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X Dni Radzionkowa

Centrum
nagrodzone!

Bawimy się!

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie zostało finalistą i zdobyło wyróżnienie w plebiscycie „Wydarzenie Historyczne
Roku 2015” w kategorii „Wydarzenie”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się
24 maja w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich. W tym roku
do konkursu zgłoszono blisko 200 wydarzeń z całego kraju i z zagranicy, spośród
których jury wybrało finałową piętnastkę.
W internetowym głosowaniu wzięło udział
ponad siedem tysięcy internautów. Najwięcej głosów zdobyła wystawa stała Muzeum
Katyńskiego (kategoria „Wystawa”), rekonstrukcja historyczna „Obława Augustowska.
Lipiec 1945” (kategoria „Wydarzenie”) oraz
społeczna akcja „Chwalimy się Powstaniem” (kategoria „Edukacja i multimedia”).
Organizatorem plebiscytu było Muzeum
Historii Polski we współpracy z portalem
historia.org.pl. 

Tegoroczna, dziesiąta edycja Dni Radzionkowa jest wyjątkowa. Nie tylko
dlatego, że jest jubileuszową, ale przede wszystkim ze względu na przebogaty program imprez przygotowanych dla mieszkańców. Wspólne
świętowanie rozpoczęliśmy już 29 maja. Przed nami jednak kulminacyjne obchody. Na zabawę przed Centrum Kultury „Karolinka” zapraszamy
w dniach 10-12 czerwca. Gwiazdami będą: Gang Marcela i legendarny
zespół Dżem.
Wydarzyło się
Niepisaną tradycją radzionkowskiego święta miasta stało się, że wspólne świętowanie
rozpoczyna się już pod koniec maja. Nie
inaczej było i w tym roku. Na inaugurację
(29 maja) organizatorzy przygotowali okolicznościowy lot gołębi pocztowych, które
z niemieckiego Anklam przebyły drogę ponad 520 km, by dotrzeć do naszego miasta.
31 maja odbył się II Festyn Książki, promujący nie tylko modę na czytanie, ale również
sportowy tryb życia.
Najmłodsi mieszkańcy mieli już także okazję skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. I tak, 1 czerwca
w ramach obchodów Dnia Dziecka koloro-
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wo zrobiło się przed „Karolinką” w trakcie
specjalnego festynu, 2 czerwca zabawa
przeniosła się na Księżą Górę, gdzie odbył
się Festyn Rodzinny „Cała rodzina aktywnie spędza czas w SP2”; z kolei 3 czerwca
nie brakowało emocji podczas XI Integracyjnego Pikniku Rodzinnego przy Zespole
Szkół Specjalnych. Dla licznie zebranych
gości wystąpiła m.in. Bernadeta Kowalska
i zespół FESS. Najmłodsi mogli spróbować
swoich sił również w trakcie zawodów wędkarskich przygotowanych na stawie „Grota”
w Suchej Górze (4 czerwca) i turnieju Funny
Judo (5 czerwca).
str. 3

Zasłużone emerytury
Podczas kwietniowej sesji Rady
Miasta Radzionków pożegnano
komendanta Komisariatu Policji
w Radzionkowie – podinsp. Jacka
Bątkowskiego. Na ręce funkcjonariusza Gabriel Tobor, burmistrz miasta
oraz Dariusz Wysypoł, przewodniczący Rady Miasta złożyli pamiątkową
szablę oraz serdeczne podziękowania
za wieloletnią służbę.
Podinsp. Jacek Bątkowski służbę rozpoczął
w 1991 roku w Tarnowskich Górach. Od początku swojej drogi zawodowej związany
był z powiatem tarnogórskim, gdzie pełnił
funkcję policjanta pogotowia policyjnego, następnie dzielnicowego komisariatu
w Zbrosławicach oraz specjalisty wydziału
prewencji.
str. 10
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rozmowa z nadkom. Robertem Paruchem
nowym komendantem Komisariatu Policji w Radzionkowie, który służbę
w naszym mieście pełni od 5 maja br. Zastąpił podinsp. Jacka Bątkowskiego.

Bezpieczny Radzionków
Związany jest Pan z policją od ponad 20 lat. Jak przebiegała Pana
dotychczasowa droga zawodowa?
Służbę w policji pełnię od 1994 roku. Jak każdy funkcjonariusz, zacząłem od służby patrolowej. Potem pracowałem na Komisariacie
Policji w Miasteczku Śląskim, następnie w Wydziale Konwojowym
w Tarnowskich Górach. Kolejnym etapem była funkcja dzielnicowego centrum miasta w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach, służba w Wydziale Kryminalnym, następnie na stanowisku
dyżurnego również w komendzie powiatowej. W 2013 roku zająłem
stanowisko kierownicze komendanta Komisariatu Policji w Tworogu,
a od 5 maja bieżącego roku pełnię rolę komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie.
Trzeba wspomnieć o sytuacji, kiedy przyczynił się Pan do uratowania życia rocznego dziecka przez telefon! Jak do tego doszło?
Dyżurni komendy policji bardzo często spotykają się z takimi sytuacjami. To dosyć powszechne, że ratują przez telefon samobójców czy
inne osoby, które potrzebują natychmiastowej pomocy, zanim jeszcze
zjawi się pogotowie.
Sytuacja w jakiej się wtedy znalazłem miała właśnie taki charakter. Zadzwoniła kobieta, której siostrzeniec był nieprzytomny i nie oddychał.
Nie mogłem sobie pozwolić na przekazanie połączenia służbom ratunkowym, działać trzeba było błyskawicznie. Kolega, z którym tego
dnia pełniłem służbę zajął się kierowaniem na miejsce służb medycznych, a ja instruowałem kobietę jak reanimować dziecko. Na szczęście
wszystko skończyło się dobrze.
Komisariat Policji w Radzionkowie obejmuje swoim zasięgiem
dwie gminy: Radzionków i Świerklaniec. W związku z tym, jakie
wyzwania stoją przed Panem?

Wypracowane w latach ubiegłych rozwiązania wydają się bardzo dobre. Nie przypominam sobie, aby w zeszłym roku doszło do poważniejszych incydentów związanych z zakłóceniem porządku publicznego podczas obchodów Dni Radzionkowa – zarówno korowód, jak
i koncerty oraz imprezy towarzyszące przebiegły zgodnie z planem,
nie potrzebna była interwencja policji. Dlatego chcę skorzystać z tych
doświadczeń. Nie widzę konieczności wprowadzania rewolucyjnych
zmian w sposobie zabezpieczenia tego wydarzenia.
Jak Pan ocenia ogólny stan bezpieczeństwa w Radzionkowie?
Jako mieszkaniec Radzionkowa czuję się bezpiecznie. Na spotkaniach
kierownictwa komendy powiatowej omawiamy stan bezpieczeństwa
i planowane przedsięwzięcia. Nie uważam by obecnie istniały szczególnie poważne zagrożenia. Kiedy służbę pełnił Pan komendant Jacek
Bątkowski mogłem zaobserwować, również jako mieszkaniec Radzionkowa, wzrost poziomu bezpieczeństwa.
Jak ocenia Pan współpracę z dzielnicowymi? Przewiduje Pan
zmiany w funkcjonowaniu jednostki?
Pracujemy ze sobą zaledwie kilka dni, ale wszyscy jesteśmy nastawieni
na działania, by przede wszystkim wspólnie dbać o bezpieczeństwo
mieszkańców. Myślę, że dotychczas swoją pracę wykonywali naprawdę dobrze – na każde zgłoszenie reakcja jest natychmiastowa, funkcjonariusze sprawnie i efektywnie wykonują swoje czynności. A czy
są konieczne zmiany? Czas pokaże. Będzie to zależało od bieżących
potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.
Mój poprzednik pełnił funkcję komendanta przez 10 lat, wypracował
pewne zasady współpracy zarówno z dzielnicowymi, jak i z samorządem. Jeżeli coś funkcjonuje dobrze i sprawdza się, to nie ma potrzeby
tego zmieniać. Ale z pewnością można udoskonalić.

Obie gminy są mi bliskie, ponieważ pochodzę ze Świerklańca, a od kilku
lat mieszkam w Radzionkowie. Swoją funkcję pełnię dopiero kilka dni,
aczkolwiek spotkałem się z Panem Gabrielem Toborem, burmistrzem
Radzionkowa oraz Panem Markiem Cylem, wójtem gminy Świerklaniec. Rozmowy dotyczyły głównie przyszłej współpracy i rozpoczęcia
sezonu letniego w Świerklańcu, który wiąże się ze zwiększoną ilością
patroli nad zalewem Nakło-Chechło. Z kolei w Radzionkowie między
10 a 12 czerwca czeka nas nie lada wyzwanie – obchody Dni Radzionkowa. Liczę na to, że uda mi się stawić czoła wszystkim wyzwaniom.

Ma Pan wyznaczone dyżury, podczas których mieszkańcy gmin
będą mogli spotkać się z Panem osobiście?

Jak zadba Pan o bezpieczeństwo uczestników Dni Radzionkowa?

rozmawiała:
Klaudia Dąbrowska

Jeśli istnieje taka potrzeba jestem dostępny całą dobę. Na komisariacie
obecny jest dyżurny, który również służy pomocą. Jeśli chodzi o terminy przyjęć interesantów– pozostaną one bez zmian i będą się odbywać w poniedziałki w godzinach od 10 do 18. Jednak podkreślę jeszcze
raz, że dla mieszkańców obu naszych gmin jestem dostępny zawsze,
gdy będzie to potrzebne. 
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X Dni Radzionkowa
dokończenie ze str. 1

Nie zabrakło też imprez muzyczno-rekreacyjnych. Dużym zainteresowaniem
mieszkańców cieszył się koncert Chóru
Mieszanego „Harfa”, który 2 czerwca odbył się w „Karolince” z okazji 97. rocznicy
działalności zespołu. Wyjątkowym wydarzeniem był też Dzień Lasów i Zadrzewień – rodzinne święto ekologiczno-przyrodniczne, które 5 czerwca przyciągnęło
do Śląskiego Ogrodu Botanicznego miłośników natury. Uczestnicy spotkali się z leśnikami, dendrologami i entomologami.
Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych
oraz strefy aktywności sportowej. Zabawę
zakończyło wspólne ognisko.
Będzie się działo
Zanim przed „Karolinką” stanie ogromna scena, na której wystąpią tegoroczne
gwiazdy, zapraszamy do środka Centrum
Kultury, gdzie 9 czerwca zaprezentowany
zostanie spektakl dyplomowy studentów
IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu
„Out Cry”. Kulminacyjne obchody święta
miasta rozpoczną się 10 czerwca tradycyjnym Korowodem. Po jego zakończeniu zapraszamy na Wieczór czeski w Restauracji
„Figaro” oraz festyn na skwerze przed radzionkowskim LO. Wśród zaplanowanych
atrakcji jest m.in. pokaz sprawności bojowej 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty
Zmechanizowanej.
W sobotę 11 czerwca do wspólnej zabawy zapraszamy całe rodziny. W tym dniu rozpocznie się I EKO Cidry Cross – Dychej na Księżej
Górze. Zawody biegowe dla dorosłych rozegrane zostaną na dystansie 10 km, wcześniej dzieci spróbują swoich sił na krótszym
dystansie. Będzie można również spróbować swoich sił w Nordic Walking na odcinku 6,5 km. Tych, którzy zamiast porannego
biegu, wolą smacznie zjeść, zapraszamy
do Laboratorium Smaku Apple Cafe, gdzie
odbędą się warsztaty kulinarne z Karolem
Pamułą. Niecodzienną atrakcją tegorocznego święta miasta będzie odsłonięcie kotwicy
statku m.s. Radzionków, który przez ponad
30 lat pływał po morzach i oceanach, sławiąc
nasze miasto. Uroczystość rozpocznie się

Bawimy się!
o godz. 11.00 na Placu Letochów. Muzyczna zabawa
przed „Karolinką” rozpocznie się o godz. 14.30 występami wokalno-instrumentalnymi grup działających
w Centrum Kultury „Karolinka” oraz wychowanków
Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.
Następnie, ok. godz. 17.30
na scenie pojawi się zespół
Arkadia Band, wykonujący
śląską muzykę biesiadną.
Tuż po koncercie burmistrz
miasta Gabriel Tobor wręczy nagrody zwycięzcom konkursów organizowanych w ramach Dni Radzionkowa.
Wieczór zwieńczy minirecital zwycięzcy Talentiady 2015 i koncert zespołu country Gang
Marcela.
Grupę na przełomie 1979/1980 roku założył Marcel Trojan („szef gangu”) wspólnie
z Barbarą Pysz i Jerzym Różyckim. W początkowym okresie działalności zespół
występował razem z Krzysztofem Krawczykiem i Marylą Rodowicz, by wreszcie
zacząć tworzyć własne piosenki. Grupa
ma na koncie takie przeboje jak: „Kto, jeśli
nie ty”, „Marzenia za grosz”, „Mężczyzna
i łzy”, „Ojciec żył, tak jak chciał”, „Sen jak
dym”, „Tyle złamanych serc”. Z pewnością
nie zabraknie ich podczas koncertu.
Niedzielne świętowanie upłynie pod znakiem bluesowych dźwięków. Na dobry
początek Koala Band, grupa Arsenau oraz
doskonale znany radzionkowskiej publiczności zespół ash’n’becher. Po tak dużej
dawce muzyki, emocje podkręcą... polscy
piłkarze walczący na EURO 2016. Uczestnicy zabawy będą mieli okazję obejrzeć
transmisję meczu Polska – Irlandia Północna. A na wielki finał prawdziwa gratka dla
miłośników rockowo-bluesowych brzmień
– zespół Dżem. Koncerty grupy to iście
rockowe uderzenie, żywiołowa energia
oraz hit za hitem płynący ze sceny. „Złoty paw”, „Wokół sami lunatycy”, „Wehikuł
czasu”, „Autsajder”, „Czerwony jak cegła”,

„Whisky”, „Sen o Victorii”, to tylko niektóre
z niezapomnianych przebojów wylansowanych przez grupę, na której czele przez
lata stał legendarny Rysiek Riedel. Obecnie
frontmanem zespołu jest Maciej Balcar.
Kulminacyjne obchody zakończy pokaz
sztucznych ogni.
Trzydniowa zabawa to jednak nie koniec
tegorocznych X Dni Radzionkowa. W kolejnych dniach czeka nas bowiem jeszcze
sporo imprez sportowo-rekreacyjnych.
Już 14 czerwca rozegrane zostaną IV Mistrzostwa Radzionkowa w Midi Tenisie, a 18 czerwca kolejny turniej z cyklu
XV Grand Prix Radzionkowa w szachach
oraz XIV Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie (Zalew Przeczyce). Po ubiegłorocznym sukcesie do miasta znów wkroczą
orkiestrmistrzowie. 19 czerwca w Ogrodzie
Farskim przy ul. św. Wojciecha odbędzie
II Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych. Tegoroczne świętowanie zwieńczy rozegrany na stadionie KS „Ruch” Radzionków turniej CIDER CUP 2016 o Puchar Burmistrza
Miasta Radzionków (19, 25, 26 czerwca).
Szczegółowy harmonogram wydarzeń odbywających się w ramach Dni Radzionkowa znaleźć można na plakatach i ulotkach
oraz na stronie internetowej pod adresem:
www.dniradzionkowa.pl. 
(ŁK)

Zakład Placówek Oświatowych
w Radzionkowie
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Mieszkańcy
pytają
o rewitalizację
Radzionków w najbliższych latach
otrzyma z unijnej kasy ponad pięć milionów euro na działania rewitalizacyjne
w ramach tzw. Obszarów Strategicznej
Interwencji. Aktualnie trwają prace nad
opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który będzie podstawą
realizacji wielu inwestycji.
W dyskusji o tym, na co mają zostać przeznaczone europejskie pieniądze biorą również
udział mieszkańcy. Swoje propozycje zgłaszać
mogą podczas specjalnie organizowanych
spotkań konsultacyjnych. Jedno z nich odbyło
się 26 kwietnia w Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnych w Rojcy.
Konsultacje poprowadziła Aneta Szarfenberg,
właścicielka firmy 3E, która na zlecenie Urzędu
Miasta Radzionków ma przygotować program
rewitalizacji. Urząd Miasta Radzionków reprezentowała Justyna Misiołek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
W trakcie spotkania ekspertka zaznajomiła
licznie przybyłych mieszkańców Rojcy z tematem rewitalizacji, tłumacząc na czym ten proces polega oraz pokazując przykłady dobrze
przeprowadzonych działań w innych miastach.
Wskazała również na dwa obszary, które w Radzionkowie poddane zostaną rewitalizacji. Będzie to teren po byłym PGR w centrum miasta
oraz tzw. Osiedle Hugona na Rojcy. Następnie
głos należał do mieszkańców, którzy mogli
zgłaszać swoje propozycje niezbędnych inwestycji. Uczestnicy spotkania byli zgodni,
że w pierwszej kolejności prace powinny objąć
zniszczone familoki Osiedla Hugona. Apelowali o remonty klatek schodowych, dachów
i elewacji poszczególnych budynków mieszkalnych, a także terenów wokół budynków.
Mieszkańcy zwracali również uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań związanych
z bezpieczeństwem drogowym – stworzenie
większej ilości przejść dla pieszych oraz zatoczki dla autobusów na przystankach. Wysunięto
również pomysł powiększenia obszaru terenów zielonych tzw. plantów rojczańskich.
Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje inwestycji zostaną przeanalizowane i uwzględnione
przy opracowywaniu ostatecznej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma być gotowy do końca lipca 2016 roku.
Przypomnijmy, że Obszary Strategicznej Interwencji, w ramach których miasto dostanie
pięć milionów euro, to nowe narzędzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pieniądze z tej
puli w naszym regionie oprócz naszej gminy,
otrzyma jeszcze Bytom (100 mln euro). Zgodnie
z założeniami unijne środki mogą być wydane
na działania zmierzające do odnowienia obszarów najbardziej zaniedbanych społecznie,
gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo. 

Uroczyste obchody 3 Maja
Tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Wojciecha
w Radzionkowie ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Radzionków. Następnie uczestnicy obchodów udali się pod Pomnik
Powstańców Śląskich na Placu Letochów, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. W uroczystościach
oprócz władz miejskich, udział wzięli przedstawiciele radzionkowskich organizacji pozarządowych, służb mundurowych, chór młodzieżowy z Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka,
który wykonał „Mazurka Dąbrowskiego”, a także harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągwi Śląsk Hufca Bytom 12 DH „Oręż” i 12 G2 Bombowe Rycerzyki. Obchody zwieńczyło wieczorne miejskie ognisko patriotyczne. Przed Centrum Kultury „Karolinka” pojawiła się
grupa mieszkańców, która wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” wykonała piosenki powstańcze.
Imprezą towarzyszącą rocznicowych wydarzeń był XI Przedszkolny Festiwal Ekologiczny,
który 28 kwietnia odbył się w „Karolince”. Organizatorami tegorocznych obchodów byli:
Urząd Miasta Radzionków, CK „Karolinka” i Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR
w Radzionkowie. 
(ŁK)

Najsympatyczniejsi!
Klasa IVb Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych okazała się niepokonana w II etapie plebiscytu organizowanego przez „Dziennik Zachodni”
na najsympatyczniejszą klasę maturalną w województwie śląskim.
Maturzyści zdobyli sympatię czytelników gazety, kolegów i koleżanek,
uzyskując ponad 7,2 tys. głosów
i przewagę tysiąca głosów w stosunku do II miejsca. W nagrodę klasa otrzyma bilety wstępu do Wesołego Miasteczka w Chorzowie.
Przypomnijmy, że także w I etapie
konkursu maturzyści z Radzionkowa-Rojcy byli bezkonkurencyjni
i zajęli I miejsce jako najsympatyczniejsza klasa maturalna w powiecie
tarnogórskim.
Nie jest to pierwsza tego typu wygrana społeczności ZST-E. W 2012 roku wychowawczyni
zwycięskiej klasy IVb, pani Ewa Mann, zdobyła zaszczytny tytuł Wychowawcy Roku 2012
w konkursie pod patronatem Prezydenta RP. 

5

Pierwsi truciciele ukarani!
Mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego w grudniu 2015 r. rozpoczęto sprawdzanie, przy udziale rzeczoznawcy, czy mieszkańcy nie palą w swoich piecach odpadami, co jest
nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia.
Mieszkańcy pomagają w walce z tym niebezpiecznym zjawiskiem zgłaszając niepokojące sygnały, a kontrole odbywają się przede wszystkim
wtedy, kiedy z komina wydobywa się dym, który może wskazywać
na spalanie szkodliwych odpadów, w wyniku czego do powietrza dostaje się benzo (a) piren mający działanie rakotwórcze. Ponadto drobne pyły
powstające w procesie spalania odpadów powodują choroby układu
oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie.
W wyniku przeprowadzonych do tej pory kontroli strażnicy ujawnili
cztery przypadki nielegalnego spalania odpadów. Sprawy zostały przekazane do sądu rejonowego, w wyniku czego właściciele posesji otrzymali wyroki z karami grzywny.
Straż Miejska w dalszym ciągu prowadzić będzie działania kontrolne,
a osoby przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi
karami – do 30 dni pozbawienia wolności lub karą grzywny w wysokości
nawet pięciu tysięcy złotych. 
Izabela Wrodarczyk

Muzycznie w parafii
Po ubiegłorocznym sukcesie, po raz drugi na Farskim Ogrodzie przy kościele św. Wojciecha odbędzie się Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych. Wielki koncert odbędzie się 19 czerwca.
Start o godzinie 17.00.
Na scenie pojawią się: Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie, Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy,
Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny z Rojcy, Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Żyglina (Orkiestra Dęta Dzielnicy
Żyglin i Żyglinek), Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. świętych
Apostołów Piotra i Pawła z Brzozowic – Kamienia, Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej z Boruszowic – Hanuska,
Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. św. Antoniego z Tworoga,
Parafialna Orkiestra Dęta z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Miasteczka Śląskiego, Parafialna Orkiestra Dęta
z Sanktuarium Świętego Floriana w Chorzowie, Parafialna Orkiestra
Dęta z parafii pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Tarnowskich
Gór (Kamiliańska Orkiestra Dęta).
Na koniec wszystkie orkiestry biorące udział w festiwalu wystąpią
wspólnie, wykonując jeden utwór. 

Jubileusze
małżeńskie

Burmistrz miasta Gabriel Tobor oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Stefan Hajda 6 kwietnia
w restauracji „Marco” wręczyli dziesięciu parom
z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim medale
za długoletnie pożycie małżeńskie. Dostojni jubilaci to: Krystyna i Joachim Badura, Bronisława i Paweł
Brzezina, Zofia i Zenon Iwanek, Anna i Gerard Kroj, Urszula i Ignacy Kurzok, Helena i Adolf Mikrut, Krystyna
i Janusz Pyka, Renata i Piotr Stejskal, Joanna i Zygmunt
Szulc, Anna i Adolf Vogel. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych razem w zdrowiu i radości. 

Górniczy projekt
już w Sejmie
Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie brał aktywny
udział w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem
ustawy w sprawie finansowania z budżetu państwa deputatów
węglowych dla emerytów górniczych. O akcji i losach złożonego
w Sejmie projektu ustawy emerytowani górnicy rozmawiali 13 kwietnia w radzionkowskiej Remizie. Gościem spotkania był Marek Gaik
ze Związku Zawodowego Górników w Polsce, organizator akcji.
W ciągu trzech miesięcy inicjatorom akcji udało się zebrać ponad
125 tys. podpisów. Proponowane zmiany dotyczą sposobu finansowania deputatów węglowych (uprawnienie do określonej ilości
bezpłatnego węgla – przyp. red.). Inicjatorzy akcji chcą, by deputaty
w całości były wypłacane ze środków budżetu państwa. Związkowy
projekt nowelizacji ma zagwarantować też obecnym pracownikom
górnictwa, którzy przejdą na emeryturę oraz emerytom górniczym
i wszystkim uprawnionym, otrzymywanie deputatu węglowego.
W myśl proponowanych zapisów uprawnienie ma przysługiwać także „byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który
posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały mu
zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji zarządów spółek węglowych”. Jak podkreślają organizatorzy akcji, inicjatywa ma uporządkować obecny chaos prawny.
Obecnie projekt zmiany ustawy jest procedowany w Sejmie i czeka
na skierowanie do pierwszego czytania. 

Skorzystaj z bezpłatnej
mammografii
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach serdecznie zaprasza na bezpłatne badania
mammograficzne wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat. W tym
roku odbędą się one w dniach 15-16 czerwca br. (środa-czwartek)
w godz. 10.00-17.00 oraz 17 czerwca br. (piątek) w godz. 8.30-15.30.
Mammobus zostanie podstawiony na parking przy Centrum Kultury
„Karolinka” w Radzionkowie (pl. Jana Pawła II 2).
Badania odbywają się bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy zabrać
ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniego badania. Bezpłatne badanie przysługuje co dwa lata. Dodatkowe informacje pod
nr tel.: 32 278 98 96. 
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	Wspomnienie o Andrzeju Sławiku

Wiara, rodzina i praca
(26.08.1952-4.04.2016)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja
Sławika, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, który z Radzionkowem związał swoje życie i do końca
działał na rzecz mieszkańców. Żegnamy aktywnego działacza
społecznego, wielkiego Górnoślązaka, dobrego i prawego
Człowieka, na którego zawsze można było liczyć.
Andrzej Sławik urodził się 26 sierpnia
1952 roku w Rudzie Śląskiej. Jednak całe swoje życie związał przede wszystkim z Bytomiem i Radzionkowem. Ukończył Akademię
Ekonomiczną w Katowicach, a także studia
podyplomowe Zarządzanie i Marketing.
Zawodowo związany był z branżą górniczą.
Sprawował m.in. funkcję dyrektora ds. pracowniczych, a później ds. ekonomicznohandlowych w kopalni „Bobrek”. Był też
dyrektorem ds. restrukturyzacji Bytomskiej
Spółki Węglowej. W latach 80. tworzył lokalne struktury „Solidarności”. Od początku
swojej kariery zawodowej, Andrzej Sławik
aktywnie działał społecznie. Od 1976 roku był
członkiem Zarządu GKS „Bobrek – Karb” zaś
później przez trzy kadencje jego prezesem.
Za swoją działalność sportową otrzymał
srebrną odznakę Polskiego Związku Rugby, brązową Polskiego Związku Kolarskiego
i złotą Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
W 2002 roku został bytomskim radnym
z ugrupowania Porozumienie dla Bytomia.
Od 2012 roku pełnił funkcję radnego Sejmiku
Województwa Śląskiego. Wybrany został z listy Ruchu Autonomii Śląska (okręg gliwicki).
W 2015 roku został Wiceprzewodniczącym

Sejmiku. Był również prezesem Związku
Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej,
a także przewodniczącym Rady Nadzorczej
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Bytomiu.
W trakcie swojej działalności społecznozawodowej Andrzej Sławik aktywnie działał na rzecz Bytomia, Radzionkowa i Tarnowskich Gór. Przyczynił się do uzyskania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej radzionkowskich inwestycji (budowa
ogrodu botanicznego na Księżej Górze,
modernizacja Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, utworzenie Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku), a także tarnogórskich
projektów (budowa systemu informacji
o terenie miasta oraz utworzenie systemu
monitoringu). Sukcesem okazało się też
wprowadzenie na sesję sejmiku i podjęcie
uchwały dotyczącej utworzenia Aglomeracji Bytom, dzięki czemu Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne może pozyskiwać
dodatkowe środki zarówno z Unii Europejskiej, jak i z innych źródeł zewnętrznych
na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie obydwu gmin.

Andrzej Sławik zawsze podkreślał, że Jego
najważniejszymi wartościami są wiara, rodzina i praca! Często powtarzał: „Na Górnym
Śląsku tym trzem wartościom mieszkańcy
pozostają wierni od wieków. W wielu śląskich
domach nadal znakiem krzyża rozpoczyna
się i kończy pracę, posiłek czy krojenie chleba.
To znak szacunku i umiłowania dla Boga. Dziś,
w czasach relatywizmu moralnego i upadku wartości, rodzina powinna być otoczona
szczególną troską. Tu na Górnym Śląsku jesteśmy silni wiarą i przywiązaniem do tradycji”.
Za swoje liczne zasługi dla Radzionkowa
w styczniu br. odznaczony został nagrodą
Crux Adalberti II stopnia.
***
Pan Andrzej często odwiedzał naszą redakcję. Zawsze uśmiechnięty, zawsze ze słodką
niespodzianką dla pracowników. Za każdym razem zastanawialiśmy się, jaki tym razem będzie miał krawat. Wszak był to Jego
znak rozpoznawczy. Każde spotkanie kończył żartem. Choć ciężko chorował, do końca zachował radość życia i entuzjazm. Takim
go zapamiętamy! Panie Andrzeju, brakuje
nam Pana... 

Ogłoszenie

Przedłużenie taryf
Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2015 r. poz. 139 ze zm.), Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że dnia 31 marca 2016 r. została
podjęta Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miasta Radzionków o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia
1.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.
•• cena za 1 m3 dostarczanej wody:
netto: 5,32 zł, brutto: 5,75 zł
•• cena za 1 m3 odprowadzanych 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
prezes
mgr inż. Marcin Szczygieł
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Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Dzień Ptaków Wędrownych
W niedzielę 15 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie odbył się Dzień Ptaków Wędrownych.
Było to pierwsze wydarzenie z cyklu imprez odbywających się w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
Spotkanie rozpoczęło się wykładami popularno-naukowymi, podczas których ornitolodzy przybliżyli zebranym fenomen ptasich
wędrówek. Motywem przewodnim seminarium był ślepowron, czyli
jeden z gatunków czapli. Zajęcia prowadził ornitolog należący do polskiego zespołu badawczego, który jako pierwszy na świecie zbadał
sposób migracji ślepowronów. Nie budzi więc zdziwienia fakt, że sala
była pełna. Z ornitologami można było również spotkać się i porozmawiać po prelekcjach – na zainteresowanych czekały stoiska tematyczne oraz warsztaty obrączkarskie i ptasiej fotografii. Prawdziwym
hitem okazała się czatownia ptasiego fotografa, w której wnętrzach
niemal przez cały czas przesiadywały dzieci, podglądając przez lunetę ptaki i nie tylko. Można było skorzystać także z dwóch wycieczek
ornitologicznych, a na tych, którzy trafili do Ogrodu po raz pierwszy,
czekał przewodnik. W Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej odbywały się warsztaty.

Rozmawiali o bioróżnorodności
XI Otwarta Konferencja Ekologiczna „Bioróżnorodność”
odbyła się 10 maja w CK „Karolinka”. Dla uczestników
przygotowano wykłady i warsztaty ekologiczne.
Można było również skorzystać z bezpłatnych porad
i badań lekarskich.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na znaczenie bioróżnorodności dla funkcjonowania naszej planety i życia człowieka,
wzrost świadomości w zakresie zagrożeń prowadzących do ubożenia gatunków oraz sposobów ochrony bioróżnorodności w naszym
regionie.
Konferencję rozpoczął wykład senatora RP dr. hab. Andrzeja Misiołka „Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska”. Potem głos zabrał
prezes Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników – Piotr Siwy. Jego
wykład nosił tytuł: „Przyroda nie zna granic”. Cykl wykładów zamknęło wystąpienie multimedialne pt. „I stało się życie” dr. Andrzeja Boczarowskiego z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Część
warsztatową prowadziła edukatorka Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Radzionkowie Julia Góra oraz członkowie Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników: Paweł Siwy, Adam Szczepańczyk i Łukasz Koba.
„Świat zadymiony ma same złe strony”
– pod takim hasłem odbył się 28 kwietnia
w Centrum Kultury „Karolinka” XI Przedszkolny Festiwal Ekologiczny organizowany
przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków
Ekologii „Zielona Ziemia”. Uczestnicy zaprezentowali się w dziesięciominutowych formach
scenicznych oraz przygotowali prace plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej.
Na scenie wystąpiły dzieci z przedszkoli w Radzionkowie, Bytomiu, Piekarach Śląskich, Wieszowej i Orzechu.

Z użyciem binokularów można było poczynić obserwacje ptasich
wypluwek oraz piór, a chemicy przeprowadzili serie ciekawych eksperymentów z ptasimi jajami. Duży nacisk położono na samodzielność obserwacji i wykonywania doświadczeń, co znacznie uatrakcyjniło zajęcia w pracowniach. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć
także aktywności sportowej. Grupa Cidry Lotajom z Radzionkowa
przeprowadziła dla dzieci minizawody biegowe, a dla starszych zorganizowano spacer nordic walking. Natomiast harcerze z 12. Drużyny
Harcerskiej „Oręż” z Radzionkowa zaprosili rodziny do udziału w grze
terenowej. Wszystkim dziękujemy za udział w Dniu Ptaków Wędrownych i zapraszamy na następne imprezy. 
Julia Góra
W trakcie konferencji odbyło się również uroczyste zakończenie
X edycji programu Moje Czyste Miasto dla placówek oświatowych.
Liderami Roku 2016 zostali: Przedszkole nr 2 z Radzionkowa, nauczyciel Justyna Zowisło-Wójcicka; Szkoła Podstawowa nr 13 z Rudy Śląskiej, nauczyciel Anna Pełka; Gimnazjum nr 8 z Bytomia i nauczycielki
Alicja Suchorab, Dorota Poloczek oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 z Rudy Śląskiej, gdzie nauczycielem koordynatorem działań
była Dorota Głogowska. Kapituła Programu przyznała również wyróżnienia. Otrzymali je Przedszkole nr 1 z Piekar Śląskich i nauczycielka Karolina Navarra-Sulik oraz Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych z Radzionkowa i nauczyciel Arkadiusz Fujak.
Program Moje Czyste Miasto Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” prowadzi od 2006 roku. Głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodzin,
stymulowanie rozwoju edukacji ekologicznej oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami
zaangażowanymi w ochronę środowiska i edukację ekologiczną.
W konferencji wzięło udział 330 uczestników, z których większość
to dzieci i młodzież. Imprezę patronatem honorowym objęli dr Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków, Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytom, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary
Śląskie, Józef Burdziak – Starosta Tarnogórski i Andrzej Pilot – Prezes
WFOŚiGW w Katowicach. 

O ekologii z przedszkolakami
Najlepszym przedstawieniem była inscenizacja „Skarga Bociana” z Przedszkola nr 2
w Radzionkowie przygotowana przez „Grupę Puchatka” pod kierunkiem Mirosławy
Biadasiewicz. Najlepszą pracę pt. „Smutno
nam” wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola nr 2 z Wieszowej pod kierunkiem
Anny Ćwielong. Laureaci otrzymali nagrody
w postaci bonów podarunkowych ufundo-

wanych przez Burmistrza Miasta Radzionków oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Bytomia, a Przedszkole
nr 2 z Radzionkowa uhonorowano dodatkową nagrodą – sadzonką drzewa, ufundowaną przez Małgorzatę i Piotra Cholewów
z firmy Drzewa Formowane z Radzionkowa.
Honorowy patronat nad festiwalem sprawował Burmistrz Radzionkowa – Gabriel Tobor. 
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50 lat

z przyjaciółmi
Pierwsza część oficjalnych uroczystości związanych z obchodami jubileuszu 50-lecia Centrum Kultury „Karolinka” za nami.
Był to koncert dla przyjaciół, czyli dla tych, których droga zawodowa w ciągu ostatniego półwiecza prowadziła przez Centrum Kultury
„Karolinka” – byłych i obecnych pracowników, instruktorów zajęć,
dyrektorów, artystów, muzyków, tancerzy, pracowników administracyjnych i technicznych, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych i zespołów artystycznych, które miały swoją siedzibę
w Centrum Kultury, a także firm, które współpracowały z „Karolinką”
i wspierały działania ośrodka oraz wszystkich sympatyków i … no
właśnie, przyjaciół.
W części artystycznej wieczoru wystąpił duet Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Był to wieczór ballad o dużym ładunku emocjonalnym i tekstach, które w ujmujący sposób opisują to, co w życiu często
trudno wyrazić słowami. Recital ballad nawiązywał do słowiańskiej
wrażliwości i kultury, dzięki czemu mimo upływającego czasu, nie
tracą na swej popularności i zawsze znajdują szeroką rzeszę odbiorców. Na taki wieczór, zestaw wręcz idealny. A jakby tego było mało,
Andrzej Korycki dwa dni przed koncertem również świętował jubileusz 50-lecia. Czyż można było lepiej trafić?
Serdeczne podziękowania dla byłych i obecnych pracowników instytucji, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych
oraz prywatnych firm i przedsiębiorstw, które od lat wspierają działalność Centrum Kultury, i bez których ta działalność byłaby mocno
ograniczona. To oni przez te ostatnie pół wieku tworzyli charakter
i wizerunek naszej szacownej instytucji. Dziękujemy! 
Zdjęcia: Robert Kufel
www.photovip.pl

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA
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Out Cry
W Centrum Kultury „Karolinka” zostanie zaprezentowany spektakl dyplomowy Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie – Wydziału Teatru Tańca
w Bytomiu pod tytułem „Out Cry”.

Chór Harfa
na Dniach Radzionkowa
Chór „Harfa” to zespół od wielu lat związany z Centrum Kultury „Karolinka”, gdzie
ma swoją oficjalną siedzibę. Chór obchodzi w
tym roku 97. rocznicę działalności, co czyni go
najstarszym zespołem śpiewaczym w regionie. Zespół brał udział w wielu przeglądach
i festiwalach w Polsce i za granicą (ostatnio

w Austrii) odnosząc liczne sukcesy. Członkowie chóru zapraszają także inne chóry
do udziału w koncertach w Radzionkowie.
Chór „Harfa” obecnie liczy 38 członków, a dyrygentem jest pani Barbara Stanisz.
Koncert odbył się 2 czerwca. 

Koncertowo – jubileuszowo

„Out Cry” nie jest deklaracją. Nie przedstawia żadnego punktu widzenia. Nie jest
oświadczeniem ani lekcją. Nie jest ani fikcją,
ani faktem. Nie jest ani o Tobie, ani o mnie.
Nie odpowiada na pytanie kim naprawdę jesteśmy. To nie jest spektakl o relacjach, nie
będzie w nim duetów. Brak w nim konotacji
genderowych i seksualnych treści. Nie usiłuje
być niczym nowym. Nie jest intelektualnym
bełkotem. To nie jest konceptualne poszukiwanie przestrzeni w czasie. Spektakl nie jest
zabawny, metafizyczny ani filozoficzny. Nie
udziela odpowiedzi na ważne pytania i ich nie
stawia. Nie jest rozrywkowy, nie będzie głosowania na najlepszego tancerza. Mimo to „Out
Cry” jest w nas, istnieje w naszych ciałach i stał
się naszym małym protestem. Wiemy, że nie
zmieni świata, ale być może wzbudzi w nas
jakiekolwiek emocje.
9 czerwca, czwartek, godz. 18.00
Wstęp wolny.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

Co roku na przełomie maja i czerwca w Centrum Kultury „Karolinka” organizowany jest
koncert przygotowany przez uczestników
zajęć umuzykalniających prowadzonych w instytucji oraz zespoły tańca nowoczesnego
działające w ośrodku. To jedna z tych okazji,
gdzie dzieci i młodzież zdobywająca przy
„Karolince” szlify w różnych formach tańca,
śpiewu czy też gry na instrumentach mogą
wystąpić i zaprezentować się na dużej scenie.
W tym roku było to wydarzenie o tyle szczególne, że przygotowane z myślą o jubileuszu

50-lecia Centrum Kultury „Karolinka”. Instruktorzy wraz młodzieżą obiecali przygotować
na tę okazję coś specjalnego. Spisali się wspaniale.
Wystąpiły dzieci z zajęć taneczno-wokalnych
(rytmiki i małej rytmiki) oraz baletu, grupy
tańca towarzyskiego, zespoły tańca nowoczesnego „Pasja”, „Mała Pasja” oraz „Bez Nazwy”,
a także Młodzieżowy Teatr Tańca Współczesnego SIX LIMBS GROUP. 
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	Co słychać w bibliotece

Nagrody Przewodniczącego
Rady Miasta
25 maja br. sesja Rady Miasta miała niezwykły charakter. Wręczone zostały nagrody Przewodniczącego Rady
Miasta Radzionków za działalność kulturalną i społeczną w 2016 roku. Tegorocznymi laureatami zostali głównie wieloletni pracownicy Centrum Kultury „Karolinka”.

Następcy Jana Cybisa – kwiaty
Do 15 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej oglądać można było
wystawę prac plastycznych uczniów SP1. Inspiracją do powstania
wystawy „Kwiaty” stały się dzieła słynnego artysty, pedagoga, krytyka sztuki – Jana Cybisa. Na zajęciach artystycznych pod czujnym
okiem nauczycielki plastyki Adeli Truchlewskiej, młodzi artyści tworzyli przepełnione słońcem i kolorem różnorodne prace malarskie.
Uroczystemu otwarciu towarzyszył krótki montaż słowno-pantomimiczny w wykonaniu uczestniczek koła artystycznego. Celem wystawy było nie tylko przybliżenie sylwetki znanego polskiego malarza
Jana Cybisa, ale przede wszystkim zaprezentowanie prac plastycznych młodych artystów w środowisku lokalnym. Organizacja wystawy
pozwoliła zachęcić uczniów do rozwijania własnej inwencji twórczej,
pomysłowości i talentów, a przy okazji była ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Do 30 czerwca będzie
można obejrzeć wystawę fotograficzną „Radzionkowskie klimaty” autorstwa Jacka Glanca. 

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków przyznawana
jest mieszkańcom Radzionkowa, którzy poprzez swoją działalność pozazawodową – społeczną, kulturalną lub sportową – promują Radzionków. W tym roku szczególne wyróżnienie otrzymali m.in. pracownicy
Centrum Kultury „Karolinka”.
– Rok 2016 jest dla nas rokiem szczególnym. 50 lat temu rozpoczęliśmy
działalność artystyczno-kulturalną oraz społeczną – mówiła Justyna Konik, dyrektor CK „Karolinka”. – Dziś posiadamy najnowocześniejszą i największą w powiecie tarnogórskim salę widowiskową. W ciągu ostatniego
roku odwiedziło nas ponad 55 tysięcy osób, zorganizowaliśmy w tym okresie prawie 150 wydarzeń i imprez kulturalnych.

Zasłużone emerytury
dokończenie ze str. 1
W 2006 roku objął
stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie.
4 maja br. oficjalnie
przeszedł na zasłużoną
emeryturę po 25 latach
służby i 31 latach pracy
zawodowej.
–
Jesteśmy bardzo
wdzięczni za dziesięcioletnią służbę podinspektora Jacka Bątkowskiego, a szczególnie za współpracę z naszym Urzędem Miasta i przyczynienie się do tego, że w Radzionkowie jest bezpieczniej – mówił Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.
Nowym komendantem Komisariatu Policji w Radzionkowie został nadkom. Robert Paruch.
***
Podc z as majowej
sesji Rady Miasta Radzionków uroczyście
pożegnano Komendanta Straży Miejskiej
w Radzionkowie, Pana
Henryka Kwietnia.
Zastępca Burmistrza
Miasta Bernard Skibiński oraz Wiceprzewodnic z ąc y Rady
Miasta Stefan Hajda, podziękowali mu za osiem lat pełnienia służby
w Radzionkowie oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa w mieście. 

Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków wyróżnieni zostali:
Anna Izworska – główna księgowa Centrum Kultury „Karolinka”, zaangażowana w projekty kulturalne m.in. Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”, a także w działalność Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
Gabriela Kitel – związana z CK „Karolinka” od 25 lat, działa na rzecz
rozwoju instytucji pozarządowych i koordynuje ich działania na terenie Radzionkowa, wielokrotnie nagrodzona za swoją działalność.
Adam Solorz – kierownik Działu Impresyjno-Technicznego CK „Karolinka”, przyczynił się do sprawnego przeprowadzenia remontu sali
widowiskowej, który dzięki jego zaangażowaniu nie kolidował z codzienną pracą Centrum i prowadzonymi zajęciami. Zaangażowany
w projekty kulturalne m.in. Senioralia, Piknik Służb Mundurowych, Jarmark Świąteczny. Jest pomysłodawcą Street Art Festival.
Barbara Wolko – pracownik CK „Karolinka” od 30 lat, inicjatorka amatorskiego ruchu artystycznego, autorka licznych rękodzieł, jej prace
wystawione zostały m.in. podczas wystawy „Radzionkowskie hobby
i pasje – recepta na życie”. Prowadziła również warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży.
Jakub Zorzycki – kierownik Działu Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego
CK „Karolinka”, utalentowany artystycznie, wokalista zespołu „Kiersi”,
zaangażowany w pracę Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Pieśni
i Tańca „Mały Śląsk” oraz liczne projekty kulturalne m.in. Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Par Tanecznych „Dance for the World”.
Barbara Karwat – wraz z kobiecą drużyną Śląskiego Klubu Curlingowego w kwietniu 2015 roku zdobyła Mistrzostwo Polski, uzyskując tym
samym prawo do reprezentowania naszego kraju na Mistrzostwach
Europy w Curlingu. Na co dzień pracuje w radzionkowskim Urzędzie
Miasta. 

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 31 marca 2016 roku na XX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XX/154/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.,
2. Uchwałę Nr XX/155/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3. Uchwałę Nr XX/156/2016 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadającym Gminie Radzionków oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów
do tego uprawnionych;
4. Uchwałę Nr XX/157/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XX/158/2016 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta
Radzionków;
6. Uchwałę Nr XX/159/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
7. Uchwałę Nr XX/160/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Radzionków w 2016 roku.
Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2016 roku na XXI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXI/161/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;
2. Uchwałę Nr XXI/162/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;
3. Uchwałę Nr XXI/163/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie;
4. Uchwałę Nr XXI/164/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni,0 a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Wesoła świetlica w SP 1
Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 jest miejscem, gdzie dzieci
mogą odpocząć po lekcjach, a także rozwijać swoje zainteresowania. Organizujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, z języka
angielskiego oraz liczne wycieczki. Założyliśmy również Świetlicowy
Klub „Śniadanie Daje Moc” – promujący zdrowe odżywianie. Oczywiście poza zorganizowanymi zajęciami jest też czas na odrabianie lekcji
i swobodną zabawę.

Co miesiąc zapraszamy dzieci do udziału w konkursach plastycznych, które kończą się wystawami. Wzięliśmy też udział w Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym, organizowanym przez świetlicę ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Gliwicach, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie. Przygotowaliśmy również
minibal karnawałowy z własnoręcznie wykonanymi maskami. Zorganizowaliśmy też warsztaty plastyczne, w trakcie których Świetliczaki uczyły
się m.in. tworzyć ozdoby oraz stroiki świąteczne, kartki okolicznościowe
oraz pisanki wielkanocne. W trakcie zajęć muzycznych śpiewamy piosenki, tańczymy, uczymy się dźwięków i rytmu poprzez zabawę. Takie zajęcia
są bardzo ważne – uruchamiają procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne dzieci, co wpływa na harmonijny rozwój osobowości.
Zajęcia w świetlicy uczą samodzielności, inicjatywy i dyscypliny, kształtują uzdolnienia artystyczne oraz jednoczą dzieci w grupie. Współpraca
pomiędzy świetlicą szkolną a rodzicami – okazywana wzajemna pomoc
i wspólne rozwiązywanie problemów – w obecnych czasach jest bezcenne, tak jak bezcenny jest uśmiech na twarzy każdego dziecka. 
Agnieszka Brenza
koordynator świetlicy szkolnej

PISZĄ
DO KURIERA

Sukcesy młodych dziennikarzy
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie od 2013 roku uczestniczy w projekcie edukacyjnym Junior Media (www.juniormedia.pl).
Organizatorami projektu są dzienniki regionalne Polska Press Grupy.
Przez trzy lata młodym dziennikarzom z SP nr 1 udało się osiągnąć
sporo sukcesów.
Do tej pory szkolna redakcja „Po Lekcjach” wydała kilkanaście numerów
swojej gazetki. Można w nich znaleźć informacje z życia szkoły oraz artykuły dotyczące spraw najbardziej bliskich uczniom. Do tego w każdym
numerze nie mogło zabraknąć recenzji książek, płyt czy filmów. Wysiłek
młodych dziennikarzy został doceniony i gazetka „Po Lekcjach” trzykrotnie otrzymała tytuł zwycięzcy w konkursie Junior w Druku. W roku szkolnym 2015/2016 redakcja uczestniczy w ramach programu Junior Media
w nowej akcji zatytułowanej #juniorlab. Jest to cykl lekcji i konkursów
dotyczących różnych aspektów dziennikarstwa. Do tej pory uczniowie zapoznali się z tajemnicami fotografii, nauczyli się tworzyć reportaż interaktywny oraz realizować filmy. Zdobyte wiedza i umiejętności
przełożyły się na kolejne sukcesy. Zespół otrzymał II wyróżnienie w konkursie fotograficznym na „jesienną gazetkę”, a w konkursie indywidualnym na reportaż interaktywny III miejsce zdobyła Maria Zając z redakcji
„Po Lekcjach”. Uczniowie, biorąc udział w wyzwaniach #juniorlab, grają
jednocześnie o wyjazd szkolnej redakcji na Letnią Szkołę Junior Media.
Redakcja „Po Lekcjach” działa w ramach kółka dziennikarskiego prowadzonego przez nauczyciela języka polskiego Krzysztofa Noconia. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV-VI. 
Krzysztof Nocoń

Żywa flaga na Kopcu!
29 kwietnia br. uczniowie klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie udali się na Kopiec
Wyzwolenia w Piekarach Śląskich z okazji Święta Flagi. Założeniem organizatorów było ułożenie „żywej” flagi. W wydarzeniu, poza uczniami z ZSPG, wzięli udział uczniowie piekarskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i klubów seniora z Piekar Śląskich. Uczestnicy w rękach mieli
białe i czerwone kartki papieru oraz chorągiewki w polskich barwach.
Wspólnymi siłami odśpiewali też hymn narodowy. 
Oliwia Bujoczek
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	Dni Nauki

Dni Otwarte

w radzionkowskim ogólniaku
20 i 21 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyły się Dni Nauki
– Dni Otwarte. Inauguracyjny wykład wygłosiła dr Joanna
Stojer-Polańska, kryminalistyk i prawnik. Inspiracją do podjęcia tego tematu była wizyta naszych uczniów na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i udział w Dniu z Psychokryminalistyką. Podczas wykładu można było między innymi poznać
metody stosowane w daktyloskopii oraz ujawnić swoje odciski palców na różnych materiałach np. szybie, kartce papieru
itp. Głównymi organizatorami spotkania byli uczniowie klasy
II b (psychologiczno-pedagogicznej).
W czasie Dni Otwartych gościliśmy gimnazjalistów z klas III,
którzy już wkrótce staną przed wyborem szkoły ponagimnazjalnej. Przygotowaliśmy dla nich sporo atrakcji – mogli
przysiąść na chwilę w kawiarence literackiej, zasmakować
zupy Pana Romana, poddać się iluzjom w gabinecie Freuda,
a nawet cofnąć się do czasów PRL-u. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również Burmistrz Miasta Radzionków
– dr Gabriel Tobor, Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych
w Radzionkowie – Joanna Kwiecińska, Dyrektor Centrum
Kultury „Karolinka” – Justyna Konik, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii – prof. Politechniki Śląskiej,
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki oraz dyrektorzy radzionkowskich szkół i nauczyciele, którzy współtworzyli historię
liceum. Celem ich wizyty było wręczenie nagród laureatom
wszystkich odbywających się w naszej szkole konkursów
popularyzujących wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych
i humanistycznych oraz artystycznych (konkurs fotograficzny). Serdecznie dziękujemy naszym gościom i gratulujemy
jeszcze raz laureatom konkursów. 
Monika Gregorczuk

Dzień Ziemi
22 kwietnia odbył się Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie-Rojcy odbyła się uroczysta akademia. Głównym
tematem była emisja gazów cieplarnianych. Uczniowie
przygotowali przedstawienie, które przypomniało nam, jak
powinniśmy postępować oraz piosenkę „Ziemia naszym
domem”. Następnie widzowie mogli wziąć udział w krótkim quizie o środowisku. Uczniowie bardzo miło spędzili
ten czas, a dodatkowo nauczyli się wielu ważnych rzeczy
o naszej planecie. 
Magdalena Stencel
klasa II gimnazjum
profil fotograficzno-dziennikarski

PISZĄ
DO KURIERA

Sukces uczennicy „Jedynki”

Wiktoria Kwiotek, uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 1, jest tegoroczną laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego. Uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród dla laureatów odbyła
się 31 marca w Auli Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Śląski kurator oświaty, pani Urszula Bauer, wręczyła uczniom zaświadczenia
i nagrody książkowe. Złożyła również gratulacje dyrektorom szkół i przekazała
podziękowania dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu. Gratulacje laureatom złożył także w imieniu rektora Uniwersytetu Śląskiego dr hab.
prof. Uniwersytetu Śląskiego Mariusz Rzętała.
Wiktoria w drodze po tytuł laureata musiała zmierzyć się z zadaniami z języka
polskiego w trzech etapach – szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. W pierwszym etapie wzięło udział 7 374 uczniów, natomiast tytuł laureata otrzymało 91
z nich, w tym trzy osoby z powiatu tarnogórskiego. Wiktoria przygotowywała
się do konkursu pod okiem nauczycieli: pana Krzysztofa Noconia oraz – w zakresie sztuk plastycznych, z których wiedza obowiązywała na ostatnim etapie
– pani Adeli Truchlewskiej. 
Krzysztof Nocoń

Czytanie naszym priorytetem
W ramach ogólnopolskiego
projektu „Ja czytam” realizowanego pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 działa Edukacyjny
Klub Dyskusyjny. Głównym
celem funkcjonowania Klubu jest „wywoływanie mody
na czytanie wśród dzieci
i młodzieży – tak, by stało się
potrzebą, nawykiem, przeżyciem i przyjemnością”, zaś efektem dodatkowym
– wcielanie w praktykę zasad kulturalnej i merytorycznej dyskusji. Zgodnie
z założeniami, spotkania odbywają się głównie poza murami szkoły, atmosfera jest swobodna i przyjazna. Dzieci przygotowują się czytając wybraną
wcześniej książkę w całości lub we fragmentach. Tematyka lektur oraz wymiany poglądów skupia się wokół jednej ze ścieżek, takich jak: bezpieczeństwo,
przyjaźń, granice, zmiana/przemiana, różnice. Uczniowie w spotkaniach mają
również okazję „poznać” autorów przeczytanych książek i wysłuchać ich przesłania wprowadzającego do dyskusji. Członkowie naszego Klubu zasługują
na docenienie, ponieważ wybierają czytanie świata, rozmowy i budowanie relacji z drugim człowiekiem zamiast wielu innych atrakcyjnych i wymagających
mniejszego zaangażowania aktywności. Zwłaszcza, że spotkania nie odbywają się zaraz po lekcjach w szkole, lecz często w dni wolne od zajęć dydaktycznych bądź w późniejszych godzinach popołudniowych. Najwytrwalsi klubowicze to: Marek Badura, Agnieszka Cziba, Aleksandra Cziba, Paulina Dragon,
Kinga Kicinska, Mikołaj Konik, Szymon Mikina, Szymon Niewiadomski, Alicja
Ogierman, Jagoda Rosa, Karol Sapa, Dominika Skraba, Jakub Wątor, Szymon
Wilczek, Agnieszka Zawisza. 
Anna Buroń
opiekun Klubu, moderator dyskusji
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Zapowiedzi

Mistrzostwa w strzelaniu
W ramach obchodów Dni Radzionkowa, 9 czerwca odbędą się
VIII Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu, współorganizowane
przez Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR. Podobnie jak
w roku ubiegłym będzie możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z wiatrówki i łuku. Turniej łucznictwa poprowadzi historyczna
grupa A2Archery, której członkowie udzielą cennych wskazówek zawodnikom. Będzie również możliwość potrenowania celności strzelania na „Cyklopie” – trenażer (elektroniczny przyrząd do ćwiczenia celności strzelania). Zapraszamy na kąpielisko Księża Góra w godzinach
od 16.00 do 18.00. Zapisać można się na miejscu. 

Ponad trzy miesiące trwały intensywne rozgrywki ligowe
w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Ciderplas 2016.
Do rywalizacji przystąpiło dziewięć drużyn damskich
i dziewięć męskich.
Zawodnicy spotykali się w niedzielne przedpołudnia, podczas których
każda drużyna musiała rozegrać dwa spotkania. Rozgrywki zakończyły
się 2 kwietnia efektownym finałem. Wśród pań o najwyższe miejsca walczyły Sans Blague z Bytomia, Diamonds Tychy oraz My Team, a wśród
panów Kadra Bobrek Centrum, Nomax Piekary Śl. oraz Lasowice. Po zaciętej walce, w kategorii kobiet zwyciężył zespół Diamonds Tychy.
– Od początku sezonu gramy tylko szóstką zawodniczek, ale udało się wygrać. Zostawiłyśmy serca na boisku. Wszystkie jesteśmy z Tychów, trenujemy
amatorsko dwa razy w tygodniu, mamy od roku swojego trenera. Żadna
z nas nie była nigdy siatkarką. Równolegle grałyśmy w lidze mysłowickiej,
tam też udało się wygrać – powiedziała szczęśliwa Iwona Lutosławska, kapitan Diamonds Tychy. Drugie miejsce zajęła drużyna My Team Bytom,
a trzecie Sans Blague Bytom.
Równie ciekawe były finały mężczyzn, którzy wznieśli się na wyżyny
swoich umiejętności. Tie break był potrzebny do wyłonienia zwycięzcy,
którym ostatecznie okazała się ekipa Kadra Bobrek-Centrum, pokonując
Lasowice. Trzecie miejsce zajęli siatkarze Nomax Piekary.
– Wspaniały turniej! Szkoda, że dzisiaj przegraliśmy oba mecze. Myślę,
że zwycięstwo Kadry jest w pełni zasłużone. Już szykujemy się na przyszłoroczne rozgrywki – powiedział najstarszy ligowy zawodnik – Henryk Lizurek, prezes Nomaxu.
Rozgrywki finałowe jak zawsze miały wyjątkową oprawę. Oprócz meczów odbyły się zawody sprawnościowe, konkurs „siatkarskiego gwoździa” panów oraz zawody podbijania piłki pań. Imprezę uświetniły występy artystyczne piekarskiego zespołu Total Monkey Squad oraz pokaz
Pole Dance w wykonaniu instruktorki i trenerki Alexy Pileckiej. W czasie
trzymiesięcznych rozgrywek wystąpiło prawie 200 zawodników i zawodniczek, których z trybun obserwowali wierni kibice, zawsze zapełniając miejsca na hali sportowej MOSiR. 

Szukali skarbu na Księżej Górze
Już po raz drugi radzionkowski MOSiR wraz z młodzieżą z 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej zorganizował Młodzieżowy Marszobieg Sprawnościowo-Obronny. 20 maja do rywalizacji stanęły drużyny z siedmiu szkół podstawowych i pięciu gimnazjów. W trakcie
biegu uczestnicy odnajdywali kolejne punkty kontrolne, przy których wykonywali zadania wymagające sprawności fizycznej i dobrej organizacji.
Młodzież musiała się zmierzyć między innymi z biegiem w maskach przeciwgazowych, przesyłaniem hasła alfabetem Morse’a, strzelaniem, rzutem
granatem czy szukaniem skarbu. Po pokonaniu ponad trzech kilometrów
trasy i wykonaniu 10 zadań najlepszymi okazały się Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzionkowie oraz Gimnazjum w Radzionkowie. 

Popłyną po mistrzostwo
Niewiele osób pamięta jak przebiegały I Mistrzostwa w Żeglarstwie, a przed nami już XIV edycja, która odbędzie się 18 czerwca na Zalewie w Przeczycach. Nasze żeglarskie zawody cieszą się coraz większym
zainteresowaniem uczestników, a z roku na rok są coraz bardziej zacięte
i emocjonujące. To sprawia, że organizacja tych zawodów przynosi nam
ogromną radość. Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji dostępne
są na stronie internetowej www.mosir.radzionkow.pl i pod numerem
telefonu 32 793 70 86 (wew. 1). 

VIII Szachowy Turniej Miast i Gmin
Dziesięć zespołów rywalizowało 16 kwietnia w ósmej
edycji turnieju szachowego organizowanego przez radzionkowski MOSiR. Mimo że w tym roku udział wzięło
mniej drużyn, to rywalizacja była zacięta aż do ostatniej rundy.
Główna walka toczyła
się pomiędzy ekipami
Piekary Śląskie I i Tarnowskie Góry, choć momentami zagrażały im
Kalety i Radzionków I,
które miały w swoich
składach znanych zawodników, o znacznym
już dorobku szachowym. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim – siedem rund z czasem gry 15 minut
na partię dla każdego zawodnika, a drużyna składała się z czterech szachistów – dwóch seniorów i dwóch juniorów poniżej 18 lat.
Zanotowano kilka niespodzianek. Jedną z nich jest bardzo dobry
występ gospodarzy turnieju „Pionka” Radzionków (Paweł Łęczycki,
Leszek Duzdowski, Marek Żaczek i Borys Izworski), którzy w tak doborowym towarzystwie uplasowali się na medalowym trzecim miejscu
i po raz pierwszy w historii turniejów znaleźli się na podium. Drużyna
z Piekar (Przemysław Ziemski, Jarosław Ziemski, Michał Pełka, Adam
Haładus) grała bardzo solidne szachy od początku dyktując warunki
i zasłużenie zdobyła kolejny raz mistrzostwo. II miejsce zajęły Tarnowskie Góry (Agata Bieńkowska, Mateusz Lichorad, Henryk Banasik
i Szymon Kupiecki).
Najlepsze wyniki indywidualnie uzyskali Mateusz Lichorad i Michał
Pełka – po 6½ pkt z siedmiu partii. Wśród kobiet finalistka Mistrzostw
Polski Agata Binkowska – 5 pkt. Seniorem turnieju był 82-letni Ignacy
Siwiński (Radzionków III). Najmłodszym uczestnikiem był siedmioletni Maciej Pełka (Piekary Śląskie II). Zawody przybiegały w bardzo
przyjaznej atmosferze. 
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XV Grand Prix w szachach

w radzionkowskiej stajni
W ostatnich dniach do stajni Cichoń Dressage i Klubu Jeździeckiego LIDER przy
ul. Anieli Krzywoń przybył nowy mieszkaniec. Jest to słynny niemiecki ogier Furstentraum, który przez wiele lat stacjonował jako
reproduktor w czołowych niemieckich stadninach. Przyjazd Furstentrauma do Radzionkowa związany jest z planami rozpoczęcia
działalności hodowlanej przez właścicieli
ośrodka, którzy do tej pory skupiali się głównie na aspektach sportowych.
Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć na
żywo tego wspaniałego konia zapraszamy
serdecznie na Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu, które w radzionkowskim ośrodku odbędą się w dniach 16-17 lipca. Oprócz występów jeźdźców na najwyższym poziomie na publiczność, jak co roku będą oczekiwać liczne atrakcje, a każdy kibic znajdzie coś dla siebie! 

Boruszowice triumfują
w lidze szachistów
Finał IX edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego odbył się 19 maja w Tarnogórskim Centrum Kultury.
W zawodach wzięło udział 32 szachistów z siedmiu szkół. Bezapelacyjnie z wynikiem 44½ pkt. zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół
z Boruszowic. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół z Nakła Śląskiego
(35½ pkt.) przed Szkołą Podstawową nr 13 ze Strzybnicy (31½ pkt.).
Najlepszy wynik indywidualny uzyskali Flawian Krawczyk i Karol Lutostański (po 4½ pkt.), kolejne miejsca zajęli Jakub Kłosek,
Paweł Chmiel, Mateusz Pilśniaka, Borys Izworski (4 pkt.), a wśród
dziewcząt najlepsza okazała się Katarzyna Kiedrzyn (3½ pkt.).
W klasyfikacji generalnej najlepsi okazali się uczniowie Karol Lutostański (13½ pkt.) i Katarzyna Kiedrzyn (9½ pkt.). Szkoła Podstawowa w Boruszowicach okazała się drużynowym zwycięzcą całej
ligi. Komplet wyników można znaleźć na stronie: www.pionkiradzionkow.szachorum.pl.
Cykl składał się z trzech turniejów, rozgrywanych po pięć rund
z czasem gry 10 minut na każdego zawodnika. W klasyfikacji drużynowej liczył się wynik 3 chłopców i 1 dziewczynki z poszczególnej drużyny. Organizatorzy planują w przyszłym roku wypracować inny model Ligi Szachowej, zwłaszcza że nowe pokolenie
szachistów i ich rodzice mają inne oczekiwania. Serdeczne podziękowania składam organizatorom za przyjęcie szachistów
i udostępnienie sali oraz opiekunom i sędziom. Organizatorami
zawodów byli: UM Tarnowskie Góry, UM Radzionków, Starostwo
Powiatowe Tarnowskie Góry, Klub Szachowy Strzybniczanka, Stowarzyszenie „Pionek” Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”,
MOSiR Radzionków, Tarnogórskie Centrum Kultury. 
Rudolf Sobczyk

Mały jubileusz
Radzionkowscy szachiści obchodzą w tym roku mały jubileusz – już po raz piętnasty zorganizowany został bowiem
Grand Prix Radzionkowa w szachach.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja zawodów rozpoczęła się 23 kwietnia w auli Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Rozgrywki
rozegrano w dwóch odrębnych grupach: „A”, w której zmierzyli się
zawodnicy powyżej 16 lat i „B” do 16 lat. Turniej odbył się na dystansie siedmiu rund w systemie szwajcarskim, z czasem gry po 15 minut
dla każdego zawodnika w każdej partii. Grand Prix składa się z cyklu
czterech turniejów. Zwycięzcą zostaje szachista, który zgromadzi
najwięcej punktów ze wszystkich rozgrywek.
W grupie „A” wygrał znany i doświadczony szachista, stały bywalec
naszych turniejów, Krzysztof Lach z wynikiem 6 pkt z 7 partii. Tuż
za nim uplasowali się Ariel Pasionek, Mateusz Płonka, Jarosław Pietrucha, Piotr Dekorda, którzy zdobyli po 5 pkt. Z kolei Jan Zbijowski
i Kazimierz Tchórzewski uzyskali po 4½ pkt. Ciekawostką jest udział
dziesięcioletniej Alicji Białek w grupie „A”, która
ze względu na przyszłe
starty w zawodach chciała uzyskać niezbędne doświadczenie i podnieść
swój poziom gry, rywalizując z najlepszymi zawodnikami. W grupie „B” bardzo
dobry wynik uzyskał Nicolaus Letkiewicz (6½ pkt.).
Kolejne miejsca zajęli Igor
Solny (6 pkt.) i Piotr Dembicz (5 pkt.), Karol Sowa i Łukasz Potempa (po 4½ pkt.). Wśród ośmiolatków pierwsze miejsce zajął Marcin Hajda (4 pkt.) przed Michałem
Atamaniukiem (2 pkt.).
W trakcie turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się seniorzy z Radzionkowa: Jan Zbijowski, który zajął 6. miejsce i Leszek Duzdowski,
który uplasował się na 9. miejscu. W grupie juniorów dobry występ
zanotował Łukasz Potempa, Marcin Hajda i Borys Izworski.
Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze, a szachiści jako
„rycerze królewskiej gry” zaprezentowali iście sportowe zachowanie.
Zawody sędziował Rudolf Sobczyk przy asyście Wojciecha Hajdy.
Szczegółowe wyniki znaleźć można na stronie: chessarbiter.com. Kolejne zawody z cyklu Grand Prix rozegrane zostaną 18 czerwca w auli
LO w Radzionkowie.
Organizatorami jubileuszowej edycji są: Stowarzyszenie Szachowe
i Gier Umysłowych „Pionek” Radzionków, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie i Urząd Miasta
Radzionków. Gorące podziękowania składam inicjatorom i organizatorom zawodów i jednocześnie życzę kolejnych sukcesów. 
Rudolf Sobczyk

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
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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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	MKS SOKÓŁ Radzionków

Od 16 lat w grze
11 stycznia 2000 r. grupa entuzjastów sportu spotkała
się w Centrum Kultury „Karolinka” i postanowiła założyć w Radzionkowie klub sportowy obejmujący swoim
zasięgiem dzielnicę Rojca. Wpisu do rejestru sądowego
dokonano 22 października 2001 r. i od tego momentu
klub rozpoczął działalność.
Głównym zadaniem sportowej aktywności było i ciągle jest krzewienie kultury fizycznej i wychowywanie przez sport dzieci i młodzieży. W pierwszym okresie powstała sekcja piłki nożnej, a rok
później jako alternatywna dyscyplina sportowa dla dziewczyn,
piłka siatkowa. Piłkarze trenowali na boisku przy ul. Sikorskiego,
dziewczyny na szkolnej sali sportowej Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych przy ul. Nałkowskiej 2. Po wstępnym okresie
budowania drużyny piłki nożnej zgłoszono ją do rozgrywek w bytomskiej B klasie na sezon 2003/2004. W pierwszym starcie młodzi piłkarze „Sokoła” zakończyli rozgrywki na 7. miejscu, wyprzedzając m.in. Tempo Stolarzowice i Olimpię Boruszowice. Piłkarze
grali jeszcze kolejne dwa sezony, ale w związku z brakiem własnego boiska, latem 2006 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu sekcji
piłki nożnej. W Klubie dzięki zaangażowaniu zespołu trenerów,
dobrze rozwijała się sekcja siatkówki dziewcząt. Pierwszą drużynę juniorek w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej
w Katowicach prowadził trener Euzebiusz Nowakowski. Młodsze,
po okresie występów w turniejach i zawodach szkolnych, zgłoszono w czerwcu 2005 r. do rozgrywek kadetek. Od września 2005 r.
w rozgrywkach uczestniczyły kadetki, potem juniorki, a w sezonie 2007/2008 zgłoszono po raz pierwszy klubową reprezentację
do rozgrywek seniorskich IV ligi kobiet. W sezonie 2008/2009 zespół wywalczył awans do III ligi.
Rok 2009, w dotychczasowej, krótkiej historii sekcji piłki siatkowej
dziewcząt, trzeba zaliczyć do najbardziej udanych – 5. miejsce juniorek na Śląsku i awans do trzeciej ligi. Sezon 2010/2011 jest szóstym sezonem, w którym drużyny MKS „Sokół Rojca” Radzionków
uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach. Region śląski jest niewątpliwie
najprężniej rozwijającym się obszarem na mapie siatkarskiej Polski. Wybić się tutaj jest bardzo trudno, trzeba wiele pracy wło-

żyć, by móc utrzymać się w gronie drużyn posiadających dużo
większe doświadczenie ligowe, a skuteczna rywalizacja z takimi
ośrodkami siatkarskimi jak: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice, Częstochowa, pozwala nabierać pewności,
że to co robimy zmierza w dobrym kierunku.
W 2014 roku drużyna pod wodzą trenera Krzysztofa Duszy zdobyła wicemistrzostwo Śląska i po ukończeniu turnieju ogólnopolskiego na 3. miejscu awansowała do II ligi kobiet Polskiego Związku Piłki Siatkowej, co jest największym osiągnięciem klubu w jego
dotychczasowej historii.
– Nikt nie przypuszczał, że drużynę siatkarek z Radzionkowa awansujących do trzeciej ligi będzie jeszcze kiedyś stać na większy krok.
Jednak się udało, wywalczyliśmy historyczny awans do drugiej ligi,
stworzyliśmy historię. Ostatni sezon był dla nas najlepszy, można
powiedzieć że otarliśmy się o awans do turnieju finałowego o pierwszą ligę. Nigdy w całej Polsce nie było tak głośno o małym klubie
z Radzionkowa. Obecnie zgłosiliśmy drużynę do kolejnego sezonu
w drugiej lidze. Trener Jarosław Wachowski pracuje nad zespołem,
by w nowym sezonie godnie reprezentować nasze miasto – mówi
Tomasz Stchlerowski, prezes MKS „Sokół” Radzionków.
NOWE GRUPY
Wrzesień 2016 – start grupy naborowej chłopców (szkoła podstawowa), wrzesień 2016 – start grupy naborowej dziewcząt (szkoła
podstawowa).
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z klubem: sokolmks@gmail.com, www.sokolmks.linuxpl.eu. 

Arkadiusz Milik

na stadionie „Ruchu” Radzionków
Na mecz rocznika 2004 pomiędzy UKS „Ruch” Radzionków
a Rozwojem Katowice zawitał reprezentant Polski w piłce nożnej
i zawodnik Ajaxu Amsterdam Arkadiusz Milik. Gwiazda naszej kadry z trybun obserwowała bardzo interesujące spotkanie, odbywające się w ramach I Ligi Śląskiej. Naprzeciw siebie stanęły dwa
silne zespoły, a na zielonej murawie emocji nie brakowało. Z pojedynku zwycięsko wyszli zawodnicy z Radzionkowa, pokonując
rywali 3:1. Po meczu nasi zawodnicy korzystając z okazji wykonali
wiele pamiątkowych zdjęć. Młodzi piłkarze ucinali krótkie pogawędki z napastnikiem reprezentacji narodowej, wiele razy życząc
sukcesów. Arkadiusz Milik chętnie pozował do zdjęć z zawodnikami „cidrów”, co wzbudziło wielką sympatię młodych adeptów
piłki nożnej, dla których będzie to niezapomniane przeżycie. 
Henryk Sobala
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Baraże tym razem nie dla „Ruchu”
Po ubiegłorocznym pewnym wygraniu
czwartej ligi śląskiej w pierwszej grupie
i udziale w barażach o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej, wszystko w Radzionkowie podporządkowane było powtórzeniu tego osiągnięcia w obecnym sezonie.
Jednak, że to będzie bardzo trudne zadanie pokazała już runda jesienna, a wyniki
wiosny przesądziły, że baraże tym razem
nie będą dla „Ruchu”. Być może za wcześnie to jeszcze przesądzać, bo matematyczne szanse wciąż istnieją, ale spadek
na trzecie miejsce w tabeli i strata aż jedenastu punktów do Gwarka Tarnowskie
Góry wydają się być nie do odrobienia,
a sami żółto-czarni przyznają, że walczą
już tylko o drugie miejsce.

O przegranym przez radzionkowian sezonie przesądziły mecze na własnym stadionie. W Bytomiu-Stroszku, nie licząc wygranego walkowerem meczu z wycofaną z ligi
Unią Ząbkowice, „Cidry” dwukrotnie uznać
musiały wyższość głównych konkurentów
do walki o ligowy prymat. Najpierw porażką 1:3 zakończył się mecz z RKS Grodziec,
czyli tym zespołem, który zrzucił „Ruch”
z drugiego miejsca w tabeli. Potem w derbach powiatu lepszy od „Ruchu” był lider
z Tarnowskich Gór, który wygrał 2:0. Tracąc
punkty u siebie, na nic zdaje się znakomity
bilans drużyny na wyjazdach, gdzie podopieczni Damiana Galei wiosną zdobyli
komplet punktów, wygrywając 1:0 z Górnikiem Piaski, 6:3 z Przyszłością Ciochowice,

2:0 z MKS Myszków, 4:0 z Górnikiem Wesoła i 3:1 z Polonią Poraj. Warte podkreślenia
są z pewnością zwycięstwa w Myszkowie
i Poraju, gdzie do meczu z „Ruchem” gospodarze z nikim w tych rozgrywkach nie
przegrywali.
Na pocieszenie „Ruchowi” pozostał Puchar Polski. W rozgrywkach na szczeblu
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, „Cidry”
zmierzą się w Wiśle z tamtejszym Wiślańskim Stowarzyszeniem Sportowym. Jeśli
wygrają, w ćwierćfinale czeka na nich Tęcza Błędów, a po pokonaniu tej przeszkody półfinałowym rywalem „Ruchu” byłaby
jedna z trzecioligowych drużyn – Górnik II
Zabrze bądź Rekord Bielsko-Biała. 

Dychej na Księżej Górze
Obchody Dni Radzionkowa to od lat nie tylko koncerty
i atrakcje artystyczne, ale również ciekawe wydarzenia
sportowe. 11 czerwca Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”
organizuje I ECO Cidry Cross – Dychej na Księżej Górze,
w którym dzieci i dorośli będą mogli spróbować swoich sił
w biegach i nordic walking.
– Od początku istnienia naszego stowarzyszenia chcieliśmy zorganizować bieg w czasie obchodów Dni Radzionkowa, w którym
wystartować będą mogli nie tylko dorośli, ale również dzieci. Stąd
właśnie pomysł na I Eco Cidry Cross – mówi Grzegorz Szeremeta
ze Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”.
Zawody dla dzieci odbędą się na ulicy Śródmiejskiej z metą przy
Centrum Kultury „Karolinka”. Dystans będzie zależał od kategorii
wiekowej uczestników, ponieważ wystartować mogą najmłodsi już od 3. roku życia. Długość trasy wyniesie od 50 do 900 m.
Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal i dyplom, a tak-

że słodki poczęstunek. Dzieci można zapisywać od 8.00 rano,
w dniu zawodów. Pierwszy bieg rozpocznie się o godzinie 9.00.
Rywalizacja dorosłych odbędzie się w dwóch kategoriach: biegach na dystansie 10 km i nordic walking – 6.5 km. Trasa wiodła
będzie przez park na Księżej Górze, teren Ogrodu Botanicznego,
a start i meta zlokalizowane będą na terenie basenu. Organizatorzy zaznaczają, że prawie połowa biegu odbędzie się po nawierzchni szutrowo-naturalnej, dlatego niezbędne będą solidne
buty.
– Trasę biegu staraliśmy się wyznaczyć w taki sposób, żeby nie były
to pętle. To nam się udało. Wyznaczony szlak umożliwi uczestnikom podziwianie walorów parku na Księżej Górze i Ogrodu Botanicznego – tłumaczy Grzegorz Szeremeta.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej
www.cidrylotajom.pl oraz na ich profilu na Facebooku. 

