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VI DNI RADZIONKOWA – JAK SIĘ BAWILIŚMY

Fantastyczne święto miasta!

Tradycyjny korowód przeszedł ulicami Radzionkowa

Tegoroczne Dni Radzionkowa rozpoczęły się już 18 maja akcją „Polska
Biega” w Parku Księża Góra. W kolejnych dniach mieliśmy mnóstwo atrakcji
m.in. koncert zespołu Cisza Jak Ta, turniej judo (współorganizowany przez
UKS „Judo Radzionków”), kolejne edycje festynów rodzinnych: „CIDERFEST”
(współorganizowany przez parafię św. Wojciecha, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Ruch Światło-Życie i Młodzieżowy Ruch Apostolski) oraz VIII Integracyjny Festyn Rodzinny (organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych),
a także tradycyjnie już – koncerty zespołu „Mały Śląsk” z okazji Dnia Matki.
Amatorzy strzelania mogli spróbować swoich sił podczas IV Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu (współorganizowanych przez Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR). Miłośnicy gry w karty rywalizowali z kolei
w Turnieju Skata (współorganizowanym przez radzionkowski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), a osoby znające Radzionków „na wylot”, mogły zaprezentować swoją wiedzę w Turnieju Wiedzy
o naszym mieście (współorganizowanym przez radzionkowskie koło PTTK).
str. 4

Unijne dotacje dla Radzionkowa
Nasza gmina w ostatnim czasie pozyskała kolejne środki unijne. Zarząd
województwa śląskiego przyznał gminie Radzionków blisko 4,5 mln zł dofinansowania na rozbudowę ogrodu botanicznego oraz ponad 3,8 mln zł na
realizację projektu „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego
w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie”. Więcej o projektach piszemy wewnątrz numeru. 

SENIORALIA

Czas seniorów
12 sierpnia rozpoczynają się Senioralia, czyli cykl
spotkań adresowanych do najstarszych mieszkańców Radzionkowa.
Ich celem jest
integracja i aktywizacja środowiska mieszkańców
naszego miasta.
Patronat Honorowy nad imprezą
objął burmistrz
Radzionkowa
Gabriel Tobor.
Obchody rozpoczną się festynem na Księżej Górze, podczas którego wystąpi Jacek Kierok i zespół Progres.
Jednak Senioralia to nie tylko zabawa. Uczestnicy wezmą
także udział w wykładach. Pierwszy z nich „Profilaktyka
chorób związanych z wiekiem” wygłosi dr Katarzyna Klakla
– specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. „Powrót
do tradycji, czyli o domowym sposobie wyrobu cidra” – to
temat prelekcji Tadeusza Flaka, który do siedziby Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z pewnością
przyciągnie wielu zwolenników tradycji.
Jakie inne atrakcje czekają jeszcze na seniorów?
16 sierpnia odbędą się zajęcia tworzenia drzewa genealogicznego, które poprowadzi historyk Jarosław Wroński.
W piątek, 17 sierpnia Iwona Radoszewska z Creativehobby.pl poprowadzi zajęcia „Card making”, czyli tworzenia
kartek okolicznościowych. O godzinie 16.00 na Księżej
Górze odbędą się zawody gry w bule.
20 sierpnia seniorzy wezmą udział w szkoleniu z udzielania
pierwszej pomocy, za które odpowiadać będą PCK – Zarząd Rejonowy w Bytomiu oraz HDK „Skarbek”. Początek
o godzinie 18.30. Na zakończenie zaplanowano ognisko
i biesiadę przy muzyce akordeonowej.
Senioralia to projekt, którego realizacja jest efektem współpracy Urzędu Miasta z radzionkowskim oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz bytomskim Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. 
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Samorządowy projekt nowelizacji ustawy

Stawka większa niż 8 mld
Samorządy lokalne zwarły szyki i wspólnie przygotowały obywatelski projekt ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ten sposób chcą przywrócić równowagę
finansową swoich budżetów, zachwianą zmianami ustawowymi wprowadzonymi przez władze centralne. W maju br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Aby projekt trafił pod obrady
Sejmu, trzeba zebrać co najmniej 100 tys. podpisów popierających pomysł. Zbieranie głosów poparcia
potrwa do 5 października.
Potrzebne zmiany
W ostatnich latach rząd nie tylko wprowadził zmiany w ustawach, które w znaczny
sposób zmniejszyły dochody własne samorządów, ale jednocześnie obciążył je nowymi zadaniami i rozszerzył zakres dotychczas
realizowanych zadań bez odpowiedniego
zabezpieczenia ich finansowania. Samorządowcy podkreślają, że przyczyniło się to
do zachwiania równowagi finansowej tych
jednostek. Jak czytamy w uzasadnieniu
projektu ustawy: skutki tych zmian spowodowały łączny ubytek w dochodach gmin,
powiatów i województw w wysokości co najmniej 8 mld zł w skali roku, przy czym kwota
ta obejmuje tylko te zmiany ustaw, których
konsekwencje finansowe zostały oszacowane
w ocenie skutków regulacji, zawartej w uzasadnieniach projektów ustaw, albo w innych
opracowaniach rządowych, w tym zwłaszcza
sprawozdaniach i materiałach Ministerstwa
Finansów. (…) Najpoważniejsze negatywne
skutki finansowe dla gmin, powiatów i województw spowodowały zmiany w systemie
podatku dochodowego od osób fizycznych,
uchwalone w latach 2006 i 2007. Powstałe
w ten sposób ubytki w dochodach własnych
jednostek samorządu terytorialnego (JST) nie
zostały zrekompensowane, ponieważ w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST
z roku 2003 pominięto przepisy, które w poprzedniej wersji tej ustawy gwarantowały
rekompensowanie samorządom spadku dochodów własnych, będącego skutkiem zmian
w ustawach. Dlatego w niniejszym projekcie
proponujemy przywrócenie zasady rekompensowania takich ubytków w dochodach
własnych JST, zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi. Jest ona sformułowana analogicznie do przepisów zawartych w art. 19-27 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach JST
w latach 1999-2003.
Ponadto projektodawcy zakładają przesunięcie pieniędzy podatników w większym
stopniu, niż dotychczas, z budżetu centralnego do budżetu ich własnych gmin poprzez:

•
•
•
•

zwiększenie udziału gmin w podatku
PIT z 39,34% do 48,78%,
zwiększenie udziału powiatów w podatku PIT z 10,25% do 13,03%,
zwiększenie udziału województw
w podatku PIT z 1,60% do 2,3%,
wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na
terenie których występują prawnie
chronione obiekty lub obszary
o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe – ta zmiana spowoduje, że część funduszy ze środków
zwrotnych nie zostanie skierowana
razem z PIT-em do gmin podmiejskich, ale bezpośrednio do gmin,
które z racji terenów chronionych nie
mogą wydać pozwolenia na budowę
na tych terenach i uzyskać podatku
od nieruchomości.

W opinii projektodawców nowa idea niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków.
Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu:
projektowane zmiany przyniosą znaczące
efekty gospodarcze, ponieważ wszystkie
środki, które trafią z powrotem do samorządów gmin, powiatów i województw, zostaną
zainwestowane. Beneficjentami takiego rozwiązania będą nie tylko te społeczności, ale
także podmioty gospodarcze na ich terenie,
a przede wszystkim obywatele, dla których
będzie więcej miejsc pracy. Zainwestowanie
dodatkowych 8 mld zł przyniesie też wzrost
podatku VAT, który w całości wpływa do budżetu państwa (co najmniej 1,5 mld zł), jak
również wzrost wpływów z podatków dochodowych, które obecnie w większości zasilają budżet centralny, ale ważna ich część
stanowi dochody JST. Co więcej: projekt
ustawy nie rodzi skutków finansowych dla
całego sektora finansów publicznych, powoduje natomiast przesunięcie kwoty 8 mld zł
z budżetu państwa do budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, niwelując w następnych latach przesunięcia, jakie nastąpiły

w ciągu ostatnich 7 lat w odwrotnym kierunku: z budżetów JST do budżetu państwa.
Planowane przesunięcie, zwiększając poziom inwestycji lokalnych i regionalnych,
co wykazano powyżej, przyniesie także
dodatkowe wpływy do budżetu państwa,
zwłaszcza w podatku VAT, a pośrednio także
w podatkach dochodowych (PIT i CIT). Można oszacować, że w tych formach „wróci” do
budżetu centralnego kwota ok. 2 mld zł.
Co stanie się jeśli ustawa nie przejdzie?
Zdaniem członków Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej nastąpi spadek inwestycji w samorządach. Zagrożona będzie też
realizacja bieżących zadań własnych gmin,
powiatów i województw czyli de facto obsługa mieszkańców. 
Źródło:
www.stawka8mld.pl

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy
o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, tworzy 25 osób, reprezentujących interesy miast, miasteczek i wsi. Członkowie Komitetu
działają w jego ramach honorowo – jako obywatele wnoszący
projekt ustawy. Jednocześnie
są oni członkami władz statutowych, reprezentujących ogólnopolskie stowarzyszenia gmin
i powiatów. Inicjatywę tworzą
i popierają jednostki samorządu terytorialnego zrzeszonych
m.in. w Związku Miast Polskich,
Związku Powiatów Polskich,
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
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Targi pracy za nami
Ponad 600 ofert pracy stałej i krótkoterminowej
oraz ofert edukacyjnych czekało w tym roku na odwiedzających Targi Edukacji i Pracy, które 14 czerwca odbyły się w Centrum Kultury „Karolinka”. Ich
organizatorami byli: burmistrz miasta Radzionków
oraz pracownicy filii Młodzieżowego Biura Pracy
w Radzionkowie.
Tegoroczne targi odwiedziło 150 osób. Swoje oferty
przedstawiały firmy prywatne, Młodzieżowe Biura Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy i szkoły wyższe.
Łącznie 14 stanowisk wystawienniczych. Targom
towarzyszyły warsztaty prowadzone przez Joannę
Foryś z Młodzieżowego Centrum Kariery w Katowicach. W zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i wyboru zawodu uczestniczyła młodzież z Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.
Równolegle w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych odbywały się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które prowadził Dariusz Bakowski
z Klubu Pracy w Chorzowie. 

Przyjdź na mammografię
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie oraz radzionkowska firma NORMAN
Sp. z o. o. zapraszają wszystkie Panie w wieku
od 50 do 69 lat do udziału w darmowym cyfrowym
badaniu mammograficznym.
Mammobus będzie stał na terenie firmy NORMAN,
przy ulicy Sikorskiego 7, w dniach:
29 sierpnia (środa) w godz. 13.00-18.00
30 sierpnia (czwartek) w godz. 11.00-16.00
31 sierpnia (piątek) w godz. 8.00-15.00
Z darmowej mammografii mogą skorzystać panie
z roczników 1943-1962, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych. Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 32 278-98-96. 

Międzynarodowe
Targi Inwestycyjne EIRE 2012
Nasza gmina w czerwcu wzięła
udział w prestiżowych Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych EIRE
2012 w Mediolanie. Była to okazja do
prezentacji i promocji terenów inwestycyjnych wśród zagranicznych inwestorów. Nasze stoisko cieszyło się
sporym zainteresowaniem odwiedzających mediolańskie targi.
Udział w targach to część kolejnej
kampanii promocyjnej „Zainwestuj
w Radzionkowie – promocja terenów
inwestycyjnych Gminy Radzionków”,
realizowanej przez nasze miasto dzię-

ki pozyskanym dotacjom unijnym.
W ramach projektu powstaną jeszcze m.in. spoty: telewizyjny i radiowy. Zorganizowana zostanie także
konferencja ekonomiczna w Warszawie. Wysokość pozyskanych środków na realizację projektu wynosi
ok. 615 tys. zł. Dodajmy, że targi EIRE
w Mediolanie to jedna z największych
branżowych imprez w Europie. W tegorocznej edycji tej imprezy wzięło
udział około 500 wystawców. Targi
odwiedziło około 14 tys. osób. 

Siła marzeń – miasto na planie filmowym

Bezkonkurencyjni
Miło nam poinformować, że Radzionków awansował do drugiego etapu konkursu „Wakacyjna bitwa
miast”. Tym samym znalazł się w gronie 32 miejscowości, które będą walczyć o miejsce w ćwierćfinale.
W pierwszej rundzie wzięły udział 64 miasta województwa śląskiego, z których mieszkańcy wybierali
te najbardziej atrakcyjne. W zaciętej rywalizacji Radzionków okazał się bezkonkurencyjny i zdeklasował Orzesze, uzyskując 94 procent głosów. Ale to
nie koniec bitwy! W wielkim finale, który odbędzie
się 3 września, znajdzie się 8 miast, które zdobędą
największą liczbę głosów.
Aby zagłosować na Radzionków, należy wysłać sms
o treści DZM.RAD na numer 72355. Spośród biorących udział w głosowaniu, zostaną rozlosowane
atrakcyjne nagrody. Organizatorem konkursu jest
„Dziennik Zachodni” i portal naszemiasto.pl. 

Po raz kolejny Radzionków stał się planem filmowym. Tym razem w naszym
mieście kręcone były zdjęcia do nowego programu telewizyjnego „Siła marzeń”, który na antenie Telewizji Polskiej pojawi się już jesienią. Prowadząca
program Miłka Raulin odwiedza ciekawe miejsca na terenie Polski, gdzie można m.in. uprawiać sporty ekstremalne. 31 maja wybrała się do parku na Księżej
Górze, gdzie próbowała swoich sił na torze do down-hilla. Niewtajemniczonym
wyjaśniamy, że jest to jedna z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego, polegająca na indywidualnym zjeździe rowerem na czas po stromych, naturalnych
stokach. Po zakończonej jeździe rowerem Miłka Raulin udała się na spacer po
Radzionkowie, gdzie zapoznała się z innymi atrakcjami naszego miasta. 
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Fantastyczne święto miasta!

W tym roku dla publiczności zagrały zespoły Big Cyc i Skaldowie

dokończenie ze str. 1

Znalazło się również coś dla
naszych młodych piłkarek i piłkarzy, gdyż 4 czerwca miał
miejsce IV Integracyjny Turniej
Piłki Nożnej Dziewcząt (współorganizowany przez Stowarzyszenie Damy Radę), natomiast
9 i 10 czerwca młodzież miała
okazję powalczyć o Nagrodę
Burmistrza w turnieju piłki nożnej „CIDER Cup” (współorganizowanym przez Klub Sportowy
„Ruch” Radzionków). Członkowie
radzionkowskiej i rojczańskiej
sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
zorganizowali lot gołębi pocztowych z miejscowości Stare Czaple do Radzionkowa, a Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa
przygotowała i przeprowadziła
drugie radzionkowskie spotkanie z grami planszowymi „Gramy
z Inicjatywą”.
Z roku na rok obchody Dni Miasta nabierają coraz bardziej wyraźnych kształtów. W tym roku
w Radzionkowie mogliśmy podziwiać zagranicznych artystów,
którzy odwiedzili nasze miasto
w ramach „Międzynarodowego Festiwalu Par Folklorystycznych”. Po raz pierwszy festiwal
ten został zorganizowany w Polsce. Poprzednie edycje odbywały się w innych krajach Europy
i Ameryki Południowej. Uroczystym zwieńczeniem obchodów
Dni Radzionkowa był weekend
1-3 czerwca. W piątek tradycyjnie
już miał miejsce uroczysty korowód, który rozpoczął się na ulicy
Kużaja w Rojcy, a swoje rozwiązanie miał na Placu Letochów.
W korowodzie uczestniczyły

szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje, zespoły działające
w Radzionkowie, które swoimi
strojami, śpiewem stworzyły niepowtarzalną atmosferę. W sobotę 2 czerwca miała miejsce inauguracja występów artystycznych
na scenie przy Centrum Kultury
„Karolinka”. Na początku wystąpił big band Blue Walk. Godzinę
później na estradzie zameldował
się zespół Whysker’s, który rozgrzał widownię coverami największych artystów świata. Po
ich koncercie na scenę wszedł
zespół Full Light, który mocnym
brzmieniem zachęcał spacerujących do przyjścia pod scenę.
Charakterystycznym członkiem
zespołu był jego perkusista
– Marcel Różanka, który podrzucaniem pałek perkusyjnych
wzbudzał aplauz publiczności.
Ostatnim, który miał wystąpić
przed wielką gwiazdą – zespołem Big Cyc, był ash’n’becher
– pod tą wiele mówiącą nazwą
kryją się młodzi wykonawcy
mieszkający w Radzionkowie.
Grali ponad godzinę, znakomicie
bawiąc publikę. Komplementowali ich nawet artyści grupy Big
Cyc, którzy mieli okazję posłu-

chać kilku kawałków. Po zakończeniu koncertu ash’n’becher
prowadzącym, Ewelinie Taul
i Danielowi Ryciakowi, nie pozostało już nic innego jak zapowiedzieć gwiazdę wieczoru – Big
Cyc. Znani artyści nie zawiedli
publiczności wypełniającej po
brzegi plac przed Centrum Kultury „Karolinka”. Zagrali wszystkie swoje największe hity z płyt
„Facet to świnia”, „Rudy się żeni”
czy „Nasz PRL”.
Niedziela, 3 czerwca, jak co roku
była utrzymana w rodzinnym klimacie. Na scenie przy Centrum
Kultury „Karolinka” prezentowały się wszystkie grupy działające w „Karolince”, odbył się
też koncert galowy „Międzynarodowego Festiwalu Par Folklorystycznych”. Chyba największą
sympatię publiki zdobyła para
z Meksyku, a w szczególności
chłopczyk, który niczym dorosły
„gringo” starał się pokazać widowni piękno meksykańskiego
folkloru. O 19.00 na scenie pojawił
się dobrze znany z Radia Piekary,
zespół Bajery, który swoimi żywiołowymi piosenkami jeszcze
bardziej rozruszał tłum stojący
przed sceną, co było dobrą pro-

SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY

gnozą przed występem gwiazdy
wieczoru – Skaldów. Po zejściu ze
sceny Bajerów, prowadzący Andrzej Miś mógł już bez przeszkód
zapowiedzieć wielką gwiazdę
wieczoru, Skaldów – zwanych
polskimi Beatlesami. Dawało się
wyczuć, że publiczność czekała
na ten moment, gdyż od razu po
wejściu na scenę artyści zostali
powitani gromkimi oklaskami.
Grali wszystkie swoje szlagiery: „Wszystko mi mówi, że mnie
ktoś pokochał”, „Nie domykajmy
drzwi”, „Prześliczną wiolonczelistkę” czy „Wszystko kwitnie
w koło”. Tłum wypełniający po
brzegi plac przed „Karolinką” bawił się znakomicie, bez wyjątku
i młodzież, i starsi, wszyscy byli
zachwyceni. Po koncercie można
było jeszcze podziwiać piękny
pokaz sztucznych ogni, który był
zwieńczeniem tego wspaniałego weekendu.
Nie byłoby jednak tak udanych
„Dni Radzionkowa”, gdyby nie
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Są środki na ogród botaniczny! Z wizytą

sponsorzy, dzięki którym oferta
atrakcji Dni Radzionkowa z roku
na rok jest coraz bardziej rozbudowana. Dlatego wielkie podziękowania należą się sponsorowi
głównemu – firmie O&S Computer-Soft, a także pozostałym
sponsorom – firmom AG Rolbud,
Formind, PEC Bytom i Firmie
Siemens oraz partnerom: ALBA
Polska Sp. z o.o., Auto Centrum
Niezależny Serwis Volvo, Firma
Wielobranżowa Mateja Fabian,
Fresco, Hotel „Pałac Wiśniewski”,
Kabodos Sp. z o.o. Sp.k., NORMAN Sp. z o.o., OLMET Sp. z o.o.
Sp.k., Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart,
Relkas, Simply Market, Zakład
Budownictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu
Edward Hucz, Zakłady Mięsne
„H.A.M.” Spółka Jawna. Podziękowania należą się również patronom medialnym, którzy dbali
o promocję tegorocznych Dni
Miasta. Organizatorzy kierują
podziękowania do Telewizji Sfera, Radia Piekary, Gwarka oraz
Kuriera Radzionkowskiego. Wyrazy wdzięczności przekazujemy
również licznym organizacjom
pozarządowym, które organizując turnieje, zawody, koncerty
oraz festyny znacząco włączyły
się w świętowanie Dni Miasta.
Wszystko co dobre, szybko się
kończy niestety. Trwające cały
miesiąc VI Dni Radzionkowa są
już za nami. Dały nam mnóstwo
pozytywnych emocji i chyba
każdy „Cider” znalazł w nich coś
dla siebie. Pozostaje czekać na
kolejne Dni Miasta, które będą
już VII edycją i jestem przekonany, że dostarczą nam jeszcze
więcej niezapomnianych wrażeń, w końcu siódemka to liczba
szczęśliwa. 
Tomasz Nolewajka

Zarząd województwa śląskiego przyznał gminie Radzionków
blisko 4,5 mln zł dofinansowania
na rozbudowę ogrodu botanicznego.
Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy parku na Księżej Górze, co znacznie przyczyni
się do podniesienia atrakcyjności kompleksu, przyciągającego
już teraz amatorów pieszych
wędrówek i miłośników sportu.
Wniosek o dofinansowanie
ogrodu botanicznego został
złożony, gdy zastępcą burmistrza Radzionkowa był Krzysztof Kula. Całościowa koncepcja
zagospodarowania Księżej Góry
zakłada podział parku na trzy
główne strefy: sportową, par-

kowo-rekreacyjną i ekologiczną. W parku powstanie również
stacja ekologiczna ze specjalnym pawilonem edukacyjnym,
ścieżkami dla pieszych i rowerzystów.
Głównym celem projektu jest
ochrona unikalnych roślin, zachowanie różnorodności biologicznej, a także podniesienie
świadomości
ekologicznej
oraz wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu. Projekt ten
wspierany jest przez wiele osób,
a jego ambasadorem na szczeblu wojewódzkim jest radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
Andrzej Sławik. 
(mm)

Na falach zabawy
15 lipca przypadła czterdziesta rocznica zwodowania statku m/s „Radzionków”. Dla upamiętnienia
tego wydarzenia już po raz
czwarty Centrum Kultury
„Karolinka” wraz z Urzędem Miasta Radzionków,
zorganizowało Dni Morza,
które tradycyjnie cieszyły
się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Tegoroczne obchody rozpoczęły się 11 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
która przygotowała warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.
„Morskie opowieści” to hasło warsztatów, które 13 lipca odbyły
się w CK „Karolinka”. Przygotowano gry i zabawy integracyjne,
zjeżdżalnię „Pirat”. Instruktorzy prowadzili także zajęcia składania
statków z papieru. Następnie każdy z uczestników dokonał uroczystego wodowania swojej małej floty w specjalnym basenie.
Piątkowy wieczór upłynął przy dźwiękach szant. „Gdzie ta keja”,
„Hiszpańskie dziewczyny”, „Żegluj” – to tylko niektóre z pieśni żeglarskich, które można było usłyszeć podczas koncertu w Pizzerii
Soprano.
Pomysł na organizację Dni Morza w Radzionkowie zrodził się
w 2009 roku. Wtedy odbyło się spotkanie z Janem Wieczorkiem,
członkiem pierwszej załogi i Emilią Bacią – matką chrzestną m/s
„Radzionków”. Przypomnijmy, że statek przez wiele lat pływał po
Morzu Śródziemnym. Miał prawie 124 m długości i 17 m szerokości.
Rozwijał prędkość do 16 węzłów. Jego załoga liczyła 33 osoby. 
(mm)

u rektora
Przedstawiciele naszego
miasta 3 lipca spotkali
się w Krakowie z prof.
Karolem Musiołem, który
w tym roku kończy pracę
na stanowisku rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W spotkaniu udział wzięli:
Gabriel Tobor, burmistrz miasta,
jego zastępca Bernard Skibiński, Jarosław Wroński, kierownik
Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej i grupa
wokalna „Małego Śląska”.
Burmistrz Gabriel Tobor podziękował prof. Karolowi Musiołowi
za wspieranie miasta, spotkania
z młodzieżą, radzionkowskimi
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Przekazał
też na ręce profesora figurkę
św. Wojciecha – patrona
Radzionkowa, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności
w dalszym życiu zawodowym.
Na zakończenie spotkania
młodzi artyści Zespołu Pieśni
i Tańca „Mały Śląsk” wystąpili
z krótkim recitalem, zakończonym tradycyjnym „Sto lat”.
Przypomnijmy, że prof. Karol
Musioł pełnił funkcję rektora
UJ od 2005 roku. Jest to postać
wielce zasłużona dla naszego
miasta. To właśnie w Radzionkowie spędził swoje młodzieńcze
lata. Od kilku lat jest jednym
z dwóch Honorowych Obywateli Miasta Radzionków. 
(ŁK)
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Modernizujemy drogi
Zakończył się kolejny etap przebudowy ulicy Księżogórskiej
w Radzionkowie. Wykonana została podbudowa zasadnicza,
obejmująca uformowanie nasypu pod drogę, budowę sieci
kanalizacyjno-deszczowej i oświetlenia ulicznego. Trwają
również modernizacje innych radzionkowskich ulic.
Przypomnijmy, że budowa ulicy Księżogórskiej
jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Droga zostanie oddana do
użytku w listopadzie tego roku. To jednak nie
koniec inwestycji drogowych na terenie miasta.
W lipcu rozpoczęła się kompleksowa modernizacja ulicy Stoińskiego (na zdjęciu przekazanie placu
budowy).
– Prace obejmują przebudowę drogi wraz z siecią wodno-kanalizacyjną, wymianę nawierzchni i zamontowanie kratek odprowadzających wodę z jezdni. Na
chwilę obecną nie ma żadnych opóźnień, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem – zapewnia Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Obecnie ulica Stoińskiego nie jest skanalizowana. Przebudowa umożliwi
mieszkańcom posesji przyłączenie do kanału sanitarnego. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to 270 tys. złotych. Zostanie on w całości sfinansowany z budżetu gminy Radzionków.
Również w lipcu zakończyła się budowa połączenia ulicy Obrońców Pokoju
z ulicą Norwida. Do tej pory ulica Obrońców Pokoju była drogą „ślepą”, bez
przejazdu. Prace obejmowały budowę odcinka drogi o długości 22 metrów,
zjazdu łączącego obydwie ulice oraz zmianę organizacji ruchu. Inwestycja wyniosła 26 tys. zł – została sfinansowana z budżetu gminy. 
(mm)

Wspomnienie

śp.
Ignacy Tobor
15 czerwca 2012 roku zmarł lokalny patriota i działacz społeczny, Ignacy
Tobor. W latach 1954-1994 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Przerobu Wtórnych Metali Nieżelaznych „Wtórmet”. Z zaangażowaniem
i poświęceniem wykonywał swoje obowiązki. W pamięci współpracowników pozostanie jako życzliwy, sprawiedliwy i uczciwy przełożony.
Ignacy Tobor był radnym I i II kadencji odnowionego samorządu Radzionkowa. Przewodniczył Komisji Rewizyjnej RM, był członkiem Społecznej Rady SP ZOZ.
Angażował się w życie „małej ojczyzny”, pielęgnował jej dorobek. Był
aktywnym członkiem Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W ostatnich numerach „Kuriera Radzionkowskiego” przybliżał sylwetkę swojego dziadka, Józefa Szylera – zasłużonego mieszkańca
Radzionkowa. Był inicjatorem nadania imienia Ojca Ludwika Wrodarczyka jednej z radzionkowskich szkół.
Cześć Jego pamięci!

Industriada
w muzeum

Ponad 350 miłośników poprzemysłowego dziedzictwa przyciągnęła trzecia
edycja Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego, która 30 czerwca odbyła się
w Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.
Hasło tegorocznej imprezy brzmiało „Śląsk
łączy wszystkich”. Przybyłych do radzionkowskiego muzeum witali
przewodnicy,
ubrani
w tradycyjne, śląskie
stroje. Przybliżyli zwiedzającym proces produkcji chleba i jego
historię. Każdy z uczestników samodzielnie wybijał okolicznościową
monetę, którą wymieniał na kiełbasę, krupnioka, żurek, chleb ze
smalcem i ogórkiem lub
ciasto.
O godzinie 15.00 rozpoczęła się część artystyczna. Jako pierwszy
na scenie pojawił się
Zespół Dziecięcy „Kropelka” z Katowic z pokazem tanecznym. Kolejną
atrakcją wieczoru był
koncert Bernadetty Kowalskiej. Artystka zorganizowała również konkurs plecenia wianków
z żywych kwiatów, który

cieszył się zainteresowaniem, zarówno wśród
dorosłych, jak i dzieci.
Na koniec wystąpiła Bożena Związek, która zaprezentowała repertuar
piosenek
lwowskich
i tradycyjnych przyśpiewek.
Atrakcji nie zabrakło
również dla najmłodszych, którym udostępniono nowy plac zabaw
oraz
przygotowano
wiele gier i zabaw integracyjnych. Radio Katowice zorganizowało
konkurs wiedzy o Szlaku Zabytków Techniki,
Muzeum Chleba i zawodzie piłkarza. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowe
koszulki i czapki.
Przez cały dzień Liga
Kobiet Nieobojętnych
zbierała fundusze na
pomnik upamiętniający
Karin Stanek, piosenkarkę bigbitową pochodzącą z Bytomia. 
(mm)
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Spiżowy Jorg – nominacja
Firma Tanquid Polska Sp. z o.o. z Radzionkowa otrzymała nominację do nagrody Spiżowy Jorg, przyznawanej przedsiębiorstwom,
które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Radzionkowa.
Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 25 sierpnia w ogrodach Pałacu w Brynku podczas dorocznej gali tarnogórskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
Tanquid Polska Sp. z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych w kraju
terminali przeładunkowych. Działalność bazy paliw polega na przyjmowaniu, magazynowaniu i wydawaniu produktów przerobu ropy
naftowej. Dodatkowo terminal przystosowany jest do magazynowania komponentów do biopaliw oraz dodawania ich bezpośrednim
systemem do benzyn lub oleju w trakcie ładowania autocystern lub
cystern kolejowych. 

Rozrywkowe lato
Zachęcamy wszystkich, aby również w drugiej połowie lata skorzystali z oferty, która przez wakacje cieszy się sporym zainteresowaniem
mieszkańców. 18 sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
do udziału w V Mistrzostwach Radzionkowa w Pływaniu. Natomiast
w sobotę, 25 sierpnia odbędzie się pokaz szermierki w wykonaniu
dzieci. CK „Karolinka” również zaprasza do udziału w atrakcjach przygotowanych zwłaszcza dla najmłodszych. Szczegóły na stronie: www.
karolinka.art.pl
„Mazanki”– to tytuł warsztatów plastycznych, które organizuje biblioteka. Zajęcia odbędą się 21 i 28 sierpnia w godzinach od 11.00 do 12.00. 

W kadrze zatrzymany
Do 30 września można nadsyłać prace na
konkurs fotograficzny „Radzionków w kadrze zatrzymany”
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
•• Reportaż lub zdjęcie reporterskie;
•• Nasze Miasto;
•• Dni Radzionkowa.
Zdjęcia mogą być wykonane na papierze fotograficznym
(minimalny format: 20 x 30) lub techniką cyfrową (minimalna rozdzielczość 2560 x 1712). Każdy uczestnik może zgłosić
maksymalnie sześć fotografii w każdej kategorii (w kategorii „reportaż” można zgłosić 10 zdjęć).
Fotografie standardowe należy składać bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim, w referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej. Zdjęcia wykonane techniką cyfrową
można również przesłać na adres: foto@radzionkow.pl lub
dostarczyć do siedziby UM Radzionków na płycie CD/DVD.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: akcesoria fotograficzne i podręczniki do fotografii. Szczegółowy
regulamin jest dostępny na stronie www.radzionkow.pl.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Radzionków. 

Wspominając radzionkowskiego „lewanta” cz. III
W poprzednim numerze Kuriera zamieściliśmy II część artykułu Waldemara Bałdy o statku m/s „Radzionków”. W bieżącym numerze publikujemy ostatni fragment.
W 1998 roku statek wystawiono na sprzedaż
jako jednostkę zużytą i nieekonomiczną.
Okazało się jednak, że najpoważniejszy kontrahent zainteresowany był kupnem leciwej
konstrukcji nie na złom, ale w celu dalszej
eksploatacji. Nabywca – kompania Adoulis
Shipping & Marine Cargo LLC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przemianowała
wtedy „Radzionków” na „Mareeg” i zarejestrowała 10 kwietnia 1998 r. pod banderą
środkowoamerykańskiego państwa Belize
– jego portem macierzystym stało się Belize City. Ten sam armator po dwóch latach
(27 stycznia 2000 r.) dokonał kolejnej zmiany: nadał statkowi nazwę „Polymok” (często zresztą używaną przez Adoulis Shipping
& Marine Cargo LLC: nawet teraz istnieje
masowiec „Polymok”) i wpisał go na listę
morskich transportowców karaibskich wysp
St. Vincent i Grenadyny, by po niedługim czasie przenieść pod banderę Panamy. W ten
sposób dawny „Radzionków” dwukrotnie
zyskiwał nowe porty macierzyste: najpierw
Kingstown, potem Panamę.

Wszystkie zmiany dyktowane były zawsze
tym samym: im państwo egzotyczniejsze,
tym opłaty niższe – wymagania techniczne
zaś, stawiane rejestrowanym w nim frachtowcom, bardziej liberalne… Gwoli ścisłości
zaznaczyć jednak trzeba, iż są źródła, które
podają, że jako „Polymok” motorowiec był
własnością armatora o nazwie Polymok
Shipping Line; ze względu na brak dokładniejszych danych trudno tę wiadomość zweryfikować – nie jest zresztą wykluczone, że
ewentualne Polymok Shipping Line były po
prostu taką samą spółką-córką Adoulisa, jak
kiedyś POL-Levant – Polskich Linii Oceanicznych.
W 2004 r. arabski armator pozbył się definitywnie statku – na rzecz państwowej firmy
żeglugowej z Korei Północnej. W barwach
kraju Kim Dzong Ila powstały w Szczecinie
drobnicowiec krótko pływał pod starą nazwą „Polymok”, by 31 października otrzymać
miano „Hero I”. Jego służba w bastionie idei
Dżucze nie trwała już długo: na początku
2006 r. statek wyruszył w ostatni rejs do In-

dii. Do celu, portu Mumbai (znanego w polszczyźnie jako Bombaj; nazwa Mumbai
jednak, o czym warto wiedzieć, przestała
obowiązywać w Indiach w 1995 r.) dotarł
w kwietniu – i wtedy rozpoczęto cięcie blach
jego kadłuba na złom. Ostatnim beneficjentem statku była firma Buoy Shipping Agency.
Tak skończyły się długie, 35-letnie dzieje
drobnicowca zadedykowanego śląskiemu
miastu z okazji 100-lecia jego najważniejszego zakładu pracy – kopalni węgla kamiennego.
Waldemar Bałda
Waldemar Bałda – krakowski dziennikarz
(„Tempo”, „Gazeta Wyborcza”, „Przekrój”,
„Dziennik Polski”), w wolnych chwilach autor
prozy („Miniatury bez morału”, Rzeszów
2008), zainteresowany historią („100 lat
krośnieńskiej straży pożarnej”, Krosno 1989,
„Dzieje krośnieńskiej straży pożarnej”,
Krosno 1996, „Zawsze pod sztreką”, Kraków
2001) i etnologią („Barwy festiwalu”, Rzeszów
2011).
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VI Street Art
Festival 2012
Na przełomie sierpnia i września po raz szósty odbędzie się Street
Art Festival. Po dłuższej przerwie festiwal wraca do Radzionkowa. W sumie trzy dni z warsztatami, koncertami, a nawet z kinem pod chmurką.
Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach festiwalu jest
wolny. A program wygląda następująco:
31.08.2012
Godz. 21.00. Wielkie Salsowanie przed Centrum Kultury „Karolinka” –
warsztaty salsy;
Godz. 21.30. Kino Karolinka w ramach VI Street Art Festival proponuje
seans filmowy „pod chmurką”.
1.09.2012
Godz. 14.00 – 18.00 warsztaty:
- DJ-ki – prowadzenie DJ Olsen;
- Free Style’u – prowadzenie Piotr Gawenda;
- Tańca nowoczesnego – prowadzenie Kamil Guzy.
2.09.2012
Godz. 16.00. Występy grup tańca nowoczesnego;
Godz. 16.30. Pokazy Free Style i DJ-ki, Taneczne;
Godz. 17.00. Występ zespołów ash’n’becher, FlashBack, Rotting;
Godz. 20.30. Występ zespołu Oberschlesien;
Godz. 22.30. Zakończenie imprezy.
Wstęp wolny!

Podsumowanie wakacji

W czasie wakacji w Centrum Kultury „Karolinka” niemal każdego dnia organizowane były spotkania, warsztaty i projekcje kinowe dla wszystkich, którzy
wakacje spędzali w domu. W poniedziałki odbywały się warsztaty tańca
nowoczesnego i towarzyskiego, we wtorki warsztaty plastyczne, obejmujące
techniki quinllingu oraz filcowania wełny. Natomiast w środy w „Karolince” odbywały się warsztaty gry na gitarze. W czwartki na deser Kino „Karolinka” zapraszało na wakacyjne projekcje filmowe.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Poza Europą

… Mogę w końcu głęboko oddychać
I tak niczym nieskrępowana
Już nie biegnę
Lecz spokojnie idę
W stronę Nieba…

Centrum Kultury „Karolinka” i Magdalena Barbara Bosek zapraszają w piątek, 28 września o godz.
19.00 na wernisaż wystawy zdjęć pod tytułem „Poza
Europą” oraz spotkanie autorskie, promujące nowy
tomik poezji „Po drodze do nieba”.
Wystawa obejmuje zdjęcia autorstwa Magdaleny
B. Bosek z podróży po Afryce Południowej, Bliskim
i Dalekim Wschodzie. Ekspozycja będzie dostępna
do końca października w galerii „Mozaika” działającej w Centrum Kultury „Karolinka” w godzinach od
9.00 do 19.00 (za wyjątkiem weekendów).
Wstęp na wystawę i spotkanie autorskie jest wolny. 

Nabór na zajęcia

W Centrum Kultury „Karolinka” ruszają zapisy
na zajęcia w roku szkolnym 2012/2013. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 31 sierpnia do biura
Impresariatu. Można ją także pobrać ze strony internetowej www.karolinka.art.pl (zakładka „zajęcia
stałe”) lub osobiście w Impresariacie (pokój nr 9)
w godzinach od 8.00 do 16.00. Tryb ten dotyczy
wszystkich uczestników zajęć, również tych, którzy
uczestniczyli już w zajęciach w semestrze od lutego
do czerwca 2012 i planują kontynuację zajęć w nowym semestrze.
Oferta zajęć obejmuje:
• ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „MAŁY ŚLĄSK” (od 7 roku
życia);
• MAŁA RYTMIKA – z elementami języka angielskiego – dzieci w wieku od 3 do 4 lat;
• RYTMIKA – dzieci w wieku od 4 lat (ukończone)
do 6 roku życia;
• MAŁA PASJA – dzieci w wieku od 6 lat (ukończone) do 10 roku życia;
• BALET – dzieci w wieku od 5 do 7 lat;
• PASJA – dzieci w wieku od 10 do 12 lat;
• BEZ NAZWY – młodzież w wieku od 13 do 15 lat;
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE – przedział wiekowy od 7
do 15 roku życia;
• NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE / PIANINIE – zajęcia indywidualne;
• NAUKA GRY NA GITARZE – zajęcia indywidualne;
• NAUKA GRY NA AKORDEONIE – zajęcia indywidulne;
• WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO –
młodzież (od 13 roku życia) i dorośli – zajęcia dotyczą m.in. papieroplastyki, pracy z filcem, etc.
We wrześniu odbędą się spotkania organizacyjne
dla osób zgłoszonych do udziału w wybranych zajęciach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 286-64-54 wew. 21 w godzinach od
8.00 do 16.00. 
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W końcu się udało. Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
„Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza
technicznego w Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie”. Mowa o dotacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Priorytet IV Kultura; Działanie 4.1. Infrastruktura kultury).
Po kilku latach oczekiwania na liście projektów
rezerwowych (na pierwszym miejscu) udało się
dzięki oszczędnościom w ramach Działania 4.1. Co
prawda, dotacja jest niższa niż zakładał wniosek
(wnioskowano o ponad 5,5 mln zł, otrzymano ponad 3,8 mln zł), ale najważniejsze, że remont sali w
końcu dojdzie do skutku. Wszystko wskazuje na to,
że już na początku roku 2013, po podpisaniu umowy
z Marszałkiem Województwa Śląskiego i przeprowadzeniu procedur przetargowych na realizację
poszczególnych prac, modernizacja wreszcie się
rozpocznie.
A tak, mniej więcej, sala będzie wyglądać po zakończeniu prac modernizacyjnych (wizualizacje). 

Remont sali
widowiskowej
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Integracja po łotewsku

PISZĄ DO KURIERA

Przenoszenie
siedlisk roślinnych
W Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie ruszają prace
związane z przenoszeniem około 2 ha zbiorowisk roślinnych
z obszaru Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”
w Pyrzowicach oraz 20 chronionych gatunków roślin. Są one
zagrożone w wyniku planowanej inwestycji – budowy nowej drogi startowej w MPL „Katowice”. Decyzję o przeniesieniu zbiorowisk i roślin podjął Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach.

Sześcioosobowa grupa młodzieży z Zespołu
Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie pod opieką Katarzyny Kachelskiej, Natalii Tobor i Hanny Janoty, odbyła w kwietniu podróż do
Łotwy. Młodzież zwiedziła Rygę, podziwiała krajobrazy nadbałtyckiego kraju, a przede wszystkim nawiązała nowe przyjaźnie.
Celem wyjazdu było poznanie kultury, historii i
codziennego życia w Łotwie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z historii, geografii, fizyki, a także
w lekcji języka łotewskiego. Podczas całego pobytu
młodzież przygotowywała się do kończącego projekt koncertu, w którym międzynarodowe grupy
prezentowały swoje regionalne tańce oraz wspólnie zatańczyły tańce łotewskie. Bogaty program
przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły
w Vecpiebaldze oraz atmosfera przyjaźni i sympatii,
czynią tę podróż niezapomnianym przeżyciem.
Wyjazd był możliwy dzięki programowi Comenius
,,My country through your eyes and through mine”,
w ramach którego uczniowie radzionkowskiego
technikum odwiedzili już szkoły z Cypru, Bułgarii,
a także gościli u siebie członków projektu. 

Wychowawca roku
Ewa Mann, nauczycielka z Zespołu Szkół TechnicznoEkonomicznych w Radzionkowie, została wyróżniona
w ogólnopolskim konkursie „Wychowawca Roku
2012”. Tym samym, znalazła się w zaszczytnym gronie
16 nauczycieli, którzy wzięli udział w uroczystej gali
z okazji Dnia Szkoły bez Przemocy w Pałacu Prezydenckim.
– To ogromne wyróżnienie – mówi Ewa Mann, która
w ZSTE uczy wiedzy o kulturze.
Łącznie pani Ewa zdobyła 2930 głosów. Z rąk Bronisława Komorowskiego otrzymała nagrodę w wysokości
1500 zł. Na co ją przeznaczy?
– We wrześniu wspólnie z moją klasą wybierzemy się na
pizzę i lody – zapowiada pani Ewa.
Konkurs był organizowany w ramach czwartej edycji
programu „Szkoła bez przemocy”. 
(mm)

Ogród Botaniczny w Radzionkowie
powstał
w 2010 roku. Zajmuje
obszar o powierzchni
około 16 ha. Położony
jest na obszarze Księżej
Góry. Obejmuje tereny
o dużym zróżnicowaniu fitosocjologicznym,
jak grądy, łęgi, siedliska
wodne i szuwarowe, łąki
świeże oraz psammofilne i kserotermiczne,
a także nieużytki po
eksploatacji wapienia
i pola uprawne. Daje to
możliwość
tworzenia
ekspozycji roślinnych
o zróżnicowanym charakterze siedliskowym,
co będzie bardzo cenne
dla tworzenia zespołów
kolekcji ex situ roślin
zagrożonych, rzadkich
i chronionych z różnych
stanowisk naturalnych.
Rośliny, w przeciwieństwie do zwierząt, nie
mogą szybko zmienić
siedliska w razie jego
zagrożenia i są przez to
bardziej narażone na zagładę. Dlatego, w przypadkach
bezpośredniego lub pośredniego
zagrożenia
siedliska,
można zastosować metodę czynnej ochrony
przyrody, jaką jest metaplantacja, czyli przenoszenie osobników z terenów, na których ich
istnienie jest zagrożone,
na stanowiska zastępcze lub przenoszenie
całych zbiorowisk roślinnych wraz z fragmentem gleby.

Przenoszenie rzadkich
i chronionych gatunków
roślin oraz zbiorowisk
roślinnych, będących ich
siedliskiem to ostateczny środek ochrony. Jest
to dopuszczalne tylko
wtedy, gdy inne możliwości kompensacji, czy
ograniczenia negatywnego oddziaływania na
przyrodę, zostały wykorzystane.
Przenoszenie
zbiorowisk roślinnych będzie
związane z powstaniem
nowej infrastruktury na
terenie OB w Radzionkowie i z pracami budowlanymi oraz wzmożonym
ruchem w czasie prac
budowlanych i transportowania
roślinności. Siedlisko zastępcze
powstanie w miejscu
nieużytku porośniętego
nawłocią na Księżej Górze oraz częściowo na
polach uprawnych, czyli
na obszarach o niewielkiej wartości przyrodniczej. Decyzję o lokalizacji siedliska zastępczego
podjęto po dokładnych
badaniach w miejscu
obecnego występowania zbiorowisk i w potencjalnych miejscach
docelowych.
Prace związane z budową
infrastruktury
rozpoczęły się w lipcu
2012 roku. Ich zakończenie jest planowane
na listopad 2012. Wtedy
rozpocznie się przenoszenie roślinności.
Planowane jest przenie-

sienie 1,5 ha zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, 0,2 ha suchych
wrzosowisk oraz górskich i 0,3 ha nizinnych
torfowisk zasadowych
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
oraz torfowisk przejściowych i trzęsawisk.
Są to cenne zbiorowiska
wskazane do ochrony
przez Unię Europejską.
Koszty
przenoszenia
zbiorowisk roślinnych
ponosi inwestor, czyli Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W związku z prowadzonymi intensywnie
robotami budowlanymi, wystąpią pewne
niedogodności odczuwalne przez radzionkowian, a w szczególności mieszkańców oraz
odwiedzających teren
Księżej Góry. Uciążliwości te w niedalekiej przyszłości zrekompensowane zostaną widokiem
barwnie
kwitnących
łąk, które pojawią się na
terenie Ogrodu. Należy przy tym podkreślić,
że niezbędna wycinka
drzew oraz wzmożony
ruch ciężkich pojazdów,
ograniczane będą do
minimum. 
Magdalena Maślak
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Ogrody
botaniczne świata

Finał konkursu wraz z wręczeniem nagród, odbył się w Sali Sesyjnej Urzędu
Miasta Radzionków

Utworzenie w 2010 roku ogrodu botanicznego na Księżej Górze postawiło Radzionków w jednym szeregu z wieloma miastami na całym świecie, które postawiły na ochronę
przyrody. Ochrona zagrożonych wyginięciem poszczególnych gatunków roślin oraz całych ich zbiorowisk jest bowiem jednym z najważniejszych celów funkcjonowania
ogrodów botanicznych, również tego w Radzionkowie.
Aby radzionkowski ogród również stał się lokalnym centrum ochrony przyrody, nauki, edukacji i rekreacji, potrzeba
jeszcze sporo pracy, ale już dziś zauważalny jest jego rozwój
– oprócz istniejącego siedliska muraw napiaskowych lada
moment w ogrodzie powstanie zastępcze siedlisko dla wilgotnych łąk i torfowisk, które trafią tu z rozbudowywanego
lotniska w Pyrzowicach. Ogród otrzyma też środki finansowe na budowę ośrodka edukacji ekologicznej, w ramach
którego już od kilku lat odbywają się warsztaty terenowe
dla dzieci i młodzieży.
Młody radzionkowski ogród chce czerpać najlepsze wzorce od starszych „braci” – liczne ogrody botaniczne, zarówno w kraju, jak i za granicą, są niejednokrotnie ciekawymi
obiektami do zwiedzania. Chcąc zainteresować młodzież
tą tematyką, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Radzionków zorganizował konkurs literacki nt. „Ogrody Botaniczne Świata”. Swoje prace nadesłali uczniowie Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, którzy opisali m.in. ogrody w Londynie,
Berlinie i Miami, a także z fantazją rozwodzili się nad bajkowym urokiem bogactwa egzotycznych roślin zebranych
w ogrodach botanicznych. Finał konkursu, wraz z uroczystością wręczenia nagród, odbył się 7 maja w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta Radzionków. Laureatami konkursu zostały
uczennice radzionkowskiego gimnazjum: Katarzyna Saczuk (1 miejsce), Dagmara Wysocka (2 miejsce) oraz Karolina
Napieraj (3 miejsce). Prace zwyciężczyń oraz pozostałych
uczestników konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.eko.radzionkow.pl 
Michał Gwóźdź
Obok publikujemy pracę Katarzyny Saczuk, która w konkursie
zajęła pierwsze miejsce.

Pamiętajcie o ogrodach
Jednym z elementów przyrody
ożywionej jest człowiek. Może
to właśnie świadczy o tym,
dlaczego od najdawniejszych
czasów mamy ochotę obcować
z przyrodą i odkrywać jej największe tajemnice.
W czasach prehistorii ludzie spali
pod gołym niebem w prowizorycznych szałasach z gałęzi i liści
drzew. Kontakt z przyrodą był
normą. W późniejszych etapach
rozwoju cywilizacji powstawały
domy z kamieni, cegieł i betonu.
Było ich coraz więcej, aż stworzyły pierwsze miasta, miejsca, które
w teraźniejszych czasach niszczą
przyrodę i maskują jej naturalne
piękno. Powstało wiele betonowych dróg, które pozbawiają szansy na życie roślin, znajdujących
się wcześniej w ich miejscu. Cała
planeta w wielkim stopniu jest
„zabetonowana”, czego przyczyną jest właśnie rozwój cywilizacji.
W związku z tym na świecie jest
coraz mniej miejsc nietkniętych
ręką człowieka. Na szczęście już
w IV w. p. n. e. Arystoteles zadbał
o nasze dobro i utworzył pierwsze
miejsce, zwane później ogrodem
botanicznym, służące do uprawy
roślin różnych stref klimatycznych,
przechowywania roślin gatunków
chronionych, prowadzenia badań
naukowych i edukacji.
Rzymianie przejęli kulturę ogrodniczą z podbitej Grecji i Egiptu.
Rzymskie domostwa posiadały
w swej wewnętrznej części perystyl ogrodowy, gdzie uprawiano, obok roślin ozdobnych, także
rośliny przyprawowe i lecznicze.
W Rzymie istniały także ogrody publiczne. Ludzie pracujący
w rzymskich ogrodach posiadali
bogatą wiedzę ogrodniczą, potrafili ozdobnie formować i szczepić drzewa, uprawiać różne rośliny użytkowe i ozdobne. Kultura
ogrodnicza szybko rozprzestrzeniła się po całej Europie. Pierwsze
ogrody Europy powstały w Salerno, Wenecji, Pizie, Florencji, Padwie, Lejdzie, Lipsku, Heidelbergu,
Oxfordzie i Moskwie.
W Polsce część istniejących dziś
ogrodów botanicznych powstała

z przekształcenia wcześniejszych
ogrodów lekarskich. Pierwszymi
ogrodami polskimi, które można
uznać za botaniczne, były ogrody królewskie. Obecnie w Polsce
istnieje 31 instytucji uznanych za
ogrody botaniczne, w tym 11 typowych ogrodów botanicznych oraz
ogrody specjalistyczne: 7 ogrodów
roślin leczniczych, 16 arboretów
i 2 palmiarnie. Wszystkie te ogrody
zrzeszone są w organizacji o nazwie Rada Ogrodów Botanicznych
w Polsce, która koordynuje ich
działalność.
Najważniejszym zadaniem wszystkich ogrodów botanicznych jest
prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej na różnych poziomach. Są one także ważnymi
centrami edukacji ekologicznej.
Prócz funkcji dydaktycznych i edukacyjnych do głównych zadań,
zarówno typowych ogrodów botanicznych, jak i arboretów oraz
ogrodów roślin leczniczych, należy
udział w ochronie różnorodności
biologicznej. To zadanie wykonuje
się poprzez badania nad gatunkami zagrożonymi i ginącymi na
ich naturalnych siedliskach. Dzięki
ochronie ex situ (ochronie gatunków chronionych) uratowano już
przed całkowitym wymarciem
kilka gatunków z flory Polski, np.
warzuchę polską, skalnicę błotną i marsylię czterolistną. Piękno
plenerów ogrodów botanicznych
wykorzystuje się do organizacji
wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i poetyckich, przez co
ogrody stały się ważnymi ośrodkami kulturalnymi.
Dzięki ogrodom botanicznym,
ludzie, chcący obcować z przyrodą, wyrwać się ze świata spalin,
samochodów, dróg i wieżowców,
wcale nie muszą daleko szukać.
To właśnie w ogrodzie możemy
się relaksować, jak i rozerwać po
ciężkim dniu, jednocześnie robiąc
przysługę naszym oczom i uszom,
które, choć nie zawsze jesteśmy
tego świadomi, domagają się odpoczynku od „skompteryzowanego świata”, w którym na co dzień
żyjemy. 
Katarzyna Saczuk
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Sukces oparty na pracy
i konsekwencji
Koniec roku szkolnego 2011/2012 stał się
faktem. Z ostatnim dzwonkiem uczniowie
udali się na zasłużone wakacje, a w szkole
jest cicho i pusto…
Zakończony rok szkolny w radzionkowskim Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka obfitował w liczne sukcesy uczniów i nauczycieli. To zdolności i pracowitość
tych pierwszych oraz zmysł pedagogiczny, poświęcenie
i ofiarność tych drugich, okazały się swoistą przepustką, biletem do sukcesu, który stał się udziałem naszego
Gimnazjum. 31 laureatów w konkursach przedmiotowych
i olimpiadach wiedzy, jedna finalistka, 9 wyróżnień, liczne
opisywane na szkolnej stronie internetowej sukcesy artystyczne, sportowe i organizacyjne, to tylko niektóre – te
najbardziej medialne – osiągnięcia naszej szkoły.
Nie należy w tym miejscu zapominać o tych małych, indywidualnych sukcesach pojedynczych uczniów, które dla
nich były znaczącymi osiągnięciami, dającymi im motywację do dalszej nauki.
Każdym z tych sukcesów szkoła się cieszyła, każdy z nich
przynosił nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
Z końcem roku szkolnego robi się różnorodne zestawienia i podsumowania. W tym miejscu pokuszę się o kilka
liczb, które najlepiej oddają efekty naszej pracy i nauki.
Z 346 uczniów, którzy uczęszczali do radzionkowskiego Gimnazjum promocję z wyróżnieniem uzyskało
80 uczniów – 23,12% (taką promocję uzyskuje uczeń, który
uzyskał średnią ocen min. 4,75 i zachowanie co najmniej
bardzo dobre). Gimnazjum, ukończyło 104 uczniów wśród
których znalazło się 38 uczniów (36,54%) kończących
szkołę z wyróżnieniem. Spośród tej liczby 23 uzyskało
tytuł ABSOLWENT PRIMUS INTER PARES uzyskując średnią ocen powyżej 5,10. Pochwalę się też sukcesem, który
wskazuje na bardzo dobrą trzyletnią pracę z tegorocznymi absolwentami. Tym sukcesem są wyniki tegorocznego
egzaminu gimnazjalnego, który po raz pierwszy odbył się
wg nowej formuły i liczył aż sześć części. Średnie procentowe wyniki z tegorocznego egzaminu w naszym gimnazjum są wyższe w każdej części od tych uzyskiwanych
w powiecie tarnogórskim, województwie śląskim czy też
w kraju (podobnie wysokie wyniki egzaminu były także
na ubiegłorocznym egzaminie gimnazjalnym – 2011).
Na koniec wypada mieć marzenia, aby rok szkolny
2012/2013 był dla uczniów i nauczycieli radzionkowskiego
Gimnazjum równie dobry w osiąganiu wyników, jak ten,
który właśnie został uroczyście zakończony. 
M.N.

NAPISZ DO KURIERA
Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w październiku.
Zachęcamy do przesyłania informacji na adres: kurier@radzionkow.pl w terminie do 15 września. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. 

PISZĄ DO KURIERA

Letni obóz na Mazurach
Uczniowie z radzionkowskich szkół wrócili z obozu
letniego organizowanego w Lidzbarku Welskim. Podczas bardzo aktywnego wypoczynku na Mazurach, 55
uczniów poznało uroki pięknego miasteczka, przez
które przepływa rzeka Wel.

Miejscem naszego zakwaterowania był ośrodek „Pod Lipami”, leżący nad jeziorem Welskim. Pierwszymi zajęciami nad wodą była
nauka pływania na kajakach. Początki nauki, jak zwykle, były trudne, ale po niedługim czasie wszyscy potrafili „kierować” kajakiem
i bezpiecznie pływać po jeziorze.
Zdobyte umiejętności kajakarskie
przydały się podczas całodziennego spływu rzeką. Mimo wielu przeszkód znajdujących się po drodze,
przepłynęliśmy bez problemów
zaplanowaną trasę. Kolejną wielką
atrakcją była wycieczka do Torunia.
Tutaj zwiedziliśmy zamek krzyżacki oraz stare miasto. Uczestnicy
wycieczki mieli okazję poznać kilka bardzo ciekawych legend toruńskich i oczywiście kupić słynne
„Katarzynki”. Podczas obozu dla
chłopców najważniejsze były me-

cze piłki nożnej i zawody sportowe.
Dziewczęta chętnie uczestniczyły
w zajęciach tanecznych. Jednak
największą atrakcją na naszym
obozie była plaża i kąpielisko miejskie ze zjeżdżalnią. W tym miejscu
podczas upałów było zawsze fajnie
i przyjemnie.
Niestety, nasz obóz dobiegł już
końca, ale pozostały wspomnienia i piękne zdjęcia. W imieniu organizatora letniego wypoczynku
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Radzionkowie, dziękuję wychowawcom: Pani Katarzynie Krzyszpin, Pani Magdalenie
Wilczek, Pani Małgorzacie Wilczek, Panu Krzysztofowi Nocoń
oraz wszystkim uczestnikom za
wspólnie spędzony czas. Zachęcam do odwiedzenia Lidzbarka
Welskiego. 
Grzegorz Kłaczek

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2012 roku na XXII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uchwałę Nr XXII/196/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2011 r.;
Uchwałę Nr XXII/197/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu
za 2011 r.;
Uchwałę Nr XXII/198/2012 w sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Radzionkowie;
Uchwałę Nr XXII/199/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
Uchwałę Nr XXII/200/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
Uchwałę Nr XXII/201/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
Uchwałę Nr XXII/202/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
Uchwałę Nr XXII/203/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
Placu Jana Pawła II 8A z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków na rzecz dotychczasowych najemców;
Uchwałę Nr XXII/204/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy;
Uchwałę Nr XXII/205/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy;
Uchwałę Nr XXII/206/2012 w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie oznaczenia nazwy Radzionków;
Uchwałę Nr XXII/207/2012 w sprawie pozbawienia stypendium sportowego;
Uchwałę Nr XXII/208/2012 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015;
Uchwałę Nr XXII/209/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2012 roku.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Burmistrz Miasta Radzionków
/-/ dr Gabriel Tobor

Piłkarskie emocje

Zmagania siłaczy

We wrześniu rozpoczną się rozgrywki w ramach
Turnieju Piłki Nożnej IO CUP 2012. Już po raz siódmy, zawodnicy będą rywalizować o tytuł najlepszej drużyny i Puchar Burmistrza Miasta.

Przeciągnięcie kilkunastotomowego tira, wyciskanie belek, przetaczanie opony taczką – to
tylko niektóre konkurencje, w jakich zmierzą się
siłacze podczas Pucharu Polski Strongman Team
Poland. Zawody odbędą się 12 sierpnia w radzionkowskim Riding Clubie. Honorowy Patronat nad
imprezą objął Burmistrz Miasta Radzionków,
Gabriel Tobor.

Turniej odbędzie się na boisku Księżej Góry i mogą wziąć w nim
udział zawodnicy urodzeni w 1995 roku i starsi. W każdej drużynie może znaleźć się maksimum trzech zawodników zrzeszonych
w klubach PZPN klasy A i B. Organizatorzy planują, że w rozgrywkach wezmą udział maksymalnie 24 drużyny, które zostaną podzielone na grupy. Każdy mecz rozgrywany będzie w czasie 2 x 25
minut, z pięciominutową przerwą.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 3 września w Referacie
Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radzionków. O zakwalifikowaniu drużyny decyduje kolejność oddania
kompletnej karty zgłoszeniowej. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 609-299-925. Karty zgłoszeniowe i regulamin dostępne są na stronie www.iocup.radzionkow.net. Spotkanie organizacyjne, połączone z losowaniem grup,
zaplanowano na 6 września w Centrum Kultury „Karolinka”.
Głównym organizatorem IO CUP jest Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego Koło w Radzionkowie. Współorganizatorami turnieju są: Urząd Miasta Radzionków i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie. 

Strongman to młoda dyscyplina sportowa, która błyskawicznie
zyskała popularność na całym świecie. Wymaga ogromnej siły
fizycznej, dynamiki i wytrzymałości. Także w Polsce zmagania
siłaczy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się w 1999 roku. Zwycięzcą został Lubomir Libacki. Niebawem jego miejsce zastąpił bezkonkurencyjny
Mariusz Pudzianowski, który aż osiem razy sięgał po tytuł Mistrza
Polski. Od tamtej pory, zawody odbywają się regularnie.
Podczas zawodów w Radzionkowie o tytuł najsilniejszego będą
walczyć: Krzysztof Radzikowski, Tomasz Kowal, Andrzej Zieleniecki, Rafał Kobylarz, Mateusz Baron, Artur Patyk i Jarosław Nowacki.
Bilety można kupić w restauracji Riding Club, kawiarni Kopuła
w Tarnowskich Górach oraz w dniu zawodów. Cena biletu wynosi
10 zł. Początek o godzinie 14.00. Serdecznie zapraszamy. 
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Pod żaglami
W czerwcu br. na zalewie w Przeczycach zostały rozegrane
X Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Zacięta walka na kortach
Jak co roku, na kortach radzionkowskiego MOSiR-u sezon tenisowy rozpoczął się
Turniejem TenPar. W zawodach brały udział miksty oraz
deble męskie. W rozgrywkach
par mieszanych wzięło udział
osiem par.
Mimo upału wszyscy zawodnicy ambitnie walczyli o zwycięstwo. Najlepszą okazała się
para Joanna Zasada i Marek
Kapkowski. Drugie miejsce zajęli Beata Trzeja i Sebastian
Kostrzewa, a na trzecim miejscu stanęli Agnieszka Barowska i Marek Kuczka.
Również osiem par zagrało w turnieju debli męskich. Po
ponad pięciu godzinach udało się wyłonić zwycięzców
turnieju. Warto jednak dodać, że wszystkie spotkania
były bardzo zacięte, a poziom gry zawodników z roku na
rok jest coraz wyższy. Najlepsi okazali się Mariusz Gontarz i Piotr Hess. Drugie miejsce wywalczyli Michał i Jacek
Olesz. Trzecie miejsce zdobyli Grzegorz Książek i Wojciech
Najuch. 

Matimar Cup 2012

Jubileuszowe regaty przyciągnęły rekordową liczbę miłośników tej dyscypliny
sportowej. Do udziału zgłosiło się osiemnaście załóg z Radzionkowa, okolicznych
miast, Krakowa i Warszawy.
Wszystkich zawodników podzielono na
trzy grupy po sześć osad. Każda z nich
w eliminacjach płynęła sześciokrotnie,
prezentując niezwykle wysoki poziom.
Aby wyłonić najlepszą osadę, rozegrano
aż 24 wyścigi.
Bezkonkurencyjna okazała się katowickochorzowska załoga „Pyszczaki”, w składzie: Jacek Gonera, Krzysztof Nowak,
Ewa Nowak, Anna Pawlik-Gonera. Drugie
miejsce zajęły radzionkowskie „Piranie”,
dowodzone przez Adama Szydło. Trzecie
miejsce na podium przypadło załodze
„Mameluki” z Radzionkowa.
- Każdego roku radzionkowskie regaty przyciągają trzy pokolenia: dziadków, rodziców
i dzieci. W pierwszych edycjach najmłodsi
uczestnicy mieli po dziesięć, jedenaście lat.
Dziś startują jako samodzielni sternicy, zdobywają uprawnienia i patenty żeglarskie.
O przyszłość naszych regat nie musimy się
martwić – mówi Marian Prodlik, dyrektor
MOSiR-u.

We wszystkich dziesięciu edycjach startował pan Andrzej Kowalczyk, 72-letni
żeglarz z Radzionkowa, który w klasyfikacji generalnej zajmuje pierwsze miejsce
z 40 punktami. Na drugim miejscu znajduje się Jacek Gonera z 33 punktami. Równorzędne trzecie miejsce na podium zajmują
Adam Szydło i Grzegorz Widawski.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i puchary ufundowane przez Uniwersal i Olmet. Dodatkowo
każdy uczestnik wziął udział w losowaniu
nagród, których fundatorem była firma
Aereco.
– Dziękuję sponsorom i klubowi „Zagłębie” za pomoc i wsparcie w organizacji mistrzostw. Wszystkim zawodnikom gratuluję,
a kibicom dziękuję za stworzenie wspaniałej, rodzinnej atmosfery – dodaje Marian
Prodlik.
Atrakcją regat był bezpłatny rejs dwumasztowcem „DeZet”, przygotowany
przez Klub Żeglarski „Zagłębie” z Przeczyc. Fotorelacja oraz film z zawodów
znajdują się na stronie internetowej MOSiR-u: www.mosir.radzionkow.pl 

Po raz drugi odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej pod
nazwą Matimar Cup 2012, przeznaczony dla mieszkańców
Radzionkowa. Podobnie jak w roku ubiegłym, niepokonana okazała się drużyna „Stare Wygi” w składzie: Michał
Kawczyk, Damian Mitas, Marek Ślimok, Sebastian Mornik,
Marcin Kalinowski, Mateusz Kamiński. Drugie miejsce
na podium, z jedną porażką zajął zespół If-Zen Team.
Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Prawie Galaktycznych. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe puchary,
a pozostali zawodnicy medale. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy i zapraszamy do przyszłorocznej edycji turnieju. 
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Stare Wygi
2. IF-Zen Team
3. Prawie Galaktyczni
4. Hanysy
5. Gimnazjum FC

KONKURS:
imię dla notozaura
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie ogłasza konkurs na najciekawszą nazwę dla
notozaura, który znajduje się w parku na Księżej
Górze.
Propozycje należy wysyłać na adres biuro@mosirek.pl do końca wakacji. Na zwycięzcę czeka specjalna nagroda.

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27, email: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c., ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39-000-39, www.kasc.pl Druk: Mikopol, tel. 32 289-82-75 nakład: 2.500 egz.
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Czarne chmury nad „Ruchem”
18 lipca w siedzibie „Ruchu” odbyła się konferencja prasowa, na której zarząd klubu ogłosił decyzję o wycofaniu się
z rozgrywek w I lidze Ruchu Radzionków. Jednocześnie prezes Tomasz Baran oświadczył, że on i cały zarząd podają się
do dymisji. Argumentował to dramatyczną sytuacją finansową klubu. W chwili gdy oddajemy ten numer Kuriera do druku, dowiadujemy się, że na Walnym Zebraniu w dniu 30 lipca zostały wybrane nowe władze i klub nadal chce pozostać
w pierwszej lidze. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora.

Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa
Decyzja zarządu klubu, podjęta 18 lipca była dla mnie i moich współpracowników ogromnym zaskoczeniem. Tym bardziej, że dzień wcześniej
wpłynęły do urzędu gminy wnioski o stypendia sportowe dla zawodników. Jestem zasmucony tą decyzją. Pomimo sukcesów sportowych,
jakie klub odnosił w ostatnim czasie, jego sytuacja finansowo-organizacyjna od dłuższego czasu była bardzo trudna. Miasto od lat wspierało klub finansowo na miarę swoich możliwości. Tylko w ciągu ostatnich
dwóch lat przekazywaliśmy „Ruchowi” w różnej formie blisko milion
złotych rocznie, a i tak, jak pokazała rzeczywistość, była to pomoc niewystarczająca. Nie może być jednak tak, że gmina jest właściwie jedynym źródłem finansowania klubu. Przed nowymi władzami „Ruchu”
Radzionków staje więc teraz zasadnicze pytanie: co dalej? Nowo wybrany zarząd musi określić kierunki działalności i wyznaczyć sobie realne
cele. W imieniu radzionkowskiego samorządu mogę zadeklarować, że
nadal będziemy aktywnie wspierać klub. Trzeba liczyć się jednak z tym,

że w najbliższych miesiącach pomoc finansową w postaci dotacji będzie niemożliwa, ze względu na prowadzone względem klubu postępowania komornicze. Mam nadzieję, że z nowym zarządem wypracujemy
zadowalające obie strony formy współpracy. Należy mieć na uwadze
także fakt, że możliwości finansowe samorządów kurczą się, a sytuacja
gospodarcza w kraju staje się coraz trudniejsza. Jeśli dodamy do tego
zgłaszany postulat budowy stadionu, który w dużej mierze miałby być
sfinansowany ze środków gminy, to nierealnym wydaje się utrzymanie
pomocy dla „Ruchu” na takim poziomie jak obecnie. Gmina nie może
bowiem budować stadionu, utrzymywać go i jednocześnie dotować
klub. Należy też pamiętać, że w Radzionkowie są również i inne grupy
społeczne zgłaszające swoje potrzeby, a rolą burmistrza jest prowadzenie zrównoważonego rozwoju miasta. Dlatego przykładowo nie możemy już dłużej zwlekać z modernizacją zaniedbanego targowiska. Zdaję
sobie sprawę, że to może znacznie uszczuplić dochody klubu, jednak
jako gmina nie możemy zgodzić się, by targowisko dalej tak funkcjonowało. Mówię o tym wszystkim z bolącym sercem, ale niestety takie są
realia. Decyzja z dnia 30 lipca o pozostaniu w pierwszej lidze przynosi
w tej sytuacji wiele optymizmu, jednak wszyscy wiemy, jak bardzo jest
trudną decyzją. Jestem całym sercem z zarządem klubu. Wszyscy trzymamy kciuki za „Ruch”. 

Zajęcia judo

Ikizama Judo Club z Radzionkowa
zaprasza wszystkich zainteresowanych
japońską sztuką walki na zajęcia, które
odbywają się w Szkole Podstawowej
nr 1 w Radzionkowie, przy ul. Knosały
16 (wejście od strony MOSiR-u).
Judo jest dyscypliną sportu, którą
uprawiają ludzie na całym świecie,
bez względu na wiek, płeć, wzrost czy
wagę. Radzionkowski klub przygotował specjalną ofertę, z której mogą
skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.
Zajęcia dla najmłodszych prowadzone
są w formie ciekawych gier i zabaw.
Profesjonalnie opracowany program

pozwala na ogólny rozwój dziecka. Na
treningi zapraszani są również rodzice,
aby mogli zapoznać się ze sportem
uprawianym przez swoje pociechy.
Młodzież podczas zajęć ma okazję popracować nad sprawnością fizyczną,
sportową sylwetką oraz przezwyciężyć
kompleksy i słabości. Zajęcia dla dorosłych przeznaczone są dla osób, które
chcą aktywnie zrelaksować się po ciężkim dniu pracy.
Szczegółowych informacji można
uzyskać pod numerem telefonu 668164-783 lub na stronie internetowej
www.ikizamajudoclub.pl. 

Z Radzionkowa na olimpiadę
Paweł Zagrodnik, zawodnik Czarnych Bytom reprezentował Polskę
w judo na tegorocznych Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie. Judoka
z Radzionkowa zastąpił Tomasza
Kowalskiego, który na kilka tygodni
przed olimpiadą uległ poważnemu
wypadkowi.
Paweł Zagrodnik judo trenuje od
piątego roku życia. Udział w Igrzy-

skach Olimpijskich to nie jedyny
sukces młodego judoki. W 2009 roku
zajął pierwsze miejsce w Pucharze
Świata w Bukareszcie. W Pucharze
Świata w San Salvador wywalczył
drugie miejsce na podium. W tegorocznych Drużynowych Mistrzostwach Europy w Czelabińsku zajął
trzecie miejsce. 

Nasza
mistrzyni tenisa
Z wielką radością informujemy, że mieszkanka
Radzionkowa, pani Gabriela Sławik, zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej w singlu i deblu
w 52. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Seniorów – turnieju tenisa ziemnego, organizowanym w czerwcu br. w Sopocie. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowych. 
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„Sokolątka” szykują się do sezonu
MKS Sokół Radzionków
Sezon 2011/2012 był
dla młodziczek klubu
Sokół Radzionków sezonem przygotowawczym. Grupa dziewczyn
trenowała dwa razy
w tygodniu. Początek był trudny, ponieważ sala wypełniona
była
czterdziestoma
zawodniczkami. Było
tłoczno. W miarę upływu czasu grupa się
wykrystalizowała. Teraz regularnie trenuje
już 14 dziewczyn, które
w zbliżającym się sezonie gotowe są do reprezentowania naszego
klubu w rozgrywkach
Śląskiego Związku Piłki
Siatkowej. Przez ten rok
dziewczyny pracowały
intensywnie. Ustalono
już dokładne pozycje,
na których będą grały
oraz pierwszy skład zespołu. Gra w młodziczkach to nie tylko monotonia dwóch treningów
tygodniowo. W czerwcu
zorganizowaliśmy
wewnętrzny, słodki turniej z okazji Dnia Dziecka. Słodki dlatego, że
nagrodami głównymi
były ciasta i różne inne
słodkości. Każda z drużyn miała swój charak-

Zawodniczki szykują się już do nowego sezonu

terystyczny strój i nietypową nazwę. W turnieju
wzięły udział cztery
drużyny: „Psychoplastyki” – dziewczyny ubrane były w stroje Barbi,
„Zombole" – inaczej
zombi, „GirlsTeam” –
stroje Pipi, oraz „Pingwiny z Madagaskaru"
– najbardziej kolorowo
ubrana drużyna. Zawodniczki grały w swoich przebraniach, systemem „każdy z każdym".
Zabawa była przednia,
turniej wygrała drużyna „Psychoplastyków”,
ale słodkie nagrody
trafiły do wszystkich

dziewczyn. W turnieju
było widać ducha walki
i zawziętość w grze. Treningi skończyły się wraz
z rokiem szkolnym. Teraz dziewczyny odpoczywają i regenerują
siły, ponieważ w sierpniu znów zaczynają treningi. Liga młodziczek
to mecze rozgrywane
w systemie turniejowym. Każda z drużyn
znajdujących się w grupie organizuje turniej,
który rozgrywany jest
systemem „każdy z każdym". Po każdych rozgrywkach
wyłaniana
jest drużyna wygrana

i każda z drużyn otrzymuje odpowiednią ilość
punktów.
Informacje
o odbywających się
turniejach znajdą się
na stronie internetowej
klubu (www.sokol.radzionkow.pl). Zapraszamy do kibicowania.
***
O&S CUP 2012
W ramach VI Dni Radzionkowa rozegrany
został Turnieju Piłki
Plażowej O&S Computer-Soft Cup 2012. Najbardziej zacięta walka
miała miejsce w finało-

Turniej szachowy dla dzieci
14 lipca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej szachowy dla
dzieci. W zawodach uczestniczyło dziewięciu zawodników w wieku od 6 do 15 lat.
W zaciętej rywalizacji na dystansie pięciu
rund z czasem gry 15 minut na całą partię
dla każdego zawodnika, zwyciężył Bartek
Giołbas. Tuż za nim znalazł się Patryk Przykuta. Trzecie miejsce na podium przypadło
najmłodszemu zawodnikowi – Jaśkowi
Giołbasowi.

Bracia Bartek i Jasiek Giołbas, po trzech rundach zdobyli komplet punktów. W związku
z tym, spotkali się w czwartej finałowej rundzie i stoczyli zacięty pojedynek, w którym
ostatecznie zwyciężył Bartek.
Kolejne miejsce zajęli: Patryk Zapała, Daniel
Lipiński, Oliwia Gajdzik – 3 pkt, Tomek Lipiński, Sebastian Gajdzik – 2 pkt i Maks Wawrzyczek – 1 pkt. 
Rudolf Sobczyk

wym spotkaniu, gdzie
grały ze sobą drużyna
z Piekar Śląskich „Don't
give up" i dziewczyny
reprezentujące Sokół
Radzionków „Byle nie
do zera". Mimo zaciekłej
walki, lepsze okazały
się dziewczyny z Piekar
Śląskich, pokonując reprezentację Sokoła Radzionków 2:0. Dziękujemy za grę i zapraszamy
za rok. 

Aleksandra Mielnik
zdjęcia: Zygmunt Taul

