrodzeni zostali statuetkami.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania, determinacji i umiejętności wszystkich zawodników biorących udział w turnieju.
Serdecznie gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale także każdemu, kto ukończył bieg,
wytrwałości oraz ogromnego hartu ducha.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy
zorganizowali maraton, pracownikom MOSiRu oraz kibicom, którzy mimo chłodu licznie
zebrali się na Księżej Górze, aby dopingować
swoich faworytów. Do zobaczenia za rok! 
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PISZĄ
DO KURIERA

Mistrzyni z naszego LO

Radzionków biega
Od 4 do 6 września w Zielonej Górze trwał prestiżowy
Międzynarodowy Turniej „Winobranie”, w którym swoje
umiejętności mogli zaprezentować młodzi akrobaci. Przygotowujące się do Mistrzostw Europy zawodniczki w kategorii 12-18 lat: Adrianna Naczyńska, Natalia Feja i uczennica
radzionkowskiego liceum Daria Szulc zdobyły złoto, pokonując tym samym silną konkurencję z Niemiec oraz polskie
zespoły.
Z kolei od 18 do 20 września ten sam zespół zajął drugie
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, a kilka dni później
wystartował w Mistrzostwach Europy w Riesa w Niemczech.
Gimnastyczki zakwalifikowały się też do półfinału programu „Mam Talent”, w ramach 13-osobowej grupy „Acro Team
Silesia”. Półfinał będzie można zobaczyć 14 listopada. Trzymamy kciuki! 

Dziennik elektroniczny
W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Radzionkowie, jako jedynej w mieście wprowadzony został dziennik elektroniczny.
Kadra pedagogiczna została przeszkolona, poznała wszystkie tajniki elektronicznego dziennika i teraz w nowoczesny
sposób prowadzi swoją dokumentację.
Dziennik elektroniczny to wiele korzyści także dla rodziców. Daje im możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, stały dostęp do ocen z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce, szybką, bieżącą wymianę
informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczoną jakimkolwiek przedziałem czasowym. Dziennik
elektroniczny posiada również zalety dla ucznia. Mogą
sprawdzać własne postępy w nauce, otrzymywać aktualności i przypomnienia, np. o sprawdzianach czy klasowych
wycieczkach.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie podąża z duchem
czasu. Jest placówką nowoczesną i nie boi się nowatorskich
rozwiązań. Dyrektor szkoły wie, że warto zainwestować
w przyszłość i rozwój szkoły, tworząc jej postępowy i nowoczesny wizerunek. 
Grażyna Brewko

Sprostowanie

W poprzednim numerze Kuriera Radzionkowskiego w artykule „Nagrody
dla naszych firm” wkradł się błąd. Firma Mazur Sj. nie otrzymała podczas
Gali IPH Kruszca Biznesu, ale statuetkę Kruszca Biznesu z Diamentem.
Za pomyłkę przepraszamy.

To był dobry rok dla radzionkowskich biegaczy. Wiosną byliśmy w Warszawie na największym polskim maratonie, jakim od trzech sezonów jest
Orlen Warsaw Marathon. Grupa ponad 10 osób stawiła czoła trasie na dystansie 42 km 195 metrów. Kolejne miesiące to raczej skupienie się na budowie formy do jesiennych startów, które już w większości mamy za sobą.
W sierpniu gościliśmy dyrektora Silesia Marathon Bohdana Witwickiego,
który odbył z nami trening i opowiedział o swojej działalności. Dzięki niemu wysłaliśmy swoje zgłoszenie i tak oto Księża Góra znalazła się na Biegowej Mapie Śląska. Jeśli księżogórski park odwiedza teraz więcej osób spoza
Radzionkowa, żeby pobiegać, to tylko się cieszyć. W międzyczasie udało
nam się wystartować w kilku lokalnych imprezach na mniejszym dystansie
np. w Świerklańcu w biegu na 5 km. Mimo upalnego lata wczesne poranki
albo późne wieczory spędzaliśmy na alejkach „biegowego ośrodka treningowego”, jakim jest dla nas Księża Góra. Mocne zróżnicowanie pod względem ukształtowania terenu doskonale nadaje się na treningi. Wrzesień obfitował w kilka mocnych biegów. Najpierw Chorzów i Parkowy Półmaraton
w Parku Śląskim, a tydzień później wyjazd do stolicy Dolnego Śląska na
33 PKO Wrocław Maraton. Trasa niby płaska, ale wymagająca. Biegaliśmy
w temperaturze około 26 stopni, co nie ułatwiało realizacji założeń, ale „życiówki” u nas padły. Tydzień po tym wydarzeniu już w bardzo licznej grupie stawiliśmy się na starcie VII Bytomskiego Półmaratonu. Fakt, że impreza
odbywa się „za miedzą” sprawiła, że był to bieg z największą frekwencją
mieszkańców Radzionkowa. W październiku zaś byliśmy w Katowicach
na PKO Silesia Marathon, a tydzień później wzięliśmy udział w maratonie
poznańskim. Sezon wielu z nas zakończyło w Radzionkowie na Sztafetowym Maratonie. Nie wyniki, a coraz większa aktywność w bieganiu jest
obiecująca. Na czwartkowe wieczorne spotkania, które rozpoczynają się
o godzinie 19.30 na Księżej Górze przychodzi sporo osób, w różnym wieku,
każdy znajdzie coś dla siebie. Warto wpaść, zobaczyć i spróbować. Bo kiedy, jak nie w zimę najlepiej zacząć biegać, żeby wiosną pojechać na swoje
pierwsze zawody. Bieganie uzależnia, sami widzimy to po sobie. Endorfiny
czekają na Ciebie! Biegacze z Radzionkowa z grupy „Cidry Lotajom” wzięli

w ostatnim czasie udział w 2. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim. Gratulujemy wyników! 

Krzysztof Banek
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Rodzinna wycieczka

Wyjazdy programowe
nie tylko licealistów
Biorąc udział w programie „Postaw na rodzinę”, nasza szkoła corocznie organizuje wycieczki rodzinne.
Tym razem wybraliśmy się na Babią Górę w Beskidzie
Żywieckim.
Słoneczna pogoda sprzyjała i motywowała do wędrówki
na szczyt. Nieco zmęczeni, ale równocześnie zadowoleni,
dotarliśmy na Diablak, skąd podziwialiśmy rozległą panoramę obejmującą Beskid Żywiecki, Śląski, Mały, Makowski,
Wyspowy, Gorce, Kotlinę Orawsko-Nowotarską oraz Tatry.
Nawet silnie wiejący, dość mroźny wiatr nie przeszkodził
nam w pozowaniu do wspólnej sesji zdjęciowej. Całą trasę pokonaliśmy w sześć godzin. Nawet nasza najmłodsza
uczestniczka, pięcioletnia Lenka, bez większych problemów samodzielnie pokonała całą trasę. Podczas górskiej
wędrówki mogliśmy podziwiać zawodników, którzy startowali w biegu na Babią Górę. Rekord w tym biegu wynosi
1h i 8 min. Wszystkie dzieci uczestniczące w tej górskiej wyprawie otrzymały książeczki GOT, w których potwierdzają
zdobyte szczyty górskie i przebyte trasy. Wieczorem, przy
ognisku i gitarze integrowaliśmy się śpiewając piosenki i jedząc kiełbaski. Następnego dnia odwiedziliśmy niedawno
otwarte Centrum Górskie „Korona Ziemi”. To jedyne miejsce w naszej części Europy, gdzie można zobaczyć makiety
wszystkich największych szczytów na siedmiu kontynentach oraz poznać pasjonującą historię polskiego himalaizmu. Czekamy z niecierpliwością na kolejne rodzinne wyjazdy. Stawiamy na rodzinę! 
Iwona Bem-Poźniak

Początek roku szkolnego w naszym liceum to czas, w którym
rozpoczęły się wycieczki programowe. Historycy w ramach edukacji
regionalnej zwiedzali skansen w Parku Śląskim, zapoznali się z warunkami życia i pracy mieszkańców wsi śląskich sprzed przeszło stu lat, mogli
zobaczyć sprzęty codziennego użytku, narzędzia pracy i pierwsze maszyny rolnicze. Tutaj także wysłuchali
opowieści o zwyczajach ówczesnych
Ślązaków i oczywiście o ówczesnym
szkolnictwie. Było to też miejsce na
przypomnienie wielu słów czy określeń śląskich dziś już zapomnianych
lub rzadko używanych.
Tradycją naszego LO są też wyjazdy na rykowisko jeleni. W tym roku,
oprócz licealistów, wzięła w nim
udział grupa gimnazjalistów z ZSPG
w Rojcy. Wynajęto domek położony
właściwie w środku lasu, a należący
do Caritas diecezji gliwickiej. W trakcie wyjazdu nie mogło zabraknąć
ogniska i nocnego wyjścia w leśne
ostępy, aby w ciszy posłuchać jelenich odgłosów, choć wspomniane
położenie domku spowodowało,
że jelenie było słychać całą noc.
Przy okazji młodzież mogła sporo
dowiedzieć się o zwyczajach tych
zwierząt.

Korzystając z ostatnich pogodnych dni licealiści z gimnazjalistami z Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka wzięli udział w spływie kajakowym Małą Panwią na
odcinku Krupski Młyn – Kielcza.
Spływ w tym roku był wyjątkowo
trudny ze względu na niski poziom
wody i konieczność forsowania
przeszkód w postaci pni drzew i kamieni. Niejednokrotnie trzeba było
wychodzić z kajaka aby przepchnąć
go przez mielizny. Spływ zakończył
się posiłkiem i ogniskiem w stanicy
wodnej w Krupskim Młynie.
Z kolei uczniowie, którzy wybrali
pedagogikę z psychologią mają
już za sobą wizyty w dwóch domach dziecka – w Bytomiu i Katowicach, w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Radzionkowie
i w Zespole Dziennych Ośrodków
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Radzionkowie. Uczniowie zainteresowani fizyką wzięli udział
w pierwszych zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 
Marek Minas

Dostojni jubilaci
Medale Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczył Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa i Dariusz Wysypoł
– przewodniczący Rady Miasta siedmiu parom z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim oraz trzem parom z sześćdziesięcioletnim stażem małżeństwa.
Uroczystość odbyła się 29 września w restauracji „Marco”.
Złote gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, świętowali: Urszula
i Alfred Pluskota, Teresa i Zygmunt Fojcik, Agnieszka i Jerzy Żydek,
Elżbieta i Alfred Widera, Jadwiga i Gerard Tyczka, Irena i Kazimierz
Majewski, Krystyna i Józef Markusik. Pary z 60-letnim stażem to: Maria i Werner Aleksy, Anna i Jerzy Góra, Maria i Józef Golus. 
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Wspomnienia
z wakacyjnych
wycieczek
W lipcu członkowie oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Radzionkowa wybrali się do Kotliny
Jeleniogórskiej. W pierwszym dniu zwiedziliśmy stary piastowski zamek w Bolkowie,
równocześnie zapoznaliśmy się z jego historią, następnie zobaczyliśmy odrestaurowane
przepiękne pałace w Wojanowie i Karpnikach. Dalej trasa naszej wyprawy biegła do
Szklarskiej Poręby, gdzie podziwialiśmy Wodospad Szklarka – piękny, szumiący i malowniczy. Wieczór zakończył się biesiadą podsumowującą turystyczne przeżycia. W drugim
dniu zwiedziliśmy Leśną Hutę Szkła, gdzie
podziwialiśmy pracę artystów-hutników
wykonujących małe szklane cacka według
600-letniej techniki. Zwiedziliśmy także
muzeum minerałów – bogactwa Sudetów
i wjechaliśmy wyciągiem na Szrenicę. Spacerowaliśmy po kurorcie Świeradów Zdrój.
Wracając na kwatery jechaliśmy przez tzw.
„Zakręt Śmierci”. W drodze powrotnej do Ra-

dzionkowa zatrzymaliśmy się w uzdrowisku
Cieplice Zdrój oraz w Karpaczu, aby zwiedzić
zabytkową świątynię Wang.
Następna wycieczka emerytów zorganizowana została w dniach 17-19 sierpnia.
Udaliśmy się do Słowacji na kąpiele w zdrowotnych basenach termalnych. Oprócz codziennych kąpieli zwiedziliśmy wspaniałe
muzeum św. papieża Jana Pawła II w Wadowicach i XVIII-wieczną karczmę Rzym.
W drugim dniu wycieczki pojechaliśmy do

IO Cup po raz dziesiąty

Doliny Demanowskiej w Zachodnich Tatrach, gdzie część naszej wycieczki zwiedziła
piękną Jaskinię Swobody. Ostatniego dnia
zwiedzaliśmy ciekawostki Terchowej – miejsca urodzenia Janosika oraz Dolinę Wratną
– przepiękną dolinę gór Małej Fatry. Zapraszamy na kolejne atrakcyjne wycieczki. 
Alicja Ossowska
członkini oddziału PZERiI z Radzionkowa

SPORT W KURIERZE

We wrześniowe weekendy na boisku na Księżej Górze trwały
zmagania amatorskich drużyn piłkarskich o Puchar Burmistrza
Radzionkowa – Inicjatywa Obywatelska Cup 2015. Jubileuszowa,
10. edycja turnieju przyniosła mnóstwo emocji oraz wiele niespodzianek.
W pierwszych pięciu dniach rozgrywek drużyny rywalizowały ze sobą
w czterech grupach. Osiem najlepszych zespołów awansowało do ćwierćfinału. Warto odnotować, że z grupy nie wyszła ekipa zeszłorocznego zwycięzcy – C2 Team, co było ogromną niespodzianką. 27 września był ostatnim
dniem rozgrywek. W meczu o trzecie miejsce drużyna MI-DENT pokonała
FC Nakło Śląskie 2:1. Mecz finałowy to starcie ekipy CROSS BUD Tarnowskie
Góry ze Stroszkiem, w którym lepsi okazali się tarnogórzanie, pokonując
swoich przeciwników po niezwykle wyrównanym meczu 4:3.
Cztery najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe. Nie zabrakło także wyróżnień dla najlepszych piłkarzy turnieju. Królem strzelców został
zawodnik zespołu MI-DENT Marcin Nikiel, który zdobył w rozgrywkach
13 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano grającego w zwycięskiej
drużynie Marcina Gwiaździńskiego.
Emocji nie brakowało także poza boiskiem. Wśród kibiców, którzy bardzo
licznie zjawili się na Księżej Górze, rozlosowano wiele upominków, a także

nagrodę główną – aparat cyfrowy, ufundowany przez Inicjatywę Obywatelską Mieszkańców Radzionkowa. Z każdym rokiem poziom piłkarski jest
coraz wyższy, dlatego z niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczną
edycję IO Cup. 
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Liga najmłodszych szachistów w Radzionkowie
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie odbył
się inauguracyjny turniej IX edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego. Zawody, do których zgłosiło się 36 uczniów z sześciu szkół, otworzyli dyrektor szkoły Grzegorz Kłaczek i Rudolf Sobczyk –
główny organizator i sędzia zawodów.
Rozgrywki ligi składać się będą z trzech turniejów rozgrywanych po pięć
rund z czasem gry 15 minut na każdego zawodnika. W klasyfikacji drużynowej liczy się wynik trzech chłopców i jednej dziewczynki z poszczególnej drużyny. W pierwszym turnieju najlepszy wynik, wygrywając wszystkie
partie, uzyskał Karol Lutostański (5 pkt). Kolejne miejsca zajęli: Paweł Chmiel,
Kamil Krupa, Borys Izworski, Jakub Kłosek, Denis Jarząbek zdobywając po
4 pkt. Drużynowo prowadzi Zespół Szkół z Boruszowic, mając na koncie 16
pkt. Kolejne miejsca zajmują: Zespół Szkół z Nakła Śląskiego (12 ½ pkt) i Szkoła Podstawowa nr 13 ze Strzybnicy (12½ pkt). Uczniowie z Boruszowic, którzy
na co dzień trenują w SS Strzybniczanka zdobyli w klasyfikacji indywidualnej
znakomite wyniki, plasując się w czołówce turnieju. Zdecydowanie prowadzą też w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Walka o nagrody będzie
więc bardzo zacięta. Cieszy udział w zawodach drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Radzionkowa, która po kilkuletniej przerwie wraca do rywalizacji. Szachiści tej szkoły mają na swoim koncie znaczący dorobek – kilka razy
wygrywali całą ligę. Mamy nadzieję, że tegoroczni zawodnicy nawiążą do
dobrej tradycji. Komplet wyników można znaleźć na stronie karolinka.art.pl.
Kolejny turniej rozegrany zostanie 19 marca 2016 w Szkole Podstawowej nr 13
w Strzybnicy, a finałowe zawody odbędą się 14 maja 2016 r. w TCK Tarnowskie Góry. Początek turniejów o godz. 10.00. Organizatorami Szachowej Ligi
Szkolnej są: UM Tarnowskie Góry, UM Radzionków, Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach, Klub Szachowy Strzybniczaka, Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych „Pionek” Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR Radzionków i Tarnogórskie Centrum Kultury.
***
Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych „Pionek” Radzionków zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia szachowe w każdy wtorek od 15.30. Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych (tak zwana
remiza) Radzionków przy ul. św. Wojciecha 15.

Jesienne rozgrywki

***
Za nami też trzeci turniej XIV Grand Prix Radzionkowa w szachach, który
19 września rozegrany został w CK „Karolinka”. Zwycięzcą został Aleksander Kliber zdobywając 6½ pkt. Kolejne miejsca zajęli: Mateusz Płonka
(5½ pkt.), Jarosław Pietrucha i Cezary Stebakow (po 5 pkt.) oraz Damian
Brożyna, Ryszard Bakuś, Adam Nowacki i Marek Tyroń (po 4 pkt.). Szczegółowe wyniki turnieju można znaleźć na stronie chessarbiter.com. Po
trzech turniejach w grupie Open prowadzą: Jarosława Pierucha i Mateusz Płonka, mający na koncie po 14½ pkt. Na kolejnych miejscach są:
Damian Brożyna (14 pkt.) i Aleksander Kliber (12½ pkt.). W grupie do 16 lat
prowadzi Szymon Turczyn (13½ pkt.). Grand Prix Radzionkowa składa się
z czterech turniejów. Zwycięzcą zostaje szachista, który w czterech zawodach zgromadzi najwięcej punktów. Finał rozegrany zostanie 7 listopada w CK „Karolinka” o godz. 9.30. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk

KS „Ruch” Radzionków

Runda jesienna czwartej ligi śląskiej, w której rozgrywkach udział biorą piłkarze „Ruchu” Radzionków,
dobiega już końca. Dotychczasowe mecze w tej klasie rozgrywek w pełni potwierdzają przedsezonowe
opinie mówiące o tym, że jej poziom będzie zdecydowanie wyższy niż przed rokiem. Stawiani w roli faworytów radzionkowianie nieraz się już o tym przekonali na własnej skórze. O ile kibice śmiało mogą
stwierdzić, że sama gra drużyny po zmianach dokonanych przez trenera Damiana Galeję ma prawo się
podobać, to jednak wyniki, szczególnie meczów wyjazdowych i sytuacja w tabeli rozczarowują. U siebie
„Ruch” przez sześć kolejek gromił kolejnych rywali,
by w siódmym meczu niespodziewanie doznać goryczy porażki z Sarmacją Będzin. Mecze wyjazdowe
przebiegają jak dotąd w kratkę – „Ruch” na zmianę
wygrywa i przegrywa. Łącznie w dotychczasowych
meczach „Cidry” doznały aż czterech porażek – to
tyle, ile w całym poprzednim sezonie. Dlatego też,
inaczej niż przed rokiem, od początku sezonu muszą gonić lidera. Na trzy kolejki przed końcem rundy,
„Ruch” zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do Gwarka Tarnowskie Góry. Radzionkowianie myślący o powrocie na szczyt i awansie do trzeciej ligi, muszą nie tylko wygrywać
swoje mecze, co liczyć także na potknięcia tarnogórzan. Na sam „Ruch” naciska czwórka innych zespołów. Końcówka rundy jesiennej i cała runda
wiosenna zapowiadają się niezwykle interesująco. Na ostatni jesienny mecz przy Narutowicza Zarząd Klubu obniżył ceny biletów do 2 złotych. 
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MKS „SOKÓŁ” Radzionków

Druga liga ruszyła
„Sokół” Radzionków grający w II ogólnopolskiej lidze, w grupie 2 zajmuje obecnie
6. pozycję. Po rozegraniu pięciu kolejek ma 7
pkt. Przypomnijmy, że w pierwszej, inaugurującej zmagania o mistrzostwo II ligi kolejce,
nasza drużyna zmierzyła się z Częstochowianką Częstochowa. Pierwsze spotkanie przegrywamy po dobrym spotkaniu 2:3. W drugiej
kolejce Radzionków odwiedził drużynę z TKS
Tychy, wygrywając 3:2. Trzecia kolejka to dobra gra naszego zespołu, pokonujemy beniaminka II ligi drużynę KS Polonia Łaziska Górne
3:1. W czwartej kolejce do Radzionkowa przyjeżdża drużyna z Pszczyny, lider naszej grupy.
Miało to być łatwe i szybkie zwycięstwo drużyny z Pszczyny, która walczy o wejście do
I ligi. Po długim i wyczerpującym spotkaniu
przegrywamy 2:3.
– Przed meczem, gdyby ktoś zaproponował
nam jeden punkt z Pszczyną, myślę, że wzięlibyśmy w ciemno. Dobrze jednak, że takie sprawy rozstrzyga boisko. Nikt nie dawał nam najmniejszych szans. Usłyszałem przed meczem, że
dzielą nas lata świetlne, jeśli chodzi o pieniądze,
wyszkolenie, tradycje. Wolałem tego nie komentować. A jednak nasz zespół zagrał wspaniałą
siatkówkę. Niech świadczy o tym fakt, że po meczu, mimo porażki, zgromadzeni kibice na stojąco dziękowali naszym dziewczynom. Patrząc
na kibiców, poczułem dumę w sercu. Wszyscy
powinniśmy być dumni, że nasze miasto reprezentuje taka drużyna – mówi Tomasz Stchlerowski, prezes „Sokoła” Radzionków.
Piąta kolejka to najsłabszy mecz w wykonaniu
naszej drużyny. Przegrywamy 0:3 z Kaliszem
i z 4 miejsca spadamy na 6 pozycję. Szkoda
tak słabego spotkania, popełniamy masę błę-

dów w zagrywce, przyjęciu. Miejmy nadzieję,
iż kolejne spotkania będą równie ekscytujące.
A dziewczyny pokażą wspaniałą siatkówkę.
– W Radzionkowie jest klimat na siatkówkę,
przez ostatnie lata wykonaliśmy kawał dobrej
roboty. Gramy dla naszych mieszkańców, dla
kibiców. Warto wspomnieć, iż mecze są darmowe i każdy kto chce oglądać siatkówkę na wysokim, ogólnopolskim poziomie może przyjść
do naszej pięknej hali MOSiRu. Nie byłoby siatkówki w Radzionkowie, gdyby nie ludzie dobre-

go serca. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
Radzionkowa, dziękujemy Urzędowi Miasta
Radzionków i Panu Burmistrzowi. Dziękujemy
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bytomiu
z Panem Prezesem Henrykiem Dolewką na czele.
Dziękujemy Panu Bogdanowi Sporkowi i firmie
KABODOS z Radzionkowa oraz firmie CAGRO.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Marianowi Prodlikowi i całej ekipie MOSiRu w Radzionkowie.
To dzięki Wam i dla Was gramy! – mówi Tomasz
Stchlerowski. 

Mistrzowski karateka
Na I Turnieju Karate
o Puchar Miasta Katowic, który 10 października odbył się w hali
sportowej katowickiego
Gimnazjum nr 19, Paweł
Ręka – zawodnik radzionkowskiego klubu
UKS Karate „Hajime”
zdobył złoty medal
w kategorii Open dzieci.
W zawodach, zorganizowanych przez Klub
Sportowy sensei Tomka
Najducha – wielokrotnego złotego medalistę
Mistrzostw Europy,
startowało 300 zawodników. Naszemu
karatece gratulujemy
zwycięstwa! 

