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Po kilku latach starań, odbyciu wielu 
konsultacji z mieszkańcami, wreszcie 
ruszają prace przy jednej z najważniejszych 
gminnych inwestycji – budowie rynku, która 
nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców, 
ale również ściągnie nowych inwestorów.

Za dwa lata będziemy mogli cieszyć się z nowocze-
snego rynku, który będzie nowatorskim połącze-
niem ekologicznej przestrzeni ze strefą komercyjną. 
Powstanie reprezentacyjne miejsce, gdzie miesz-
kańcy będą mogli odpocząć, zrobić zakupy i  spę-
dzać wolny czas.
– Pod koniec kwietnia podpisana została umowa z wy-
konawcą na kompleksową rewitalizację zdegradowa-
nego  obszaru  „po  byłym  PGR”  przy  ul.  Ks.  J.  Knosały 
w Radzionkowie. Zanim jednak ruszą roboty, czeka nas 
jeszcze przetarg nieograniczony na wyburzenie ostat-
niego  obiektu  na  terenie  byłego  folwarku.  Aktualnie 
trwają  prace  projektowe,  zdobywanie  wymaganych 
opinii  i  zezwoleń  oraz  decyzji  administracyjnych  po-
zwalających na realizację zadania – wyjaśnia Justyna 
Misiołek. – Prace przy budowie eko-rynku prowadzone 
będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmą: zago-
spodarowanie  terenu  poprzez  stworzenie  placu  miej-
skiego  wraz  ze  strefami  zieleni,  montażem  małej  ar-
chitektury,  utworzeniem  szlaków  pieszo-rowerowych 
– mówi Justyna Misiołek.
W efekcie przeprowadzonych prac powstanie rynek 
o powierzchni 1,6 ha z alejkami pieszo-rowerowymi, 
strefami zieleni, oświetleniem (w  tym podświetle-
niem drzew). Nie zabraknie ławek z postaciami na-
wiązującymi do tradycji Gminy Radzionków. Powsta-
nie też specjalna estrada wraz z zadaszeniem. Całość 
objęta zostanie monitoringiem.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Pod-
działania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na  lata 2014-2020. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 7,3 mln zł, z czego dofinan-
sowanie z UE wyniesie 6,2 mln zł. Eko-rynek ma być 
gotowy pod koniec 2020 roku. 
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Golec uOrkiestra (na zdjęciu) oraz Myslovitz to tegoroczne gwiazdy 
Dni Radzionkowa, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca. Wspólne 
świętowanie, zgodnie z niepisaną radzionkowską tradycją, trwa 
jednak znacznie dłużej niż trzy dni: rozpoczęło się pod koniec maja, 
a skończy dopiero 22 czerwca!

dni Radzionkowa
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rozmowa z GABRIELEM TOBOREM
burmistrzem Radzionkowa

Spotykamy się w czasie, gdy trwają już im-
prezy tegorocznych Dni Radzionkowa. Co 
takiego wyjątkowego jest w tym wydarze-
niu, że od wielu lat cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem mieszkańców, a w jego 
organizację włącza się coraz więcej insty-
tucji?

Dni Radzionkowa od początku pomyślane 
były jako wydarzenie, które przygotowują 
mieszkańcy. W  tym roku organizacje poza-
rządowe, jednostki organizacyjne gminy 
oraz Urząd Miasta przygotowali ponad pięć-
dziesiąt różnorodnych imprez. Nie znam dru-
giej gminy, w której święto miasta trwałoby 
miesiąc. Pod tym względem jesteśmy wyjąt-
kowi. Wyróżnia nas także zaangażowanie tak 
wielu różnych grup w  organizację dni mia-
sta. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników 
korowodu świadczy o  tym, że wymyślona 
przez nas formuła się sprawdza.

Na początku roku rozmawialiśmy o  inwe-
stycjach, których realizacja miała ruszyć 
w tym roku. Jakie zadania są już w trakcie, 
a jakie czekają na zielone światło?

Większość zaplanowanych na ten rok inwe-
stycji jest już w  toku. Jedynie w  przypadku 
przedsięwzięć, które współfinansowane są 
ze środków zewnętrznych, pewne procedu-
ry się przeciągają. Cieszy mnie kontynuacja 
budowy obwodnicy, którą w przyszłym roku 
chcemy sfinalizować. Rozpoczęliśmy też już 
budowę sygnalizacji świetlnej dla potrzeb 
Systemu Zarządzania i  Monitoringu Ruchu 
na skrzyżowaniu ulic Szymały i Unii Europej-
skiej. Za nami również przetarg na budowę 
centrum przesiadkowego przy dworcu PKP 
Rojca. Trwają prace związane z  wymianą 
sieci wodno-kanalizacyjnej na tzw. prawej 
„Górce” obejmującej ulice Przyjaźni, Miłą 
i Wspólną. Czekamy na „zielone światło” na 
rozpoczęcie robót w ramach Obszarów Stra-
tegicznych interwencji na osiedlu Hugona. 
Z  własnych środków rozpoczęliśmy już re-
mont dachów familoków, jednak liczymy, że 
poniesione koszty zostaną nam zwrócone 
w ramach unijnej dotacji. Mam nadzieję, że 

RazeM
zMieniaMy
MiaSTO na lePSze!

w czerwcu podpiszemy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego stosowną 
umowę, dzięki czemu prace przy moder-
nizacji osiedla i  okolicznych plantów ruszą 
pełną parą. Póki co, wstrzymane są roboty 
związane z  rewitalizacją miejskiej zieleni – 
m.in. parku przy ul. Miedziowej – ponieważ 
do ogłoszonego postępowania przetargo-
wego nie przystąpiła żadna firma, w związku 
z  czym musimy powtórzyć całą procedurę. 
Natomiast został już rozstrzygnięty przetarg 
na budowę boiska przy ul. Knosały 113. Jeśli 
chodzi o  remonty wiaduktów kolejowych, 
to PKP już po raz czwarty przesunęła termin 
otwarcia ofert. Czekamy więc na dalszy roz-
wój sytuacji. Za chwilę rozpoczną się prace 
nad stworzeniem dokumentacji projektowej 
przedłużenia ulicy Księżogórskiej do ulicy 
Nieznanego Żołnierza. Przy dobrej kondycji 
finansowej miasta, prace budowlane rozpo-
częłyby się w 2020 r. 

Sporo emocji wśród mieszkańców – zago-
rzałych kibiców „Ruchu” Radzionków – bu-
dzi kwestia stadionu piłkarskiego. W lipcu 
rozpocząć się ma rozbiórka stadionu na 
Stroszku. Marcin Wąsiak, prezes „Ruchu” 
w  jednym z  wywiadów przyznał, że dru-
żyna będzie „bezdomna”… Czy miasto za-
mierza w jakiś sposób pomóc zespołowi? 

Dziś nikt nie chce pamiętać, że stadion został 
sprzedany za długi, które narobił sam klub, 
a  które narosły kosztem sukcesów minio-
nych lat. Nikt też nie chce pamiętać, że w za-
sadzie od 2012 r. „Ruch” funkcjonuje głów-
nie dzięki gminie, zarabiając na dzierżawie 
i  prowadzeniu targowiska. Miasto pomaga 
więc na miarę swoich możliwości, również 
poprzez pomoc w  pozyskiwaniu sponso-
rów. Nie jest też prawdą, że gmina nie chce 
wybudować stadionu. Po prostu w obecnej 
sytuacji prawnej gospodarowania gruntami 
Agencji Rynku Rolnego proponowana przez 
nas forma budowy stadionu nie może być 
zrealizowana. Pracujemy nad budową bo-
iska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały 113. 
Mam nadzieję, że zarządca obiektu – Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego wraz z  Uczniow-

skim Klubem Sportowym, porozumieją się 
z  władzami „Ruchu” Radzionków i  drużyna 
będzie mogła tam rozgrywać mecze ligowe. 
Oczywiście cały czas trwają rozmowy na te-
mat dalszej pomocy i rozwiązania trudnej sy-
tuacji klubu. Mam jednak wrażenie, że gmina 
wyraża znacznie większą inicjatywę w  tych 
rozmowach niż władze „Ruchu”. Dlatego tak 
wiele zależy od postawy drużyny i  kibiców 
oraz chęci współpracy.

Ale czy powstające boisko przy Szkole 
Mistrzostwa Sportowego rzeczywiście 
będzie dla drużyny dobrym miejscem do 
prowadzenia rozgrywek? Prezes „Ruchu” 
zwraca uwagę, że nikt z drużyną nie kon-
sultował budowy…

Gmina nie buduje boiska dedykowanego 
dla „Ruchu” Radzionków, ale dla potrzeb 
całej lokalnej społeczności, uczniów Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego i  Uczniowskiego 
Klubu Sportowego. Będzie to jednak pełno-
wymiarowe boisko umożliwiające prowa-
dzenie rozgrywek. Po to budujemy trybuny 
i  szerokie zaplecze. Dlatego nie zgadzam 
się z  głosami, które do mnie dochodzą, że 
budujemy orlika... Przypomnę, że jesteśmy 
szesnastotysięcznym miastem, a  nie kilku-
settysięczną gminą jak Zabrze czy Katowice. 
Budowany obiekt ma być dostosowany do 
naszych – radzionkowskich – potrzeb. A jeśli 
chodzi o konsultacje związane z budową bo-
iska, to były prowadzone na szeroką skalę... 
Miasto stara się wspierać różne inicjatywy 
sportowe, ale nie możemy skupiać się tylko 
na jednym klubie. Z innych środowisk spor-
towych płyną do mnie głosy, że nie mają 
takich możliwości funkcjonowania na bazie 
gminy, jak „Ruch”, a gdyby miały, to mogłyby 
znacznie bardziej się rozwinąć. Jako gmina 
musimy więc działać racjonalnie i  wspierać 
różnorodne sportowe inicjatywy.

Powoli zbliżamy się do wyborów samo-
rządowych, w których – jak Pan zapowia-
dał – będzie ponownie ubiegać się o fotel 
burmistrza. z  jakim programem pójdzie 
Pan do wyborów?

Program przedstawię w okresie wyborczym, 
bo zgodnie z prawem nie mogę prowadzić 
kampanii wcześniej. Mogę powiedzieć tylko 
tyle, że jako środowisko inicjatywy Miesz-
kańców Radzionkowa pokazaliśmy przez 
ostatnie dwadzieścia lat, że mamy pomysł na 
rozwój miasta. Obejmując urząd burmistrza 
z przykrością stwierdziłem, że nie istniał, na-
wet na papierze, żaden projekt do realiza-
cji. Dziś mamy plany realnych inwestycji na 
kolejne 3-4 lata, a pomysłów i projektów na 
kolejnych siedem. Myślę, że mieszkańcy wi-
dzą kierunek, w którym chcemy podążać, by 
rozwijać miasto. 

Rozmawiał Łukasz Karkoszka
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Huczna zabawa
na dwudziestolecie miasta
Za  nami już kilka wydarzeń, które spotkały 
się z  dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się 
26 maja turniejem małych judoków o Puchar 
Burmistrza, festiwalem gier planszowych 
„Wyloguj się i  zaGRAJ”, a  także koncertem 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji 
Dnia Matki i  Dnia Ojca. Tego dnia odbyła 
się również kolejna edycja integracyjnego 
Festynu Rodzinnego. Mieszkańcy mogli też 
sprawdzić się w kilku sportowych imprezach. 
28 maja na  Księżej Górze przeprowadzono 
trening nordic walking, a  2 czerwca roze-
grano mecz „Ruch” Radzionków – „Sparta” 
Lubliniec. Niemałą cierpliwością musieli się 
wykazać uczestnicy Zawodów Wędkarskich 
o Puchar Burmistrza, które przeprowadzono 
3 czerwca na stawie „Grota” w Suchej Górze. 
Tego dnia miał też miejsce okolicznościowy 
lot gołębi pocztowych. Ptaki leciały z  nie-
mieckiej miejscowości Burg; miały do poko-
nania ok. 530 km.

Dni Radzionkowa jednak dopiero się roz-
kręcają. Największe imprezy jeszcze przed 
nami. Już 6 czerwca w „Karolince” odbędzie 
się gala jubileuszowa 20-lecia istnienia grupy 
Ratownictwa Wysokościowego JRG PSP Ra-
dzionków (więcej o tym wydarzeniu piszemy 
wewnątrz numeru). Tego dnia w  bibliotece 
odbędą się też warsztaty wokalne dla dzie-
ci i zajęcia plastyczne „Zakładka do książki” 
(filia PMDK), a w siedzibie głównej bibliote-
ki zaplanowano warsztaty rękodzieła arty-
stycznego dla dorosłych „Czekoladownik”. 
Dzień później mali sportowcy zmierzą się 
na piłkarskiej Przedszkoliadzie.

Kulminacyjna faza miejskiego święta roz-
pocznie się w piątek 8 czerwca tradycyjnym 
korowodem, który przejdzie ulicami miasta 
(początek o  16.30 z  ul. Kużaja). Po  jego za-
kończeniu odbędzie się festyn przy liceum 
(godz 17.30). Piątkowy wieczór zwieńczy za-
bawa taneczna z zespołem Efekt w restaura-
cji „Figaro” (godz. 19.00-24.00).
Sobota rozpocznie się na  sportowo. Rywa-
lizować będą: miłośnicy skata sportowego 
(siedziba PZERii, godz. 10.00), karatecy (hala 
MOSiR, godz. 10.00), żeglarze na  Zalewie 
Przeczyce, zapaleni biegacze na Księżej Gó-
rze (godz. 10.00 – dzieci, godz. 13.00 – dorośli) 
oraz młodzi piłkarze z „Ruchu” Radzionków, 
którzy o 11.00 rozegrają mecz z „GTV Stadion 
Śląski” Chorzów. Natomiast po  południu 
przed „Karolinką” zrobi się naprawdę głośno, 
a  to  za  sprawą młodzieżowych kapel. Jako 

pierwszy na scenie pojawi się zespół HighFi-
ve, grający muzykę z pogranicza bluesa i roc-
ka. Następnie wystąpi rockowo-popowa oFF 
KulturA, śląska kapela Tukej z zespołem „Pie-
karzanki” oraz Rastafajrant, łączący elemen-
ty muzyki punk, reggae, rocka i  poezji ska. 
Gwiazdą wieczoru będzie Myslovitz – jeden 
z  najpopularniejszych polskich zespołów 
rockowych. Grali i grają na całym świecie, m.
in. na  trasach koncertowych z  iggym Po-
pem i z Simple Minds. Dwudziestą rocznicę 
debiutu fonograficznego obchodzili na jed-
nym z największych festiwali amerykańskich: 
Beale Street Music Festiwal w  Memphis. 
Od maja br. z Myslovitz występuje gościnnie, 
obdarzony wyjątkową barwą głosu, Łukasz 
Lańczyk z  zespołu Lorein. Zespół wylan-
sował wiele niezapomnianych hitów,  m.in. 
„Z twarzą Marilyn Monroe”, „Peggy Brown”, 
„Chłopcy”, „Aleksander”, „Długość dźwięku 
samotności” czy „Miłość w czasach popkul-
tury”. Przebojowe piosenki z rockowym pa-
zurem z  pewnością porwą radzionkowską 
publiczność do zabawy.

Niedziela tradycyjnie upłynie pod znakiem 
rodzinnej atmosfery. O  14.30 zaplanowa-
no występy wokalno-instrumentalne grup 
działających przy „Karolince” oraz wycho-
wanków Filii Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury. Ok. 17.15 zwycięzcom konkur-
sów organizowanych w ramach Dni Radzion-
kowa na scenie wręczone zostaną nagrody.
Pierwszą gwiazdą niedzielnego wieczoru 
będzie Grzegorz Poloczek – cieszący się dużą 
popularnością piosenkarz, kabareciarz i kon-
feransjer. Na swoim koncie ma trzy albumy 
„...z mojego placu”, który pokrył się złotem; 
„Dwa światy” oraz płytę świąteczną „Mały 
podarunek”. Tuż przed główną gwiazdą 
wystąpi zwycięzca tegorocznej Talentiady. 
Później scena należeć będzie do Golec uOr-
kiestry, która świętuje jubileusz dwudzie-
stolecia. Liderami zespołu są Łukasz i Paweł 
Golcowie – „beskidzcy górale XXi wieku”, jak 
pisał o nich Janusz Stokłosa, jeden z najwy-
bitniejszych polskich pianistów i  kompozy-
torów. Grupa zawojowała muzyczną scenę 
przebojową płytą zatytułowaną „Golec uOr-
kiestra 1”, która w oryginalny sposób połączy-
ła elementy góralskiego folku z charaktery-
stycznymi cechami muzyki pop, rock’n’rolla 
i  jazzu. Jej siłą napędową okazały się wyra-
ziste, pełne zdystansowanego humoru pio-
senki, m.in. „Lornetka”, „UFO”, czy niezwykle 
elektryzująca „Crazy is my live” – do dziś roz-
grzewająca fanów na koncertach. W 2000 r. 

zespół potwierdził swój sukces płytą „Golec 
uOrkiestra 2”. Osiągnęła ona status poczwór-
nej platyny, a  jej sztandarowe „Ściernisco” 
znają wszyscy. Z „Dwójki” pochodzą również 
żartobliwe „Słodycze”. W 2002 przyszła kolej 
na „Trójkę”, z której pochodzą ogniste „Pędzą 
konie” oraz pełne życiowej mądrości „Kto się 
ceni”. Również kolejne krążki udowodniły, 
że  braciom Golec pisanie przebojów przy-
chodzi niezwykle łatwo. W Radzionkowie nie 
zabraknie największych hitów oraz utworów 
premierowych zespołu.
Zwieńczeniem trzydniowych kulminacyj-
nych obchodów święta miasta będzie pokaz 
laserowy, przedstawiający historię Radzion-
kowa.

10 czerwca odbędzie się turniej piłkarski „Ci-
der Cup 2018”, będzie można też spróbować 
swoich sił w konkursie wiedzy o Radzionko-
wie („Karolinka”, godz. 15.00). Choć zabawa 
pod „Karolinką” w niedzielny wieczór dobie-
gnie końca, Dni Radzionkowa będą trwać. 
Od  poniedziałku 11 czerwca, miłośników 
książek zapraszamy na  tydzień głośnego 
czytania, który w dniach 11-15 czerwca zapla-
nowano w  miejskiej bibliotece. Dla miesz-
kańców przygotowano również dwie dodat-
kowe muzyczne niespodzianki: 14  czerwca 
o  17.00 w „Karolince” wystąpi w specjalnym 
programie Chór Mieszany „Harfa” z  zapro-
szonymi gośćmi, a  17 czerwca o  16.00 ruszy 
iV Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych 
(więcej wewnątrz numeru). Tegoroczne Dni 
Radzionkowa zwieńczy uroczysta gala wrę-
czenia nagród za wysokie wyniki sportowe, 
która odbędzie się 22 czerwca.

W ramach Dni Radzionkowa zachęcamy rów-
nież do obejrzenia dwóch wystaw. Pierwsza 
z  nich, zatytułowana „Nasz Śląsk”, prezen-
towana jest do 15 czerwca w Muzeum Chle-
ba, Szkoły i  Ciekawostek. Składa się na  nią 
prezentacja różnorodnych strojów śląskich 
i zdjęć Jacka Laskowskiego oraz książki „Nasz 
Śląsk – Bytom Rozbark”. Drugą ekspozycję 
zobaczyć można w Bibliotece Głównej. Jest 
to retrospektywna wystawa prac konkurso-
wych „Radzionków w kadrze zatrzymamy”.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń od-
bywających się w  trakcie tegorocznych Dni 
Radzionkowa można znaleźć na  plakatach, 
ulotkach oraz na  stronie: www.dniradzion-
kowa.pl. Sponsorem głównym Dni Radzion-
kowa jest Ag Rolbud. 

(łk)

dokończenie ze str. 1
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Ekologiczny Radzionków

W połowie maja wyłoniony 
został wykonawca budowy 
wielofunkcyjnego boiska przy 
ul. Knosały 113. Prace prowadzić 
będzie firma KABODOS Sp. z o.o. 
z siedzibą w Radzionkowie. 

–  Powstaną  dwa  boiska:  główne  pełno-
wymiarowe  do  piłki  nożnej  oraz  boisko 
treningowe  dla  bramkarza.  Pokryte  będą 
nawierzchnią z trawy syntetycznej – mówi 
Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej i inwestycji Urzędu 
Miasta Radzionków. –  Projekt  obejmuje 
również  przebudowę  części  pomieszczeń 
parteru  budynku  szkoły,  gdzie  powstaną 
cztery szatnie, pokój trenera, gabinet leka-
rza i pomieszczenia porządkowe. W części 
zachodniej mieścić się będzie zaplecze sa-
nitarno-magazynowe  obsługujące  boisko 
w  trakcie  rozgrywanych  meczy  i  trenin-
gów. 
W  ramach planowanych prac powstaną 
też trybuny dla gospodarzy na 532 miej-
sca. Część z  nich będzie zadaszona. Od 
strony północno-wschodniej zaprojek-
towano trybuny dla gości na 54 miejsca 
wraz z  ogrodzeniem i  osobnym wej-
ściem od strony ulicy. 
Całkowity koszt inwestycji to ponad 
5,4 mln zł. Gmina złożyła już do Minister-
stwa Sportu i  Turystyki wniosek o  dofi-
nansowanie przedsięwzięcia w  ramach 
„Programu inwestycji o  szczególnym 
znaczeniu dla sportu”. Prace mają zakoń-
czyć się 30 listopada br.  

Ruszają prace 
przy boisku

Parkingowe 
inwestycje
Pod koniec maja zakończył się 
remont nawierzchni parkingów 
zlokalizowanych przy ul. Knosały 
(w sąsiedztwie budynku przy 
ul. Reymonta 9) i przy ul. Sadowej. 

Prace polegały na sfrezowaniu na-
wierzchni asfaltowej i  wykonaniu no-
wej z  mieszanki mineralno-bitumicznej. 
Łączny koszt przeprowadzonych robót 
wyniósł ponad 177 tys. zł. 

Taniec, śpiew, mnóstwo śmiechu 
i radości – tak w skrócie wyglądał 
13. Przedszkolny Festiwal 
Ekologiczny. Przedstawienia dzieci 
można było zobaczyć w Centrum 
Kultury „Karolinka” 16 maja.

Myślą przewodnią tegorocznego festiwalu 
było hasło: „Naturalnie zdrowym być!”. Ce-
lem przedsięwzięcia jest kształtowanie po-
staw przyjaznych środowisku, uwrażliwia-
nie dzieci na problematykę ekologiczną. 
Uczestnicy zaprezentowali na scenie dzie-
sięciominutowe formy teatralne, przygo-
towali także prace techniczno-plastyczne 
o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem 
materiałów z recyklingu.
Zabawę poprowadziła Bernadeta Kowalska 
z zespołem. Udział w festiwalu wzięły dzie-
ci z przedszkoli w Radzionkowie, Bytomiu, 
Piekarach Śląskich, Kamieńcu, Zbrosławi-
cach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach 
i Wieszowej. 
Najlepszą formę sceniczną, decyzją jury, 
zaprezentowały dzieci z  Przedszkola nr 3 
w  Piekarach Śląskich, które przygotowały 
przedstawienie „Godzina Duchów”. W  ka-
tegorii pracy plastycznej zwyciężyło Przed-
szkole nr 10 z Bytomia.
Dwa tygodnie później odbyła się 13. Kon-
ferencja Zielonej Ziemi pt. „Naturalnie 
zdrowym być”, skierowana do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i  po-
nadgimnazjalnych oraz ich rodzin. Celem 
wydarzenia było zwrócenie uwagi na za-
leżność kondycji psychofizycznej człowie-
ka od stanu środowiska, w którym żyjemy, 
promocja zdrowego stylu życia oraz wzrost 

świadomości w zakresie konsekwencji po-
stępującego zanieczyszczenia powietrza. 
Konferencja składała się z  wykładów oraz 
warsztatów prowadzonych przez specjali-
stów. Nie zabrakło także sesji panelowej. 
Nowością podczas tegorocznej edycji były 
warsztaty dla nauczycieli, podczas których 
mogli dowiedzieć się, jak w szybki i komfor-
towy sposób analizować na swoich urzą-
dzeniach mobilnych dane dotyczące m.in. 
pyłów zawieszonych, czadu itd.
Oba wydarzenia zostały zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympa-
tyków Ekologii „Zielona Ziemia” z Radzion-
kowa, we współpracy z  Centrum Kultury 
„Karolinka”, Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w  Bytomiu oraz Gminą 
Radzionków.  

Mieszkania socjalne gotowe!
Szesnaście mieszkań znajduje się w nowym budynku socjalnym przy 
ul. Nieznanego Żołnierza. 

Każde posiada kuchnię wyposażoną w zlewozmywak dwukomorowy i kuchenkę czte-
ropalnikową oraz łazienkę z wanną, wc i umywalką. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą 
się w sierpniu. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego ponad 280 tys. pochodziło 
z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego 
programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. 
Gmina podpisała też umowę na budowę kolejnego budynku socjalnego, w którym 
powstanie 14 mieszkań. Prace potrwają do listopada 2019 r. Przedsięwzięcie kosztować 
będzie ponad 1,5 mln zł. Dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie 35% po-
wyższej kwoty.  
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W tym roku radzionkowscy strażacy mają powody do 
świętowania. Grupa Ratownictwa Wysokościowego 
JRG PSP obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Oficjalne 
uroczystości odbędą się 6 czerwca w Centrum Kultury 
„Karolinka”.

Obchody jubileuszu 20-lecia rozpoczną się o godzinie 12.00. Po przywi-
taniu gości w sali kinowej CK „Karolinka” odbędzie się pokaz reportażu 
filmowego oraz książki pt. „Oblicza służby”.
– Reportaż opowiada o codzienności strażaków w naszej jednostce. Ekipa 
filmowa towarzyszyła nam nie tylko podczas wykonywania obowiązków 
na komendzie, ale również w czasie ćwiczeń czy akcji gaśniczej – mówi mł. 
bryg. mgr inż. Piotr Pichura.

Następnie uczestnicy, wśród których będą m.in. byli i obecni straża-
cy, przejdą do galerii, w której nastąpi uroczyste otwarcie wystawy 
autorstwa mł. kpt. Piotra Zwarycza, który jest jedynym w Polsce stra-
żakiem mającym oficjalne zezwolenie przełożonych na fotografo-
wanie akcji gaśniczych, w których bierze udział. Po części oficjalnej 
goście udadzą się na poczęstunek do restauracji „Figaro”.

Podczas obchodów wspomniana zostanie również Ochotnicza Straż Po-
żarna w Radzionkowie, która powstała 125 lat temu, jednak nie funkcjo-
nuje już od ponad 40 lat. 

Jubileusz straży Dotacja dla kościo-
ła św. Wojciecha
Radni Rady Miasta Radzionków jednogłośnie 
przyjęli podczas kwietniowej sesji uchwałę 
o przekazaniu dotacji na prace konserwatorskie 
przy kościele św. Wojciecha w wysokości 
100 tys. zł. 

Środki przeznaczono na roboty budowlano-konserwator-
skie przy remoncie zabytkowego muru oporowego wokół 
budynku kościoła. 
Przypomnijmy, że kościół pod wezwaniem św. Wojciecha 
jest jedynym obiektem z  terenu Radzionkowa wpisanym 
do rejestru zabytków. Wzniesiony został w latach 1872-1875. 
Świątynia zbudowana została w  stylu neogotyckim, we-
dług projektu budowniczego Herzoga z Tarnowskich Gór. 
Gmina Radzionków od  samego początku restytucji praw 
miejskich wspiera finansowo remont najstarszej radzion-
kowskiej świątyni. 

W ostatnich tygodniach nastąpiły zmiany 
osobowe w dwóch organizacjach pozarządowych 
naszego miasta.

W wyniku wyborów Chórem Mieszanym „Harfa” po śmier-
ci śp. Alicji Ossowskiej, pokieruje Jadwiga Wylenżek. Z ko-
lei w  wyborach na  przewodniczącego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i  inwalidów – Oddział Rejonowy Ra-
dzionków nie kandydował już wieloletni przewodniczący 
związku Jerzy Hajda. Nową przewodniczącą wybrana zosta-
ła Róża Żurek. Życzymy dużo sił i wytrwałości w pełnieniu 
obowiązków. 

Boguszów-Gorce i Dobre Miasto to partnerskie miasta 
Radzionkowa. W tym roku mija piętnasta rocznica 
międzygminnej współpracy. Z tej okazji przedstawiciele 
Radzionkowa – burmistrz Gabriel Tobor oraz przewodniczący 
Rady Miasta Dariusz Wysypoł, uczestniczyli w jubileuszowych 
obchodach, które w dniach 19-20 maja zorganizowane zostały 
w Boguszowie-Gorcach.

W miejscowym Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” miała miejsce 
uroczysta sesja Rady Miejskiej. W trakcie spotkania przedstawiona została 
prezentacja podsumowująca dotychczasową współpracę. Obecni włodarze 
miast odnowili także porozumienie o partnerskiej współpracy, zawarte 26 
czerwca 2003 roku.
Sesję uświetniły występy grup artystycznych, w tym między innymi Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” oraz wystawa prac Mirosława Ogińskiego, miesz-
kańca Radzionkowa, który od wielu lat organizuje, wspólnie z artystami 
miast partnerskich, plenery malarskie. Radzionkowska delegacja zwiedzi-
ła także Szyb „Witold” i wystawę przypominającą o tradycjach górniczych 
miasta. Nasi przedstawiciele wjechali również na Górę Dzikowiec, z której 
można podziwiać panoramę Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc. Jako że jubile-
usz przypadł na obchody Dni Boguszowa-Gorc, na scenie zaprezentował się 
„Mały Śląsk” oraz zespół „Kiersi”. W czasie koncertów, goście mogli odwie-
dzić stanowisko promocyjne naszej gminy, na którym serwowano śląskie 
przysmaki oraz udostępniano materiały promocyjne. 

Piękna współpraca,
to już 15 lat!

Zmiany
w organizacjach

17 czerwca 2018 r. na Farskim Ogrodzie przy parafii 
pw. św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie się 
IV Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych.

Na scenie zaprezentuje się dziesięć orkiestr w programach 
rozrywkowych. Na finał wszystkie biorące udział w festiwalu 
orkiestry wykonają wspólnie utwór kończący to wydarzenie 
muzyczne. Początek imprezy przewidziano na godz. 16.00. 
Wstęp wolny. Już dziś serdecznie zapraszamy, a szczegóły 
znajdą Państwo na plakatach. 

leszek Pniok

Orkiestry zagrają 
po raz czwarty
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Będziemy (lepiej) wiedzieć,
czym oddychamy

W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców miasta dotyczącymi 
prowadzenia prawidłowej zbiórki 
bioodpadów, przekazujemy 
informacje, które powinny pomóc 
rozwiać wszelkiego rodzaju 
wątpliwości w tym zakresie.

Do brązowych worków/pojemników wrzucamy:
 • odpady po owocach i warzywach,
 • resztki ugotowanych warzyw,
 • obierki owoców i warzyw,
 • skorupki jajek,
 • łupiny orzechów,
 • resztki produktów mlecznych,
 • resztki jedzenia natury roślinnej,
 • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem 

papierowym,
 • stary chleb,
 • zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe,
 • trawę, chwasty, liście, gałęzie,
 • resztki po zbiorach, owoce opadłe z drzew.

Nie wrzucamy:
 • resztek jedzenia w płynie (zupy),
 • surowego mięsa, padliny,
 • drewna i piasku,
 • chemicznie skażonej gleby,
 • zepsutej żywności,
 • środków ochrony roślin itp.

Segregacja bioodpadów jest niezmiernie 
ważnym elementem gospodarki odpadami, 
ale wiąże się z  jedną przykrą uciążliwością 
– zapachową (szczególnie w  nadchodzą-
cym okresie letnim), dlatego dobrym i  po-
lecanym rozwiązaniem dla mieszkańców 
domów jednorodzinnych, jest gromadzenie 
bioodpadów w  dowolnym, szczelnie zamy-
kanym pojemniku (zakupionym we własnym 
zakresie), który za każdym razem wyścielamy 
nowym otrzymanym brązowym workiem. 
Takie rozwiązanie powinno zniwelować wy-
dobywające się z  pojemnika przykre zapa-
chy, jak również zabezpieczyć odpady przed 
zwierzętami. Należy pamiętać, iż do  zbiórki 
wystawić należy już tylko sam brązowy wo-
rek z odpadami.

Bardzo ważne jest również, aby nie wyrzucać 
bioodpadów zapakowanych w  plastikowe 
woreczki, gdyż worek taki nie jest już two-
rzywem ulegającym biodegradacji i tylko za-
nieczyszcza zgromadzone odpady. Dobrym 
i  alternatywnym rozwiązaniem są  za  to  to-
rebki papierowe, w  które zaopatrzyć się 
można za  niewielką cenę w  wielu sklepach, 
zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. 
W takiej papierowej torebce można wrzucić 
bioodpady bezpośrednio do brązowego po-
jemnika lub worka.

Harmonogram odbioru odpadów
w Twojej komórce!

Radzionków dołączył do  miast, które korzy-
stają z aplikacji EcoHarmonogram. Dzięki niej, 
mieszkańcy będą mogli m.in.:

 • otrzymywać powiadomienia o dacie wy-
wozu śmieci oraz terminie uregulowania 
płatności,

 • odszukać lokalizację GPSZOK oraz spraw-
dzić, jakie przyjmuje odpady,

 • zgłaszać reklamacje wywozu odpadów.

Aplikacja stanowi również rozbudowany prze-
wodnik po  ekoedukacji. EcoHarmonogram 
można zainstalować na własnym smartfonie! 
Wystarczy wejść do sklepu z aplikacjami, wy-
szukać nazwę EcoHarmonogram i  zainstalo-
wać. Później już tylko wybieramy miasto, ad-
res oraz rodzaj posesji i korzystamy!
Gmina Radzionków jest aktualnie na  etapie 
finalizowania umowy na zakup czujników ja-
kości powietrza, które zostaną zainstalowane 
na terenie gminy w trzech lokalizacjach, a od-
bierane przez nie dane będą również dostęp-
ne w aplikacji EcoHarmonogram. 

adam Piontek 
Referat Ochrony środowiska

w urzędzie Miasta Radzionków

Jak zbierać bioodpady?

Skorzystaj
z mammografiiW odpowiedzi na prośby mieszkańców, Urząd finalizuje zakup 

trzech czujników jakości powietrza. Sensory te mierzą temperaturę 
powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych 
PM2.5 i PM10.

informacja o jakości powietrza w gminie, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jest istot-
na między innymi dla rodziców dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i tych, którzy 
chorują np. na choroby płuc. Ważny jest też aspekt edukacyjny przedsięwzięcia oraz 
nadzieja na to, że „etatowi kopcący” użytkownicy kotłów c.o. uświadomią sobie skalę 
problemu, którego są przyczyną.
Wyniki pomiarów dokonywanych przez urządzenia będzie można śledzić w dwóch 
dedykowanych temu aplikacjach, a dodatkowo w aplikacji z harmonogramem wy-
wozu odpadów EcoHarmonogram oraz na  stronie internetowej Urzędu. Czujniki 
znajdą się w Rojcy w rejonie ul. Kużaja 17-19, na Forum Miejskim przy ul. Śródmiejskiej 
oraz na Księżej Górze.
Warto pamiętać, że sensory powietrza stanowią jedynie element uzupełniający sys-
tem monitoringu powietrza realizowanego przez Wojewódzki inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach.
Wyniki pomiarów WiOŚ są dostępne na bieżąco na stronie inspektoratu (www.kato-
wice.wios.gov.pl), a najbliższa stacja pomiarowa WiOŚ, z której odczyty są dostępne 
na bieżąco znajduje się w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.
Więcej informacji na stronie www.radzionkow.pl/ekologia. 

adam Piontek 
Referat Ochrony środowiska w urzędzie Miasta Radzionków

centrum Onkologii – instytut im. Marii 
Skłodowskiej-curie Oddział w gliwicach 
serdecznie zaprasza na bezpłatne badania 
mammograficzne wszystkie panie w wieku 
od 50 do 69 lat. W tym roku odbędą się one 
w  dniach 19-20 czerwca br. (wtorek i  śro-
da) w  godz. 10.00-17.00 oraz 21 czerwca br. 
(czwartek) w  godz. 8.30-15.30. Mammobus 
zostanie podstawiony na parking przy Cen-
trum Kultury „Karolinka” w  Radzionkowie 
(pl. Jana Pawła ii 2).

Badania będą odbywać się bez wcześniej-
szej rejestracji, wystarczy zabrać ze  sobą 
dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzednie-
go badania. Bezpłatne badanie przysługuje 
co dwa lata.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć 
pod nr tel.: 32 278 98 96. 
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Ogród tętni życiem
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie 
jest coraz tłumniej. Co prawda wciąż można zażyć 
tu ciszy i spokoju, spacerując wśród zieleni, ale jeśli 
mowa o ogrodowych wydarzeniach, to frekwencja 
jest przeogromna.

i nic dziwnego, bo Ogród oferując swój bogaty i różnorod-
ny przyrodniczo teren oraz świetnie wyposażone pracow-
nie (mikroskopową, laboratorium), a do tego profesjonalną 
kadrę: biologów, chemików, geologów, specjalistów od gier 
terenowych, stara się to robić na jak najwyższym poziomie. 
Zostaje to  docenione, a  wysoka liczba uczestników cieszy 
i mobilizuje do zwiększonego wysiłku pracowników. A cie-
kawych imprez nie brakuje. W sympatycznej, ale już nie ka-
meralnej atmosferze, 25 marca odbył się Dzień Wiosny, a na-
stępnie, 13 kwietnia, Księżogórska Sowia Noc. To  ostatnie 
wydarzenie najprawdopodobniej wpisze się na stałe w har-
monogram ogrodowych wydarzeń, bo  liczba miłośników 
sów przerosła najśmielsze oczekiwania, a  wygląda na  to, 
że  wszyscy bawili się znakomicie. Nie zabrakło ciekawych 
prelekcji, zajęć w  pracowni mikroskopowej, warsztatów 
oraz zabaw dla dzieci, konkursów z nagrodami i oczywiście 
wspólnego wyjścia w  teren. i  chociaż nie udało się wypa-
trzeć sów ani nawet żadnej usłyszeć, to i tak klimat nocnego 
spaceru wynagrodził wysiłek, a  przewodnicy opowiedzieli 
o  metodyce badań sów i  chętnie odpowiadali na  liczne 
pytania wszystkich zainteresowanych. Księżogórska Sowia 
Noc nie odbyłaby się jednak bez udziału i  pomocy Pie-
karskiego Stowarzyszenia Przyrodników, z  którym Ogród 
nawiązał sąsiedzką współpracę. Stałym partnerem jest 
również 12. Drużyna Harcerska „Oręż” z Radzionkowa, a naj-
lepszym owocem tej współpracy są gry terenowe, które już 
trzeci rok odbywają się regularnie w Ogrodzie, a skierowa-
ne są do okolicznych szkół i cieszą się ogromnym powodze-
niem. Na szczególną uwagę zasługuje również połączenie 
sił ze  Związkiem Polskich Fotografów Przyrody Okręgu 
Śląskiego, co zaprocentowało drugą już edycją profesjonal-
nego kursu fotografii przyrodniczej. Dzięki zaangażowaniu 
wiceprezesa Związku, pana Adriana Króla, kilkunastu mi-
łośników przyrody i  fotografii może całkowicie bezpłatnie 
zgłębiać tajniki tej szczególnej dziedziny fotografii. Być 
może już niedługo będzie można zobaczyć wystawę foto-
graficzną księżogórskiej przyrody, bo jest taka w planach.
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie pracują 
ludzie z pasją, Ogród jest więc otwarty na różnego rodza-
ju aktywności, często zupełnie luźno związane z przyrodą 
– np. mają tu miejsce spotkania Klubu Mam, w maju zaprzy-
jaźniona Szkoła Narodzin „Mama, Tata i  Ja” poprowadziła 
szkolenie w ramach Tygodnia Godnego Porodu, a 30 czerw-
ca planowany jest piknik dla rodzin z małymi dziećmi (lub 
spodziewających się dziecka) pn. „Silesia Chustofest”. 
Wspólne działania odbywają się również z  grupą sporto-
wą ze Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”, organizatorem tre-
ningów oraz zawodów biegowych i  nordic walking. Chęci 
do pracy oraz zaangażowania wystarczy jeszcze na realiza-
cję kolejnych pomysłów, ale o tym wkrótce. 

Julia góra

Jubileusze małżeńskie

Muzyczny odlot
Witold Jagieła – młody pianista z Radzionkowa, zagrał 
19 kwietnia na lotnisku w Pyrzowicach kompozycję 
Fryderyka Chopina – „Polonez A-dur op. 40 nr 1”. Wykonanie 
spotkało się z entuzjastycznym odbiorem pasażerów.

We wrześniu 2016 r. w różnych punktach Katowic pojawiły się piani-
na, co związane było z przyznaniem tytułu „Miasta Muzyki UNESCO”. 
Każdy chętny może na nich zagrać dowolną kompozycję. Z okazji sko-
rzystał młody mieszkaniec Radzionkowa, który po raz pierwszy miał 
okazję zagrać na lotnisku. Jak przyznaje, było to dla niego niecodzien-
ne, ale miłe doświadczenie.
Witold Jagieła na co dzień uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Mu-
zycznej i  i  ii stopnia im. F. Chopina w  Bytomiu w  klasie fortepianu 
Grzegorza Machury. Mimo młodego wieku, ma na swoim koncie już 
kilka sukcesów. Zajął  m.in. i  miejsce na  iii Festiwalu Pianistycznym 
im. Apolinarego Szeluty w Słupcy i ii miejsce w XV Żyrardowskim Kon-
kursie Młodych Pianistów. 19 marca wraz z kwartetem fortepianowym 
uzyskał i miejsce w Cieszyńskich Spotkaniach Muzycznych „W hołdzie 
Niepodległej 1918-2018”. W roku szkolnym 2016/2017 został uhonoro-
wany stypendium naukowym Centrum Edukacji Artystycznej w War-
szawie. 

śląski Ogród botaniczny

Pięć par z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim, 
dwie pary z sześćdziesięcioletnim stażem i dwie pary 
z sześćdziesięciopięcioletnim stażem, odebrały 16 maja 
z rąk burmistrza Gabriela Tobora oraz przewodniczącego 
Rady Miasta Dariusza Wysypoła medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Uroczystość odbyła się w  restauracji „Marco”. Dostojni jubilaci 
obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: irena i  Wincenty 
Hojczykowie, Hanna i  Henryk Kadłubkowie, Elżbieta i  Zbigniew 
Królikowscy, Helena i Antoni Rękowie, Krystyna i Alfons Wrodarczy-
kowie. 
Jubileusz sześćdziesięciolecia świętowali: Krystyna i Edward Pełko-
wie oraz Róża i Jan Toborowie. Z kolei 65. rocznicę ślubu obchodzili: 
Jadwiga i Ryszard Grzesicowie oraz Stefania i Rudolf Pradelowie. 
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy ko-
lejnych wspólnych lat spędzonych w zdrowiu i radości. 
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„Mały Śląsk” świętował

Zespół Pieśni i  Tańca „Mały Śląsk” został 
założony w  1973 roku przez Edwarda So-
snę, początkowo pod nazwą „Radzion-
kowianie”. Zaczynał od  30 członków. 
W 1978 roku Zespół „Radzionkowianie” prze-
kształcono w  „Zespół Pieśni i  Tańca Ziemi 

Bytomskiej”. Funkcję choreografa i  kierow-
nika artystycznego zespołu przejęła Regina 
Furmańska. istotnym w historii okazał się rok 
1991 i  objęcie Zespołu Pieśni i  Tańca Ziemi 
Bytomskiej patronatem przez Państwowy 
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” profe-

sora Stanisława Hadyny. Od  tej chwili „Zie-
mia Bytomska” uzyskała nową nazwę „Mały 
Śląsk”. Kierownikiem artystycznym Zespołu 
został były tancerz i  choreograf Grzegorz 
Kłaczek. Soliści zespołu „Śląsk” Beata Glu-
zicka, Barbara Stanisz i  Kazimierz Ratajczak 
przejęli stanowiska konsultantów artystycz-
nych i pedagogów, a w roku 1995 Kazimierz 
Ratajczak, został kierownikiem artystycznym 
zespołu. Obecnie Zespół jest prowadzony 
pod kierownictwem Jakuba Zorzyckiego, 
liczy 250 członków tańczących w 8 grupach 
wiekowych.
Od  45 lat „Mały Śląsk” koncertuje w  kraju 
i za granicą, tworząc niesamowitą atmosfe-
rę nie tylko na scenie, ale także wśród samej 
publiczności.
Główne uroczystości trwały od  19 do  21 
kwietnia. Odbyły się specjalne koncerty, 
w  czasie których wystąpiły obecne grupy 
„Małego Śląska”, ale także byli tancerze, na-
zywani przez swoich młodszych kolegów 
„oldboyami”. Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło także tancerzy wielu polskich ze-
społów i zaprzyjaźnionych zespołów zagra-
nicznych ze Słowacji, Białorusi i Francji.
Podczas uroczystych obchodów jubileuszu 
wręczono odznaczenia i nagrody instrukto-
rom, ale także sam Zespół otrzymał odzna-
kę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. 

Tańcem i śpiewem uczcił swoje 45-lecie „Mały Śląsk”. 
Trzy dni koncertów, życzeń i urodzinowej radości…

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku po raz 
kolejny włączyło się w  ogólnopolską akcję „Nocy muzeów”, która odbyła się 
19 maja. Zdecydowanie największą atrakcją była możliwość przejażdżki pocią-
giem retro z parowozem Ty42-24. Ponadto, w radzionkowskim Centrum można 
było zobaczyć wystawę czasową „175 lat kolei na Śląsku” przygotowaną przez 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz stałą, dotyczącą wywózek ludności Ślą-
ska do Związku Radzieckiego w okresie po ii wojnie światowej. 

Parowozem w Noc Muzeów
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W  Radzionkowie grupa wykonująca taniec 
współczesny jest tylko jedna. Początkowo 
projekt istnienia Młodzieżowego Teatru Tań-
ca Współczesnego wydawał się mało realny, 
dzisiaj „Six Limbs Group” – bo  o  nim mowa 
– odnosi sukces za  sukcesem. W  tym roku 
obchodzą swoje szóste urodziny i z tej okazji 
przygotowany zostanie specjalny spektakl 
taneczny pt. „Historyjki”. Za  jego reżyserię 
i  choreografię odpowiada Katarzyna Grysko 
(na  co  dzień solistka Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny), założycielka 
i opiekunka grupy.
Jak tłumaczą: „Historyjki  są  spektaklem,  który 
ewoluował przez kilka miesięcy swojego powsta-
wania. W pierwszej wersji miał nosić tytuł „Okna”. 
Jednak dzięki inspiracji filmem Paolo Genovese’a 
„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, wy-
klarowała  nam  się  opowieść,  która  dzieje  się 
w jednej przestrzeni, w bliżej nieokreślonym, ale 
ograniczonym  przedziale  czasowym.  Cieka-
wym wydał nam się zabieg pozostania tancerzy 
na scenie przez cały czas trwania spektaklu. Widz 
obserwuje  zatem  nie  tylko  taniec,  ale  także  te 
momenty, które zazwyczaj są niewidoczne, czas 
pomiędzy akcjami, zmęczenie tancerzy, łapanie 
oddechu.  To  naszym  zdaniem  pozwoli  jeszcze 
ściślej  zintegrować  się  z  tancerzami,  jeszcze  in-
tensywniej  wejść  w  snutą  przez  nich  opowieść 
o relacjach ludzi, którzy dobrze się znają, ale do-
piero z upływem czasu zaczynają siebie nawza-
jem „rozgryzać”. Historie skrywane na dnie serca 
wychodzą na jaw, wywracają się oczywiste połą-
czenia między bohaterami. Do głosu dochodzą 
emocje, których nie da się już ujarzmić”.
Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić 
do  wspólnego obchodzenia urodzin. Jubile-
usz i spektakl odbędzie się 15 czerwca o godz. 
18.00. Bilety w cenie 8 zł można zakupić w kasie 
oraz on line. 

W  ubiegłym roku, premierowo mieszkańcy 
Radzionkowa i okolic mogli korzystać z do-
brodziejstw natury i pięknej pogody z jedno-
czesnym oglądaniem filmów. Było to możli-
we dzięki zorganizowaniu kina plenerowego 
– „pod chmurką” przed „Karolinką”.
Pomysł na  tyle spodobał się publiczności, 
że  nie omieszkamy zrealizować go jeszcze 
raz. Stąd już dziś zapraszamy na czwartkowe 
spotkania z filmem. Rozpoczęcie sezonu pla-
nowane jest na 28 czerwca, a dalej 5 lipca, 12 
lipca, 26 lipca, 2 sierpnia, 16 sierpnia, 23 sierp-
nia. Wakacyjne spotkania z  filmem będą 
rozpoczynać się w  godzinach wieczornych 
(około godz. 20.00) i przewidują dwie pozy-
cje wybrane przez zgromadzonych widzów. 
Zapraszamy całe rodziny, pierwszy film pro-
ponowany będzie z myślą o najmłodszych. 

Obrazy martwej natury autorstwa Ta-
deusza Banasia oglądać będzie można 
od 27 czerwca w galerii „Mozaika”.

Tadeusz Banaś urodził się 15 stycznia 1946 roku 
w Nakle Śląskim. Aktualnie mieszka w Tarnow-
skich Górach. Jego pasją jest malarstwo. Swój 
talent odziedziczył po ojcu, który zajmował się 
szeroko pojętym szkicem. Nie obce mu są tak-
że rysunki ścienne. Maluje przede wszystkim 
dla siebie, wkładając w  to  całe swoje serce. 
Autor specjalizuje się w malarstwie na płótnie. 
Przy użyciu farb olejnych tworzy pejzaże, kra-
jobrazy, a także martwą naturę i to właśnie te 
dzieła zawisną w „Mozaice”. Wystawa czynna 
będzie w dniach od 27 czerwca, aż do końca 
wakacji, a  więc 31 sierpnia. Wstęp jak zwykle 
bezpłatny. 

Galeria „Mozaika” to miejsce przyjazne dla 
wszelakiej sztuki. Tym razem jej wnętrze 
ozdobią wyjątkowe zdjęcia, a  to  wszyst-
ko za  sprawą wystawy „W  ogniu wyda-
rzeń”, którą będzie można podziwiać 
od 6 do 22 czerwca, a więc w trakcie trwania 
tegorocznej edycji Dni Radzionkowa.
Fotografie powstały podczas prawdziwych 
akcji straży pożarnej oraz ćwiczeń na  te-
renie województwa śląskiego. Motywem 
przewodnim prezentowanych prac jest 
przybliżenie pracy strażaków i tego, z czym 
mają do czynienia podczas prowadzonych 
działań.
Autorem poruszających kadrów jest Piotr 
Zwarycz – oficer Państwowej Straży Pożar-
nej z ponad 15-letnim doświadczeniem, ra-
townik wysokościowy, taternik jaskiniowy, 
płetwonurek, skoczek spadochronowy, 
motorowodniak. Fotografowaniem zajmu-

Wystawa malarstwa 
Tadeusza Banasia

Wraca 
kino plenerowe!

Jubileusz 
„six limbs Group”

je się kilkanaście lat. Zaczynał od wydarzeń 
sportowych. Jest wielokrotnym laureatem 
konkursów regionalnych i  krajowych. Jego 
zdjęcia pojawiały się w telewizji, prasie ogól-
nopolskiej, na  okładkach wielu czasopism 
branżowych, można je  było oglądać też 
na kilku wystawach w kraju i za granicą. Był 
uczestnikiem międzynarodowego projektu 
fotograficznego „European cultural herita-
ge – a melting pot of cultures through the 
art of photography” realizowanego w  ra-
mach programu GRUNDTViG, reprezentując 
Polskę w Turcji, Grecji i Niemczech. Uczest-
niczył również w prestiżowych warsztatach 
organizowanych przez Tomasza Tomaszew-
skiego oraz Tomasza Lazara.
zapraszamy na  wernisaż wystawy 
6  czerwca, o  godz. 19.00 w  galerii „Mo-
zaika”. wystawę można zwiedzać bez-
płatnie. 

W ogniu wydarzeń
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„Dwójka” w projekcie
Cyfrowobezpieczni.pl

Jesteśmy nowoczesnymi nauczycielami i chcemy 
podążać z duchem czasu. Wiemy, że internet jest 
trwałym elementem w funkcjonowaniu szkoły. 

Wykorzystujemy zasoby cyberprzestrzeni na  lekcjach. Chcemy 
to  robić bezpiecznie.  Zdajemy sobie sprawę, iż rozwojowi sieci 
towarzyszy pojawienie się w internecie niebezpiecznych zjawisk 
i przestępczości. Wiemy, jak ważne jest, aby wszyscy użytkownicy 
internetu mieli wiedzę i świadomość na temat możliwych zagro-
żeń i  ryzyka związanego z korzystaniem z sieci i nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych. Mając to wszystko na uwadze i chcąc zapo-
biegać zarówno zagrożeniom o  charakterze społeczno-wycho-
wawczym, jak i  zagrożeniom technologicznym, przystąpiliśmy 
do udziału w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szko-
ła Cyfrowa”.

W środę 16 maja 2018 r. w ramach przedsięwzięcia odbył się Szkol-
ny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, w  trakcie którego miały 
miejsce spotkania warsztatowe edukatora z klasami iV – Vi oraz 
z Radą Pedagogiczną. 

grażyna brewko

Nasi najlepsi
Zazwyczaj są skromni, niewiele mówią o sobie, nie 
przechwalają się swoimi umiejętnościami – wybitni 
uczniowie. 

Naszą Szkołę Podstawową nr 4 im. Józefa Lompy w  Radzionkowie 
w tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmio-
towych reprezentowali: Alicja Pradela, Julia Kowalik i  Bartosz Bula. 
Dla Bartosza Buli – ucznia klasy iii gimnazjum – było to już drugie po-
dejście i drugi tytuł laureata w olimpiadzie z chemii. W zeszłym roku 
zdobył już jeden tytuł, ale lubi rywalizować, więc wystartował jeszcze 
raz, z kolejnym sukcesem. Dziewczyny próbowały po raz pierwszy. 
Alicja Pradela – uczennica klasy Vii i Julia Kowalik – szóstoklasistka. 
Obie dotarły do  finału wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
z języka polskiego. i obie okazały się świetne. Pracowały naprawdę 
ciężko, ale wysiłek się opłacił. Alicja Pradela uzyskała tytuł laureata, 
a  Julia Kowalik została finalistką. Zapowiada, że  w  przyszłym roku 
spróbuje wygrać. Nie jest to gołosłowna obietnica. Jej wiedza i umie-
jętności polonistyczne już dzisiaj przekraczają znacznie zakres mate-
riału szkoły podstawowej. Uczniów w dążeniu do sukcesu wspierały 
nauczycielki: ilona Sieja – specjalistka od fizyki i chemii oraz Aleksan-
dra Czmok – polonistka. 
Gratulujemy i zachęcamy, by inni również uwierzyli w siebie i wystar-
towali w przyszłorocznych konkursach. 

Od 4 do 6 kwietnia grupa uczniów z klasy Ia, IIc i IIIa 
z Powiatowej Reprezentacji Młodzieży Zespołu Szkół 
Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, wraz 
z panią Ewą Mann, wybrała się na trzydniową wycieczkę 
do Pyzówki.

Wyjazd „Teatralnie – naturalnie” zorganizowany został przez PRM Po-
wiatu Tarnogórskiego. Te trzy dni spędzone razem bardzo pomogły 
zintegrować szkoły naszego powiatu. Z kolei 10 kwietnia maturzyści 
klasy iV a i iV b wraz ze swoimi wychowawcami: Ewą Mann i izabe-
lą Mrozek oraz z księdzem Marianem Kłusem, odbyli pielgrzymkę 
do  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Łagiewnikach, by  prosić 
o pomyślność podczas egzaminów maturalnych. Maturzyści uczest-
niczyli w Mszy św. sprawowanej przez księdza Mariana. Zwiedzali 
Sanktuarium i Centrum Jana Pawła ii. Czas wolny spędzili w Krako-
wie. Kilkanaście dni później tegoroczni absolwenci brali udział w za-
kończeniu roku. Były świadectwa z  wyróżnieniem dla najlepszych, 
podziękowania dla rodziców i wychowawców, a także występ arty-
styczny. Kończy się ważny etap Waszego życia, ale jednocześnie za-
czyna nowy. Cztery lata to sporo czasu. Tak szybko upłynęły. A teraz 
– swój czas, weź w garść, swój czas...

ewa Mann

PiSzą
dO kuRieRa

Cztery lata, sporo czasu

W  Radzionkowie od  kilku miesięcy działa nowe ciekawe miejsce. 
To  Studio/Galeria Tecken, prowadzone przez Danutę i  Tomasza 
Kipków. Cyklicznie odbywają się tam wystawy. Aktualnie oglądać 
można ekspozycję Wojtka Kukuczki „Fotografia ciągła — obrazy 
nieuchwycone. Śląsk”. Prezentuje ona kilkanaście zdjęć ukazujących 
charakterystyczne śląskie pejzaże: okolicznych ulic, fabryk, familo-
ków. Nie brakuje też fotografii mieszkańców: robotników, handlarzy, 
uczniów i seniorów. Wystawę można obejrzeć w każdy poniedziałek, 
czwartek i piątek w godz. 9.00-15.00 oraz po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym od  poniedziałku do  piątku w  godz. od  18.00 
do 20.00. Wstęp wolny. Zdjęcia Wojtka Kukuczki prezentowane będą 
do 10 czerwca. 

Śląsk w obiektywie
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INFORMACJA
informuję, iż w dniu 22 marca 2018 roku na XlVii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLVii/395/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. Uchwałę Nr XLVii/396/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. Uchwałę Nr XLVii/397/2018 w sprawie podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Radzionków;
4. Uchwałę Nr XLVii/398/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków 

w 2018 roku;
5. Uchwałę Nr XLVii/399/2018 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Radzionków oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
6. Uchwałę Nr XLVii/400/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

informuję, iż w dniu 19 kwietnia 2018 roku na XlViii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XLViii/401/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. Uchwałę Nr XLViii/402/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. Uchwałę Nr XLViii/403/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich znajdujących się na terenie Miasta Radzionków;
4. Uchwałę Nr XLViii/404/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
5. Uchwałę Nr XLViii/405/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XLViii/406/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XLViii/407/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XLViii/408/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XLViii/409/2018 w sprawie podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania;
10. Uchwałę Nr XLViii/410/2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrytacyjnym 

do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków;
11. Uchwałę Nr XLViii/411/2018 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężźnych o charakterze cywlnopraw-

nym do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić 
pomoc publiczną oraz wskazania osób do tego uprawnionych. 

uchwała nr XlVii/397/2018 
Rady Miasta Radzionków

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Radzionków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 419 § 2 i 4 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz 15 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), po przeprowadzeniu 
konsultacji w trybie uchwały Nr LVi/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, poz. 3611), na wniosek 
Burmistrza Miasta Radzionków,

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się podziału miasta Radzionków na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2 Granice okręgów wyborczych oraz ich numery określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXV/231/2012 Rady Miasta Radzionków z  dnia 25  października 2012  roku w  sprawie podziału miasta Radzionków na  okręgi wyborcze 
(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5079);

2) Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/2012 Rady Miasta Radzionków do-
tyczącej podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Śl. 
poz. 822).

§ 4 Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.
§ 5 Na ustalenia Rady Miasta Radzionków w sprawie okręgów wyborczych wyborcom przysługuje prawo wniesienia skargi przewidzianiej w art. 420 § 1 Kodeksu 

wyborczego do Komisarza Wyborczego w Katowicach.
§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. dariusz wysypoł

Załącznik do Uchwały Nr XLVii/397/2018 
Rady Miasta Radzionków 
z dnia 22 marca 2018 r.

Podział miasta Radzionków na okręgi wyborcze

numer okręgu
wyborczego granice okręgu  liczba radnych

wybieranych w okręgu

1 Miedziowa, Zofii Nałkowskiej, pl. Stefana Okrzei, Szybowa, Wawelska  1

2 Artura, Bezpieczna  1

3 Stefana Jaracza, Jana Kużaja od nr 72A do nr 74D, Objazdowa, ks. Pawlaka, Południowa, gen. Władysława Sikor-
skiego, Strzelców Bytomskich, Średnia 1

4 Artylerzystów, Fizylierów, Grenadierów, Huzarów, Kadetów, Kirasjerów, Komandosów, Lotników, Łąkowa, Pie-
churów, Saperów, Skotnicka, Wopistów, Zwiadowców 1
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5 Aleksandra Gierymskiego, Gwarków od nr 51 do nr 79, Jana Kużaja od nr 1 do nr 70, Nieznanego Żołnierza, Po-
przeczna, Szczęśliwa, Wandy 1

6 
Gajdasa, Gwarków od nr 2 do nr 50, bp. ignacego Krasickiego, Lipoka, Mazura, Męczenników Oświęcimia od 
nr  7 do nr 62, Ogiermana, Pod Lipami, Stanisława Schwallenberga, Henryka Sienkiewicza, Stypy, Szymały od 
nr  7 do nr 103, Unii Europejskiej, Windera

1

7  Karola Adamieckiego, Barbórki, Marii Dąbrowskiej, Mikołaja Kopernika od nr 1 do nr 16, Larysza, Lawendowa, 
Miła, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosenna, Wspólna, Zwycięstwa 1

8  Pawła Broncla, Czwartaków, Danielecka, Długa (numery parzyste), Wandy Jordanówny, Krzywa od nr 25  do 
nr 27, Józefa Pankiewicza, Piastowska, Pisalskiego,  i Powstania, Sadowa od nr 90 do nr 106, 27 Stycznia, Szylera 1

9  ks. dr. Józefa Knosały od nr 61 do nr 75, Sadowa od nr 36 do nr 88 1

10  Długa (numery nieparzyste), pl. Jana Pawła ii, Jana Kilińskiego, Krzywa od nr 2 do nr 21, pl. Letochów, Męczenni-
ków Oświęcimia od nr 1 do nr 36, Podchorążych, Szymały od nr 1 do nr 16, Śródmiejska od nr 3 do nr 32 b 1

11 

Cmentarna, Konstantego ildefonsa Gałczyńskiego, Góra Powstańców Śląskich, Górna, Grunwaldzka, Grzybo-
wa, Jaśminowa, Mikołaja Kopernika od nr 17 do nr 28, Księżogórska, Józefa Lompy, Magnoliowa, Ogrodowa, 
Plebiscytowa, Stolarska, Studzienna, Śródmiejska od nr 1A do nr 1D, Wielkopolska, św. Wojciecha od nr 2 do 
nr  5A, Zejera

1

12  Karola Chodkiewicza, Ciasna, Holewiny, Jana iii Sobieskiego, Klasztorna, Kowalska, Kraka, Anieli Krzywoń, Orze-
chowska, Pożarna i, Pożarna ii, Skryta, Srebrna, Szeroka, św. Wojciecha od nr 26 do nr 90 1

13 
Nakielska,  Cypriana Kamila Norwida od nr 25  do nr 65  (numery nieparzyste), Obrońców Pokoju, Piaskowa, 
Pietrygów, Piwna, Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza Słowackiego, ks. Stanisława Staszica, Wapienna, 
św. Wojciecha od nr 91 do nr 141 

1

14 
Jana Brzechwy, Chełmska, Franiela, ks. dr. Józefa Knosały od nr 1 do nr 20, Kruczkowskiego, Cypriana Kamila 
Norwida od nr 1 do nr 23 (numery nieparzyste), Cypriana Kamila Norwida od nr 2 do nr 50a (numery parzyste), 
Emilii Plater, Rowowa, Stefana Stoińskiego, Wrodarczyka

1

15  ks. dr. Józefa Knosały od nr 22 do nr 59, ks. dr. Józefa Knosały od nr 77, Sadowa od nr 1 do nr 34 1

uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kon-
trolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach rady gminy w terminie 60 dni 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Na podstawie przepisów ww. ustawy od 1 stycznia 2019 r. podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu będzie 
ustalał komisarz wyborczy.
Według stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej oraz zgodnie z Uchwałą PKW z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jedno-
stek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze do dokonania podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzy-
gnięcia dotychczasowe.
Proponuje się utrzymać dotychczasowy podział miasta Radzionków na okręgi wyborcze.

Burmistrz
dr gabriel Tobor

uchwała nr XlViii/409/2018 
Rady Miasta Radzionków

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2, 
§ 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), 
po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LVi/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, 
poz. 3611), na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków,

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się podziału miasta Radzionków na osiem stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wybor-
czych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXVii/267/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania (Dz. 

Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 1606);
2) Uchwała Nr XXiii/183/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVii/267/2012 Rady Miasta Radzionków 

dotyczącej podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3422);
3) Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVii/267/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczą-

cej podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego  (Dz. Urz. Woj. Śl. 
poz. 823).

§ 3 Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.
§ 4 Na ustalenia Rady Miasta Radzionków w sprawie obwodów głosowania  wyborcom przysługuje prawo wniesienia skargi przewidzianej w art.  12 § 13 Kodeksu 

wyborczego do Komisarza Wyborczego w Katowicach. 
§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. dariusz wysypoł
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Załącznik do Uchwały Nr XLViii/409/2018 
Rady Miasta Radzionków 
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Podział miasta Radzionków na stałe obwody głosowania

numer obwodu 
głosowania granice obwodu głosowania (ulice, numery domów)  Siedziby obwodowych komisji wybor-

czych

1 Artura, Bezpieczna, Miedziowa, Zofii Nałkowskiej,  pl. Stefana Okrzei, Szybowa, Wawelska
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
41-922 Radzionków
ul. Zofii Nałkowskiej 2

2

Artylerzystów, Fizylierów, Grenadierów, Huzarów, Stefana Jaracza, Kadetów, Kirasjerów, Ko-
mandosów, Jana Kużaja od nr 72A do nr 74D, Lotników, Łąkowa, Objazdowa, ks. Pawlaka, 
Piechurów, Południowa, Saperów, gen. Władysława Sikorskiego, Skotnicka, Strzelców By-
tomskich, Średnia, Wopistów, Zwiadowców

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. J. Lompy
41-922 Radzionków
ul. gen. Władysława Sikorskiego 8a

3 Aleksandra Gierymskiego, Gwarków od nr 51 do nr 79, Jana Kużaja od nr 1 do nr 70, Nieznane-
go Żołnierza, Poprzeczna, Szczęśliwa, Wandy

Przedszkole Nr 4
41-922 Radzionków
ul. Jana Kużaja 15

4

Karola Adamieckiego, Barbórki, Marii Dąbrowskiej, Gajdasa, Gwarków od nr 2 do nr 50, Mi-
kołaja Kopernika od nr 1  do nr 16, bp. ignacego Krasickiego, Larysza, Lawendowa, Lipoka,  
Mazura, Męczenników Oświęcimia od nr 37 do nr 62, Miła, Ogiermana, Pod Lipami, Przyjaźni, 
Stanisława Schwallenberga, Henryka Sienkiewicza, Stypy, Szymały od nr 17  do nr 103, Unii 
Europejskiej, Wiktorii, Wiosenna, Windera, Wspólna, Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Jana Pawła ii
41-922 Radzionków
ul. Szymały 36

5
Pawła Broncla, Czwartaków, Danielecka, Długa (numery parzyste), Wandy Jordanówny, 
ks. dr. Józefa Knosały od nr 61 do nr 75, Krzywa od nr 25 do nr 27, Józefa Pankiewicza, Piastow-
ska, Pisalskiego, i Powstania, Sadowa od nr 36 do nr 106, 27 Stycznia, Szylera

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza
41-922 Radzionków
budynek przy ul. Krzywej 18

6

Cmentarna, Długa (numery nieparzyste), Konstantego ildefonsa Gałczyńskiego, Góra Po-
wstańców Śląskich, Górna, Grunwaldzka, Grzybowa, pl. Jana Pawła ii, Jaśminowa, Jana Ki-
lińskiego, Mikołaja Kopernika od nr 17 do nr 28, Krzywa od nr 2 do nr 21, Księżogórska, pl. Le-
tochów, Józefa Lompy, Magnoliowa, Męczenników Oświęcimia od nr 1 do nr 36, Ogrodowa, 
Plebiscytowa, Podchorążych, Stolarska, Studzienna, Szymały od nr 1 do nr 16, Śródmiejska, 
Wielkopolska, św. Wojciecha od nr 2 do nr 25A, Zejera

Centrum Kultury „Karolinka”
41-922 Radzionków
ul. Jana Pawła ii 2

7

Karola Chodkiewicza, Ciasna, Holewiny, Jana iii Sobieskiego, Klasztorna, Kowalska, Kraka, 
Anieli Krzywoń, Nakielska, Cypriana Kamila Norwida od nr 25 do nr 65 (numery nieparzyste), 
Obrońców Pokoju, Orzechowska, Piaskowa, Pietrygów, Piwna, Pożarna i, Pożarna ii, Włady-
sława Stanisława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Skryta, Srebrna, ks. Stanisława Staszica,  
Szeroka, Wapienna, św. Wojciecha od nr 26 do nr 141

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-922 Radzionków
Hala sportowa 
przy ul. ks. dr. Józefa Knosały 16

8

Jana Brzechwy, Chełmska, Franiela, ks. dr. Józefa Knosały od nr 1 do nr 59, ks. dr. Józefa Knosa-
ły od nr 77,  Kruczkowskiego, Cypriana Kamila Norwida od nr 1 do nr 23 (numery nieparzyste), 
Cypriana Kamila Norwida od nr 2 do nr 50a (numery parzyste), Emilii Plater, Rowowa, Sadowa 
od nr 1 do nr 34, Stefana Stoińskiego, Wrodarczyka

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich 
41-922 Radzionków
pl. Jana Pawła ii 8



Zapraszamy na atrakcyjne zajęcia w ramach realizowanego projektu
„Centrum Usług Społecznych w Radzionkowie”

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Polecamy szczególnie (zaznacz kratkę):

�� świetlica: zajęcia z robotyki, zajęcia komputerowe, programy, internet 
�� dla osób starszych, niesamodzielnych: opieka i doraźna pomoc, usługi fizjoterapeutyczne, 

teleopieka 
�� dla osób bez pracy lub mało zarabiających oferujemy: kursy zawodowe, staże i pomoc 

w zatrudnieniu
�� dla aktywnych seniorów: warsztaty, wykłady/prelekcje tematyczne 

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.
Więcej informacji otrzymasz w biurze projektu ul. Kużaja 51 Radzionków (obok stacji MOYA) 
tel. 668-251-884 lub 668-251-719
Dotyczy terenów rewitalizowanych i osób z nimi powiązanych.

*Wytnij kupon i przynieś do biura!
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Turniej siatkówki plażowej
 zapowiedziCiderplas

rozstrzygnięty!
Trzy miesiące zaciętych zmagań, 18 drużyn i ponad 
200 zawodników – tak w skrócie wygląda ósma edycja 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Ciderplas, której finały 
odbyły się 14 kwietnia.

Rywalizacja pod siatką odbywała się w każde niedzielne przed-
południe. Bywało, że niektóre drużyny jednego dnia do walki sta-
wały nawet dwukrotnie. A wraz z drużynami, przybywali kibice, 
którzy licznie wypełniali trybuny naszej hali i głośnym dopingiem 
dodawali otuchy swoim faworytom.
Finałowe mecze były niezwykle zacięte, a  zawodnicy walczyli 
do upadłego. W lidze męskiej triumfowali siatkarze Kadry Bobrek 
Bytom, przed Helenką i  Protonetbudem. Wśród pań najlepsze 
okazały się reprezentantki FC Silesia. Drugie miejsce zajął zespół 
Zero Siedem, na najniższym stopniu podium stanęły zawodnicz-
ki Pivexin Racibórz. 

gorący piasek, prażące słońce i… wielkie emocje pod siatką. 
Tak zwykle wyglądają w MOSiR-ze zawody w siatkówce plażowej. 
Tegoroczny Turniej Mikstów odbędzie się 21 lipca. Zapraszamy 
do udziału i kibicowania. Szczegóły na www.mosir.radzionkow.pl.

Cel... pal!
Tegoroczne Mistrzostwa Radzionkowa w  Strzelaniu z  broni 
pneumatycznej i łuku odbędą się 7 czerwca, w ramach obchodów 
Dni Radzionkowa. Dodatkowo będzie można także postrzelać z pro-
cy sportowej. Turniej podzielono na trzy kategorie: mężczyźni do lat 
18, mężczyźni powyżej 18 lat i kobiety open. Nie zabraknie oczywi-
ście wojskowej grochówki. Udział w zawodach jest bezpłatny (zapisy 
w dniu zawodów w obiektach MOSiR-u na Księżej Górze.)
Współorganizatorami mistrzostw są: Stowarzyszenie Żołnierzy Ra-
diotechników „Radar” w Radzionkowie, 17. Radzionkowska Druży-
na Piechoty Zmechanizowanej, Grupa Łucznictwa Historycznego 
A2 Archery. 

Popłyną po zwycięstwo
czy tym razem powieje? – to  pytanie zadają sobie każdego 
roku, już od 16 lat, uczestnicy i  sympatycy Mistrzostw Radzion-
kowa w  Żeglarstwie. Z  każdą edycją wzrasta zainteresowanie 
zawodami, a  same regaty dostarczają nie tylko coraz większych 
emocji, ale i... przyjemności z uczestnictwa, kibicowania i organi-
zacji. Tegoroczne mistrzostwa odbędą się 9 czerwca, jak zwykle 
na zalewie w Przeczycach. Swój udział potwierdziło już dziewięć 
załóg. Jak w  tym roku będą przebiegały zawody? Kto zwycięży? 
i czy wreszcie pogoda dopisze tak, jak byśmy chcieli? Przekonamy 
się już niebawem.
Serdecznie zapraszamy do  kibicowania. Po  regatach tradycyjnie 
będzie można spędzić czas nad wodą. 

Emocje pod siatką
Badminton to dziedzina sporu, którą szczególnie 
upodobali sobie radzionkowscy sportowcy. 12 maja pod 
siatką zmierzyły się deble i miksty.

Jako pierwsze, do rywalizacji na parkiecie przystąpiły deble, w tym 
dwie pary damskie. Bezkonkurencyjni okazali się Adam Ślązok (Ra-
dzionków) i Sebastian Konieczny (Gierałtowice), którzy zajęli pierw-
sze miejsce. Tuż za nimi uplasowali się Paweł Gansiniec (Nakło Ślą-
skie) i Robert Borszcz (Zabrze). Na trzeci stopień podium, ku uciesze 
miejscowej publiczności, wskoczyły reprezentantki Radzionkowa: 
Anna Ślązok i Anna Pituch.
Rywalizacja w mikstach, czyli parach damsko-męskich, była bardzo 
zacięta. Ostatecznie zdominowali ją zawodnicy z Radzionkowa, jed-
nak pierwsze miejsce należało do pary Paulina Wilk (Gliwice) i Robert 
Borszcz (Zabrze). Kolejne lokaty zostały zdobyte przez reprezentan-
tów naszego miasta. Drugie miejsce zajęli Anna i Adam Ślązok, a trze-
cie Marta Wysypoł i Mateusz Leśniczek.
Była to  ósma edycja turnieju, zorganizowana przez MOSiR 
i UKS „LABA” Radzionków. 
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Piłkarze na prostej drodze
do baraży!

Najmłodsi rywalizują 
w szachach

kS „Ruch” Radzionków

Pełni obaw o swoją drużynę podchodzili do rundy wiosennej 
kibice „Ruchu” Radzionków. Wszak z zespołu odeszło kilku 
czołowych piłkarzy, innego wyeliminowała z gry kontuzja, 
zabrakło zaś wzmocnień. 

Wyniki sparingów także nie były zbyt przekonujące. Tymczasem dru-
żyna „Ruchu” w 2018 r. rozgrywa – jak na razie –najlepszą rundę w swo-
jej historii, niespodziewanie będąc zaledwie kilka kroków od wygrania 
rozgrywek i zagrania w barażach o awans do trzeciej ligi!
„Cidry” wiosenne zmagania rozpoczęły od  wygranej 2:1 w  trudnym 
wyjazdowym meczu z Polonią Łaziska Górne. Na dwie bramki Roberta 
Wojsyka, gospodarze odpowiedzieli golem w samej końcówce gry. Re-
zerwa Rakowa Częstochowa, która do  Bytomia-Stroszka przyjechała 
bez wzmocnień z pierwszej drużyny, gładko przegrała z „Ruchem” 0:3, 
a  łupem bramkowym podzielili się Michał Staszowski, Karol Kajda 
i Marcin Trzcionka. W kolejnym meczu „Ruch” po golu Wojsyka z rzutu 
karnego w ostatniej minucie pierwszej połowy wygrał na zawsze trud-
nym terenie RKS Grodziec 1:0, i – jak się dzień później okazało – po raz 
pierwszy w tym sezonie objął przewodnictwo w ligowej tabeli. A jego 
kolejnym rywalem na własnym stadionie miał być dotychczasowy li-
der Szombierki Bytom. Zacięte derbowe spotkanie, rozgrywane przy 
niemal komplecie dopuszczalnej publiczności, bardzo długo oscylo-
wało wokół bezbramkowego remisu. Jednak kontra „Ruchu” w samej 
końcówce przyniosła zwycięskiego gola Kamila Banasia. Przewaga 
„Ruchu” nad Przemszą Siewierz, która wykorzystała potknięcie byto-
mian, po tym zwycięstwie wynosiła cztery punkty, by po odrobieniu 
w środku tygodnia zaległych meczów z pierwszej wiosennej kolejki, 
urosła aż do siedmiu oczek. Radzionkowianie po trafieniach Wojsyka 
i Tomasza Harmaty wygrali 2:0 z Górnikiem Piaski. A w kolejnym meczu 
na Stroszek przybyć miała właśnie Przemsza. Wynik tego meczu, czyli 
2:0 dla „Ruchu”, ustalił się już w pierwszych minutach gry, po dwóch 
golach Karola Kajdy. W ten sposób radzionkowianie powiększyli prze-
wagę nad drugimi wtedy Szombierkami aż do  dziewięciu punktów. 
Zaś po wyjazdowej wygranej 1:0 po golu Wojsyka z MKS-em Myszków 
wzrosła do rekordowych dziesięciu punktów. Kompletem wiosennych 
zwycięstw ze straconym zaledwie jednym golem drużyna „żółto-czar-
nych” jeszcze nigdy nie rozpoczęła rundy rewanżowej! A wygrywając 
w kolejnym meczu u siebie z Gwarkiem Ornontowice mogła wyrównać 
nieoficjalny rekord klubu, wynoszący dwanaście wygranych z  rzędu 
(bo przecież rundę jesienną zakończyły trzy zwycięstwa). Niespodzie-
wanie jednak na dwubramkowe prowadzenie wyszli w tym spotkaniu 
goście, jednak fantastyczny zryw „Ruchu” w  ostatnich minutach dał 
trzy gole autorstwa Marcina Trzcionki, Mateusza Hermasza i Damiana 
Sadowskiego i zwycięstwo 3:2. Jak się potem okazało na tym spotka-
niu seria zwycięstw zakończyła się. W kolejnym spotkaniu „Cidry” bez-
bramkowo zremisowały na boisku ostatniego w tabeli Piasta ii Gliwice 
(to pierwszy i, jak na razie jedyny, mecz w tym sezonie bez strzelonego 
gola), by w ostatnim meczu sensacyjnie przegrać u siebie 1:3 (bramka 
Sadowskiego) z przedostatnią w tabeli Szczakowianką Jaworzno.
Dziś, na pięć kolejek przed końcem sezonu zasadniczego, „Ruch” wy-
przedza Szombierki o osiem punktów i  jest naprawdę bardzo blisko 
gry w barażach. A w tych – wiele na to wskazuje – dojdzie do derbów 
z Polonią Bytom, która pewnie lideruje w drugiej grupie śląskiej Haiz 
czwartej ligi. W takim układzie pierwszy barażowy mecz odbyłby się 
w sobotę 16 czerwca w Bytomiu, a rewanż na stadionie „Ruchu” w śro-
dę 20 czerwca o godzinie 18.00. Wszyscy w klubie mocno liczą na to, 
że pożegnanie ze stadionem w Bytomiu-Stroszku skończy się dużym 
sukcesem, a tym niewątpliwie byłby awans do trzeciej ligi! 

Centrum Kultury „Karolinka” gościło 11 maja br. 
najmłodszych adeptów szachowych rozgrywek 
na drugim turnieju o Mistrzostwo Szkół Podstawowych 
w rywalizacji indywidualnej i drużynowej.

W zawodach uczestniczyło 29 uczniów reprezentujących trzy 
radzionkowskie szkoły podstawowe (SP 1, SP 2 i niepubliczną 
SP „Zamkowa Szkoła”). Zawody rozgrywano systemem szwaj-
carskim na dystansie siedmiu rund z czasem gry po 15 minut 
na partię dla każdego zawodnika.
Rywalizacja w  grupie najmłodszych zawsze jest grą wielkich 
emocji i niespodzianek, ale faworyci potwierdzili swój poziom 
gry. W  rozgrywkach indywidualnych zwyciężył Marcin Hajda 
(SP 1), który zdobył 7 pkt. Na drugim miejscu uplasował się Bo-
rys izworski (SP 2) z 6 pkt, a na trzecim Mikołaj Kaczorek (ZS) 
z 5 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Patryk Tomczyk (SP 1), Tomasz 
Mrowiec (SP 1), Bartek idzikowski (ZS). W  kategorii dziewcząt 
zagrały tylko dwie zawodniczki. Zwyciężyła Patrycja Małolep-
sza (SP 1), która zdobyła 4 pkt, przed Alicją Ungier (SP 1). W kla-
syfikacji drużynowej (suma czterech najlepszych zawodników) 
zwyciężyła: Szkoła Podstawowa nr 1 (21 pkt). Na drugi miejscu 
znalazła się „Zamkowa Szkoła” (18 pkt), a  na  trzecim Szkoła 
Podstawowa nr 2 (14 pkt). Szczegółowe wyniki turnieju można 
znaleźć na portalu chessarbiter.com. Zawody sędziowali: Woj-
ciech Hajda i Rudolf Sobczyk, a uczniowie i opiekunowie wyka-
zali duże zdyscyplinowanie i właściwe sportowe zachowanie, 
co pozwoliło sprawnie przeprowadzić cały turniej.
Organizatorami zawodów byli: Stowarzyszenie Szachowe 
i  Gier Umysłowych „PiONEK” Radzionków, Urząd Miasta Ra-
dzionków, CK „Karolinka” oraz liczni sponsorzy, którzy ufundo-
wali nagrody rzeczowe, za co serdecznie dziękujemy. 

Rudolf Sobczyk

SMS czeka na młodych 
sportowców
Radzionkowska Szkoła Mistrzostwa Sportowego ogłosiła 
nabór uczniów do klas iV-Viii szkoły podstawowej oraz i klasy 
liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019. Chłop-
cy mogą zgłaszać się do klas o profilu piłka nożna, dziewczyny 
– siatkówka.
Więcej informacji pod numerem telefonu 32 307 50 92 lub 
na stronie internetowej: www.smsradzionkow.pl. 
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Rusza nabór
do grup młodzieżowych

MkS „Sokół” Radzionków We wtorek 22 maja 2018 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Radzionkowie odbył się trening pokazowy dla dzieci i rodziców. 
Zajęcia miały na celu zachęcenie dzieci do podjęcia wyzwania, jakim 
są zdrowy i sportowy styl życia oraz regularne ćwiczenia fizyczne po-
przez trening siatkarski, a także nauka zdrowego współzawodnictwa. 
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bowiem udział 
w zajęciach wzięło około 30 dziewcząt.
Serdecznie zapraszamy na kolejne treningi pokazowe, które odbędą 
się w czerwcu. Jedyne, co  jest potrzebne do wzięcia w nich udziału, 
to strój sportowy i chęci. Terminy zajęć zostaną podane na plakatach, 
na stronie internetowej Klubu oraz na profilu Facebook. Zapraszamy 
do  śledzenia wydarzeń i  newsów zamieszczanych w  naszych me-
diach! Grupy, które powstaną z naboru, rozpoczną regularne treningi 
we wrześniu bieżącego roku. 

Puchar Polski dla Alicji
W dniach 22-25 marca 2018 r. w Michałowicach odbyły się tegoroczne zmagania 
Halowego Pucharu Polski w ujeżdżeniu.

Na medal spisała się szesnastoletnia zawodniczka z Radzionkowa – Alicja Pachulska, która 
zdobyła złoty medal i Puchar Polski w kategorii juniorów. Zawody odbyły się w pięknym, 
nowoczesnym, podkrakowskim ośrodku KJK „Szary” Michałowice, który już po raz trzeci 
był gospodarzem tego wydarzenia.
Alicja trenuje obecnie w Klubie Jeździeckim Silesia Dressage Club pod kierunkiem trenera 
Tomasza Kowalskiego. Dosiada konia rasy oldenburskiej – Bentamo2. W ubiegłym roku 
Alicja uczestniczyła w  ogólnopolskich zawodach o  Halowy Puchar Śląska Opolskiego 
w Ujeżdżeniu w kategorii Seniorów w klasie C (pomimo, że Alicja jest Juniorką Młodszą 
często staje w szranki z dorosłymi jeźdźcami) w Zakrzowie, zajmując iii miejsce. W ostatni 
weekend listopada ub. r. z kolei startowała podczas Halowych Zawodów Ogólnopolskich 
w Otwartych Zimowych Mistrzostwach Śląska, plasując się wśród seniorów tym razem 
na i miejscu i zdobywając złoty medal Mistrzostw. Ubiegłoroczne wyniki pozwoliły mło-
dej mistrzyni wejść do składu Kadry Juniorów w 2018 roku.
Najbliższe plany startowe zawodniczki to udział w międzynarodowych zawodach w Za-
krzowie, dwukrotnie w  Austrii oraz walka o  start podczas Mistrzostw Europy we  Fran-
cji. We wrześniu Alicja ma zamiar startować w Mistrzostwach Polski. Warto nadmienić, 
że w tym roku Mistrzostwa Polski odbędą się w Radzionkowie, a organizować je będzie 
Klub Jeździecki „Lider” Radzionków. Alicji serdecznie gratulujemy i  życzymy kolejnych 
sukcesów! 

Wielki
sukces
naszych
uczniów
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Radzionkowie zwyciężyli 
w ogólnopolskich zawodach 
organizowanych przez Polski 
Związek Tenisa Ziemnego oraz bank 
BGŻ PNB Paribas. W nagrodę pojadą 
do paryskiego Disneylandu!

Pierwszym etapem konkursu było stworze-
nie krótkiego filmiku promującego nie tylko 
tenis ziemny, ale sport w ogóle. Wideo z SP 2 
zostało docenione przez jury konkursowe, 
dzięki czemu szkoła zakwalifikowała się do 
eliminacji wojewódzkich w  Bytomiu. Tutaj, 
w  zawodach sprawnościowych, udało się 
pokonać wszystkie szkoły, dzięki czemu 
uczniowie awansowali do  wielkiego finału, 
który odbył się w dniach 16-17 maja w War-
szawie. Radzionkowskie dzieci również oka-
zały się bezkonkurencyjne.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale 
i  puchary, bony na  sprzęt sportowy oraz 
nagrodę główną: wycieczkę do  paryskiego 
Disneylandu, która odbędzie się 14 września.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali: 
Paulina Wilczek, Natalia Tobór, Maja Ra-
domska, Kuba Jędryka, Aleksander Biegal-
ski, Błażej Krzyśko, pod kierownictwem na-
uczyciela wychowania fizycznego Roberta 
Tobóra oraz trenera tenisa Marcina Pasz-
kowskiego. 

MKS „Sokół” Radzionków serdecznie zaprasza 
dziewczynki w wieku od 10. do 14. roku życia 
do rozpoczęcia treningów siatkarskich pod okiem 
trenerów naszego Klubu i reprezentowania najlepszego 
klubu siatkarskiego w powiecie tarnogórskim!


