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Lato
w mieście

ŚWIĘTUJ Z NAMI!
Lombard, Wojciech Gąssowski i muzyczne odkrycie Śląska – zespół
Oberschlesien, to największe gwiazdy tegorocznych, siódmych
Dni Radzionkowa. Kulminacyjne obchody święta miasta odbędą
się w dniach 14-16 czerwca.

Dni Radzionkowa to przede wszystkim święto
mieszkańców, którzy z roku na rok chętniej w nim
uczestniczą wspólnie się bawiąc

Wspólną zabawę tradycyjnie rozpocznie kolorowy korowód, który 14 czerwca
przejdzie ulicami Radzionkowa. Wieczorem
w restauracji „Figaro” publiczność rozgrzewać będzie Śląska Grupa Bluesowa i Jan
„Kyks” Skrzek. W sobotę 15 czerwca na scenie
przed Centrum Kultury „Karolinka” zrobi się
naprawdę głośno, a to za sprawą rockowych
gwiazd, które pojawią się w Radzionkowie.
Na początek wystąpi formacja Perhonen,
po niej zespół Good Girl Maggie, którego
muzykę określić można jako nowatorskie,
modern-rockowe brzmienia. Następnie na
scenie pojawi się grupa Oberschlesien, która
podbiła serca szerokiej publiczności, dzięki
udziałowi w programie „Must be the music”.
Przyrównywana do kultowej niemieckiej
grupy Rammstein, formacja wykonuje heavymetalową muzykę z tekstami w gwarze
śląskiej. Tego dnia gwiazdą wieczoru będzie
Lombard, który sławę zyskał w latach 80. i 90.
XX wieku.
str. 3

„Akcja Lato” to ciekawa propozycja
dla najmłodszych, którzy wakacje spędzą
w mieście. Tegoroczna oferta zajęć zapowiada się bardzo interesująco. W ciągu
dwóch miesięcy letniego wypoczynku
dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, muzycznych, tanecznych i plastycznych. Ciekawą
ofertę przygotowały m.in.: Centrum Kultury „Karolinka”, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Szczegółowy program zaplanowanych imprez uczniowie otrzymają wraz ze
świadectwem ukończenia szkoły. Wkrótce
pojawi się także na stronie internetowej
www.radzionkow.pl.
Najmłodsi mieszkańcy będą mogli także
skorzystać z dwutygodniowego turnusu
półkolonii, który rozpocznie się 1 lipca.
Organizatorzy planują wycieczki, wyjścia
na basen, zajęcia sportowo-rekreacyjne
i świetlicowe. Zajęcia odbywać się będą
od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9.00 do 15.00 w Szkole Podstawowej
nr 1 im. A. Mickiewicza w Radzionkowie.
Zapisy w Zakładzie Placówek Oświatowych w Radzionkowie, przy ulicy Kużaja 19, w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32 289-84-24 wew. 25. 
(mm)

W upalne dni księżogórski basen jest jednym
z najchętniej odwiedzanych miejsc w okolicy
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Jacek Tatarynowicz
prezes zarządu przychodni lekarskiej Rad-Med
w Radzionkowie

NOWE PERSPEKTYWY
Wkrótce minie pół roku odkąd Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Radzionkowie został przekształcony
w spółkę prawa handlowego. Jak Pan ocenia nową formułę?
Myślę, że na taką ocenę jest zdecydowanie za
wcześnie. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy
razem z zespołem przygotowaliśmy koncepcję
funkcjonowania nowego podmiotu. Pracowaliśmy również nad planem inwestycyjnym na
najbliższy rok. Forma spółki sprzyja efektywnemu zarządzaniu i otwiera nowe możliwości
pozyskiwania przychodów. Wpływa również
na większą racjonalizację gospodarowania
środkami finansowymi i przekazanym majątkiem. Spółka dysponuje kapitałem zakładowym, nieruchomościami. Jako podmiot prawa
handlowego możemy ubiegać się o środki
zewnętrzne na finansowanie inwestycji. Nowa
formuła prawna daje nam wiele możliwości,
ale też stawia pewne warunki. Pamiętajmy,
że sposób funkcjonowania naszej spółki jest
zbliżony do działania firm rynkowych. Dlatego
konieczne jest bilansowanie finansowe spółki
– nie możemy dopuścić do zadłużenia przychodni. Jako prezes ponoszę za to pełną odpowiedzialność. Jeśli przekroczę kompetencje,
zaniedbam obowiązki, czegoś nie dopilnuję
– muszę za to odpowiedzieć.

Czy zakres świadczonych usług medycznych zmienił się?
Nie. Ze zmiany formy prawnej nie wynikają
żadne konsekwencje dotyczące świadczonych
usług. Głównym celem działalności spółki jest
zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Radzionkowa. Podstawowa opieka
medyczna w dalszym ciągu opłacana jest
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla pacjentów nie ma znaczenia, czy realizuje ją jednostka publiczna, czy przekształcona w podmiot
prawa handlowego. W obydwu przypadkach
jest bezpłatna. Świadczone usługi w przychodni są wykonywane w dotychczasowym
zakresie realizowanym przez SPZOZ. Pracownicy SPZOZ z mocy ustawy stali się pracownikami spółki, na takich samych warunkach.
Proszę powiedzieć, jakie ma Pan plany
związane z przychodnią.
W perspektywie czasu planujemy rozszerzyć
zakres świadczeń o nowe usługi zakontraktowane w NFZ. Najważniejsze jest ponowne
uruchomienie poradni dentystycznej. Najprawdopodobniej na początku jej działalność
będzie oparta na usługach komercyjnych.
Planujemy również zmianę sposobu kontaktowania się z przychodnią. Do tego celu chcielibyśmy wykorzystać internet. Nowy system

Nowe oblicze przychodni

rejestracji ograniczy kolejki i znacznie ułatwi
komunikację pacjentów z przychodnią. Myślimy również o wprowadzeniu programów
profilaktycznych dla dzieci i osób starszych.
To dwie grupy, które najczęściej korzystają
z usług naszej przychodni. Wspomniałem
wcześniej, że w ostatnim czasie opracowywaliśmy założenia programu inwestycyjnego.
Jego kluczowym punktem jest remont budynku. Niedawno otrzymaliśmy pozytywną
decyzję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowaniu projektu przebudowy.
Prace będą obejmować kompleksową termomodernizację – remont dachu, docieplenie
ścian, wymianę układu ogrzewania. Jesienią
chcielibyśmy rozpocząć remont wewnątrz
budynku. W projekcie przewidziano osiem
wyposażonych gabinetów lekarskich oraz
dwa gabinety zabiegowe. Plany rozwoju usług
świadczonych mieszkańcom naszego miasta
są uwarunkowane zmianą bazy lokalowej. Realizacja inwestycji nie tylko radykalnie poprawi
warunki obsługi naszych pacjentów, ale umożliwi także rozwój przychodni. I właśnie na tym
aktualnie koncentrujemy swoje działania. 
Rozmawiał:
Marek M. Magda

O tym, że mieszkańcy Radzionkowa zasługują na nowy ośrodek zdrowia, mówi się od
dawna. Przypomnijmy, że od 1947 roku radzionkowska przychodnia mieści się w pamiętającym
czasy II wojny światowej budynku, który ze
względu na swoją architekturę nie jest w stanie
zapewnić komfortu pacjentom, ani nie ułatwia
dostępu do opieki medycznej osobom niepełnosprawnym. Wkrótce to się zmieni. 6 czerwca
nastąpi otwarcie ofert firm zainteresowanych
przebudową budynku przy ulicy Gajdasa 1 na
terenie dawnych Ogródków Jordanowskich
w Radzionkowie. Inwestycja będzie obejmować kompleksową termomodernizację budynku. O szczegółach remontu można przeczytać
w wywiadzie z Jackiem Tatarynowiczem, prezesem przychodni „Rad-Med”. 
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Korowód
czeka na Ciebie!
W tradycję Dni Radzionkowa wpisał się kolorowy korowód. W tym roku przejdzie ulicami miasta 14 czerwca (początek o godz.
16.30 w Rojcy). Zapraszamy mieszkańców
do włączenia się we wspólną zabawę. Do
wzięcia w nim czynnego udziału zachęcamy w szczególności szkoły i przedszkola,
firmy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, które poprzez uczestnictwo w korowodzie chciałyby zamanifestować swą
aktywność i istnienie w Radzionkowie. Korowód zakończy się ok. godz. 17.30 na Placu
Letochów, występem zespołu Śląskie Trio
Piotra Szefera. 

Niedzielną gwiazdą wieczoru będzie Wojciech Gąssowski

ŚWIĘTUJ Z NAMI!
str. 1

Na koncie grupy są takie przeboje jak „Przeżyj to sam”, „Szklana pogoda”, „Śmierć
dyskotece”, „Droga pani z TV”, „Taniec pingwina na szkle” czy „Diamentowa kula”.
W Radzionkowie Lombard wystąpi w składzie: Marta Cugier (wokal), Grzegorz Stróżniak, Daniel Gola Patalas, Michał Kwapisz
GUMA, Mirek Kamiński.
Niedzielne świętowanie rozpoczną występy
wokalno-instrumentalne podopiecznych filii
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach i grup działających
przy Centrum Kultury „Karolinka”. Przed publicznością wystąpią też: radzionkowski Big
Band pod dyrekcją Klaudiusza Jani, zespół
Duet Karo i zwycięzca Talentiady. Na zakończenie do wspólnej zabawy zaprosi mieszkańców Wojciech Gąssowski. Artysta wylansował
wiele hitów, by wymienić tylko „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Zielone wzgórza nad
Soliną”, czy „M jak miłość”. Znany jest także
z wykonania piosenek Elvisa Presleya, które
znalazły się na płycie „Love me tender” oraz
piosenek do legendarnego serialu „Wojna

domowa” - m.in. piosenki „Tylko wróć”, której
pierwsze słowa brzmią „Tak mi źle, tak mi źle
tak mi szaro...”. Wieczór zapowiada się więc na
roztańczoną prywatkę w dawnym stylu. Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni.
Dni Radzionkowa to święto wyjątkowe.
Oprócz hucznych, trzydniowych kulminacji,
przez cały miesiąc w naszym mieście odbywa
się szereg wydarzeń kulturalno-sportowych.
Za nami już m.in. Festyn Integracyjny zorganizowany w Zespole Szkół Specjalnych,
Radzionkowski Tydzień Głośnego Czytania
przygotowany przez MBP czy warsztaty
fotograficzne „Radzionków nieznany”. A co
jeszcze przed nami? – m.in. Wielki Test Języka Angielskiego (9 czerwca), V Mistrzostwa
Radzionkowa w Strzelaniu (13 czerwca),
XI Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie
(22 czerwca) i Mistrzostwa Europy STRONGMAN (23 czerwca).
Szczegółowy harmonogram imprez odbywających się w ramach tegorocznych Dni
Radzionkowa znaleźć można na stronie:
www.dniradzionkowa.pl

Wszelkich informacji w sprawie uczestnictwa w korowodzie udziela Zakład
Placówek Oświatowych w Radzionkowie, ul. Kużaja 19, nr tel. 32 289-84-24
wew. 21.
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Z sesji

Nowe ceny
za wodę i ścieki
Podczas marcowej sesji Rady Miasta
została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla
odbiorców z terenu Radzionkowa. Stawki
przedstawione przez Zakład Gospodarki
Komunalnej obowiązują od 1 maja br. do
30 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z przyjętą
uchwałą, 1 m3 wody będzie nas kosztował
5,56 zł brutto. Natomiast za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacimy 5,94 zł brutto.
Pełna treść uchwały jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dla porównania, mieszkańcy Bytomia za
1 m3 wody zapłacą 5,41 zł brutto, za odprowadzenie ścieków – 8,39 zł brutto.
1 m3 wody w Miasteczku Śląskim kosztuje
5,85 zł brutto (grupa I i II) oraz 5,95 zł brutto
(grupa III, IV). Za odprowadzenie ścieków
mieszkańcy muszą zapłacić odpowiednio
8,47 zł brutto i 9,03 zł brutto. 
(mm)

Święto w deszczu

Bernard Skibiński
wiceburmistrz Radzionkowa

Będziemy obniżać stawki
Od naszej ostatniej rozmowy upłynęły dwa miesiące. UM Radzionków jest już po
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów...
Zgadza się. Przypomnę, że 19 marca ogłosiliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów oraz utrzymanie czystości w gminie. Do 7 maja, kiedy to miało miejsce otwarcie
ofert, odpowiedzieliśmy na około 40 pytań, wyjaśniając zainteresowanym firmom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wpłynęły oferty czterech firm, obecnie trwa ich
badanie.
Wspominał Pan, że stawki za odbiór odpadów będą mogły być zweryfikowane po
rozstrzygnięciu przetargu. Czy już coś wiadomo w tej kwestii?
Od samego początku uważałem, że uchwalanie stawki przed rozstrzygnięciem przetargu
to absurd, na który nas nie stać. Niestety, zapisy ustawy obligowały Radę Miasta do podjęcia uchwały w sprawie stawek do końca grudnia ubiegłego roku. Wracając jednak do pytania – do czasu rozstrzygnięcia przetargu nie wolno mi za wiele ujawniać. Mogę jedynie
powiedzieć, że będziemy obniżać stawkę. Nie chciałbym dzisiaj mówić o jej wielkości. My
nie możemy sobie pozwolić na populizm, to nie zabawa, to pozostawiamy innym. Dzisiaj ustalanie wielkości stawki bez uwzględnienia kwoty zaoferowanej przez firmę, która
wygra przetarg, byłaby nieodpowiedzialnym działaniem. Myślę, że w połowie czerwca
przekażemy mieszkańcom informację, bo tak jak sygnalizowałem poprzednim razem,
prawdopodobnie będzie to związane z korektą deklaracji. Konsultujemy jeszcze ten wątek
z prawnikami, bo trudno nam uwierzyć, że taki cel przyświecał ustawodawcy. Chcielibyśmy mieszkańcom zaoszczędzić tego kłopotu, a nam ogromu pracy. To około 2,5 tysiąca
ludzi, od których trzeba będzie ponownie odebrać deklaracje, a następnie wprowadzić te
dane do bazy.
Wróćmy jeszcze na moment do samego przetargu. Połączyliście Państwo przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów z utrzymaniem czystości w gminie. Czym
podyktowane było takie działanie?
Przetarg składał się z trzech części, z których każda będzie fakturowana, a więc rozliczana oddzielnie na podstawie ryczałtu jednostkowego. Założyliśmy, że takie rozwiązanie
wpłynie na obniżenie stawek za odbiór odpadów. Druga przesłanka to standard, który
zamierzamy stopniowo osiągnąć. Dziś firma opróżniająca kosze uliczne nie sprząta terenu
wokół. Podobnie ma się sytuacja w przypadku wywozu kubłów. To, co spadnie na drogę,
traktowane jest jak niczyje. Mógłbym tak dalej mnożyć przykłady pokazując, że ten system
jest niewydolny. Tych tematów nie można dzielić. Podam tylko przykład Hiszpanii, gdzie
firma po zakończeniu odbioru odpadów w danej okolicy, tego samego dnia cały ten teren
sprząta. Nie wspomnę już o myciu i dezynfekcji kubłów i drogi. Oczywiście, dochodzili do
takich rozwiązań latami. My też musimy postępować bardzo ostrożnie. Chodzi o stworzenie niegenerującego nadmiernych kosztów modelu.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 91. rocznicy wybuchu
III Powstania Śląskiego, w kościele pw. św.
Wojciecha w Radzionkowie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny,
ofiarowana przez radzionkowskie koło
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Po mszy przedstawiciele władz lokalnych,
oświaty, organizacji pozarządowych, służb
mundurowych oraz mieszkańcy miasta,
złożyli w strugach deszczu kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na terenie
Forum Miejskiego przy Placu Letochów. 
(AM)

Jest Pan przekonany, że od 1 lipca coś się zmieni jeżeli chodzi o czystość w mieście?
Na pewno może być inaczej. To wszystko będzie zależało od nas samych. Śmieci wypełniające kosze uliczne, porzucone przy drogach, parkach, lasach, to własność naszych
mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu trzech tygodni dwie osoby zatrudnione
w ramach prac interwencyjnych, zebrały 130 m3 odpadów komunalnych. A tym działaniem
objęliśmy zaledwie niewielki fragment miasta. Co najgorsze, miejsca posprzątane wymagają ponownej interwencji. Myślę, że wprowadzone zmiany uszczelnią system. Przede
wszystkim w tej samej stawce odbierzemy od mieszkańców każdą ilość odpadów komunalnych. Po drugie „ustalimy” tych, którzy nie mieli zawartych umów z firmami komunalnymi. Oni też zostaną objęci systemem. Zapewne znajdą się w grupie tych, którzy jeszcze
nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji. Wprowadziliśmy już wszystkie deklaracje. Brakuje około 500. Przed nami ustalenie właścicieli tych nieruchomości. To ostatni dzwonek
dla spóźnialskich. W przypadku niezłożenia deklaracji będziemy zmuszeni wdrożyć postępowanie administracyjne i wydać stosowne decyzje. 
pytania zadawał: (ŁK)
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Inwestycje

Nowe chodniki i przebudowa Wieści z targowiska
ulicy Anieli Krzywoń
Na początku kwietnia rozpoczęła się budowa targowiska miejPod koniec czerwca zakończą
się remonty chodników przy
ulicach św. Wojciecha i Szymały
oraz przy ulicy Zejera, na odcinku
od wiaduktu kolejowego do ulicy
Księżogórskiej. Prace, które rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku, obejmowały wymianę
nawierzchni chodników i krawężników wzdłuż jezdni. Wykonane
zostały także nowe wjazdy do
poszczególnych posesji i dodatkowe miejsca parkingowe. Łączna wartość inwestycji to ponad
200 tys. zł. Zadania zostały sfinansowane z budżetu gminy.
W najbliższych dniach poznamy
wykonawcę przebudowy ulicy
Anieli Krzywoń. Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Kuriera Radzionkowskiego”, gmina
otrzymała na ten cel ponad 1,6 mln
zł dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
w województwie śląskim. 10 maja
dokonano otwarcia ofert dla tego
zadania. Do urzędu wpłynęło
osiem ofert na wykonanie inwestycji.
– Prace będą obejmować wykonanie siedmiometrowej jezdni asfaltowej, jednostronnego chodnika
o szerokości dwóch metrów i ścieżki
rowerowej. Dodatkowo wykonane
zostanie oświetlenie drogi i oznakowanie – mówi Marcin Szczygieł,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji. Wyjaśnia,
że realizacja zadania przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa
kierujących pojazdami, rowerzystów i pieszych oraz upłynni ruch
w południowo-wschodniej części
miasta. Prace zakończą się jeszcze
w tym roku. Całkowity koszt szacunkowy inwestycji to 3,2 mln zł. 
(mm)

skiego w Radzionkowie. Nowe miejsce handlu powstanie na terenie znajdującym się wzdłuż ulicy Unii Europejskiej. Przetarg na
wykonanie inwestycji wygrał Zakład Sprzętowo-Transportowy
„Transpri” z Czeladzi. Zgodnie z umową, wykonawca ma osiem
miesięcy na jej zakończenie.
– Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Do tej pory wykonana
została podbudowa pod parking przy targowisku na ponad 180 miejsc
– mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji. Dodaje, że równolegle trwają prace, obejmujące odwodnienie terenu, zasilanie targowiska w wodę i energię elektryczną, budowana jest instalacja kanalizacyjna.
Przypomnijmy, że nowe targowisko będzie miało ok. 350 m długości i 23 m szerokości. Powstanie tam ponad 250 miejsc handlowych,
z czego dziesięć będzie przystosowanych do handlu z samochodów
ciężarowych, pozostałe do handlu z samochodów dostawczych i samodzielnych straganów. Targowisko posiadać będzie również uporządkowane zaplecze sanitarno-gospodarcze. Obiekt zostanie ogrodzony i docelowo oświetlony.
Targowisko zostanie oddane do użytku pod koniec listopada. Koszt
inwestycji to 1 mln 495 tys. zł. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu gminy. Dodajmy, że teren, na którym zlokalizowany jest obecny
targ, zostanie podzielony na cztery działki inwestycyjne i wystawiony
na sprzedaż. 
(mm)

Działo się, oj działo!
W radzionkowskim Muzeum Chleba,
Szkoły i Ciekawostek 6 kwietnia odbyło
się trzecie spotkanie z cyklu Rozmowy o Śląsku. Przybyło ok. 160 osób z różnych miast
Górnego Śląska m.in. z Radzionkowa, Piekar
Śląskich, Bytomia, Tarnowskich Gór, Rudy
Śląskiej, Katowic-Bogucic, Katowic-Ligoty
i Chorzowa. Tematem rozmów był strój śląski.
Spotkanie przy kawie miało charakter swobodnych opowieści, przeplatanych występami artystycznymi. Przed publicznością zaprezentował się m.in. zespół Piekarskie Klachule.
Jerzy Komor, czyli popularny Jorguś, rozbawił
gości tradycyjnym humorem śląskim. Podczas spotkania wystąpiły również laureatki
konkursu Marii Pańczyk-Pozdziej „Po naszymu czyli po śląsku”: Irena Chilmon i Maria
Osadnik. Pani Osadnik w naszym regionalnym języku przedstawiła tradycje panujące
w Radzionkowie. Pani Anna Michałek z Bogucic przedstawiła tradycje noszenia strojów
w tamtejszym rejonie, głównie w obrzędach
kościelnych. Nawiązała również do wagi śląskich tradycji, nawołując tym samym do zachowania wartości przekazywanych przez
pokolenia w rodzinach oraz o zachowanie
babcinych strojów, pamiątek – jako rzeczy
bardzo ulotnych, a przecież tak ważnych.
Dzięki uprzejmości pań z Piekarskich Klachul
chętni mogli podglądnąć technikę wiązania
purpurki po piekarsku.
Tydzień wcześniej – 30 marca w parafii

św. Jacka w Bytomiu Rozbarku odbyło się
uroczyste święcenie potraw w strojach śląskich i mundurach górniczych. Połączenie
dawnych ubiorów z obchodami Triduum
Paschalnego zaowocowało feerią kolorów
zdobiących kościół św. Jacka na bytomskim
Rozbarku. Jak w ubiegłym roku, przed godz.
14.00 pod kościołem pojawiły się pierwsze
śląskie klachule. W tym samym czasie ulicami
Bytomia wędrował barwny korowód prowadzony przez Piotra Mankiewicza – inicjatora
całego wydarzenia. Ostatecznie na kościelnym placu pojawiło się ponad 60 pasjonatów
odzianych w tradycyjne górnośląskie stroje.
Wśród nich można było podziwiać przede
wszystkim śląską różnorodność: odświętne
stroje i elementy codzienne, jak gdyby właścicielki ledwo oderwały się od świątecznych, domowych przygotowań. Wśród gości
nie brakowało naukowców (przyszła Pani
Anna Grabińska-Szczęśniak, kierownik Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego), ale
również śląskich artystów, bowiem odziani
w regionalne stroje pojawili się: satyryk Jerzy
Komor, przedstawicielka zespołu „Piekarskie
Klachule” Teresa Boncol-Katryniok i członkowie zespołu „Silesianie”. Całość uroczystości
pięknie dopełnił ks. Tomasz Wieczorek, który
w prostych, śląskich słowach przypomniał
o charakterze uroczystości, która choć tak
barwna, odbywa się przecież w dzień wielkopostnych jeszcze rozważań. 

(PM)

Rozmowy o Śląsku w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

Święcenie potraw w tradycyjnych śląskich strojach w parafii
św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku
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Forum Gospodarcze

O przyszłości regionu
Po raz kolejny w Radzionkowie odbyło się Forum
Gospodarcze. Jego organizatorami byli Urząd
Miasta Radzionków i Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. W spotkaniu 14 kwietnia wzięli udział przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i członkowie samorządu.
Klaudiusz Siwiec, prezes IPH, omówił założenia koncepcji „Białego Śląska”. To północno-zachodnia część subregionu środkowego województwa, która – zdaniem prezesa – ma ogromny potencjał rozwoju. Do
jego mocnych stron można zaliczyć m.in.: rozbudowany węzeł kolejowy, pobliskie lotnisko, autostrady, atrakcyjne tereny do zamieszkania.
Klaudiusz Siwiec przypomniał także założenia Deklaracji Tarnogórskiej,
podpisanej 11 stycznia br. w Pałacu w Rybnej. 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. Inicjatorzy porozumienia, wykorzystując potencjał
społeczny i gospodarczy poszczególnych gmin, zamierzają opracować
wspólną Strategię Rozwoju obszaru objętego Deklaracją. Dokument
ma uwzględnić główne kierunki Polityki Spójności UE oraz stworzyć
odpowiednie warunki dla rozwoju przemysłu, handlu i usług opartych
na innowacyjności i nowych technologiach. Prezes Izby PrzemysłowoHandlowej podkreślił, że wspólne działania pozwolą sygnatariuszom
w większym stopniu pozyskiwać unijne dotacje w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Warto dodać, że porozumienie jest dokumentem otwartym i zakłada poszerzenie kręgu podmiotów. W lutym list
intencyjny w tej sprawie podpisał prezydent Bytomia. Porozumienie jest
początkiem partnerstwa publiczno-prywatnego, którego efekt działań
będzie widoczny już w ciągu najbliższych lat. Dodajmy, że honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowała Minister Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska.
W Forum Gospodarczym wzięła również udział Małgorzata Okularczyk
– Członek Zarządu, Dyrektor Działu Doradztwa Publicznego z firmy Collect Consulting S.A. Wyjaśniła, że partnerstwo publiczno-prywatne staje
się coraz bardziej atrakcyjnym mechanizmem, pozwalającym na zabezpieczanie i świadczenie usług publicznych przez samorządy. Dodała, że
ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym otworzyła przed polskimi
samorządami szerokie możliwości, dając jednocześnie narzędzia prawno-organizacyjne umożliwiające nawiązanie współpracy z sektorem
prywatnym. Małgorzata Okularczyk przypomniała, że PPP opiera się na
założeniu współpracy w sferze usług publicznych, przynoszącej konkretne korzyści społeczno-ekonomiczne, zarówno sektorowi publicznemu, jak i podmiotom prywatnym. 

Dostojni jubilaci
Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor i przewodniczący Rady
Miasta Dariusz Wysypoł wręczyli czterem parom z pięćdziesięcioletnim oraz trzem parom z sześćdziesięcioletnim stażem małżeńskim medale Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość
odbyła się 4 czerwca w restauracji „Marco”.
Złote gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego świętowali: Krista i Gerard Niezgoda, Eryka i Stefan Zalewscy, Stanisława i Józef Szopa oraz
Anna i Gerard Wagner. Pary z 60-letnim stażem to: Maria i Roman Ganzera, Jadwiga i Ryszard Grzesica, Róża i Longin Olszok. 
(mm)

Konferencja naukowa
Przedstawiciele świata nauki, sfery biznesu i samorządów lokalnych spotkali się 21 maja w Centrum Kultury „Karolinka”, podczas III Konferencji
Naukowej.

Najlepsze praktyki

– projekty lokalne i regionalne
Organizatorem konferencji „Projekty regionalne i lokalne – najlepsze
praktyki” byli Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych oraz Zakład
Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Urząd Miasta Radzionków i Izba PrzemysłowoHandlowa w Tarnowskich Górach.
W spotkaniu udział wzięli reprezentanci ośrodków naukowych z Francji,
Maroka, Kanady oraz naukowcy i ekonomiści z Politechniki Opolskiej,
Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, przedsiębiorcy, członkowie
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, a także przedstawiciele władz samorządowych kilkunastu gmin.
Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, którą poprowadził prof. UE
dr hab. Florian Kuźnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Jako pierwszy głos zabrał prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg, który
mówił o sukcesie projektu publicznego i warunkach jego osiągnięcia.
Zauważył, że na pytanie, czym jest sukces projektu, można udzielić co
najmniej kilku odpowiedzi. Najważniejszym kryterium oceny sukcesu
projektu jest osiągnięcie zakładanego celu nadrzędnego w zaplanowanym czasie.
Uczestnicy konferencji mieli również okazję wymienić doświadczenia
w zakresie najlepszych praktyk w planowaniu, realizacji, monitoringu
oraz kontroli lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Prelegenci omówili też korzyści współpracy samorządu z sektorem nauki.
Po naukę do Radzionkowa
W ramach konferencji 22 maja odbyło się także bezpłatne szkolenie
z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Skierowane było do
przedstawicieli gmin zainteresowanych procedurami PPP. Przypomnijmy, że nasza gmina postanowiła wykorzystać konstrukcję partnerstwa
publiczno-prywatnego do zmniejszenia wydatków ponoszonych na
energię cieplną i elektryczną w pięciu budynkach oświatowych, przez
ich kompleksową termomodernizację. W konsekwencji gmina osiąga
ten cel przeznaczając na niego jedynie oszczędności wygenerowane
w toku realizacji. Partnerem prywatnym projektu jest spółka Siemens.
Warto dodać, że raport sporządzony po pierwszym roku zarządzania
energią, potwierdził oszczędności na poziomie aż 55% w stosunku do
poprzedniego zużycia energii cieplnej. Siemens przeprowadził całość
prac modernizacyjnych w okresie siedmiu miesięcy od momentu podpisania umowy. Zakres prac obejmował wykonanie projektów, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót. W budynkach zostały
zmodernizowane węzły cieplne i kotłownie, oświetlenie, ocieplono
ściany i wymieniono okna. Powstał również zdalny system monitorowania i zarządzania energią, podłączony do centrum monitoringu i analiz
energii oraz mediów w Warszawie. W ramach kontraktu Siemens będzie
nadzorował funkcjonowanie systemu do końca 2020 roku.
Komitetowi Naukowemu konferencji przewodził prof. UE dr hab. Henryk
Brandenburg, a Komitetowi Organizacyjnemu – dr Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. Patronat nad konferencją objęła Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach oraz Association Francophone de
Management de Project – AFITEP. 
(mm)
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Księża Góra się zmienia

Wspomnienie

śp. ks. proboszcz
Wiktor Sopora
1939-2013

Odszedł do wieczności w piątek, 24 maja br. Ks. Wiktor Sopora
urodził się 5 grudnia 1939 r. w Lipinach Śląskich. Naukę w szkole
podstawowej rozpoczął w Lipinach, a skończył w Kochłowicach.
Następnie kształcił się w Gimnazjum św. Jacka w Katowicach. Po
maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 23 czerwca 1963 r. w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie.
Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Apostołów Filipa i Jakuba
w Żorach, św. Jadwigi w Chorzowie, NSPJ w Rogowie, św. Augustyna w Lipinach, Lubomi, Starym Bielsku, Opatrzności Bożej w Zawodziu, św. Pawła w Nowym Bytomiu, Narodzenia NMP w Pszowie.
4 grudnia 1982 r. został rektorem kościoła św. Walentego w Bieruniu
Starym. W 1987 r. został proboszczem w Rojcy, gdzie dokończył budowę nowego kościoła. W pamięci parafian zapisał się jako dobry
gospodarz i gorliwy duszpasterz. Na emeryturę przeszedł w 2006 r.
Zamieszkał w Rojcy. Od kilku lat blisko współpracował z radzionkowskim oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jako opiekun duchowy tej organizacji. Wydał śpiewnik pt.
„Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu”. Od kilku lat organizowany
jest Festiwal Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży im. księdza Wiktora Sopory. Po Jego odejściu w wielu sercach pozostały pustka
i smutek.

Księdzu Damianowi Wojtyczce
Proboszczowi parafii pw. Świętego Wojciecha z okazji obchodzonego
13 maja br. Jubileuszu 25-lecia Święceń Kapłańskich,
składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za
pełną pokory, wierności
i nieustannego dziękczynienia posługę kapłańską.
W pracy duszpasterskiej, Ksiądz Proboszcz podkreśla często istotę
jedności, która jest najpiękniejszym odzwierciedleniem Bożej Miłości,
że ważniejsza jest współpraca niż sama praca.
Wdzięczni za tę naukę, za Księdza codzienną konsekwentną służbę
na rzecz radzionkowskiej parafii,
dziękujemy również Panu Bogu za dar kapłaństwa.
Życzymy głębokiego przeżywania swojego powołania.
Niech Święty Wojciech, patron naszej parafii, wspiera
i wyprasza nieustannie potrzebne łaski.
Niech Dobry Bóg obficie Księdzu błogosławi.
Dariusz Wysypoł
Przewodniczący
Rady Miasta Radzionków

Gabriel Tobor
Burmistrz
Miasta Radzionków

Wrzosowiska przeniesione
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie zakończono przenoszenie wrzosowisk z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Wrzosowiska, mimo że są to
zbiorowiska roślinne związane
z działalnością człowieka, zanikają w Europie w zastraszającym
tempie. W Danii w ciągu ostatnich dwustu lat zginęło ponad
90% wrzosowisk. Ich liczba ma-

leje również w Polsce. Dzieje
się tak z powodu zarzucenia ich
tradycyjnego użytkowania oraz
sukcesji.
Wrzosowiska w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym są siedliskiem szeregu gatunków rzadkich roślin. Poza
dominującym wrzosem, można
tu spotkać widłaka goździstego,
centurię pospolitą czy podejźrzona księżycowego. Kolejnym
etapem będzie przenoszenie łąk
trzęślicowych oraz młak. Zbiorowiska te zapełnią pozostałe
osiem basenów, wybudowanych
specjalnie w tym celu na Księżej
Górze. Prace związane z powstawaniem kolekcji siedliskowych
w ogrodzie botanicznym potrwają najprawdopodobniej do końca
tego roku. 
dr Magdalena Maślak

Powstanie stacja
ekologiczna
Pod koniec maja rozpoczęła się budowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w parku na Księżej Górze. W budynku stacji, którego powierzchnia będzie wynosić 417,63 m2, znajdą się sala audiowizualna i konferencyjna, pracownia mikroskopowa oraz biblioteka.
Do dyspozycji odwiedzających będzie również taras o powierzchni
79,85 m2. Projekt przewiduje także wykonanie ścieżek dydaktycznych, oświetlenia i nasadzeń zieleni.
Przypomnijmy, że gmina Radzionków należy do Związku Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. W ramach
współpracy tereny Księżej Góry zostaną wykorzystane do edukacji
ekologicznej i przyrodniczej.
Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo
Budowlane „Lemter” Maciej Lempart z Bytomia. Jej koszt to
4 680 000,00 zł. Prace mają zakończyć się do końca 2014 roku. 
(mm)
Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 5. „Środowisko”,
działanie 5.5. „Dziedzictwo przyrodnicze”.
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Jubileusz
„Małego Śląska”
W Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, który w tym roku świętuje 40 lat działalności
artystycznej.
Podczas koncertu tancerze zaprezentowali bogaty dorobek artystyczny, który
zachwycił zgromadzoną publiczność. W części oficjalnej Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa oraz Dariusz Wysypoł, przewodniczący Rady Miasta, wręczyli Kazimierzowi Ratajczakowi, Grzegorzowi Kłaczkowi, Barbarze Stanisz i Tadeuszowi Hajdukowi specjalne wyróżnienia za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zespołowi przekazali czek na 30 tysięcy złotych na wsparcie planowanej trasy koncertowej
po Meksyku.
Warto dodać, że obchody jubileuszowe rozpoczęły się tydzień wcześniej. 19 kwietnia w galerii Mozaika działającej przy Centrum Kultury „Karolinka” została uruchomiona wystawa zdjęć i archiwaliów dokumentujących 40 lat działalności ZPiT „Mały
Śląsk”.
Zespół został założony w 1973 roku przez Edwarda Sosnę. Początkowo działał przy
Domu Kultury w Radzionkowie jako Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „Radzionkowianie”. W 1978 roku zespół przekształcono w „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Bytomskiej”, co związane było ze zmianami administracyjnymi w kraju. W 1991 roku
zespół został oficjalnie objęty patronatem przez Państwowy Ludowy Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk” profesora Stanisława Hadyny. Z okazji jubileuszu 30-lecia w roku 2003
zespół został uhonorowany Odznaką Zasłużonego dla Województwa Śląskiego
i otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego. Uroczystość odbyła się w Katowicach, w gmachu Sejmiku Śląskiego. W roku 2009 Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”
zdobył Nagrodę Specjalną za wykonanie pieśni z okresu powstań śląskich podczas
Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa Dygacza.
Obecnie grupa liczy prawie 200 członków tańczących w siedmiu grupach wiekowych – od dzieci w wieku sześciu lat poprzez młodzież oraz dorosłych, ukazując
piękno polskiego folkloru oraz sławiąc tradycje śląskie. 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA
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Bezczelnie młodzi

Fenomenalny Kabaret Młodych Panów wystąpił w Centrum Kultury „Karolinka”. 21 kwietnia sala widowiskowa wypełniła się po brzegi. Artyści zaprezentowali
skecze z programu „Bezczelnie młodzi” i błyskawicznie skradli serca publiczności. Po
raz pierwszy skecze z programu zostały zaprezentowane podczas XVI Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „Ryjek”.
Przypomnijmy, że Kabaret Młodych Panów pochodzi z Rybnika. Artyści zadebiutowali
programem „My naprawdę chcemy pracować” w 2004 roku, podczas IX Rybnickiej
Jesieni Kabaretowej. Na swoim koncie mają wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Warsztaty
sitodruku
ogrodniczego

Jak zakończyło się spotkanie pracowników sitodruku
i miejskich ogrodników? Odpowiedź jest prosta – sitodrukiem roślinnym. Pod koniec kwietnia, w ramach katowickiego Street Art Festival, odbyły się warsztaty sitodruku
ogrodniczego. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy
przygotowali plakaty roślinne. Wykonali również wspólną pracę – roślinny plakat Radzionkowa. Współorganizatorem zajęć była Instytucja Kultury Katowice – Miasto
Ogrodów. 

Dla mamy i taty
Zespoły tańca nowoczesnego oraz uczestnicy zajęć prowadzonych w Centrum Kultury „Karolinka” zapraszają na
specjalny koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. 23 czerwca
na sali widowiskowej zaprezentują się m.in.: Formacja
Tańca Nowoczesnego „Pasja” oraz „Mała Pasja”, grupa
„Bez Nazwy”. Bilety w cenie 12 zł do kupienia w Impresariacie ośrodka. 
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Pierwsze
sukcesy
Od września ubiegłego
roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Radzionkowie działa
klasa sportowa o profilu
tenisa ziemnego. Dwudziestu czterech pierwszaków rozpoczęło swoją
przygodę z tenisem pod
okiem wykwalifikowanych
instruktorów i trenerów.
Zajęcia odbywają się na
kortach tenisowych Happy
Match, jak również na
boisku szkolnym.
Po ponad ośmiu miesiącach treningów doczekaliśmy się pierwszych turniejowych sukcesów. Podczas
cyklu „Ziajka Trophy” w kategorii chłopców do lat 8
w ostatecznej klasyfikacji
Adam Przybył znalazł się
na piątym miejscu na dwudziestu startujących zawodników. Warto również
wspomnieć o doskonałym
wyniku Marty Wawer
i Agaty Będkowskiej, które
w końcowym rankingu
wywalczyły trzecie miejsce
na podium.
Niebawem rozpocznie się
letni cykl turniejów, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Kultury Fizycznej SP 2
– Radzionków i Centrum
Tenisowe Happy Match.
Pierwszy turniej z cyklu
odbył się 1 czerwca na
kortach w Radzionkowie.
Szczegóły na stronie www.
sp2tenisradzionkow.pl 
Robert Tobór

Zapowiedzi
Najbliższe imprezy:
V Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu – 13 czerwca
Mati Mar Cup 2013 –
turniej piłki nożnej
halowej dla mieszkańców Radzionkowa
– 16 czerwca
XI Mistrzostwa Radzionkowa w żeglarstwie – 22 czerwca

Finał Ciderplas

W poprzednim numerze „Kuriera Radzionkowskiego”
informowaliśmy, że zakończyła się zasadnicza faza trzeciej edycji Amatorskiej Ligi Siatkowej Ciderplas. W finałowej rozgrywce, która odbyła się 6 kwietnia, wzięły udział:
drużyna Pronetbud z Piekar Śląskich, One Move Lasowice
oraz radzionkowska drużyna Latające Gwoździe.
Drużyna Latających Gwoździ okazała się bezkonkurencyjna. W finałowym spotkaniu pokonała Pronetbud 2:0.
Radzionkowska ekipa siatkarzy zagrała w składzie: Dawid
Stypa, Łukasz Adamczyk, Dawid Krzykawski, Przemysław
Osadnik, Mateusz Osadnik, Damian Biderman, Marek
Kojda, Marek Kotala, Szymon Jonczyk, Rafał Strzelczyk,
Kamil Toman i Robert Tobór.
Końcowe wyniki Ciderplas 2013 prezentują się następu-

jąco: 1. Latające Gwoździe Radzionków, 2. Pronetbud
Piekary Śl., 3. One Move Lasowice, 4. Mirex Ruda Śl., 5.
MOSiR Miasteczko Śl., 6. Kadra Bobrek Centrum Bytom,
7. Jedenastka Piekary, 8. Sowice Tarnowskie Góry, 9. Stare
Tarnowice Tarnowskie Góry, 10. MTS Kalety, 11. INQ Bytom.
Podczas finału wręczono statuetkę najwszechstronniejszego zawodnika, którym został Piotr Gwóźdź z Pronetbudu. Na zakończenie rozgrywek publiczność miała
okazję zobaczyć siatkarski konkurs „wbijania gwoździ”
i interesujący pokaz taneczny w wykonaniu piekarskiego
zespołu Azaria, obecnych wicemistrzyń Polski. 

Rodzinne wędrowanie

Siatkarskie emocje

Fotorelacja i materiał video dostępne na stronie:
www.mosir.radzionkow.pl

Nordic Walking staje się coraz bardziej popularną
formą aktywności ruchowej. Pozwala zadbać nie tylko o kondycję fizyczną, lecz także o zdrowie. Mimo
niesprzyjającej pogody, miłośnicy wędrówek z kijkami spotkali się 20 kwietna na Księżej Górze, podczas
II Rodzinnego Rajdu Nordic Walking.
Warto wiedzieć, że dzięki Nordic Walking możemy utrzymywać w dobrej kondycji praktycznie całe ciało. Odpowiedni trening pozwala usprawnić działanie układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, zwiększyć pobór
tlenu przeciętnie o 20-58 procent. Trening rozwija także
wszystkie mięśnie kończyn dolnych, prostowników kończyn górnych, wzmacnia mięśnie tułowia, ramion i barków, zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa
oraz łagodzi napięcia mięśniowe w okolicy barków. Mięśnie są inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To
prowadzi do ich lepszego wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Również spalanie kalorii
jest bardziej intensywne niż podczas biegania i to o 20%.
Kije mają bardzo wiele zalet – odciążają stawy, pomagają również w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi
i stabilności podczas chodu w trudnym terenie. Prostota,
łatwość i bezpieczeństwo takiego marszu umożliwiają
uczestnictwo w nim osób z różnego przedziału wiekowego i o różnej kondycji fizycznej. 
Fotorelacja z Rodzinnego Rajdu Nordic Walking dostępna
jest na stronie internetowej: www.mosir.radzionkow.pl.

Na początku maja odbył się I Turniej Siatkarski Mikstów, który cieszył się dużym zainteresowaniem zawodników. Wzięło w nim udział dwadzieścia zespołów, m.in.
z Miasteczka Śląskiego, Piekar Śląskich, Bytomia, Mysłowic, Zabrza, Świętochłowic, Woźnik, Chorzowa, Gliwic
oraz Radzionkowa.
Do wyłonienia zwycięzców turnieju potrzebnych było aż
siedemdziesiąt emocjonujących spotkań. Najlepsza okazała się drużyna Cookie Monsters w składzie Agnieszka
Goniwiecha (Świetochłowice) i Piotr Gwóźdź (Piekary
Śląskie). Na drugim miejscu podium uplasowali się Profesorzy – Aleksandra Wieczorek (Mysłowice) i Patryk Kobyłecki (Bytom). Ostatnie miejsce medalowe wywalczył zespół Agafar w składzie Agnieszka Adamek z Radzionkowa
i Marek Kojda z Bytomia. Zwycięzcy otrzymali puchary,
a każdy z zawodników pamiątkowy dyplom.
Wśród zawodników rozlosowano wejściówki na siłownię,
saunę i zajęcia fitnessu. Fundatorem nagród był Klub Fitness Formula z Piekar Śląskich. 

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 marca 2013 roku na XXX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.	Uchwałę Nr XXX/287/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
2.	Uchwałę Nr XXX/288/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
3.	Uchwałę Nr XXX/289/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;
4.	Uchwałę Nr XXX/290/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku;
5.	Uchwałę Nr XXX/291/2013 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2013 r.;
6.	Uchwałę Nr XXX/292/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
7.	Uchwałę Nr XXX/293/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
8.	Uchwałę Nr XXX/294/2013 w sprawie przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”
w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.
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 26 kwietnia 2013 roku na XXXI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.	Uchwałę Nr XXXI/295/2013 w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji BYTOM;
2.	Uchwałę Nr XXXI/296/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
3.	Uchwałę Nr XXXI/297/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
4.	Uchwałę Nr XXXI/298/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
5.	Uchwałę Nr XXXI/299/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
6.	Uchwałę Nr XXXI./300/2013 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
7.	Uchwałę Nr XXXI/301/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radzionków na lata 2014-2025;
8.	Uchwałę Nr XXXI/302/2013 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 tereni Gminy Radzionków;
9.	Uchwałę Nr XXXI/303/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
10.	Uchwałę Nr XXXI/304/2013 w sprawie skierowania do Prezesa Rady Ministrów RP sygnalizacji w przedmiocie wprowadzenia zwolnień o charakterze podmiotowym do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11.	Uchwałę Nr XXXI/305/2013 w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Radzionków oraz mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w związku z niepokojącą sytuacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.
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

Stary dworzec pięknieje
W listopadzie ubiegłego roku została
rozpoczęta modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla
stałej ekspozycji pn. „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”. W efekcie realizacji inwestycji w budynku dawnego dworca
kolejowego powstanie galeria sztuki, w której będzie wystawiona ekspozycja na temat
wywózek górników do ZSRR w 1945 roku.
Ekspozycja pozwoli upamiętnić dzieje i losy
naszych rodaków. Obiekt został już wyposażony w nową konstrukcję dachową,
a obecnie trwają prace wewnątrz budynku
związane z przyłączeniem instalacji gazowej,
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Budynek zostanie również wyposażony w kotłownię gazową. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską, a prace remontowe
powinny zostać zakończone w listopadzie
bieżącego roku. 
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Licealni przedszkolacy Międzynarodowe

spotkanie w Hiszpanii

Nie tak dawno temu do naszego liceum zawitało
grono ciekawych świata przedszkolaków z Przedszkola nr 2. Wzięli oni udział w zajęciach fizyki, które
prowadziła mgr inż. Jolanta Wywioł. Młodzi, głodni
wiedzy uczestnicy z zainteresowaniem pochłaniali
informacje, które w niekonwencjonalny sposób przekazywała im pani profesor. Okazało się, że prezentowane zagadnienia – m.in. zasady rządzące zmianami
stanów skupienia – nie były im wcale obce, dlatego
dzieci doskonale radziły sobie z postawionymi przed
nimi zadaniami. Jednocześnie świetnie się przy tym
bawiły. Mogły się przekonać, że fizyka jest bardzo ciekawą dziedziną nauki. Młodzi uczniowie uczestniczyli
w zajęciach z ogromną uwagą; byli bardzo przejęci
miejscem, w którym się znaleźli, dlatego też chętnie
wzięli udział w kolejnych lekcjach pani Jolanty Wywioł
na temat układu słonecznego. W piątek 11 kwietnia
naszą szkołę odwiedziły z kolei przedszkolaki z Rojcy,
aby wziąć udział w zajęciach z chemii, które prowadziła mgr Danuta Rogozińska. Dzieci z zafascynowaniem
oglądały zmieniające kolory ciecze, mogły też wziąć
do rączek probówki, które nagrzewały się same z siebie po wrzuceniu „tajemniczej substancji”. 
Daria Ścigała
kl. II B

O uśmiech dziecka
W drugim tygodniu tegorocznych ferii zimowych
z Radzionkowa wyjechała grupa dzieci na zimowisko do Murzasichla. Czekało tam na nie wiele atrakcji
i zabaw na świeżym powietrzu. Wszyscy powrócili
w doskonałych nastrojach, oczekując, iż w przyszłym
roku taki wyjazd zostanie powtórzony. Warto dodać,
że zimowisko mogło się odbyć między innymi dzięki
funduszom zebranym w trakcie grudniowego koncertu „O uśmiech dziecka”. Kwota, którą wtedy udało się
uzbierać, to 7 995 zł. Resztę wydatków pokryto dzięki
hojności radzionkowskich przedsiębiorców. Jeszcze
raz wielkie słowa podziękowania dla władz naszego
miasta oraz Centrum Kultury „Karolinka” za pomoc
w organizacji koncertu. Warto podkreślić darmowy
udział w koncercie wszystkich wykonawców. 
W imieniu organizatorów – dziękuję
Andrzej Hajda

10 kwietnia 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych:
Aleksandra Hebrajska, Paulina Warzecha, Magdalena Klimczok, Marta Łukaszewska, Kamila Daniel i Grzegorz
Krzemiński wyjechali do hiszpańskiego Móstoles nieopodal Madrytu na
drugie międzynarodowe spotkanie
z programu Comenius. Uczniowie wyruszyli z dwiema opiekunkami: Anną
Stern i Sonią Chmielą. Podczas pobytu
w Móstoles mieszkaliśmy u rodzin hiszpańskich, więc mieliśmy „żywy kontakt”
z językiem hiszpańskim, a także poznaliśmy styl życia i zwyczaje gospodarzy. W pierwszym dniu zostaliśmy
przydzieleni do rodzin. Wieczorem
cała nasza grupa z Polski i Hiszpanie,
którzy się nami opiekowali, wybrała
się do muzeum, gdzie można było zobaczyć panoramę Madrytu. W drugim
dniu uczestniczyliśmy w lekcji, gdzie
zdobywaliśmy wiedzę na temat edukacji w Hiszpanii. Późnym popołudniem
powitaliśmy resztę uczniów z innych

krajów. W trzecim dniu poszliśmy wszyscy do ratusza w Móstoles, a później
prezentowaliśmy projekty, które przygotowywaliśmy przez kilka miesięcy
w szkołach. Nasza grupa pracowała nad
dwoma projektami, których tematami
były: „Promieniowania” i „Jak muzyka działa na człowieka?”. W kolejnych
dniach odbyły się wycieczki do Madrytu, Segovii i Toledo oraz na Uniwersytet
Rey Juan Carlos. Zwiedziliśmy dużo interesujących miejsc i mogliśmy lepiej poznać uczniów z innych krajów. W przedostatnim dniu odbyło się wzruszające
pożegnanie. Było to bardzo ciężkie dla
nas wszystkich, ponieważ podczas tych
kilku dni spędzonych razem mocno
zżyliśmy się ze sobą. Lot powrotny minął nam raczej w ponurych nastrojach,
bo chociaż cieszyliśmy się na spotkanie
z naszymi rodzinami, to już tęskniliśmy
za nowymi znajomymi z Hiszpanii i innych krajów. 
Marta Łukaszewska
kl. I B, ZSPG w Radzionkowie

Kieszonkowe odkładamy
– w SKO oszczędzamy!
Mądre
zarządzanie
pieniędzmi to ważna
umiejętność, przydatna
w dorosłym życiu. Warto
jednak już od najmłodszych lat uczyć się, jak
rozsądnie planować wydatki. W końcu mając nawet do dyspozycji „drobne kieszonkowe”, można
oszczędzać i odkładać
pieniądze na wybrany cel.
Stąd też nasz pomysł, aby
wrócić do tego pięknego
zwyczaju oszczędzania.
We współpracy z Bankiem PKO założyliśmy
w naszej szkole Szkolną
Kasę Oszczędności.
Pionierami w tej dzie-

dzinie są uczniowie klasy 4 b. Czwartoklasiści
chcą spróbować swoich
sił i dać dobry przykład innym. Działalność
SKO sprawi, że dzieci
zyskają większą świadomość pieniądza oraz
roli oszczędzania w życiu człowieka. Nie mniej
ważna będzie też satysfakcja z osiągnięcia zamierzonych celów. Idea
SKO jest taka jak dawniej,
lecz ma nieco inną strukturę organizacyjną. Teraz
każdy uczeń przy pomocy szkolnego opiekuna
SKO gromadzi zaoszczędzone pieniądze na oso-

bistym koncie bakowym.
Nabywa w ten sposób
praktycznych umiejętności, jak korzystać z takiego konta. Ponadto
serwis internetowy banku umożliwia zakładanie
wirtualnych skarbonek,
zdobywanie
odznak,
korzystanie z wielu ciekawych funkcji i narzędzi, które sprawiają, że
oszczędzanie stanie się
po prostu znakomitą
i pouczającą zabawą. 
Justyna Kozłowska
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa nr 2
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Cudze chwalicie,
Nagrodzona witryna swego nie znacie!
Konkurs „Istnieję w sieci”

Strona internetowa biblioteki Szkoły Podstawowej
nr 2 w Radzionkowie została wyróżniona pierwszym
miejscem w konkursie „Istnieję w sieci – III edycja”
w kategorii szkół podstawowych. Komisja Konkursowa
doceniła atrakcyjność witryny, jej bogatą zawartość,
aktualność, funkcjonalność i estetykę. Nagrodzoną
stronę internetową stworzyła i prowadzi bibliotekarka Ewa Biskup. Pod adresem http://bibliotekasp2.pl
można znaleźć między innymi informacje o bieżących
wydarzeniach z życia biblioteki wraz z bogatą galerią
zdjęć, scenariusze przedstawień i akademii szkolnych,
przydatne linki oraz aktualne i archiwalne wydania
„Koszałka” – szkolnej gazetki, której opiekunem jest
również pani Biskup. Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

Dzień Ziemi w ZSPG

30 kwietnia w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych odbyła się akademia z okazji „Dnia Ziemi”.
Poświęcona była wpływowi promieniowania na nasze
zdrowie. Uczniowie mieli za zadanie opracować i przygotować wystąpienia związane z wykorzystywaniem
promieniowania i jego rodzajów, a także wykonać
plakaty nawiązujące do referatów. Podczas akademii został również poruszony temat elektrośmieci.
Uczniowie zwracali uwagę, że wiele niepotrzebnych
urządzeń elektrycznych np. telewizorów czy baterii
nie powinno się wyrzucać do zwykłych koszy, tylko
do specjalnie przeznaczonych pojemników lub do
punktów zbiórki odpadów. Mówili także o tym, że
komputery, telewizory i telefony komórkowe źle wpływają na zdrowie człowieka, gdyż wydzielają szkodliwe
promieniowanie. Akademia składała się z prezentacji,
filmów i konkursu dla słuchaczy, z nagrodami ufundowanymi przez UM Radzionków. Mamy nadzieję, że
inscenizacja była zrozumiała i zachęciła naszych kolegów i koleżanki do przemyśleń ekologicznych oraz
zadania sobie pytania czy muszą tak często korzystać
z komórek i innego typu urządzeń, które emitują szkodliwe radiacje. 
Marta Łukaszewska,
Grzegorz Krzemiński

Aby zaprzeczyć tym ludowym mądrościom, zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców
Śląskich, by wreszcie zacząć promować
to, co nasze i co w niczym nie ustępuje szkołom średnim z innych miast,
a w niektórych kwestiach znacznie je
nawet przewyższa. Jak wiadomo, radzionkowskie liceum to szkoła z wieloletnią tradycją – w ubiegłym roku
hucznie obchodziła jubileusz 60-lecia.
Jednocześnie jest placówką wybiegającą w przyszłość, otwartą na wszelkie
nowości i rozsądnie z nich korzystającą.
Uczniowie są ukierunkowani już od klasy pierwszej, co zdecydowanie ułatwia
studiowanie na wymarzonej uczelni.
Dzięki licznym naukowym patronatom
szkół wyższych, radzionkowska placówka oświatowa daje możliwość studiowania zarówno na kierunkach typowo
humanistycznych jak i ścisłych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz zapotrzebowaniu na rynku
pracy, władze szkoły planują otworzyć
od września 2013 roku cztery klasy:
I A – tzw. „akademicka” – nastawiona na
realizacje przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Klasa ta współpracować będzie ze Śląskim Ogrodem Botanicznym
w Mikołowie, a patronat nad nią objął
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.
Klasa I B „medialna” – w niej międzywydziałowo będą realizowane przedmioty
humanistyczne na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mogą wybrać dodatkowe zajęcia: dziennikarstwo i komunikację społeczną i w ramach tych lekcji
współpracować z lokalnymi mediami.
Szkoła organizuje spotkania z gwiazda-

mi dziennikarstwa. Do tej pory odwiedziły już nas Beata Tadla i Jakub Porada z telewizji TVN i TVN 24. Uczestnicy
wspomnianych zajęć brali także udział
w spotkaniach z Kamilem Durczokiem
i Jarosławem Kuźniarem w ramach cyklicznych spotkań organizowanych
przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Psychologii Społecznej w Katowicach.
Kolejny oddział to dobrze już znana
klasa pedagogiczno-psychologiczna,
która również objęta została patronatem naukowym Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
Program nauczania w tym oddziale
przewiduje również współpracę z Zespołem Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych
i Rewalidacyjnych w Radzionkowie oraz
z Przedszkolem nr 2.
Ostatnia klasa ID – to absolutna nowość
nie tylko w naszym mieście, ale w całej
aglomeracji śląskiej, a jest to tzw. klasa
„europejska”, w której wybrane przedmioty będą nauczane w języku angielskim (do wyboru – matematyka, fizyka,
informatyka, geografia, WOK, WOS,
podstawy przedsiębiorczości, dziennikarstwo z komunikacją społeczną). Nauczyciele liceum nie ukrywają, że jest
to oferta dla ambitnych gimnazjalistów
chcących uczyć się 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
stuprocentowa zdawalność tego przedmiotu na maturze.
str. 14
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Dziewczyny na kortach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie wraz ze Stowarzyszeniem Damy Radę oraz Urzędem Miasta Radzionków w dniach
14-16 kwietnia zorganizował ósmą
edycję Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego dla dziewcząt z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
(MOW) i szkół środowiskowych.
Zawody są imprezą cykliczną, cieszącą się już sporą renomą. W tym roku,
oprócz drużyny gospodarzy, w turnieju
udział wzięły trzyosobowe reprezentacje z żeńskich MOW z Sobótki, Cerekwicy, Głębokiego, Samostrzela i Wrocławia oraz dwie szkoły środowiskowe
z Bytomia i Radzionkowa. Impreza ma
charakter integracyjny.
Tradycyjnie, jak co roku, swojej sali gościnnie użyczyło organizatorom Cen-

trum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Wszystkie mecze eliminacyjne
w grze pojedynczej odbyły się 15 kwietnia, w grze podwójnej i finały 16 kwietnia. Wszystkie mecze rozgrywane były
na wysokim poziomie. Nie brakowało
emocji – łez szczęścia i rozczarowania. W klasyfikacji końcowej pierwsze
miejsce zajął MOW Samostrzel, drugie
MOW Sobótka, trzecie MOW Cerekwica. Drużyna MOW Radzionków uplasowała się na czwartym miejscu, a ZSTE
z Radzionkowa na szóstym. Zwycięskie
drużyny otrzymały medale, puchary
i dyplomy. Każda uczestniczka otrzymała pamiątkową maskotkę. Młodzież,
często obdarzana etykietką „trudnej”
udowodniła, że nie brak jej ambicji oraz
umiejętności wygrywania z rywalkami
oraz samymi sobą. 

Podsumowanie zbiórki

Komitet „Nadzieja dla
Eryka” działający na
rzecz trzyletniego Eryka
Iwanowskiego
chorego na białaczkę (JMML)
informuje, iż w dniach
od 10 grudnia 2012 r. do
30 marca 2013 r. odbyła się na terenie gminy

Radzionków zbiórka publiczna. Podczas zbiórki
zebrano kwotę 3349,42 zł,
która w całości zostanie
przekazana na cele rehabilitacji i rekonwalescencji Eryka Iwanowskiego.
Komitet serdecznie dziękuje mieszkańcom Radzionkowa. Pomoc okazana przez darczyńców
jest świadectwem wielkiej wrażliwości na potrzeby innych. Każda osoba, która wsparła Eryka
swoim darem, przyczynia
się do szybszego powrotu naszego dzielnego bohatera do zdrowia. 

Cudze chwalicie...
str. 13

Konkurs English 4 Geeks
W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 22 marca odbyła się I edycja Regionalnego Konkursu Języka
Angielskiego ,,English 4 Geeks’’ pod patronatem burmistrza Radzionkowa i dyrektora Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Konkurs, który zorganizowały nauczycielki liceum: Ewa Klimkowicz i Karina
Kalus, składał się z trzech części: leksykalno-gramatycznej, kulturowej (wiedza
o Wielkiej Brytanii i rodzinie królewskiej) i znajomości lektury „Rozważna i romantyczna” Jane Austen (uczniowie mieli przeczytać ją w wersji angielskiej).
W konkursie wzięli udział uczniowie z gimnazjów z Piekar Śląskich, Świerklańca
i Radzionkowa. W przerwie konkursu gimnazjaliści obejrzeli film „Duma i uprzedzenie”– z okazji 200-lecia wydania tej najpopularniejszej powieści Jane Austen.
W trakcie filmu uczniowie rozwiązywali krótki quiz dotyczący filmu. Po filmie
uczniowie liceum oprowadzali gimnazjalistów po szkole. Odbył się pokaz talentów, występ szkolnego kabaretu i wspólna zabawa przy karaoke. Licealiści spisali
się znakomicie. Dziękujemy!
Zwyciężczynią pierwszej edycji „English 4 Geeks” została Małgorzata Widera z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu. Drugie miejsce zajęła Paulina
Dziembała z Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka w Radzionkowie, a trzecie Michalina Kujawska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu. Wyróżnienie za
najlepszą znajomość lektury otrzymała Monika Nocuń z Miejskiego Gimnazjum
nr 4 w Piekarach Śląskich. Organizatorzy dziękują sponsorom: Urzędowi Miasta
Radzionków, dyrektorowi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, wydawnictwom Oxford oraz Pearson.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku. 
Karina Kalus

Warto dodać, że patronat naukowy nad oddziałami
dwujęzycznymi objął Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauka w oddziale dwujęzycznym
umożliwia uczniowi zdobycie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
oraz C1. Uczeń może (nie musi) przystąpić również do
matury międzynarodowej.
To oczywiście nie koniec propozycji. Radzionkowska
placówka oferuje także gamę zajęć dodatkowych takich
jak: geografia regionu z turystyką, edukacja filmowa, język rosyjski, elementy kultury krajów anglojęzycznych,
dziennikarstwo z komunikacją społeczną, chór szkolny,
kurs dla opiekunki osoby dorosłej, zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia z ekonomii i administracji w praktyce,
a także zajęcia sportowe z pływania.
Wszystkie te nowatorskie przedsięwzięcia skutkują wysokimi wynikami na egzaminach maturalnych – w minionym roku szkolnym abiturienci radzionkowskiego
liceum zdali powyżej średniej krajowej i śląskiej. Najlepsi uczniowie są laureatami Stypendium Burmistrza,
Stypendium Starosty Tarnogórskiego oraz Stypendium
Prezesa Rady Ministrów. Również kadra nauczycielska ma spore osiągnięcia na swoim koncie, wystarczy
wymienić przyznane wybitnym nauczycielom wyróżnienia takie jak: Nagroda Burmistrza, Medal Komisji
Edukacji Narodowej oraz Nagroda Starosty Powiatu
Tarnogórskiego. Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie to z pewnością szkoła, która nie podąża ślepo za
modą, ale sama wyznacza nowe trendy. 
M. S.
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„Szukamy rady na odpady – rewolucja śmieciowa” to tytuł
VIII Otwartej Konferencji Ekologicznej, która odbyła się 11 kwietnia
w Centrum Kultury „Karolinka”.

Konferencja
Uczestnicy konferencji
mieli okazję zapoznać się
z głównymi założeniami,
tzw. ustawy śmieciowej
– uwarunkowania prawne i ekologiczne, nowe
obowiązki i kompetencje samorządów a także
mieszkańców związanych
z segregacją odpadów. Poznaliśmy również zasady
technologii zagospodarowania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych

oraz przykładowe rozwiązania organizacji systemu
odpadów zastosowane
w Bytomiu i Radzionkowie. W czasie konferencji podsumowano także
działania
edukacyjne
Stowarzyszenia Zielona
Ziemia. Wręczono nagrody Lidera Segregacji Roku
2013 Programu Moje Czyste Miasto. Najlepszymi
w VII edycji Programu zostali: Przedszkole Miejskie

nr 51 w Bytomiu, Szkoła
Podstawowa nr 3 z Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Gimnazjum
nr 8 w Bytomiu, Zespół
Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach.
W części artystycznej
zebrani mogli zobaczyć
przedstawienie „I co będzie dalej” w wykonaniu
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 z Tarnowskich
Gór. Podczas konferencji
działały punkty konsultacyjne urzędów w Bytomiu
i Radzionkowie w zakresie
prawidłowego wypełniania kwestionariuszy dotyczących naliczenia opłaty
za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz
Targi Edukacji i Przedsiębiorczości. Konferencja została zorganizowana przez
Stowarzyszenie
Zielona
Ziemia. 

Teresa Bryś-Szczygieł

SPORT W KURIERZE

Przygotowania do rozgrywek
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Wielki sukces
ZSPG
17 maja w Miejskim Domu Kultury w Żorach odbył się III Wojewódzki Recytatorski
Konkurs Literatury Sakralnej pod patronatem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca i Śląskiego Kuratora Oświaty
Wiesława Fabera.
Wzięło w nim ponad dwadzieścioro gimnazjalistów wraz
z opiekunami z całego Śląska. Pojawili się m.in. reprezentanci szkół z Katowic, Rybnika czy Pszczyny. Jury w składzie: Gabriela Szulik – redaktor naczelna „Małego Gościa”,
Monika Ziętek – aktorka teatru Art-Re z Krakowa i założycielka teatru Bajkowe Skarbki Śląska oraz ks. dr Wiesław
Hudek – wykładowca liturgiki na UŚ, przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej i duszpasterz organistów, mieli trudny orzech do zgryzienia, oceniając, jak sami przyznali, wysoki poziom prezentowanych
recytacji.
I miejsce zdobyła Edyta Dreszer z Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie-Rojcy, II miejsce – Aleksandra Wieczorek
z Gimnazjum nr 1 w Rybniku, III – Kamila Miłowska z tego
samego gimnazjum. Przyznano także pięć wyróżnień.
Oprócz satysfakcji, radości i dyplomów, laureaci otrzymali
cenne nagrody. Po zmaganiach konkursowych uczniowie
skorzystali z prywatnych konsultacji i ćwiczeń aktorskich
na scenie żorskiego Domu Kultury. 

Ewa Wrona

Klub Sportowy Ruch Radzionków
Zaledwie kilkanaście tygodni pozostało do startu
rozgrywek trzeciej ligi opolsko-śląskiej w sezonie
2013-2014, w której to właśnie po rocznej przerwie
powróci do gry zespół Ruchu Radzionków.

Po prawej trener Wojciech Osyra, po lewej jego asystent Adam Goździcki

Trudne zadanie stoi przed nowym trenerem, który będzie miał
bardzo mało czasu na stworzenie od podstaw zupełnie nowej
drużyny. Wiadomo już, że osobą, która podjęła się tego wyzwania
będzie Wojciech Osyra. Urodził się 10 września 1974 roku w Katowicach. Był piłkarzem m.in. GKS-u Katowice (w czasach, gdy jedną
z gwiazd tego zespołu był Marian Janoszka), a potem trenerem
m.in. Górnika Wesoła, GKS-u, Kolejarza Stróże czy MKS-u Myszków, a w obecnym sezonie walczącej o awans z częstochowskiej
ligi okręgowej Polonii Poraj. Asystentem Osyry będzie Adam Goździcki. Przed nowymi trenerami drużyny kilka tygodni obserwacji
i poszukiwań kandydatów do gry w nowym Ruchu Radzionków.
Jak zapowiedział trener Osyra, w drużynie powinno znaleźć się
miejsce dla dużej grupy młodych zawodników, jak również dla kilku piłkarzy doświadczonych, mających być liderami zespołu. Sporą część drużyny powinni tworzyć wychowankowie klubu, którzy
w poprzednich latach, nie mając miejsca w awansującym rok po
roku do wyższych lig Ruchu, czy potem w skutek jego wycofania
z rozgrywek, zmuszeni byli opuścić klub. 
Tomasz Cyptor
zdjęcie: Zygmunt Taul
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Klub Jeździecki „Lider”

SPORT W KURIERZE
O&S SOKÓŁ Radzionków

Dzieje się wiele
1 maja młodziczki MKS Sokół Radzionków uczestniczyły w turnieju piłki siatkowej dziewcząt z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja w Pyskowicach. Był to drugi amatorski
turniej rozegrany przez naszą najmłodszą drużynę.

Zawody w ujeżdżeniu
Organizowane przez Klub Jeździecki „Lider” zawody każdego roku
przyciągają wielu zainteresowanych. W tegorocznej, szóstej edycji konkursu wzięło udział 76 zawodników z czternastu państw. W kategorii
pony najlepsza okazała się Malene Aborg z Danii. Wśród juniorów zwyciężyły Austriaczki Anna Lutonsky i Kristina Sober. W teście Młodych
Jeźdźców pierwszy konkurs wygrał Florian Lorenz. Jednak w kolejnych
pokazach miano lidera przejął Mateusz Cichoń z radzionkowskiego
klubu. W finałowym konkursie seniorskim Cichoń zajął trzecie miejsce,
natomiast zwyciężczynią Grand Prix St Georges została Katarzyna Milczarek.
Oprócz zawodów konnych, przybyli goście mogli zobaczyć również
pokaz capoeiry, gimnastyki sportowej, występ młodych skrzypków ze
szkoły Suzuki oraz zespołu „Mały Śląsk”. Organizatorzy nie zapomnieli
także o najmłodszych, na których czekało wesołe miasteczko z wieloma atrakcjami. 

Szachowy Turniej Miast

Piąty Turniej Miast i Gmin o Puchar Burmistrza Miasta Radzionkowa odbył się 13 kwietnia w Hali
Sportowej MOSIR w Radzionkowie.
W zawodach wzięło udział 14 drużyn, w czteroosobowych składach:
dwóch zawodników seniorów
i dwóch poniżej 18 lat. Data turnieju
została wybrana nieprzypadkowo.
13 kwietnia 50. urodziny obchodzi
Garry Kasparow, były Mistrz Świata
w szachach, w tym dniu też rozpoczęły się w Chorzowie 70. Mistrzostwa Polski, w których udział bierze
Dariusz Świercz, mieszkaniec Bobrownik.
Zawody rozegrano systemem
siedmiorundowym z czasem gry
15 minut dla każdego zawodnika.
W gronie faworytów były drużyny
z Chorzowa, Tarnowskich Gór, Ryb-

nika, Kalet, Piekar Śląskich i Bytomia. Radzionków reprezentowały
dwa zespoły. Niekwestionowanym
liderem zawodów była drużyna
ze Strzybnicy, która w swoim składzie miała znanych szachistów –
braci Henryka i Mariana Banasika
i uczestników tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów w Szczyrku 2013 – Jakuba Lizaka i Magdalenę
Kotula. W tak doborowym składzie
zespół zapewnił sobie zwycięstwo.
Na drugim miejscu uplasowała się
drużyna Łaziska Górne I, a na trzecim szachiści z Chorzowa.
Wyrównana walka toczyła się od
pierwszej rundy. Najlepsze wyniki
indywidualne uzyskali Przemysław
Święch (junior) i jeden z najstarszych uczestników – Zygmunt Bień.
Obaj zdobyli po 7 pkt z siedmiu
partii. W pojedynczych rozgrywkach zanotowano też kilka niespodzianek, a młodzież z turnieju na
turniej czyni stałe postępy. Zawody
sędziowali Rudolf Sobczyk i Jacek
Nowak. Turniej, którego organizatorami były Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji i Urząd Miasta Radzionków, przebiegał w miłej i wysoce
zdyscyplinowanej atmosferze. 
Rudolf Sobczyk

W turnieju uczestniczyły trzy
drużyny: z Bytomia, Radzionkowa i Pyskowic. Mecze były
rozgrywane systemem „każdy
z każdym”, do dwóch wygranych
setów. Pierwszy mecz rozegrany był między naszą drużyną,
a drużyną juniorek z Bytomia.
Doświadczenie dziewczyn z Bytomia zwyciężyło nad młodą
drużyną Sokoła. Radzionkowianki źle zagrały w przyjęciu,
co spowodowało przegrane
dwa sety. Utrzymywały jednak
stabilną zagrywkę, na rozegraniu dobrze poradziła sobie Maja
Gontarz, a wyróżniającymi się
zawodniczkami w ataku były
Aneta Rabsztyn, Asia Pilśniak
i Agnieszka Krysiak. Drugi mecz
był bardziej wyrównany. Sokolanki zagrały z drużyną Gumisie
Pyskowice. Pierwszy set był także festiwalem fatalnego przyjęcia, drugi natomiast rozpoczął
się wyśmienicie, niestety niefortunna końcówka i błąd sędziego
spowodowały, że drugiego seta
dziewczyny przegrały do 23.
W rezultacie zawodniczki z Radzionkowa zajęły trzecie miejsce. Trzeba jednak zaznaczyć,
że zagrały z dziewczynami starszymi od siebie, a mimo wszystko nawiązały walkę. Atmosfera
turnieju była bardzo przyjemna.
Młode sokolanki muszą rozegrać jeszcze wiele meczów, aby
nabrać doświadczenia i ogrania.
Oby przyszły sezon był dobry
w ich wykonaniu.

Laudację wygłosił Kazimierz Gwóźdź

Skład MKS Sokół Radzionków:
rozgrywające – Maja Gontarz, Julia Michalik, przyjmujące – Aneta
Rabsztyn, Agnieszka Krysiak (K),
Karolina Karch, Magdalena Mikołajczyk, atakująca – Joanna
Pilśniak, środkowe – Aleksandra
Urban, Julia Myrcik, Sonia Koryciorz, Karolina Matyja.
***
Młodzieżowy Klub Sportowy
„Sokół” Radzionków złożył wniosek o przyznanie nagrody „Orła
i Róży” Zespołowi Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Do złożonego
pisma załączyliśmy obszerne
uzasadnienie naszego wyboru
i... udało się. 7 maja br. podczas
uroczystej sesji Rady Powiatu
wręczono nagrodę „Orła i Róży”
Zespołowi Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”. Laudację wygłosił Kazimierz Gwóźdź, radny powiatu,
Honorowy Prezes Sokoła Radzionków, przedstawiciel wnioskodawcy prezesa MKS „Sokół”
Radzionków Tomasza Stchlerowskiego.
„...Mały Śląsk już od 40 lat propaguje piękno polskiego folkloru, sławi śląskie tradycje i nieprzerwanie wychowuje kolejne
pokolenia artystów. Jesteście
naszą dumą w sercu a każdy
Wasz występ pozostawia radość
w oczach”. 
(mm)

