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Drogi na Górce
gotowe!

Hendrick van den Broeck (1519-1597): The Resurrection of Christ

Zdrowych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych,
samych pogodnych i spokojnych dni
oraz radości, jaką daje Zmartwychwstały Chrystus
życzą
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

W marcu zakończyła się przebudowa
ulic Wiktorii, Miłej i Barbórki. Prace obejmowały modernizację sieci wodociągowej,
budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi.
Powstały także nowe chodniki i wjazdy do
poszczególnych posesji. Dla podniesienia
bezpieczeństwa urządzone zostały elementy spowalniające ruch samochodowy.
Przypomnijmy, że inwestycja rozpoczęła się
we wrześniu 2012 roku. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi ulicy Miłej, Barbórki i Wiktorii”
w całości zostało sfinansowane ze środków
własnych gminy. Koszt inwestycji wyniósł
ponad 3 mln zł. Wykonawcą zadania było
konsorcjum firm P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz
Mika z Boronowa oraz ZTHU Stanisław Krupiński z Wrzosowej. 
(mm)

VIII DNI RADZIONKOWA

Zaprezentuj się w korowodzie!
Wielkimi krokami zbliżają się kolejne, ósme Dni
Radzionkowa. W tym roku kulminacyjne obchody
święta miasta odbędą się w dniach 13-15 czerwca.
W sposób szczególny zachęcamy mieszkańców do
udziału w barwnym korowodzie, który ulicami naszego miasta przejdzie 13 czerwca. Mamy nadzieję,
że do wspólnej zabawy przyłączą się również szkoły
i przedszkola, firmy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, które chciałyby zaprezentować swoją działalność i zaznaczyć istnienie w Radzionkowie. W tym
roku korowód dotrze na plac Jana Pawła II, gdzie
przed liceum odbędzie się festyn.
Szczegółowych informacji udziela Zakład Placówek Oświatowych w Radzionkowie, ul. Kużaja 19,
nr tel. 32 289 84 24, wew. 21. 
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Miasto zorientowane
na mieszkańców
Bernard Skibiński
Wiceburmistrz Radzionkowa
Podczas lutowej sesji radni uchwalili
„Strategię rozwoju miasta Radzionków
na lata 2014-2025”. Jak nasze miasto ma
wyglądać za kilka lat? Co jest priorytetem?
Strategia to dokument współtworzony
przy dużym udziale mieszkańców naszego
miasta. Można więc powiedzieć, że cele,
zadania i priorytety określili mieszkańcy.
Dlatego nie chciałbym pomniejszać rangi
żadnego z nich, tym bardziej, że wzajemnie się uzupełniają. Zaczynając od „inteligentnej gospodarki”, poprzez „przyjazną
przestrzeń miejską” i kończąc na „wyróżniającym miejscu zamieszkania” stworzono
synergię, której efekt będzie większy niż
suma poszczególnych oddzielnych priorytetów. Już z samych tytułów tych trzech
priorytetów można wysnuć wniosek, że
ma to być miasto zorientowane na zapewnienie ponadprzeciętnej jakości życia jego
mieszkańców. Ale Panu zapewne chodzi
o coś bardzie namacalnego. Wymienię tylko dwa działania – budowa rynku miasta
i przebudowa tzw. Kolonii Hugona. Dla niezorientowanych wyjaśnię, że chodzi o teren
wokół budynków przy ul. Kużaja od nr 58
do 70.
Inwestycje zawsze były dla gminy szczególnie ważne. Kiedy popatrzy się na
sąsiednie miasta, okaże się, że Radzionków ciągle jest w czołówce. Dlaczego na
ten aspekt rozwoju miasta kładą Państwo tak duży nacisk?
Nie będę odkrywczy. Jak mówi jedna z podstawowych zasad ekonomii: „inwestycje to
rozwój”. Oczywiście byłoby wskazane, by
generowały dochody, bo to kolejne środki
na rozwój. Ale nie zapominajmy, że zadania
realizowane przez gminę to także oświata,
ochrona zdrowia, kultura, bezpieczeństwo,
sport i wiele innych, o których trudno powiedzieć, że są dochodowymi. Dlatego też
niezależnie od tego argumentu, przede
wszystkim kierujemy się zasadą zaspokajania potrzeb naszych mieszkańców.
Mówiąc o inwestycjach nie sposób nie
wspomnieć oddanego w marcu nowego

targowiska miejskiego. Warto było budować nowe miejsce handlu?
Chce Pan zapytać czy warto było wydać
1,5 miliona złotych z budżetu miasta? Niektórzy twierdzili, że niepotrzebnie. A dla
nas to jedna z tych potrzeb, o których mówiliśmy przed chwilą i nie zawahałbym się,
gdyby przyszło podejmować decyzję dzisiaj. Tak – warto było.
W związku z nową lokalizacją targowiska mieszkańcy apelują o utworzenie
przejścia dla pieszych obok Kauflandu.
Czy gmina podejmie stosowne kroki
w tym kierunku?
Na drodze klasy zbiorczej, a z taką mamy
do czynienia, przejścia dla pieszych powinny być usytuowane w odległościach nie
mniejszych niż 100 metrów, jeżeli nie ma
sygnalizacji świetlnej. Patrząc na całą ulicę
Unii Europejskiej, mamy trzy przejścia dla
pieszych, rozmieszczone w odległości ok.
250 metrów. Teoretycznie więc dałoby radę
wybudować pośrodku kolejne, tyle że wyjście u góry targowiska, w pobliżu ulicy Długiej, znalazłoby się w połowie tych przejść,
tak więc i tak trzeba by pofatygować się
około 50 metrów w jedną lub drugą stronę. Nie chciałbym być źle zrozumianym, bo
bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
Jednym z ważniejszych tegorocznych
zadań inwestycyjnych gminy jest wymiana oświetlenia w całym mieście na
energooszczędne. Przedsięwzięcie ma
zostać zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest wyłanianie wykonawcy?
To nie tylko wymiana oświetlenia na energooszczędne, ale także uniezależnienie się
od monopolu przedsiębiorstwa energetycznego. Struktura własności oświetlenia
ulicznego jest zróżnicowana. Dzisiaj jesteśmy właścicielem około 25% oświetlenia
ulicznego i tylko na tę wielkość mamy realny
wpływ, pozostała reszta to majątek zakładu
energetycznego. Realizując zadania własne
gminy, którymi obarczył nas ustawodawca,
chcemy mieć wpływ na całe 100%. Stąd też

decyzja o budowie nowej sieci oświetlenia
ulicznego i wymianie opraw oświetleniowych na istniejących słupach, będących
własnością gminy. Po wykonaniu inwestycji, przez dziesięć lat wykonawca będzie
musiał utrzymywać infrastrukturę oświetleniową, sterować oświetleniem ulicznym
i świadczyć usługę sprzedaży energii elektrycznej. Liczymy na ponad 60% oszczędności. Przynajmniej takie wnioski możemy
wysnuć po trzech turach rozmów, które
mamy już za sobą. Do dialogu konkurencyjnego zaprosiliśmy pięć podmiotów, które
spełniły warunki postępowania. W wyniku
dialogu byliśmy w stanie porównać rozwiązania i przygotować specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Tych pięć podmiotów zostało zaproszonych do składania
ofert. Myślę, że w maju będziemy wiedzieć
coś więcej na temat samego wykonawcy.
Jak postępują prace związane z modernizacją Centrum Kultury „Karolinka”
i utworzeniem ogrodu botanicznego na
Księżej Górze?
Zakończenie prac związanych z modernizacją „Karolinki” przewidujemy gdzieś z końcem czerwca, a więc na dwa miesiące przed
terminem. Termin realizacji zadania polegającego na rozbudowie Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej wraz z wykonaniem
kolekcji edukacyjnych na terenie ogrodu
botanicznego również nie jest zagrożony
– zakończenie prac to końcówka listopada.
Efekt zobaczymy zapewne w przyszłym
roku. Mogę jedynie zasygnalizować, że
będziemy mogli podziwiać m.in. kolekcje
roślin ozdobnych, począwszy od wrzosów,
konwalii, zawilców, kończąc na różanecznikach i azaliach. Będzie łąka kwietna, kolekcja dendrologiczna, kolekcja sadownicza,
a w niej wiśnie, jabłka, grusze, czereśnie
i wiele jeszcze innych gatunków. Myślę, że
spacerując po ogrodzie będzie co podziwiać.
To, co najbardziej interesuje mieszkańców, to drogi... Które z nich zostaną
w tym roku wyremontowane?
To dość szczególny rok, bo sięgając pamię-

Strategia rozwoju miasta

Po naszymu, po ślonsku
„Piykno Radzionkowsko Ziemia mo
rychtik zacnych mieszkańcow, dlo
ftorych ważno jest ślonsko rodzina,
robota i godka, a starajonc się o
swoja Mało Łojcowizna...”.
Takimi słowami rozpoczyna się przyjęta
podczas lutowej sesji Rady Miasta uchwała dotycząca „Strategii rozwoju miasta Radzionków na lata 2014-2025”. Dokument,
który przygotowany został przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, napisano w języku polskim. Władze gminy przygotowały jednak
do niego streszczenie w gwarze śląskiej.
Tym samym Radzionków jest pierwszym
miastem w Polsce, które w oficjalnym dokumencie odwołało się do gwary.
– Strategia to ukłon w stronę regionalnego
dziedzictwa kulturowego. Chcieliśmy w ten
sposób podkreślić przywiązanie mieszkańców do śląskich tradycji – wyjaśnia Gabriel
Tobor, burmistrz Radzionkowa.
W strategii znaleźć można informacje dotyczące obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, najważniejszych problemów

gminy oraz kierunków rozwoju miasta na
najbliższe lata. Przyjęty dokument umożliwia także aplikowanie o środki zewnętrzne,
zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
Jak czytamy w śląskim streszczeniu: „W Cidrach mo sie dobrze miyszkać, a wszyscy
majom wiedzieć, że jak chcom łotworzyć
swój geszeft to ino u nos, skuli tego, że ludzie tu som robotni, fest przywiązani do
tradycyji ale wyuceni i spece łod modernych szpecjalizacyj”.
Trzy najważniejsze kierunki rozwoju Radzionkowa to: „Inteligentno gospodarka,
przyjazno przestrzeń miejsko i wyróżniające miejsce zamieszkanio”. Dokument
kończy się słowami: „Coby ta strategio niy
łostała yno na papiórze trza jom robić z
gowom, nojprzód się wszystko wyforszteluwać, potym znolyźć na to pijondze (a
ceskich to niy kosztuje) a na koniec poszukać kogoś fto się za to chyci. Jak mu się to
udo, to Radzionków bydzie nojfajniyjszy na
świecie.”
Teksty uchwały, strategii oraz jej śląskie streszczenie znaleźć można w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.radzionkow.pl). 
(ŁK)

Wszystkich mieszkańców zapraszamy
na tradycyjne spotkania z burmistrzem,
w trakcie których omówione zostaną najważniejsze sprawy gminy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 maja w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Rojcy przy
ul. Sikorskiego 8a. Kolejne 14 maja w Galerii
Mozaika CK „Karolinka”. Początek o godzinie 16.30. 

Nowe gonki
Ponad 160 tys. zł kosztowała przebudowa trzech gonków, czyli łączników ulicy
Słowackiego z ulicą Norwida w Radzionkowie pomiędzy numerami 27-29, 41-43 oraz
57-59.
– Prace, które rozpoczęły się pod koniec
stycznia, obejmowały przebudowę sieci kanalizacyjnej w niezbędnym zakresie, wykonanie
nowej podbudowy i nawierzchni drogowych.
Wykonane zostało także odwodnienie dróg
– wyjaśnia Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Drogowe Józef Pietryga z Radzionkowa. Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy. 
(mm)

Dotacja dla parafii

str. 2

cią wstecz nie przypominam sobie, żeby
z końcem marca mówić o zakończeniu
wielu prac, które w zasadzie moglibyśmy
dopiero rozpoczynać. Zima okazała się
bardzo łaskawa. W styczniu przekazaliśmy
do użytkowania ul. Sobieskiego, w marcu
trzy gonki pomiędzy ul. Norwida i ul. Słowackiego. Zakończono również inwestycję
na ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii. Przekazaliśmy place budów na ul. Zejera i na
tzw. Plantach, gdzie powstaje miasteczko
ruchu drogowego dla dzieci. Przekazaliśmy
również plac budowy pod drogę dojazdową do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Trwa postępowanie przetargowe
w sprawie zagospodarowania terenu przy
budynku dworca kolejowego, przebudowy chodnika w ul. Cmentarnej i chodników
przy Placu Letochów. W kontekście Placu Letochów, chciałbym przypomnieć, że
dwa lata temu przejęliśmy od powiatu ul.
Śródmiejską, ul. Szymały, ul. Męczenników
Oświęcimia i ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Knosały. Z tego w zeszłym
roku wyremontowaliśmy chodnik w ul. św.
Wojciecha i część chodnika w ul. Szymały.
W tym roku kolej na chodniki wokół par-

Spotkaj się
z burmistrzem

kingu przy wspomnianym placu, a w przyszłym dalsza część ul. Szymały. Jak już jesteśmy przy ul. Szymały, to muszę powiedzieć,
że w ramach tzw. „schetynówek” będziemy
ją przybudowywali w tym roku na odcinku
od ul. Schwallenberga aż do ul. Strzelców
Bytomskich. Zadanie to realizujemy wspólnie z miastem Bytom. Jesteśmy przygotowani do przetargu, czekamy na podpisanie
umowy przez wojewodę. I na koniec kilka
słów o projektach. Zleciliśmy do zaprojektowania przebudowę ul. Słowackiego
i część ul. Pietrygów. Rozważamy również
możliwość wykonania dokumentacji dla
przebudowy ul. Lotników, która pierwotnie
była przewidziana na 2015 rok. Podobnie
z ul. Larysza, na której kolejne przekładanie trelinki mija się z celem. To znacznie
poważniejszy problem, ponieważ prace
musimy przeprowadzić kompleksowo wraz
z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej.
Jak tylko pojawią się możliwości finansowe,
będziemy chcieli rozpocząć te prace jeszcze w tym roku. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Decyzją Rady Miasta Radzionków parafia
pw. św. Wojciecha w Radzionkowie otrzymała 100 tys. zł dotacji na remont elewacji
kościoła. Prace konserwatorskie obejmą
fragment ściany prezbiterium oraz ściany wschodniej wraz z przyporą transeptu północnego, a także elewację kaplicy
Matki Bożej Fatimskiej od strony północno-wschodniej. Całkowita wartość prac restauratorskich to ponad 450 tys. zł. Kościół
św. Wojciecha wzniesiony został w latach
1872-1875. Wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. 
(ŁK)

O mieście przez SMS
Od 1 maja br. zmieniają się zasady zapisywania się do radzionkowskiego centrum
SMS, przez który przekazywane są informacje o wydarzeniach sportowych, kulturalnych itp. odbywających się w naszym
mieście. Chcąc zapisać się do newslettera
wystarczy wysłać SMS o treści: radzionkow.
tak na numer 4322. Nie dotyczy to mieszkańców, którzy przed 1 maja 2014 r. zapisali
się do systemu informacji o mieście. 
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Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR

Będą środki na ekspozycję!

W odnowionym
budynku dworca PKP
zobaczyć będzie można
nowoczesną i
multimedialną ekspozycję dotyczącą Tragedii
Górnośląskiej

Prace nad ekspozycją Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie
nabierają tempa. Według założeń, przygotowanie nowoczesnej i atrakcyjnej dla zwiedzających wystawy pochłonie
około miliona złotych.
Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor odwiedził już 24 gminy regionu,
zapoznając ich samorządy z ideą utworzenia Centrum i zachęcając do
włączenia się w tworzenie ekspozycji. Tragedia Górnośląska dotknęła
większość mieszkańców regionu i w związku z tym zrodził się pomysł,
by wpływ na kształt Centrum miały lokalne samorządy. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem. Wszystkie gminy zadeklarowały przekazanie na ten cel środków finansowych. Do tej pory fundusze przekazały
już: Katowice – 50 tys. zł, Bytom – 25 tys. zł, Zabrze i Gliwice po 20 tys. zł,
a także Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Zbrosławice, Sośnicowice, Tworóg i Kalety po 5 tys. zł oraz Knurów – 3 tys. zł. Władze Radzionkowa otrzymały też zapewnienie od marszałka województwa śląskiego
Mirosława Sekuły, że w trakcie majowej sesji Sejmiku Województwa
Śląskiego podjęta zostanie decyzja o przekazaniu środków na ten cel.
Otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji zaplanowano na luty
2015 r. – w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń. Według założeń, wnętrze
budynku zostanie zaaranżowane w taki sposób, aby zwiedzający mogli
poczuć udrękę, jaką przeszli deportowani. W pierwszej sali – poczekalni
zawiśnie symboliczny rozkład jazdy. Na tablicy odjazdów umieszczone
zostaną nazwy miejscowości, do których deportowano mieszkańców
regionu. Tablica przyjazdów pozostanie pusta. Dalej trasa zwiedzania
prowadzić będzie do pomieszczenia przypominającego wnętrze wagonu bydlęcego tzw. „krowioka”, którym przewożono skazanych Górnoślązaków. Aby wzmocnić odczucia, podłoga będzie się poruszać,
a przesuwająca ściana zmusi odwiedzających do stłoczenia się. Towarzyszyć temu będzie prezentacja filmowa, odgłosy wojenne i stukot kół
wagonów. W kolejnej sali znajdą się pamiątki, które uda się pozyskać
od mieszkańców regionu: zdjęcia, plansze i odnalezione dokumenty.
W ostatniej sali wyeksponowana zostanie urna z ziemią, którą delegacja Radzionkowa przywiozła z Doniecka na Ukrainie. Będzie można wysłuchać też relacji świadków tragicznych wydarzeń i prześledzić bazę
nazwisk deportowanych Górnoślązaków. W budynku mieścić będzie
się również archiwum dokumentujące wydarzenia 1945 roku. Nagłośniona akcja związana z poszukiwaniem pamiątek o Tragedii Górnośląskiej sprawiła, że kolejarzom udało się odnaleźć autentyczne „krowioki”.
Jeden z nich stanie przez gmachem Centrum.
Nadal trwa akcja zbierania pamiątek i dokumentów dotyczących wydarzeń z 1945 r. Osoby posiadające materiały, które można wyeksponować, proszone są o kontakt. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.deportacje45.pl. 
(ŁK)

Uczestnicy spotkania (od lewej): dr Dariusz Węgrzyn, dr Gabriel Tobor, dr hab. Adam Dziurok,
Sebastian Rosenbaum

Promocja książki
„Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów
pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pamięć” pod redakcją Sebastiana Rosenbauma
i Dariusza Węgrzyna z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, to
tytuł najnowszej publikacji historycznej dotyczącej Tragedii Górnośląskiej. Promocja książki odbyła się 7 kwietnia w Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. W spotkaniu, obok
autorów publikacji, udział wzięli dr hab. Adam Dziurok z IPN Katowice
i dr Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa, który opowiedział o przygotowywanej ekspozycji w radzionkowskim Centrum.
„Wywózka” podejmuje temat deportacji mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w ZSRR w 1945 r. Publikacja jest zbiorem
kilkunastu artykułów, których podstawą były referaty wygłoszone na
międzynarodowej konferencji naukowej „Internowania – deportacje –
produktywizacja. Mieszkańcy Górnego Śląska w systemie obozowym
GUPWI NKWD 1945-1956”, zorganizowanej w dniach 11 i 12 marca 2013 r.
w katowickiej siedzibie IPN. Publikacja zawiera też prezentację wyników projektu studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego,
skupionych w Kole Naukowym Historyków UŚ, dotyczącego deportacji
i historycznego kontekstu tego wydarzenia. Książka wydana została
przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd Miasta Radzionków oraz Muzeum w Gliwicach. 

Zaproszenie

Rodzinny piknik
Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Radzionkowa zapraszają wszystkich mieszkańców Radzionkowa na
IX Integracyjny Piknik Rodzinny, który przebiegać będzie pod
hasłem „Czas na zdrowie”. Zabawa odbędzie się 30 maja na boisku
przy Zespole Szkół w Radzionkowie-Rojcy (ul. Nałkowskiej 2). Od
godziny 14.00 na mieszkańców Radzionkowa czekać będzie moc
atrakcji. Organizatorzy przygotowali m.in. występy taneczne zespołu FESS, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim,
szkolnego zespołu „Dzwoneczki” oraz uczniów Szkoły Podstawowej,
a także Roksany Frankowskiej – finalistki programu „Must Be the Music” i przedszkolaków z Radzionkowa. W trakcie pikniku ogłoszone
zostaną wyniki międzyszkolnego konkursu pt. „Zdrowie na talerzu”.
Zaplanowano również loterię fantową i kiermasz szkolny. W ramach
akcji „psia adopcja” chętni będą mogli zabrać psy ze schroniska
dla zwierząt w Bytomiu. Poza tym organizatorzy dla najmłodszych
uczestników przygotowali zajęcia sportowe, rekreacyjne i warsztaty
plastyczne. 
(ŁK)

Święto Konstytucji 3 Maja

Edukacja

Miejskie obchody

Wybierz zawód z przyszłością

Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja mieszkańców Radzionkowa zapraszamy do włączenia się w uroczyste
obchody święta. O godzinie 10.00
w kościele pw. św. Wojciecha odprawiona zostanie Msza Święta
w intencji Ojczyzny, ofiarowana
przez Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Po nabożeństwie, o godzinie 11.30,
odbędzie się uroczystość złożenia
kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. W spotkaniu
udział wezmą m.in. przedstawiciele lokalnych władz, organizacji
pozarządowych i służb mundurowych.
Dzień wcześniej w Radzionkowie będzie miała miejsce równie
ważna uroczystość związana
z przywróceniem tożsamości poległym powstańcom śląskim, pochowanym na radzionkowskim
cmentarzu przy ul. Cmentarnej.
Znajdują się tutaj bezimienne
groby czterech powstańców.
Dzięki staraniom członków Grupy

Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran” i ks. Damiana Wojtyczki, proboszcza parafii św. Wojciecha, w archiwach
parafialnych udało się odnaleźć
ich dane osobowe. Uroczystości
związane z przywróceniem tożsamości poległych rozpoczną
się o godz. 17.15 procesją spod
kościoła św. Wojciecha na cmentarz z udziałem żołnierzy Wojska
Polskiego. Na zakończenie ceremonii trębacz wykona utwór „Śpij
Kolego”, który jest wykonywany
podczas pogrzebów osób wojskowych. W obchodach wezmą
udział uczniowie radzionkowskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich. Na uroczystości zapraszamy wszystkich
mieszkańców miasta. Po ich zakończeniu, chętnych zapraszamy
przed CK „Karolinka”, gdzie odbędzie się Ognisko Patriotyczne
połączone ze wspólnym śpiewaniem pieśni powstańczych. 
(ŁK)

Miasteczko
ruchu drogowego
Asfaltowa nawierzchnia, kolorowe znaki drogowe – tak będzie
wyglądać miasteczko ruchu drogowego, które niebawem powstanie
w Radzionkowie-Rojcy.
To pierwszy taki obiekt w okolicy. Na ponad 700 metrach kwadratowych powstaną miniaturowe skrzyżowania, znaki poziome, pionowe,
drogi dwukierunkowe, jednokierunkowe, rondo, a także chodniki,
przejścia dla pieszych oraz trawniki.
– Do opracowania projektu przystąpiliśmy kilka lat temu. To kolejny etap
zagospodarowania rojczańskich plant. Na terenie miasteczka w sposób
praktyczny, a zarazem bezpieczny, najmłodsi będą mogli doskonalić umiejętności poruszania się po drogach. Jestem przekonany, że miasteczko będzie też doskonałym miejscem do organizacji egzaminów na kartę rowerową – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji. Dodaje, że teren miasteczka drogowego będzie ogrodzony
i oświetlony, a docelowo monitorowany.
Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy. Jego koszt to
ponad 145 tys. zł. 
(mm)

Poszukiwany uczciwy znalazca
O dużym szczęściu może mówić pewne małżeństwo z Radzionkowa,
które 22 marca idąc ulicą św. Wojciecha zgubiło plik osobistych dokumentów. Znalazł je uczciwy mieszkaniec miasta, który zgubę odwiózł
właścicielom, mieszkającym przy ul. Pożarnej. Nie zdążyli mu jednak
podziękować. W związku z tym właściciele proszą o kontakt uczciwego
znalazcę. 

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2014/2015. W szkole będzie
można zdobyć wykształcenie w takich zawodach: technik elektryk
i technik górnictwa (profesje realizowane w porozumieniu z kompanią węglową), a także technik hotelarstwa, technik eksploatacji
portów i terminali, elektryk.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
szkoły: www.zste.pl lub pod nr tel. 32 289 05 52. 

Komunikaty

Zbiórka
odpadów zielonych
Przypominamy mieszkańcom, że od dnia 1 kwietnia br. wznowiona zostaje zbiórka odpadów zielonych. Odpady zielone to np.
skoszona trawa, liście i drobne gałęzie. Odbiór tego rodzaju odpadów będzie się odbywać:
»» w przypadku zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do
7 lokali 1 raz na 2 tygodnie,
»» w przypadku zabudowy wielorodzinnej powyżej 7 lokali na
telefoniczne zgłoszenie.
Odpady zielone należy wystawiać w brązowych workach przed posesją w dniu wskazanym w harmonogramie do godziny 6.00.
W razie potrzeby ww. odpady odbierane są również przez cały rok
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się przy ul. Szybowej w Radzionkowie, czynnym od wtorku do soboty od godz. 10.00 do 18.00. Mieszkańcy sami dostarczają
odpady do punktu.
Uwaga! Odpady zielone nie są odbierane od osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych
Tegoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się trzy razy: w kwietniu, lipcu i październiku. Do tego
rodzaju odpadów zaliczyć można m.in. sprzęt AGD (dużych rozmiarów), telewizory, komputery, meble, materace, wykładziny, narty.
Należy pamiętać, iż potrzebę odbioru tego rodzaju odpadu należy
zgłosić telefonicznie (pod nr tel. 32 388-71-62) lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Kużaja 17 (budynek ZGK) na trzy
dni przed wyznaczonym w harmonogramie terminem zbiórki.
W razie potrzeby ww. odpady odbierane są również przez cały rok
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się przy ul. Szybowej w Radzionkowie, czynnym od wtorku do soboty od godz. 10.00 do 18.00. Mieszkańcy sami dostarczają
odpady do punktu.
Uwaga! Odpady wielkogabarytowe oraz wielkogabarytowy zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny nie są odbierane od osób prowadzących działalność gospodarczą. 
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Ogród Botaniczny w Radzionkowie

EKOLOGICZNIE W MIEŚCIE

O płatności
za odpady
Przypominamy, że opłata za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej
deklaracji. Urząd Miasta
Radzionków nie wysyła dodatkowych powiadomień.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Radzionków, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać przelewem na indywidualny wyznaczony numer
rachunku bankowego lub gotówką w kasie w siedzibie Urzędu
Miasta Radzionków.
W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego, istnieje możliwość dokonania wpłaty na ogólny rachunek bankowy,
Gminy, w tytule podając imię
i nazwisko głównego podatnika,
okres, za jaki dokonywana jest
płatność oraz adres nieruchomości której dotyczy, np. Jan Kowalski – opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za luty
2014 r./ul. Kużaja 17.
Opłatę należy wnosić za okresy
miesięczne do 15 dnia każdego
miesiąca, za poprzedni miesiąc
kalendarzowy. W przypadku braku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie
wszczęte postępowanie w trybie
ordynacji podatkowej. Ponadto
informujemy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego
Urząd Miasta Radzionków nie wystawia faktur VAT.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z numerem
rachunku bądź też płatnościami,
należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Radzionkowie pod
numerem tel.: 32 388 71 62, lub
z Referatem Podatków i Opłat
Lokalnych pod numerem 32 388
71 16, bądź też osobiście w Referacie Ochrony Środowiska przy
ul. Kużaja 17, parter, pokój „Ustawa śmieciowa”, w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych przy
ul. Męczenników Oświęcimia 42,
parter, pokój nr 1. 

Domowe kompostowanie
8 maja br. w Restauracji Figaro w Radzionkowie odbędzie się XXIV spotkanie z cyklu Akademia Edukacji
Ekologicznej. Gościem akademii będzie Izabela Jaglarz, propagatorka probiotechnologii, dyrektor Śląskiego Regionalnego Centrum Mikroorganizmów,
współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia na
Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego „EMEKO”.
Prelegentka wygłosi wykład pt. „Z talerza do ogródka, czyli super nawóz z resztek kuchennych”. Omówi
zasady segregacji materii organicznej i przedstawi

zalety procesu kompostowania. W trakcie prelekcji
zaprezentuje również mikrokompostery, które można wykorzystywać w mieszkaniach i dzięki temu
ograniczyć ilość śmieci gromadzonych w gospodarstwach domowych. Wstęp na wykład jest bezpłatny.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie
Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
www.zielonaziemia.radzionkow.pl. 

Szukamy rady na odpady
„Kompostowanie. Biodegradowalność.
Ekologia” to tytuł Otwartej Konferencji
Ekologicznej przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii
„Zielona Ziemia”, która 27 maja odbędzie
się w radzionkowskim Liceum.
Spotkanie organizowane jest w ramach cyklicznych działań kampanii informacyjno-edukacyjnej
„Szukamy rady na odpady”. Głównym celem tegorocznej konferencji jest propagowanie nowoczesnych technologii i materiałów biodegradowalnych, racjonalnego postępowania z bioodpadami,
a także wymiana doświadczeń i prezentacja przykładów dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej.
– Produkty biodegradowalne to nic innego, jak produkty, które rozkładają się podczas kompostowania
i nie uwalniają szkodliwych substancji dla środowiska. Chcemy rozpropagować wśród mieszkańców
regionu ideę kompostowania i korzystania z opakowań biodegradalnych – mówi Teresa Bryś-Szczygieł,

prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków
Ekologii „Zielona Ziemia”.
O wybranych metodach zagospodarowania biodegradowalnych frakcji odpadów komunalnych
mówić będzie prof. dr hab. Andrzej Misiołek, senator RP. Z kolei kierunki rozwoju tworzyw biodegradowalnych w Polsce przedstawi prof. dr hab. Marek
Kowalczuk z Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN w Zabrzu, a Izabela Jaglarz ze
Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO omówi znaczenie mikroorganizmów w ochronie środowiska. W trakcie spotkania
wręczone zostaną również nagrody Lidera Roku
ósmej edycji Programu Moje Czyste Miasto. Konferencji towarzyszyć będą Targi Edukacji i Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania uczestnikom
rozdawane będą próbki wyrobów mikrobiologicznych przyspieszających proces biodegradacji, które będzie można wykorzystać w przydomowych
ogródkach. Szczegółowe informacje i program
konferencji można znaleźć na stronie: www.zielonaziemia.radzionkow.pl. 
(ŁK)

Przy stole z burmistrzem

Przedstawiciele Klubu Emerytów Górniczych z Radzionkowa
spotkali się 9 kwietnia z Gabrielem Toborem, burmistrzem miasta. Jednym z tematów spotkania,
które odbyło się w radzionkow-

skim Centrum Organizacji Pozarządowych były deputaty
węglowe. Dla górniczych rodzin
to temat ważny, bo rządowe propozycje zakładają ograniczenie
w kolejnych latach przywilejów
górników.
Już w tym roku świadczenie dla
emerytów górniczych zostało
zmniejszone o jedną tonę. Jest
to wynik kompromisowego porozumienia zawartego pomiędzy
Kompanią Węglową a związkami
zawodowymi. Od 2016 roku ma
obowiązywać nowelizacja ustawy
z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa

Prace w ogrodzie
Na Księżej Górze trwają intensywne prace
związane z budową kolekcji edukacyjnych i infrastruktury w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Wybudowany został już pawilon
Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. W budynku znajdą się sala audiowizualna, pracownia
środowiskowa umożliwiająca prowadzenie badań laboratoryjnych, pracownia mikroskopowa,
zaplecze techniczne i biblioteka. Prowadzone są
też prace związane z tworzeniem kolekcji edukacyjnych: dendrologicznej, roślin ozdobnych, łąki
kwietnej i kolekcji sadowniczej, którą tworzyć
będą tradycyjne odmiany jabłoni oraz innych
drzew owocowych. Na 3 ha powierzchni wysiano
już łąki. Budowane są ścieżki edukacyjne. Z kolei

na specjalnie przygotowanym terenie ogrodu,
do mis wyłożonych folią przeniesiono już zbiorowiska roślinne z rozbudowującego się portu
lotniczego w Pyrzowicach.
Wszystkie inwestycje na Księżej Górze prowadzi
gmina Radzionków w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej
przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie
wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na
terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013. Nadzór merytoryczny
nad przedsięwzięciem sprawuje Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. 

Akademia
Liderów Edukacji

O zrównoważonym
rozwoju

W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich odbyło
się seminarium Akademia Liderów Edukacji. 20 marca podczas dni
otwartych prelekcję pt. „Neurobiologia i życie” wygłosił dr Marek
Kaczmarzyk – kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Wydziale
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
Edukatorzy Śląskiego Ogrodu Botanicznego przygotowali warsztaty przyrodnicze, podczas których uczniowie mogli wykonać domki
dla pszczół murarek i własny miniogródek ziołowy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z metodami czynnej ochrony ptaków
w ogrodach.
Dzięki zaproszeniu dyrektor Danuty Minas i połączeniu seminarium z dniem otwartym w liceum, udało się dotrzeć do dużej liczby
młodzieży, za co serdecznie dziękujemy. Natomiast 21 marca pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego zorganizowali ognisko
połączone z warsztatami dla licealistów. Młodzież nauczyła się
m.in. rozpoznawać gniazda pospolitych gatunków ptaków oraz ślady pozostawiane przez zwierzęta. 
Magdalena Maślak

Jak wykorzystać potencjał parków i ogrodów w edukacji przyrodniczej? Na czym polega zrównoważony rozwój? Tego będzie
można się dowiedzieć na konferencji, która 14 maja odbędzie się
w Centrum Kultury „Karolinka”.
Wykłady wygłoszą m.in. dr hab.
Ewa Szadzińska z Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Uniwersytetu Śląskiego nt. przygotowania ucznia w edukacji szkolnej
do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dr hab. Piotr
Skubała spojrzy okiem ekologa na
współczesną edukację. Natomiast
o edukacji przyrodniczo-leśnej
prowadzonej w śląskich lasach
opowie mgr Sławomir Forystek
z Nadleśnictwa Katowice.

W drugiej części konferencji zaplanowano dwa bloki warsztatowe: pierwszy dla licealistów,
nauczycieli i edukatorów prowadzony w języku angielskim przez
Davida Oldroyda, drugi – dotyczący powstającej Sieci Regionalnych Parków, Ogrodów i Arboretów, podczas którego będzie
mowa o wykorzystaniu potencjału parków i ogrodów w edukacji
przyrodniczej. Na zakończenie
odbędzie się debata ekologiczna,
którą poprowadzi dr Paweł Kojs
– dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Program konferencji dostępny
jest na www.sibg.org.pl. 
Małgorzata Szymańczyk

Rozmawiali o jabłoniach
do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw
robót górniczych, zgodnie z którą
nowi pracownicy nie będą mieli
prawa do pobierania deputatów, gdy przejdą na emeryturę.
Uczestnicy spotkania wyrazili
zaniepokojenie zmianami, które
szykuje rząd. Górnicy rozmawiali
także na temat rozwoju miasta
w najbliższych latach. Gabriel
Tobor przedstawił najważniejsze
przedsięwzięcia,
zrealizowane
w ostatnim czasie. Opowiedział
także o planowanych inwestycjach w Radzionkowie. 

W połowie kwietnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się seminarium
poświęcone tradycyjnym odmianom
jabłoni.
Obecnie w Polsce działa kilka instytucji oraz
organizacji pozarządowych zajmujących się
ochroną starych odmian drzew owocowych.
Wśród nich jest także Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie, który od 2005 roku posiada kolekcję sadowniczą. Składa się na nią aż 270 sta-

rych odmian jabłoni oraz innych drzew owocowych. Podobny sad powstanie również w
Ogrodzie w Radzionkowie.
Celem kwietniowego seminarium było pochylenie się nad problemem ochrony drzew owocowych starych odmian, przekazanie informacji dotyczących ich uprawy, pielęgnacji oraz
możliwości zastosowania owoców w celach
kulinarnych, m.in. w produkcji cydru – napoju
wytwarzanego z jabłek, który przed laty tradycyjnie wytwarzano w Radzionkowie. W części
warsztatowej uczestnicy seminarium uzyska-

li praktyczną wiedzę z zakresu szczepienia
drzew owocowych, co w przyszłości z pewnością zaprocentuje w samodzielnym rozmnażaniu drzew we własnym ogródku. Seminarium
było również okazją do spróbowania swoich sił
w rozpoznawaniu tradycyjnych odmian drzew
owocowych. 

Marta Jańczak-Pieniążek
Kurator Pracowni Kolekcji Naukowych, Zachowawczych i Ozdobnych Śląskiego Ogrodu
Botanicznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
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CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

9

Mały Śląsk
9 marca Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” zaprezentował się w koncercie galowym w Operze
Śląskiej w Bytomiu. W macierzystej instytucji zespołu, czyli w Centrum Kultury „Karolinka”, trwa
remont sali widowiskowej, więc koncertowanie na „własnych deskach” było niemożliwe.
Zespół w kwietniu 2013 r.
obchodził
jubileusz
40-lecia. W roku jubileuszowym trasa koncertowa wiodła daleko poza
granice Polski, a nawet
Europy. Mowa o występach w Meksyku, jak do

tej pory najodleglejszym
miejscu, do którego dotarł „Mały Śląsk”. Warto
dodać, że w 2014 r. zespół
planuje wyjazd z koncertami do Korei Południowej.
W 2001 roku Zespół Pieśni

i Tańca „Mały Śląsk” otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta
Radzionków. Z okazji jubileuszu 30-lecia w 2003 r.
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 na Przeglądzie Pieśni
„Śląskie Śpiewanie” im.
Adolfa Dygacza Nagrodę
Specjalną za wykonanie
pieśni z okresu Powstań
Śląskich. W 2010 r. reprezentował powiat tarnogórski na Dniach Ojczyzny
zorganizowanych przez
powiat partnerski Erlangen-Höchstadt w Niem-

czech. Wielokrotnie brał
też udział w nagraniach
programu „Śląska laba”,
jak również programów
tematycznych (np. z okazji
Dnia Matki), co było efektem wieloletniej współpracy z Telewizją Katowice. W ciągu kolejnych
lat grupa podróżowała
po wielu krajach Europy.
Członkowie odbyli tournee po Włoszech, Francji
i USA. „Mały Śląsk” odwiedził też m.in. Krym, Serbię,
Turcję oraz Bułgarię.
Obecnie zespół liczy blisko 200 członków podzielonych na kilka kategorii
wiekowych, od najmłodszych (siedmiolatki) do
najstarszych (grupa reprezentacyjna – osoby dorosłe). W repertuarze znajdują się tańce i pieśni ze
wszystkich regionów Pol-

na deskach opery
ski. „Mały Śląsk” jest pomysłodawcą i gospodarzem Międzynarodowego
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
„Fyrtek”. Warto dodać, że
w tym roku „Fyrtek” odbędzie się po raz kolejny,
tym razem na przełomie
sierpnia i września. A to
dlatego, że w 2014 r. festiwal zacieśnia współpracę
z ZPiT „Śląsk” z Koszęcina
oraz z Międzynarodowym
Studenckim Festiwalem
Folklorystycznym w Katowicach. A to oznacza
co najmniej podwojenie
liczby koncertów festiwalowych. Warto więc zarezerwować trochę więcej
czasu niż zwykle. 

Wytańczyli sukces

Planszowe zmagania

Grupa tańca nowoczesnego „Bez Nazwy”, działająca przy Centrum Kultury
„Karolinka”, zdobyła II miejsce podczas
VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego „Róża 2014” w Sosnowcu. Grupę
prowadzi Jolanta Świder, a choreografię nagrodzonego układu przygotowa-

Od kwietnia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy św. Wojciecha 15, rusza „Strefa planszy”. To cykl spotkań adresowany do miłośników gier
planszowych, na które zapraszamy w każdy czwartek
od 18.30 do 20.30. Spotkania poprowadzi Tomasz Stchlerowski. Wstęp wolny. 

ła Joanna Malik. Podczas festiwalu zaprezentowało się ponad 80 zespołów
z kilku województw Polski południowej. Zespoły podzielone zostały na
trzy kategorie wiekowe: do 13 lat, 13-16
lat i powyżej 17 lat. Każda z grup przedstawiła jeden układ taneczny trwający
maksymalnie 10 minut.
Przypomnijmy, że Festiwal Taneczny
„Róża” jest jednym z większych wydarzeń artystycznych w Sosnowcu.
To wspólna inicjatywa uczniowskiego
klubu sportowego UKS Orlęta, działającego przy Gimnazjum nr 1 oraz
Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”
w Sosnowcu. Celem festiwalu jest promocja tańca w jego różnych formach
oraz prezentacja dorobku zespołów
tanecznych, które są oceniane przez
profesjonalnych sędziów. 
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English 4 Geeks 2014

26 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyła się II edycja Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego
,,English 4 Geeks’’, która przebiegała pod
patronatem Burmistrza Miasta Radzionków oraz Dyrektora Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania
przez dr. Gabriela Tobora oraz krótkiej prezentacji, przygotowanej przez
prof. dr. hab. Jacka Mydlę, gimnazjaliści
rozpoczęli językowe zmagania. Konkurs, zorganizowany przez Karinę Kalus i Annę Labus, składał się z czterech
części: gramatyki, słownictwa, kultury
(wiedzy z historii i geografii Wielkiej Brytanii) oraz dyktanda. W konkursie wzięło
udział 28 gimnazjalistów z Bytomia, Piekar Śląskich, Świerklańca, Radzionkowa
oraz Tarnowskich Gór. Po raz kolejny

uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Świerklańcu okazali się niepokonani:
pierwsze miejsce zdobyła Michalina Kujawska, na drugim uplasowała się Małgorzata Widera, a na trzecim Wiktoria Pawlik. W przerwie konkursu gimnazjaliści
obejrzeli film „Keeping up appearances”
(„Co ludzie powiedzą”), zwiedzili szkołę
i zobaczyli krótki występ przygotowany
przez nasze maturzystki. Dziękujemy
wszystkim uczniom za pomoc w przygotowaniach.
Składamy podziękowania sponsorom:
Urzędowi Miasta Radzionków, Zakładowi Placówek Oświatowych, Dyrektorowi
Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, wydawnictwom Oxford
oraz Pearson. Gratulujemy zwycięzcom
i zapraszamy w przyszłym roku! 
Organizatorzy

Po raz siódmy na terenie Klubu Jeździeckiego „Lider” w dniach 1-4 maja rozegrane zostaną Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu CDI*** Radzionków 2014.
Widowiskowe zawody co roku przyciągają do Radzionkowa tysiące widzów. Tak też będzie i w tym roku, ponieważ organizatorzy przygotowali moc atrakcji.
Zmagania konkursowe oceniane będą przez ośmiu
międzynarodowych sędziów. Pula nagród dla zawodników uległa zwiększeniu i wyniesie w tym roku aż 25
tys. euro. Nowością w tegorocznej edycji będzie konkurs GP U25 czyli Grand Prix dla zawodników do 25 lat.
Podczas radzionkowskich zawodów zorganizowana
zostanie także otwarta runda C w ramach Zawodów
Ogólnopolskich oraz eliminacje Mistrzostw Świata
Młodych Koni dla pięcio- i sześciolatków. Tradycyjnie
imprezie towarzyszyć będzie festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie: www.ham.com.pl/cdi. 

Ekologiczne przedszkolaki
W Radzionkowie zagości Przedszkolny Festiwal
Ekologiczny, w tym roku przebiegający pod hasłem
„Piękno przyrody radością życia”. 14 maja w Ośrodku
Kulturalno-Oświatowym ,,Tęcza” odbędą się finałowe występy. Do Radzionkowa przyjadą przedszkolaki z Bytomia, Tarnowskich Gór, Wieszowej, Koszęcina
i Piekar Śląskich. Uczestnicy zaprezentują się w dziesięciominutowych formach scenicznych oraz przygotują prace plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej. Laureat festiwalu wystąpi na Konferencji
Ekologicznej „Szukamy rady na odpady”, która odbędzie się 27 maja. Gwiazdą imprezy będzie Bernadeta
Kowalska z zespołem. Festiwal ma charakter otwarty.
Wstęp bezpłatny. 

Szkoła ludzi z pasją!

W roku szkolnym 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie proponuje gimnazjalistom klasy:
pedagogiczno-psychologiczną, (jest dedykowana uczniom zainteresowanym zagadnieniami z pedagogiki i psychologii), dwujęzyczną z językiem angielskim (klasa dla uczniów,
którzy chcą intensywnie uczyć się języka
angielskiego poprzez wyjazdy na warsztaty językowe m.in. do Londynu), ogólną (dla
uczniów zainteresowanych przedmiotami
ścisłymi, przyrodniczymi i humanistycznymi)
i sportową o specjalizacji piłki siatkowej (kla-

W rytm muzyki

Prestiżowe zawody

sa jest przeznaczona dla osób, które planują
podjęcie studiów na akademiach wychowania fizycznego, na kierunkach przyrodniczych
lub chcą uczestniczyć w procedurach rekrutacyjnych do służb mundurowych). Szczegóły
oferty edukacyjnej i zasady rekrutacji można
znaleźć na stronie internetowej www.liceum.
radzionkow.pl.
Przypomnijmy, że Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
może pochwalić się patronatem naukowym
Politechniki Śląskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii) oraz Uniwersytetu

Śląskiego (Wydział Pedagogiki i Psychologii
oraz Wydział Filologiczny – Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych), co jest ogromnym
atutem placówki. Liceum gwarantuje także
wysoki poziom nauczania (wyniki matur powyżej średniej krajowej i śląskiej), swobodę
wyboru rozszerzeń przedmiotowych i ich realizację poprzez atrakcyjne wyjazdy i wycieczki.
Uczniowie mają możliwość udziału w przeróżnych wolontariatach, między innymi na rzecz
osób niepełnosprawnych. Radzionkowska
szkoła średnia współpracuje również ze Śląskim Ogrodem Botanicznym i Europejskim
Forum Młodzieży.
W liceum każdy znajdzie coś dla siebie! Sportowcy mogą rozwijać umiejętności w obiektach należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, dziennikarze
mogą zdobywać doświadczenie w Szkolnej
Redakcji Radiowej, a pasjonaci przyrody poszerzać wiedzę na przeróżnych wycieczkach. 
Monika Gregorczuk
klasa I B
LO w Radzionkowie

Mistrzowie badmintona
15 par deblowych i 7 mikstowych rywalizowało podczas IV Mistrzostw Radzionkowa w Badmintonie.
Najlepszymi zawodnikami okazali się Paweł Gansiniec
i Łukasz Urbanik – w trakcie całego turnieju stracili tylko jednego seta. Zaraz za nimi na podium stanęli Jacek
Thomann oraz Wojciech Wycisło. Natomiast Anna Pituch i Anna Ślązok zajęły trzecie miejsce.
W rozgrywkach par mikstowych niepokonany okazał
się duet Anna Pituch i Leszek Suder. Drugie miejsce
przypadło Katarzynie Czerwińskiej i Rafałowi Miduchowi, a trzecie – Aleksandrze Michalik i Jackowi Thomannowi. 

Łuczniczki na medal

ZAPOWIEDZI
»» VI Szachowy Turniej Miast i Gmin – 26 kwietnia
»» Wojewódzkie Finały X Gimnazjady w Badmintonie
– 14 maja
»» II Turniej Siatkarski Mikstów – 17 maja
»» III Runda Ligi Południe – Turniej Łucznictwa Tradycyjnego – 17 maja
»» Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Górskim»
– 31 maja

Spacerkiem
po Księżej
Górze

Po raz drugi w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie odbył się Maraton
Fitness. W tegorocznej edycji wzięło udział
ponad dwustu uczestników.
Aerobik, zumba, step, power dance – to tylko niektóre formy aktywności, jakie zaproponowano uczestnikom imprezy. Zajęcia prowadzili instruktorzy z kilku
klubów fitnessu z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich oraz Bytomia. Wśród prowadzących maraton była też Agnieszka Jochlik, która prowadzi aerobik w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
Najwytrwalsi uczestnicy ćwiczyli aż cztery godziny.
W nagrodę otrzymali wejściówki do fitness klubów.
Podczas imprezy wystąpiły zespoły Azaria i Total
Monkey Squad oraz instruktorzy z klubu Orzecha,
którzy zaprezentowali nowy rodzaj ćwiczeń siłowych TRX. Uczestnicy maratonu wzięli również udział
w zbiórce na rzecz chorego Wiktora. Zebrane pieniądze – ponad 1000 złotych – zostaną przeznaczone na
wyjazd chłopca na turnus rehabilitacyjny. 

Czesi najlepsi!

Paula Specjał, Żaneta Siemianowska, Izabela Sowińska i Agata Ambrosiewicz – to zwyciężczynie
turnieju łuczniczego, który pod koniec marca odbył się
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W zawodach
wzięło udział czterdzieści uczestniczek. Współorganizatorem turnieju była Grupa Łucznictwa Historycznego
A2Archery. 
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Koszykarski XI Memoriał Krystiana Michalskiego
i Szymona Łysika wygrała kadra z czeskiej Kutnej Hory.
W finale zmierzyła się z TG Team.
W tegorocznej edycji turnieju wzięło udział dziesięć
zespołów: Przyjaciele Szymona, KKS Tarnowskie Góry,
Machina AG Rolbud Radzionków, Boguszów Gorce,
Olimpia Basket Boruszowice, TG Team, Basket Lubliniec,
Bernburg (Niemcy), Kutna Hora (Czechy) i Bekescsaba
(Węgry). Zespoły podzielono na dwie grupy eliminacyjne, grupa A rozgrywała mecze w sali sportowej tarnogórskiego Staszica, grupa B w radzionkowskiej hali
sportowej.
Klasyfikacja końcowa oraz fotorelacja z turnieju znajdują się na stronie interentowej: turniejkosza.pl. 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Zielona
Ziemia do Radzionkowa przybyli uczestnicy
Śląsko-Zagłębiowskiego
Szwendania Okolicznego. Warto wiedzieć, że
szwendanie to impreza
cykliczna organizowana
przez Centrum Kultury
Katowice im. K. Bochenek i Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego,
adresowana do miłośników wycieczek pieszych.
Radzionkowskie „szwendanie” rozpoczęło się
przy Placu Letochów.
Następnie
uczestnicy
udali się w stronę Księżej
Góry, jednego z najwyższych wzniesień Wyżyny Śląskiej. Uczestnicy
oprowadzani przez dr
Magdalenę Maślak ze
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz Cezarego Olchawę z „Zielonej Ziemi”,
mieli okazję zapoznać się
z ciekawostkami przyrodniczymi parku i obejrzeć unikatowe kolekcje
siedliskowe przenoszone z rozbudowywanego
lotniska w Pyrzowicach.
Kolejnym punktem był
staw Grota, skąd wędrowcy udali się w stronę Labiryntu Skalnego,
zlokalizowanego na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. 
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Szkolne Koło
Dziennikarskie
Jedną z ciekawszych,
pozalekcyjnych form
zajęć dla uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka jest
Koło Dziennikarskie.
Grupa młodych dziennikarzy
– pasjonatów, pod kierunkiem nauczycieli: Aleksandry Pachulskiej oraz Beaty
Duch, już od ponad pięciu lat
rozwija dziennikarskie umiejętności m.in. poprzez: zajęcia teoretyczne, warsztaty
dziennikarskie, organizowanie wyjazdów do rozgłośni
radiowej, drukarni, redakcji
gazet, ośrodka telewizyjnego, spotkania z dziennikarzami i ludźmi związanymi
z dziennikarstwem, redagowanie internetowej gazetki
szkolnej „Czarno na Białym”
(www.gazetka-czarnonabialym.o12.pl). Do tej pory wydano już dziesięć numerów.
Celem koła jest umożliwienie
uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności
w wybranej ścieżce zawodowej przez: przybliżenie
pracy dziennikarza i ogólnej
wiedzy na temat mediów,
zapoznanie z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi oraz zasadami dobrej
informacji, prezentowanie
własnych działań poprzez
redagowanie artykułów do
prasy, współpracę z redakcjami gazet.
W ciągu pięciu lat działalności gimnazjalni dziennikarze
wzięli udział w spotkaniu z
Grzegorzem Bylicą – redaktorem „Głosu Radzionkowskiego”. Rok później koło
zrealizowało autorskie przedsięwzięcie pt. „ABC Młodego
Dziennikarza” w ramach projektu edukacyjnego „Rozwój
bez granic”. Dzięki środkom
unijnym został zorganizowany wyjazd do Ośrodka Telewizji w Krakowie, a także do
Drukarni Leyko. W ośrodku
telewizyjnym młodzież mia-

UCHWAŁY RADY MIASTA

PISZĄ DO KURIERA

ła okazję odwiedzić studio,
w którym realizowany jest
program „Młodzież kontra,
czyli... pod obstrzałem” oraz
studio krakowskiej „Kroniki”.
Ponadto uczniowie zwiedzili
charakteryzatornię, rekwizytornię i garderoby. Przyglądali się pracy dziennikarzy
w service roomie oraz blue
boxie. Pracownicy Ośrodka
zaprezentowali młodzieży
także urządzenia służące
do nagrywania programów,
przekazali wiele cennych informacji związanych z pracą
dziennikarza, opowiedzieli
anegdoty związane z pracą
w telewizji. Wizyta w drukarni pozwoliła uczniom poznać
proces drukowania gazety:
od momentu otrzymania zlecenia i oczekiwania w przygotowalni, poprzez druk na
wysokowydajnych maszynach typu Roland 708, aż po
introligatornię.
Koło Dziennikarskie zorganizowało także wyjazd do
siedziby tygodnika „Gwarek”.
Podczas spotkania z Jarosławem Myśliwskim, redaktorem naczelnym, uczniowie
mieli niecodzienną okazję
przyglądać się procesowi
łamania gazety, wykonać
warsztatowe
ćwiczenie
dziennikarskie. Otrzymaliśmy
także możliwość zamieszczania swoich artykułów na
łamach tygodnika oraz propozycję udziału w warsztatach dziennikarskich. Redaktor naczelny przeprowadził
z młodzieżą zajęcia pt. „Sylwetka. Jak przeprowadzić
wywiad?”.
W tym roku szkolnym
uczniowie odwiedzili Oddział Polskiej Agencji Prasowej w Katowicach. Młodzi
adepci sztuki dziennikarskiej
wzięli udział w warsztatach
dziennikarskich prowadzonych przez zastępcę redaktora naczelnego – Marka
Błońskiego. 
Aleksandra Pachulska

Wiosennie, smacznie
i zdrowo w ZSPG w Rojcy
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 27 lutego 2014 roku na XLII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLII/390/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
2. Uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy na czas
nieoznaczony;
3. Uchwałę Nr XLII/392/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
4. Uchwałę Nr XLII/393/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
5. Uchwałę Nr XLII/394/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/164/2000 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie
strategii rozwoju miasta Radzionkowa;
6. Uchwałę Nr XLII/395/2014 w sprawie Strategii rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025;
7. Uchwałę Nr XLII/396/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020;
8. Uchwałę Nr XLII/397/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego.
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

Zorganizujmy w szkole Tydzień
Kulinarny – padło niewinne hasło
na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Rojcy. Pomysł ciekawy i do zrealizowania,
ale gdyby zakończyć go zdrowym,
klasowym śniadaniem albo piknikiem przed szkołą, okraszonym
wiosennym słońcem… No i się zaczęło... Dzień Pizzy, Budyniu, Ciasta, Gofra i wielki finał w Pierwszy
Dzień Wiosny.
21 marca po Gali Talentów (w kategorii kl. I-III najlepsze okazały się
Księżniczki: Natalia Otrebnik i Hania Kaczmarczyk z kl. I B, w kl. IV-VI
sprawnością palców i ogromnymi
zdolnościami plastycznymi zaskoczył wszystkich, Dominik Bączkowicz z kl. IV A, w gimnazjum serca
widowni podbił kabaret Weroniki

Miś, Piotrka Sroki, Piotrka Kurdy i Mateusza Glowika z kl. II B)
uczniowie uwijali się wraz z wychowawcami przy krojeniu, mieszaniu, przyprawianiu itp. W samo
południe potrawy ujrzały światło
dzienne, a klasowe stanowiska
przemieniły się w stoliki rodem
z pięciogwiazdkowych restauracji.
Po prezentacji rarytasów (oj było
co prezentować) nastąpiła długo
oczekiwana degustacja.
W Rojcy, dzięki Tygodniowi Kulinarnemu, wiosna zagościła na dobre,
no bo w końcu „przez żołądek do
serca”. Szerszą relację z wydarzenia
można znaleźć na stronie: www.
zspg.radzionkow.pl oraz na Facebooku: zspg rojca. Zapraszam! 
Sonia Chmiela
opiekun Samorządu Uczniowskiego

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie informuje Odbiorców usług, że w trybie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 ze zm.) Uchwałą Nr XLIII/401/2014 Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 marca 2014 r. przedłużony zostaje czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych uprzednio
Uchwałą Nr XXX/292/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia
28 marca 2013 r., na okres od dnia 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.
Dyrektor
mgr inż. Stefan Bijak

Informuję, iż w dniu 27 marca 2014 roku na XLIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLIII/398/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2023;
2. Uchwałę Nr XLIII/399/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
3. Uchwałę Nr XLIII/400/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
4. Uchwałę Nr XLIII/401/2014 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta
Radzionków;
5. Uchwałę Nr XLIII/402/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
6. Uchwałę Nr XLIII/403/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
7. Uchwałę Nr XLIII/404/2014 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2014 r.;
8. Uchwałę Nr XLIII/405/2014 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
9. Uchwałę Nr XLIII/406/29014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
10. Uchwałę Nr XLIII/407/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
11. Uchwałę Nr XLIII/408/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
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

MKKS „Jedynka” Radzionków

Koszykarski nabór
MKKS „Jedynka” Radzionków
ogłasza nabór na zajęcia z koszykówki połączone z nauką języka
angielskiego dla chłopców z roczników: 2001-2002 i 2003-2006.
Z klubem współpracę podjęła Kimberly Backstrom, która przez kilka
lat trenowała młodzież w Stanach
Zjednoczonych. Zajęcia, które
prowadzi, odbywają się w języku
angielskim.
Trenerka pochodzi z małego miasteczka Maddock w Północnej Dakocie. Jej
przygoda z koszykówką rozpoczęła się

w wieku ośmiu lat. Przez dziesięć lat grała w różnych drużynach szkolnych i przez
rok reprezentowała Northwestern Bible
College. W latach 1999-2007 pracowała
jako trenerka. Uczyła zarówno chłopców,
jak i dziewczyny w wieku od 8 do 18 lat.
Kimberly uwielbia uczyć techniki i strategii gry w koszykówkę i cieszy się z każdego
sukcesu swoich podopiecznych. W swojej
pracy zwraca szczególną uwagę na podstawowe elementy techniki i ich precyzyjne wykonywanie. Wierzy, że największe
rzeczy w życiu mają swoje małe początki
i że sam proces nauki, aktywne zaangażowanie i wkład pracy to lekcje, które zostają
w zawodnikach już na całe życie.
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Od swoich podopiecznych wymaga pozytywnego nastawienia, pragnienia doskonalenia się, ciężkiej pracy, gry zespołowej
i przyjemności czerpanej zarówno z nauki,
jak i samej gry. Od marca br. jest trenerką
MKKS „Jedynka”. Zapraszamy na stronę
klubu: www.mkksjedynka.pl. 
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Sukcesy młodych judoków

O&S Sokół Radzionków

Drużyna z duszą…
W trakcie meczu nie ma w zwyczaju
siadać na ławce. Niezależnie od wyniku spotkania stoi przy linii, jakby
dając znak drużynie i kibicom, że
sam również rozgrywa ten mecz. Jest
siódmym zawodnikiem na parkiecie.
Żywo reaguje na wydarzenia boiskowe, mobilizuje swoje podopieczne do
lepszej postawy, a dobre zagrania
kwituje okrzykami radości razem
z kibicami na trybunach.
Jego znakiem rozpoznawczym stały się
ręce wyciągnięte ku górze w geście triumfu. W obecnym sezonie był to widok bardzo
częsty, bowiem prowadzony przez niego
zespół osiąga rewelacyjne wyniki. Podium
w fazie zasadniczej sezonu, przebrnięcie
przez półfinały województwa śląskiego,
a wreszcie zdobycie wicemistrzostwa Śląska
i awans do finału ogólnopolskiego, którego
laureaci awansują do II ligi. Taki jest Sokół
Radzionków trenera Krzysztofa Duszy.
– Na pierwszym treningu powiedziałem
dziewczynom, że ja tę trzecią ligę chcę wygrać,
nigdy nie lubiłem przegrywać – mówi zapytany o cele na ten sezon. Chociaż w fazie zasadniczej sezonu Sokół zajął trzecie miejsce
w grupie, to wynik ten przyjęto z wielkim
entuzjazmem – dawał bowiem możliwość
gry w turniejach półfinałowych naszego
województwa. Rozegrano je na obiektach
pretendenta do tytułu, Silesii Volley MSK

MOSiR Mysłowice 2 a radzionkowianki z dobrą grą zajęły drugie miejsce, ustępując
jedynie gospodarzowi, a wygrywając 3:0
z TKS-em Tychy i GS-em UKS Krzanowice.
Awans do finałów stał się faktem, a udział
w tym dwuetapowym turnieju już rozpatrywano w kategoriach sukcesu. Pierwszy
turniej, rozegrany jeszcze w lutym, pozwolił
Sokołowi zająć drugie miejsce, a nasza drużyna musiała znów uznać wyższość rywalek
z Mysłowic. W bezpośrednim meczu Silesia
pewnie zwyciężyła 3:0, jednak zwycięstwa
z UKS Dębowianką Dębowiec (3:0) i MKSem Czechowice-Dziedzice (3:1) pozwoliły
na zajęcie drugiego miejsca po pierwszym
etapie finałów śląskich.
Do drugiego etapu zespół podszedł
z ogromną koncentracją i chęcią zwycięstwa
nad niepokonanymi dotychczas w półfinałach i finałach Mysłowicami. W klubie zdawano sobie sprawę, że zwycięstwo w tym
meczu mocno przybliży klub do awansu
na szczebel ogólnopolski. Nikt jednak nie
przewidział tak dramatycznego przebiegu
tego meczu. Po pierwszych dwóch setach
Sokół wygrywał 2:0 i wydawało się, że trzeci
set będzie zarazem ostatnim. Nic bardziej
mylnego, zawodniczki Silesii Volley nie dały
za wygraną i szybko odrobiły straty doprowadzając do tie-break’a. Ten, ku uciesze
zgromadzonych w ustrońskiej hali kibiców,
padł łupem radzionkowianek. Sokół został
pierwszą drużyną turniejów finałowych,
która pokonała potentatki z Mysłowic. Wydawało się, że kolejne dwa mecze, na fali
tego małego sukcesu, pozwolą przypieczętować sukces. Jednak następny pojedynek
okazał się być zimnym prysznicem, który
zafundowały naszym siatkarkom rywalki
z Dębowca gładko wygrywając 3:0. Sprawę
awansu miało rozstrzygnąć zatem spotkanie z MKS-em Czechowice-Dziedzice. Sokół
już kilkukrotnie w tym sezonie udowadniał,
że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
Tak było i tym razem. Ostatni mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla Sokoła. Radości po
piłce meczowej nie było końca. Pierwszy raz
w historii klubu drużyna wywalczyła tytuł
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wicemistrzyń Śląska i awansowała do turniejów ogólnopolskich, które wyłonią ostatecznie drużyny awansujące do II ligi.
– Moja przygoda z tym sportem trwa od szkoły podstawowej, a od 17 lat jestem sędzią piłki
siatkowej. Siatkówka nauczyła mnie zasad i to
przekazuję dziewczynom. Nie ma gwiazd, jest
drużyna. Podpatruję innych trenerów, dziewczyny mocno mi zaufały, a to przełożyło się
na wyniki. To procentuje – komentuje trener
sukcesy swojej drużyny w tym sezonie.
Nietrudno zauważyć, że sukces piłki siatkowej w Radzionkowie jest jego dziełem.
Skompletował drużynę, poświęca dziewczynom wiele uwagi podczas treningów,
starannie przygotowuje się do spotkań,
świetnie reaguje na wydarzenia boiskowe,
żyje tą grą. Woli jednak pozostać w cieniu,
a na pierwszym planie zawsze stawia swój
zespół. Faktem jest jednak, że w przeciągu
roku zbudował drużynę, która osiągnęła
najlepsze wyniki w historii klubu, a sezon
w Radzionkowie ciągle trwa. 
Adam Nowicki

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.

Mikołaj Musioł z Radzionkowa zajął drugie miejsce podczas I rundy Otwartych Mistrzostw Bytomia w judo, które rozegrane
zostały 16 marca w hali GKS „Czarni” Bytom.
Nasz zawodnik wystartował w kategorii
„55 Starsze CH”. Zawody zainaugurowały
cykl czterech turniejów, które rozegrane
zostaną w ramach mistrzostw. Kolejny
turniej odbędzie się już 11 maja. W trakcie
zawodów prowadzony będzie ranking
najlepszych judoków. Przypomnijmy, że

w ubiegłym roku Mikołaj Musioł został
sklasyfikowany na 12. miejscu najlepszych
zawodników.
Tydzień wcześniej – 9 marca w hali sportowej w Bytomiu-Bobrku odbył się turniej
z cyklu „Funny Judo”. W poszczególnych
kategoriach wiekowych wysokie miejsca
zajęli: Wiktoria Bukała (II miejsce), Zuza
Muller (II miejsce), Julia Czekaj (IV miejsce),
Magdalena Łohan (II miejsce), Antoni Pietraszewski (II miejsce). 
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Sportowa
publikacja

Na rynku wydawniczym ukazała się
publikacja „Zwiastun Kroniki Śląskiej
Sztangi” autorstwa Jerzego Teodora Michury – zawodnika SKS Start Bytom w latach 1957-1973. W książce znaleźć można
rys historyczny rozwoju dyscypliny podnoszenia ciężarów od czasów starożytnych igrzysk. Publikacja zawiera statystykę zawodniczą i klubową regionalnej
centrali związkowej, a także składy zarządów Międzynarodowej i Europejskiej
Federacji Ciężkiej Atletyki oraz Śląskiego
Związku Podnoszenia Ciężarów oraz adresy skupionych w nim klubów. W książce
znalazły się też nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcia.
Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów
wszystkich zainteresowanych nabyciem
broszury prosi o kontakt pod adresem:
slzpc1920@gmail.com. 

Start siódmej edycji ligi 						
					 najmłodszych szachistów
W Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 14 marca odbył się pierwszy
turniej siódmej edycji Szachowej Ligi
Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego.
Tym razem cykl będzie składał się tylko
z dwóch turniejów po pięć rund z czasem
gry 15 minut na każdego zawodnika.
Do pierwszego turnieju zgłosiło się
34 uczniów z sześciu szkół podstawowych.
Najlepszy wynik uzyskał Szymon Kupiecki,
gromadząc 4½ pkt z pięciu partii. Kolejne
miejsca zajęli: Szymon Turczyn, Michał
Warda, Krzysztof Brzoza, Denis Jarząbek
i Alicja Białek zdobywając po 4 pkt. Cieszy udział nowych szkół z Nakła Śląskiego
i Boruszowic. Sporą konkurencją dla najlepszych zawodników były dziewczyny,
które zdobyły w klasyfikacji indywidualnej
znakomite wyniki, plasując się w czołówce
turnieju. Dobrze zaprezentowali się również siedmiolatkowie: Alicja Białek, która

jako jedyna reprezentowała SP 9 z Tarnowskich Gór i Szymon Szymański z Radzionkowa. Drużynowo po pierwszym turnieju
prowadzi Szkoła Podstawowa nr 15 z Tarnowskich Gór (15½ pkt), przed Szkołą
Podstawową nr 13 ze Strzybnicy (14 pkt)

i Szkołą Podstawową z Boruszowic (11 pkt).
Komplet wyników można znaleźć na stronie: www.karolinka.art.pl.
Turniej przebiegał bardzo sprawnie,
w czym duża zasługa organizatorów
i opiekunów poszczególnych grup. Organizatorami Szachowej Ligi Szkolnej Szkół
Powiatu Tarnogórskiego są: Urząd Miasta
Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Radzionków, Klub Szachowy Strzybniczanka, Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR Radzionków, Tarnogórskie Centrum Kultury.
Serdeczne podziękowania dla Centrum
Kultury „Karolinka” za przyjęcie szachistów i udostępnienie sali oraz opiekunom
i sędziom – Henrykowi Banasikowi i Rudolfowi Sobczykowi. Finałowy turniej ligi
odbędzie się 16 maja o godz. 10.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk
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Ruch Radzionków

Runda wiosenna
Od dwóch bezbramkowych remisów rozpoczęli
rywalizację w rundzie
wiosennej trzeciej ligi
opolsko-śląskiej piłkarze
Ruchu Radzionków.
Wyniki te należy uznać za dobre,
wszak rywalami radzionkowian
były czołowe kluby ligi – najpierw w Gliwicach czwarty w tabeli Piast II, a potem w BytomiuStroszku niepokonany lider, Skra
Częstochowa. Walczący jednak
o awans do grupy mistrzowskiej, co zapewnia tylko zajęcie
jednego z czterech czołowych
miejsc, żółto-czarni od początku potrzebowali zwycięstw.
Tych zabrakło, na szczęście także pozostałe drużyny szerokiej
czołówki traciły punkty, w efekcie czego strata do wciąż zajmującego czwarte miejsce Piasta II
Gliwice jest cały czas taka sama
– wynosi pięć punktów. Jednak
teraz, gdy do końca rozgrywek
w sezonie zasadniczym pozo-

fot. Z. Taul

stały jedynie cztery mecze, na
stratę punktów pozwolić sobie
już nie można, a też liczyć trzeba, że punkty tracić będą rywale. Przed Ruchem teraz wyjazdowe mecze, m.in. 12 kwietnia
z wiceliderem ligi, Górnikiem
Wesoła w Mysłowicach. Kibice
Ruchu mogą mieć jednak powody do optymizmu – drużyna
w dwóch spotkaniach bardzo

mocnymi przeciwnikami nie
straciła ani jednej bramki, ale też
w obu spotkaniach miała szanse
na zwycięstwo. Przede wszystkim w Gliwicach, gdzie stworzyła sobie zdecydowanie więcej
okazji bramkowych od gospodarzy, ale i w rywalizacji ze Skrą,
w jakiej co prawda w pierwszej
połowie radzionkowian ratował
kilka razy bramkarz Dariusz Po-

turalski, ale już w drugiej to Ruch
częściej atakował. W niedzielę, 6
kwietnia Ruch w prestiżowym,
derbowym pojedynku przegrał
na wyjeździe z Szombierkami
Bytom 0:3 i tym samym znacząco zmniejszył swoje szanse
na awans do grupy mistrzowskiej rozgrywek III ligi w sezonie
2013/2014. 

Cider Cup 2014

UKS Ruch Radzionków
wygrywa turniej!
23 lutego br. Uczniowski Klub
Sportowy Ruch Radzionków wraz
z Urzędem Miasta Radzionków
zorganizowali piłkarski turniej
CIDER CUP 2014 dla rocznika 2004
i młodszych.
W rywalizacji wzięły udział zespoły:
Znicz Kłobuck, Gwarek Zabrze, Polonia
Bytom, UKS Trójka Tarnowskie Góry, AS
Lubliniec, Piast Gliwice, UKS Ruch Radzionków I i UKS Ruch Radzionków II.
Drugi zespół z Radzionkowa złożony
w większości z młodszych zawodników
walczył dzielnie i ostatecznie zajął 6.
miejsce, natomiast pierwszy zespół UKS
Ruch wygrał cały turniej, w finale pokonując silny zespół Piasta Gliwice 2:0.

Królem rzutów karnych został Paweł Żyłka (Polonia Bytom). Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Bruno Śledziński
(Piast Gliwice), najlepszym zawodnikiem
Jan Kopiszko (AS Lubliniec), a najlepszym strzelcem został Kacper Zalewski
(UKS Ruch Radzionków I), który zdobył
aż dziesięć bramek!
Drużyna UKS Ruch I wystąpiła w składzie:
Paweł Kwaśniewski, Mateusz Lipp, Mikołaj Waniek, Patryk Jarka, Mikołaj Trybel,
Aleksander Tobolik i Kacper Zalewski.
Z kolei skład zespołu UKS Ruch II stanowili: Bartek Szopa, Mikołaj Konik, Miłosz
Szeremeta, Tobiasz Matejczyk, Sebastian
Golus, Marcel Kisiel, Maksymilian Ficulak.
Uczestnikom turnieju medale oraz puchary wręczył Sekretarz Miasta Radzionków Rudolf Sobczyk. 

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: UKS Ruch I Radzionków
2 miejsce: Piast Gliwice
3 miejsce: Akademia Sportowa Lubliniec
4 miejsce: Gwarek Zabrze
5 miejsce: Polonia Bytom
6 miejsce: UKS Ruch II Radzionków
7 miejsce: UKS Trójka Tarnowskie Góry
8 miejsce: Znicz Kłobuck

