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XI Dni Radzionkowa

Będzie zabawa, będzie się działo
Ponad 70 różnorodnych wydarzeń
składa się na tegoroczne, jedenaste
Dni Radzionkowa. Miejskie świętowanie rozpoczęło się już 20 maja
rozgrywkami turnieju piłki nożnej halowej Ciderfest Cup 2017. Przed nami
kulminacyjne obchody, które odbędą
się w dniach 9-11 czerwca. Na scenie
przed „Karolinką” wystąpią m.in.
kultowy zespół PAPA D. i przebojowy
Zakopower. Wspólne świętowanie
potrwa jednak o wiele dłużej, bo aż
do 25 czerwca!
Zdarzyło się
Zgodnie z niepisaną radzionkowską tradycją,
obchody święta miasta zaczynają się jeszcze
w maju. Pierwsze imprezy już więc za nami.
Inauguracyjne wydarzenia miały wyjątkowo sportowy i kulturalny charakter. W hali
MOSiR 20 maja rozegrano pierwsze mecze
w amatorskim turnieju piłki nożnej o puchar
Farorza. Tego dnia odbyła się też rywalizacja
w skacie. Wieczorową porą Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku przygotowało moc atrakcji w ramach Nocy Muzeów. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć dwa spektakle Młodzieżowe-

Paweł Stasiak z zespołem Papa D. będą gwiazdami sobotniego wieczoru
go Teatru Tańca Współczesnego „Six Limbs
Group”, a także film dokumentalny „Tragedie
Ślązaków” z 1991 roku autorstwa Eweliny Puczek. Z kolei w „Karolince” odbył się koncert
piosenek Agnieszki Osieckiej „Niech no tylko
zakwitną jabłonie”.
Dzień później mieszkańcy licznie pojawili się
w Ogrodzie Botanicznym, gdzie miał miejsce
Dzień Bioróżnorodności (piszemy o tym sze-

rzej wewnątrz numeru). Za nami też już m.in.:
koncert Chóru Mieszanego „Harfa”, Dzień
Zdrowia z licznymi akcjami profilaktycznymi,
ponad pięćsetkilometrowy okolicznościowy
lot gołębi pocztowych z niemieckiej miejscowości Eisleben i gry terenowe „Wrota Czasu
– Powrót Braci” oraz „Wielkie łowy w harcerskiej wiosce” rozegrane w radzionkowskim
ogrodzie botanicznym.
str. 4

Mieszkańcy za metropolią
Radzionków przystąpił do tworzonego związku metropolitalnego, zrzeszającego miasta śląskiej aglomeracji.
4 maja radni pozytywnie zaopiniowali tę decyzję. Za przystąpieniem
do nowo tworzonego związku byli też mieszkańcy, którzy wzięli udział
w konsultacjach społecznych. W ich trakcie oddano 377 głosów, z czego za przystąpieniem Radzionkowa do metropolii opowiedziało się 348
osób, przeciw 19, zaś 10 formularzy wrzuconych do urn było nieważnych.
Przypomnijmy, że ustawę o związku metropolitalnym w województwie
śląskim prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach 4 kwietnia.
Związek ma być zrzeszeniem gmin charakteryzujących się istnieniem
silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów

urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem
przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców. Ma
wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku,
planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. pięcioprocentowy
udział w podatku PIT mieszkańców.
Metropolia do życia powołana zostanie 1 lipca br., a zacznie działać
1 stycznia 2018 r. Za włączeniem do metropolii opowiedzieli się mieszkańcy 41 miast i gmin centralnej części regionu. 29 maja w Katowicach
podpisano uroczysty akt, w imieniu Radzionkowa podpisał go Burmistrz
Gabriel Tobor i Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł. 
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WSZYSTKO
Dla zdrowia
rozmowa z Jackiem Tatarynowiczem
prezesem zarządu Przychodni Lekarskiej Rad-Med Sp. z o.o. w Radzionkowie

W jakiej kondycji znajduje się przychodnia Rad-Med?
Przede wszystkim cieszymy się, że sezon zimowy, który mocno dał
nam się we znaki z powodu dużej liczby pacjentów wymagających
naszej pomocy, jest już za nami. W styczniu nasi lekarze udzielili ponad pięciu tysięcy porad w przychodni i w trakcie wizyt domowych.
To rekordowo duże obłożenie przychodni stwarzało problemy z dostępem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i rodziło trudności z zabezpieczeniem wszystkich potrzeb zdrowotnych chorych. Sytuacja, choć trudna, dzięki wysiłkowi całego personelu medycznego
została jednak opanowana. A jeśli mowa o naszej kondycji, to wspomnieć muszę, że sytuacja finansowa Rad-Medu jest bardzo dobra.
W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy wręcz osiągnięcie zysków,
które zamierzamy przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne.
Czy to oznacza, że mieszkańcy mogą liczyć na poszerzenie oferty placówki?
Naszym celem jest zwiększenie liczby lekarzy specjalistów, którzy
będą współpracowali z przychodnią. Na dzień dzisiejszy nie mamy
jednak możliwości zatrudnienia specjalistów na etat. Współpracujemy z nimi udostępniając gabinety. Ze względu na ograniczone
warunki lokalowe, zakres specjalistycznych usług jest dość skromny
i nie jest objęty finansowaniem ze środków NFZ. Mimo to, staramy
się odpowiadać na potrzeby pacjentów. Uruchomiliśmy poradnię
stomatologiczną, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem
mieszkańców, współpracujemy z ginekologiem, kardiologiem, psychiatrą i psychologiem. Chcemy tę ofertę poszerzyć, ale do tego niezbędne jest powiększenie bazy lokalowej.
Przychodnia będzie więc rozbudowana?
Kiedy w 2013 roku zostałem prezesem Rad-Medu, przygotowaliśmy
z Radą Nadzorczą projekt strategii rozwoju przychodni. Wśród planów było zmodernizowanie budynku przy ul. Gajdasa 1 i dostosowanie go na potrzeby przychodni, co uczyniliśmy, a także wybudowanie
apteki i domu seniora na kolejnych działkach przy ul. Gajdasa, przekazanych na majątek naszej spółki przez gminę. Finansowe analizy wykazały jednak, że koszty tych przedsięwzięć byłyby dla nas zbyt duże,
dlatego sprzedaliśmy działki, co pozwoliło spłacić kredyt inwestycyjny, a także odłożyć pieniądze pod rozbudowę placówki. Z pewnością
wiele osób zastanawia się, co powstanie na sprzedanych gruntach?
Obok przychodni dobiega końca budowa nowoczesnego obiektu usługowego. Wiemy, że znajdzie się w nim m.in. apteka, a także
żłobek i przedszkole. Z kolei na działce przy końcu Gajdasa – bezpośrednio przy kortach tenisowych, inwestor zewnętrzny stworzy dom
seniora. Mimo że nie uczestniczymy w tych przedsięwzięciach, plany
zapisane w naszej strategii zostaną zrealizowane. Co do rozbudowy
naszej placówki, planujemy wybudowanie obok przychodni niewiel-

kiego, parterowego budynku. Będzie mieścić się tam administracja
i archiwum. Zwolnione pomieszczenia biurowe w budynku głównym
przeznaczone zostaną na nowe gabinety lekarskie. Do tej inwestycji
jesteśmy przygotowani – opracowana jest już dokumentacja projektowa nowego obiektu, a także dokumentacja przetargowa. Czekamy
jedynie na zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Z informacji Urzędu Miasta wynika, że nastąpi to
w ciągu kilku miesięcy i w 2018 roku będziemy mogli ruszyć z inwestycją.
Jak kształtuje się kontrakt przychodni z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Dysponujemy wieloletnią umową z NFZ na świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Także kontrakt na długoterminową opiekę pielęgniarską obowiązuje do 2019 roku. W trudniejszej sytuacji jest poradnia ginekologiczna. Aktualny kontrakt kończy
się 30 czerwca. Do tej pory nie uzyskaliśmy z NFZ informacji, co dalej.
Mamy nadzieję, że uda się do końca września przedłużyć obowiązującą umowę. Natomiast od 1 października 2017 roku zacznie funkcjonować nowy projekt sieci szpitali, który zakłada, że część usług
specjalistycznych – w tym ginekologiczno-położniczych – świadczonych w ramach opieki ambulatoryjnej będzie realizowanych przy placówkach szpitalnych. Nie wiemy więc, jak będzie wyglądała sytuacja
poradni po nowym roku. W czerwcu ma być znany pełny wykaz sieci
szpitali i na tej podstawie NFZ określi zapotrzebowanie i ogłosi konkursy na usługi specjalistyczne. Jeśli tylko będziemy mogli wystartować, to oczywiście będziemy starać się pozyskać kontrakt w tym
zakresie.
Dla pacjentów, oprócz wysokiej jakości usług medycznych, ważny jest też wysoki poziom obsługi administracyjnej. Wiem, że
mieszkańcy skarżyli się na jakość obsługi w tym zakresie. Czy
problem został już rozwiązany?
Większość skarg dotyczyła sytuacji konfliktowych związanych z procesem rejestracji do poradni. Aby zniwelować te problemy, przeprowadziliśmy specjalne szkolenie dla średniego personelu poświęcone lepszemu radzeniu sobie ze stresem w trudnych, konfliktowych
sytuacjach. Był to rodzaj całodziennego treningu psychologicznego.
Na bieżąco analizujemy też pojawiające się skargi i staramy się eliminować nieprawidłowe zachowania. Zatrudniliśmy też nową recepcjonistkę w poradni ogólnej. Liczymy, że podjęte działania pozwolą
ograniczyć negatywne opinie i poprawić jakość obsługi już na pierwszym etapie korzystania z naszych usług.
Powróćmy jeszcze na chwilę do rozmowy na temat personelu
zatrudnionego w przychodni. Czy liczba lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jest wystarczająca?
str. 3
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Zapowiedź

Inwestycje w mieście

Spotkanie
z podróżnikami

Przebudowy ulic

Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa oraz Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda” zapraszają w środę 7 czerwca do
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku. Tego dnia obędzie się spotkanie podróżnicze, podczas którego będzie można wysłuchać ciekawych relacji o egzotycznych
wyprawach. Wstęp wolny. 

Raport

Dobrze się tu żyje!
Nie od dziś wiadomo, że Radzionków to miejsce przyjazne
mieszkańcom. Tym razem potwierdziły to wyniki internetowego serwisu. Z raportów rankingu „#siężyje”, przygotowanych na zlecenie serwisu Otodom wynika, że można
tu zrobić wygodne zakupy i skorzystać z dogodnej komunikacji miejskiej.
Nasza gmina, w kategorii małych miast, najwyżej oceniona została pod
kątem miejsca, w którym można zrobić wygodne zakupy. W rankingu
gmin do 50 tys. mieszkańców Radzionków uplasował się na pierwszym
miejscu. Miasto znalazło się też na siódmym miejscu pod względem poziomu zadowolenia z dojazdu do pracy lub szkoły.
Serwis Otodom we współpracy z OLX.pl oraz pod nadzorem merytorycznym PBS Polska przeprowadził we wrześniu i październiku 2016 roku
badania ankietowe na reprezentatywnej grupie 140 tys. mieszkańców
polskich miast, miasteczek i wsi na temat jakości życia w miejscu ich zamieszkania. Ankieterzy pytali respondentów m.in. o to, czy są zadowoleni z tego, jak im się żyje, co sądzą o poziomie bezpieczeństwa w ich
okolicy, czy są zadowoleni z poziomu funkcjonowania infrastruktury.
Raporty i szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie:
www.siezyje.otodom.pl. 
dokończenie ze str. 2
Większość przychodni w kraju, w tym i Rad-Med, skarży się na niewystarczającą liczbę lekarzy internistów i pediatrów. Na tle okolicznych placówek wypadamy jednak całkiem dobrze.
Dysponujemy zespołem pięciu lekarzy pediatrów oraz sześciu lekarzy w poradni ogólnej. To sporo, ale stale przybywa nam nowych
pacjentów. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba zarejestrowanych
w przychodni wzrosła o 140 osób. Na dzień dzisiejszy z naszej oferty
korzysta 8 240 pacjentów, w tym 2 300 dzieci. Przykładowo, według
limitów NFZ, na każdego internistę powinno przypadać maksymalnie 2,5 tysiąca obsługiwanych pacjentów. Aktualnie nasi lekarze te
limity przekraczają, co w czasie sezonu zwiększonej zachorowalności znacznie pogarsza możliwość efektywnej obsługi pacjentów. Jeśli
liczba chętnych chcących skorzystać z oferty naszej przychodni będzie nadal rosnąć, pomyślimy o zawieszeniu możliwości zapisywania
się do przychodni. Póki co, działamy i staramy się odpowiedzieć na
wszystkie oczekiwania pacjentów. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

12 maja Gmina podpisała umowę z wykonawcą robót
budowlanych związanych z przebudową ulicy Śródmiejskiej.
– W ciągu czterech najbliższych miesięcy opracowana zostanie dokumentacja projektowa i przeprowadzone będą wszystkie niezbędne
prace. Warstwa nawierzchni drogi zostanie sfrezowana, a następnie
położona zostanie nakładka z asfaltobetonu na długości 353 metrów
wraz z regulacją pionową urządzeń infrastruktury podziemnej – mówi
Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków. – Koszt inwestycji to ponad 171 tys. zł.
Podpisana została też umowa na budowę chodnika przy ul. Pawlaka (etap I). Plac budowy przekazano 11 maja. W ramach inwestycji
położony zostanie nowy chodnik o długości 52 m. Prace mają trwać
do końca czerwca. Koszt zadania to ponad 14 tys. zł.
Tempa nabrały prace związane z przebudową ulicy 27 Stycznia.
– Na tej drodze wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu. W ramach inwestycji sfrezowano już nawierzchnię ulicy tak,
aby roboty kanalizacyjne mogło przeprowadzić Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – mówi Justyna Misiołek.
Zostaną położone nowe wpusty uliczne ze studzienkami, które
włączone zostaną do budowanego kanału. Inwestor przeprowadzi
również regulację pionową urządzeń podziemnych, wykona nową
nawierzchnię drogi z mas bitumicznych oraz wybuduje chodniki
z kostki betonowej i wymieni krawężniki. Pojawi się też nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 772 tys. zł.
W najbliższym czasie ruszą też prace związane z budową łącznika od
ulicy św. Wojciecha 93 do ulicy Pietrygów. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa planowanego przedsięwzięcia. Na jej podstawie wybudowany zostanie łącznik z kostki
betonowej o długości 240 m i szerokości 2,8 – 4,2 m wraz z regulacją
pionową urządzeń podziemnych. Koszt to ponad 102 tys zł. 

Budowa kolejnego
odcinka obwodnicy
Jedną z ważniejszych miejskich inwestycji jest budowa
nowej obwodnicy. Przedsięwzięcie, ze względu na duże
koszty, podzielone zostało na kilka etapów.
W ostatnich tygodniach ruszyły prace związane z budową pierwszego etapu radzionkowskiej obwodnicy. Aktualnie trwają pomiary
geodezyjne i prace przygotowawcze. W najbliższych tygodniach
przeprowadzone zostaną roboty związane z budową drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu o długości ok. 615 m z dwoma rondami (od ul. Knosały do ul. Sadowej) i połączeniem ul. Sadowej z obwodnicą. Powstanie też nowa ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne
oraz system odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające) wraz z przejściami dla małych zwierząt. Prace mają zakończyć się
do końca listopada br. Koszt inwestycji to ponad 3,9 mln zł. 
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Będzie zabawa, będzie się działo!

Trzydniową zabawę zwieńczy koncert zespołu Zakopower
dokończenie ze str. 1
Dużym zainteresowaniem cieszył się też XII Integracyjny Festyn Rodzinny,
który w tym roku przebiegał pod hasłem „Zdrowo i międzynarodowo”.
3 czerwca na boisku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych odbył się m.in.
pokaz taekwondo, sprzętu straży pożarnej i policji, rozegrane zostały
także zawody strzeleckie (karabinek pneumatyczny). Zabawy integracyjne prowadzili studenci z Portugalii. Było też coś na ząb – potrawy
z Łotwy, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Holandii, a nawet Turcji. Nie zabrakło
występów muzycznych w wykonaniu zespołu Kiersi, Jania Band, Bernadety Kowalskiej. Tego dnia odbyła się także kolejna akcja poboru krwi.
Wydarzy się
A co jeszcze przed nami? Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza od 5 do
9 czerwca na Radzionkowski Tydzień Głośnego Czytania. 7 czerwca ruszy w naszym mieście ósma już edycja Międzynarodowego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek” (szerzej o tym wydarzeniu na stronach „Karolinki”). Żądnych wrażeń zapraszamy 8 czerwca
na strzelnicę sportową na Księżą Górę, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku.
Kulminacyjne obchody Dni Radzionkowa tradycyjnie rozpocznie w piątek 9 czerwca barwny Korowód, który przejdzie ulicami miasta (początek
o godz. 16.30 z ul. Kużaja). Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich
mieszkańców. W pochodzie zobaczymy m.in. przedstawicieli władz miasta, organizacji pozarządowych i uczniów radzionkowskich szkół. Tuż po
przemarszu (ok. 17.30) na skwerze przed LO oraz na scenie przed CK „Karolinka” rozpocznie się festyn szkolny. Młodzież przygotowała występy
artystyczne, gry i zabawy dla dzieci. To jednak nie koniec atrakcji. O 19.00
zrobi się nie tylko kolorowo, ale i międzynarodowo ze względu na uroczystą inaugurację „Fyrtka”. Muzycznie będzie też w Restauracji „Figaro”,
gdzie odbędzie się koncert zespołu Tukej.
Sobotnią zabawę rozpoczną rozgrywki skata sportowego oraz Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie, które zaplanowano na zalewie
w Przeczycach. Z kolei na Księżej Górze odbędą się zawody biegowe
dla dzieci i dorosłych – II Eco Cidry Cross (godz. 11 i 13). Pierwsi artyści
na scenie „Karolinki” pojawią się o godz. 14.00. Będą to wychowankowie
Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w utworach wokalno-instrumentalnych. Następnie wystąpią grupy tańca nowoczesnego działające przy centrum kultury i zespoły biorące udział w „Fyrtku”.
Przed gwiazdą wieczoru, publiczność rozgrzewać będą kapele cieszące
się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu. Będą to grupy Nas

Troje, Kiersi i Gizdy. Wręczone zostaną także nagrody zwycięzcom konkursów zorganizowanych w ramach Dni Radzionkowa. Tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru w minirecitalu wystąpi zwyciężczyni Talentiady 2016 – Oliwia Kopiec. Na zakończenie pierwszego dnia na scenie
pojawi się Paweł Stasiak z zespołem Papa D. Grupa powstała pod nazwą
Papa Dance w 1984 roku w Warszawie. W styczniu 1986 r. wokalistą został Paweł Stasiak. Zespół wylansował wiele przebojów, m.in. „Naj Story”,
„O-la-la”, „Ocean wspomnień”, „Nasz Disneyland” (1. miejsce w głosowaniu publiczności na KFPP w Opolu w 1988 r.), „Kamikaze wróć”, „Nietykalni”, „Bezimienni”, „Będziemy tańczyć”. Pod koniec 2007 r. Papa Dance
zmienił nazwę na Papa D. W 2014 roku z okazji jubileuszu trzydziestolecia
grupy wydana została płyta „Papa Loves Dance”.
Niedzielne świętowanie rozpocznie się zawodami wędkarskimi o Puchar
Burmistrza Miasta Radzionków (start o godz. 7.00 na stawie „Grota” w Suchej Górze). Natomiast w hali MOSiR rozegrany zostanie turniej Funny
Judo i Judo (start o godz. 9.00), a na stadionie „Ruchu” Radzionków zaplanowano rozgrywki juniorów: mecz KS „Ruch” Radzionków – TS „Szombierki” Bytom (godz. 11.00). Tego dnia sceną zawładną rockowe kapele.
Jako pierwsi zabawę rozkręcać będą członkowie zespołu Move Me Tato.
Następnie pojawią się formacje: Full Light i Hengelo. Wystąpią też Frele,
które w lutym br. błyskawicznie zdobyły popularność dzięki coverowi
Adele nagranemu po śląsku. Projekt zdobył ogólnopolski zasięg i rozpisywały się o nim największe media w kraju. Zespół tworzą trzy wokalistki
śpiewające covery znanych, światowych przebojów z autorskimi tekstami w gwarze śląskiej. Gwiazdą wieczoru będzie Zakopower – grupa łącząca tradycyjne góralskie melodie z brzmieniami rocka i jazzu. Zespół
zadebiutował płytą „Music Hal” w 2005 roku. Największym hitem grupy
jest utwór „Boso”, a płyta pod tym samym tytułem pokryła się potrójną
platyną. Zespół występuje w składzie: Sebastian Karpiel-Bułecka (głos,
skrzypce, dudy podhalańskie, fujara słowacka), Bartek Kudasik (głos, altówka, skrzypce), Wojciech Topa (głos, skrzypce), Józef Chyc (głos, basy
podhalańskie), Piotr Rychlec (instrumenty klawiszowe), Bartosz Nazaruk
(głos, perkusja), Kacper Stolarczyk (gitara elektryczna), Michał Trąbski
(gitara basowa), Dominik Trębski (trąbka). Koncert zakończy się widowiskowym pokazem sztucznych ogni.
Huczna kulminacja nie kończy jednak Dni Radzionkowa. W kolejnych
dniach zaplanowano jeszcze kilka ciekawych wydarzeń. 12 czerwca w bibliotece odbędą się warsztaty florystyczne dla dorosłych. 16 czerwca
w restauracji Soprano wystąpi zespół Nas Troje. Z kolei w dniach 17-18
czerwca w Radzionkowie na parkingu przy Parku Handlowym „Cydr” po
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raz pierwszy zagoszczą foodtrucki – restauracje na kółkach, które serwują doskonałe dania na wynos. W menu poszczególnych furgonetek
znajdą się propozycje kuchni z całego świata. 18 czerwca warto wybrać
się też do Farskiego Ogrodu przy parafii pw. św. Wojciecha, gdzie po raz
trzeci odbędzie się Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych. 21 czerwca
w Galerii „Mozaika” zaplanowano wernisaż wystawy (godz. 18.00) prac
artystów z miast partnerskich Radzionkowa, a także dzieł Mirosława
Ogińskiego. Na zakończenie organizatorzy przygotowali imprezy sportowe – 25 czerwca odbędą się zawody w Mini Tenisie, a także finałowe
rozgrywki turnieju piłkarskiego dla dzieci Cider Cup 2017. 

Świętowaliśmy 3 Maja

Szczegółowy harmonogram imprez odbywających się w trakcie
tegorocznych Dni Radzionkowa znaleźć można na plakatach, ulotkach oraz na stronie: www.dniradzionkowa.pl
(ŁK)

Miejskie obchody 3 Maja przy pomniku Powstańców Śląskich

Uroczyste obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz 96. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego odbyły się tradycyjnie na Forum Miejskim na placu
Letochów.
Po mszy świętej ofiarowanej przez radzionkowskich kombatantów,
pod pomnikiem Powstańców Śląskich zebrali się przedstawiciele
samorządu, gminnych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, organizacji działających na terenie Radzionkowa i powiatu tarnogórskiego, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta.
Uroczystości uświetnił wykonany wspólnie przez Parafialną Orkiestrę Dętą oraz chór Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
„Mazurek Dąbrowskiego”. Odegrany został także miejski hejnał. Honorową wartę wystawili żołnierze 330. Kompanii Radiotechnicznej
Sił Powietrznych z Radzionkowa, członkowie 17. Radzionkowskiej
Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, a także harcerki z 12. Drużyny
Harcerskiej „Oręż”. Na zakończenie „wiązankę okolicznościową” wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza.
Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR”. 

Z wizytą w Serocku
Partnerskie miasto Radzionkowa – Serock obchodzi
w tym roku sześćsetlecie uzyskania praw miejskich oraz
rocznicę nadania mu patronatu św. Wojciecha.
W uroczystościach, które odbyły się 29 kwietnia, wzięła udział delegacja z Radzionkowa, m.in. przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł, radny Marek Wilczek i sekretarz Rudolf Sobczyk. Wśród gości
byli też przedstawiciele pozostałych partnerskich miast: Dzierżoniowa, litewskiego Ignalina, czeskiego Lanskrouna, włoskiego Celleno
i węgierskiego Balatonalmadi.
– Uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Miejskiej, a także sadzeniu w parku miejskim jednego z sześciuset drzew. Byliśmy świadkami
umieszczenia na serockim rynku Kapsuły Czasu, w której 16 delegacji
reprezentujących środowiska oświatowe, seniorów, jednostki samorządowe – złożyło pamiątki dla przyszłych mieszkańców Serocka. Umieszczono w niej listy, fotografie, karty z kronik, statuty, uchwały, przesłania,
medale, które w 1100 urodziny św. Wojciecha, przypadające w 2056 roku,
odkryją przyszli mieszkańcy Serocka. Braliśmy udział także w otwarciu
multimedialnego muzeum poświęconego historii miasta – mówi Rudolf
Sobczyk. 

6

Kurier RADZIONKOWSKI >> MAJ – CZERWIEC 2017

Akademia Edukacji Ekologicznej

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Debata o niskiej emisji

Dzień Bioróżnorodności

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął
uchwałę antysmogową. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września br. na terenie całego regionu.
Uchwała wyklucza stosowanie węgla brunatnego,
mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.
Nowe przepisy wprowadzają też regulacje dotyczące instalacji
grzewczych wyprodukowanych po 1 września tego roku. Zgodnie
z nowymi zapisami, muszą posiadać kotły minimum klasy V. Uchwała zawiera również harmonogram wymiany kotłów klas niższych
w przydomowych kotłowniach. Graniczną datą użytkowania dla kotłów III i IV klasy jest rok 2027. Zapisy uchwały stanowiły punkt wyjścia
do dyskusji, jaka odbyła się 11 maja w trakcie XXXII spotkania Akademii Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie. Spotkanie miało formułę
prezentacji stanowisk ekspertów. W dyskusji, którą moderowała Teresa Bryś-Szczygieł – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków
Ekologii „Zielona Ziemia”, wzięli udział: senator RP Andrzej Misiołek,
radna Sejmiku Województwa Śląskiego Halina Bieda, przedstawicielka Polskiej Grupy Górniczej Krystyna Włodarczyk, przewodniczący Rady Miasta Radzionków Dariusz Wysypoł, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami w Piekarach
Śląskich Stanisław Jarząbek, radny Rady Miasta Rudy Śląskiej Sławomir Ochliński, przedstawiciel Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego
Krzysztof Olszak i ekspert Polskiej Izby Ekologii Wojciech Główkowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów Radzionkowa i Bytomia, nauczyciele, koordynatorzy Programu „Moje Czyste
Miasto”, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radzionkowskie
koło PiS i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”. 
Teresa Bryś-Szczygieł

Skorzystaj z 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 28-29 czerwca br. (śr.-czw.)
w godz. 10.00-17.00 oraz 30 czerwca br. (pt.) w godz. 8.30-15.30. Mammobus zostanie podstawiony na parking przy Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie (pl. Jana Pawła II 2). Badania będą odbywać
się bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy zabrać ze sobą dowód
osobisty oraz zdjęcia z poprzedniego badania. 
Bezpłatne badanie przysługuje co dwa lata. Dodatkowe informacje: 32 278 98 96.

Od siedemnastu lat 22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności (International Day for
Biological Diversity) ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ. Tegorocznym obchodom towarzyszyło
hasło: „Bioróżnorodność jako warunek dobrobytu oraz
źródło utrzymania”. W naszym ogrodzie obchody odbyły
się w niedzielę 21 maja.
Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego
organizacji, czyli zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów.
Bioróżnorodność (lub inaczej różnorodność biologiczna) ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących
życie w biosferze. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi, nie byłoby także
człowieka jako gatunku. Niestety, nigdy wcześniej bioróżnorodność nie
kurczyła się tak szybko, jak obecnie. Stąd tak ważna jest edukacja i działania mające na celu jej ochronę. O tym, między innymi, mogliśmy rozmawiać na Księżej Górze.
Impreza wystartowała w samo południe. Zgromadzona w auli Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej publiczność wysłuchała interesujących
prelekcji – o ostatniej niemal parze żubrów, która odbudowała obecnie istniejącą populację tego gatunku oraz o niezwykle różnorodnej
i bogatej przyrodzie sąsiednich Piekar Śląskich. Tego dnia można było
wziąć udział w terenowych warsztatach o płazach, z których skorzystała
spora grupa zainteresowanych. A na tych, którzy odwiedzili ogród po
raz pierwszy, czekał przewodnik. Sporo atrakcji przygotowano specjalnie z myślą o dzieciach. Były to między innymi warsztaty laboratoryjne,
podczas których sprawdzano, jakie kolory kryją się w liściach, warsztaty
mikroskopowe pokazujące bioróżnorodność stworzeń w skali mikro oraz
stoisko pszczelarza, gdzie można było dowiedzieć się o roli zapylaczy
w utrzymywaniu wysokiej różnorodności biologicznej. Imprezie towarzyszyły również lżejsze zajęcia – wykonywanie ptaszków z włóczki, pokaz
pracy florystek, sadzenie roślin oraz wykonywanie drewnianych zwierzątek. Najmłodsi (ale nie tylko) z zapałem malowali gipsowe figurki owadów,
a podsumowaniem był quiz wiedzy przyrodniczej. Harcerze przygotowali
i przeprowadzili grę terenową, a grupa Cidry Lotajom zorganizowała
strefę aktywności sportowej. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych oraz
kiermaszu z rękodziełem i tematyką prozdrowotną. A że pogoda dopisała, to obchody święta można zaliczyć do bardzo udanych. Tych, którzy
nie mogli przybyć, zapraszamy we wrześniu na Dożynki.
***
Z inicjatywy Śląskiego Ogrodu Botanicznego rusza w Radzionkowie
Klub Mam.
Na bezpłatne spotkania w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy
ul. Księżogórskiej 90a serdecznie zapraszamy mamy wraz z dziećmi.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 czerwca o godz. 11.30. Prowadzącą
będzie Aleksandra Gabor (MamOla), która z sukcesem prowadzi Klub
Chorzowskich Mam. 
Julia Góra
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Innowacyjny
Tech Park

Nowoczesne laboratorium oraz showroom, w którym znajduje się ekspozycja produktów i rozwiązań
oświetleniowych – to główne części nowoczesnego
Tech Parku, który przy ulicy Władysława Sikorskiego
wybudowała firma Kanlux.
Mające siedzibę w Radzionkowie przedsiębiorstwo jest producentem rozwiązań sektora oświetleniowego. Firma ma dziewięć zagranicznych oddziałów i zatrudnia 300 osób.
Istnieje od 30 lat, jednak największy rozwój zakładu przypada na
ostatnie siedem. Tech Park to centrum biurowo-laboratoryjne.
Showroom, w którym znajdują się ekspozycje produktów, podzielono na dwie części. W Strefie „Pro” pokazane zostały towary dla
inwestorów. W drugiej – „Home”, można zobaczyć propozycje rozwiązań – głównie do wnętrz mieszkalnych. Wszystkie produkty testowane są w nowoczesnym laboratorium.
Tech Park to miejsce, które będzie „mózgiem” firmy. Pracownicy
będą się tutaj dzielić pomysłami, inicjować współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami oraz zapraszać klientów.
Za projekt odpowiadała Medusa Group. Na cele budowy zaadaptowano dawną stołówkę wojskową. W zdecydowanej części ją przebudowano, jednak udało się zatrzymać niektóre stare elementy
architektoniczne. Budynek, dzięki ciekawym rozwiązaniom projektowym, nabrał zupełnie nowego charakteru.
To nie koniec inwestycji Kanlux’u w Radzionkowie. Za kilka miesięcy
w mieście ma zostać otwarta fabryka, w której będą produkowane
oprawy oświetleniowe, projektowane w Polsce. 

Crux Adalberti
przyznane

Nagrodę Honorową Crux Adalberti I stopnia z rąk
burmistrza miasta Radzionków Gabriela Tobora oraz
przewodniczącego Rady Miasta Radzionków Dariusza
Wysypoła odebrał 4 maja Grzegorz Sosinka. Uroczystość odbyła się w trakcie sesji Rady Miasta.
Nagroda przyznana została za bohaterski czyn pana Grzegorza.
14 października 2016 roku, narażając własne życie i zdrowie, wykazał
się niezwykłą odwagą, ratując Piotra Mateję, którego podczas prac
w warsztacie samochodowym objął ogień powstały z samozapłonu
oparów benzyny. Zdaniem świadków zdarzenia oraz lekarzy, szybka
reakcja pana Sosinki w sposób jednoznaczny przyczyniła się do uratowania życia właścicielowi zakładu. Za ten właśnie bohaterski czyn
radzionkowscy radni, po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody, jednomyślnie przyznali Panu Grzegorzowi Crux Adalberti. 

Zapowiedź

Lato w mieście

Rączka w Ogrodzie
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 24 kwietnia
odwiedził wyjątkowy gość. Był nim Remigiusz Rączka,
znany kucharz, autor programu „Rączka gotuje”, emitowanego w TVP Katowice.
Regionalną Stację Edukacji Ekologicznej, w której na co dzień odbywają się warsztaty i prelekcje przyrodnicze, Remigiusz Rączka zamienił w kuchnię pełną kolorów i wspaniałych zapachów. Kucharz przygotował: szpajzę cytrynową (tradycyjny śląski deser z kurzych jaj),
kurczaka w pokrzywach, kolorowe szarpańce i jarmuż na gęsto.
Odcinek programu nagrywany w Śląskim Ogrodzie Botanicznym można było obejrzeć w TVP Katowice 6 maja, a obecnie w internecie. 

Akcja „Lato w mieście” jest propozycją dla najmłodszych, którzy wakacyjne miesiące spędzą w mieście.
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. Więcej na: www.radzionkow.pl. 
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Zapraszamy
do kina
Dudi: cała naprzód
Pełna humoru i szalonych przygód
podwodna odyseja małej ośmiorniczki i jej opływowych przyjaciół. Jest rok
2100. Poziom oceanów podniósł się na
tyle, że ludzkość opuściła Ziemię. Teraz gospodarzami naszej planety są
wszelkie wodne istoty.
17 czerwca, godz. 16.00, bilety: 12 zł

Gwiazdy
Posiadający polsko-niemieckie korzenie Jan Banaś (Mateusz Kościukiewicz)
dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego
największą pasją jest piłka, a największym rywalem... oddany kumpel Ginter (Sebastian Fabijański). Z czasem
rywalizacja przyjaciół przenosi się
z podwórka na stadiony śląskich klubów – Polonii Bytom i Górnika Zabrze.
17 czerwca, godz. 18.00, bilety: 12 zł

POD CHMURKĄ
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas przy
dobrym filmie, ale równocześnie chcą
korzystać z dobrej pogody na świeżym
powietrzu. Już od czerwca ruszamy z kinem plenerowym „pod chmurką” na terenie przy Centrum Kultury „Karolinka”.
Zaplanowano pięć czwartkowych seansów: 29 czerwca, 6 lipca, 27 lipca, 3 sierpnia i 24 sierpnia. Wakacyjne spotkania
z filmem będą rozpoczynać się w godzinach wieczornych (około godziny 20.00)
i wyświetlone zostaną trzy pozycje wybrane przez zgromadzonych widzów.
Szczegółowe informacje dostępne
będą na stronie: karolinka.art.pl Zapraszamy już dziś. Wstęp wolny.

FestiwaL
Dziecięcych
Zespołów
Folklorystycznych
Po długim oczekiwaniu, możemy
z dumą poinformować, że VIII edycja
Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
„Fyrtek” odbędzie się w dniach od
7 do 14 czerwca br. Tegoroczna edycja jest o tyle wyjątkowa, że nie tylko
zorganizowana po trzyletniej przerwie, ale przede wszystkim dlatego,
że wpisuje się w główne obchody
XI Dni Radzionkowa. Zespoły, któ-

re zaszczycą nas swoją obecnością,
zaprezentują swoje umiejętności na
scenie głównej.
Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu odbędzie się 9 czerwca o godz. 19.00 na
scenie przed budynkiem „Karolinki”,
natomiast zupełnie inny repertuar
artystyczny zostanie zaprezentowany dzień później, 10 czerwca. W programie (poza występami grup tańca
nowoczesnego, trenującymi na co
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Festiwal „Fyrtek” po raz pierwszy
został zorganizowany w 1999 r. Od
tego czasu systematycznie odbywał
się co dwa lata, na przełomie maja
i czerwca. W każdej edycji festiwalu
bierze udział kilka zespołów zagranicznych, Zespół Pieśni i Tańca „Mały

Śląsk” działający w radzionkowskim
Centrum Kultury „Karolinka” – jako
gospodarz festiwalu oraz inne polskie zespoły folklorystyczne, taneczne i wokalne. Do tej pory, w siedmiu
edycjach festiwalu brały udział zespoły z Białorusi, Chorwacji, Litwy,
Słowacji, Włoch, Finlandii, Bułgarii,
Estonii, Niemiec, Ukrainy, Węgier,
Rosji, Czech i Rumunii. Ideą „Fyrtka”
jest wzajemne poznawanie w duchu

integracji poprzez kulturę ludową,
a także chęć pokazania piękna odmiennych kultur.
W tym roku swój przyjazd potwierdziły zespoły: „Mermisi” z Gruzji,
„Maticiarik” ze Słowacji, Zespół
Tańca Ludowego Perła Warmii oraz
– oczywiście – gospodarz i chluba
Centrum Kultury „Karolinka” – Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.

fot.: Kortez (facebook.com) / latajacykowal.pl

dzień w „Karolince”) od godziny 15.15
uwzględniono występy ludowe. Liczymy zatem na Państwa obecność.
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Forum oświatowe

PISZĄ
DO KURIERA

Najlepsi w matematycznych
potyczkach!
24 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w VIII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym.

16 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste podsumowanie
XII Tarnogórskiego Forum Oświatowego.
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie zdobył
ex aequo z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej pierwsze
miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko na targach edukacyjnych. Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych prześcigali się w pomysłach, aby jak najatrakcyjniej przedstawić gimnazjalistom ofertę edukacyjną swojej placówki. Walory estetyczne,
oryginalność, jakość przygotowanych materiałów promocyjnych
i sposób promocji wizerunku szkoły to kryteria, jakimi kierowała
się komisja wybierająca najciekawsze stoisko wystawowe.

Do tegorocznych zmagań matematycznych przystąpiło 110 uczniów
z Radzionkowa, Bytomia, Piekar Śląskich i Świerklańca. Konkurs odbył
się w pięciu kategoriach wiekowych, a uczestnicy mieli do rozwiązania
sześć zadań przygotowanych przez Komisję Konkursową. Uczniowie
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w kategorii od II do IV klasy szkoły ponadgimnazjalnej okazali się najlepsi!
Gabriel Duda zajął I miejsce, a Dawid Ulfik – II miejsce. Na trzecim
miejscu uplasowała się Izabella Słota z radzionkowskiego LO. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych!
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Radzionków, dziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Ewa Mann

To już ostatni dzwonek

Podczas podsumowania Forum Oświatowego przedstawiono także działalność Powiatowej Reprezentacji Młodzieży, którą tworzą
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Celem jej działania jest m.in.
integracja uczniów, stwarzanie młodzieży możliwości rozwoju zainteresowań oraz wspólne rozwiązywanie dotyczących jej problemów. Za zaangażowanie w prowadzenie Powiatowej Reprezentacji
Młodzieży podziękowania otrzymali jej opiekunowie. 
Ewa Mann

Centrum kariery młodych
Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzionkowie pomaga
odnaleźć się na rynku pracy młodym ludziom. Przyjmuje także oferty zatrudnienia od pracodawców. Biuro
mieści się w budynku na ulicy Kużaja 19.
Pracę mogą znaleźć tu osoby od 15. roku życia, także niepełnosprawni. Dysponujemy ofertami zatrudnienia dla szukających stałego zajęcia, krótkoterminowego czy sezonowego, z doświadczeniem i bez doświadczenia zawodowego.
Co ważne, aby skorzystać z usług MCK, nie trzeba mieć statusu
osoby bezrobotnej potwierdzonego przez urząd pracy. Wystarczy
wypełnić krótką ankietę. Dzięki niej przez cały rok można korzystać
z ofert pracy, a także doradztwa: pomagamy dopasować ofertę pracy do oczekiwań poszukującego z uwzględnieniem jego wymagań
i kwalifikacji.
Oferty pracy udostępniamy w biurze, ale również promujemy je
na stronie www.mbp.ohp.pl, dzięki czemu pracodawcy mają pewność, że ich oferta trafi do zainteresowanych. Udzielamy informacji
o aktualnej sytuacji na rynku pracy i możliwościach podnoszenia
kwalifikacji. W biurze, oprócz pośrednika pracy, działa doradca zawodowy. 
Zapraszamy do kontaktu osobistego, poprzez e-mail:
mckradzionkow@wp.pl, telefonicznie: 32 388-71-46.

28 kwietnia br. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów.
Dyrektor szkoły Mariusz Sroka pogratulował wszystkim absolwentom oraz życzył powodzenia na egzaminach maturalnych. Następnie wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, nagrody książkowe oraz medale za sportowe osiągnięcia.
Najlepszym absolwentem roku szkolnego 2016/2017 został uczeń
klasy IVa Gabriel Duda.
Na uroczystą akademię zostali również zaproszeni rodzice, którym
dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne. Mury szkoły opuścili absolwenci klasy IVa kształcący się w zawodach technik eksploatacji
portów i terminali oraz technik elektryk i klasy IVb, którzy zdobyli
tytuły technika górnictwa podziemnego oraz technika hotelarstwa.
Kierunki te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży z pobliskich gimnazjów. To był dzień pełen wspomnień oraz wrażeń. Z pewnością zapadnie na długo w pamięci tegorocznych abiturientów. 
Ewa Mann

INFORMACJA

UCHWAŁY RADY MIASTA
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Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2017 roku na XXXIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę:
1. Uchwałę Nr XXXIII/281/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzionków, dotyczących wejścia Miasta Radzionków do tworzonego związku metropolitalnego.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2017 roku na XXXIV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę Nr XXXIII/282/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
Uchwałę Nr XXXIV/283/2017w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
Uchwałę Nr XXXIV/284/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy;
Uchwałę Nr XXXIV/285/2017 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
Uchwałę Nr XXXIV/286/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radzionkowie;
6. Uchwałę Nr XXXIV/287/2017 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 4 maja 2017 roku na XXXV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę:
1. Uchwałę Nr XXXV/288/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Radzionków w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
Informuję, iż w dniu 25 maja 2017 roku na XXXVI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.	Uchwałę Nr XXXVI/289/2017 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków;
2.	Uchwałę Nr XXXVI/290/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025;
3.	Uchwałę Nr XXXVI/291/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.;
4.	Uchwałę Nr XXXVI/292/2017 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5.	Uchwałę Nr XXXVI/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6.	Uchwałę Nr XXXVI/294/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

XII Przedszkolny Festiwal Ekologiczny

10 maja br. w sali widowiskowej Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się dwunasta edycja Przedszkolnego
Festiwalu Ekologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona
Ziemia”.
Do Radzionkowa przyjechały dzieci z Bytomia, Tarnowskich Gór,
Wieszowy, Piekar Śląskich i Rudy Śląskiej. Najmłodsi z 20 placówek
przedszkolnych zaprezentowali się w dziesięciominutowych formach scenicznych oraz przygotowali prace plastyczno-techniczne
o tematyce ekologicznej. Wspólną zabawę poprowadziła Bernadeta Kowalska z zespołem.
Głównym celem wydarzenia jest kształtowanie postaw przyjaznych
środowisku. Tegoroczne hasło festiwalu brzmiało „Królestwo przy-

rody – magia świata wokół nas”. Wszyscy mali ekolodzy zostali nagrodzeni nie tylko wielkimi brawami, ale również nagrodami rzeczowymi
i słodyczami. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy występ otrzymało
przedstawienie „W krainie króla Barwinka” z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” z Radzionkowa, a w kategorii najlepsza praca plastyczna wygrało radzionkowskie Przedszkole nr 2.
– Każdego roku podczas festiwalu otrzymuję olbrzymią dawkę dobrej
energii i wiary w to, że wrażliwość, jaką obudzimy w naszych dzieciach
zaprocentuje w przyszłości upowszechnieniem odpowiedzialnych postaw
wobec środowiska. Rozumienia przyrody i chęci dbania o nią, warto uczyć
już najmłodsze dzieci po to, aby jako dorośli nie byli obojętni na wszelkie
przejawy bezmyślnego i niepotrzebnego okaleczania natury – mówi Teresa Bryś-Szczygieł, inicjatorka festiwalu i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”.
W ciągu dwunastu lat trwania festiwalu wystąpiło ponad dwa tysiące
przedszkolaków w ponad stu małych formach scenicznych przygotowywanych przez zespół nauczycieli i wychowawców.
Festiwal odbył się pod patronatem honorowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora, starosty tarnogórskiego
Krystyny Kosmali, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli, prezydenta
Piekar Śląskich Sławy Umińskiej-Duraj. Współorganizatorami wydarzenia były: Zespół Oświaty Zdrowotnej z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej z Bytomia i Centrum Kultury „Karolinka”.
Całość festiwalowych zmagań rejestrowała Telewizja Sfera i można
je zobaczyć pod adresem www.lajfytv.pl/archiwum/129/festiwalekologiczny. 
Teresa Bryś-Szczygieł

12

Kurier RADZIONKOWSKI >> MAJ – CZERWIEC 2017

Dzień Otwarty w LO

PISZĄ
DO KURIERA

Nocne podchody w szkole

Najważniejsze w edukacji jest wspomaganie dziecka
w jego całościowym rozwoju. Wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, zdobywanie wiedzy, rozwijanie
umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennym
życiu, to główne kierunki naszych działań.
24 kwietnia odbył się Dzień Otwarty naszego liceum.
Jak co roku, pojawiło się bardzo dużo gimnazjalistów.
W organizację wydarzenia włączyli się wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele.
Na rozpoczęcie uczniowie z kółka teatralnego przygotowali występ rozrywkowy, wprawiając wszystkich w dobry nastrój. Po przywitaniu gimnazjalistów, nadeszła pora na dalsze kroki. Uczniowie
zajmujący się oprowadzaniem gości mieli za zadanie pokazać im
wszystkie zakątki szkoły. Nasi goście zwiedzili m.in. utworzone
w piwnicach liceum Muzeum PRL-u. Mogli tam zobaczyć nie tylko historyczne przedmioty codziennego użytku i mundury, ale
również posłuchać wykładu naszego historyka – Marka Minasa,
który z entuzjazmem opowiadał o życiu w tamtych czasach. Obok
muzeum licealiści stworzyli gabinet strachu, który idealnie korespondował z klimatem minionych czasów. Była również okazja do
sprawdzenia się w laboratorium chemicznym czy turnieju sportowym. W sali SurvivoRomana można było wczuć się w leśny klimat,
pobawić się z psem Leonem – pupilem pana Romana Holewy oraz
rozkoszować się smakiem zupy pomidorowej i żurku. W pracowni
multimedialnej przygotowano prezentację na temat liceum. Ciekawym punktem była sala poświęcona „Alicji z Krainy Czarów”. Już od
samego wejścia do „krainy fantazji” goście byli zaciekawieni czekającymi na nich atrakcjami. Dzień otwarty nie mógł się odbyć bez
Galerii Sztuki, czyli wystawy prac plastycznych naszych uczniów
oraz Kawiarenki Literackiej. W liceum zagościło też stanowisko Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.
Gimnazjalistom dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz zabawę! Przyszłych licealistów serdecznie zapraszamy do naszego LO,
a klasy drugie do wzięcia udziału w naszych dniach otwartych już
za rok! Zapraszamy również do odwiedzenia szkolnego Facebook’a,
snapchat’a: lo_radzionkow oraz strony internetowej, gdzie znajduje się fotograficzna relacja z wydarzenia. Wszystkim zaangażowanym w organizację dnia otwartego bardzo dziękujemy. 
Katarzyna Siwy, IB

Zaproponowaliśmy szóstoklasistom nietypową formę nauki poprzez
zabawę: nocne podchody w szkole. Uczniowie, kierując się instrukcją,
uzbrojeni w latarki i miarki do mierzenia, wyruszali w ekipach dwuosobowych w ciemne czeluści naszej szkoły. Liczyły się spryt i spostrzegawczość, wiedza ogólna, orientacja w terenie, szybkość i przede
wszystkim poprawność wykonanych poleceń. Zadania dotyczyły matematyki, przyrody i literatury, np. podaj iloczyn liczby krzeseł i stolików, oblicz pole powierzchni biurka nauczyciela, numer wskazanej
sali pomnóż przez liczbę kwiatów, znajdź wskazany rzeczownik i odmień go przez przypadki. Uczniowie wspaniale wykonali zadania. 
Justyna Kozłowska, SP nr 2

Lider praktyk zawodowych
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie jest liderem w powiecie w realizacji zagranicznych
szkoleń i praktyk uczniów.
W ostatnim czasie kolejna aplikacja do udziału w Programie Erasmus+
Kształcenie i szkolenie zawodowe zakończyła się sukcesem. Projekt
„Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” będzie realizowany
w latach 2017-2018. Dzięki dofinansowaniu, 40 uczniów odbędzie praktyki w przedsiębiorstwach Irlandii Północnej. Wieloletnia współpraca
z partnerem zagranicznym przekłada się na wysoką jakość wszystkich działań w ramach projektu. Uczniowie kształcący się w zawodzie
technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa będą
mogli zdobywać praktyczne doświadczenia i podwyższać umiejętności językowe w międzynarodowym środowisku. Dodatkowo nawiążą nowe kontakty z osobami kształcącymi się zagranicą. Projekt
zawiera niestandardowe rozwiązania. Nieocenione będą możliwości
rozszerzenia kompetencji międzykulturowych, społecznych i organizacyjnych. Miesięczny staż to szansa na lepszy start na rynku pracy
i budowanie interesującej ścieżki zawodowej. 
Ewa Mann

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
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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.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Ciderplas rozstrzygnięty!

Stało się! Po kilku
miesiącach ciężkich, siatkarskich
zmagań, siódma
edycja Amatorskiej
Ligi Siatkówki
Ciderplas dobiegła
końca!
8 kwietnia, hala MOSiR-u wypełniła się po brzegi kibicami, rodzinami i przyjaciółmi zawodników, którzy przygotowywali się do finałowych pojedynków. Po ponad ośmiu godzinach zaciętych zmagań
pod siatką, udało się wyłonić zwycięzców. Wśród panów, mistrzostwo
Ciderplas 2017 wywalczył zespół Kadra Bobrek Bytom, wyprzedzając
Lasowice oraz Latające Gwoździe – zdobywców brązowych medali. Mistrzyniami w rozgrywkach kobiet zostały zawodniczki drużyny
Awaria, za którymi uplasowały się reprezentantki zespołu FC Po Nalewce i Diamonds Tychy.
Nie zabrakło tradycyjnego konkursu „wbijania gwoździ”. Najlepszy
okazał się Łukasz Kobylski z zespołu Helenka.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział, a kibicom za żywiołowy doping na każdym meczu. Już teraz zapraszamy do przyszłorocznej edycji naszej ligi. 

Marszobieg za nami
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Pod siatką
20 zespołów, prawie
sześć godzin rywalizacji
i mnóstwo emocji – tak
w skrócie wyglądał Turniej Siatkówki Mikstów,
który w hali radzionkowskiego MOSiR-u
odbył się 13 maja.
Do zawodów przystąpiły pary z całego województwa. Wśród nich
nie zabrakło uczestników zakończonej niedawno Amatorskiej Ligi
Siatkówki Ciderplas.
Cały turniej przebiegał na wysokim poziomie. W spotkaniu o trzecie miejsce po przeciwnych stronach siatki stanęli: Kamila Toborek
i Kamil Królikowski kontra Anna Jarzombek i Michał Barłoga. To właśnie ci drudzy, po niezwykle zaciętym pojedynku, mogli się cieszyć
z brązowych medali. Finał dostarczył jeszcze więcej emocji. Przeciwko sobie stanęły pary Magdalena Orzeszek i Łukasz Kobylski
kontra Beata Badaczewska i Mateusz Król. Warto zaznaczyć, że obie
panie to… siostry. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, była to
niemal walka punkt za punkt. Ten najważniejszy zdobyli jednak
Magdalena i Łukasz, którzy odebrali złote medale. Gratulujemy! 

Zapowiedzi

Żeglarze na start
Brak dostępu do morza nie przeszkadza w organizacji Mistrzostw Radzionkowa w żeglarstwie. 10 czerwca na zalewie
w Przeczycach stawi się 15 załóg. Ich cel będzie prosty: jak najszybciej dopłynąć do mety. Liczymy, że w tym roku dopisze nam żeglarska fortuna i wiatr będzie dmuchał w żagle jak najmocniej.
Zapraszamy do kibicowania! 

Popłyną po mistrzostwo

Po raz trzeci uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z okolicznych miast wzięli udział w marszobiegu sprawnościowo-obronnym, przygotowanym przez
radzionkowski MOSiR oraz 17. Radzionkowską Drużynę
Piechoty Zmechanizowanej.
19 maja pięcioosobowe drużyny miały do pokonania trasę wyznaczoną
w księżogórskim parku. Ekipy wyruszały w dziesięciominutowych odstępach i przy pomocy przygotowanych mapek przemieszczały się wyznaczoną trasą, na której ukrytych zostało 10 punktów z zadaniami do
wykonania. Młodzież musiała zmierzyć się m.in. z biegiem w maskach
przeciwgazowych, toczeniem opony, przesyłaniem hasła za pomocą
alfabetu Morse’a, strzelaniem, rzutem do celu granatem, szukaniem
„skarbu”. Wśród szkół podstawowych wygrali uczniowie z SP nr 1 w Radzionkowie, a wśród gimnazjów Gimnazjum w Brynku. Wszystkim gratulujemy oraz dziękujemy za wspólną zabawę. 

Zawody o mistrzostwo Radzionkowa w pływaniu odbędą się
w tym roku 5 sierpnia na obiektach Księżej Góry. Liczymy, że tegoroczna aura będzie nieco bardziej sprzyjająca niż rok wcześniej,
kiedy pływacy rywalizowali w temperaturze… 18 stopni Celsjusza.
Wtedy jednak nienajlepsza pogoda nie odstraszyła zawodników,
którzy dostarczyli kibicom wielu emocji. Czy w tym roku będzie
podobnie? Przekonamy się już niebawem! Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów na kąpielisku. 

Siatkarskie wakacje
W tegoroczne wakacje, jak zwykle, zaprosimy drużyny do rywalizacji w siatkówce plażowej. „Na pierwszy ogień”, przeciwko
sobie staną miksty, czyli pary damsko-męskie. Turniej odbędzie
się 22 lipca na boisku na Księżej Górze. Zawody będą miały rangę
Otwartych Mistrzostw Śląska, co zapewne przyciągnie wiele silnych zespołów.
Zapraszamy do udziału! Zapisywać można się mailowo: biuro@mosirek.pl. Więcej informacji na stronie internetowej mosir.radzionkow.pl. 
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MKS „Sokół” Radzionków

SZCZĘŚLIWA trzynastka
Kurz po ostatnich meczach ligowych dawno
opadł na parkiet, drużyna trenuje już do
nowego sezonu. 11 maja na wniosek prezesa
klubu Tomasza Stchlerowskiego podczas
Walnego Zebrania Członków MKS „Sokół”
Radzionków podjęto uchwałę w sprawie uhonorowania Jolanty Schafer z Radzionkowa.
W uznaniu zasług dla klubu i wieloletniego reprezentowania jego barw, Walne Zebranie Członków
postanowiło zastrzec dla Jolanty Schafer numer „13”
na strojach meczowych seniorskiej drużyny, uznając, iż występowanie w barwach klubu z nr 13 jest jej
wyłącznym przywilejem.
– Jest to pierwsza taka decyzja w dziejach naszego klubu. Warto wspomnieć, iż Jola od początku jest z naszą
drużyną. Ogrom jej sportowych zasług, zaangażowanie w życie zespołu, godne i sportowe reprezentowanie
naszego miasta jest tak duże, że mógłbym długo wymieniać. Cieszę się, że mój wniosek został jednogłośnie
przyjęty. Bardzo dziękuję Joli za wiele lat poświęconych
dla Radzionkowa – mówi Tomasz Stchlerowski, prezes MKS „Sokół” Radzionków.
– O Joli mogę mówić tylko w superlatywach. Zawsze
miała pewne miejsce w wyjściowym składzie, była silnym punktem zarówno w polu, jak i przy siatce. Wiedziałem, że gdy uda nam się awansować do drugiej ligi,
to z czasem rola Joli zmieni się z przyjmującej na libero.
Numer na koszulce wybrała, gdy zakupiliśmy pierwszy komplet koszulek. Zakręcona na siatkówkę jest do
tego stopnia, że trenując w klubie trzy razy w tygodniu,
grając w meczach ligowych, uczestniczyła w meczach
męskiej ligi amatorskiej siatkówki, będąc jej mocnym
punktem i twardym zawodnikiem. Jest w „Sokole”
od początku powstania sekcji piłki siatkowej, grając
i trenując na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, którego jest
absolwentką. Pracowita, wytrwała, obowiązkowa. Na
szczęście jej historia jeszcze się nie kończy i miło będzie
patrzeć dalej na jej grę w drużynie – podkreśla Bogdan Gałęziok, pierwszy trener drużyny. 

Tenisowe sukcesy

rozmowa z Jolantą Schafer
zawodniczką MKS „Sokół” Radzionków
Jak trafiłaś do „Sokoła” Radzionków?
Do „Sokoła” trafiłam trochę przez przypadek. Starsza siostra zabrała mnie na swój
szkolny SKS. Traf chciał, że akurat jej drużyna rozgrywała w tym dniu sparing z „Sokołem” prowadzonym przez Bogdana Gałęzioka. To właśnie on zaprosił mnie na trening
i dzięki niemu tak naprawdę pokochałam siatkówkę. Od tamtego zdarzenia minęło
czternaście lat.
Czy coś wyjątkowo utkwiło Ci w pamięci?
Wszystkie te lata wspominam bardzo dobrze. Obóz w Sianożętach, wyjazdy na turnieje do Kampflinfort, sezon, w którym walczyliśmy o awans do drugiej ligi, mecze, turnieje, które zdawały się nie mieć końca... No i ostatni mój sezon 15/16, w którym miałam
okazję grać na nowej dla mnie pozycji libero. Naprawdę dużo się działo.
Który mecz w swojej karierze uważasz za najtrudniejszy?
Rozegrałam ich dość dużo i ciężko wymienić jeden, ale dobrze wspominam trzecioligowe spotkania przeciwko Silesii. Zagraliśmy z nimi pięciokrotnie (cztery porażki i jedno zwycięstwo). Zawsze tym meczom towarzyszyło dużo emocji i były rozgrywane na
fajnym poziomie. Trudnym przeciwnikiem były również zawodniczki z Gliwic. Pamiętam, że udało nam się ugrać dwa sety, a takie rzeczy cieszyły, bo był to zespół, który
ostatecznie awansował do pierwszej ligi.
Jakie masz plany na nowy sezon?
Wracam po rocznej przerwie i bardzo się cieszę, że znalazło się dla mnie miejsce w drużynie. Mam nadzieję, że udowodnię, iż na nie zasługuję. To będzie mój pierwszy sezon
od ukończenia szkoły, w którym nie będę zmuszona opuszczać treningów (wcześniej
tak się zdarzało ze względu na moją pracę w systemie zmianowym). Mam nadzieję, że
będę mogła pokazać się na boisku z dobrej strony i w jakimś stopniu będę pomocna
zespołowi. O celach jeszcze nie rozmawialiśmy, ale na pewno będziemy chciały być
w czwórce, by dostać się do playoffów i spróbować zwojować coś więcej niż w ubiegłych trzech latach. 

W dniach 6-7 maja w Toruniu odbyły
się Mistrzostwa Polski Amatorów
w Tenisie Stołowym. Wzięło w nich
udział 185 zawodników.
Nasz region reprezentował tylko jeden
uczestnik – Mariusz Baron z Radzionkowa, który startował w kategorii 40-55 lat.
Po rozegraniu trzech wygranych pojedynków grupowych i pięciu w drabince został
Mistrzem Polski w tej kategorii wiekowej.
Najbardziej emocjonujący był mecz fina-

łowy, który pan Mariusz wygrał w piątym
secie (z wynikiem 16:14) z ubiegłorocznym
zwycięzcą Mariuszem Regulskim. Pan
Mariusz piąty set przegrywał już 5:1 na
zmianie, jednak nie załamało to zawodnika z Radzionkowa, który zmobilizował
się i zdobył upragniony tytuł. W tym samym czasie w Siemianowicach Śląskich
rozegrany został turniej tenisa ziemnego,
w którym w kategorii do 40 lat zwyciężył
mieszkaniec Radzionkowa - Jakub Michalski. Zwycięzcom gratulujemy! 
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Judo

Nasze judoczki
na największym turnieju
w Europie
Zawodniczki Ikizama Judo
Club – Karolina Rosa i Laura
Jaśniak brały udział w największym i najmocniejszym
turnieju judo w Europie
w kategorii młodziczek.
Wraz z trenerem Michałem Słania
wyruszyły do Budapesztu przede
wszystkim, by zdobywać kolejne
doświadczenia w drodze na mistrzostwa w judo. Na turniej przyjechali zawodnicy z 26 państw,
w tym z tak odległych jak Stany
Zjednoczone, Kanada, Gruzja
czy Azerbejdżan. W zawodach,
które przebiegały na bardzo wysokim poziomie, uczestniczyło
ponad 1600 sportowców. Nasze
reprezentantki odpadły niestety
w eliminacjach, ale sam turniej,

jak i możliwość przeprowadzenia
dwóch treningów dzień później
z zawodnikami z całego świata, na
pewno zaprocentuje w przyszłości.
Udział w zawodach był też ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Polski Młodziczek w Judo,
które odbędą się w październiku. 

Natalia i puchar Europy
Natalia Kropska – mieszkanka
Radzionkowa, zawodniczka judo
GKS „Czarni” Bytom, zdobyła Puchar Europy Kadetów w Berlinie.
Zawodniczka wygrała sześć walk, w tym
pięć przed czasem. Warto dodać, że
nasza judoczka w pierwszym półroczu
2017 roku otrzymuje stypendium sportowe, które zostało przyznane jej przez
burmistrza Radzionkowa za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym. 

TAK dla transplantacji
II Tarnogórski Półmaraton „TAK dla transplantacji” odbył się
w środę, 3 maja. Wystartowali w nim biegacze z Radzionkowa, którym udało się zająć wysokie lokaty.
Celem maratonu jest zwiększanie świadomości związanej z transplantacją narządów oraz wspieranie Fundacji „Tak dla transplantacji”.
W tym roku Fundacja PKO Banku Polskiego zorganizowała akcję „Pobiegnij dla Asi” – czteroletniej dziewczynki, która zapadła w śpiączkę.
Zawody odbyły się na dwóch dystansach: 10.5 km oraz 21 km. Na krótszym odcinku najszybszy był radny Rady Miasta Radzionków Krzysztof Banek z czasem 40 min. 22 sek. Wśród kobiet, na tym samym
dystansie, drugie miejsce zajęła mieszkanka Radzionkowa – Daria Niewiadomska. Gratulujemy! 

Szachowy turniej
miast i gmin
MOSiR Radzionków
gościł 22 kwietnia
14 drużyn, które rywalizowały w dziewiątej
edycji Turnieju Miast
i Gmin w Szachach.
Tym razem bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Tarnowskich
Gór, reprezentowana przez zawodników Strzybniczanki. Z maksymalnej liczby 28 punktów, drużyna z Tarnowskich Gór zdobyła aż
26½ pkt wygrywając wszystkie siedem meczy. W skład zwycięskiej
drużyny weszli: Henryk Banasik (6½ pkt.), Agata Binkowska (6 pkt.),
Jakub Kupiecki (7 pkt.) i Mateusz Lichorad (7 pkt.). Drugie miejsce
zajął zespół z Boronowa występujący w składzie: Łukasz Machnik,
Andrzej Klama, Daniel Brzęczek, Bartosz Małysa. Na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna z Zawiercia, w której wystąpili: Kamil Majewski, Paweł Leks, Emilia Leks i Igor Solny.
Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim: siedem rund z czasem gry 15 minut na partię dla każdego zawodnika. Każda drużyna
składała się z czterech szachistów: dwóch seniorów i dwóch juniorów poniżej 18 lat. Zastosowano ostre przepisy FIDE: każdy błąd (np.
niezauważony szach) powodował przegraną. Najlepsze wyniki z Radzionkowa uzyskali Henryk Duzdowski i Patryk Tomczyk po 5 pkt.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie. Prowadził je i sędziował Rudolf Sobczyk, przy niezastąpionym udziale dyrektora Mariana Prodlika i pracowników MOSiR, którym należą się wielkie słowa uznania
oraz podziękowania ze strony uczestników zawodów. 
Notował
Rudolf Sobczyk
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Dobra seria klubu trwa
Mało kto się spodziewał, że po
fatalnym początku kwietnia w wykonaniu piłkarzy „Ruchu” Radzionków, którzy najpierw w bardzo
słabym stylu przegrali wyjazdowy
mecz derbowy z Szombierkami
Bytom 0:3, a potem doznali prawdziwej klęski na własnym stadionie
ulegając aż 0:4 rezerwie „Rakowa”
Częstochowa – naszpikowanej
graczami pierwszej drużyny drugoligowca, żółto-czarni wrócą do gry
o najwyższe miejsca.
Jednak wygrana 5:1 u siebie z rezerwą „Ruchu” Chorzów rozpoczęła serię sześciu
meczów bez porażki, z pięcioma wygranymi i tylko dwoma straconymi bramkami.
W meczu, w którym bramki dla „Ruchu”
strzelali, Wojsyk (2), Harmata, Trzcionka
i Cepek, w rezerwie wielokrotnego Mistrza
Polski zagrała niemal sama młodzież, dlatego większym prestiżem cieszyły się kolejne
zwycięstwa.
Najpierw przy Narutowicza 0:1 (bramka:
Leszczyński) przegrała Sarmacja Będzin,
klasyfikowana wówczas na drugim miejscu
w tabeli, potem 4:1 radzionkowianie pokonali nieobliczalną i groźną dla najlepszych
Przemszę Siewierz (bramki: Hermasz, Rocki,
Wojsyk, Banaś), by po bramce Trzcionki wy-

Żółto-czarni walczą
o utrzymanie pozycji
wicelidera
grupy
grać także 1:0 z ówczesnym wiceliderem Wartą
Zawiercie. W międzyczasie bezbramkowym
remisem zakończył się mecz wyjazdowy z Górnikiem Piaski, co akurat przyjęte zostało jako
rozczarowanie, ale wszystkim kibicom „Ruchu”
zrekompensowało to zwycięstwo w derbach
powiatu tarnogórskiego z Gwarkiem w Tarnowskich Górach. Rywal to zdecydowany lider
rozgrywek, „Ruch” zaś po zwycięstwie z Wartą
przebił się w końcu na drugą pozycję. Po słabej
pierwszej połowie, w drugiej radzionkowianie
uzyskali inicjatywę, cały czas utrzymywał się
jednak wynik bezbramkowy. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry sędzia podyktował
rzut karny dla „Ruchu”, który pewnym strzałem
wykończył Trzcionka. Przewaga Gwarka nad

resztą ligi po porażce nadal jest bardzo duża,
ale dla radzionkowian ta wygrana ma dużą
wartość prestiżową. To pierwsza porażka od
dwóch lat lidera u siebie, a dla „Ruchu” także
przerwanie złej passy na tarnogórskim stadionie.
Do końca rozgrywek walczący o utrzymanie pozycji wicelidera żółto-czarni grać będą
co trzy dni. Przed nimi wyjazdowe mecze
z KS Panki, rezerwą GKS-u Katowice, Polonią
Poraj i rezerwą GKS-u Tychy, u siebie pozostały
im starcia ze Slavią Ruda Śląska i RKS Grodziec.
„Cidry” ciągle rywalizują także w Pucharze Polski, w którym w ćwierćfinale rozgrywek wojewódzkich zmierzą się na wyjeździe z Odrą Centrum Wodzisław Śląski. 

Curlingowy sukces
Barbara Karwat interesuje się curlingiem już od 1998 roku.
– Lubiłam oglądać zawody. Dlatego pomyślałam, że warto spróbować swoich sił w praktyce i kiedy tylko ruszyły rozgrywki w Polsce, wystartowałam.
Gram do dzisiaj – mówi Barbara Karwat.
Na początku sezonu 2016/2017 reprezentowała barwy Śląskiego Klubu
Curlingowego z Katowic w turniejach rozgrywanych na terenie całej Polski oraz za granicą. W styczniu tego roku dołączyła do Curling Team Łódź
i z tym zespołem w kwietniu zdobyła mistrzostwo kraju. Efektem zwycięstwa była nominacja reprezentacyjna na Mistrzostwa Europy Grupy C
(podobnie jak w hokeju, mistrzostwa organizowane są w grupach), które
od 7 do 13 maja odbywały się w Andorze.
– W rundzie zasadniczej rywalizowałyśmy z siedmioma zespołami. Wszystkie udało się pokonać i awansowałyśmy do drugiej fazy rozgrywek. Tutaj
pierwsza drużyna mierzyła się z drugą, a trzecia z czwartą. Zwycięzca pierwszej pary awansował automatycznie do grupy B, natomiast przegrany musiał jeszcze rozegrać mecz z wygranym z miejsc 3 i 4 – mówi Barbara Karwat.

fot. WCF/Alina Androsova

Barbara Karwat, na co dzień pracownica Urzędu Miasta
Radzionków, od lat pasjonuje się curlingiem. W tym roku
wzięła udział w mistrzostwach Europy, na których udało
się odnieść spory sukces.

Barbara Karwat ze swoją drużyną na Mistrzostwach Europy
Niestety, Polki minimalnie przegrały z Hiszpankami, które zdobyły
złoty medal. Konieczne było rozegranie meczu ze Słowaczkami, które wygrały spotkanie drużyn z miejsc trzeciego i czwartego. Reprezentantki naszego kraju dały z siebie wszystko i pokonały rywalki,
wywalczając awans do grupy B Mistrzostw Europy, które odbędą się
w listopadzie br. w Szwajcarii. Gratulujemy! 

