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Osiedle robotnicze Hugona i „planty” na Rojcy są dziś miejscem intensywnych 
prac rewitalizacyjnych. Aktualnie na „plantach” trwają roboty związane 
z budową bieżni, wykonano też już pierwsze nasadzenia. Na placach zabaw 
i plenerowej siłowni pojawiły się też urządzenia zabawowe.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przyznane zostały nagrody dla 
nauczycieli, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki dydaktyczno-
naukowe. Nagrodzono też 
najzdolniejszych uczniów.

– Doszło niestety do kilku aktów wandalizmu i zniszczono między innymi nawierzchnię tar-
tanową przed placem zabaw, co wiąże się z naprawą i dodatkowymi kosztami – mówi Ju-
styna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.
Już za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać ze zrewitalizowanych 
„plant”. Do  ich dyspozycji będą  m.in.: bieżnia, siłownia, ścieżka zdrowia, stoły do  gry 
w ping-ponga, szachy i warcaby, stoły piknikowe. Powstanie też ogrodzony wybieg dla 
psów. Sukcesywnie prowadzone są również prace w budynkach mieszkalnych związa-
ne z montażem systemu centralnego ogrzewania. Trwa jednocześnie wymiana stolarki 
okiennej oraz remont klatek schodowych. Zakończenie wszystkich działań moderniza-
cyjnych przewidywane jest na 2020 rok.

Wszystkie prace realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja osiedla robot-
niczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych 
wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”, współfinansowanego 
ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  lata 
2014-2020. 

dla nauczycieli 
i ucznióW

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,

nauczycielom, pedagogom
i wszystkim pracownikom 

placówek oświatowych,

życzymy satysfakcji
z pracy z uczniami,

zdobywania kolejnych stopni 
awansów zawodowych,

a także sukcesów
dydaktycznych, pomyślności

w życiu osobistym

Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta

str. 4

14 października szczególnie doce-
niamy pracę nauczycieli, dyrektorów 
i pracowników szkół – ich wkład w na-
ukę, wychowanie dzieci i  młodzieży. 
Radzionkowskie uroczystości odbyły 
się w Liceum Ogólnokształcącym.

Tak zMienia SiĘ
ROJca
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rozmowa z Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa

O inWeSTycJacH, 
uniJneJ kaSie 
i Budżecie OByWaTelSkiM

Radzionków jest małym miastem, jed-
nak od  lat sukcesywnie realizuje wiele 
dużych inwestycji. co temu sprzyja?

W  ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy 
ponad 20 mln  zł z  zewnętrznych źródeł. 
Do końca obecnej perspektywy finansowej 
zostały dwa lata. Chcemy maksymalnie wy-
korzystać dostępne Fundusze europejskie, 
dlatego staramy się oszczędzać na  bieżą-
cych wydatkach, na  ile to  możliwe. Warto 
zacisnąć pasa i skupić się na dużych inwe-
stycjach, bo możemy je w znacznym stop-
niu opłacić bez obciążania budżetu gminy. 
Na  przykład budowę rynku finansujemy 
tylko w 5% z naszych pieniędzy, pozostałe 
95% to  środki zewnętrzne. Inny przykład: 
obwodnica. Gdybyśmy chcieli tę  inwesty-
cję zrealizować w ciągu roku, kosztowałaby 
ponad 20 mln zł, z czego pozyskać mogliby-
śmy ok. 3 mln zł dotacji. W sytuacji, gdy za-
danie rozłożyliśmy na trzy lata – jego koszt 
wyniósł 12,5 mln, a uzyskane wsparcie to aż 
7,5 mln. To pokazuje, że czasem warto roz-
łożyć przedsięwzięcia na etapy i zyskać do-
datkowe możliwości finansowania. Każda 
złotówka jest dla nas ważna, dlatego stara-
my się racjonalnie wydatkować budżetowe 
środki.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych in-
westycji jest budowa krytej pływalni.

Do końca roku chcemy mieć gotowy pro-
jekt, najpóźniej w  marcu 2020  r. planuje-
my złożyć wniosek o  unijną dotację. Jeśli 
dostaniemy środki, ruszymy z  budową. 
Jeśli nie, to  poczekamy jeszcze rok i  po-
nownie będziemy ubiegać się o wsparcie 
zewnętrzne. Jednak gdy  za  drugim po-
dejściem wniosek zostanie odrzucony, 
to  wtedy wyłożymy pieniądze z  budżetu 
gminy. Jestem jednak dobrej myśli. Jak po-
kazuje doświadczenie, warto czasem po-
czekać, by zyskać.

Miasto planuje też zagospodarować 

nieużytkowane tereny tzw. Szkały 
na  potrzeby sportowo-rekreacyjne. 
co tam powstanie?

Szkała, podobnie jak Księża Góra, jest tere-
nem wyeksploatowanym przez przemysł 
górniczy. Dziś jest to  nieużytek. Chcemy 
tam stworzyć ośrodek sportów ekstremal-
nych, przy zachowaniu ukształtowania te-
renu i walorów przyrodniczych. W planach 
są tory do runmageddonu, a więc najbar-
dziej ekstremalnego biegu z  przeszko-
dami i  trasy downhillowe, umożliwiające 
zjazdy rowerem po stromych, naturalnych 
stokach. Planujemy tam też park linowy 
i  strzelnicę sportową. Zagospodarowanie 
Szkały to  perspektywa kilku najbliższych 
lat. Na  to  przedsięwzięcie składamy już 
do  Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego wniosek o  dofinansowanie 
ze środków zarezerwowanych na rewitali-
zację i zagospodarowanie terenów pogór-
niczych.

W  trakcie naszych spotkań kilkukrot-
nie poruszaliśmy wątek remontów 
wiaduktów kolejowych, w  tym przy 
ul.  zejera. Mimo obietnic PkP, żadne 
prace nie ruszyły...

Czekamy na  ruch PKP. Projekt przebudo-
wy wiaduktu nad ul. Zejera był gotowy już 
dwa lata temu. Okazało się jednak, że ko-
lej planuje modernizację całej linii kole-
jowej biegnącej przez Radzionków i  jed-
nym z  elementów inwestycji ma  być nie 
tylko modernizacja wiaduktu nad ul. Ze-
jera, ale również nad ul. Schwallenberga, 
a  także budowa przejścia podziemnego 
na ul. Anieli Krzywoń i stworzenie bezko-
lizyjnego przejazdu na  ul. św. Wojciecha. 
Musimy więc poczekać. Z informacji, któ-
re otrzymujemy, wiemy że postępowanie 
przetargowe nie zostało jeszcze rozstrzy-
gnięte.* Jeśli PKP nie zrealizuje zadania, 
wrócimy do  tematu jego realizacji w  ra-
mach budżetu gminy. Przedłużające się 

procedury i  wstrzymanie inwestycji jest 
dla miasta kłopotliwe. To  newralgiczny 
punkt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pie-
szych. Poza tym „Górka” rozwija się i chcie-
libyśmy ten teren bardziej skomunikować 
z centrum. Zresztą pracujemy już nad pro-
jektem przedłużenia ul. Księżogórskiej 
do ul. Nieznanego Żołnierza.

W 2020 r. po raz pierwszy w Radzionko-
wie realizowany będzie budżet obywa-
telski.

Zaproponowałem radnym stworzenie 
w mieście budżetu obywatelskiego. Regu-
lamin, formułę budżetu i kryteria wyboru 
projektów chcę wypracować z  radnymi 
podczas jesiennych komisji Rady Mia-
sta, tak by na początku 2020 r. uruchomić 
nabór wniosków. Aktywność społeczna 
w naszym mieście jest duża. Chcemy więc 
oddać głos mieszkańcom, by mieli jeszcze 
większy wpływ na realizację lokalnych in-
westycji.

Mówiąc o inwestycjach i budżecie oby-
watelskim, nie sposób nie zapytać 
o kształt budżetu na przyszły rok.

Podwyżki w  oświacie, zmniejszenie do-
chodów z podatków, podwyżka płacy mi-
nimalnej, sprawiają, że  żyjemy w  stanie 
dużej niewiedzy. Trudno przewidzieć, jak 
będą kształtować się wydatki i  wpływy 
budżetowe w 2020 r. przy tych wszystkich 
zmianach wprowadzanych przez rząd. 
Priorytetem na przyszły rok jest dokończe-
nie unijnych inwestycji, przede wszystkim 
rynku i  Osiedla Hugona oraz  rozpoczęcie 
kolejnych, jak chociażby przygotowanie 
centralnej biblioteki w  budynku dawnej 
restauracji U Blachuta.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

* Uzupełnienie informacji na temat postępowania 
przetargowego zamieszczamy na str. 6 
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Podinspektor Artur Jakubczyk

Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa!

Z pewnością każdy się zgodzi ze stwierdzeniem, że wszyscy jesteśmy odpo-
wiedzialni za  wygląd naszej małej ojczyzny. Radzionków z  każdym mie-
siącem staje się piękniejszy i bardziej zielony, w ostatnim czasie zostały zre-
kultywowane parki przy ul. Miedziowej i  Danieleckiej, a  w  całym mieście 
dosadzono mnóstwo drzew i krzewów. Kolejne przestrzenie publiczne już się 
tworzą i w niedługim czasie będzie można z nich korzystać.

Zachęcamy więc Państwa do współuczestniczenia w dbaniu o wizerunek 
tych miejsc i całego miasta. Należy zdać sobie sprawę jak istotne jest, aby 
każdy mieszkaniec w równym stopniu poczuł się gospodarzem naszej gmi-
ny i jednocześnie odpowiedzialnym za jej czystość i porządek. Prosimy o nie 
ignorowanie wszelkich niszczycielskich zachowań oraz o zwrócenie uwagi 
na osoby zaśmiecające miasto. Przypominamy, że w przestrzeni publicznej 
nie należy wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów, śmieci, niedopałków, pa-
pierów, itp. Do tej czynności służą kosze na śmieci. Nieczystości po psach, 
kotach i  innych zwierzętach zobowiązany jest uprzątnąć właściciel zwie-
rząt. Natomiast picie alkoholu w miejscach publicznych jest po prostu za-
bronione.

Apeluję do wszystkich mieszkańców – troska o poprawę stanu środowiska 
naturalnego i estetycznego wyglądu naszego otoczenia jest świadectwem 
naszej kultury i świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy spo-
łeczności lokalnej.

Jestem przekonany, że czystość w mieście i należyte jej postrzeganie przy-
niesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie. Już dziś dziękuję wszyst-
kim tym Mieszkańcom Radzionkowa, którzy odpowiedzą na mój apel i za-
dbają o estetykę i czystość naszej gminy.

Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa

Apel do Mieszkańców

Koncert w ciemności
Cracow Royal Singers wystąpi w niedzielę 17 listopada 
o 17.00 w Kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. 
Koncert odbędzie się w ramach czternastej edycji Między-
narodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.

Festiwal na  stałe wpisał się w  artystyczny kalendarz Śląska. 
Od wielu lat konsekwentnie buduje swój wizerunek poprzez uni-
katowy repertuar i udział znakomitych artystów, których koncer-
ty wysłuchuje każdego roku kilkanaście tysięcy osób. W tym roku 
od 14 listopada do 8 grudnia br. publiczność będzie miała okazję 
wysłuchać aż 16 koncertów.
Mieszkańców szczególnie zapraszamy na recital, który odbędzie 
się w radzionkowskim kościele. W zabytkowych wnętrzach świą-
tyni zabrzmią utwory: Thomasa Luisa de Victoria, Grzegorza Ger-
wazego Gorczyckiego i Johanna Sebastiana Bacha. Muzyka prze-
platana będzie fragmentami „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła 
II. Przed radzionkowską publicznością zaprezentuje się Cracow 
Royal Singers – formacja wokalna nawiązująca bezpośrednio 
do tradycji muzycznych zespołu wawelskich Rorantystów – mę-
skiego zespołu wokalnego ufundowanego przez króla Zygmun-
ta I Starego w 1540 r., który z powodzeniem funkcjonował przez 
blisko 300 lat. Wstęp na koncert jest wolny. 

(ŁK)
Po 25 latach służby, na emeryturę przeszedł podinspek-
tor Robert Paruch, komendant komisariatu policji w Ra-
dzionkowie. Jego obowiązki przejął dotychczasowy 
zastępca – podinspektor Artur Jakubczyk.

Podinspektor Jakubczyk rozpoczął pracę w policji w 1998 roku. 
Od 1999 roku służbę pełnił w Wydziale Kryminalnym Komendy 
Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. W 2016 roku decyzją 
ówczesnego Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich 
Górach został przeniesiony do Komisariatu Policji w Radzion-
kowie, gdzie najpierw objął stanowisko zastępcy komendanta, 
a od 1 września br. pełni obowiązki komendanta.
– Przez ostatnie trzy lata, wraz z podinspektorem Robertem Paru-
chem, wypracowaliśmy dla radzionkowskiej policji szereg rozwią-
zań, które konsekwentnie wcielaliśmy w  życie. Dzięki temu, na-
sza jednostka jest dobrze zorganizowana, funkcjonuje sprawnie 
i prawidłowo wypełnia swoje obowiązki. Efekt? Według statystyk, 
ale i opinii mieszkańców, Radzionków i gmina Świerklaniec, któ-
rą również mamy pod swoją pieczą, są  miejscami bezpiecznymi 
i spokojnymi – mówi p.o. komendanta komisariatu policji w Ra-
dzionkowie podinspektor Artur Jakubczyk.
Podinsp. Jakubczyk będzie pełnił obowiązki Komendanta Ko-
misariatu Policji w Radzionkowie co najmniej do 30 listopada.
– Rewolucje rzadko kiedy kończyły się dobrze, dlatego nie mam 
zamiaru wprowadzać drastycznych zmian. Komendant Paruch 
doskonale dowodził jednostką i chcę kontynuować jego pracę. Na-
szym wspólnym celem jest dążenie do ograniczania przestępczo-
ści i zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – mówi 
podinspektor Jakubczyk.
Zastępcą pełniącego obowiązki komendanta został aspirant 
sztabowy Stanisław Kotwin. 

Podinspektorowi Robertowi Paruchowi
dziękujemy za 25 lat wzorowej służby i dbałość

o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Zmiana na stanowisku 
komendanta

(DW)
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Centrum przesiadkowe
Dzięki unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020 przy dworcu 
PKP Rojca powstaje nowoczesne centrum przesiadkowe. Za-
kończono już prace związane z  przebudową parkingu przy 
ul.  Schwallenberga oraz zlikwidowano wysepkę na ul. Schwal-
lenberga. Aktualnie trwają prace przygotowawcze pod budo-
wę budynku Centrum Przesiadkowego u  zbiegu ulic Kużaja 
i Gwarków. 

rynek nabiera kształtu
Słoneczna aura sprzyja pracom na powstającym rynku. Trwa 
budowa sceny oraz niwelowany jest teren, w celu ukształto-
wania płyt rynku, zarówno części zielonej, jak i  brukowanej. 
Wykonano już podbudowę pod plac postojowy od strony li-
ceum. Rozpoczęto również prace brukarskie w pobliżu sceny. 
„eko-rynek” ma być gotowy w pierwszej połowie przyszłego 
roku. Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł. 

mieszkaniowo-socjalne inwestycje
Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Lipoka 9 został 
ocieplony. Obecnie trwają prace wykończeniowe i malarskie. 
Układane są  też panele i  montowana jest armatura. Z  kolei 
przy powstającym budynku socjalnym przy ul. Nieznanego 
Żołnierza zamontowano stolarkę okienną i wykonano instala-
cje wewnętrzne na parterze. Mieszkania są tynkowane. 

Prace na obwodnicy
Trzeci odcinek obwodnicy, łączącej ul. Długą z ul. Knosały bę-
dzie oddany do  użytku jeszcze w  tym roku. Obecnie wyko-
nywane są prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu 
ul. Unii europejskiej z ul. Długą, wraz z przebudową tych ulic, 
zgodnie z projektem. Montowane są też elementy oświetlenia 
ulicznego. 

oddaj krew
Najbliższa akcja krwiodawstwa odbędzie się 7 grudnia 
na parkingu Urzędu Miasta.

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w  wieku od  18 
do  65  lat, która waży co  najmniej 50 kilogramów. Należy 
ze sobą zabrać dokument tożsamości. Krwiodawcy, którzy w 
tym dniu oddadzą krew otrzymają w Punkcie Krwiodawstwa 
paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad ufundowany przez 
Urząd Miasta Radzionków. 
Do oddania krwi zapraszają Klub Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” oraz Urząd Miasta 
Radzionków. 

inwestycje w mieście

Wyróżnieni nauczyciele to: Agnieszka Mościńska (Przedszkole 
nr 3), Aleksandra Pachulska (SP nr 1), Agnieszka Jochlik (SP nr 1), 
Adam Staś (SP nr 2), Adam Szydło (SP nr 4), Marek Minas (LO). 

Burmistrz przyznał też nagrody dla najlepszych absolwentów 
szkół z naszego miasta za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury oraz sportu. Nagrodę I stopnia w tym roku otrzy-
mali uczniowie SP nr 1/Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczy-
ka: Katarzyna Czernik, Marta Konik, Wiktoria Kwiotek, Julia Wro-
darczyk. Wyróżnienie II stopnia trafiło do: Olgi Ciunowicz i Anny 
Czernik z SP nr 1/Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka oraz 
do Alicji Pradela z SP nr 4. Nagrody III stopnia otrzymali: Anastazja 
Błaszczok z  SP nr 1/Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, 
Szymon Mikina (SP nr 2), Bartosz Szopa (SP nr 4/Gimnazjum nr 2), 
Samuel Spyra (SP nr 32 im. Pułku Strzelców Bytomskich w Byto-
miu), Zuzanna Mania (LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach). 
Wyróżnionym pedagogom i uczniom serdecznie gratulujemy!

Przy okazji Dnia edukacji Narodowej wręczono również akty 
mianowania dla nauczycieli. Otrzymali je: Anna Kandora, Patry-
cja Cichy, Joanna Dworzyńska, ewelina Pakuła, Magdalena Si-
wiec. Uroczystość nadania odbyła się 14 października w Liceum 
Ogólnokształcącym w Radzionkowie. Nauczycielom gratuluje-
my awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 

Pani Lidia Dylewska została odznaczona Medalem Komisji edu-
kacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 
w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskona-
lenia nauczycieli. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się 15 paź-
dziernika w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

(ŁK)

Dla nauczycieli i uczniów
dokończenie ze str. 1

W grudniu na jarmarku
W kalendarz miejskich imprez na stałe wpisał się już 
jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku okazja do wy-
jątkowych zakupów będzie od  6 do 8 grudnia 
(pt., niedz. 14.00-20.00, sob. 11.00-20.00).

Na  Placu Letochów ustawionych zostanie kilka specjalnych 
stoisk, na których zaopatrzyć się będzie można w tradycyjne 
artykuły spożywcze, ozdoby świąteczne i upominki. W piątek 
6 grudnia o dobry humor mieszkańców zadba Orkiestra Roz-
rywkowa „Power of Winds”. W sobotę na jarmarku zaprezen-
tują się dzieci i młodzież radzionkowskich szkół i przedszkoli 
oraz zespół HaNuta z programem świątecznym. W niedzielę 
natomiast wystąpią organizacje pozarządowe, Parafialna Or-
kiestra Dęta parafii św. Wojciecha oraz Damian Holecki. Pod-
czas jarmarku świąteczny dyżur będzie pełnił św. Mikołaj.
Szczegółowe informacje na  temat tegorocznego jarmarku 
dostępne będą na stronie: www.radzionkow.pl oraz na pla-
katach. 

(ŁK)
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Przekazaniem klucza do bram miasta, który z rąk 
burmistrza Gabriela Tobora, w imieniu seniorów, 
odebrała Pani Róża Żurek, zainaugurowano tegoroczne 
Senioralia. W dniach 25-30 sierpnia,odbyło się mnóstwo 
ciekawych wydarzeń.

Seniorzy spotkali się m.in. na Festynie Rzemieślniczym, który 
odbył się w tym roku na placu przy ul. Kużaja 17-19 w Rojcy. Mu-
zyczną oprawę zapewnili: Banita Band, Kabaretowa Grupa Bie-
siadna oraz Bajery. Uczestnicy mogli zobaczyć też odnowiony 
cyfrowo film „Sól ziemi czarnej”, w reżyserii Kazimierza Kutza 
czy wziąć udział w warsztatach tworzenia świec.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wycieczka do Pszczy-
ny i  Goczałkowic-Zdroju. Seniorzy zwiedzili rynek, muzeum 
zamkowe oraz Ogrody Kapias. Na zakończenie Senioraliów od-
była się wycieczka pt. „Tajemnice Miechowic”, podczas której 
zwiedzono miechowicki schron oraz domek Matki ewy Thiele 
von Winckler. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację tegorocznych Senioraliów. Do zobaczenia za rok! 

(DW)

Tegoroczna „Barbórka” rozpocznie się tradycyjną „po-
budką górniczą”. W środę 4 grudnia o godz. 5.30 w kil-
ku miejscach miasta orkiestra górnicza wykona utwory 
dedykowane czynnym i emerytowanym pracownikom 
kopalń i ich rodzinom.

O godz. 8.30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą się godzinki 
ku czci św. Barbary, po których o godz. 9.00 odprawiona zosta-
nie uroczysta Msza św. w intencji górniczej braci.

Składanie wiązanek kwiatów w kaplicy św. Barbary na terenie 
miniskansenu górniczego w Rojcy odbędzie się o godz. 10.30. 
Tego dnia zaplanowano też tradycyjną biesiadę górniczą w re-
stauracji Figaro. Początek o godz. 11.00. Bezpłatne wejściówki 
dla mieszkańców Radzionkowa będą do  odbioru od  18 listo-
pada br. w  Referacie Promocji Miasta i  Aktywności Społecz-
nej, pokój nr 19 (II piętro). Uczestników obchodów zachęcamy 
do założenia mundurów górniczych.

Barbórkowe obchody organizowane są przez Urząd Miasta Ra-
dzionków oraz Klub emerytów Górniczych w  Radzionkowie. 
Szczegółowy program obchodów będzie dostępny na stronie: 
www.radzionkow.pl i na plakatach. 

Tradycyjna barbórka
Seniorzy rządzili miastemzapowiedzi

Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy na uroczyste 
obchody Narodowego Święta Niepodległości, które od-
będą się w poniedziałek 11 listopada.

Uroczystości rozpoczną się Mszą św. w  intencji Ojczyzny 
o godz. 9.00 w kościele pw. św. Wojciecha. Po jej zakończeniu 
o godz. 10.30 na Forum Miejskim przy Placu Letochów zaplano-
wano składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstań-
ców Śląskich.
Głównym uroczystościom towarzyszyć będą dodatkowe wy-
darzenia. 9 listopada z okazji Dnia Niepodległości o godz. 9.00 
odbędą się Mistrzostwa Radzionkowa w  Piłce Nożnej Halo-
wej, organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji. 
W niedzielę 10 listopada o godz. 18.00 w „Karolince” odbędzie 
się koncert Stanisławy Celińskiej z  zespołem, pod kierownic-
twem Macieja Muraszko. Tydzień później, w  sobotę 16 listo-
pada o godz. 17.00 w centrum kultury odbędzie się doroczny 
konkurs gwary śląskiej „Przidom do nos po niyszporach”, zaś 
17 listopada będzie miał miejsce koncert Cracow Royal Singers 
w kościele św. Wojciecha (szerzej o koncercie piszemy w osob-
nym artykule).
Organizatorami uroczystości są Urząd Miasta Radzionków oraz 
Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR”. Zachę-
camy do  udziału w  obchodach, a  organizacje pozarządowe, 
szkoły i  instytucje do  wystawienia pocztów sztandarowych. 
Szczegółowy program obchodów będzie dostępny na stronie: 
www.radzionkow.pl i na plakatach. 

Świętuj niepodległość

o smogu i nie tylko
9 października 2019 r. odbyła się 14. Otwarta Konferencja 
Ekologiczna, której hasłem było „Bezpieczeństwo 
ekologiczne w mieście – smog”.

Dotychczas gospodarzem konferencji był Radzionków, nato-
miast jej tegoroczna edycja miała miejsce w Bytomskim Teatrze 
Tańca i Ruchu „Rozbark”, mieszczącym się w zabytkowym bu-
dynku dawnej cechowni KWK Rozbark w Bytomiu. Wydarzenie 
jak zwykle miało charakter otwarty, lecz zaproszenia były kie-
rowane szczególnie do młodzieży szkolnej, która licznie wzięła 
udział w konferencji oraz towarzyszących jej warsztatach i po-
kazach. Obecni byli również uczniowe radzionkowskich szkół, 
tj. Liceum Ogólnokształcącego i  Zespołu Szkół Specjalnych – 
wszak dla smogu granice nie istnieją, a niska emisja zanieczysz-
czeń do powietrza stanowi dotkliwy problem w całej aglome-
racji górnośląskiej.
Wykładowcami konferencji byli m.in. pani prof. ewa Marchwiń-
ska-Wyrwał ze  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego czy pan 
dr hab. Andrzej Misiołek – senator RP, a tematyka prelekcji krą-
żyła wokół problemów bezpieczeństwa ekologicznego, epi-
zodów smogowych, jakości powietrza w pomieszczeniach za-
mkniętych czy „ciemnych stron wielkich odkryć”. Konferencji 
towarzyszyły m.in. warsztaty na temat korzystania z miejskich 
systemów monitoringu powietrza, prezentacja roślin oczysz-
czających powietrze pod hasłem „Zielone firanki”, a także cie-
kawe pokazy: pracy mobilnego laboratorium i drona badające-
go jakość powietrza oraz czystego spalania paliw stałych.
Organizatorami 14. Otwartej Konferencji ekologicznej były sto-
warzyszenia „Zielona Ziemia” i „Bytom to nie Hasiok”, a patro-
nat honorowy pełnili Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel 
Tobor i Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz. 

Patronat „kuriera Radzionkowskiego”



6 KURIeR RADZIONKOWSKI  >> WRZeSIeŃ - PAŹDZIeRNIK 2019

Rok szkolny trwa już w najlepsze. Zanim jednak uczniowie zasie-
dli w szkolnych ławkach, radzionkowskie placówki przeprowadziły 
wiele prac remontowych.

W czasie wakacji w SP nr 1 przeprowadzono wiele prac remontowych bu-
dynków szkoły. Odmalowana została jedna sala lekcyjna oraz gabinet pe-
dagoga. Prace zabezpieczające przeprowadzono na dachu budynku przy 
ulicy Knosały 16, którego dachówka została uszkodzona przez wichury. Ro-
botami konserwacyjnymi objęto także kominy na dachu budynku przy uli-
cy Krzywej 18.
W SP nr 2 w wakacje także nie próżnowano. Główne prace wykonano w sali 
nr 14, która niegdyś pełniła funkcję biblioteki. Od nowego roku będzie tam 
nowa sala lekcyjna. Biblioteka będzie się znajdować w nowym pomiesz-
czeniu, które będzie również pełnić funkcję klasy multimedialnej i pracow-
ni języka polskiego. Przeprowadzono też remont trzeciego piętra i łazienki 
na drugim piętrze. Powstała także łazienka damska przy sali gimnastycz-
nej. Szkoła wzbogaciła się o nowe meble oraz sprzęt komputerowy.
Również w  SP nr 4 sporo się zmieniło. Przede wszystkim zamontowano 
nowe dygestorium (urządzenie do  przeprowadzania doświadczeń che-
micznych i fizycznych), które udało się pozyskać dzięki projektowi „Trud-
ne nie znaczy nudne”, realizowanemu we współpracy z radzionkowskim 
liceum. Dla poprawnej instalacji urządzenia niezbędne było przeorganizo-
wanie klasy chemicznej, którą również odmalowano. Ściany odświeżono 
także w  salach, w  których zimą wymieniono instalację elektryczną, oraz 
w kuchni. Odnowione zostały także ławki i krzesła. 
Radzionkowskie LO wystartowało w nowy rok szkolny doposażone o no-
woczesny sprzęt dydaktyczny: dodatkowe trzy tablice multimedialne 
(w pracowniach fizycznej, biologicznej i chemicznej), sprzęt mikroskopo-
wy do pracy doświadczalnej z biologii, nowoczesne interaktywne pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą empiryczną wraz z pakietem 
edukacyjnym z fizyki. Pracownię chemiczną wyposażono w dygestorium 
oraz stoły do prowadzenia zajęć metodą laboratoryjną. Zakupiono także 
lornetki, kompasy, aparaty fotograficzne, atlasy do  prowadzenia aktyw-
nych zajęć z geografii i najnowszą wersję programu Corel Draw do prowa-
dzenia zaawansowanych zajęć z informatyki.
W trakcie wakacji wymieniono parkiet w sali gimnastycznej, co jest konty-
nuacją inwestycji w część sportową szkoły. Wcześniej odnowiono szatnie, 
prysznice i toalety. 

Szkoły po remontach

Cztery osoby związane z Radzionkowem: Ga-
briel Tobor, Piotr Mankiewicz, Marek Minas 
i Jarosław Wroński, decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, 
otrzymały odznaki honorowe „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.

gabriel Tobor – odznakę otrzymał za  niebagatelny 
wkład w promowanie kultury Górnego Śląska, czemu 
dał wyraz tłumacząc Nowy Testament na język śląski. 
Kolekcjoner Pisma Świętego. W jego zbiorach znajdu-
je się ponad 170 egzemplarzy z różnych stron świata.

Piotr Mankiewicz – jest założycielem radzionkow-
skiego Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. Od lat 
kultywuje rodzinne tradycje rzemieślnicze oraz kultu-
rę śląską, angażując się w rewitalizację Rozbarku oraz 
finansując wydawnictwa o Górnym Śląsku.

Marek Minas – jest nauczycielem historii w  Liceum 
Ogólnokształcącym w  Radzionkowie, autorem pod-
ręczników do nauki przedmiotu. Nauczyciel z powoła-
nia, zarażający swoją pasją kolejne pokolenia uczniów, 
których sukcesy w olimpiadach historycznych promu-
ją nasze miasto w całym kraju. Autor lub współautor 
wielu publikacji o historii Górnego Śląska.

Jarosław Wroński – pracownik samorządowy. Doce-
niony został jego wkład w promowanie historii Górne-
go Śląska. Autor lub współautor wielu publikacji o hi-
storycznych.

Odznaczenia z rąk Senatora RP Andrzeja Misiołka Ga-
briel Tobor, Marek Minas i  Jarosław Wroński odebra-
li podczas Sesji Rady Miasta w dniu 26 września. Zaś 
Piotr Mankiewicz również z  rąk senatora został od-
znaczony podczas Sesji Rady Miasta Bytomia w dniu 
23 września. 

(DW)

Zasłużeni
– odznaczeni

Spiżowy Jorg
31 sierpnia w ogrodach Pałacu w Brynku odbyła 
się jubileuszowa gala Izby Przemysłowo-
Handlowej, w trakcie której wyróżniającym się 
przedsiębiorcom wręczono nagrody. 

Firma ASKAR-Service Radzionków Antoni Krzykawski 
została tegorocznym laureatem nagrody Spiżowy Jorg, 
przyznawanej przedsiębiorcom z Radzionkowa, którzy 
w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospo-
darczego, jak i promocji miasta. Statuetkę wręczył zwy-
cięzcy Gabriel Tobor. Gratulujemy! 

Co z wiaduktem?
z niepokojem obserwujemy rynek zamówień publicznych pod ką-
tem postępowania związanego z  przebudową linii kolejowej nr 131, 
w  ramach której ma zostać przebudowany m.in. wiadukt na ul. Zejera. 
Rok temu inwestor, którym jest PKP Polskie Linie Kolejowe, miał zapla-
nowany na  tę  inwestycję budżet w  kwocie 790 mln  zł. Przypominamy, 
że najtańsza wówczas oferta opiewała na kwocie nieco ponad 1,3 mld zł. 
W związku z powyższym zdecydowano o unieważnieniu postępowania 
i jego powtórzenia.
W  powtórnym postępowaniu ogłoszonym w  lipcu br. PLK oszacowały 
wartość zamówienia podstawowego na 1,376 mld zł. W informacji z otwar-
cia ofert z dnia 23.09.2019 roku najtańsza łączna cena brutto to 1,742 mld zł. 
Jeżeli ma dojść do podpisania umowy z wykonawcą, PLK będą musiały 
dołożyć przeszło 366 mln zł. Decyzję, co do dalszego postępowania ko-
lej musi podjąć w ciągu 90 dni. Liczymy, że tym razem zapadnie decyzja 
o dołożeniu brakujących środków. 
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Choroba: rdza gruszy

Rdza gruszy jest chorobą coraz częściej atakującą 
grusze. Uszkadza głównie liście, ale może też porażać 
owoce. Pierwsze objawy świadczące o porażeniu gru-
szy przez rdzę pojawiają się wiosną na młodych liściach 
gruszy. 

Od maja można zaobserwować małe, pomarańczowo-żółte pla-
my na górnej części liści gruszy. Z biegiem czasu powierzchnia 
plam powiększa się i przybierają one postać jaskrawo pomarań-
czowych narośli. W tych miejscach liście grubieją i sztywnieją. 
Narośle są w środku gąbczaste. W lecie na dolnej części liści for-
mują się stożkowate, żółte skupienia zarodników. Porażone li-
ście przedwcześnie opadają z drzew. Objawy rdzy gruszy wy-
stępują, choć znacznie rzadziej, także na owocach, ogonkach 
liściowych i pędach. Mają one postać pomarańczowych, wznie-
sionych i twardych plam. Porażone owoce najczęściej opadają 
na ziemię, a te, które zostaną na drzewie, nie nadają się do spo-
życia. Ostatnio rdza stała się bardzo uciążliwą chorobą, która 
atakuje przede wszystkim grusze, a także jabłonie i pigwę. Jest 
to tzw. choroba dwudomowa, czyli potrzebuje dwóch żywi-
cieli, by przejść cały cykl rozwojowy. Pierwszym żywicielem są 
niektóre odmiany jałowca, natomiast drugim uprawne gatunki 
grusz.

Zapobieganie rdzy gruszy to przede wszystkim unikanie sadze-
nia w pobliżu grusz jałowca sabińskiego, który jest żywicielem 
pośrednim patogenu powodującego tę chorobę. 
Rdza jałowca to choroba wywoływana przez różne gatunki 
grzybów z rodzaju Gymnosporangium. Objawy rdzy na jałowcu 
to zgrubienia i galaretowate pomarańczowe wyrośla na pędach 
jałowca. Są to skupiska zarodników, którym sprzyja wysoka wil-
gotność powietrza i wiatr. Zakażają one rozwijające się młode 
liście grusz, a jesienią dochodzi do ponownej infekcji jałowca. 
Przy silnym opanowaniu choroby, kora pędów pęka, a igliwie 
żółknie i obumiera. Choroba ta jest bardzo groźna, gdyż z jałow-
ców łatwo przenosi się na inne rośliny, takie jak grusza, głóg czy 
jarzębina i bezwzględnie wymaga zwalczania. 

Zarodniki grzyba, przenoszone z jałowców dzięki podmuchom 
wiatru, potrafią przedostawać się na odległość kilkuset metrów, 
a nawet kilku kilometrów. Aby bezproblemowo uprawiać gru-
sze warto usunąć jałowce z własnego ogrodu lub sprawdzić czy 
nie występuje na nich rdza jałowca. Samą aktywność patogenu 
możemy ograniczyć nie sadząc tych dwóch gatunków obok sie-
bie, jednak jeśli sąsiad będzie je posiadał i tak nie ma to sensu, 
bo choroba przejdzie na sąsiednie drzewa. 

Dzień rzeki

W ostatnią niedzielę września świętowaliśmy Dzień Rze-
ki. To był prawdziwie przyjemny jesienny dzień.

Imprezę otworzyli państwo Joanna Zalewska-Gałosz i Wojciech 
Gałosz niezwykle ciekawą prelekcją, podczas której opowie-
dzieli o życiu rzeki, o tym jak wszyscy od rzek zależymy i o po-
trzebie otoczenia ich specjalną troską.

I chociaż żadna rzeka nie przepływa przez Księżą Górę, to na po-
trzeby wydarzenia powstały tutaj… przystań kajakowa oraz 
bosmanat. A samą rzekę wraz z jej charakterystycznymi elemen-
tami wyrysowano na drodze biegnącej do ogrodu botaniczne-
go. Podczas spaceru tą wirtualną rzeką uczestnicy przyswajali 
pojęcia, takie jak: starorzecze, meandry, żeremia, bystrze, delta 
i wiele innych, a zdobyte informacje można było następnie wy-
korzystać w rzecznych zgadywankach. Pod okiem specjalistów 
przyglądano się roślinom wodnym i szuwarowym, mikroorga-
nizmom oraz nieco większym przedstawicielom rzecznej fauny. 
W laboratorium zbadano wodę z okolicznych rzek, geolog opo-
wiedział o tym skąd się w rzece bierze piasek. Przez binokular 
można było zobaczyć, że piasek piaskowi nierówny. Na wyso-
kości zadania, jak zwykle, stanęli harcerze z 12. DH „Oręż”, któ-
rzy przygotowali i przeprowadzili emocjonującą grę terenową 
„Władca Rzek”. Gra nie była łatwa, trzeba się było sporo nabie-
gać i  wykazać wiedzą oraz umiejętnościami, natomiast wszy-
scy dobrze się bawili, a wygrani dodatkowo zgarnęli nagrody. 
Podczas Dnia Rzeki malowano również na  rzecznych kamie-
niach oraz na wodzie, bo jak się okazało można malować także 
na wodzie (a jest to całkiem stara, choć mało wykorzystywana 
technika). Najmłodsi z zapałem malowali gipsowe rybki, a wszy-
scy bardzo chętnie zaplatali żeglarskie bransoletki. Popołudniu 
grupka śmiałków wraz ze Stowarzyszeniem „Cidry Lotajom” wy-
ruszyła na spacer Nordic Walking w stronę rzeki.

Działo się wiele, a nawet więcej niż w tej skromnej notatce opi-
sano, bo jeszcze łowiono rybki, budowano mosty, było zwiedza-
nie ogrodu botanicznego z  przewodnikiem, były konsultacje 
z dietetykiem, był kiermasz i różne pyszności, spotkania, rozmo-
wy i wiele innych mniejszych lub większych atrakcji. Na kolej-
ne takie wydarzenia Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 
zaprasza wiosną. Tymczasem na młodzież i dzieci szkolne oraz 
przedszkolne czekają jesienno-zimowe warsztaty edukacyjne. 
Pełna informacja o tematach oraz kosztach znajduje się na stro-
nie www.obradzionkow.robia.pl w zakładce EDUKACJA. 

Julia Góra

ŚląSki OgRód BOTaniczny 
W RadziOnkOWie

W laboratorium uczestnicy badali wodę z okolicznych wód 
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AtrAment 
z nutą mAliny

10 listopada o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na koncert Stanisławy 
Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko.

Artystka zaśpiewa utwory z  dwóch najbardziej znanych płyt „Atramentowa...” 
(status podwójnej Płyty Platynowej) i  „Malinowa...” (nagroda muzyczna Fryderyki 
2019 w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka). W repertuarze znajdą się zarówno 
piosenki do  tekstów Wojciecha Młynarskiego, Doroty Czupkiewicz, Marcina 
Sosnowskiego, jak i  autorskie kompozycje Stanisławy Celińskiej. Twórcą muzyki 
i aranżacji jest Maciej Muraszko, producent obydwu krążków.

10 listopada, godz. 18.00. Bilety: 80 zł 

Od 22 do 27 października będzie moż-
na zapoznać się z wystawą „Fascynujący 
Świat Pająków i Skorpionów”, która bę-
dzie dostępna w Galerii „Mozaika”. 

egzotyczna 
wystawakRóTkO

Od września rozpoczęliśmy nowy 
semestr zajęć.

Z  programu przygotowanych warszta-
tów korzysta obecnie około 800 osób 
(dzieci, młodzież i  dorośli). Oferta jest 
systematycznie rozszerzana. Nowością 
w  tym semestrze są  zajęcia gimnastyki 
artystycznej dla dzieci i młodzieży w wie-
ku od 5 do 16 lat. 

ruszyły zajęcia
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26 października serdecznie zaprasza-
my do Kina „Karolinka”. W repertuarze 
zaplanowano dwie projekcje – dla naj-
młodszych „Wyprawa Magellana”
– godz. 16.00, bilety: 12 zł.
Natomiast dla dorosłych kinomaniaków 
polska produkcja „(Nie)znajomi”
– godz. 18.00, bilety: 12 zł.

zaPRaSzaMy dO kina

Seans 
z „Karolinką”

Jedyny w  swoim rodzaju, wyjątkowo za-
bawny spektakl teatralny, o którym twórcy 
mówią tak:

„To przede wszystkim komedia, czyli ma ba-
wić. A po drugie „przede wszystkim”, jeśli ktoś 
dopatrzy się satyry na  otaczającą nas co-
dzienną polską rzeczywistość, to będzie jesz-
cze lepiej. To opowieść o spotkaniu czterech 
facetów, zabawnie nieporadnych w naszych 
swojskich realiach. Spotykają się w  święta. 
Trochę przesadzają z  alkoholem i  wplątują 
się w kilka afer, w które na trzeźwo nikt by się 
nie wplątał. To opowieść o nas, albo przynaj-
mniej o  kimś kogo znamy. O  naszych spra-
wach i  problemach. A  wiadomo, że  z  pro-
blemów najlepiej się wyśmiać. Do  czego 
państwa serdecznie zapraszam (jako autor)”.
Janusz onufrowicz

„Podpisując się obiema rękami pod wypo-
wiedzią autora mogę tylko jeszcze dodać 
(jako reżyser), że współpraca z Młodymi Pa-
nami, aktorami specjalizującymi się w  wy-
stępach kabaretowych, jest dla mnie no-
wym, ciekawym doświadczeniem dającym 
wielką z tej współpracy przyjemność i satys-

fakcję. Jestem pewien, że  wyniki tej współ-
pracy zostaną przez Państwa docenione 
i spełnią Państwa oczekiwania”.
Jerzy bończak

„Często publiczność nas pyta, skąd panowie 
bierzecie pomysły na  skecze? My  mówimy: 
z życia, bo to życie pisze najlepsze scenariu-
sze. Ten spektakl jest najlepszym dowodem 
na to, jak życie potrafi nas wplątać w absur-
dalne i śmieszne sytuacje.
Dla nas jako zespołu, jest to nowa przygoda 
na scenie, nowy etap pracy w teatrze, którego 
kabaret jest przecież częścią. Jesteśmy prze-
konani że nasze doświadczenie kabaretowe 
połączone z gigantycznym doświadczeniem 
Jurka Bończaka jako aktora i reżysera kome-
dii, tworzy z tej sztuki dobrą i śmieszną farsę. 
My  tworząc ten spektakl naprawdę się do-
brze przy tym bawimy i wierzymy, że każdy 
kto zobaczy „Lany poniedziałek” też będzie 
się z nami dobrze bawił”.
Kabaret młodych Panów

29 listopada, godz. 17.00 i 20.30.
Bilety: 90, 80 i 70 zł 

lany Poniedziałek

Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swojskie problemy, swojski humor, swojska 
jazda bez trzymanki! 29 listopada serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny 
Kabaretu Młodych Panów „Lany Poniedziałek, albo „Góro tsy”. 
Przedstawienie zagrane zostanie dwukrotnie – o 17.00 oraz 20.30.

Za oknem już chłodna jesień, a w „Małym 
Śląsku” nadal gorąca atmosfera. We  wrze-
śniu artyści Zespołu Pieśni i  Tańca „Mały 
Śląsk” wystąpili w  spektaklu operowym 
pt. „Zapomniani Chłopcy” – Wysłannicy 
ery Tensho do europy, która miała miejsce 
w Operze Krakowskiej oraz w Kościele pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego w  Oświę-
cimiu. Spektakl zrealizowany został z okazji 
stulecia nawiązania polsko-japońskich sto-
sunków dyplomatycznych. Wraz z naszymi 
artystami wystąpili także soliści Zespołu 
Pieśni i  Tańca „Śląsk” im.  prof.  Stanisława 
Hadyny z Koszęcina.
Miłą niespodzianką dla zespołu okazał się 
także sukces solistki Pauliny Cwięląg, która 
wzięła udział w  pierwszym etapie I  Ogól-
nopolskiego Konkursu Wokalnego im. 
Stanisława Jopka organizowanego przez 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i  Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, 
zajmując I miejsce w swojej kategorii wie-
kowej, jednocześnie awansując do II etapu 
konkursu, który odbędzie się w  siedzibie 
zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. 

Sukcesy 
„małego Śląska”

Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie” wydało 
książkę autorstwa Artura Paczyny 
„Malokowie z Radzionkowa i okolic”.

Promocja książki odbędzie się 7 listopada 
br. o  godzinie 17.30 w  Centrum Dokumen-
tacji Deportacji Górnoślązaków do  ZSRR 
w  1945 roku. W  czasie spotkania będzie 
można nabyć egzemplarze książki. Ser-
decznie zapraszamy!. 

nowa książka...
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Radzionkowski chór mieszany „Harfa” świętuje w tym roku stulecie 
działalności. Jubileuszowa gala odbędzie się w niedzielę 24 listopada 
w Centrum Kultury „Karolinka”.

Początki działalności chóru sięgają 1919  r., kiedy to w mieście zorganizowano 
sekcję śpiewu przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. 16 marca 1919 r. sek-
cja stała się samodzielnym zespołem, przyjmując nazwę Towarzystwo Śpiewa-
cze Radzionków. Pierwszymi założycielami i propagatorami byli Józef Ogierman 
i Wilhelm Mazur. W 1924 r. chór przyjął nazwę Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” 
w Radzionkowie. W tym też roku przystąpił do Związku Śląskich Kół Śpiewa-
czych w Katowicach.

Okrągły jubileusz chórzyści świętować będą dwa dni. W  sobotę 23 listopada 
w kościele pw. św. Wojciecha odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji chóru. 
Nabożeństwo uświetni występ śpiewaków. Dzień później – w niedzielę w „Ka-
rolince” o  godz. 17.00 odbędzie się muzyczna gala. Chór wykona najpopular-
niejsze utwory ze swojego repertuaru. Będą to zarówno pieśni polskie, jak i an-
gielskie czy francuskie. Nie zabraknie utworów gospel. Gościem specjalnym 
koncertu będzie Klaudiusz Jania z radzionkowskim Big Bandem. Wstęp na kon-
cert jest bezpłatny. Zapraszamy! 

(ŁK)

Harfa świętuje setne urodziny

16 sierpnia 1919 roku wybuchło 
I Powstanie Śląskie, efektem którego były 
kolejne zrywy i włączenie części Górnego 
Śląska w granice Rzeczpospolitej. 
Włączając się w obchody 100 rocznicy 
wybuchu powstania, Poczta Polska 
wydała specjalny znaczek, którego 
autorem jest Adam Kultys, mieszkaniec 
Radzionkowa.

Na  znaczku znajduje się wizerunek Alfonsa 
Zgrzebnioka – komendanta powstania, oraz 
mapa zasięgu walk i  miejscowości, które zo-
stały objęte działaniami zbrojnymi. Oficjalna 
prezentacja znaczka odbyła się 26 sierpnia 
w  Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego w  Katowi-
cach. Wydano go w  nakładzie około 300 tys. 
sztuk.
Poczta Polska planuje wydać podobne znacz-
ki w setne rocznice kolejnych dwóch powstań: 
w 2020 i 2021 roku. Panu Adamowi gratuluje-
my sukcesu. 

(DW)

Wyjątkowy znaczek
z radzionkowa

Zmiany w rozkładzie
linii nr 94
Od 1 października br. obowiązuje nowy rozkład 
jazdy dla autobusu linii 94, w którym w dni ro-
bocze z  nauką szkolną uruchomiono dodat-
kowy kurs o  godzinie 7.33 z  Tarnowskich Gór 
(Dworzec) do  Rojcy (Nieznanego Żołnierza) 
oraz o  godzinie 7.53 z  Rojcy (Nieznanego Żoł-
nierza) do  Tarnowskich Gór (Dworzec). W  no-
wym rozkładzie zadania przewozowe wykony-
wane będą z podziałem na dni robocze z nauką 
szkolną, dni robocze bez nauki szkolnej oraz 
dni wolne od pracy. 

Wydział Ekologii informuje, że w dniach od 29 do 31 października 
2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie miasta ostatnia już 
w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości 
zamieszkałych.

Zbiórka będzie prowadzona w dniach oznaczonych gwiazdką w harmonogra-
mie odbioru odpadów. Należy pamiętać, że potrzebę odbioru odpadów nale-
ży zgłosić telefonicznie (32/388-71-62) lub osobiście w  Wydziale ekologii przy 
ul. Kużaja 17 (budynek PGK) na przynajmniej 3 dni robocze od wyznaczonego 
w  harmonogramie terminu. Odpady w  dniu zbiórki muszą być wystawione 
przed posesją do godziny 6.00.

W ramach zbiórki odbierane będą m.in. następujące odpady wielkogabaryto-
we: meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy 
wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, po-
duszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek), wielkogabary-
towy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ramy okienne bez szyb, meble 
ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, nar-
ty, sanki, sprzęt do  ćwiczeń, itp.), wózki i  chodziki dziecięce, zabawki dużych 
rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, itp.), 
zużyte opony z pojazdów jednośladowych oraz samochodów osobowych (nie-
wskazujące na pochodzenie z prowadzenia działalności gospodarczej).

Ze zbiórki wyłączone są odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, 
oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), od-
pady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady remontowe (gruz budowla-
ny, wata szklana, papa itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samocho-
dowe, kołpaki, itp.), styropiany. 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
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mobilność uczniów 
w letterkenny
Możliwość odbycia zagranicznej praktyki otwiera nową 
perspektywę w kształceniu i zdobywaniu praktycznych 
doświadczeń zawodowych. Uczniowie Technikum nr 13 
w Radzionkowie w listopadzie br. wyjadą na praktyki 
do irlandzkiej miejscowości Letterkenny.

Szkoła jest beneficjentem programu w  sektorze „Kształcenie 
i szkolenia zawodowe”. Tym razem projekt będzie finansowany 
w ramach wsparcia Programu Operacyjnego Wiedza edukacja 
Rozwój. Rekrutacja wyłoniła dwudziestu uczniów technikum 
eksploatacji portów i terminali oraz technikum hotelarstwa, któ-
rzy podczas praktyk będą rozwijać kompetencje zawodowe, ję-
zykowe i  społeczne. Międzynarodowe środowisko, możliwość 
konwersacji, poznania nowych osób, kultury, zwyczajów regio-
nu podniesie ich kwalifikacje. Do wyjazdu młodzież przygoto-
wuje się podczas dodatkowych zajęć językowych, kulturowych 
i  pedagogiczno-zawodowych. To  niezwykłe doświadczenie 
na zawsze wpisuje się w pamięć uczestników. 

Ewa Mann

ZSTe zmienia nazwę 
na Technikum nr 13 
w radzionkowie
Od 1 września 2019 roku Zespół Szkół Techniczno-Ekono-
micznych w Radzionkowie zmienił nazwę na Technikum 
nr 13 w Radzionkowie. Zmiana nazwy nie oznacza jed-
nak zmiany profilu czy funkcjonowania szkoły.

Nasza szkoła od  lat kształci młodzież w  kierunkach: technik 
elektryk, technik eksploatacji portów i  terminali oraz technik 
hotelarstwa. W tym roku szkolnym w Technikum nr 13 otworzy-
liśmy pięć klas pierwszych: 3 klasy po szkole gimnazjalnej oraz 
2 klasy po szkole podstawowej. 
W szkole realizujemy wiele projektów, w tym także unijnych, 
dbamy o  jakość kształcenia i  bezpieczeństwo oraz rozwój 
naszych uczniów. W  mocy pozostają także podpisane wcze-
śniej porozumienia z  partnerami biznesowymi (np.  portem 
lotniczym w  Pyrzowicach czy Veolią w  Tarnowskich Górach). 
Wszystko to  czynimy dla dobra naszych uczniów, a  waszych 
dzieci.
Tym samym pragniemy podziękować wszystkim rodzicom 
za obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie nam swoich dzie-
ci. Dziękujemy jednocześnie za  zaangażowanie rodziców 
i mieszkańców Radzionkowa oraz okolic w walce o utrzyma-
nie naszej szkoły. Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe. 
W podziękowaniach pamiętamy również o organizacjach, któ-
re nas wsparły, szczególnie dziękujemy Kołu Miejskiemu Sto-
warzyszenia Przymierze Śląskie wraz z jego Prezesem Józefem 
Korpakiem. 

Ewa Mann

Sprostowanie
W  poprzednim numerze „Kuriera Radzionkowskiego” w  artykule „Z  Ra-
dzionkowa na  Harvard” napisaliśmy, że  „Monika Mazur została przyjęta 
na prestiżowe studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie w Harvardzie”. 
W rzeczywistości pani Monika ukończyła już studia na Harvardzie. Za po-
myłkę przepraszamy. 

zwycięstwa SP4 
w sporcie

Od sukcesów naszych uczniów rozpoczął się sezon 
sportowy 2019/2020. W Marszobiegu Sprawnościowo-
Obronnym oraz w Szkolnych Gminnych Zawodach 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych (grupa dziewcząt) 
nie mieliśmy sobie równych.

Piątka wybrańców: Ania, Alex, Krzysiek, Filip i Sebastian repre-
zentowali Rojcę w  V Marszobiegu Sprawnościowo-Obronnym 
zorganizowanym przez 17. Radzionkowską Drużynę Piechoty 
Zmechanizowanej oraz przez MOSiR. Drużyny z  radzionkow-
skich szkół miały do pokonania trasę rozlokowaną w księżogór-
skim parku, na której ukrytych zostało 9 punktów z zadaniami. 
Nasi uczniowie wykazali się wysoką sprawnością fizyczną i inte-
lektualną. Do wykonania były zadania na punkty i/lub na czas: 
przenoszenie opon, znajomość budowy broni, ładowanie ma-
gazynka nabojami, poruszanie się z bronią na polu walki, strze-
lanie do celu, rzucanie granatami, wyznaczanie azymutu, opa-
trywanie ran, przenoszenie rannego na noszach, szukanie min. 
Wszystkie te niełatwe czynności nasza młodzież, wraz z opieku-
nem panem Tomaszem Skandym, wykonała najlepiej i w świet-
nym stylu, pokonując cztery pozostałe szkoły.
Nasza szkoła była także współorganizatorem, wraz z MOSiR-em, 
Szkolnych Gminnych Zawodów w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych. Za sprawne przeprowadzenie zawodów, w których bra-
ło udział w około 100 uczniów radzionkowskich szkół, odpowie-
dzialni byli nauczyciele pan Tomasz Skandy i pan Adam Szydło. 
W  biegach tych bardzo dobry występ zanotowały dziewczęta 
klas 4-6 i będą one reprezentowały naszą szkołę na szczeblu po-
wiatowym.
To jeszcze nie koniec osiągnięć SP 4, nasz nauczyciel, pan Adam 
Szydło, został koordynatorem programu SKAUT w  mieście Ra-
dzionków realizowanego przez Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy. Celem programu jest obserwacja stanu kon-
dycji fizycznej dzieci i  młodzieży, a  także identyfikacja dzieci 
i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz umożliwienie im skorzy-
stania z ofert i wsparcia klubów i związków sportowych. 

Anna Pawlica
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MieJSki OŚROdek

SPORTu i RekReacJi

 zapowiedzi

Marszobieg Sprawnościowo-Obronny, organizowany 
przez 17. Radzionkowską Drużynę Piechoty Zmechani-
zowanej oraz MOSiR, stał się już imprezą na stałe wpi-
saną w sportowy kalendarz miasta. Tegoroczna edycja 
odbyła się 20 września.

Na  starcie stanęły pięcioosobowe drużyny reprezentujące 
szkoły podstawowe z  Radzionkowa i  okolic. Do  pokonania 
miały trasę biegnącą przez księżogórski park. Przygotowano 
tam dziewięć miejsc, w których uczestnicy mieli do wykona-
nia zadania. Musieli się zmierzyć między innymi z toczeniem 
opony, strzelaniem, rzutem do  celu granatem, udzieleniem 
pierwszej pomocy czy załadowaniem magazynka. Co  waż-
ne, w zawodach, aktywny udział brali również opiekunowie 
grup.

Ostatecznie, najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w  Radzionkowie. Tuż za  nimi, uplasowali się re-
prezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim. 
Trzecią pozycję zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
w Orzechu. Dalsze miejsca zajęli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Radzionkowie oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w Radzionkowie. 

biegiem, marszem...

rodzinnie rowerem 

emocje pod siatką
Bardziej emocjonującego i zaciętego turnieju na zakoń-
czenie wakacji nie można było zaplanować. 31 sierpnia na 
Księżej Górze, do rywalizacji w siatkówce plażowej stanęły 
miksty, czyli pary damsko-męskie.

Do turnieju zgłosiło się aż 16 par, które przyjechały z całego Ślą-
ska, a nawet z Małopolski. Najwięcej drużyn było z okolic Radzion-
kowa, jednak nie brakowało także reprezentantów Raciborza czy 
Krakowa. I to właśnie pary z tych dwóch miast zawiesiły poprzecz-
kę najwyżej. W finałowym pojedynku spotkali się ewa Święch oraz 
Sebastian Popek z Simoną Dudą i Markiem Szotą. Z zaciętego boju 
z tarczą wyszła para z Krakowa – ewa i Sebastian. Trzecie miejsce 
przypadło z kolei Dorocie Rusek i Mateuszowi Wikło. 

15 września zorganizowano dwa wydarzenia, w któ-
rych mogły wziąć udział całe rodziny.

Na  terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy przy współpracy z  MOSiRem zor-
ganizował wyścig rowerowy dla dzieci i młodzieży o Puchar 
Burmistrza Miasta Radzionków. Najmłodszych podzielono 
na osiem kategorii wiekowych. Uczestnicy rywalizowali o sta-
tuetki, medale oraz nagrody rzeczowe.

Odbył się również Rowerowy Rajd Sąsiedzki, który organi-
zowaliśmy przy współpracy z Gminą Świerklaniec oraz MO-
SiRem w  Piekarach Śląskich. Na  Księżej Górze pojawiło się 
około 90  rowerzystów, którzy wspólnie wyruszyli w piętna-
stokilometrową trasę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za aktywny udział i stworzenie wspaniałej atmosfery. 

Dzieciaki na start!
uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w Ra-
dzionkowsko-Bytomskim cyklu Biegów dla dzieci organi-
zowanym wspólnie przez radzionkowski MOSiR i bytomski 
OSiR.

Pierwsze biegi odbędą się 16 i 23 listopada w Śląskim Ogrodzie Bo-
tanicznym w Radzionkowie. Zapisywać można się w dniu zawo-
dów od godziny 9.00. Do Bytomia impreza zawita wiosną przyszłe-
go roku. Areną zmagań biegaczy będzie Park Kachla.
Wpisowe za start w jednym biegu wynosi 5 zł. 

W piłkę, za niepodległość
Przed nami kolejny turniej piłki nożnej halowej z okazji dnia 
niepodległości. Spotkajmy się 9 listopada.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 6 listopada. Maksymalnie, 
w zawodach weźmie udział osiem zespołów. W poprzedniej edycji 
najlepsza okazała się ekipa Pryzmatu Zabrze. Czy w tym roku zwy-
cięzcą okaże się kto inny? Przekonamy się niebawem! 

szczegóły: www.mosir.radzionkow.pl
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iNFormaCJa
informuję, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku na X sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr X/112/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
2. Uchwałę Nr X/113/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok;
3. Uchwałę Nr X/114/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

4. Uchwałę Nr X/115/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpo-
częcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu;

5. Uchwałę Nr X/116/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Radzionków;
6. Uchwałę Nr X/117/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

informuję, iż w dniu 26 września 2019 roku na Xi sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XI/118/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok;
2. Uchwałę Nr XI/119/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzion-

ków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi; 
3. Uchwałę Nr XI/120/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XI/121/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
5. Uchwałę Nr XI/122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
6. Uchwałę Nr XI/123/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XI/124/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
8. Uchwalę Nr XI/125/2019 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na 

terenie Miasta Radzionków;
9. Uchwałę Nr XI/126/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich 

w Radzionkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie;
10. Uchwałę Nr XI/127/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich 

Górach na okres kadencji 2020-2023.

Burmistrz Miasta Radzionków
dr gabriel Tobor

Wszyscy razem pomagamy marcie
Mieszańców Radzionkowa zachęca-
my do wsparcia leczenia pochodzącej 
z Radzionkowa Marty Konik, cierpiącej 
na nowotwór – tłuszczakomięsak ślu-
zowaty. Marta ma 16 lat. Zachorowała 
w 2018 r. 

Jak pisze: „W  czerwcu 2019 roku rozpoczęłam 
w  zabrzańskim szpitalu chemioterapię, teraz 
leczą mnie naświetlając to  wszystko, co  cią-
gle we  mnie niestety jeszcze jest. Mam nadzie-
ję, że uda się rozpocząć kolejny etap mojego le-
czenia lekiem nowej generacji – Trabektedyną, 
który daje mi  szanse na  życie. Moje życie sta-
ło się inne, trudne, czasem zwyczajnie smutne, 
ale mam w sobie nadzieję. Mam tez wokół sie-
bie mnóstwo fajnych i dobrych ludzi, mój brat, 
rodzina, są moi przyjaciele i mam swoje kocha-

ne… dwa kotki. Bo  tak w  ogóle to  ja  bardzo 
kocham koty :-). Chciałabym znów pojeździć 
na desce snowbordowej, pójść do szkoły, zatań-
czyć oberka, bo  wiecie ja  tańczyłam w  zespole 
folklorystycznym, i tak po prostu ŻYĆ”. 

leczenie Marty można wesprzeć po-
przez dokonanie darowizny na indy-

widualny numer subkonta:

Fundacja iSkieRka
Warszawa 02-047, adama Pługa 1/2

ing Bank Śląski nr konta:
21 1050 0099 6781 1000 1000 0889

Wpłaty zagraniczne:
Pl21 1050 0099 6781 1000 1000 0889

Bic (SWiFT): ingBPlPW
1% kRS 0000248546

cel szczegółowy: „Marta kOnik”

Martę będzie można wspomóc rów-
nież poprzez podzielenie się 1% 

podatku w przyszłorocznym okresie 
rozliczeniowym:

1% kRS 0000248546
cel szczegółowy: „Marta kOnik”

Marta Konik
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XViii Grand Prix radzionkowa w szachach

Zawody toczyły się w dwóch odrębnych grupach „A” – OPeN i grupa 
„B” – do 16 lat (z kwalifikacją zawodników poniżej 10 lat). Mecze roze-
grano na dystansie siedmiu rund w systemie szwajcarskim z czasem 
gry po 15 minut dla każdego zawodnika w każdej partii. W rozgryw-
kach zastosowano regulamin PZSZACH, wzbogacony o punkt, który 
mówi o tym, że pierwszy błąd jest bez konsekwencji, a drugi oznacza 
przegraną partię. W grupie OPeN zagrało 20 zawodników, a w grupie 
juniorów zmierzyło się 10 szachistów.

W grupie „A” wygrał znany i doświadczony szachista – Maciej Jani-
szewski z kompletem 7 pkt z 7 partii. Drugie miejsce zajął szesnasto-
letni debiutant w  naszych turniejach Krzysztof Hryciuk z  Katowic 
z wynikiem 5½ pkt. Na trzecim miejscu uplasował się Mateusz Płon-
ka, uzyskując 4½ pkt. Kolejne miejsca z 4 pkt zajęli: Kazimierz Tchó-
rzewski, Paweł Koza, Cezary Stebakow, Jarosław Pietrucha, Robert 
Sowa i Zbigniew Kasperek. Zawodnicy z Radzionkowa zaprezento-
wali się bardzo dobrze, uzyskując kolejno: Zbigniew Kasperek (4 pkt), 
Henryk Duzdowski, Wojciech Hajda (po 3½ pkt).

W grupie „B” – juniorów, bardzo dobrze zaprezentował się Remigiusz 
Zalewski, który zdobył komplet 7 pkt z 7 partii. Zaciętą walkę o kolej-
ne miejsca stoczyli Marcin Hajda i Piotr Bochenek uzyskując po 5 pkt. 
Wśród „beniaminów” do 10 lat wygrała Dominika Kita (4 pkt), przed 
Oliwierem Wróblem i Laurą Zielińską.
Cieszy dobry poziom gry i wiele ciekawych partii. Turniej przebiegał 
w sportowej atmosferze, a szachiści jako rycerze królewskiej gry za-
prezentowali iście sportowe zachowanie. Zawody sędziował Rudolf 
Sobczyk przy asyście Wojciecha Hajdy. Szczegółowe wyniki moż-
na znaleźć na stronie: chessarbiter.com. Gorące podziękowania dla 
organizatorów i pomysłodawców, którzy znaleźli wsparcie finanso-
we i organizacyjne, aby móc dalej kontynuować zawody. Organiza-
torem Grand Prix są: Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych 
„Pionek” Radzionków, Urząd Miasta Radzionków, Centrum Kultury 
„Karolinka”, MOSiR Radzionków oraz sponsorzy.

Finałowe rozgrywki zaplanowano na 16 listopada br. w centrum 
kultury „karolinka”, początek o 9.30. 

Pierwsze rozgrywki odbyły się 21 września w Centrum Kultury „Karolinka”. W tym roku zawody odbywają się w cyklu 
dwóch turniejów. Zwycięzcą zostanie szachista, który zgromadzi najwięcej punktów.

Kolejny maraton!
W momencie drukowania „kuriera Radzionkowskiego”, któ-
rego wydanie trzymacie państwo w  rękach, odbyła się pią-
ta edycja jednej z  flagowych imprez radzionkowskiego MOSiRu 
– Sztafetowy Maraton Miast i Gmin. Reprezentanci swoich miej-
scowości na starcie stanęli 12 października. W tegorocznym biegu 
wystartowało ponad 80 pięcioosobowych drużyn. Każda musia-
ła pokonać 20 razy pętlę liczącą 2,1 km, co łącznie daje maratoń-
skie 42 km. Oznacza to, że poszczególni zawodnicy musieli zmie-
rzyć się z trasą, biegnącą jak zwykle malowniczymi alejkami parku 
na Księżej Górze, aż czterokrotnie.
Każdy z biegaczy, który wziął udział w biegu otrzymał medal, dy-
plom oraz poczęstunek. Zespoły z  miejsc 1-3 zostały uhonoro-
wane statuetkami. Szczegółową relację z maratonu zamieścimy 
w kolejnym wydaniu Kuriera. 

Ćwicz karate
ukS karate Hajime działa na terenie Radzionkowa od pięciu 
lat. chcemy pokazać zarówno najmłodszym, jak i ich rodzi-
com, że aktywny tryb życia jest przyjemny, ważny i konieczny 
dla zdrowia. Najlepszą motywacją i wzorem dla ,,małego czło-
wieka’’ jest jego rodzic, dlatego w naszym klubie ćwiczą całe ro-
dziny. Na treningi zapraszamy: dzieci od 3. roku życia (grupa JU-
NIOR NINJA), kobiety (Karate na Szpilkach), rodziców (Sportowa 
Rodzinka), juniorów (grupa junior początkująca i zaawansowa-
na). Już 30 listopada zapraszamy do kibicowania zawodnikom 
biorącym udział w turnieju mikołajkowym w radzionkowskiej 
hali MOSiR oraz na emocje związane ze Śląską Ligą Karate Dzie-
ci i Młodzieży. Serdecznie zapraszamy na treningi pod okiem 
kompetentnych i doświadczonych instruktorów. Szczegółowe 
informacje: www.habraszkadojo.pl, FB: habraszkadojo. 

Sensei Krzysztof i Dobrosława Habraszka
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Nowe terminy na złożenie 
deklaracji „śmieciowej”

Świadomość szkodliwości oddychania za-
nieczyszczonym powietrzem stała się po-
wszechna dopiero w  ostatnich latach, 
co  przełożyło się na  duże zainteresowa-
nie problemem smogu i  społeczny nacisk 
na  szybkie jego rozwiązanie. Najskutecz-
niejszym działaniem na  rzecz radykalnego 
obniżenia uciążliwej emisji zanieczyszczeń 
jest niewątpliwie likwidacja starych palenisk 
węglowych i ich zastąpienie nowoczesnymi, 
ekologicznymi źródłami ciepła, takimi jak 
kondensacyjne kotły gazowe czy automa-
tyczne, podajnikowe kotły na  paliwa stałe. 
Inwestycje te wiążą się jednakże z  ogrom-
nymi kosztami, które spoczywają przede 
wszystkim na  właścicielach czy użytkowni-
kach poszczególnych nieruchomości, a  nie 
– jak często się uważa – winny w całości być 
finansowe z  budżetu państwa czy jedno-
stek samorządu terytorialnego. Funkcjonu-
jąca w województwie śląskim tzw. uchwała 
antysmogowa właśnie na podmioty eksplo-
atujące kotły, piece i kominki niespełniające 
rygorystycznych standardów energetycz-
no-emisyjnych nakłada obowiązek ich likwi-
dacji. Co więcej, uchwała ta określa konkret-
ne terminy wykonania modernizacji źródeł 
ciepła – pierwszy z  nich upływa z  końcem 
2021 roku i  odnosi się do  uciążliwych „kop-
ciuchów” mających obecnie 12 lat i  więcej. 
Z  kolei Program ochrony powietrza dla na-
szego województwa, który w kompleksowy 
sposób wskazuje kierunki działań na  rzecz 
poprawy stanu atmosfery, nakłada na  gmi-
ny obowiązek wsparcia finansowego miesz-
kańców wymieniających swoje źródła ciepła. 
Program ten określa także – indywidualnie 
dla każdej z gmin – konieczne do osiągnię-
cia poziomy ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń powietrza. Te konkretne obowiązki, ale 
przede wszystkim poczucie wspólnej od-
powiedzialności za  stan środowiska, a  tym 
samym za  zdrowie i  jakość życia mieszkań-
ców sprawiają, że  radzionkowski samorząd 
od chwili restytucji praw miejskich dofinan-
sowuje inwestycje w  modernizacje syste-
mów ogrzewania.

Dokładne statystyki dostępne są m.in. w Pro-
gramie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 
Radzionków, a płynie z nich ważna konkluzja 
– zainteresowanie wymianami źródeł ciepła 
wyraźnie wzrosło i  liczba obecnie wykony-
wanych modernizacji systemów grzewczych 
jest nawet kilkunastokrotnie wyższa niż jesz-
cze kilka lat temu. Dla przykładu: na począt-
ku bieżącej dekady gmina dotowała wyko-

Powrót smogu, czyli walcz(y)my razem!
Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym powraca problem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego 
tzw. niską emisją, czyli uwalnianiem gazów i pyłów do atmosfery ze źródeł położonych na niewielkiej wysokości 
– w szczególności z kominów przydomowych pieców i kotłów centralnego ogrzewania.

nanie 6-8 modernizacji w ciągu roku, z kolei 
w 2018 r. liczba wymian kotłów wyniosła już 
96 sztuk, zaś na dzień 30 września 2019 r. zo-
stało zawartych ponad 120 umów dotacji, 
z których większość jest już wykonana i roz-
liczona. Wiele z  tych realizowanych przez 
mieszkańców inwestycji jest współfinanso-
wanych nie tylko ze środków budżetu miasta, 
ale także z prowadzonego przez WFOŚiGW 
w Katowicach programu „Czyste Powietrze”. 
Również wskaźniki ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń do atmosfery nie są najgorsze 
– przykładowo w  minionym roku w  naszej 
gminie zredukowano emisję pyłów PM 10 
o 5630 kg/rok, co stanowi ponad 40% efektu 
ekologicznego do osiągnięcia do roku 2021. 
Jednakowoż w  latach 2022-2027 wskaźniki 
ograniczenia emisji będą bardziej restrykcyj-
ne, stąd jako cała gmina musimy zwiększyć 
tempo działań na rzecz walki ze smogiem.

Wsparcie finansowe dedykowane jest dla 
tych mieszkańców, którzy planują zmoder-
nizować swoje źródło ciepła, jednak wciąż 
istnieje grono tych, którzy może z  braku 
świadomości, a  może zwyczajnie z  lenistwa 
i ignorancji, palą „czym się da w czym się da”. 
Paliwo wątpliwej jakości i domowe odpadki 
wciąż trafiają do przestarzałych kotłów (cza-
sem tzw. samoróbek), a  proces palenia nie 
podlega żadnej sensownej kontroli. Ze skut-
ków natychmiastowych – „tylko” nadmierne 

zadymienie, a za jakiś czas – przewlekłe cho-
roby układu oddechowego i sercowo-naczy-
niowego oraz nowotwory… Radzionkowska 
straż miejska z sezonu na sezon przeprowa-
dza coraz więcej kontroli przydomowych 
kotłowni, a  znowelizowane przepisy wypo-
sażyły służby w skuteczniejsze narzędzia ka-
rania za popełnione wykroczenia. Istotne jest 
też zaangażowanie samych mieszkańców – 
niech obywatelskim obowiązkiem stanie się 
zgłaszanie podejrzeń spalania odpadów czy 
zakazanych paliw; odważmy się też poroz-
mawiać z  tymi sąsiadami, którzy bezczelnie 
nas podtruwają – w końcu chodzi o zdrowie 
nasze, naszych dzieci (w tym tych jeszcze nie-
narodzonych) i  seniorów. A  tak na co dzień, 
planując wyjście na  spacer czy trening bie-
gowy, warto korzystać z miejskiego systemu 
monitoringu jakości powietrza. Składa się 
on z trzech czujników stężenia pyłów zawie-
szonych w  atmosferze, które zlokalizowane 
są na pl. Letochów, przy bibliotece na ul. Ku-
żaja i  przy stacji edukacji ekologicznej 
na Księżej Górze. Dane z sensorów dostępne 
są na stronie www.panel.syngeos.pl i www.ra-
dzionkow.pl/czujniki-pylu oraz w aplikacjach 
mobilnych ecoHarmonogram i Kanarek.

Wojnę ze  smogiem możemy wygrać tylko 
wtedy, gdy będziemy walczyć wspólnie. 

Michał Gwóźdź

Opłata za  śmieci w  naszej gminie jest 
zależna od  liczby osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość, a  właściciele 
nieruchomości mają obowiązek zgłaszania 
na bieżąco każdej zmiany związanej z  ilo-
ścią osób zamieszkałych na  swojej nieru-
chomości.

Od  6 września br. obowiązują nowe ter-
miny składania deklaracji „śmieciowych”. 
Zgodnie z nowymi przepisami zmianę na-
leży zgłosić do  10 dnia miesiąca następu-
jącego po  miesiącu, w  którym nastąpiła 
zmiana, czyli przykładowo zmiany, które 
nastąpiły w październiku będziemy musie-
li zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji 
do 10 listopada 2019 r.

Zmiany powodujące zmniejszenie opłaty 
za śmieci zgłaszane po tym terminie będą 
tylko i wyłączenie uwzględniane od chwi-
li zgłoszenia tego faktu. Wyjątkiem od  tej 
zasady jest zmiana spowodowana zgonem 
mieszkańca, gdzie przepis pozwala na cof-
nięcie się do  6 miesięcy od  daty zgonu 
i  zmniejszenie opłaty za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że wszelkie zmiany należy 
zgłaszać przez złożenie deklaracji „śmie-
ciowej” w Wydziale ekologii Urzędu Miasta 
Radzionków przy ul. Kużaja 17 (budynek 
PGK) lub w  Urzędzie Miasta Radzionków 
pokój nr 4. 
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MIASTO LUDZI EKO

masz szambo lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków? 
Jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanali-
zacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieru-
chomość jest wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wyma-
gania określone w przepisach odrębnych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z  terenu nieruchomości systematycznie, 
nie dopuszczając do przepełnienia się urzą-
dzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, 
gwarantując zachowanie czystości i  po-
rządku na nieruchomości.
Częstotliwość usuwania nieczystości cie-
kłych winna wynikać z  ilości zużytej wody 
określonej wg wskaźnika licznika pobo-
ru wody lub norm zużycia wody określo-
nych we  właściwych przepisach i  pojem-
ności zbiornika bezodpływowego, jednak 
nie rzadziej niż co trzy miesiące. Natomiast 
częstotliwość opróżniania zbiorników przy-
domowych oczyszczalni ścieków należy 
dostosować do wymogów instrukcji ich eks-
ploatacji. Natomiast gmina jest zobowiąza-
na do  prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych (szamb) oraz przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i  do  nadzoru 
nad prawidłową realizacją zadań związa-
nych z  opróżnianiem szamb i  przydomo-
wych oczyszczalni.
Ponadto gmina wydaje zezwolenia firmom, 
które prowadzą działalność polegającą 
na wywozie ścieków ze zbiorników bezod-
pływowych i  przydomowych oczyszczal-
ni. Przedsiębiorcy z  kolei są  zobowiązani 
do  przedkładania do  gminy kwartalnych 
sprawozdań z tej działalności. Do sprawoz-
dań dołączany jest wykaz właścicieli nie-
ruchomości, z  którymi podmiot w  okresie 
sprawozdawczym zawarł umowy na opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych i trans-
port nieczystości ciekłych, a  także wykaz 
właścicieli nieruchomości, z  którymi umo-
wy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. 
Na  podstawie takich danych wyraźnie wi-

dać, która z  nieruchomości nie wywiązuje 
się z obowiązku systematycznego wywozu 
nieczystości w przypadku szamb.
W  2017  r. Referat Ochrony Środowiska 
wraz ze Strażą Miejską przeprowadził kon-
trolę wszystkich posesji wyposażonych 
w  zbiorniki bezodpływowe i  przydomowe 
oczyszczalnie. Natomiast obecnie kontrole 
przeprowadza się w  uzasadnionych przy-
padkach.
Podczas kontroli właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest do  przedłoże-
nia umowy i  dowodu uiszczania opłat 
za usługę wywozu nieczystości ciekłych.
Dodatkowym obowiązkiem, w  przypadku 
posiadaczy przydomowych oczyszczal-
ni, jest jej zgłoszenie do  Urzędu Gminy 
na  podstawie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz Rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie rodzajów in-
stalacji, których eksploatacja wymaga zgło-
szenia przed rozpoczęciem eksploatacji.
Bardzo istotne jest w przypadku eksploata-
cji przydomowych oczyszczalni, aby ścieki 
z nich odprowadzane nie przekraczały naj-
wyższych dopuszczalnych wartości wskaź-
ników zanieczyszczeń właściwych dla RLM 
zgłaszanej oczyszczalni ścieków lub dla 
RLM aglomeracji, na obszarze której zloka-
lizowane jest gospodarstwo.
W  ujęciu Prawa wodnego przez aglome-
rację rozumie się teren, na  którym zalud-
nienie lub działalność gospodarcza są  wy-
starczająco skoncentrowane, aby ścieki 
komunalne były zbierane i  przekazywane 
do oczyszczalni ścieków.
Znaczna część Gminy Radzionków wcho-
dzi w  skład Aglomeracji Bytom zgodnie 
z uchwałą Marszałka Województwa Śląskie-
go o wskaźniku RlM (Równoważnej licz-
bie Mieszkańców) wynoszącym 196.194.
Ciąg dalszy informacji w  zakresie przydo-
mowych oczyszczalni w kolejnym wydaniu 
eKO RADZIONKÓW. 

rodzinny spacer
kolejna cykliczna akcja organizowa-
na przez Schronisko dla bezpańskich 
zwierząt w Bytomiu to „Rodzinny spacer”. 
Jeśli zastanawiacie się nad nowym loka-
torem w  domu, sprawdźcie najpierw czy 
podołacie takiemu zadaniu jak spacer. Jest 
to  świetne rozwiązanie dla dzieci, które 
chciałyby mieć swojego pupila.
Akcja organizowana jest w  miarę możli-
wości raz w  miesiącu. Informacja o  termi-
nie akcji zamieszczona jest z  wyprzedze-
niem na stronie internetowej schroniska lub 
na fb. Prośba jednak jest taka, aby składana 
deklaracja była przemyślana i  aby spacer 
ten nie trwał 15 minut, ale znacznie więcej. 
W tym dniu będzie również możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych adopcji. 

Przezimujesz 
staruszka?
Schronisko dla bezpańskich zwierząt 
w Bytomiu, gdzie trafiają również bezdom-
ne psy z terenu naszej gminy, organizuje już 
druga edycję akcji pod nazwą „Przezimuj 
staruszka!”
Akcja ta  ma  na  celu znalezienie domów 
tymczasowych, szczególnie dla najstar-
szych podopiecznych schroniska. Pierwsze 
jesienne ochłodzenia, wiatr i  zbliżające się 
przymrozki to trudny dla nich czas.
Przyjęcie psa pod swój dach na  zasadach 
domu tymczasowego nie jest równoznacz-
ne z  adopcją. Zwierzę otoczone taką for-
mą opieki nadal pozostaje podopiecznym 
schroniska, zmienia się jedynie miejsce, 
w którym mieszka. Zwierzę ma zapewnioną 
bezpłatną opiekę weterynaryjną, otrzymu-
je wyprawkę, w której jest karma, miski czy 
legowisko. Przez cały czas trwania opieki 
tymczasowej, opiekun pozostaje w stałym 
kontakcie ze  schroniskiem, by  na  bieżąco 
obie strony miały informacje na temat jego 
stanu zdrowia, bądź szansę na rozwiązanie 
problemów, jeśli takie zaistnieją.
Starsze psiaki nie mają już tak dużego zapa-
su energii jak młode, więc wystarczają im 
krótkie przechadzki i nie potrzebują zbyt in-
tensywnych zabaw.
Więcej informacji znajdziesz na  stronie 
www.schroniskowbytom.pl. 
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Seniorzy, bierzcie kijki, 
chodźcie z nami

Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, zrzeszające biegaczy 
z Radzionkowa i okolic, regularnie organizuje również za-
jęcia z Nordic Walking. Tym razem, członkowie grupy za-
praszają seniorów do wspólnego „chodzenia z kijkami”.

Zajęcia będą się odbywały w październiku, listopadzie i grudniu 
w Bytomiu i Radzionkowie. Poprowadzą je Grzegorz Szeremeta, 
Magdalena Marędziak i Irena Janoszka.

W  Radzionkowie, grupa spotyka się przy placu zabaw 
na  księżej górze, o  godzinie 10.00. zajęcia zaplanowano 
na: 24 i 31 października, 7, 14, 21, 28 listopada oraz 5 grudnia.

Moda na Nordic Walking przywędrowała do nas ze Skandyna-
wii i europy Zachodniej. To prosta i bezpieczna forma aktyw-
ności fizycznej, która może poprawić nasze zdrowie, kondycję, 
samopoczucie, humor. Może także pomóc pozbyć się stresu, 
spalić kalorie, a na dodatek czyniąc to w grupie znajomych, zy-
skujemy poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Prawidłowe cho-
dzenie z kijami pozwala na aktywowanie do 90% mięśni, a jego 
największą zaletą jest prozdrowotny charakter. Dzięki atrak-
cjom, jakie daje uprawianie Nordic Walking (wędrówki po lesie, 
rajdy, wycieczki, zawody, spotkania) dodatkowo mobilizujemy 
się do aktywności fizycznej.

Więcej informacji można znaleźć na facebookowym profilu gru-
py Cidry Lotajom. 

Z radzionkowa…
do reprezentacji Polski

W poprzednim numerze Kuriera informowaliśmy o suk-
cesie uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionko-
wie. Karolina Siwakowska, Marta Wawer i Julia Gro-
chowska zostały powołane do reprezentacji Polski 
w beach tenisie, na mistrzostwa świata.

Przypomnijmy: Julia Grochowska z  klasy siódmej oraz Mar-
ta Wawer z klasy ósmej wzięły udział w mistrzostwach świata 
w beach tenisie w Barcelonie, w dniach 26-30 czerwca. W tur-
nieju deblowym do lat 14 zdobyły brązowe medale. Karolina Si-
wakowska z klasy ósmej poleciała z kolei na mistrzostwa świata 
juniorów do Moskwy, gdzie wraz z koleżanką, w deblu, uplaso-
wały się na 10 pozycji.
Jak uczennice radzionkowskiej podstawówki trafiły do  repre-
zentacji?
– Wszystko zaczęło się od naboru na zgrupowanie kadry w Spale – 
mówi Julia Grochowska. – Trener naszej szkoły polecił naszą trójkę 
selekcjonerce reprezentacji – Aleksandrze Adamskiej i dostałyśmy 
zaproszenie. Tam rywalizacja była bardzo duża, zawodnicy pre-
zentowali wysoki poziom – dodaje.
– Pojechałyśmy tam bez większych nadziei. Nie miałyśmy tremy, 
bo  i nasze oczekiwania nie były duże. Owszem, w tenisa ziemne-
go gramy w szkole, jednak beach tennis to inna dyscyplina. Dały-
śmy z  siebie wszystko, jednak kiedy na  koniec zgrupowania nas 
wyróżniono, a później powołano do kadry… byłyśmy zaskoczone 
– mówi Marta Wawer.

Beach tenis to dyscyplina, która łączy w sobie elementy tenisa 
ziemnego, siatkówki i badmintona.
– Gramy na  piasku. Zagrania są  nieco inne niż w  tenisie, dlatego 
czasem, zwłaszcza na  początku, trudno się przestawić. Najwięk-
sza różnica to  rakieta – ta  do  beach tennisa przypomina rakietę 
do pingponga, z tym że jest oczywiście większa i lżejsza niż ta kla-
syczna, do tennisa ziemnego – mówi Karolina Siwakowska.

Mimo sukcesu reprezentantki nie mają zamiaru spoczywać 
na laurach. Zimą będą kontynuowały treningi. Chcą w jak naj-
lepszej formie wejść w nowy rok. Uczennicom gratulujemy i ży-
czymy kolejnych znakomitych wyników. 

Uczennice z SP nr 2 reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Świata w beach tenisie. 
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„Cidry” zmagania na boiskach czwartej ligi rozpoczęły od pecho-
wej porażki 0:1 z beniaminkiem „Zniczem” w Kłobucku. Pechowej, 
bo radzionkowianie zaprezentowali się w tym meczu z dobrej stro-
ny, a decydującą o wyniku bramkę stracili w ostatniej minucie gry. 
Następny mecz, rozgrywany w  ramach „Dnia Sportowego Ruchu 
Radzionków”, podczas którego świętowano stulecie Klubu, z  in-
nym beniaminkiem „Dramą” Zbrosławice zdawał się potwierdzać 
tezę, że porażka w Kłobucku była tylko wypadkiem przy pracy. Gra-
jący efektownie radzionkowianie przy komplecie publiczności roz-
bili przeciwnika w stosunku 4:0 (dwie bramki strzelił Dawid Gajew-
ski, a po jednej Amine Boudguiga i Michał Szromek). Jednak wyjazd 
do Ornontowic na mecz z bardzo dobrze radzącym sobie wcześniej 
„Gwarkiem” wypadł blado, kończąc się porażką 1:3 (bramka: Boud-
guiga), co zepchnęło „Ruch” w dolne rejony tabeli. Marsz w górę 
rozpoczął się od meczu z rezerwą „Rakowa” Częstochowa, wygra-
nym przy Knosały 2:1 (gole Mateusza Pietrygi i Mikołaja Łabojko). 
Zwycięstwem po  dobrej grze 3:1 (bramki: Patryk Wnuk, Łabojko 
i  Boudguiga) w  wyjazdowym meczu z  „Przemszą” Siewierz żół-
to-czarni zakończyli serię wyjazdowych porażek, zapoczątkowa-
ną jeszcze w trzeciej lidze. Jednak w kolejnym meczu zremisowali 
przed własną publicznością z  RKS Grodziec 2:2. Tylko, a  może aż, 
bo „Cidry” przegrywały już 0:2, jednak gole Boudguigi i Gajewskie-
go w końcówce pozwoliły zachować punkt, przedłużając do trzech 
liczbę meczów bez porażki. Tydzień później „Ruch” wrócił do wy-

grywania przywożąc trzy punkty z Rudy Śląskiej, wynik 2:0 ze „Sla-
vią” (gole Kamila Kopcia i Łabojki), by jednak w ostatniej rozegranej 
kolejce przegrać po słabej grze ze „Śląskiem” w Świętochłowicach-
Lipinach 1:2 (bramka Gajewskiego). Te wyniki plasują „Ruch” na szó-
stym miejscu, jednak strata do  liderujących „Szombierek” Bytom 
wynosi już siedem punktów, a  w  najbliższej perspektywie przed 
podopiecznymi trenera Michała Majsnera mecze z drużynami wy-
przedzającymi ich w tabeli. 

Walka o trzecią ligę
KS „Ruch” Radzionków walczy o powrót do trzeciej ligi. Początek sezonu pokazuje jednak, że będzie to zadanie trudniejsze 
niż się można było spodziewać, a też grono zespołów deklarujących podobne aspiracje jest większe.

Wielka gala niebawem
17 października o godzinie 17.00 w Centrum Kultury „Karo-
linka” odbędzie się uroczysta gala 100-lecia „Ruchu” Ra-
dzionków. W imprezie wezmą udział zaproszeni goście 
oraz byli i obecni członkowie klubu.

W programie przewidziano m.in. otwarcie wystawy z okazji 
jubileuszu klubu oraz występy artystyczne. Więcej informacji 
można znaleźć w klubowym magazynie „Ciderland”, który jest 
dostępny do pobrania ze strony www.ruchradzionkow.com. 


