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Budżet uchwalony
Podczas grudniowej sesji radni Rady Miasta przyjęli budżet na 2013 rok. Według zapisów, planowane dochody
miasta wynieść mają 55.811.385,87 zł, z kolei wydatki obliczono na kwotę 52.521.393,71 zł. Nadwyżka budżetowa (ponad
3 mln zł) przeznaczona zostanie na spłatę kredytów oraz
wykup obligacji.
Według przyjętych zapisów, podobnie jak w ubiegłym roku,
najwięcej gmina wyda na działalność oświatową – ponad
15 mln zł, co stanowić będzie ponad 30% wszystkich wydatków miasta. Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji
publicznej przeznaczonych zostanie około 13% środków.
Radni przyznali też przeszło 5,8 mln zł na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Z kolei na
sport zagwarantowali kwotę przekraczającą 5,4 mln zł.
Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
wyniosą blisko 5 mln zł, natomiast na działania pomocy
społecznej ponad 4,7 mln zł. Sporo środków, bo ponad 7%,
gmina przeznaczy też na działania związane z utworzeniem
ogrodu botanicznego i utrzymaniem naturalnych obszarów
i obiektów chronionej przyrody.
Pełna treść uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce budżet i majątek. 
(ŁK)

Inwestycje w gminie

Nowe targowisko
Wkrótce rozpocznie się budowa nowego targowiska
w Radzionkowie. Gmina opracowała dokumentację projektową obiektu, który powstanie na terenie znajdującym
się wzdłuż ulicy Unii Europejskiej.
Dotychczasowe targowisko pozostawia wiele do życzenia. Handel odbywa się na nim w sposób chaotyczny i nieuporządkowany. Targowisko obecnie przypomina obiekt
z przełomu XIX i XX wieku.
Nowy obiekt będzie miał ok. 350 m długości i 23 m szerokości. Powstanie tam ponad 250 miejsc handlowych, z czego
dziesięć będzie przystosowanych do handlu z samochodów
ciężarowych i samochodów dostawczych. Targowisko posiadać będzie uporządkowane zaplecze sanitarno-gospodarcze. Nawierzchnia zostanie wyłożona kostką brukową,
ogrodzona i docelowo oświetlona. W sąsiedztwie targowiska powstanie funkcjonalny parking na około 180 miejsc.
– Uporządkowanie i ujednolicenie przestrzeni handlowej
powinno wpłynąć na poprawę jakości oferowanych usług,
a także komfort sprzedających i kupujących. Pozwoli także na
efektywniejsze i bardziej racjonalne zagospodarowanie terenu, będącego własnością gminy – wyjaśnia Marcin Szczygieł,
naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. 
(mm)
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Ferie w mieście

Czy mroźne, zimowe popołudnia trzeba spędzać
w domu przed ekranem telewizora? Niekoniecznie.
11 lutego rozpoczynają się ferie. Podajemy sprawdzony
przepis na dobrą zabawę!

Podczas tegorocznych ferii zimowych w Radzionkowie dzieci z pewnością nie
będą się nudzić. To za sprawą wielu atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś
dla siebie. W ciągu dwóch tygodni wypoczynku dzieci będą mogły uczestniczyć
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, muzycznych, tanecznych i plastycznych.
„Różne oblicza bałwanków” to hasło warsztatów literacko-plastycznych, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Najmłodsi czytelnicy uszyją
także stroje na bal karnawałowy i suknię dla Kopciuszka.
Wśród wielu propozycji, warto zwrócić uwagę na zajęcia organizowane przez
Szkołę Podstawową nr 2 w Centrum Tenisowym Happy Match w drugim tygodniu ferii, gdzie instruktorzy będą prowadzić naukę gry w tenisa. Wcześniej należy jednak zadzwonić i umówić się na zajęcia.
Ciekawą ofertę dla najmłodszych mieszkańców przygotował także Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Amatorzy zimowych sportów będą mogli także
skorzystać z lodowiska przy hali sportowej oraz wypożyczyć narty biegowe
na Księżej Górze. W parku zorganizowane zostaną również kuligi. Oprócz tego,
w programie MOSiR-u znajdą się zajęcia z badmintona, siatkówki, koszykówki
i piłki nożnej.
Natomiast Liceum Ogólnokształcące zaprasza dzieci szkół podstawowych
i gimnazjum na zajęcia z języka angielskiego pt. „English is fun, so have fun
with us”. W ramach relaksu młodzież wybierze się też na wyjątkowy spacer po
Księżej Górze – dnie mezozoicznego morza.
Pokazy filmowe i przedstawienia teatralne z kolei zostaną przygotowane
przez Centrum Kultury „Karolinka”. Podczas ferii dzieci wezmą także udział
w warsztatach rapu, które poprowadzi YMCYK. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń można znaleźć na specjalnych ulotkach oraz stronie internetowej: www.radzionkow.pl 
(mm)
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Sąsiedzkim okiem
1 stycznia Radzionków świętował piętnastą rocznicę restytucji
praw miejskich. Był to punkt zwrotny w najnowszej historii miasta.
W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku, Radzionków utracił samodzielność i stał się dzielnicą Bytomia. Wielu mieszkańców nie mogło
pogodzić się z tym faktem. W lutym 1990 roku powstało Radzionkowskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które rozpoczęło starania o odzyskanie praw miejskich. W listopadzie 1991 roku odbyło się nawet ogólnobytomskie referendum w sprawie odłączenia Radzionkowa. W Radzionkowie i Rojcy za odłączeniem głosowało 91,6%, a przeciw zaledwie 8,4%
mieszkańców.
Konsekwencja i determinacja mieszkańców skupionych wokół RTSK zostały zwieńczone sukcesem. 1 stycznia 1998 roku Radzionków ponownie
pojawił się na mapie administracyjnej Polski. W związku z tym zapytaliśmy włodarzy sąsiednich gmin, co sądzą o naszym mieście. Oto co nam
powiedzieli:

Arkadiusz Czech
burmistrz Tarnowskich Gór
Z całego serca życzę wszystkim mieszkańcom Radzionkowa tak dobrego zarządzania gminą, jak do tej pory. Dzisiaj Radzionków jest dobrze
rozwiniętym miastem, w którym drzemie duży potencjał. W ciągu 15 lat
nasz sąsiad dał się poznać jako miejsce inspirujących przedsięwzięć lokalnych i regionalnych. To zasługa samorządowców, którym składam
wyrazy głębokiego uznania z racji dorobku, jaki stał się ich udziałem
oraz życzenia niewyczerpanej energii na kolejne lata.
Jak Pan – jako burmistrz sąsiedniej gminy – postrzega i ocenia Radzionków? Jak układa się współpraca z władzami miasta?
Radzionków zajmuje znaczące miejsce wśród gmin powiatu tarnogórskiego. Dobrze znam burmistrza miasta, z którym często spotykam się
i omawiam kwestie ważne dla naszych samorządów. Takie spotkania
owocują nie tylko wymianą doświadczeń, ale przede wszystkim podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć. Nie tak dawno przecież zawarliśmy porozumienie, które pozwoli nam efektywniej sięgać po środki
unijne.
Co by Pan uznał za największy sukces Radzionkowa w jego najnowszej piętnastoletniej historii?
Systematyczna praca samorządu oraz śmiała i mądra wizja zarządzania sprawiły, że niewielki Radzionków stał się znanym miastem. Trudno
o lepszy miernik potwierdzający słuszność obranej drogi. Radzionków
można stawiać za wzór w wielu dziedzinach życia. Przykładem są starania o wyznaczenie granic rynku, który stanowiłby serce miasta, działania
w dziedzinie kultury i promocji, tworzenie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości czy też dbałość o stan dróg. 

Damian Bartyla
prezydent Bytomia
Jak Pan jako – prezydent sąsiedniej gminy – postrzega i ocenia Radzionków?
Myślę, że najlepszą ocenę wystawiają miastu sami radzionkowianie.

Piętnaście lat temu w obywatelskim zrywie zdecydowali w referendum
o odłączeniu dzielnicy od dużego miasta. Dziś widać, jak bardzo identyfikują się z Radzionkowem, bo czują się tam dobrze i bezpiecznie. To
miasto, które jasno wytycza sobie cele. Gmina ma nieźle rozwiniętą infrastrukturę drogową i bazę rekreacyjno-sportową, której inne miejscowości mogą Wam pozazdrościć.
Jak układa się współpraca z władzami miasta?
Z burmistrzem Gabrielem Toborem utrzymujemy bardzo dobre kontakty. Myślę, że nasze miasta mogą współpracować na wielu płaszczyznach: kulturalnej czy sportowej. Mam jeszcze w pamięci gest piłkarzy
Ruchu Radzionków w stronę Polonii Bytom. Latem ubiegłego roku,
dzięki dobrej woli radzionkowian i ich burmistrza, bytomski klub pozostał w I lidze.
Co by Pan uznał za największy sukces Radzionkowa w jego najnowszej piętnastoletniej historii?
Sukcesem okazała się kampania wizerunkowa Radzionkowa. Nie dość,
że dzięki niej miasto stało się rozpoznawalne, to jeszcze przyniosła ona
wymierne efekty w postaci sprzedanych terenów inwestycyjnych. Pogratulować można też partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiele miast
w Polsce ma problemy z wprowadzeniem formuły PPP, Radzionków natomiast udowodnił, że współpraca samorządu z prywatnymi podmiotami jest możliwa. 

Stanisław Korfanty
prezydent Piekar Śląskich
Jak Pan, jako prezydent sąsiedniego miasta, postrzega i ocenia Radzionków?
Radzionków postrzegam przede wszystkim jako miasto gospodarnych,
zapobiegliwych i dobrze zorganizowanych ludzi. Są życzliwi i serdeczni.
Cenię ich za szacunek i przywiązanie do śląskich tradycji. Za aktywność
społeczną przejawiającą się w działaniach wielu organizacji społecznych. Władze Radzionkowa bardzo dbają o promocję miasta i mają na
tym polu duże sukcesy. Wydaje mi się, że w Radzionkowie mieszkańcom
dobrze się żyje.
Jak układa się współpraca z władzami miasta?
Nasze relacje są bardzo dobre. Co prawda zakres zadań, jakie realizuje
miasto Piekary Śląskie, jest większy niż Radzionkowa, gdyż dodatkowo
wypełniamy zadania właściwe dla powiatów, niemniej za bardzo cenne
uważam wzajemne dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.
Co by Pan uznał za największy sukces Radzionkowa w jego najnowszej piętnastoletniej historii?
Trudno mi wskazać jeden sukces. Myślę, że wśród wielu osiągnięć, z których znany jest Radzionków, można wymienić rewitalizację Księżej Góry.
Na uwagę zasługują kampanie inwestycyjne miasta i skuteczne pozyskiwanie inwestorów. Sympatycy sportu na pewno wskażą na sukcesy Ruchu Radzionków, który w sezonie 1998/1999 zajął szóste miejsce
w rozgrywkach I ligi piłki nożnej, zaś miłośnicy kultury i tradycji docenią działalność Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, a także Zespołu
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Cieszą mnie sukcesy Radzionkowa, gratuluję
dotychczasowych osiągnięć i życzę mieszkańcom kolejnych. 
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Pracujemy
na własny rachunek
W związku z jubileuszem naszego miasta o kilka zdań komentarza poprosiliśmy
także Gustawa Jochlika, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, burmistrza Radzionkowa w latach 1998-2006.
Jak Pan ocenia piętnastolecie Radzionkowa? Czy z perspektywy czasu, decyzja
o odłączeniu od Bytomia była słuszna?
Ocenę minionych piętnastu lat pozostawiam innym, bo póki co, sam sobie stawiam pytania: czy coś można było zrobić inaczej, czy należało słuchać doradców mówiących
„zatrudnij tego, bo młody i dynamiczny”, i tak dalej i tak dalej…
Dla mnie ważny jest sam fakt, że grupa ludzi, przy poparciu nie wszystkich mieszkańców pracowała przez ponad siedem lat, aby osiągnąć to, co stało się faktem 1 stycznia
1998 roku. A później ciężka praca, by jak najszybciej zniwelować wieloletnie zaniedbania i budować fundamenty zrównoważonego rozwoju.
Faktem jest, że w połowie kwietnia 1998 roku, a więc po symbolicznych 100 dniach
funkcjonowania naszego miasta, wykonywaliśmy wszystkie zadania przewidziane dla
samorządu. Było to możliwe dzięki temu, że wszyscy moi współpracownicy byli bardzo
zaangażowani i czuło się atmosferę tworzenia czegoś nowego.
Dziś można gdybać, jak wyglądałby Radzionków jako dzielnica Bytomia, któremu przybywa problemów. Jedno jest jednak najważniejsze: wróciliśmy do korzeni, jesteśmy
u siebie, mieszkamy i pracujemy na własny rachunek. 

Prace nad nowym wydawnictwem

Rodzinne fotografie
W grudniowym wydaniu „Kuriera” informowaliśmy, że na rynku wydawniczym
ukazał się nowy album prezentujący miasto na starych fotografiach – „Radzionków i jego mieszkańcy XX wieku” autorstwa Marka Minasa i Jarosława Wrońskiego.
Przypomnijmy, że wydawnictwo jest do nabycia m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie (ul. Kużaja 19 i ul. Knosały 61a). I choć album dopiero co wyszedł
z drukarskiej maszyny, trwają już prace nad kolejną publikacją. Tym razem będzie to
album z rodzinnymi fotografiami.
W związku z tym Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców z prośbą o udostępnienie
starych, archiwalnych zdjęć rodzinnych (wykonanych na przykład podczas komunii św.,
wesel itp.), w studiach fotograficznych, ale także fotografii prezentujących ówcześnie
panującą modę, stroje ludowe, itp. Takie zdjęcia są bowiem perełkami, które wiele mówią o mieście i jego mieszkańcach sprzed lat. Zdjęcia po skopiowaniu zwrócone zostaną właścicielom. Zdjęcia można składać w Referacie Promocji Miasta i Aktywności
Społecznej Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr
19 lub kontaktować się drogą elektroniczną: promocja@radzionkow.pl 
(ŁK)

Drogowa dotacja
Radzionków otrzymał ponad 1,6 mln zł dotacji z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji na przebudowę ulicy Anieli Krzywoń. Gmina otrzymała fundusze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach przyznanej
dotacji położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonane zostaną też inne
zadania: powstanie nowy chodnik i ścieżka rowerowa, wykonane zostanie oświetlenie, a także położona zostanie sieć kanalizacyjna. Wszystkie prace przeprowadzone
zostaną jeszcze w tym roku. Całkowity koszt inwestycji to 3,2 mln zł. 
(ŁK)

Wywóz śmieci
po nowemu
Z dniem 1 lipca 2013 roku, zgodnie
z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, rozpoczyna się funkcjonowanie nowego
systemu gospodarki odpadami. Do tej
pory mieszkańcy we własnym zakresie
podpisywali umowy na wywóz śmieci.
W myśl nowych przepisów, obowiązek gospodarowania odpadami od mieszkańców przejmą gminy.
– Nowa ustawa nakłada na miasto wiele dodatkowych
zadań. W związku z tym konieczne było podjęcie przez
Radę Miasta kilku stosownych uchwał. Jedna z nich dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W naszym mieście będzie
to zależne od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość – wyjaśnia Bernard Skibiński, wiceburmistrz
Radzionkowa.
To, co szczególnie interesuje mieszkańców, to opłata, jaką będą ponosić w związku z wywozem śmieci.
Stawkę podstawową za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych wyliczono w wysokości 15 zł
miesięcznie od osoby. Będzie niższa – 9,80 zł, jeśli odpady zbierane będą w sposób selektywny.
– Opłaty za wywóz śmieci mieszkańcy uiszczać będą
z góry do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy gminy lub w kasie Urzędu Miasta –
zapowiada Bernard Skibiński. – W związku ze zmianą
przepisów, mieszkańcy powinni rozwiązać skutecznie
z dniem 1 lipca obecne umowy na odbieranie odpadów
zawarte z firmami komunalnymi. Ponieważ okres wypowiedzenia umowy może być różny, trzeba więc sprawdzić umowy i z odpowiednim wyprzedzeniem je wypowiedzieć. Z kolei do 15 kwietnia należy złożyć w Urzędzie
Miasta pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowny wzór dokumentu został przyjęty przez radzionkowskich radnych
na grudniowej sesji – dodaje Bernard Skibiński.
Miasto przygotowuje się również do przetargu na odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie.
Trwają już prace nad przygotowaniem specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Ustawa wymaga
również utworzenia w każdej gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Powstanie on na terenie starej oczyszczalni przy ulicy Szybowej.
– Ustawa w wielu miejscach jest, delikatnie mówiąc,
nieprecyzyjna. Staramy się jednak dostosować do
wszystkich jej wymogów. Czerpiemy z doświadczeń innych gmin, chociażby Pszczyny, która w wyniku lokalnego referendum już od 2008 roku zarządzą odpadami
komunalnymi – mówi wiceburmistrz Radzionkowa.
– O nowych zasadach wywozu śmieci będziemy chcieli
rozmawiać z mieszkańcami podczas tradycyjnych spotkań z burmistrzem, które odbędą się wiosną. Przygotowujemy również „śmieciowy niezbędnik”, w którym
będzie można znaleźć wszystkie informacje potrzebne
mieszkańcowi miasta – zapowiada Bernard Skibiński. 
(ŁK)
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Szlak Zabytków Techniki

Wspomnienie

śp. ks. kanonik
dr Karol Nawa
3 stycznia 2013 roku zmarł ks. kanonik dr Karol Nawa, jeden z najstarszych kapłanów archidiecezji katowickiej, wieloletni proboszcz
parafii Wniebowzięcia NMP w Rojcy.
Ks. Karol Nawa urodził się 25 listopada 1915 roku w Zakrzowie,
w powiecie strzeleckim. Po ukończeniu gimnazjum w Nowym
Bytomiu, wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 listopada 1939 roku
w Katowicach. Pierwszą posługę pełnił w parafii Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, jako wikariusz.
W 1941 roku został wcielony do niemieckiego wojska. W ostatnich miesiącach wojny dostał się do niewoli amerykańskiej. Pełnił
również obowiązki duszpasterskie na terenie Niemiec, skąd wrócił
do kraju w czerwcu w 1947 roku. Miesiąc później został mianowany wikariuszem w Woźnikach, niedaleko Tarnowskich Gór. Następnie zastąpił aresztowanego proboszcza parafii św. Magdaleny
w Cieszynie.
Od 1953 roku pełnił posługę wikariusza w parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, następnie w Chełmie Śląskim, Świerklanach.
We wrześniu 1958 roku został administratorem w nowo powstałej parafii w Chorzowie na osiedlu „Ruch”. W grudniu 1959 roku,
w wyniku oskarżenia o nielegalne nabycie materiałów na budowę
kościoła Ducha Świętego w Chorzowie, został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po odsiedzeniu 2/3 kary ks. Nawa wyszedł na
wolność. Od kwietnia 1962 roku administrował parafią w Rojcy,
gdzie odbudował najpierw spalony, drewniany kościół jako murowany, a następnie rozpoczął budowę obecnej świątyni przy ulicy
Kużaja. Zainicjował także budowę świątyni kościoła św. Stanisława w Bytomiu. W 1987 roku przeszedł na emeryturę. Nadal jednak pracował w duszpasterstwie, m.in. w Polskiej Misji Katolickiej
w Niemczech.
Ostatnie lata życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach.
Pogrzeb ks. dr Karola Nawy odbył się 8 stycznia w parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie Rojcy. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył metropolita katowicki
abp Wiktor Skworc.

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Wiesławowi Kocotowi
z powodu śmierci

Matki
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Radzionkowie

Paczki dla kombatantów
Tradycyjnie w okresie bożonarodzeniowym, radzionkowski samorząd przekazuje kombatantom mieszkającym w naszym mieście okolicznościowe paczki świąteczne. Nie inaczej było i w tym roku. Kolejna
tego typu akcja zorganizowana zostanie w maju, przy okazji obchodów
Dnia Matki. 

Audyt w muzeum
wnętrze, ceny, godziny otwarcia, dostępność dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Punktowana była również
postawa personelu, jego podejście
do
zwiedzających
i przygotowanie merytoryczne.
– Muzeum Chleba,
Szkoły i Ciekawostek
w Radzionkowie ma
ogromny potencjał.
Frekwencja, dochodząca do czterdziestu
tysięcy osób rocznie,
świadczy o niezwykłej
energii tego miejsca.
Zwiedzający muzeum
poznają zasady tradycyjnego wypieku
chleba, uczą się szacunku do pracy, historii regionu. Zbiory
piekarnicze uzupełnia
rekonstrukcja dawPiotr Mankiewicz, właściciel radzionkowskiego
nej izby szkolnej wraz
muzeum, jest zadowolony z wyników audytu.
z wystawą sprzętów,
przyrządów i pomoPod koniec ubiegłego roku na cy szkolnych. Jego autentyczność
zlecenie Urzędu Marszałkow- sprawia, że jest ono integralną
skiego w Katowicach, w Mu- częścią europejskiego dziedzictwa
zeum Chleba, Szkoły i Cieka- kulturowego – mówi Adam Hajduwostek w Radzionkowie został ga, zastępca dyrektora Wydziału
przeprowadzony audyt. Jego Gospodarki, Promocji i Współcelem była ocena działalności pracy Międzynarodowej Urzędu
wszystkich obiektów Szlaku Za- Marszałkowskiego w Katowicach.
bytków Techniki Województwa Wyjaśnia, że wyniki ubiegłoroczŚląskiego. W końcowej klasyfi- nego audytu posłużą do przeprokacji, radzionkowskie muzeum wadzenia kategoryzacji obiektów
uzyskało 84 punkty na 100 moż- należących do Szlaku Zabytków
Techniki, a tym samym wskazania
liwych.
– Wyniki audytu są dla nas wielkim wśród nich tzw. „Gwiazd techniwyróżnieniem i uhonorowaniem ki”, czyli grupy obiektów najlepiej
zwiedzającym
dotychczasowej pracy. To również prezentujących
poprzemysłowe.
motywacja do dalszych działań. dziedzictwo
Zdaję sobie sprawę, że jeszcze wie- Pozwolą także na opracowanie
le pracy przed nami – mówi Piotr szczegółowego planu rozwoju caMankiewicz, właściciel muzeum. łego szlaku i umożliwią skuteczne
Dodaje, że nie wiedział o przepro- zarządzanie każdym obiektem.
wadzanym audycie. O ilości zdo- Obecnie kryteria „Gwiazd technibytych punktów dowiedział się ki” spełniają: Zabytkowa Kopalnia
dopiero po zakończeniu procesu Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Srebra
oceny wszystkich obiektów.
Audyt realizował dr hab. Łukasz w Tarnowskich Górach, Tyskie
Gaweł, dyrektor Instytutu Kultu- Browarium, a także Muzeum Brory z Uniwersytetu Jagiellońskie- waru Żywiec.
go w Krakowie. Co podlegało – Radzionkowskie muzeum ma
ocenie? Przede wszystkim infra- spore szanse, aby dołączyć do tego
struktura obiektu: otoczenie ze- grona – dodaje Adam Hajduga. 
wnętrzne, dojazd, oznakowanie,
(mm)
aktualizacja strony internetowej,
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Porozumienie międzygminne

„A Słowo stało się ciałem…”

Deklaracja
Tarnogórska podpisana

Podziękowanie

Deklaracja Tarnogórska to wspólna inicjatywa Tarnowskich
Gór, Radzionkowa, Krupskiego Młyna, Tworoga, Miasteczka
Śląskiego oraz tarnogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Jej celem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających
do rozwoju gospodarczego regionu. Uroczyste podpisanie
dokumentu nastąpiło 11 stycznia w Pałacu w Rybnej.
Inicjatorzy porozumienia, wykorzystując potencjał społeczny i gospodarczy
poszczególnych gmin, zamierzają m.in.
opracować wspólną Strategię Rozwoju
obszaru objętego Deklaracją na lata 20142020, uwzględniającą kierunki Polityki
Spójności UE, a także stworzyć korzystne
warunki dla rozwoju przemysłu, handlu
i usług opartych o innowacyjność i nowe
technologie. Porozumienie będzie miało
też wymiar czysto praktyczny. Pozwoli
sygnatariuszom w znacznie większym
stopniu sięgnąć do unijnej kasy w nowym
okresie programowania na lata 2014-2020,
szczególnie, że UE większy nacisk położy
właśnie na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
– To porozumienie jest tak naprawdę zalążkiem partnerstwa publiczno-prywatnego, którego efekt działań będzie widoczny
już w ciągu najbliższych lat – przekonywał
prof. Jerzy Buzek.
– Dokument, który został podpisany, to
nie tylko przykład owocnej współpracy, ale

i dowód na to, że tworzenie kapitału społecznego, którego podstawą jest zaufanie
do partnerów, jest możliwe. Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym to coś, o co zabiegamy od dwudziestu lat. Gratuluję porozumienia, które
będzie gwarancją korzyści dla mieszkańców
regionu – mówił Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
O swoich nadziejach związanych z Deklaracją Tarnogórską mówił też prof. Karol
Musioł.
– Kluczem do sukcesu będzie wypracowanie metody, która połączy dobre chęci świata nauki z dobrymi chęciami samorządów.
Deklarację podpisało do tej pory tylko
pięć gmin, ale tak naprawdę to dopiero
początek – porozumienie jest bowiem
dokumentem otwartym i zakłada poszerzenia kręgu podmiotów. Honorowy
patronat nad wydarzeniem sprawowała
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta
Bieńkowska. 
(ŁK)

Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z parafii Wniebowzięcia NMP w Rojcy składają serdeczne
podziękowania Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi
Krawczykowi oraz Księdzu Andrzejowi Dendura za
zaufanie i życzliwość; wszystkim Parafianom za modlitewną „adopcję” oraz zakup domowych wypieków;
animatorom: Magdzie Mościńskiej, Karolinie Madejskiej, Mateuszowi Bąkowi, Krzysiowi Grzybowi za
wsparcie i zaangażowanie.
Niedziela bierzmowańców, która miała miejsce w Rojcy 13 stycznia br., udowodniła, że młodzież potrafi. Po
każdej Mszy Świętej można było zadeklarować gotowość modlitewną za kandydatów, odpocząć w okolicznościowej kawiarence, gdzie młodzież serwowała
pyszne ciasta oraz ciepłe napoje. Postarano się o to,
aby czynna była również biblioteka parafialna.
Cały dochód, który przekroczył najśmielsze oczekiwania organizatorów, zostanie przeznaczony na zakup Pisma Świętego dla przyszłych bierzmowańców. Tak, by
„Słowo” mogło się stawać „Ciałem” nie tylko w okresie
bożonarodzeniowym.
Dziękujemy! 
uczniowie kl. III A i kl. III B
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
wraz z katechetą Sonią Chmiela
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Jubileusze

Radzionków wyróżniony
Certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej otrzymała nasza gmina podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa
„Budma”, odbywających się w dniach 29 stycznia – 1 lutego w Poznaniu.
Wyróżnienie przyznane zostało za przedsiębiorczość i podejmowanie
szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju miasta. Nagrodę w imieniu miasta odebrał Bernard Skibiński, zastępca burmistrza Radzionkowa.
W ostatnim czasie rozstrzygnięty został również Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu” organizowany przez pismo „Dziennik Gazeta
Prawna”. Redakcja oceniała włodarzy polskich samorządów w trzech
kategoriach: najlepszy włodarz miast powyżej 100 tys. mieszkańców,
do 100 tys. mieszkańców oraz gmin wiejskich. Miło nam poinformować,
że burmistrz Gabriel Tobor w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców
zajął szóste miejsce. Organizatorzy rankingu oceniali m.in. dostępność
urzędów dla mieszkańców, zapobiegliwość w ubieganiu się o środki zewnętrzne, możliwości kontaktu z urzędem drogą elektroniczną. 
(ŁK)

Razem przez życie
Burmistrz miasta Gabriel Tobor oraz przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Wysypoł 9 stycznia w restauracji „Figaro” wręczyli trzynastu parom z pięćdziesięcioletnim oraz dwóm parom z sześćdziesięcioletnim stażem małżeńskim, medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dostojni jubilaci z pięćdziesięcioletnim stażem to: Stanisława i Roman Jarosińscy, Elżbieta i Jan Donowie, Maria i Antoni Kamińscy, Ruta i Zygmunt
Tomczykowie, Agnieszka i Józef Cichowie, Eryka i Rudolf Krupowie, Urszula i Wojciech Pakoszowie, Urszula i Roman Szopowie, Maria i Aleksy Przesmyccy, Edeltrauda i Józef Swatkowie, Irena i Józef Doboszowie, Alicja i Janusz Ossowscy, Elżbieta i Antoni Skowronkowie. Z kolei dostojni jubilaci,
którzy przeżyli w związku małżeńskim 60 lat to: Emilia i Józef Kotowie oraz
Róża i Emanuel Pietrygowie. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy,
życząc jednocześnie jeszcze wielu wspólnych i szczęśliwych lat. 

Spotkanie absolwentów „Elektronika”

Wspomnień czar
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków bytomskiego Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych spotkali się
8 stycznia z burmistrzem miasta Gabrielem Toborem, także absolwentem „Elektronika”. Spotkanie było nie tylko okazją do wspomnień, ale
także rozmowy o aktualnej sytuacji miasta. Goście zobaczyli też film
promocyjny o Radzionkowie. Kolejne spotkanie absolwentów „Elektronika” odbędzie się w marcu w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. 

Spotkania
z burmistrzem
W marcu odbędą spotkania mieszkańców z Gabrielem Toborem,
burmistrzem Radzionkowa. Poniżej zamieszczamy ich terminy:
•• 18 marca, godz. 17.00 – Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Rojcy, przy ulicy Sikorskiego 8a,
•• 19 marca, godz. 17.00 – Centrum Kultury „Karolinka”, Plac Jana
Pawła II 2.
Spotkania będą poświęcone głównie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się
w dyskusję o przyszłości naszego miasta. 

Będą nowe chodniki
Pod koniec roku gmina podpisała umowę na remont chodników
przy drogach, które zostały przejęte od powiatu. W pierwszej kolejności modernizowane będą chodniki przy ulicy św. Wojciecha, na
odcinku od Placu Letochów do ul. Knosały oraz przy ulicy Szymały,
na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej, wzdłuż ogrodzenia
szkoły i przedszkola.
– Prace obejmować będą wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz
urządzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy obydwu ulicach. Realizacja zadań przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu
mieszkańców – wyjaśnia Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Prace mają zakończyć się do połowy roku. Łączna wartość inwestycji to
ponad 200 tys. zł. Zadania będą finansowane z budżetu gminy.
Niebawem rozpocznie się także modernizacja chodników przy ulicy Zejera, na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Księżogórskiej.
W ramach przedsięwzięcia wymieniona zostanie nawierzchnia chodników, krawężniki wzdłuż jezdni oraz wykonane zostaną nowe wjazdy
do poszczególnych posesji. Wykonawcę zadania poznamy pod koniec
lutego.
O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco. 
(mm)

Konkurs walentynkowy
Walentynki to bez wątpienia najważniejsze święto
dla wszystkich zakochanych
par. W związku ze zbliżającym się Świętem Zakochanych, zapraszamy do udziału
w konkursie, którego nagrodą
jest romantyczna kolacja przy
świecach w restauracji Figaro.
Co trzeba zrobić? Wystarczy
w bibliotece przy ulicy Kużaja,
wybrać książkę, która opowiada o zauroczeniu, zakochaniu
lub miłości (podając autora
oraz tytuł) i zadedykować ją
ukochanej osobie. Im bardziej
oryginalna dedykacja, tym większe szanse na zwycięstwo.
Fundatorem nagrody jest restauracja Figaro. 

PISZĄ DO KURIERA
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Dzieci
dzieciom

czyli Święty Mikołaj inaczej

Jubileuszowe spotkanie

z ks. prof. dr. hab. Janem Góreckim
Z okazji jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie, gościliśmy 25 stycznia zacnego absolwenta tej
szkoły – ks. prof. dr. hab. Jana Góreckiego, który ukończył nasze liceum,
zdając maturę w 1962 r.
Jego rocznik można by nazwać wybitnym, bowiem kolegami rocznikowymi ks. prof. Jana są:
prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr hab. Joachim
Cieślik – kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Podczas spotkania ksiądz profesor Jan mówił
o swoim dorobku, w skład którego wchodzą 24
publikacje książkowe, ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym najważniejsze prace książkowe: habilitacyjna doktorska
i profesorska. Wypromował również dwóch doktorów. Od doktoratu do habilitacji, potem od habilitacji do profesury nadzwyczajnej, następnie do tej
belwederskiej, nadanej przez prezydenta w dniu
16.10.2012 r.
Nasz zacny Gość zwiedzał również naszą szkołę,
pragnąc przywrócić we wspomnieniach przeżyte
chwile. Z rozrzewnieniem wspominał swoich nauczycieli i rówieśników. Uwieńczeniem zwiedzania
sal lekcyjnych stało się spotkanie z najmłodszymi
licealistami – z klasą Ib. Opowiadając młodzieży
o maturze sprzed lat, o swoim zamiłowaniu do
fizyki i chemii stwierdził, że nigdy wcześniej nie
przypuszczał, że tak potoczy się jego życie. Z serca
życzył młodzieży wzrastania w mądrości. Wpisując
się w księdze pamiątkowej szkoły, wyraził wdzięczność za swoją drogę edukacji i ofiarował szkole
zdjęcia z nominacji na profesora nauk teologicznych. Tytuł ten przyznał mu prezydent RP Bronisław Komorowski.
Ks. prof. Jan ofiarował czytelni naszej szkoły wiele
własnych publikacji, między innymi o pielgrzymowaniu do Piekar Śląskich i na Górę św. Anny. Wielką
pasją księdza profesora jest tematyka pielgrzymowania.

– „Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1861 do
pierwszej wojny światowej” – to była moja praca doktorska. Z pielgrzymowaniem łączy się kult maryjny,
kult świętych. Pochodzę z Piekar i jestem winien Piekarom również publikację. Stąd o Piekarach powstały
dwie książki – stwierdził ks. Jan.
Spod jego pióra wyszły również dwie ciekawe pozycje książkowe: „Anegdoty z koloratką” i „Dowcipy szafarzy całkiem zwyczajnych”. Naszą bibliotekę wzbogaciła ta pierwsza pozycja z anegdotami.
Ksiądz profesor Jan wspominał niejako o genezie
tych pozycji książkowych. Mianowicie miał szczęście znaleźć się jako wikary u takich proboszczów,
którzy „sypali z rogu obfitości” dowcipy, anegdoty,
kawały, wice. To były inne czasy. Wówczas nie było
telewizorów, więc często przy odpustach, imieninach, urodzinach opowiadało się wiele kawałów.
Ksiądz podkreślił, że specyfiką śląskich kapłanów
i śląskiego kościoła było właśnie poczucie humoru.
Stąd w żartach uwiecznionych przez księdza Jana
pojawiają się kapłani uśmiechnięci, inteligentni,
skorzy do żartów. Dla przykładu warto wspomnieć
anegdotę o proboszczu z Istebnej. Gdy jeszcze
prądu w parafii nie było, wierni „klupali” (pukali) do
jego drzwi. W końcu elektryczność dotarła też do
tego zakątka i ksiądz zamontował dzwonek. Wierni
jednak nadal „klupali” w jego drzwi, więc wywiesił
kartkę: „Klupanie zepsute, proszę dzwonić”. W radosnej chwili żartów i miłych wspomnień przyszło
się nam pożegnać z księdzem profesorem Janem
z nadzieją, że nasz miły Gość jeszcze nie raz zagości w naszej szkole, ubogacając nas swoją mądrością i wrażliwością, doświadczeniem, skromnością
i uśmiechem. 
ks. Andrzej Trzeciak

W tym roku uczniowie
naszej szkoły zdecydowali inaczej świętować
mikołajki. Nie czekali
na prezenty, ale sami
postanowili zrobić coś
dla innych dzieci, a dokładnie dla wychowanków Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
Inicjatorkami pomysłu były panie: Joanna Czech i Justyna
Kozłowska. Uczniowie klasy 6a
przygotowali inscenizację bajek na wesoło, stroje i muzykę.
13 grudnia z koszami pełnymi
smakołyków na czele z Mikołajem (w tej roli wystąpił Mateusz
Szwiec) wyruszyli do Ośrodka.
Wychowankowie z entuzjazmem
przyjęli naszych artystów. Było
to pięknie i niezwykłe przeżycie
dla obu stron. Nasi uczniowie
zrozumieli, jak dawanie może być
budujące, a podopieczni Ośrodka zobaczyli, że ktoś o nich pamięta i ich akceptuje.
Celem tego typu integracji jest
kształtowanie postaw tolerancji i szacunku, nie tylko wobec
niepełnosprawnych, ale każdej
odmienności oraz uczenie się
w sposób naturalny i spontaniczny udzielania pomocy słabszym,
kształtowanie wśród uczniów
pozytywnych cech osobowości
tj. wrażliwości, życzliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Wychowanie do integracji
zakłada działania, które sprzyjają
akceptowaniu różnic pomiędzy
ludźmi, kreowaniu postaw zainteresowania odmiennością oraz
podobieństwami w zakresie potrzeb, oczekiwań, aspiracji i możliwości rozwoju. Nasi uczniowie
spisali się wspaniale. Doświadczenie to zapamiętają na długo
i z entuzjazmem przyjęli pomysł
zorganizowania kolejnego spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi. Bo nasi uczniowie to przecież Jana Pawła uczniowie. 
Justyna Kozłowska
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Piosenki
z mojego
placu
Zapraszamy na koncert znanego i lubianego kabareciarza
Grzegorza Poloczka, członka Kabaretu Rak.
Podczas koncertu promującego solową płytę artysty „...z mojego placu”, będzie można usłyszeć autorskie piosenki, napisane
do muzyki zaprzyjaźnionych kompozytorów oraz jego ulubione
utwory. Koncert jest powrotem do czasów młodości, pełnych życia tętniącego w familokach, historii z podwórka i kultu śląskiej
tradycji.
Grzegorz Poloczek jest autorem wielu scenariuszy programów
telewizyjnych oraz tekstów – skeczy, monologów i piosenek. Jest
autorem tytułowej piosenki z serialu „Święta wojna” oraz programu kulinarnego „Rączka gotuje”.
22 lutego 2013, godz. 19.00.
Bilety w cenie 30 zł. 

Koncert
noworoczny

„Księżniczka czardasza” Emmericha Kalmana to najsłynniejsza
operetka na świecie. Od czasu skomponowania w 1915 roku, zachwyca niebywałym bogactwem melodii. Spektakl został zaprezentowany
w Centrum Kultury „Karolinka” w ramach koncertu noworocznego, który odbył się 5 stycznia.
Od kilku lat grupa solistów śląskich teatrów muzycznych (Opery Śląskiej
i Gliwickiego Teatru Muzycznego) – tworzących tzw. Śląską Operetkę
Kameralną – prezentują na scenach i estradach koncertowych skon-

densowaną wersję tej operetki. Z udziałem pięciu solistów „Księżniczka
czardasza” w takiej postaci była już wystawiana na deskach filharmonii w Słupsku, Zabrzu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Kaliszu, Toruniu oraz
w wielu domach kultury. Solistom towarzyszy Zespół Muzyczny Maes
Trio (skrzypce, klarnet, fortepian). W roli tytułowej wystąpiła Jolanta
Kremer, w pozostałych rolach Beata Witkowska-Glik, jako Stasi, Oskar
Jasiński jako książę Edwin. W roli Boni podziwialiśmy Arkadiusza Dołegę. Z kolei Jacek Woleński wcielił się w postać Feri.. 
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MoCart w „Karolince”
W lutym na scenie Centrum Kultury „Karolinka” wystąpi
Grupa MoCarta. Zespół tworzy czterech absolwentów Akademii Muzycznej w Warszawie i Łodzi: Filip Jaślar, Michał
Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolek Błaszczyk.
Początkowo współpracowali z telewizją Canal+, prezentując krótkie żarty muzyczne.
Zespół po raz pierwszy wystąpił przed publicznością na XIII Przeglądzie Kabaretów
„PaKa 97”. W maju tego samego roku odbyła się premiera pierwszego programu pt.
„Mozart wiecznie żywy”. Od tej pory grupa prowadzi aktywną działalność koncertową.
W 1997 roku dokonała rejestracji utworów zawartych w programie „Mozart wiecznie
żywy” dla Programu III Polskiego Radia. Grupa MoCarta to nie tylko kabaret muzyczny. Zespół występuje również z repertuarem klasycznym, a także zajmuje się muzyką
rozrywkową (współpracował m.in. z takimi artystami jak Maryla Rodowicz, Natalia
Kukulska, Grupa pod Budą, Marian Opania, Włodzimierz Korcz, Artur Andrus, Czerwony Tulipan, Kayah, Piasek oraz mim Ireneusz Krosny). W 1998 roku grupa wzięła udział
w prestiżowym festiwalu „Gaudeamus” we Wrocławiu, uzyskując niezwykle przychylne
recenzje w piśmie „Ruch Muzyczny”. Od tego czasu Grupa MoCarta jest często zapraszana do sal filharmonicznych w całej Polsce, a także wyjeżdża na koncerty zagraniczne.
Koncert odbędzie się 16 lutego 2013, o godzinie 17.00.
Bilety: 50 zł parter i 45 zł balkon. 

Ferie w kinie „Karolinka”
12 lutego 2013, godz. 11.00
„Ale cyrk!”
Twórcy przeboju „Disco robaczki” zapraszają na magiczną i kolorową wyprawę do
świata cyrku. Akrobaci, atleci,
czarodzieje, iluzjoniści. Cyrk
od zawsze pasjonował psa
Ozorka. Sympatyczny czworonóg oddałby ostatnią kość
za szansę występu na arenie.
Korzystając z pomocy przyjaciela – małego chłopca Wiktora i jego wesołej koleżanki
Kaji zgłasza się do wielkiego
konkursu dla cyrkowców. Jednak zanim Ozorek udowodni
światu, że szczekacze to najlepsi fikacze, musi zmierzyć
się z łobuzem zwanym Żabą,
który chce porwać utalentowanego psa i zostać jego treserem...
Polski dubbing:
Katarzyna Zielińska – Kaja
Przemysław Saleta – Pan
Kruszyna
Grzegorz Drojewski – Wiktor
Grzegorz Kwiecień – Żaba
Karol Wróblewski – Kubuś
Mieczysław Morański – Wielki
Bardini
Jacek Kopczyński – Klaun
Bilety: 6 zł
14 lutego 2013, godz. 11.00
„Goryl Śnieżek w Barcelonie”
Bohaterem filmu jest wyjątkowy mieszkaniec ogrodu
zoologicznego – jedyny biały
goryl na świecie. Jego gęste,
śnieżne futro wywołuje zachwyt wszystkich dzieci, ale
dla innych lokatorów zoo jest
źródłem wstydu. Odtrącony
i wyszydzany przez swoich
przyjaciół, biały gorylek wyrusza w podróż do wielkiego
miasta. Właśnie tam mieszka
wszechwładna wróżka, która
jako jedyna może przemienić
go w zwykłego goryla.
Polski dubbing:
Cezary Pazura – Dżambo
Aleksandra Kowalicka – Pola
Grzegorz Drojewski – Śnieżek
Jarosław Boberek – Luc de Sac
Anna Dereszowska – Czarodziejka
Maciej Falana – Leon
Paweł Królikowski – Kong
Joanna Pach-Żbikowska –
Kunta
Karol Wróblewski – Kinte
Jacek Kopczyński – Daniel
Bilety: 6 zł
19 lutego 2013, godz. 11.00
„Safari”
Gdzieś w delcie wyschniętej,
afrykańskiej rzeki Okavongo
zwierzaki czekają na wodę.
Billy – sprytna surykatka i Socrates – przyjazny lew zmę-

czeni czekaniem wyruszają
w głąb lądu na poszukiwanie
wody. Podczas pełnej niebezpiecznych przygód, wyprawy
przez dziką Afrykę, Billy i Socrates spotykają zwierzęta
z całego świata. Wygnane ze
swych rodzinnych stron przez
niszczycielskie działania człowieka, przybyły na Czarny
Ląd w poszukiwaniu nowego domu. Wspólnie ruszają
w drogę, by dokonać dramatycznego odkrycia: na rzece
Okavongo ludzie zbudowali
wielką tamę.
Polski dubbing:
Tomasz Borkowski – Billy
Sławomir Pacek – Charles
Miłogost Reczek – Sokrates
Paweł Ciołkosz – Toby
Izabela Dąbrowska – Gisele
Elżbieta Gaertner – Winifred
Bilety: 6 zł

21 lutego 2013, godz. 11.00
„Mniam!”
Smakowite opowieści żółwicy
Magdy, zachwalającej specjały kuchni „nadwodnego”
świata, sprawiły, że dwa rekiny – Szczena i mały Olo, rozpoczynają łowy na lądzie i sieją postrach w nadmorskich
kurnikach. Kiedy wielokrotna
miss kurnika Kokosza Nell
znajdzie się w zasięgu paszczy żarłocznego Szczeny, do
kontrataku ruszą zaprawieni
w walkach kogutów mistrzowie kurate Kurczak Norris, Kurambo i Kukurychu.
Polski dubbing:
Piotr Fronczewski – Rekin
Szczena
Marcin Hycnar – Rekin Olo
Jerzy Kryszak – Dr Mackenstein
Magdalena Gessler – Żółwica
Magda
Andrzej Blumenfeld – Podlecki
Cezary Morawski – Śliski
Michał Wójcik – Kurczak Norris
Marcin Wójcik – Kurambo
Waldemar Wilkołek – Kukurychu
Elżbieta Jędrzejewska – Kokosza Nell
Bilety: 6 zł
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PISZĄ DO KURIERA

Podsumowanie I semestru

Comenius –
– co się działo w Jedynce?
Przy okazji realizacji kolejnych etapów naszego projektu
Comenius „Teaching Through Art’’ w SP 1 wydarzyło się wiele ciekawego. Po spotkaniach roboczych we Francji, zdobyliśmy kolejne cenne doświadczenia.
Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się do tworzenia
prac plastycznych. Powstały obrazy,
które z dumą prezentujemy na szkolnych korytarzach. Jednak nie tylko
malowanie było tematem wiodącym. Zajęliśmy się tym, co równie
ważne w naszym projekcie – włączeniem sztuki do nauczania innych
przedmiotów. Z inicjatywny szkolnych koordynatorów powstał dwujęzyczny folder ze scenariuszami zajęć, których autorami są nauczyciele
naszej szkoły: Ilona Łysik, Iwona Atamaniuk, Grażyna Ślosarczyk, Agata
Pniok, Maria Ścigała-Delijewska oraz
Urszula Jagieła. Folder zawiera scenariusze lekcji matematyki, języka
angielskiego, języka polskiego oraz
nauczania zintegrowanego, w których wykorzystuje się malarstwo
Tadeusza Makowskiego. Folder został przekazany nauczycielom dziewięciu państw na spotkaniu roboczym we Włoszech, które odbyło się
w dniach 12-16 listopada 2012 roku.
W czasie spotkania we Włoszech nastąpiła wymiana obrazów. Nauczyciele z Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Słowenii, Rumunii, Francji, Włoch i Litwy
byli pod wrażeniem talentu naszych
uczniów. Były to prace: Dominika
Lizonia, Natalii Szopy, Julii Cholewy,
Emilii Szubskiej, Alicji Falkiewicz, Natalii Janowskiej, Krzysztofa Wrodarczyka, Martyny Plewni, Roksany Kamińskiej i Magdaleny Wiśniowskiej.
Przekazaliśmy również opracowany
przez Iwonę Atamaniuk informator
„How to arrange art exhibition, czyli
jak przygotować wystawę”. Po powrocie z Włoch zorganizowaliśmy
wystawę przywiezionych prac oraz
pamiątek przekazanych dla naszej
szkoły.

z Anglii oraz Litwy. Kolejnym wydarzeniem związanym z naszym projektem były warsztaty plastyczne,
w których uczestniczyli uczniowie
klasy VIa. Dzieci skorzystały z zaproszenia dyrekcji Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach
i uczestniczyły w zajęciach plastycznych prowadzonych przez panią
Adelę Truchlewską. Uczniowie poznali nową technikę tworzenia grafiki, a także wykonali własnoręcznie
papierowe maski.

Pani Iwona Atamaniuk, nauczycielka
języka angielskiego, zorganizowała
wymianę listów oraz kartek świątecznych wysłanych do uczniów

Iwona Atamaniuk,
Grażyna Ślosarczyk
koordynatorki projektu Comenius

Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do wystawy malarzy europejskich. Chcemy zaprezentować obrazy naszych uczniów,
wykonujących prace inspirowane
malarstwem Tadeusza Makowskiego. Realizując projekt, nasi uczniowie mają szansę rozwijać kompetencje językowe (wymiana listów,
videokonferencje z innymi państwami). W okresie świątecznym klasa
VIa pod kierunkiem wychowawcy
przygotowała polsko-angielskie
jasełka, których hasłem przewodnim było: „Christmas time – czas
radości”. Uczniowie zaprezentowali krótkie scenki polsko-angielskie,
a całość przeplatana była angielskimi kolędami. Możemy też pochwalić się sukcesami naszych uczniów
w konkursach z języka angielskiego.
Uczennica VIa, Zuzanna Mania zajęła
15. miejsce w kraju w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie z Języka Angielskiego.
Serdecznie zapraszamy do zaglądania na stronę internetową naszej
szkoły – tam na bieżąco możecie
Państwo śledzić, co ciekawego dzieje się w szkole, nie tylko z związku
z realizacją naszego projektu. 

NAPISZ DO KURIERA
Kolejny numer „Kuriera” ukaże się na przełomie
marca i kwietnia. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres: kurier@radzionkow.pl w terminie do
4 marca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
nadesłanych tekstów. 

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku na XXVII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXVII/253/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XXVII/254/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XXVII/255/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013-2022;
4. Uchwałę Nr XXVII/256/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013;
5. Uchwałę Nr XXVII/257/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6. Uchwałę Nr XXVII/258/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o kreślonej pojemności;
7. Uchwałę Nr XXVII/259/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
8. Uchwałę Nr XXVII/260/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9. Uchwałę Nr XXVII/261/2012 w sprawie uchylenia uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
10. Uchwałę Nr XXVII/262/2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
11. Uchwałę Nr XXVII/263/2012 w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Radzionków” przyjętych uchwałą Nr XIX/172/2000 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie „Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radzionków”;
12. Uchwałę Nr XXVII/264/2012 w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie;
13. Uchwałę Nr XXVII/265/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie;
14. Uchwałę Nr XXVII/266/2012 w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków;
15. Uchwałę Nr XXVII/267/2012 w sprawie podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania;
16.Uchwałę Nr XXVII/268/2012 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miasta Radzionków, dotyczących stypendiów sportowych;
17. Uchwałę Nr XXVII/269/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2013 roku.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, iż w dniu 30 stycznia 2013 roku na XXVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXVIII/270/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013-2022;
2. Uchwalę Nr XXVIII/271/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
3. Uchwałę Nr XXVIII/272/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013;
4. Uchwałę Nr XXVIII/273/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013;
5. Uchwałę Nr XXVIII/274/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XXVIII/275/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XXVIII/276/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
8. Uchwałę Nr XXVIII/277/2013 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2013-2015;
9. Uchwałę Nr XXVIII/278/2013 w sprawie wypłacania stypendiów sportowych;
10. Uchwałę Nr XXVIII/279/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Przekaż 1%
Wszystkim mieszkańcom przypominamy,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego, który wynika z zeznania rocznego na rzecz organizacji pożytku publicznego
(PIT 37 rubryka 127, PIT 36 rubryka 303, PIT 36L
rubryka 106 PIT 38 rubryka 59). Zachęcamy do
pomocy takim organizacjom.
Zainteresowani mogą wesprzeć m.in. działającą w naszym mieście organizację pożytku
publicznego:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej, KRS: 0000169285
Obok publikujemy także spis innych organizacji, które proszą o wsparcie:

•• Fundacja „Iskierka”
KRS: 0000248546
Cel szczegółowy „Krzysiu Tobór”
•• Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: „17878 Borowiecka Julia”
•• Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
•• Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: „17626 – Kosik Wiktor”

•• Fundacja Rodzin Górniczych
KRS: 0000127003
Cel szczegółowy: „Pomoc dla Dawida
Ziora”
•• Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy
im. Matki Teresy w Żołyni
KRS: 0000019768
•• Fundacja dla Dzieci „DAR SERCA”
Bielsko-Biała
KRS: 0000121785
Cel szczegółowy: „Dla WOJTKA BISAGA”
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Nauka i sztuka

Klasy dwujęzyczne

Teatr online
w gimnazjum

31 stycznia setka uczniów klas
drugich wzięła udział w niezwykłym wydarzeniu. W ramach
ogólnopolskiego projektu „Internetowy teatr w szkole” Telewizja
Polska przygotowała dla uczniów
gimnazjów transmisję na żywo
spektaklu teatralnego „Stawiam na
Tolka Banana”, z Teatru im. Stefana
Jaracza w Olsztynie. Nasza szkoła odpowiedziała na propozycję
projektu i zgłosiła swój udział. Po
otrzymaniu kodu dostępu zorganizowaliśmy spotkanie ze sztuką
online w sali multimedialnej. Byliśmy jedną z dwudziestu wytypowanych w województwie śląskim
szkół, które mogły wziąć udział
w tym ogólnopolskim projekcie.

Spektakl rozpoczął się punktualnie o 10.00. Uczniowie zasiedli
w sali multimedialnej, która na 90
minut zamieniła się w świątynię
sztuki teatralnej. Za sprawą artystów olsztyńskiego teatru uczniowie zobaczyli historię ukazującą
dobrą stronę „trudnej młodzieży”
oraz siłę przyjaźni, mimo różnic
i kłopotów.

PISZĄ DO KURIERA

Internetowy teatr dla szkół, to kolejna inicjatywa Telewizji Polskiej,
której ideą jest tworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń
kulturalnych na wysokim poziomie. Skierowana jest do tysięcy
uczniów z małych miejscowości
z zamiarem nie tylko urozmaicania szkolnych zajęć, ale też zaszczepienia na trwałe w młodych
odbiorcach zamiłowania do sztuki
ambitnej i wartościowej.
Naszą szkołę spotkał też wielki
zaszczyt wyrażenia opinii o tym
projekcie w formie wywiadu w Telewizji Katowice, której dziennikarze odwiedzili naszą placówkę.
Wywiadu udzieliła mgr Joanna
Bojczyk – polonistka i przewodnicząca Międzyprzedmiotowego
Zespołu Humanistycznego oraz
uczniowie Łukasz Ungier, Bartosz
Cieśla i Nicole Cieplik.

Wywiad został wyemitowany
tego samego dnia wieczorem,
w telewizji Katowice, w programie
Aktualności. 

Nowości

w naszym LO
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie to szkoła z sześćdziesięcioletnią
tradycją.
Wiadomo również, że posiada
atrakcyjną ofertę edukacyjną, dostosowaną do oczekiwań rynku
pracy - np. w szkole realizowane
są rozszerzenia z przedmiotów
ścisłych we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach.
Nowością będą uruchamiane
od przyszłego roku szkolnego
2013/2014 oddziały dwujęzyczne,
co oznacza, że niektóre przedmioty (do wyboru – matematyka,
fizyka, informatyka, geografia,
WOK, WOS, podstawy przedsiębiorczości, dziennikarstwo z komunikacją społeczną) będą prowadzone w języku angielskim.
Nauczyciele liceum nie ukrywają,
że jest to oferta dla ambitnych
gimnazjalistów, którzy chcą się
intensywnie uczyć języka angielskiego w wymiarze sześciu godzin w tygodniu przez trzy lata.
Szkoła jest doskonale przygotowana do prowadzenia nauczania
dwujęzycznego, o czym świadczą
między innymi wysokie – ponad
średnią krajową i śląską - wyniki
egzaminów maturalnych z języka
angielskiego oraz stuprocento-

wa zdawalność tego przedmiotu
na maturze. Warto dodać, ze patronat naukowy nad oddziałami
dwujęzycznymi objął Instytut
Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nauka w oddziale dwujęzycznym
umożliwi uczniowi zdobycie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na
poziomie B2 oraz C1. Uczeń może
(nie musi) przystąpić również do
międzynarodowej matury.
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie będzie jedynym liceum z oddziałem dwujęzycznym
w aglomeracji śląskiej. Zainteresowane osoby zapraszamy do
zapoznania się dokładnie z ofertą
naszego liceum – zapraszamy do
szkoły i na stronę: www.liceum.
radzionkow.pl, gdzie od marca br.
opublikowana będzie aktualna
oferta edukacyjna szkoły. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego – 32 286-62-51 (informacji o klasie dwujęzycznej udzielają
nauczyciele języka angielskiego
lub dyrektor szkoły). 
Danuta Minas
Dyrektor LO w Radzionkowie

Praca na ferie
Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Radzionkowie zaprasza wszystkich uczniów i studentów zainteresowanych podjęciem pracy dorywczej w okresie ferii zimowych do skorzystania z oferty biura. W okresie
ferii można pracować roznosząc ulotki, gazety, promując produkty, wykładając towar w marketach czy też pracując jako kasjer. Zarobki kształtują się w granicach 5-10 złotych netto za godzinę.
Pracę może podjąć każda osoba, która ukończyła 16. rok życia i posiada
status osoby uczącej się w systemie dziennym. Osoba zainteresowana
podjęciem pracy powinna zgłosić się osobiście do biura w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana
jest również pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Młodzieżowe Biuro Pracy prowadzi też dla klientów działalność informacyjną o miejscach i źródłach poszukiwania pracy: prasie, stronach internetowych i portalach związanych z pracą oraz innych instytucjach zajmujących się tematyką zatrudnienia, prowadzących pośrednictwo pracy.
Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone są bezpłatnie.
Oferty pracy na okres ferii zimowych dostępne będą na stronie internetowej: www.mbp.ohp.pl oraz w siedzibie biura przy ul. Kużaja 19.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług biura w okresie ferii zimowych. 
Monika Buczek, Pośrednik pracy I stopnia
Filia MBP Radzionków, ul. Kużaja 19
tel. 32 289 08 83 wew. 8
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Spiżowy Jorg
Do końca maja można składać wnioski
o przyznanie wyróżnienia „Spiżowy
Jorg”. To konkurs organizowany przez Izbę
Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich
Górach i Urząd Miasta Radzionków. Jego
celem jest uhonorwanie firm działających
lub mających siedzibę na terenie Radzionkowa, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, promocji i kreowania pozytywnego wizerunku
miasta. Wyróżnienie przyznaje Kapituła na
podstawie wniosku złożonego przez organizację pozarządową lub przez co najmniej
dziesięcioosobową grupę osób fizycznych.
Nagroda „Spiżowy Jorg” wręczana jest corocznie, począwszy od 2009 roku, podczas
Gali Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.
„Spiżowy Jorg” w swojej symbolice nawiązuje do wartości pielęgnowanych przez
Jerzego Ziętka – pracowitości, solidności,
rzetelności. W ubiegłym roku laureatem
nagrody została firma TanQuid Polska
Sp. z o.o. Natomiast dwa lata temu Kapituła
wyróżniła firmę Norman Sp. z o.o. i Zakłady
Mięsne „H.A.M.” Spółka Jawna. 
(mm)

Sport w Kurierze

Niepokonany „Lider”

Klub Jeździecki „Lider” z Radzionkowa został Mistrzem Polski 2012.
Doskonały wynik jest efektem wytrwałości i ciężkiej pracy zawodników,
którzy w kategorii ujeżdżenia okazali się bezkonkurencyjni. W rankingu
klubowym, przygotowanym przez Polski Związek Jeździecki, „Lider” zdobył aż 124 punkty.
Przypomnimy, że Klub Jeździecki „Lider” powstał w 1999 roku. Od początku istnienia zrzeszał czołowych zawodników i reprezentantów Polski oraz wykwalifikowanych trenerów. Od 2007 roku na terenie ośrodka w Radzionkowie organizowane są zawody jeździeckie w dyscyplinie
ujeżdżenia, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 
(mm)

Biegiem po śniegu

Zbieramy odpady
Co roku Urząd Miasta Radzionków organizuje bezpłatną zbiórkę
selektywnie zgromadzonych odpadów opakowaniowych (tj. szkło,
tworzywa sztuczne, papier i tektura). Odpady należy zgromadzić w specjalnych workach i wystawić je w wyznaczonych dniach przed posesję.
Odebrane zostaną przez firmę w dniu następnym. Poniżej publikujemy
terminy zbiórek:
Rejon 1:
27 lutego, 20 marca
(Adamieckiego, Artylerzystów, Barbórki, Cmentarna, Dąbrowskiej, Fizylierów, Gałczyńskiego, Gierymskiego, Grenadierów, Górna, Grunwaldzka, Gwarków, Holewiny, Huzarów, Jaracza, Jaśminowa, Kadetów, Kirasjerów, Komandosów, Kopernika, Księżogórska, Kużaja, Larysza, Lipoka,
Lompy, Lotników, Łąkowa, Magnoliowa, Miła, Nałkowskiej, Nieznanego
Żołnierza, Orzechowska, Pawlaka, Piechurów, Plebiscytowa, Południowa, Poprzeczna, Przyjaźni, Saperów, Sikorskiego, Skotnicka, Szczęśliwa,
Średnia, Wandy, Wielkopolska, Wiktorii, Wiosenna, Wopistów, Wspólna,
Zejera, Zwiadowców, Zwycięstwa).
Rejon 2:
28 lutego, 21 marca
(Broncla, Brzechwy, Chełmska, Chodkiewicza, Ciasna, Czwartaków, Danielecka, Długa, Franiela, Gajdasa, Grzybowa, Jordanówny, Kilińskiego,
Klasztorna, Knosały, Kowalska, Kraka, Krasickiego, Kruczkowskiego,
Krzywa, Krzywoń, Mazura, Męczenników Oświęcimia, Nakielska, Norwida, Obrońców Pokoju, Ogiermana, Pankiewicza, Piaskowa, Piastowska,
Pietrygów, Pisalskiego, Piwna, Plac Jana Pawła II, Plater, Pod Lipami, Podchorążych, I-go Powstania, Pożarna I, Pożarna II, Reymonta, Rowowa,
Sadowa, Schwallenberga, Sienkiewicza, Skryta, Słowackiego, Sobieskiego, Srebrna, Staszica, Stoińskiego, Stolarska, Studzienna, 27-go Stycznia,
Stypy, Szeroka, Szylera, Szymały, Śródmiejska, św. Wojciecha, Wapienna,
Windera, Wrodarczyka).
O kolejnych terminach zbiórek będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.radzionkow.pl, a także pod
nr tel. 32 388-87-78/76. Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki można
znaleźć również na stronie: eko.radzionkow.pl 
(mm)

Ponad 140 osób wzięło udział
w I Księżogórskim Biegu Narciarskim, który 26 stycznia przy
idealnej zimowej aurze, odbył się
w parku na Księżej Górze. Zawodnicy zmierzyli się w jedenastu kategoriach na dystansie od 1,8 km
do 7,3 km po zróżnicowanym terenie (sporo podbiegów i zjazdów).
Narciarze biegali stylem klasycznym i dowolnym. Najmłodsza
uczestniczka miała sześć lat, a najstarszy zawodnik 72 lata.
Na linii startu stanęli narciarze
z Radzionkowa, Bytomia, Chorzowa, Tarnowskich Gór, Czeladzi,
Siemianowic Śląskich, Knurowa,
Gliwic, Sosnowca, Piekar Śląskich,
Lublińca, Kalet, Ożarowic, Zabrza
a nawet z Częstochowy, Krakowa,
Hańczowa, Wysowa-Zdrój (wojewódzkie małopolskie, powiat
gorlicki) oraz Kielc. Rywalizacja

była niezwykle zacięta, szczególnie w kategorii mężczyzn powyżej
dwudziestu lat stylem dowolnym,
gdzie rozstrzygnięcie nastąpiło
dopiero na ostatnich metrach, a finisz trzech zawodników godny był
zawodów Pucharu Świata.
MOSiR w Radzionkowie składa serdeczne podziękowania za pomoc
przy organizacji biegu Janowi Zarembie, członkom Klubu Biegacza
„Meta” z Lublińca, Sebastianowi
Chaińskiemu, Klaudiuszowi Kokot
oraz uczniom z radzionkowskiego
gimnazjum. Dziękujemy również
burmistrzowi Radzionkowa za
ufundowanie pucharów oraz firmie SportRebel z Rudy Śląskiej za
nagrody rzeczowe.
Pełną klasyfikację zawodów oraz
relację zdjęciową i filmową znaleźć
można na stronie: www.mosir.radzionkow.pl 
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MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Mikołajkowy turniej judo

II kolejka „Ciderplas”
W styczniu rozpoczęły się rozgrywki trzeciej edycji
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Brak zdecydowanego
faworyta spowodował, że tegoroczne spotkania stały się
bardzo interesujące. Po dwóch rozegranych do tej pory kolejkach pierwsze miejsce w tabeli wyników zajmuje zespół
„Bobrek Centrum” z kompletem dwunastu punktów. Kolejne miejsca w tabeli zajmują zespoły „One Move Lasowice” i „Pronetbud”. Rozgrywki potrwają do marca. Aktualny
terminarz spotkań i wyniki oraz relacje zdjęciowe znajdują
się stronie internetowej: www.mosir.radzionkow.pl 

Karnawałowy
Maraton Fitness
Ponad 170 uczestników wzięło udział w I Karnawałowym Maratonie Fitness, który prowadzili doświadczeni instruktorzy z radzionkowskiego klubu Body
Line Fitness, Centrum Sportu z Bytomia, Galerii Fitness
z Tarnowskich Gór oraz Pure Fitness Agora Bytom.
W programie, oprócz popularnej zumby, znalazły się
również zajęcia stepu, salsy oraz różnorodne ćwiczenia
modelujące biodra, uda i pośladki. W czasie zajęć można było również skorzystać z bezpłatnych porad dietetyczki lub trenera personalnego z zakresu ćwiczeń siłowych. Na zakończenie odbyła się loteria, podczas której
uczestnicy losowali kilkadziesiąt nagród ufundowanych
przez poszczególne kluby fitness. Przy okazji maratonu
przeprowadzono również charytatywną zbiórkę pieniędzy na leczenie siedmioletniego Pascala. 

Ponad dwustu młodych zawodników
wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju
Funny Ligi Judo, który odbył się 9 grudnia.
Organizatorami zawodów byli wielokrotny Mistrz Polski Grzegorz Czajka z UKS
PMDK Judo Radzionków oraz radzionkowski MOSiR i Urząd Miasta Radzionków.
W turnieju wzięli także udział zawodnicy
Czarnych Bytom, UKS Dwójki Tarnowskie
Góry, UKS Ahinsy Tarnowskie Góry, UKS
Świętochłowice i UKS Żaczek Katowice.
Otwarcia zawodów dokonał Józef Wiśniewski, prezes Czarnych Bytom, prezes
Śląskiego Związku Judo oraz wieloletni
prezes Polskiego Związku Judo. Gościem
specjalnym turnieju był radzionkowianin
Paweł Zagrodnik, piąty zawodnik ubiegłorocznej olimpiady w Londynie.
Zawodnicy podzieleni na trzy grupy
wiekowe (5-6 lat, 7-8 lat i 9-11 lat) stoczy-

li blisko dwieście pojedynków o medale
w czterdziestu trzech kategoriach. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Marcin Szudy, Wiktor Stach, Mikołaj Kojder,
Irek Kugler, Daniela Badura, Marek Blana,
Mateusz Ociepka, Kasia Barszcz, Paweł
Piofczyk, Maksymilian Musioł, Oliwer Raske, Juliusz Gulba, Maciek Bańczyk, Kinga
Czaja, Wiktoria Baron, Oliwia Janosz, Kamil Graca, Kamil Basta, Hanna Kowalczyk,
Tymoteusz Sznober, Szymon Bednarski,
Amelia Klop, Jan Romaniec, Kasia Czernik, Wiktoria Rosińska, Arkadiusz Marcela,
Bartosz Żabiński, Oskar Raske, Rafał Ziora,
Łukasz Szołtysik, Konrad Kiełtyka, Łukasz
Kanigowski, Michał Dryjański, Martyna
Nolewajka i Mikołaj Musioł.
Relację zdjęciową oraz film z zawodów
można obejrzeć stronie: www.mosir.radzionkow.pl 

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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SPORT W KURIERZE
Klub Sportowy Ruch Radzionków

Szachy

Zredukować zadłużenie
Po trudnym 2012 roku, Ruch Radzionków z dużymi nadziejami wkroczył
w rok 2013. Wiosną rozpocznie się budowa nowej drużyny, która po rocznej
przerwie przystąpi do rozgrywek trzeciej
ligi opolsko-śląskiej.
Na przełomie roku dobrymi informacjami podzielił się Marcin Wąsiak, prezes
klubu. W wywiadzie udzielonym na oficjalnej stronie internetowej klubu przyznał, że ostatnie miesiące 2012 roku przyniosły większą od przewidywanej spłatę
zadłużenia. Do klubu już teraz zgłaszają
się piłkarze, zainteresowani grą w Ruchu
w przyszłym sezonie.
Zdaniem prezesa Wąsika dobrym przykładem działań, które poprawiły sytuację
klubu, jest np. wydanie kalendarza.
– To było trudne zadanie, gdyż nie dysponowaliśmy zdjęciem pierwszej drużyny,
które do tej pory było głównym punktem
kalendarza. Uważam jednak, że udało się
stworzyć bardzo dobry kalendarz, który
dodatkowo spełnił swoją rolę – przyniósł
zastrzyk finansowy. Podobnie z magazynem „Ciderland”, z którego wydawania nie

zrezygnowaliśmy. Uważam, że świąteczny
numer jest chyba najlepszym, najciekawszym, jaki dotychczas wydaliśmy – wyjaśnia prezes.
Miniony czas był również przeznaczony na spotkania, których celem było
negocjowanie naszych zobowiązań,
podpisywania porozumień. W efekcie
podpisanych zostało wiele umów, które
umożliwiły klubowi złapać pewien finansowy oddech.
Prezes Marcin Wąsiak przyznaje także, że
klub jest w niecodziennej sytuacji.
– Z reguły w przerwie letniej wymienia się
trzech, czterech, pięciu zawodników. Tymczasem przed nami zadanie zbudowania
drużyny od nowa. To nie może się odbyć
w tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek.
Trener zostanie zatrudniony na tyle wcześnie, aby miał czas przyjrzeć się potencjalnym kandydatom – dodaje.
Pełen zapis rozmowy z Marcinem Wąsiakiem można przeczytać na stronie internetowej: www.ruchradzionkow.com 
Tomasz Cyptor

Plebiscyt „Dziennika Zachodniego”

Człowiek Roku
Miło nam poinformować,
że dyrektor MOSiR w Radzionkowie – Marian Prodlik był jednym z kandydatów w plebiscycie Człowiek
Roku 2012 w powiecie tarnogórskim, organizowanym
przez „Dziennik Zachodni”.
Celem plebiscytu było wyłonienie osoby, która swoją
aktywnością,
działaniem
i determinacją zasłużyła na
to prestiżowe wyróżnienie.
Kandydatów do zaszczytnego tytułu wskazali dziennikarze redakcji „Dziennika
Zachodniego” oraz internauci. Konkurs powiatowy
był pierwszym etapem plebiscytu regionalnego. Zwycięzcy z poszczególnych
miast i powiatów zmierzą
się w konkursie na „Bohatera
Roku 2012 w województwie
śląskim”. Głosowanie trwało
do końca stycznia.
Panu Marianowi Prodlikowi
gratulujemy prestiżowej nominacji. 

Szachowe
święto
Już po raz trzeci w Radzionkowie odbył się turniej
Ciderszach. Organizatorami szachowych zmagań był
Urząd Miasta Radzionków, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Strzybniczanka Tarnowskie Góry oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Gościem honorowym
zawodów był Dariusz Świercz, Mistrz Świata Juniorów.
Do gry przystąpiło czterdziestu dwóch zawodników
z Katowic, Chorzowa, Gliwic, Rudy Śląskiej, Zabrza,
Bytomia, Tarnowskich Gór i Radzionkowa. Na dystansie siedmiu rund z czasem gry 60 minut dla każdego
zawodnika, rywalizacja była niezwykle wyrównana.
Po dwóch rundach aż siedmiu zawodników miało
komplet punktów. Ostatecznie w kategorii open najlepszy okazał się Piotr Piesik. Wśród kobiet zwyciężyła
Magdalena Kotula. W grupie juniorów do 12 lat niepokonany był Szymon Turczyn, zaś w kategorii juniorów
do 18 lat – Jakub Lizak.
Szczegółowe wyniki i zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej: www.mosir.radzionkow.pl 
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Sportowcy
nagrodzeni
Podczas sesji Rady
Miasta, która
odbyła się 30 stycznia, przyjęto
uchwałę w sprawie wypłacania
radzionkowskim
sportowcom stypendiów sportowych za osiągnięcia w 2012 roku.

MKS Sokół Radzionków

Z życia klubu

Stypendia...

Wiele wydarzyło się w okresie świątecznym zmierzającego ku końcowi sezonu siatkówki III ligi kobiet. Najważniejszym wydarzeniem w tym czasie były z pewnością derby
powiatu tarnogórskiego, w których przeciwnikiem radzionkowianek był zespół Gwiazdy Tarnowskie Góry. Wiele działo się również w innych dziedzinach życia klubu.
Wspomniane derby odbyły się 10 stycznia, a nie, jak pierwotnie planowano, 16 grudnia. Zespołowi Gwiazdy udało
się w końcu dotrzeć do hali przy ul. Knosały 16 w pełnym
składzie, a podopieczne trenera Tarkowskiego wyszły
na parkiet z zamiarem powzięcia rewanżu za blamaż
we własnym obiekcie sprzed kilku miesięcy. Mecz lepiej
rozpoczęły zawodniczki Sokoła, które pewnie wygrały
pierwszy set stosunkiem 25:17. Jeśli ktoś spodziewał się,
że po takim początku Gwiazda się nie podniesie musiał
przecierać oczy ze zdumienia już po kilkunastu minutach. Drugi set padł łupem tarnogórzanek (22:25), a walka rozgorzała na dobre, czego potwierdzeniem były następne wydarzenia boiskowe. Set trzeci to kwintesencja
meczu derbowego. Walka o każdą piłkę, poświęcenie po
obydwu stronach, gra punkt za punkt. Kibice nie mieli
wątpliwości, że na parkiecie żadna ze stron nie ma zamiaru się oszczędzać. Na każdy punkt Sokoła, punktem
odpowiadała Gwiazda. Drużyny szły łeb w łeb i potrzeba
było kilku piłek setowych, by w końcu radzionkowianki
mogły unieść ręce w górę w geście triumfu. Wynikiem
29:27 kończy się set trzeci, a rozentuzjazmowani kibice
z pewnością nie tak wyobrażali sobie dalszy przebieg
meczu. Sokół zaczął popełniać błędy, które bezlitośnie
wykorzystywała Gwiazda, dzięki czemu doprowadziła
do tie-break’a. Zawodniczki z Tarnowskich Gór poszły

za ciosem i nie pozostawiły złudzeń naszym siatkarkom.
Pewnie zwyciężyły ostatni set 15:5, a cały mecz 3:2, dzięki
czemu zrewanżowały się za porażkę na własnym terenie.
Poza meczem derbowym warte podkreślenia są inne
wydarzenia związane z klubem. Przede wszystkim należy wspomnieć, że sponsorem tytularnym naszych
siatkarek po raz kolejny została firma O&S Computer
Soft, mająca swoją siedzibę przy ul. Unii Europejskiej.
Na mocy podpisanej umowy klub nosi nazwę O&S MKS
Sokół Radzionków.
Odnotowuje się też rosnące zainteresowanie poczynaniami drużyny. Podczas meczów domowych dopinguje nas coraz większa publika, a rekord frekwencji padł
w trakcie wspomnianych już derbów z Gwiazdą. Hala
była wypełniona prawie do ostatniego miejsca, a doping niósł się po niej aż do końca spotkania. Rekordy
popularności pobija również klubowy fanpage na facebooku (www.facebook.com/MKSSokolRadzionkow),
a także oficjalna strona internetowa klubu (www.sokol.
radzionkow.pl).
Sokół Radzionków powoli buduje swoją pozycję w świadomości kibiców. Jeśli uda się utrzymać tak dużą frekwencję w hali i zainteresowanie siatkówką w mieście
będzie rosło, to można się spodziewać, że ten mały klub
dostarczy nam jeszcze wiele radości. 

Otrzymają Paweł Zagrodnik (judo), Wojciech Pasek
(judo), Anna Moś (narty
wodne), Katarzyna Bielecka (szermierka) oraz Szymon Choroba (kajakarstwo klasyczne).
Stypendia zostały przyznane na okres siedmiu miesięcy, zgodnie
z uchwałą Rady Miasta
z 5 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
okresowych stypendiów
za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

...i nagrody
W tym roku również sześciu sportowców z Radzionkowa otrzyma nagrodę Burmistrza Miasta
Radzionków za wysokie
wyniki w sporcie kwalifikowanym we współzawodnictwie
krajowym
oraz międzynarodowym.
Wyróżnienie otrzymają:
Anna Moś (narty wodne),
Dariusz Stawicki (wyścigi
psich zaprzęgów), Kamil
Orciuch (judo), Patryk
Walczak (judo), Grzegorz
Ptak (piłka wodna), Marcel Cichy (piłka wodna).
Wręczenie pamiątkowych
dyplomów i medali odbędzie się w lutym, podczas
uroczystości w sali sesyjnej Urzędu Miasta. 
(mm)

