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IX Dni Radzionkowa

Czas relaksu i zabawy!

Stacja Edukacji
Ekologicznej
już otwarta!
Patrycja Markowska i Krystyna Giżowska to największe gwiazdy tegorocznych IX Dni Radzionkowa. Kulminacja obchodów przypadnie na 12-14 czerwca, jednak wspólne świętowanie potrwa o wiele dłużej, bo aż do 28 czerwca!
Za nami...
Radzionkowską tradycją stało się, że obchody święta miasta zaczynają się pod
koniec maja. Pierwsze imprezy więc już
za nami. W tym roku inauguracja Dni Radzionkowa była wyjątkowo uroczysta –
zbiegła się z otwarciem Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym (piszemy o tym szerzej w artykule obok). Wielu mieszkańców wzięło
udział również w X Integracyjnym Pikniku
Rodzinnym, który 29 maja odbył się przy
Zespole Szkół Specjalnych. W trakcie festynu można było spróbować swoich sił
w zumbie, skosztować potraw kuchni portugalskiej i wysłuchać koncertu Zespołu
Pieśni i Tańca „Miedarzanie”. Dla najmłodszych przygotowano zawody wędkarskie
i turniej Funny Judo. Z kolei 6 czerwca
w Parku na Księżej Górze odbyły się Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Górskim
„Family Cup 2015”. Tego dnia można było
także oddać krew w specjalnym ambulansie, który stanął na parkingu przy Urzędzie
Miasta.
… przed nami
W dniach od 8 do 12 czerwca w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odbędzie się Ra-

dzionkowski Tydzień Głośnego Czytania.
Z kolei 10 czerwca będzie można sprawdzić swoją wiedzę o samorządzie terytorialnym. Specjalny konkurs odbędzie się
w Liceum Ogólnokształcącym. W tym roku
organizatorzy przygotowali też coś dla miłośników pieszych wędrówek: 11 czerwca
będzie można pospacerować po Radzionkowie, bliżej zapoznać się z historią miasta
i odnaleźć – nieodkryte być może jeszcze
– urokliwe zakątki miejscowości. Tego dnia
odbędzie się też koncert chóru „Harfa”
z udziałem zaproszonych gości.
Kulminacyjne obchody Dni Radzionkowa
tradycyjnie rozpocznie korowód, który ulicami miasta przejdzie w piątek 12 czerwca
(początek godz. 16.30 z ul. Kużaja). Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się do wspólnej zabawy. W barwnym
pochodzie zobaczymy m.in. przedstawicieli władz gminy, organizacji pozarządowych i uczniów radzionkowskich szkół.
Po jego zakończeniu na pl. Jana Pawła II
odbędzie się festyn połączony z warsztatami „Oswoić Europę” i pokazem sprawności bojowej 17. Radzionkowskiej Drużyny
Piechoty Zmechanizowanej.
str. 4

Po kilku latach intensywnych prac i przygotowań, 24 maja w Radzionkowie oficjalnie otwarty został Śląski Ogród Botaniczny
wraz z nowoczesną Regionalną Stacją Edukacji Ekologicznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali dr Paweł Kojs – dyrektor
Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku
Stowarzyszeń, dr Gabriel Tobor – burmistrz
Radzionkowa i Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Oddajemy dziś do użytku nowoczesną Regionalną Stację Edukacji Ekologicznej, która –
o czym jestem przekonany – służyć będzie nie
tylko mieszkańcom Radzionkowa, ale też okolicznych miast. Jednym z ważniejszych zadań
Stacji będzie działalność edukacyjna. Wierzę,
że młodzi ludzie tutaj właśnie będą czerpać
wiedzę dotyczącą środowiskowej bioróżnorodności – mówił podczas otwarcia dr Paweł
Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego. – Przy okazji proszę wszystkich mieszkańców o cierpliwość, ponieważ na okazały
ogród przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać
– nasadzone rośliny potrzebują bowiem czasu
i pielęgnacji. Jednak już dziś warto to miejsce
odwiedzać i obserwować zachodzące zmiany
– podkreślał z uśmiechem.
Burmistrz Radzionkowa w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim osobom, które
przyczyniły się do powstania ogrodu.
str. 3
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rozmowa z Danutą Minas
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

Radzionkowskie LO:
jakość i tradycja
Za nami gorący czas matur. Czy uczniowie
radzionkowskiego LO byli dobrze przygotowani do tego najważniejszego egzaminu
dojrzałości? Ile osób zdawało w tym roku
maturę?
Do matury przystąpiło w sumie 52 uczniów –
tegorocznych i ubiegłorocznych absolwentów
LO. Ponieważ od tego roku Centralna Komisja
Egzaminacyjna wprowadziła nowy system
egzaminów dojrzałości, w naszym ogólniaku
zorganizowano dwie formuły egzaminu, tak
zwaną „starą” i „nową” maturę. Istotną zmianą
jest zakres materiału obowiązującego podczas
egzaminu. „Nowa matura” obejmuje wiedzę
i umiejętności od szkoły podstawowej przez
gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej. Tegoroczni abiturienci obowiązkowo podeszli
do egzaminów pisemnych w zakresie podstawowym z języka polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego (w naszej szkole
był to język angielski lub język niemiecki) oraz
do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (w naszym LO na rozszerzeniu zdawano język polski, język angielski, język niemiecki,
WOS, matematykę, chemię, biologię, geografię, historię). Ponadto absolwenci w części obowiązkowej egzaminu maturalnego musieli
zdać również egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Licealiści
do egzaminu dojrzałości są przygotowywani
przez nauczycieli, którzy w większości są egzaminatorami maturalnymi i doskonale wiedzą, jak skutecznie prowadzić ucznia do matury. Wiemy już, że sukcesem dla wszystkich
abiturientów zakończyły się egzaminy ustne.
W nowej formule przeprowadzony został egzamin ustny z języka polskiego. Obawy były
tak duże, jak późniejsza radość z sukcesu. Niektórzy uczniowie zdali egzaminy ustne z języka polskiego lub angielskiego na 100 procent!
Wyniki egzaminów pisemnych będą znane
30 czerwca i wtedy okaże się, czy sukces bę-

dzie podwójny, na co wskazuje tradycja naszej
szkoły – w ubiegłym roku zdawalność matury
wyniosła 98 procent!
Z pewnością rozmawiała Pani z uczniami
po egzaminach. Jak komentowana jest
matura w szkole i jakie nastroje towarzyszą
uczniom?
Matura zawsze budzi emocje, zresztą nie
tylko wśród uczniów... To dobrze, ponieważ
odpowiednia dawka emocji jest potrzebna:
motywuje i mobilizuje. Świadczy też o randze
egzaminu, który ma przecież przedwojenną
tradycję. Matura poświadcza średnie wykształcenie, otwiera drogę do zdobycia wyższego
wykształcenia, wiele mówi również o statusie
społecznym. Nasi maturzyści byli zadowoleni
z pisemnych zestawów z języka polskiego, języków obcych, trochę mniej z matematyki, ale
ten przedmiot co roku „stwarza zamieszanie”
(warto przypomnieć, że krajowa zdawalność
matematyki w 2014 roku wyniosła 83%, w naszym LO sięgnęła aż 98%). Dużym wyzwaniem
są egzaminy zdawane w zakresie rozszerzonym. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej
uczniowie byli optymistami, mam nadzieję,
że zostanie to potwierdzone wynikami matur.
Nie znamy jeszcze tegorocznych wyników,
więc proszę powiedzieć, jak radzionkowscy uczniowie radzili sobie na maturach
w ubiegłych latach. Są powody do dumy?
Zdawalność matury w latach 2007-2014
w naszym LO kształtowała się od 97 procent do 100 procent. To oczywiście powód
do dumy dla uczniów i nauczycieli. Wyniki matury wymagają precyzyjnej analizy, ale w wielkim skrócie można powiedzieć, że w 2014 roku
byliśmy lepsi od średniej krajowej we wszystkich przedmiotach obowiązkowych, które
skutkują zdaniem matury. Nasi uczniowie z ję-

zyka polskiego uzyskali stuprocentową zdawalność, a w kraju wynosiła ona 94 procent.
Podobnie z innych przedmiotów: zdawalność
z języka angielskiego wyniosła 100 procent,
a w kraju – 92 procent; z języka niemieckiego
nasi licealiści zdali na 100 procent, a w kraju
na 97 procent. Tegoroczne wyniki matur będą
praktycznie nie do porównania z poprzednimi
sesjami, ze względu na wprowadzenie nowej
formuły egzaminu.
Czym wyróżnia się LO w Radzionkowie
na tle szkół w innych miastach?
Bardzo dziękuję za tak sformułowane pytanie,
bo rzeczywiście każda szkoła ma swoją specyfikę. O tym powinni przede wszystkim pamiętać uczniowie i rodzice, którzy dokonują wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Twarde fakty
są takie, że nasze LO wyróżnia się wysokim
poziomem nauczania, co przekłada się na wysoką zdawalność matur. Dla uczniów wybitnie
zdolnych organizujemy Indywidualne Programy Nauczania. Obecnie nasi uczniowie realizują takie programy z fizyki, chemii i języków
obcych. Jedna z naszych uczennic, Marta Wysypoł, zresztą stypendystka Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
została „wolnym słuchaczem”, uczęszcza na zajęcia z fizyki i ma na uczelni „swojego” profesora. Mówi, że chciałaby już studiować... Warto
również wiedzieć, że radzionkowski ogólniak
od lat pracuje w systemie zapewniającym
uczniom swobodę wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. Z moich
informacji wynika, że jesteśmy jedynym liceum
ogólnokształcącym spośród szkół powiatu tarnogórskiego i okolicznych powiatów, pracującym w takim systemie. Nasi uczniowie dopiero
w drugim semestrze nauki w klasie pierwszej,
przy pomocy psychologa dokonują wyboru
rozszerzeń. Pozwala to rozwijać zainteresowa-
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nia i zdolności, a także umożliwia dalsze studiowanie na różnych kierunkach. Wyróżniamy
się także wysokim poziomem bezpieczeństwa,
przyjazną atmosferą, doskonałymi warunkami
lokalowymi. Dysponujemy odnowionym, estetycznym obiektem z dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (dwie pracownie komputerowe, tablice interaktywne,
centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
dostęp do internetu bezprzewodowego dla
uczniów, arboretum, boiska, a nawet zadaszony parking rowerowy). Wyróżniamy się również
aktywną współpracą z wyższymi uczelniami,
co potwierdza między innymi obiektywne badanie Kuratorium Oświaty. Od kilku lat mamy
podpisane umowy z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim. Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i laboratoriach na Politechnice Śląskiej, zajęciach organizowanych
przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz przez Wydział Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Z naszej
współpracy korzystają również zaprzyjaźnione szkoły, a nawet przedszkola – na przykład
na zajęcia laboratoryjne z chemii zapraszamy
uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka oraz dzieci z Przedszkola pod Topolą. Te
wszystkie inicjatywy nie byłyby możliwie bez
dobrej kadry pedagogicznej, złożonej przede
wszystkim z nauczycieli dyplomowanych
i mianowanych, którzy cenią swoją pracę.
Za chwilę ruszy nabór kolejnego rocznika
gimnazjalistów. Jaka czeka na nich oferta
edukacyjna?
Nasza oferta jest tak skonstruowana, aby
uczniami naszej szkoły mogli zostać gimnazjaliści o różnych zainteresowaniach. Dla uczniów

Stacja Edukacji
Ekologicznej
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– Wyrazy wdzięczności w pierwszej kolejności
kieruję do doktor Małgorzaty Czornik, która
była niejako inicjatorką powstania ogrodu. Podziękowania składam również na ręce doktora
Jerzego Gorzelika i Andrzeja Sławika – radnych
Sejmiku Województwa Śląskiego, którzy walczyli o to, aby nasze przedsięwzięcie mogło być
dofinansowane ze środków unijnych. Dziękuję
też wszystkim osobom, które aktywnie przyczyniły się do powstania ogrodu – miejsca,
w którym będzie można wypocząć, zrelaksować się, a także zdobyć przyrodniczą wiedzę –
mówił Gabriel Tobor.
Wsparcie działalności radzionkowskiej placówki botanicznej zadeklarował w swoim
wystąpieniu Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

zainteresowanych przedmiotami ścisłymi lub
o niesprecyzowanych zainteresowaniach przygotowaliśmy klasę ogólną, dla uzdolnionych
artystycznie – klasę teatralno-filmową, dla tych,
którzy interesują się psychologią i pedagogiką
lub chcą poznać samego siebie – klasę psychologiczno-pedagogiczną o prawie trzydziestoletniej tradycji, a dla uczniów, którzy mają
zdolności lingwistyczne – klasę językową z językiem angielskim, niemieckim oraz trzecim
językiem obcym do wyboru.
Czy oprócz ciekawie sprofilowanych klas
i wysokiego poziomu nauczania, uczniowie znajdą w ofercie LO coś jeszcze?
Oczywiście, bo przecież szkoła to nie tylko nauka. Oferujemy sporo zajęć rozwijających zainteresowania uczniów czy poszerzających ich
horyzonty. Wymienię na przykład język hiszpański i rosyjski, zajęcia z opieki nad chorymi.
Organizujemy też atrakcyjne wyjazdy na uczelnie – ostatnio młodzież spotkała się z ikoną
psychologii społecznej profesorem Philipem
Zimbardo. Oferujemy również wiele wycieczek
organizowanych w ramach realizacji podstawy programowej – od nocy spędzonej w lesie
na rykowisku jeleni do zwiedzania wiedeńskich
muzeów. Organizujemy konkursy wiedzy o zasięgu powiatowym i regionalnym, np. matematyczny dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tematyczny konkurs recytatorski „La Donna e Mobile”; konkurs języka angielskiego „English 4 Geeks”, konkurs piosenki w języku niemieckim.
W szkole działają oddział Amnesty International, Klub Młodego Europejczyka, oddział PCK,
Stowarzyszenie Przyjaciele Liceum, Szkolne
Koło Caritas oraz wolontariat. Organizujemy
imprezy mikołajkowe dla dzieci z Zespołu
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei
burmistrz Mikołowa i jednocześnie prezes
Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku
Stowarzyszeń, Stanisław Piechula, gratulując
inwestycji, wręczył burmistrzowi Gabrielowi
Toborowi symboliczną konewkę, by pielęgnowany ogród mógł się prężnie rozwijać.
Na odwiedzających tego dnia radzionkowski
ogród czekało wiele atrakcji. Najmłodsi mogli
wziąć udział w warsztatach mikroskopowych
i chemicznych. Sporym zainteresowaniem cieszył się również „surwiwal” – zajęcia, w trakcie
których uczestnicy uczyli się m.in., jak rozpalać ognisko bez użycia zapałek. Chętnych
na zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem
również nie brakowało. Z kolei przed budynkiem Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przez cały dzień odbywał się
kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła artystycznego.
Przypomnijmy, że ogród na Księżej Górze
istnieje od 2009 roku, kiedy to Radzionków
i Śląski Ogród Botaniczny – Związek Sto-

Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rewalidacyjnych
oraz w CK „Karolinka” dla wszystkich dzieci
z Radzionkowa, organizujemy zajęcia z geografii i fizyki dla przedszkolaków, odwiedzamy Domy Pomocy Społecznej. Bierzemy też
aktywny udział w życiu lokalnego środowiska,
a tradycją stały się już licealne happeningi w ramach Dni Radzionkowa czy rajdy organizowane dla uczniów naszych gimnazjów i liceum.
W grudniu 2014 r. we współpracy z Piekarnią
i Cukiernią Pietryga zorganizowaliśmy pierwsze radzionkowskie pieczenie pierników. W ramach corocznej imprezy „Around the World”
organizujemy spotkania z ludźmi różnych kultur – w minionym roku szkolnym odbyło się
spotkanie z Japonką, w bieżącym gościliśmy
Peruwiankę i mieszkańca Wietnamu.
Nie sposób wymienić w tym miejscu całej oferty pozalekcyjnej radzionkowskiego ogólniaka.
Jesteśmy środowiskową szkołą z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją, a to zobowiązuje…
Jakie plany na przyszłość ma radzionkowska szkoła?
Chcemy ciągle poszerzać ofertę edukacyjną
i pozalekcyjną, aby móc sprostać oczekiwaniom stawianym przez młodzież i ich rodziców.
Nadal chcemy utrzymywać też wysoki poziom
nauczania, mający odzwierciedlenie we wspomnianych uprzednio wynikach matur. Jesteśmy małą szkołą, która dzięki wsparciu gminy
może elastycznie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku edukacyjnego.
Jako przykład może posłużyć gotowość szkoły
do uruchomienia oddziałów dwujęzycznych
(w języku angielskim) lub oddziałów sportowych (piłka siatkowa). 
rozmawiał: Łukasz Karkoszka

warzyszeń podpisały porozumienie o jego
utworzeniu. Zajmuje ponad 16 hektarów.
Należy do tzw. ogrodów siedliskowych. Jego
głównym celem jest czynna ochrona gatunków roślin zagrożonych w środowisku naturalnym oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych.
Znaleźć tutaj można kolekcje muraw ciepłolubnych, dendrologiczną, sadowniczą, roślin
ozdobnych oraz łąk. 
(ŁK)
Więcej informacji na temat Ogrodu na stronie
www.obradzionkow.robia.pl
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Tego dnia w restauracji „Figaro” odbędzie się również koncert
zespołu ash'n'becher, a w „Karolince” w Galerii „Mozaika” wernisaż wystawy „Radzionkowskie hobby i pasje – recepta na życie”,
przygotowany przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia. W sobotnie popołudnie 13 czerwca na scenie przed „Karolinką” zrobi się
bardzo rockowo i energetycznie, a to za sprawą zaproszonych
artystów. Przed radzionkowską publicznością zaprezentują się
młode, obiecujące zespoły rockowe: Clumsy Warlocks, Indi, Absynth, a gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. Artystka,
która w tym roku świętuje piętnastolecie działalności artystycznej, wylansowała sporo hitów. Wiele z nich podbiło radiowe listy
przebojów, by wymienić tylko: „Jeszcze raz”, „Świat się pomylił”,
„Deszcz”, „Dzień za dniem”. Niedzielne świętowanie rozpoczną
występy grup działających przy Centrum Kultury „Karolinka” oraz
wychowanków Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.
O 17.30 rozpocznie się biesiada prowadzona przez Mirosława Jędrowskiego. Będzie to muzyczna rozgrzewka przed wieczornym
koncertem Krystyny Giżowskiej. Jej przeboje: „Złote obrączki”,
„Przeżyłam z tobą tyle lat”, „Nie było ciebie tyle lat” czy „W drodze
do Fontainebleau” swego czasu śpiewała cała Polska. Z pewnością
nie zabraknie ich podczas występu w Radzionkowie. Na zakończenie wieczoru zaplanowano pokaz sztucznych ogni.
Po hucznej trzydniowej zabawie na mieszkańców miasta czekać
będzie jeszcze garść atrakcji. Radzionkowska biblioteka zorganizuje od 15 do 19 czerwca konkurs „Biblioteczny wehikuł czasu”. Ponadto w MBP do końca czerwca oglądać będzie można wystawę
rękodzieła artystycznego „Rodzinne pasje Mazurkiewiczów”. Z kolei MOSiR zaprasza jeszcze na III Mistrzostwa Radzionkowa w Mini
i Midi Tenisie (19 i 21 czerwca), XIII Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie (20 czerwca), Cider Cup 2015 o Puchar Burmistrza Miasta
Radzionków (27-28 czerwca). Zwieńczeniem święta miasta będzie
koncert chóru „Harfa” promujący płytę „Głoś imię Pana”, który
28 czerwca odbędzie się w Kościele Wniebowzięcia NMP.
Szczegółowy harmonogram imprez odbywających się w ramach
tegorocznych Dni Radzionkowa znaleźć można na plakatach oraz
na stronie: www.dniradzionkowa.pl. 

Nowa płyta
Chóru „Harfa”
Od marca br. dostępna jest w sprzedaży nowa płyta Chóru
„Harfa” zatytułowana „Głoś imię Pana”. Dyryguje Barbara Stanisz,
akompaniują Dominik Janoszka i Klaudiusz Jania. To już druga płyta chóru – po wydanych w 2009 roku „Kolędach i pastorałkach”.
Pierwsze nagrania rozpoczęły się w ubiegłym roku, a zakończyły
w styczniu br. Miały miejsce, ze względu na odpowiednią akustykę, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Tarnowskich Górach. Obok współczesnych kompozycji, na płycie znalazły się bardzo stare utwory, w tym otwierająca ją kompozycja z XVI wieku pt. „Głoś imię Pana”, antyfona z XVI wieku „Per
merita Sancti Adalberti”, „Psalm 29” Mikołaja Gomółki, „Veni Jesu”
Luigi Cherubini, „Msza Wielkanocna” Stanisława Bognia.
Płyta jest ukoronowaniem długoletniej pracy chóru, który
w 2014 roku obchodził jubileusz 95-lecia swojego istnienia. Sponsorem płyty jest Urząd Miasta Radzionków. Koncert promujący
wydawnictwo odbędzie się 28 czerwca o godz. 15.00 w kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
(MBJ)

Lato w mieście
Akcja „Lato w mieście” jest propozycją dla najmłodszych, którzy wakacyjne miesiące spędzą w domu. Przez cały lipiec i sierpień
dzieci będą mogły brać udział w przygotowanych dla nich warsztatach plastycznych, tanecznych, muzycznych i sportowo-rekreacyjnych.
Szczegółowy program wszystkich zaplanowanych imprez uczniowie otrzymają ze świadectwem ukończenia szkoły. Będzie on także
dostępny na stronie internetowej www.radzionkow.pl. 

Zagrają orkiestry dęte
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...” – śpiewała swego czasu Halina Kunicka. 21 czerwca mieszkańcy Radzionkowa będą
mogli sami przekonać się o sile tych zespołów muzycznych.
W Farskim Ogrodzie przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
odbędzie się bowiem I Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych. Zespoły zaprezentują się w programie rozrywkowym opracowanym
specjalnie na festiwal. Wspólna muzyczna zabawa rozpocznie się
o godz. 17.00. Zapraszamy! 

Z wizytą w Radzionkowie

Honorowy Obywatel Miasta Radzionków Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Eugeniusz Juretzko, biskup diecezji Yokadouma
z Kamerunu, odwiedził 14 maja nasze miasto. W trakcie wizyty
ksiądz biskup zwiedził m.in. nowo powstałe Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, a także spotkał się z przedstawicielami władz miasta. 

Ekologiczna gmina
Działania Radzionkowa na rzecz środowiska zostały docenione. Polska Izba Ekologii oraz Platforma Producentów Urządzeń
Grzewczych na Paliwa Stałe przyznała nam tytuł „Ekologicznej
Gminy”. Już wkrótce na stronie miasta będą dostępne materiały
promocyjne związane z kampanią „Ekologiczna gmina. Ogrzewamy z głową”. 

Wyniki wyborów prezydenckich
W Radzionkowie w drugiej turze wyborów prezydenckich, która
odbyła się 24 maja, oddano łącznie 7 691 głosów. Andrzej Sebastian
Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 4 173 głosy, natomiast Bronisław Maria Komorowski uzyskał 3 518 głosów. 
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Inwestycje

Trwają prace
przy „schetynówce”

Odświeżony park
przy „Karolince”

Przez kilka miesięcy na terenie przy Centrum Kultury „Karolinka” trwały intensywne prace związane z utworzeniem w tym
miejscu przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej przyjaznej mieszkańcom. Pierwszy etap prac (realizowany od jesieni ubiegłego roku)
obejmował położenie nowej nawierzchni chodników i odnowienie schodów terenowych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W drugim etapie, który właśnie się zakończył,
uzupełniono brakujące chodniki oraz urządzono nową zieleń. Pojawiły się też elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
Dzięki przeprowadzonej inwestycji, teren przy „Karolince” odzyskał
blask i współgra z odnowionym wnętrzem „Karolinki”. Wykonawcą wszystkich prac było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe
„PIDP” z Radzionkowa. Inwestycja finansowana była ze środków
gminy. Jej łączna wartość to ponad 366 tys. zł. 

W ramach zadania „Przebudowa powiązanych funkcjonalnie dróg
– ul. Reymonta, Słowackiego, Pietrygów” tzw. „schetynówki” zakończyły się już prace związane z robotami budowlanymi dla pierwszej
części. Ulica Słowackiego i fragment ulicy Reymonta uzyskały nową
nawierzchnię z asfaltobetonu. Dodatkowo wzdłuż ul. Słowackiego
powstały chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Prace przeprowadziła firma
OLS Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Lublińcu. Wartość tej
części zadania to 970 tys. zł.
– Trwają jeszcze prace przy drugim odcinku „schetynówki”, obejmującym
ulicę Pietrygów i fragment ulicy Reymonta. W tym przypadku nawierzchnie
wyłożone zostaną kostką betonową. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec bieżącego
roku – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji. – Wartość tej części inwestycji to 1 180 000 złotych – dodaje.
– Cieszę się, że i ten fragment naszego miasta zyskał nowe oblicze – mówi
Łucjan Maruszczyk, radny Rady Miasta.
Przypomnijmy, że gmina na realizację zadania pozyskała środki w wysokości 1 mln zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

ul. Słowackiego w Radzionkowie.

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

15 lat Muzeum
Radzionkowskie Muzeum Chleba, Szkoły
i Ciekawostek obchodzi w tym roku jubileusz
piętnastolecia. Z tej okazji 30 maja odbył się
uroczysty festyn. Przy słonecznej, wiosennej
pogodzie do muzeum ściągnęły tłumy odwiedzających. Czekało na nich wiele atrakcji. Ogromny aplauz wzbudził występ ZPiT
„Mały Śląsk” oraz koncert zespołu „Kresowa
Ferajna”. Goście mogli też skosztować śląskich
dań – żurku, krupnioka i radzionkowskiego
kołocza. Najmłodszych odwiedzających do
wspólnej zabawy zapraszali bytomscy harcerze. W trakcie jubileuszowych uroczystości pamiątkową figurę św. Wojciecha – patrona miasta – gospodarzowi imprezy i pomysłodawcy
Muzeum – Piotrowi Mankiewiczowi wręczył
burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor.
Głównym celem działalności Muzeum Chleba,
Szkoły i Ciekawostek jest kultywowanie i uczenie szacunku do chleba oraz związanych z nim
tradycji i zwyczajów. W zbiorach placówki są
m.in. tematyczne pocztówki, maszyny i urzą-

dzenia, narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX wieku oraz archiwalne
dokumenty z XVI i XVII wieku. Sporo miejsca
poświęcono również dawnemu szkolnictwu.
Co roku muzeum odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy.
Warto wspomnieć, że z okazji jubileuszu Muzeum Piotr Mankiewicz był 30 maja gościem
audycji „Ligoniowe Radio” w Radiu Katowice.
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Nowe taryfy za wodę
Zgodnie z ust. 9 art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) Zakład
Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie informuje, że Rada Miasta Radzionków Uchwałą
Nr VIII/56/2015 z dnia 26 marca 2015 r. dla Odbiorców Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, które będą obowiązywały od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r. w wysokości:

Żywe
lekcje historii
Od maja w Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku w Radzionkowie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć
w „żywych” lekcjach historii.
Projekt lekcji edukacyjnych adresowany
jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone
są w oparciu o „żywą historię”, z wykorzystaniem eksponatów i fragmentów ekspozycji.
Ciekawa forma lekcji, bazująca na metodach
interaktywnego nauczania, w tym grach
dydaktycznych i pracy w grupach, pozwala
na łatwe przyswojenie wiedzy.
Centrum oferuje dwa tematy zajęć: „Problem deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku” oraz „Zostań odkrywcą historii
Twojego regionu!”. Uczestniczący w pierwszych zajęciach dowiedzą się m.in. o tym,
co działo się w 1945 roku na Górnym Śląsku,
dlaczego mieszkańcy tego regionu byli deportowani do ZSRR oraz w jakich przebywali miejscowościach na zesłaniu. Analizując
teksty źródłowe, w tym wspomnienia, listy
i dokumenty, uczestnicy odkryją jak wyglądały warunki życiowe w łagrach. Uczniowie,
którzy wybiorą drugi temat zajęć wcielą się
w historyków i archiwistów. Przeglądając
dokumenty z czasów deportacji Górnoślązaków do ZSRR, poznają warsztat naukowy
historyka oraz dowiedzą się, na co zwracać
uwagę przy analizie tekstów źródłowych.
Uczestnicy zajęć zdobędą także wiedzę,
która pozwoli im ocenić wartość źródła pod
względem merytorycznym oraz wykonać
jego krytykę historyczną.
Czas trwania lekcji w połączeniu ze zwiedzaniem muzeum to łącznie dwie godziny
zegarowe. Chęć udziału w lekcji połączonej
ze zwiedzaniem prosimy zgłaszać pod numerem tel. (32) 307 35 36 lub poprzez mail:
kontakt@deportacje45.pl. 

•

cena za 1 m3 dostarczanej wody:
netto: 5,32 zł
brutto: 5,75 zł

•

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
netto: 5,54 zł
brutto: 5,98 zł

•

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie zapotrzebowania na wodę
w zł/m-c:
podgrupa 1:
5,25 zł netto
5,67 zł brutto
podgrupa 2:
19,20 zł netto
20,74 zł brutto
podgrupa 3:
86,32 zł netto
93,23 zł brutto
•

•

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c:
3,51 zł netto
3,79 zł brutto
opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c:
3,70 zł netto
4,00 zł brutto

•

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego,
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c:
3,70 zł netto
4,00 zł brutto
							
Dyrektor
							
mgr inż. Stefan Bijak

Jubileusze małżeńskie

Razem przez życie

Burmistrz miasta Gabriel Tobor oraz przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł
8 kwietnia w restauracji „Marco” wręczyli dziewięciu parom z pięćdziesięcioletnim oraz jednej
parze z sześćdziesięcioletnim stażem małżeńskim, medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dostojni jubilaci z pięćdziesięcioletnim stażem to: Krystyna i Henryk Dubiel, Adelajda i Joachim
Grajczyk, Róża i Józef Kalinowscy, Danuta i Jan Maciak, Henryka i Hubert Michalik, Jadwiga
i Ginter Pietryga, Maria i Alfons Sapota, Róża i Roman Woźnica oraz Danuta i Kazimierz Zaręba. Z kolei dostojni jubilaci, którzy przeżyli w związku małżeńskim 60 lat to: Małgorzata i Jerzy
Kubik. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie jeszcze wielu wspólnych i szczęśliwych lat. 
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Nowe władze Śląskiego
Ogrodu Botanicznego

Posiedzenie zarządu.

Nowe władze Związku.

Podczas XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Śląskiego
Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń, które odbyło się 22 kwietnia,
wybrane zostały nowe władze Związku.
Nowym prezesem zarządu został dr Stanisław Piechula – burmistrz Mikołowa,
który zastąpił na tym stanowisku dr.
inż. Marka Balcera. Na I wiceprezesa został wybrany dr Gabriel Tobor – burmistrz
Radzionkowa, a na II wiceprezesa ponownie – mgr inż. Eugeniusz Wycisło. Wybrano również dwóch pozostałych członków
zarządu, którymi zostali: prof. Wiesław
Włoch – naukowiec związany z PAN Ogrodem Botanicznym – Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie

i Uniwersytetem Opolskim oraz dr Maciej
Thorz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. W składzie Komisji Rewizyjnej dużych zmian nie
ma. Funkcję przewodniczącego nadal będzie pełnił dr Damian Absalon, sekretarza
– Karina Tytko, a nowym członkiem został
dr Jan Duda. Ponadto podczas spotkania
podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia
sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Związku Stowarzyszeń
za 2014 rok. W poczet członków Związku
zostało przyjęte Stowarzyszenie Golf Park
Mikołów. 
Małgorzata Szymańczyk
rzecznik ŚOB

Kiersi z debiutancką płytą
Na rynku muzycznym dostępna jest
już debiutancka płyta radzionkowskiego zespołu Kiersi. Na krążku znalazło się
dwanaście utworów, w tym przebój „Droga
mamo”, który podbił Śląską Listę Przebojów. Na płycie nie mogło zabraknąć również szlagieru „To jest Radzionków”, który
wśród mieszkańców naszego miasta cieszy
się sporą popularnością. Zespół Kiersi założony został w kwietniu 2013 r. przez akordeonistę i kompozytora Roberta Kiera. Kapelę
współtworzą: Jakub Zorzycki (wokal), Michał Hańderek (klarnet), Marcin Siwica (bas)
i Paweł Kwiatkowski (perkusja). 

Rodziny na pikniku
„Rodzina – zdrowo i sportowo” to tytuł
pikniku rodzinnego, który 30 maja odbył
się w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Nie brakowało atrakcji, w tym m.in.
pokazów strażackich i fitness oraz wspólnej
zabawy przy muzyce. Ogromnym powodzeniem cieszyły się stoiska z domowymi
wypiekami. Zabawa zakończyła się loterią
z nagrodami.

Matki i statki

„Matki i statki” to tytuł wystawy, która w czerwcu zostanie otwarta w Narodowym Muzeum Morskim w Gdyni.
Ekspozycja przybliża zwyczaj chrzczenia nowych okrętów, a także przedstawia sylwetki
matek chrzestnych – członkiń Klubu Matek
Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża
Gdańskiego (Stowarzyszenia działającego
od 1976 r.). Na wystawie nie mogło zabraknąć
też historii M/S „Radzionków”, który zwodowany został 15 lipca 1972 r. Matką chrzestną
okrętu była Emilia Bacia (na zdjęciu), żona górnika KWK „Radzionków”. Od kilku lat w naszym mieście, aby upamiętnić zwodowanie
okrętu, który promował Radzionków w świecie, obchodzone są Dni Morza. Szczegółowy
program tegorocznych Dni Morza będzie
można znaleźć na plakatach i na stronie internetowej www.radzionkow.pl. Ponadto w tym
roku dodatkową atrakcją będzie odsłonięcie
kotwicy M/S „Radzionków”. 

Radzionków
przyjazny seniorom
Wieloletnia działalność naszej gminy
na rzecz osób starszych została doceniona. Radzionków podczas Kongresu
„Obywatel Senior”, który 18 maja odbył się
w Parku Śląskim w Chorzowie, otrzymał
zaszczytne wyróżnienie Gminy Przyjaznej
Seniorom. Nagroda przyznana została
przez Fundację Park Śląski, WPKiW im. gen.
Jerzego Ziętka, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Otrzymane wyróżnienie zobowiązuje, dlatego też nasza gmina
zamierza jeszcze bardziej zintensyfikować
współpracę w ramach Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Podejmować będzie też
kolejne działania na rzecz seniorów. 
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CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Mowa ciała Ireneusza Krosnego
Już 19 czerwca w „Karolince” pojawi się Ireneusz Krosny, znakomity artysta
kabaretowy. Jego siłą jest kreatywność, oryginalne poczucie humoru i niepowtarzalny styl. Krosny wypracował oryginalną technikę poruszania się mima w grze komediowej. Jego technika jest przeźroczysta jak dykcja u aktora – czyni każdy ruch
zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwości pracy mima na scenie. Krosny nie stosuje makijażu, w szczególności nie stosuje
pobielania twarzy. Występuje zawsze w czarnym, neutralnym kostiumie. Chicago
Reader uzasadniając przyznanie wyróżnienia właśnie Ireneuszowi Krosny napisał:
„Świeży, śmieszny, nie można mu się oprzeć”. Jerzy Stuhr powiedział o nim: „Trudno
jest przyznać człowiekowi, który całe swe artystyczne życie poświęcił teatrowi słowa,
że bywa fenomen teatru, który to słowo pomija. Tak, gdyż właśnie w kategorii TEATRU
rozpatruję wydarzenie artystyczne o nazwie IRENEUSZ KROSNY. To, co robi pan Krosny
to jest właśnie teatr, gdzie obserwuje człowieka z jego śmiesznością, chaplinowską naiwnością, absurdem. Zdarzenia kreowane przez aktora urastają do metafory świata.
Tego właśnie dokonuje w swych etiudach pan Krosny. Robi to w sposób niesłychanie
prosty z ogromną vis comica. Dzieje się to wszystko bez jednego słowa i jest ogromnie
śmieszne, zjednuje każdą widownię. Jest teatrem. Krosny jest sam i jest teatrem bez słowa fascynującym! Ujmującym od pierwszego gestu”.
Ireneusz Krosny urodził się w Tychach w 1968 roku. Naukę pantomimy rozpoczął w wieku lat 14. W 1992 roku rozpoczyna zawodową działalność solową pod nazwą „Teatr Jednego Mima”. W sezonie 1995/96 Ireneusz Krosny bierze udział
w trzech najważniejszych festiwalach komicznych w Polsce i wszystkie wygrywa otrzymując trzy Grand Prix. To otwiera
mu drogę do telewizji. Nagrywa wiele programów telewizyjnych w tym dwa cykliczne. W 1997 prowadzi warsztaty pantomimiczne w szkołach teatralnych w Krakowie i Wilnie. W 1998 roku zdobywa czwarte Grand Prix na pierwszej edycji
festiwalu komedii „Kataryniarze”. Występuje w wielu krajach Europy oraz w Kanadzie i USA, gdzie otrzymuje nagrodę „Critic’s Choice” amerykańskiej gazety artystycznej Chicago Reader za najlepszy w tym czasie zdaniem krytyków
spektakl w Chicago. Występuje na międzynarodowych festiwalach komedii i pantomimy m.in.: „International Mime
Festival” w Chunchon w Korei Południowej, „Lachmesse”
w Niemczech, International Mime Festival „Kaukliar”
w Bratysławie, „Body/language Festiwal” w Sztokholmie, „Fringe” w Wielkiej Brytanii, „Festival du Rire”
w Montreux w Szwajcarii, „Meet in Beijing” Arts Festiwal w Chinach, „Ingenio Comedy Festival” na Wyspach
Kanaryjskich, „Stockholm Comedy Festival” w Szwecji
i wielu innych. 
19 czerwca, godz. 16.00, bilety: 45 zł parter / 40 zł balkon

Wystawa prac Romana Opalińskiego
W działającej przy Centrum Kultury „Karolinka” galerii „Mozaika” w maju zaprezentowano
wystawę prac Romana Opalińskiego, ukraińskiego artysty o polskich korzeniach, urodzonego
w 1962 roku w Gródku w obwodzie lwowskim.
Twórca jest absolwentem Lwowskiego Technikum Budowlanego, (Lwowskie Kolegium Budownictwa, Architektury i Designe) i Lwowskiej
Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, którą
ukończył w 1992 roku, w katedrze szkła artystycznego. Obecnie mieszka w Gródku w obwodzie lwowskim. Jest członkiem stowarzyszenia
zrzeszającego artystów polskich lub o polskich
korzeniach działającego na Ukrainie.
Tworzy prace w technice grafiki i kowalstwa
artystycznego. Uczestnik wielu ukraińskich
i międzynarodowych wystaw, plenerów mię-

dzynarodowych organizowanych w Polsce, wystaw zbiorowych w Niemczech, Holandii, Francji
i Słowacji. Wśród najważniejszych jego ekspozycji wymienić należy m.in.: „Jesienne salony”,
„Sztuka wolnego świata we Lwowie”, „Sztuka
ambasadorem wolności i demokracji w Kijowie”.
Jego prace prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Są chętnie nabywane przez kolekcjonerów prywatnych
oraz muzealnych.
Artysta został nagrodzony przez Ministra Kultury za zasługi dla krzewienia kultury polskiej
oraz przez ukraińskiego prezydenta za zasługi
w krzewieniu kultury ukraińskiej. Z pochodzenia Polak, przez kaprys zawiłej historii Europy
XX wieku urodzony na Ukrainie, stara się łączyć
te dwa światy. 
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Teatralna
premiera: „Jewel”
Spektakl Młodzieżowego Teatru Tańca Współczesnego „Six
Limbs Group”.
Six Limbs znaczy Sześć Kończyn: dwie ręce i dwie nogi, ale jeszcze
dwa inne „zakończenia” ludzkiego ciała – głowa i kość ogonowa,
które odgrywają istotną rolę w technice tańca współczesnego.
Tańczący Człowiek w logo symbolizuje zaprzeczenie Człowieka
Witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Gdy ten drugi stoi w idealnym
bezruchu, zamknięty w ramach ograniczeń swojego ciała, nasz
Tańczący Człowiek ekspresyjnie wychodzi poza ramy, poszukując
bezgranicznego ruchu i wolności...
Młodzieżowy Teatr Tańca Współczesnego „Six Limbs Group”
powstał w październiku 2012 roku z inicjatywy Kasi Grysko, za siedzibę obierając Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
Grupa rozpoczęła regularne spotkania, podczas których zgłębia
technikę tańca współczesnego, elementy klasyki i jazzu. Na koncie
zespołu pojawiły się pierwsze nagrody zdobyte na ogólnopolskich
przeglądach i festiwalach, dziewczęta wzięły udział w pierwszych
warsztatach tańca współczesnego, dostają pierwsze zaproszenia
do występów gościnnych. Podejmując się stworzenia swojego
pierwszego spektaklu grupa „Six Limbs” ma na celu uświadomienie mieszkańcom Radzionkowa idei i estetyki tańca współczesnego jako zjawiska intrygującego i niezwykle ciekawego kulturalnie,
pobudzającego wyobraźnię, otwierającego umysł na mnogość interpretacji, uwrażliwiającego na nowy rodzaj ruchu i ambitną muzykę, a przede wszystkim realizującego filozofię, że tańcem można
powiedzieć równie dużo, jeśli nie więcej, niż słowami.
Spektakl „JEWEL” (ang. klejnot) to pierwszy, autorski spektakl
Teatru Tańca, będący historią relacji łączących kilka kobiet.
Są młode, każda z nich jest silną osobowością. Poszukują między
sobą silnych więzi; przyjaźni na całe życie, oddania, lojalności.
Spektakl został w całości sfinansowany metodą crowdfundingową
poprzez portal Polak Potrafi. Indywidualni Sponsorzy i Przyjaciele
zespołu „Six Limbs” realizowali założone kwoty wsparcia, tym samym stając się współtwórcami „JEWELA”. Sponsorem, który wsparł
projekt najwyższą kwotą 500 zł jest Kazimierz Ratajczak.
Premiera spektaklu „JEWEL” Młodzieżowego Teatru Tańca Współczesnego „Six Limbs Group” odbędzie się 12 czerwca 2015 roku
o godzinie 20.00 na scenie Centrum Kultury „Karolinka”.

Gala Taneczna
w Tąpkowicach
Zespoły Pasja, Bez Nazwy oraz Step by Step działające na co
dzień w Centrum Kultury „Karolinka” wzięły udział w XI Gali Tanecznej w Tąpkowicach. Z sukcesami. Należą się gratulacje. 

Wiek Adaline
Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline jako dwudziestolatka ulega wypadkowi, na skutek którego przestaje się
starzeć. To co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności,
z czasem przynosi dramatyczne konsekwencje. Adaline musi się
ukrywać przed władzami, które chcą poddać ją eksperymentom.
Wciąż podróżując, zmieniając tożsamość traci kontakt z najbliższymi, którzy starzeją się na jej oczach. Ta pełna przygód i dramatycznych wydarzeń podróż przez życie Adaline trwa przez cały niemal
XX wiek. Jej życie jest fantastyczne, kolorowe, niezwykłe, ale także
bardzo samotne. W końcu Adaline znajduje miłość, dla której warto
wyrzec się nawet nieśmiertelności. Ale czy będzie to możliwe? 
25 czerwca (czwartek), godz: 20.00, bilety w cenie 12 zł do nabycia
w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

choreografia: Kasia Grysko
występują: Joanna Gryboś, Patrycja Janta, Monika Biadacz,
Alicja Wiśniowska, Julia Wiśniowska
Bilety w cenie 8 złotych będą do nabycia w kasie CK „Karolinka”
od 18 maja do 12 czerwca włącznie.

Ognisko patriotyczne
Po raz kolejny przed Centrum Kultury „Karolinka” zapłonęło majowe ognisko. W tym roku odbyło się 4 maja, czyli troszkę później niż zwykle, ale nie zmieniło to w niczym formuły spotkania, na którą złożyło się
wspólne śpiewanie pieśni i piosenek upamiętniających zrywy narodowe.
W końcu to spotkanie pod hasłem „Ognisko patriotyczne”. Skoro o śpiewie mowa, to trzeba nadmienić, że wsparcia wokalnego i muzycznego
zapewnili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Spotkanie
otworzył, jak co roku zresztą, dr Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.
Oprócz wspólnego śpiewania nie zabrakło innych elementów kojarzonych z ogniskiem, w tym wspólnego pieczenia kiełbasek. 
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„Around the World”
w liceum

Spotkanie licealistów
z prof. Zimbardo

W poniedziałek, 27 kwietnia
br. w naszej szkole odbył się
II Festiwal Osobliwości Kulturowych „Around the World”. Z tej
okazji odwiedzili nas Rosario
Quispe Benavides z Peru oraz
Ngujeń Quang Duć z Wietnamu. Swą obecnością zaszczycił
nas również dr Gabriel Tobor –
Burmistrz Miasta Radzionków
i grupa osób z pobliskiego gimnazjum. Festiwal miał na celu
zapoznać uczniów z kulturami
z różnych części świata. Przedstawiając swoją ojczyznę Rosario była ubrana w strój ludowy.
Pokazała m.in. umiejscowienie
Peru na mapie oraz codzienne
życie mieszkańców przy pomocy prezentacji multimedialnej.
Na koniec do charakterystycz-

Uczniowie klas pedagogicznopsychologicznych z radzionkowskiego ogólniaka otrzymali po
raz trzeci zaproszenie na wykład
światowej sławy psychologa społecznego prof. Philipa Zimbardo!
Oczywiście z zaproszenia skorzystaliśmy i 18 maja spotkaliśmy
się z Panem profesorem. Nasz
ogólniak od kilku lat intensywnie
współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego, biorąc udział w wykła-

nego podkładu muzycznego
zatańczyła ludowe tańce. Z kolei Ngujeń uczył nas mówić
po wietnamsku. Oglądaliśmy
też zdjęcia z codziennego życia
ludzi, widoki okolicy. Na zakończenie festiwalu odbyło się uroczyste wręczanie nagród zwycięzcom konkursu na piosenkę
w języku niemieckim. Pierwsze
miejsce zajął zespół „Die Beste”
z ZSTiO w Bytomiu, drugie – Julia Mikke z Gimnazjum nr 1 w Bytomiu, a trzecie Vanessa Broncel
z naszego liceum. II Festiwal
Osobliwości Kulturowych „Around the World” zorganizowała
pani dr Izabela Pischka, za co
bardzo Jej dziękujemy. 

dach, warsztatach i badaniach
naukowych prowadzonych przez
Wydział.
Warto wspomnieć, że szkoła podpisała oficjalne umowy o współpracy z Politechniką Śląską, Śląskim Ogrodem Botanicznym,
a od niedawna z Zespołem Pieśni
i Tańca „Śląsk” z Koszęcina. Każda współpraca jest dedykowana
uczniom o konkretnych zainteresowaniach. 
Daria Morawiec

	II Szkolny Dzień Europejski

Daria Morawiec

Przedszkolna Spartakiada
24 kwietnia, dzięki gościnności dyrektor mgr Haliny Hypki
z Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnych w RadzionkowieRojcy, na boisku Orlik odbyła się
Spartakiada Sportowa rodziców
i dzieci z Przedszkola nr 4 w Radzionkowie. Z inicjatywy Anety
Miś – nauczycielki Przedszkola nr
4 we współpracy z nauczycielami
wychowania fizycznego szkoły –
Tomaszem Skandym i Adamem
Szydło, zorganizowano dla dzieci i rodziców wiele ciekawych
i sportowych atrakcji. Ćwiczenia odbywały się na górnych
i dolnych boiskach. Dzieci miały
możliwość wzięcia udziału w różnych konkurencjach sportowych,

m.in. w rzucie piłeczką palantową, rzucie beretem, w biegach
z przeszkodami. Rodzice mogli
zmierzyć się w konkurencji „Lasso
– zbijanie piłek”. Impreza sportowa przebiegała w atmosferze radości i świetnej zabawy. Oprócz
dobrego humoru dopisała też
słoneczna pogoda. Wydarzenie
było okazją do wspólnej zabawy dzieci i rodziców na świeżym
powietrzu. Naszym przyszłym
pierwszoklasistom umożliwiła
zapoznanie się ze szkołą i obiektami sportowymi. „Spartakiada”
zakończyła się wręczeniem dla
wszystkich medali i słodkich upominków. 
Sylwia Mikolasek

Międzynarodowe spotkanie
W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 9 kwietnia
zorganizowany został II Szkolny
Dzień Europejski. Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego
zaprosili do współpracy uczniów
wszystkich klas, a opiekunka
Szkolnego Koła Europejskiego
EUROPYSIE, Agnieszka Jochlik
czuwała nad realizacją wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Gośćmi honorowymi Dnia
Europejskiego byli wolontariusze
Morgana Murgia z Włoch, Sedat
Gokgenk z Turcji, Jesus Pintos
Ramirez z Hiszpanii i Lea Chouin
z Francji oraz Aleksandra Zajonc,
pracownik Biblioteki Miejskiej
w Piekarach Śląskich.
Uczniowie klas I, II i III przygotowali konkursowe plakaty promujące naukę języków obcych
i kraje europejskie. Stworzyły
one piękną dekorację I Miejskiego Quizu Wiedzy o Europie,
do udziału w którym zostali zaproszeni uczniowie klas VI radzionkowskich szkół podstawowych. Goście – przebrani
w tradycyjne dla swoich krajów
stroje – przedstawili uczestni-

kom quizu prezentacje multimedialne, zawierające najciekawsze
informacje na temat historii i tradycji ojczyzn. Mówili o sławnych
artystach, sportowcach, a także o potrawach regionalnych.
Później przystąpiono do pytań
konkursowych. Przedstawiciele
klas VI stworzyli czteroosobowe drużyny, które odpowiadały
na przygotowane przez gimnazjalistów pytania. Poziom wiedzy uczniów był tak wyrównany,
że – aby wyłonić zwycięzców
– konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Wszyscy członkowie drużyn I Quizu Wiedzy
o Europie zostali nagrodzeni.
Zabawę uświetniły występy
uczniów. Po zakończeniu quizu
nauczyciele oraz goście honorowi spotkali się z dyrektorem
szkoły – Markiem Napierajem,
który wręczył wolontariuszom
certyfikaty potwierdzające realizację edukacji europejskiej w naszej szkole. 
Weronika Sitarz
zastępca dyrektora
oraz nauczycielki
języków obcych

PISZĄ DO KURIERA
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Co słychać w bibliotece?

Uczniowska wystawa

W kwietniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej można było oglądać
prace młodej artystki Marysi Wrodarczyk, uczennicy klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 1, a także uczniów: Martyny Bogdały, Julii Czekaj,

Weroniki Mazur, Jessiki Mroczek, Konrada Nielepiec, Wiktorii Patoń,
Pauliny Pilarskiej, Aleksandry Pniok, Jagody Szaraty, Mai Szaraty, Angeliki Szprycha i Pawła Szulca. Pomysłodawczynią i organizatorką
ekspozycji była Adela Truchlewska.
Młodzi artyści zaprezentowali wyjątkowe prace, które zostały namalowane różnymi technikami malarskimi. Maria Wrodarczyk pokazała
cykl obrazów pt: ,,Twarze”. Jej portrety wykonane zostały różnorodną techniką, ciekawą i bogatą gamą kolorystyczną pozwalającą zobaczyć w jak różny i interesujący sposób można przedstawić ludzką
twarz. Na wystawie można było zobaczyć również prace plastyczne
wykonane podstawowymi technikami malarskimi i rysunkowymi.
Dominowały tematy zaczerpnięte zarówno z natury, jak i z wyobraźni. Tę cudowną różnorodność tematyczną cechowała wielobarwność, żywa kolorystyka oraz ciekawa interpretacja tematyczna. Dziękujemy młodym artystom naszej szkoły za ich pomysłowość. Dzięki
ich pracom mogliśmy wkroczyć w cudowny świat barw i zapomnieć
przez chwilę o rzeczywistości. Dziękujemy pani dyrektor MBP za
otwartość i ogromną życzliwość oraz za umożliwienie pokazania talentów plastycznych naszych uczniów. 

XIV Grand Prix Radzionkowa w szachach

Inauguracyjny turniej

Zwycięzcą pierwszego turnieju z cyklu XIV Grand Prix Radzionkowa
w szachach został Jakub Lizak, który zdobył 6½ pkt. Kolejne miejsca na
podium zajęli Tomasz Ociepka (6 pkt) i Damian Brożyna (5½ pkt). Tuż za
zwycięską czołówką znaleźli się: Piotr Chmiel, Jarosław Pietruch i Mate-

Radzionkowski
Klub Rowerowy
Jeśli lubisz jeździć na rowerze, uwielbiasz wypady dalekie i bliskie,
chcesz podnieść swoją formę i spróbować swoich sił w zawodach
kolarskich, koniecznie przyjdź na spotkanie organizacyjne związane
z pomysłem powołania w Radzionkowie amatorskiej drużyny rowerowej. Zebranie odbędzie się 26 czerwca w Centrum Kultury „Karolinka”
o godz. 18.00. Organizatorzy czekają na pomysły dotyczące funkcjonowania grupy rowerowej. Więcej informacji można uzyskać u pomysłodawczyni przedsięwzięcia Katarzyny Mysiury (katarzyna.mysiura@
gmail.com). 

SPORT W KURIERZE
usz Płonka. Zawody rozegrane zostały 18 kwietnia w Centrum Kultury
„Karolinka”.
W turnieju uczestniczyło łącznie 52 zawodników. W tegorocznej edycji
podzielono zawodników na dwie odrębne grupy: do 16 lat i powyżej
16 lat, tak aby umożliwić rywalizację na miarę poziomu gry poszczególnych szachistów. Wśród seniorów dominowali szachiści z dużym
doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. W tej grupie zagrało 25 zawodników reprezentujących różne kluby i sekcje. W grupie do 16 lat
zmierzyło się 27 szachistów, a ponieważ grały nawet siedmiolatki, pojawił się pomysł, by utworzyć grupy wiekowe do lat 10 i do 16 lat. Łącznie
rozegrano siedem rund z czasem gry 15 minut dla każdego zawodnika.
Tempo narzucone przez lidera – Jakuba Lizaka okazało się zbyt duże,
aby ktokolwiek mógł mu zagrozić. Zawodnik praktycznie kontrolował
cały przebieg gry, nie ponosząc porażki. Jakub na co dzień trenuje
w AZS Politechnika Śląska w Gliwicach i na naszych turniejach gra od
dziewięciu lat. W pojedynczych partiach zanotowano natomiast kilka
niespodzianek. Najmłodsi walczyli bezkompromisowo i remisów w partiach prawie nie było. Cieszy start najmłodszej zawodniczki – pięcioletniej Weroniki Chmiel. Frekwencja, jak i poziom turnieju należy uznać za
wysoki, choć kilku zawodników z czołówki tym razem nie przyjechało,
ponieważ w tym czasie odbywały się mecze ligi szachowej. Znani zawodnicy potwierdzają, że nie jest łatwo zdobyć punkty w tym turnieju,
a szachistów z klasą mistrzowską pojawia się na turnieju coraz więcej.
Szczegółowe wyniki znaleźć można na stronie: chessarbiter.com.
Zawody prowadzili i sędziowali Rudolf Sobczyk i Wojciech Hajda. Turniej przebiegał w miłej, wysoce zdyscyplinowanej i przyjacielskiej
atmosferze. Współorganizatorem zawodów było nowo powstałe Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysłowych „Pionek” Radzionków. Na
Grand Prix składają się cztery turnieje rozgrywane 18 kwietnia, 6 czerwca, 19 września i 7 listopada. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który w czterech turniejach zgromadzi najwięcej punków.
Stowarzyszenie „Pionek” Radzionków zaprasza dzieci i młodzież na
zajęcia szachowe do Remizy (ul. św. Wojciecha 15) w każdy wtorek od
godz. 15.30 i w piątek od 14.00. 
Rudolf Sobczyk
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UCHWAŁY RADY MIASTA

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 26 marca 2015 roku na VIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr VIII/53/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
2. Uchwałę Nr VIII/54/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
3. Uchwałę Nr VIII/55/2015 w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2014-2017;
4. Uchwałę Nr VIII/56/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu
Miasta Radzionków;
5. Uchwałę Nr VIII/57/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
6. Uchwałę Nr VIII/58/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
7. Uchwałę Nr VIII/59/2015 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2015 roku;
8. Uchwałę Nr VIII/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
a Miastem Radzionków w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9. Uchwałę Nr VIII/61/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”;
10. Uchwałę Nr VIII/62/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/413/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia
do realizacji projektu pn. „Rozwój komunikacji elektronicznej w gminach śląsko-zagłębiowskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.
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 23 kwietnia 2015 roku na IX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę Nr IX/63/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Orzechowskiej, dla obszaru nr 3 położonego przy ul. J. Kużaja oraz dla obszarów nr 5 i nr 6 położonych przy ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie;
Uchwałę Nr IX/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr IX/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
Uchwałę Nr IX/66/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/416/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 21 stycznia 2010 roku;
Uchwałę Nr IX/67/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”.

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 28 maja 2015 roku na X sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr X/68/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015 -2025;
2. Uchwałę Nr X/69/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
3. Uchwałę Nr X/70/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła
II 2;
4. Uchwałę Nr X/71/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ul. Knosały 61a;
5. Uchwałę Nr X/72/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu;
6. Uchwałę Nr X/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr X/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr X/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr X/76/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr X/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
11. Uchwałę Nr X/78/2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Gminy Radzionków;
12. Uchwałę Nr X/79/2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radzionków do zawarcia umowy oraz wystawienia weksla „in blanco” i podpisania
deklaracji wekslowej jako zabezpieczenia umowy dotacji na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków – KAWKA”;
13. Uchwałę Nr X/80/2015 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2016-2019.
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

MIEJSKI OŚRODEK
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Marszobieg
III Siatkarski Turniej
Sprawnościowo-Obronny Mikstów

22 maja na Księżej Górze
w Radzionkowie MOSiR wraz
z młodymi pasjonatami wojskowości z 17. Radzionkowskiej
Drużyny Piechoty Zmechanizowanej zorganizowali I Marszobieg Sprawnościowo- Obronny.
W tych nietypowych zawodach
wzięło udział 11 szkół podstawowych i gimnazjalnych, m.in.
z Radzionkowa, Bytomia, Piekar
Śląskich, Brynka, Zabrza, Wojski.
Reprezentacje
pięcioosobowe
miały do pokonania trasę około
dwukilometrową alejkami parkowymi. Na trasie było rozlokowanych 10 ukrytych punktów
kontrolnych, które trzeba było
odnaleźć. Na każdym z nich były
do wykonania zadania, w których
zawodnicy musieli wykazać się
nie tylko sprawnością fizyczną, ale
także sprytem i zaradnością. Trzeba było m.in. ułożyć „puzzle” na
czas, rozszyfrować podane hasło
i wysłać jako wiadomość SMS na
wskazany numer telefonu, biegać
w maskach przeciwgazowych,
strzelać do wyznaczonych obiek-

tów, przesyłać hasła przy pomocy
alfabetu morse’a, rzucać „granatem”, toczyć opony, szukać ukrytego „skarbu” czy przenosić na
czas wodę za pomocą łyżek. Okazało się, że dla dzieciaków, młodzieży, ale również opiekunów
biorących udział w niektórych
konkurencjach, była to przednia
zabawa. Wielu uczestników po
raz pierwszy miało do czynienia
z maskami przeciwgazowymi,
replikami broni czy alfabetem
morse’a.
Wszyscy bez względu na zdobyte miejsca wracali z zawodów
bardzo podekscytowani i zadowoleni, zapowiadając swój udział
w kolejnych edycjach zawodów.
Wśród szkół podstawowych
wygrała SP nr 2 z Radzionkowa
w składzie: Justyna Mrusek, Monika Szczygieł, Alicja Pachulska,
Dawid Frączek, Natanael Szyguła, pośród szkół gimnazjalnych
Gimnazjum im. Wrodarczyka
z Radzionkowa w składzie: Rafał
Soczek, Michał Bryła, Jan Kałuża,
Wojtek Janik, Adrian Młynek. 

VII Mistrzostwa Radzionkowa
w Strzelaniu o Puchar Burmistrza
Radzionkowa – 11 czerwca
Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu to okazja do sprawdzenia
swoich umiejętności w strzelaniu z broni pneumatycznej oraz łuku.

XIII Mistrzostwa Radzionkowa
w Żeglarstwie – 20 czerwca
W roku ubiegłym nie dopisały warunki pogodowe i zawody były
rozgrywane przy bezwietrznej pogodzie. Liczymy, że w tym roku
wiatr powieje mocniej i zespoły będą mogły wykazać się swoimi
umiejętnościami.

Miksty siatkarskie, czyli gra mieszana (zawodniczka + zawodnik)
jest chyba najbardziej widowiskową odmianą siatkówki. Obniżona siatka sprawia, że panowie
mogą się naprawdę wyżyć przy
zbiciach, a panie pokazują swoje
niebywałe umiejętności i poświęcenie w grze obronnej. Zarówno panowie, jak i panie, byli bardzo aktywni w ataku. Niektórzy odnieśli wrażenie, że panie wręcz przewyższały swoich partnerów w grze obronnej, wykonując niesamowite
pady siatkarskie.
W III Siatkarskim Turnieju Mikstów, który odbył się 9 maja w radzionkowskiej hali MOSiR, wzięło udział 16 par. Był to istny maraton siatkarski,
który trwał ponad 5 godzin, a każda drużyna rozegrała minimum cztery
mecze. Najlepsi nawet osiem wyczerpujących spotkań.
Najpierw rozegrano mecze eliminacyjne w czterech grupach systemem „każdy z każdym”, następnie finały systemem pucharowym.
Pierwsze miejsce w Radzionkowie zdobyła para PINKY i MÓZG – Sonia
Turant i Piotr Gwóźdź z Piekar Śląskich. Na kolejnych stopniach podium
stanęła para JA i KARO (Karolina Gajda i Paweł Jodłowski z Bytomia)
oraz BLICHTR (Patrycja Bubak z Będzina i Tomasz Domagała z Zabrza).
Tuż za podium stanęli KILERSI (Sara Łodzińska z Koszęcina i Piotr Gagla
z Bytomia). Każdy z zawodników otrzymał dyplom ze zdjęciem z turnieju oraz pamiątkowy medal. Najlepsze pary otrzymały puchary. Gratulacje dla wszystkich zawodników! 

Turniej o Puchar
Andrzeja Pluty

Po rocznej przerwie do Radzionkowa powrócił turniej koszykówki o Puchar Andrzeja Pluty – wybitnego polskiego sportowca, który aktualnie
z całą rodziną przebywa w Hiszpanii, cały czas pozostaje jednak w kontakcie z radzionkowskimi miłośnikami koszykówki. W sobotę 23 maja
pod koszami spotkało się osiem drużyn męskich, które rywalizowały
w systemie grupowym. Bezkonkurencyjna okazała się debiutująca
w Radzionkowie drużyna Progress z Bytomia, która pokonała w finale Colop Team z Radzionkowa i zespół Gaweł. W konkursie rzutów za
3 punkty zwyciężył Patryk Koenig z zespołu Cfiter Tim. W niedzielnym
turnieju dla dzieci spotkały się zespoły z Zabrza, Bytomia, Tarnowskich
Gór oraz Radzionkowa. Wszystkie mecze stały na bardzo wysokim poziomie, a licznie zgromadzona publiczność oglądała sporo ciekawych
zagrań i akcji. Najlepsza w tym dniu okazała się drużyna MOSM Bytom,
przed MKKS Jedynka Radzionków i UKS Zabrze. 
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Sukcesy radzionkowskiej sekcji
podnoszenia ciężarów
W poprzednim numerze „Kuriera” zamieściliśmy pierwszą część historii
Sekcji Podnoszenia Ciężarów Klubu Sportowego GKS „Ruch” Radzionków
1962-1969, którą przygotował Jerzy Michura – zawodnik SKS Start Bytom
w latach 1957-1973. W bieżącym numerze zamieszczamy drugą część historii
radzionkowskiego klubu.
z wynikiem 280 kg w trójboju, Matejczyk trzecie
miejsce w wadze piórkowej 200 kg, Wiesław Konieczny trzecie miejsce w wadze lekkiej z wynikiem 260 kg, Tadeusz Podlewski pierwsze miejsce w wadze średniej z wynikiem 321,5 kg, Buron
drugą lokatę w wadze ciężkiej z wynikiem 260
kg. W październiku na Mistrzostwach Polski Federacji „Górnik” w Rydułtowach, Edmund Petrak
podnosi ciężar 267,5 kg (87,5 + 80 + 100). Drużyna
sekcji ciężarowej startująca w 1964 roku zajęła
w Klasie „A” 6. miejsce na 12 startujących drużyn.
1965
W dniach 6-7 marca w cechowni kopalni KWK
„Bytom” rozegrano Mistrzostwa Wojewódzkiej
Ogólnozwiązkowej Federacji Sportu i Turystyki.
Startowało ponad 100 zawodników z 10 klubów.
Bardzo dobrze spisał się zawodnik naszego klubu Edmund Petrak, zajmując pierwsze miejsce
na Mistrzostwach Centralnej Rady Związków
Zawodowych rozgrywanych w Szopienicach

w dniach 3-4 kwietnia 1965 r. podnosząc w trójboju 267,5 kg, a tym samym zdobywając pierwsze miejsce w wadze koguciej.
1966
Drużyna nadal utrzymuje się w Klasie „A”. Nowym kierownikiem sekcji podnoszenia ciężarów zostaje Paweł Zgodzaj. Na Mistrzostwach
Polski Federacji „Górnik” klub reprezentują
(juniorzy): w wadze lekkiej Marian Kaliński
z wynikiem 285 kg, Marian Rajchel z wynikiem
215 kg, w wadze średniej Ignacy Sienko z wynikiem 282,5 kg, w półciężkiej Wiesław Konieczny
320 kg, (seniorzy) w wadze koguciej Jerzy Woźniak z wynikiem 230 kg, w półciężkiej Tadeusz
Podlewski z wynikiem 347,5 kg. Drużyna stoi na
dobrym poziomie i występuje w składzie: Petrak Edmund, Michalik Henryk, Konieczny Józef,
Wagner Jan, Wilkaus Janusz, Podlewski Tadeusz,
Konieczny Wiesław.
W Klasie „A“ na 22 startujących zespołów drużyna „Ruch” Radzionków zdobywa awans do Ligi
Wojewódzkiej. Mistrzostwa Śląska juniorów –
Wiesław Konieczny – zawodnik „Ruch” Radzionków zajął I miejsce w wadze półciężkiej z wynikiem 332,5 kg. 
Jerzy Michura

Józef Buller – podrzut 130 kg.

1964
Od ponad dwóch lat w klubie „Ruch” Radzionków działa sekcja podnoszenia ciężarów. Po
zdobyciu w zeszłym roku pierwszego miejsca
w Klasie „B” zespół ciężarowców awansuje do
klasy „A”. Największe zasługi dla zespołu poczynił Edmund Petrak, jako zawodnik i instruktor.
Kierownikiem sekcji podnoszenia ciężarów nadal pozostaje Józef Kociok. Mistrzostwa Śląska
Juniorów rozgrywane w Bytomiu w dniach 21-22
marca 1964 roku – Wiesław Konieczny zdobywa
srebrny medal w wadze lekkociężkiej z wynikiem 275 kg, Jan Wagner plasuje się na 8 miejscu.
W dniach 18-19 kwietnia w cechowni kopalni Bytom w Radzionkowie zostały rozegrane eliminacje do Wojewódzkiej Spartakiady. W wadze koguciej pierwsze miejsce zdobył Edmund Petrak

Bielsko Biała – 20.06.1964 r. Wiesław Konieczny – waga średnia (pierwsza faza podrzutu). W tyle: Edmund Petrak oraz trener HKS Szopienice – Edmund Copa.

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27, email: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c., ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39-000-39, www.kasc.pl Druk: Mikopol, tel. 32 289-82-75 nakład: 2.500 egz.
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Radzionków biega

Część radzionkowskiej drużyny po ukończonym biegu (od lewej): Wojciech Boncol, Krzysztof Banek, Wojciech Horzela,
Sebastian Frej, Rafał Wachla, Sebastian Ciongwa i Tomasz Okroskowicz.

Aż dwunastu mieszkańców Radzionkowa dobiegło do mety 3. ORLEN
Warsaw Marathonu, który odbył się 26 kwietnia. Spośród zawodników
najlepszy wynik na koronnym dystansie 42,195 km osiągnął Tomasz
Okroskowicz, ukończywszy bieg w czasie 2:55:14. Miejsce drugie przypadło Rafałowi Wachli, który osiągnął wynik 2:59:56, trzecie radnemu
Krzysztofowi Bankowi z czasem 3:22:18. Pozostali zawodnicy dobiegli
do mety w czasie poniżej czterech godzin. Doskonałe przygotowanie
biegacze zawdzięczają ciężkim treningom na terenie Parku Księżogórskiego, który wyróżnia się doskonale przygotowanymi trasami biegowymi. 
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Sprint w lidze szachowej
W Tarnogórskim Centrum Kultury 14 maja odbył się finałowy turniej
ósmej edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego.
W zawodach wzięło udział 28 uczniów z siedmiu szkół. Najlepsze wyniki
uzyskali: Mateusz Lichorad i Bartłomiej Niedbała (4 ½ pkt). Tuż za nimi
uplasowali się: Borys Izworski, Alicja Białek i Paweł Chmiel zdobywając po
4 pkt. Wśród dziewcząt najlepsza była Alicja Białek (4 pkt) przed Katarzyną
Kiedrzyn i Kingą Kozok, które zdobyły po 3 pkt.
Tym razem byliśmy świadkami niesamowitego sprintu i woli walki
szachistów Szkoły Podstawowej nr 9 z Tarnowskich Gór, którzy w końcówce
przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Decydujące punkty zdobyła
najlepsza zawodniczka turnieju Alicja Białek. W turnieju pojawiło się kilku
bardzo obiecujących zawodników: Katarzyna Kiedrzyn (Nakło Śląskie),
Tatiana Wcisło (Boruszowiec), Paweł Chmiel (Boruszowiec), Kinga Kozok,
Łukasz Potempa i Borys Izworski (Radzionków) oraz Aleksander Macygon
(Nakło Śląskie). W całej edycji zagrało łącznie 38 uczniów z siedmiu
szkół. Zwycięzcą ósmej edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu
Tarnogórskiego została Szkoła Podstawowa nr 9 z Tarnowskich Gór.
Drugie miejsce zajęła SP Boruszowice, a trzecie SP nr 13 ze Strzybnicy.
Zawody sędziowali Mariusz Cichosz i Rudolf Sobczyk. Komplet wyników
można znaleźć na stronie: www.karolinka.art.pl i www.pionkiradzionkow.
szachorum.pl. Organizatorami Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu
Tarnogórskiego byli: Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta
Radzionków, Starostwo Tarnogórskie, Klub Szachowy Strzybniczanka,
Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR Radzionków i TCK Tarnowskie Góry. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk

VII Drużynowy Turniej Miast w Szachach
MOSiR Radzionków gościł 25 kwietnia piętnaście drużyn, które
rywalizowały w siódmej edycji Turnieju Miast i Gmin w Szachach.
Najbardziej zacięta walka toczyła się między drużynami z Piekar
Śląskich, Lędzin, Tarnowskich Gór i Łazisk, w których grają zawodnicy
o znacznym dorobku szachowym. Turniej został rozegrany systemem
szwajcarskim siedmiu rund z czasem gry 15 minut na partię dla
każdego zawodnika. Drużyny składały się z czterech zawodników:
dwóch seniorów i dwóch juniorów poniżej 18 lat.
Zanotowano kilka niespodzianek, a jedną z nich jest bardzo dobry
występ zespołu z Radzionkowa, który uplasował się na piątym miejscu.
Szczególne uznanie należy się liderowi – Leszkowi Duzdowskiemu
(4½ pkt) oraz członkom Stowarzyszenia „Pionek” Radzionków: Leszkowi
Suderze (3 pkt), Markowi Żaczkowi (3½ pkt) i Patrykowi Przykucie
(4 pkt). Drużyny z Piekar, Lędzin i Łazisk wystąpiły w podwójnych
zespołach, co pokazuje, jak silnymi zawodnikami dysponują te miasta.

Drużyna z Lędzin I (Dawid Gondzik, Bogusław Gondzik, Rafał Liszka,
Jakub Wanot) uzyskała 12 pkt w całym turnieju, wygrała pięć meczów,
a dwa zremisowała. Na drugim miejscu uplasował się zespół Piekary
Śląskie I (Przemysław Ziemski, Jarosław Ziemski, Michał Pełka i Adam
Haładus). Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna z Tarnowskich
Gór (Henryk Banasik, Agata Bieńkowska, Szymon Kupiecki i Mateusz
Lichorad).
Najlepsze wyniki indywidualnie uzyskali Dawid Gondzik, Mateusz
Płonka i Rafał Liszka zdobywając po 6½ pkt z siedmiu partii. Wśród
kobiet najlepsza okazała się finalistka Mistrzostw Polski do lat 18 –
Agata Binkowska 5½ pkt. Najmłodszym uczestnikiem był siedmioletni
Borys Izworski (Radzionków), który zrobił ogromne postępy i zdobył aż
4 pkt. Zawody przybiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk
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„Ruch” Radzionków zagra w barażach
o awans do trzeciej ligi
Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej grupy śląskiej czwartej ligi drużyna
„Ruchu” Radzionków zapewniła sobie pierwsze miejsce na finiszu sezonu. Stało się tak
po derbowym zwycięstwie 2:0 z Gwarkiem Tarnowskie Góry. „Ruch” już przed sezonem
uważany był za murowanego faworyta do tytułu, a pierwsze miejsce w tabeli dzierżył
od samego początku rozgrywek, ani na chwilę go nie opuszczając. Pełna dominacja nad
ligowymi rywalami to jednak w tym sezonie za mało, by wywalczyć awans do trzeciej
ligi. Żeby uzyskać promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, w której na radzionkowian
mogą czekać takie kluby jak Odra Opole, Polonia i Szombierki Bytom, Stal Bielsko-Biała, GKS Jastrzębie czy rezerwy ekstraklasowych Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, Piasta
Gliwice czy Podbeskidzia Bielsko-Biała, „Ruch” Radzionków musi przejść jeszcze przez
dwa mecze barażowe ze zwycięzcą drugiej grupy śląskiej czwartej ligi. Rywalem w barażach będzie zespół Ludowego Klubu Sportowego Bełk, a mecze te zostaną rozegrane
w środę 17 czerwca (o godzinie 18.00 w Bełku) i w niedzielę 21 czerwca (o godzinie 17.00
na własnym stadionie). 
Tomasz Cyptor

Wieści z „Sokoła

Mistrzostwa Polski
w Curlingu Kobiet i Mężczyzn

Śląska
drużyna
najlepsza!

Mimo iż drużyna Sokoła Radzionków zakończyła już udział w rozgrywkach, a kolejny sezon
rozpoczyna się pod koniec września – w klubie
wiele się dzieje. Praktycznie zakończyło się już
kompletowanie drużyny, która będzie reprezentowała Sokoła w przyszłym sezonie w II lidze. Poprowadzi ją trener Jarosław Wachowski,
który dołączył do drużyny w styczniu br. Pełny skład pierwszej drużyny będziemy mogli
przedstawić w sierpniu – w czasie trwania okresu przygotowawczego. Do tego czasu będzie
on stanowił mały element zaskoczenia.
Zmiany nastąpiły także w drużynie kadetek.
Z funkcji trenera zrezygnowała Anna Garus, której dziękujemy za dotychczasową udaną współpracę i życzymy powodzenia w dalszym życiu
sportowym. Nową trenerką została Anna Czajka-Niżewska. Doświadczony trener i pedagog.
Pragniemy także poinformować, iż Klub nawiązuje współpracę z Fundacją POMOST, walczącą z problemem uzależnienia. Staramy się
wspierać tego rodzaju inicjatywy. Sport to doskonały nośnik do tego typu inicjatyw.
– Jesteśmy świadomi, jak ważne jest wsparcie
i współpraca w tym zakresie oraz jak wiele można osiągnąć stwarzając możliwie najszerszy
front działania, angażując jak największą ilość

osób chcących pomóc. Jest to też swego rodzaju wskazówka dla naszych podopiecznych,
jaką drogą chcemy kroczyć. Drogą współpracy,
otwartości na problemy innych. W dzisiejszym
świecie nie można być nieczułym na problemy
innych. Staramy się, aby „Sokół” Radzionków nie
tylko był miejscem treningu i wysiłku fizycznego,
ale także nauką dobrej postawy społecznej –
mówi Tomasz Stchlerowski, prezes klubu MKS
„Sokół” Radzionków. – Chcielibyśmy podziękować za wsparcie i pomoc naszym darczyńcom
i sponsorom: Gminie Radzionków, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Quest
Investment Sp. z o.o., Stal-Produkt Sp. z o.o. oraz
WOMIR-SPA Sp. z o.o. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie byłby możliwy start naszych
drużyn w rozgrywkach ligowych, ani codzienne
funkcjonowanie Klubu. Składamy Państwu wyrazy wdzięczności. Zachęcamy do dalszej współpracy przedsiębiorców z Radzionkowa i okolic.
Aktualnie trwają prowadzone przez MKS „Sokół” Radzionków otwarte zajęcia siatkarskie
dla dzieci. Zapraszamy dzieci i rodziców do
wzięcia udziału i rozpoczęcia, kto wie, może
długiej wspaniałej przygody z siatkówką. 
A.W.

Podczas Mistrzostw Polski w Curlingu Kobiet i Mężczyzn rozgrywanych
w dniach 8-12 kwietnia w Warszawie
męska i żeńska drużyna Śląskiego Klubu Curlingowego z Katowic zdobyły
złote medale! W zwycięskiej drużynie
kobiet, jedną z zawodniczek jest Barbara Karwat – pracownica Urzędu Miasta
Radzionków.
Żeńska drużyna w składzie: Marta Szeliga-Frynia (skip), Magdalena Muskus,
Justyna Beck, Barbara Karwat i Magdalena Szyszko pokonały po niezwykle
emocjonującym meczu drużynę POS
Łódź 9:6. O wyniku końcowym decydowało skutecznie wykonane wybicie kamienia przeciwniczek ostatnim
zagrywanym kamieniem meczu. Wywalczone złote medale są dla drużyny
przepustką do reprezentowania Polski
na ME w Curlingu, które rozegrane zostaną w dniach 20-28.11.2015 r. w duńskim mieście Esbjerg.
Curling rozgrywany jest na prostokątnej tafli lodu. O zwycięstwo walczą
dwie czteroosobowe drużyny. Celem
gry jest dostarczenie jak największej
ilości kamieni do celu, zwanego „domem”. Liczba przyznanych punktów
zależy od liczby kamieni znajdujących
się najbliżej środka domu.

