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 „Projekty regionalne i lokalne – współ-
praca nauka – biznes – samorząd” to ty-
tuł konferencji naukowej, która 8 maja od-
będzie się w Centrum Kultury „Karolinka”. 
Wzorem forum gospodarczego w  Davos, 
wybitni naukowcy i  ekonomiści dysku-
tować będą na temat wymiany doświad-
czeń w zakresie współpracy samorządów 
lokalnych, sektora nauki i biznesu w reali-
zacji lokalnych projektów rozwojowych. 

Organizatorzy zaplanowali dwie sesje ple-
narne i trzy sesje panelowe. Wiemy już, że 
w skład komitetu naukowego konferencji 
wchodzą: prof. nadzw. dr hab. Henryk 
Brandenburg (przewodniczący), prof. zw. 
dr hab. inż. Józef Bendkowski, prof. An-
dré Gbodossou (Université du Québec), 
prof. Gino Gramaccia (Université de Mi-
chel de Montaigne de Bordeaux), prof. Jo-
seph Hanna (Université de Valenciennes), 

prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, prof. zw. 
dr hab. Andrzej Klasik, prof. nadzw. dr hab. 
Florian Kuźnik, prof. zw. dr hab. Elżbieta 
Lorek, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Malik. 
Organizatorami konferencji są: Uniwer-
sytet Ekonomiczny w  Katowicach, Kate-
dra Badań Strategicznych i Regionalnych, 
Zakład Zarządzania Projektami Lokalny-
mi i  Regionalnymi oraz Urząd Miasta Ra-
dzionków.  

Konferencja naukowa – 8 maja Centrum Kultury „Karolinka”

Radzionkowskie Davos

Spokojnych, zdrowych
i błogosławionych
Świąt Wielkiejnocy

Głębokiej radości
jaką daje
Zmartwychwstanie
Chrystusa

Gabriel Tobor 
Burmistrz

Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta

Już po raz kolejny w ramach obchodów Dni Radzionkowa or-
ganizowany będzie korowód, który przejdzie ulicami Radzionko-
wa. Korowód odbędzie się 1 czerwca 2012 i rozpocznie o godz. 16.30 
w Rojcy. Wszystkich chętnych zapraszamy do czynnego włączenia 
się. Szczególnie zapraszamy zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
stowarzyszenia, które poprzez uczestnictwo w  korowodzie chcia-
łyby zamanifestować swą aktywność i obecność w Radzionkowie. 
Wszelkich informacji w sprawie uczestnictwa w korowodzie udziela 
Zakład Placówek Oświatowych w Radzionkowie, ul. Kużaja 19, nr te-
lefonu 32 289 84 24 wew. 21. Więcej o tegorocznych Dniach Radzion-
kowa piszemy w bieżącym numerze Kuriera.
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Andrzej Sławik
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

prezes Związku Pracodawców
Aglomeracji Górnośląskiej

Silne regiony = silny kraj

W kwietniu odbędą się 
dwa spotkania miesz-
kańców z burmistrzem 
Radzionkowa.
Poniżej podajemy ich 
terminy:

 • 17 kwietnia, godz. 
17.00 – Zespół Szkół 
Podstawowo-Gim-
nazjalnych w Rojcy 
(ul. Sikorskiego 8a)

 • 18 kwietnia, godz. 
17.00 – Centrum Kul-
tury „Karolinka” (Plac 
Jana Pawła ii 2)

Serdecznie zapraszamy! 

Spotkania
z burmistrzem

VI Dni Radzionkowa 
zbliżają się wielkimi 
krokami. Świętowanie 
rozpoczniemy już w maju. 
Kulminacyjne obchody 
święta miasta zaplano-
wano na 1-3 czerwca, 
kiedy to na scenie przed 
Centrum Kultury „Karolin-
ka” pojawią się gwiazdy 
polskiej estrady i lokalni 
artyści. Trzydniową zaba-
wę rozpocznie 1 czerwca 
bajeczny korowód, który 
przejdzie ulicami miasta. 
Drugi dzień będzie 
należeć do młodzieży. Na 
scenie pojawią się lokalne 
zespoły, które zaserwują 
nam dawkę ostrych, roc-
kowych brzmień. Gwiazdą 
wieczoru będzie pasti-
szowo-rockowy Big Cyc. 
Trzeci dzień będzie miał 
z kolei charakter familij-
ny. Na scenie bawić nas 
będą: grupy artystyczne 
działające w CK „Karolin-
ka”, uczestnicy Festiwalu 
Par Folklorystycznych, 
m.in. z Argentyny, Mek-
syku, Boliwii, Panamy, 
Wenezueli, a także śląski 
zespół Bajery oraz legen-
darna grupa Skaldowie. 
Huczne świętowanie 
zwieńczy pokaz sztucz-
nych ogni. Harmonogram 
Dni Radzionkowa będzie 
można znaleźć na plaka-
tach, ulotkach, stronie: 
www.dniradzionkowa.pl  

Świętujemy!

Na początku gratuluję zdobycia mandatu radnego sej-
miku wojewódzkiego. Spełniło się chyba Pana kolejne 
marzenie...
Trudno rozpatrywać to w kategoriach spełnienia marzenia. 
Moim celem jest aktywna praca społeczna. A marzeniem 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego mandat 
radnego to możliwość bardziej efektywnego  działania. Na-
tomiast cieszę się, że ten cel osiągnąłem jako osoba bezpar-
tyjna. Chociaż kandydowałem z listy PiS, to jednak cały czas 
podkreślałem swoją bezpartyjność. Mam niechęć do partii, 
bo często zamiast troszczyć się o „małą Ojczyznę”, o region, 
o kraj, prowadzą niepotrzebne walki polityczne. Szokujące 
jest dla mnie to, że chociaż mamy 31 posłów ziemi śląskiej, 
to nie potrafią oni wznieść się ponad podziały polityczne 
i lobbować na rzecz naszego regionu. Dlatego jednym z klu-
czowych celów, które sobie postawiłem, będzie zacieśnie-
nie współpracy między sejmikiem wojewódzkim a posłami 
ziemi śląskiej, aby wspólnie pracować na rzecz regionu. 

Jakie zadania chce Pan realizować w sejmiku?
W sejmiku zasiadam w trzech komisjach: Komisji do spraw 
Gospodarki i  Rynku, Komisji Budżetu, Skarbu i  Finansów 
oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. 
Jest to dla mnie, jako prezesa Związku Pracodawców Aglo-
meracji Górnośląskiej, bardzo istotne, ponieważ dzięki temu 
mam wpływ na dotyczące pracowników decyzje, jakie 
z punktu widzenia pracodawców, są podejmowane. Dużym 
problemem naszego regionu jest bezrobocie i brak miejsc 
pracy. Coraz więcej kopalń i  hut jest zamykanych, a  alter-
natywy w  postaci mądrej wizji rozwoju regionu brakuje. 
Dlatego będę starał się podejmować działania, które będą 
zmierzać do poprawy sytuacji na rynku pracy. istotne jest 
wspieranie przedsiębiorców. Jeśli firmy będą się rozwijały 
i zwiększały produkcję, to tym samym będą tworzyły nowe 
miejsca pracy. Trzeba zatrzymać negatywny trend ucieka-
nia młodych ludzi za pracą za granicę. Tych młodych ludzi 
należy zatrzymać tutaj, by tu budowali swoją przyszłość.

Nowa funkcja niesie też ze sobą wiele oczekiwań wy-
borców, w tym wyborców z Radzionkowa...
Jako mieszkaniec Radzionkowa uważam, że jestem temu 
miastu coś winien, dlatego w  swoich działaniach będę 
wspierał władze miasta. Będę starał się pomagać w pozyski-
waniu funduszy europejskich, czy pochodzących z budżetu 
województwa, na projekty, które przyczynią się do popra-
wy infrastruktury naszego miasta. Zresztą od lat współ-
pracuję z  burmistrzem Radzionkowa Gabrielem Toborem 
w wielu kwestiach i to się nie zmieni. Już teraz pracuję nad 
kilkoma przedsięwzięciami, związanymi z Radzionkowem, 
ale póki co nie chciałbym o nich mówić, ponieważ ostatecz-
ne decyzje jeszcze nie zapadły. 

A jak Pan ocenia infrastrukturę miasta? I jak Radzion-
ków wypada na tle innych miast województwa?
Odpowiem tak: moja siostra, która od 25 lat mieszka 
w  Niemczech, co parę lat przyjeżdża do Radzionkowa. 
i podczas ostatniej wizyty aż przecierała oczy ze zdumie-
nia, jak bardzo to miasto zmieniło się na plus. Z zaniedbanej 
dzielnicy Bytomia, Radzionków stał się prężnym miastem, 
które cały czas prze do przodu. Radzionkowską perełką jest 
na pewno Księża Góra, która jest prawdziwą wizytówką 
miasta. Zmiany, jakie tam zaszły w ciągu ostatnich lat, najle-
piej pokazują skalę rozwoju. 

W  Sejmiku Województwa Śląskiego dołączył Pan do 
klubu Ruchu Autonomii Śląska, dlaczego?
Jak już wspomniałem, startowałem z listy PiS, ale jako osoba 
bezpartyjna. Przystąpiłem do klubu RAŚ, ponieważ jako so-
lista nie mógłbym wiele zdziałać. A ponieważ jestem Górno-
ślązakiem, to najbliżej mi właśnie do Ruchu Autonomii Ślą-
ska. Jako przedsiębiorca, jako syn ziemi górnośląskiej i Polak 
przede wszystkim, jestem za pełną autonomią gospodarczą 
regionów. Ponieważ silne regiony to silny kraj. To jest moje 
marzenie. Poza tym mniejszym bytem lepiej się zarządza. 
Przy tej okazji zawsze podaję przykład służby zdrowia. Kiedy 
Śląska Kasa Chorych była zarządzana przez Sośnierza, była 
jedną z najlepszych w kraju, a wypracowane środki pozosta-
wały w regionie. Od kiedy stworzono Narodowy Fundusz 
Zdrowia, środki z regionu przekazywane są do centrali, a do 
regionu wraca tylko część, bo reszta to pensje urzędników 
z centrali. Tak dalej być nie może. A głosy, że autonomia za-
graża Polsce, są głosami „warszawki”, która czerpie pełnymi 
garściami z naszego regionu. To trzeba zmienić. Pieniądze 
wypracowane na Górnym Śląsku tutaj powinny być inwe-
stowane i tutaj powinny tworzyć nowe miejsca pracy. Aby 
rozwiać wszelkie wątpliwości, podkreślam, że jestem rad-
nym Radzionkowa. Kończąc, chciałem się pochwalić, że z 
arcybiskupem Wiktorem Skworcem – metropolitą diecezji 
katowickiej łączy mnie przede wszystkim wiara – obaj jeste-
śmy katolikami, jesteśmy też Górnoślązakami urodzonymi 
w Rudzie Śląskiej. Łączy nas również górnictwo – praco-
waliśmy w kopalni i wreszcie łączy nas szkoła – jesteśmy 
absolwentami tego samego Liceum Ogólnokształcącego w 
Rudzie Śląskiej – Wirku.  

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Andrzej Sławik, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego

w każdą środę 
od godz. 15.00 do 17.00 pełni dyżur

w Restauracji Figaro w Rojcy

Więcej informacji:
www.aslawik.pl

aslawik@zpag.org
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Anna Moś i  Dariusz Sta-
wicki to tegoroczni ra-
dzionkowscy sportowcy, 
którzy otrzymali nagrody 
dla zawodników osiąga-
jących wysokie wyniki 
w  sporcie kwalifikowa-
nym we współzawodnic-
twie krajowym. Laureaci 
odebrali nagrody z  rąk 
burmistrza Gabriela Tobo-
ra 16  lutego, w  Urzędzie 
Miasta Radzionków. Na 
spotkaniu obecni byli tak-
że: Bernard Skibiński – za-
stępca burmistrza miasta, 

Dariusz Wysypoł – prze-
wodniczący Rady Miasta 
oraz Krzysztof Kula – prze-
wodniczący Rady Sportu. 
Narciarka wodna Anna 
Moś została wyróżniona 
za zajęcie i miejsca w slalo-
mie w  Mistrzostwach Pol-
ski za wyciągiem linowym 
w  kategorii Open. Z  kolei 
Dariusz Stawicki otrzymał 
nagrodę za zajęcie ii miej-
sca w Mistrzostwach Polski 
psich zaprzęgów w  wa-
runkach bezśnieżnych.  

Wyróżnieni sportowcy
otrzymali nagrody Krzysztof Banek 

z Komitetu Wyborcze-
go RTSK został nowym 
radzionkowskim radnym. 
W wyborach uzupełnia-
jących do Rady Miasta, 
które odbyły się 11 marca 
uzyskał on 168 głosów. 
Jego kontrkandydat To-
masz Stchlerowski z KWW 
inicjatywa Mieszkańców 
Radzionkowa zdobył 108 
głosów.
W okręgu wyborczym 
nr 14 uprawnionych do 
głosowania jest 889 osób. 
W wyborach uzupełniają-
cych oddano 276 ważnych 
głosów, a frekwencja 
wyniosła 31,16%.
Przypomnijmy, że nowy 
radny zastąpił w Radzie 
Miasta Bernarda Ski-
bińskiego, który objął 
stanowisko zastępcy 
burmistrza.  

Nowy radny

133 mieszkanki Ra-
dzionkowa skorzystały 
w dniach od 7 do 12 marca 
z bezpłatnych cyfrowych 
badań mammograficz-
nych. W tych dniach przy 
CK „Karolinka” stanął 
mammobus instytutu On-
kologii w Gliwicach. Akcja 
została organizowana 
przede wszystkim z myślą 
o paniach w wieku od 50 
do 69 lat, którym upły-
nęły dwa lata od po-
przedniej mammografii 
finansowanej przez NFZ, 
bądź nie miały jeszcze 
nigdy wykonywanego 
takiego badania.
Przypomnijmy, że od 
2006 roku w naszym 
kraju realizowany jest 
Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. W ramach 
programu wykonywane 
są bezpłatne badania 
mammograficzne finan-
sowane przez Minister-
stwo Zdrowia i Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Akcja 
w Radzionkowie została 
zorganizowana przez 
Urząd Miasta Radzionków 
i Centrum Kultury „Karo-
linka”.  

Skorzystały
z mammografii

Kolejna inwestycja drogowa

Rusza przebudowa 
Księżogórskiej
Już w kwietniu ruszy pierwszy etap przebudowy ulicy 
Księżogórskiej na 750-metrowym odcinku od zjazdu 
w  kierunku kąpieliska miejskiego do ulicy Anieli Krzy-
woń. Na wykonanie tego zadania został rozstrzygnięty 
przetarg, a umowa z firmą wykonawczą (Zakład Budow-
nictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transpor-
tu E. Hucz z  siedzibą w  Boronowie) została podpisana 
19 marca.
–  Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wśród ofe-
rentów.  Zgłosiło  się  17  firm,  a  my  wybraliśmy  najkorzyst-
niejszą ofertę. Zadanie będzie obejmować: budowę jezdni, 
kanalizacji deszczowej, chodnika, ścieżki rowerowej i oświe-
tlenie drogi – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej i inwestycji.
Przypomnijmy, że na budowę ulicy Księżogórskiej gmina 
Radzionków otrzymała dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
w  wysokości 4 mln. złotych. Pozyskana kwota stanowi 
70% całej inwestycji, resztę pokryje samorząd ze środ-
ków własnych. Prace mają zakończyć się w  listopadzie 
tego roku.
inwestycja pn. „Budowa ulicy Księżogórskiej w Radzion-
kowie – etap i” dofinansowana jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013.  

(ab)

Sportowcy odebrali nagrody z rąk burmistrza Gabriela Tobora

Coroczna nieodpłatna zbiórka liści z  terenu miasta 
organizowana przez Urząd Miasta, odbędzie się 18 
kwietnia. Każdy mieszkaniec powinien zaopatrzyć się 
we własnym zakresie w worki do wywozu liści (dowol-
na wielkość i kolor). Worki należy wystawić we wska-
zanym dniu przed posesję. Odbierane będą dnia na-
stępnego przez firmę Alba Południe Polska Sp. z o.o.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu

(32) 388-87-78

Zbiórka liści

Jednym z punktów marcowej sesji Rady Miasta było 
przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  odprowadzanie 
ścieków dla odbiorców z terenu Radzionkowa. Nowe 
stawki zostały przedstawione przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Radzionkowie i będą obowiązy-
wać od 1 maja br. do 30 kwietnia 2013 r. Jak co roku, 
taryfy opracowane zostały zgodnie z  przepisami 
ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz przepisa-
mi wykonawczymi do tej ustawy.
Zgodnie z przyjętą uchwałą, w naszym mieście mie-
sięcznie za wodę zapłacimy brutto 5,40 zł/m3 (aktu-
alnie 5,29 zł/m3). Odprowadzanie ścieków będzie nas 
kosztować miesięcznie brutto 5,37 zł/m3 (aktualnie 
5,24 zł/m3). Podobnie jak przed rokiem, wysokość 
opłat abonamentowych pozostała bez zmian w sto-
sunku do poprzedniego okresu.
Pełna treść uchwały znajduje się w Biuletynie infor-
macji Publicznej.  

Nowe stawki za wodę i ścieki

Z sesji Rady Miasta

Mieszkańców Radzionkowa serdecznie zapraszamy 
do udziału w  uroczystościach związanych z  obchoda-
mi rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godzinie 
10.00 w kościele pw. św. Wojciecha odprawiona zostanie 
msza święta w intencji Ojczyzny, ofiarowana przez Zwią-
zek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Po 
nabożeństwie, o godzinie 11.30 na Placu Letochów roz-
pocznie się uroczystość złożenia kwiatów pod Pomni-
kiem Powstańców Śląskich. W spotkaniu wezmą udział 
m.in. przedstawiciele lokalnych władz, organizacji poza-
rządowych i służb mundurowych.  

Obchody Konstytucji 3 Maja
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Odznaczenia dla rzemieślników

Sześć radzionkowskich 
firm otrzymało 17 marca 
dyplomy i  statuetki pod-
czas dorocznej Gali Rze-
miosła św. Józefa i św. Kle-
mensa. Tradycyjna gala 
została zorganizowana 
przez Cech Rzemiosł Róż-
nych i  Przedsiębiorczości 
w Bytomiu.

Gala Rzemiosła św. Józefa i św. Klemensa

Obchody rozpoczęły się 
mszą św. w  kościele NSPJ 
w Bytomiu z udziałem woj-
skowej orkiestry dętej. Po 
mszy nastąpił przemarsz, 
na czele z  orkiestrą, star-
szyzną cechową i  sztan-
darami do sali balowej 
„u Jakuba” przy ul.  Okulic-
kiego w Bytomiu. Tam roz-

poczęła się część oficjalna 
Gali Rzemiosła, Piekarzy 
i Cukierników.
W  części oficjalnej od-
był się finał konkursu 
„Wzorowy Zakład” pod 
patronatem Marszałka 
Województwa Śląskie-
go Adama Matusiewicza. 
Wręczono odznaczenia 
i wyróżnienia dla rzemieśl-
ników. Nagrodzone firmy 
pochodzące z  naszego 
miasta to: Ksawery Komór 
– KOMOOR Radzionków, 
Agata i  Michał Wylenzek 
– Wylenzek i  Wspólnicy 
Spółka Jawna Radzionków 
(dyplomy Cechu), Apo-
linary Komór – ŚLUSAR-
STWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE Radzionków 

(Platynowy Medal im. J. 
Kilińskiego). Wyróżnienia 
od burmistrza Radzionko-
wa otrzymali: Hildegarda 
Głogowska – Senior rze-
miosła, Piotr Mankiewicz – 
właściciel Muzeum Chleba, 
Szkoły i Ciekawostek oraz 
Ewa i Jan Pietryga – Piekar-
stwo – Cukiernictwo s.c. 
Radzionków.
Podczas Gali, w  zastęp-
stwie przewodniczącego 
Sejmiku Śląskiego, radna 
Sejmiku Śląskiego Barba-
ra Dziuk wręczyła Srebrną 
Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Woj. Śląskiego 
Apolinaremu Komorowi 
z  Radzionkowa. Został 
wyróżniony także Tadeusz 
Bączkowicz, prowadzący 

w  Radzionkowie cukiernię 
i  piekarnię ze  102-letnią 
tradycją. Prezydent Pol-
ski Bronisław Komorow-
ski przyznał mu Brązowy 
Krzyż Zasługi, który trafia 
do osób przynoszących 
znaczną korzyść państwu 
i  obywatelom. Z  przyczyn 
proceduralnych krzyż nie 
został wręczony podczas 
uroczystości.
Tegoroczną galę poprowa-
dził Lucjan Czerny znany 
m.in. z Radia Piekary, a ca-
łość uświetnił akompania-
ment muzyczny zespołu 
„Delta – live” oraz występ 
zespołu „Mały Śląsk”.  

(ab)

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radzionkowie in-
formuje, że przystępuje do piątej edycji projektu sys-
temowego „Program aktywnej integracji AS-aktywni 
społecznie i  zawodowo w  Gminie Radzionków” – 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany będzie w  latach 2012-2013 w  ra-
mach Priorytetu Vii Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
będących w wieku aktywności zawodowej a korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej.
W  ramach projektu przewidziane są działania mające 
na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną 
uczestniczek i uczestników projektu poprzez:

 • uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych,
 • udział w warsztatach i treningach umiejętności 

społecznych,
 • uczestnictwo w zajęciach szkolnych,
 • udział w warsztatach i konsultacjach z doradcą 

zawodowym.
Szczegółowe informacje o  projekcie można uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie:
ul. Kużaja 19, tel. 32 286 65 44.

koordynator projektu
Ewa Reimann

Program aktywnej integracji

Piąta edycja AS-ów

Michał Cyl urodził się 7 października 1955 roku w Radzionkowie. Po 
ukończeniu szkoły i studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, odbył 
półroczną praktykę w radzionkowskiej jednostce wojskowej na stanowi-
sku oficera służb technicznych w służbie samochodowej. Przez ćwierć 
wieku zawodowo związany był z górnictwem. Pracował w Kopalni Po-
wstańców Śląskich. Aktywnie działał w Komitecie Gazyfikacji Radzion-
kowa. W 1998 roku wystartował w wyborach do Rady Miasta z ramie-
nia RTSK. Był radnym trzech kadencji. Był pierwszym Przewodniczącym 
Rady Miasta po restytucji praw miejskich. Pełnił tę funkcję w  latach 
1998-2006. Jego działania cechował obiektywizm, profesjonalizm i rze-
telność. Dla wielu był wzorem tego, jak z zaangażowaniem i determi-
nacją można wykonywać obowiązki radnego. Był również inicjatorem 
i  realizatorem wielu cennych inicjatyw społecznych m.in. utworzenia 
skansenu górniczego na terenie byłej kopalni.
Michał Cyl zmarł po długiej chorobie 6 marca 2012 roku. Przedwcze-
śnie zostawił wiele niezrealizowanych planów i marzeń. Odszedł od nas 
człowiek prawy, uczciwy, skromny. Na zawsze pozostanie w naszych 
wspomnieniach.

Cześć Jego pamięci!

śp. Michał Cyl

Wspomnienie
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Dnia 27.02.2012 r. nastąpiła awaria wentyla-
tora podstawowego przy szybie „Wentylacyj-
no – Podsadzkowym” w  Radzionkowie przy 
ul. Z. Nałkowskiej, należącym do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział 
w Czeladzi.
Do tej pory wentylatora rezerwowego, któ-
ry generuje tak duży hałas, spółka używała, 
gdy przeprowadzono prace konserwatorskie 
wentylatora podstawowego. Jednak tym 
razem jest to awaria wentylatora podstawo-
wego i  jest na tyle poważna, że hałaśliwego 
wentylatora rezerwowego spółka ma zamiar 
używać dłużej. Dnia 20 marca br. otrzymali-
śmy odpowiedź, że doraźna naprawa wen-
tylatora zasadniczego nie jest możliwa i  ko-

nieczne okazało się zlecenie specjalistycznej 
firmie wykonania gruntownej naprawy. Firma 
naprawcza zapewniła SRK, iż planuje zakoń-
czyć prace w ciągu 4-5 tygodni.
Urząd Miasta przesłał w ostatnim czasie wie-
le pism do wszystkich możliwych instytucji 
o  pilne podjęcie działań interwencyjnych 
i kontrolnych szybu:
– Do SRK S.A. przesłano zapytanie o podanie 
dokładnych informacji, np. jak rozległa jest 
awaria, kiedy planowane jest jej usunięcie 
oraz czy z  uwagi na liczne dotychczasowe 
awarie będzie również wymieniony hałaśliwy 
wentylator rezerwowy.
– interweniowaliśmy kilkakrotnie, na piśmie 
i telefonicznie, w Wojewódzkim inspektoracie 

Ochrony Środowiska (WiOŚ), zarówno w sie-
dzibie głównej w  Katowicach i  delegaturze 
w Częstochowie. WiOŚ przekazał nam infor-
mację, że może przeprowadzić kontrolne ba-
danie hałasu w drugim kwartale br., ze wska-
zaniem na dzień 20 kwietnia. Po kolejnych 
interwencjach tut. urzędu otrzymaliśmy 
informację, że WiOŚ przeprowadził pomiary 
dnia 26 marca br. Jedynie wyniki pomiarów 
przekroczenia norm hałasu mogą spowodo-
wać płacenie kar przez spółkę, a  co za tym 
idzie, wpłynąć na zarząd spółki do podjęcia 
bardziej konkretnych działań eliminujących 
hałaśliwy wentylator.

str. 7

Czterdzieści  lat  temu  z  pochylni  szczecińskiej 
Stoczni  im.  Adolfa  Warskiego  zsunął  się  maje-
statycznie  do  basenu  portowego  piękny  statek: 
m/s „Radzionków”. Warto chyba z tej okazji po-
święcić kilka słów na jego wspomnienie…
„Radzionków”  był  formalnie  drobnicowcem, 
a w istocie uniwersalnym statkiem, przeznaczo-
nym do przewozu zarówno towarów sypkich jak 
i  wymagających  indywidualnego  załadunku 
oraz  kontenerów.  Frachty  te  mieścił  w  czterech 
ładowniach, rozlokowanych pod dwoma pokła-
dami  (dna  drugiej  i  trzeciej  specjalnie  wzmoc-
niono, dzięki czemu można było wypełnić ją np. 
ciężką rudą, czwarta dla odmiany wyposażona 
została  w  system  chłodzenia,  wymaganego 
przy  przewozie  produktów  spożywczych)  i  na 
pokrywach lukowych (na tych ostatnich, zakry-
wających  ładownie,  umieszczano  zazwyczaj 
kontenery). 
Ogółem  statek  był  w  stanie  przewieźć  na  raz 
5.180  ton,  w  tym  maksymalnie  64  znormalizo-
wane, 20-stopowe kontenery. Miał 123,9 m dłu-
gości, 17 szerokości, 6,6 zanurzenia. Pod pełnym 

obciążeniem  rozwijał  –  dzięki  wysokoprężne-
mu, napędzanemu mazutem silnikowi o mocy 
6100  KM,  wyprodukowanemu  w  Zakładach 
im. Cegielskiego w Poznaniu na  licencji szwaj-
carskiego Sulzera – prędkość 15,5 węzła. Oprócz 
33-osobowej załogi „Radzionków” mógł zabrać 
w rejs także ośmiu pasażerów.
Frachtowiec  był  statkiem  na  wskroś  nowocze-
snym.  Maszynownię  miał  zautomatyzowaną, 
dzięki  czemu  do  nadzorowania  pracy  silnika 
głównego  wystarczyła  jedna  osoba;  podobnie 
było  z  urządzeniami  pokładowymi,  ułatwiają-
cymi  za-  i  wyładunek.  Zainstalowano  na  nim 
7  bomów  (największy  o  udźwigu  40  ton  i  sześć 
3,5-tonowych) oraz 3 żurawie (unoszące po 5 ton 
na raz). Bezpieczeństwo żeglugi podnosiły dwa 
radary.
Nazwę  „Radzionków”  drobnicowiec  zawdzię-
czał  ówczesnemu  przewodniczącemu  Wo-
jewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Katowicach 
gen.  Jerzemu  Ziętkowi:  miał  on  sentyment  do 
miasta  z  racji  zajmowania  w  latach  1929-1939 
stanowiska naczelnika gminy Radzionków. God-

ność  matki  chrzestnej  statku,  zwodowanego  15 
lipca  1972  w  Szczecinie,  powierzono  Emilii  Baci, 
żonie  Alojzego,  przodującego  pracownika  KWK 
Radzionków (obchodzącej wtedy akurat 100-le-
cie), górnika w trzecim pokoleniu. Pierwszym do-
wódcą drobnicowca został kpt. ż. w. Władysław 
Smoleń, uroczystość podniesienia bandery, rów-
noznaczna z rozpoczęciem eksploatacji, odbyła 
się 11 stycznia 1973...  

Waldemar Bałda

ciąg dalszy artykułu w kolejnym numerze Kuriera

Wspominając radzionkowskiego „lewanta”
W tym roku mija czterdziesta rocz-
nica zwodowania statku m/s „Ra-
dzionków”, który pełnił swoistą rolę 
ambasadora naszego miasta w cza-
sie, gdy Radzionków utracił prawa 
miejskie w 1975 roku. Okrągła rocz-
nica jest okazją do przypomnienia 
sobie historii statku. W bieżącym 
numerze zamieszczamy pierwszą 
część historii m/s „Radzionków” 
opracowaną przez  Waldemara 
Bałdę, krakowskiego dziennikarza 
i pasjonata historii.

Hałas dokucza mieszkańcom
Interwencje

Waldemar Bałda – krakowski dziennikarz 
(„Tempo”, „Gazeta Wyborcza”, „Przekrój”, 
„Dziennik Polski”), w wolnych chwilach autor 
prozy („Miniatury bez morału”, Rzeszów 2008), 
zainteresowany historią („100 lat krośnień-
skiej straży pożarnej”, Krosno 1989, „Dzieje 
krośnieńskiej straży pożarnej”, Krosno 1996, 
„Zawsze pod sztreką”, Kraków 2001) i etnologią 
(„Barwy festiwalu”, Rzeszów 2011).
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Uwaga: DRZEWO!

Jednakże wychodząc z  za-
łożenia, że każde drzewo 
może się wywrócić, doszłoby 
do absurdalnego wycinania 
wszystkich drzew. Absurdal-
nego, gdyż analogicznie do 
wyżej opisanej tezy zdajemy 
sobie sprawę, że każdy sa-
mochód może ulec wypad-
kowi, a  mimo to nie dążymy 
do unicestwienia motoryzacji 
i chętnie korzystamy z jej do-
brodziejstw. Mając zatem na 
uwadze, że drzewa w mieście 
pełnią wiele pożytecznych 
funkcji (zwiększają wilgot-
ność powietrza w  suche dni, 
zapobiegają nadmiernemu 
nagrzewaniu się gruntu, osła-
biają siłę wiatru, tłumią hałas, 
wydzielają naturalne antybio-
tyki tzw. fitoncydy, pochła-
niają ogromne ilości zanie-
czyszczeń atmosferycznych 
i  glebowych, posiadają walo-
ry estetyczne, itd.) powinno 
się uznać i  docenić pozytyw-
ną rolę drzew na terenach 
zabudowywanych, a  kwestię 
potencjalnego zagrożenia 
rozpatrywać indywidualnie 
dla każdego okazu drzewa.
Sporadycznie zdarza się, że 
uszkodzeniom ulegają drze-
wa na pozór zdrowe, jednak 
w  większości przypadków 
o  potencjalnym zagrożeniu 
powodowanym przez drzewa 
można mówić dopiero wtedy, 
gdy rośliny te spełniają łącz-
nie kilka warunków: drzewo 
należy do gatunków krótko 
żyjących i  łamliwych, a  do 
tego jest w złym stanie zdro-
wotnym. W takich sytuacjach 
najpierw należy przeprowa-
dzić pielęgnację np. poprzez 
wykonanie cięć technicznych 
w  koronie. Zgodnie z  obo-
wiązującym prawem i  opinią 
dendrologów, cięcia w  koro-
nie można przeprowadzać na 
gałęziach chorych, suchych 
i  nadłamanych lub wchodzą-

cych w  bezpośrednią kolizję 
z  urządzeniami i  obiektami 
budowlanymi, natomiast 
zabronione jest dowolne 
kształtowanie korony zdro-
wego drzewa, gdyż powsta-
łe po cięciach rany stanowią 
drogę wnikania do drzewa 
pasożytniczych grzybów i  in-
nych szkodników. Dopiero 
gdy stan zdrowotny drzewa 
jest wyraźnie zły lub nie uległ 
poprawie po wcześniejszych 
zabiegach pielęgnacyjnych, 
należy rozważyć wycinkę, 
oczywiście po uzyskaniu ze-
zwolenia wydanego przez 
burmistrza miasta.
Do gatunków szczególnie 
podatnych na uszkodzenia 
zaliczyć można m.in. robinie 
akacjowe, wierzby i  topole. 
Te ostatnie niewłaściwie okre-
ślane są mianem „chwastu 
drzewnego”, co wzięło się 
z  bezmyślnego i  masowego 
sadzenia tego gatunku w cza-
sach PRLu – dziś topole, które 
osiągnęły znaczne rozmiary 
i są osłabione m.in. na skutek 
skażenia środowiska, rzeczy-
wiście mogą stanowić zagro-
żenie. Jednakowoż nie można 
usuwać topoli tylko dlatego, 
że jest topolą – te okazałe 
drzewa pełnią w  środowisku 
szereg ważnych funkcji, m.in. 
poprawiają mikroklimat i  za-
trzymują zanieczyszczenia 
powietrza, niejednokrotnie 
rosną w  miejscach rzadko 
uczęszczanych przez ludzi 
i są w dobrej kondycji. Z kolei 
zły stan zdrowotny drzew ob-
jawiać się może obecnością 
szkodników, słabym ulistnie-
niem, posuszem w koronie lub 
wypróchnieniem pnia. Trzeba 
jednak pamiętać, że w  przy-
padku wielu drzew iglastych, 
np. świerka pospolitego czy 
kłującego, obecność suchych 
gałęzi i  igieł w  wewnętrznej 
części korony jest zjawiskiem 

naturalnym i  nie świadczy 
o osłabieniu rośliny.
Podsumowując, nie każde 
drzewo rosnące przy drodze, 
w parku bądź w ogrodzie jest 
zagrożeniem dla ludzi i  mie-
nia, natomiast każde drzewo 
stanowi wartość, z której czę-
sto nie zdajemy sobie sprawy. 
Codziennie nieświadomie 
korzystamy z  pozytywnego 
mikroklimatu wytwarzanego 
przez zieleń, a  gdy jej braku-
je, nasz organizm sam zaczy-
na się upominać o  korzyści 
płynące z  obecności natury 
w  naszym najbliższym oto-
czeniu. Pozwólmy funkcjo-
nować przyrodzie w  mieście, 
gdyż sami funkcjonujemy 
jako integralny składnik śro-
dowiska naturalnego. Na ko-
niec jeszcze jedna propozycja 
– nie zamieniajmy naszych 
ogrodów w  plantacje tuj, 
mamy do wyboru tyle pięk-
nych i pożytecznych roślin!  

Michał Gwóźdź

Przypominamy, że na usu-
nięcie drzew i  krzewów in-
nych niż owocowe i w wieku 
do lat 10, wymagane jest 
uzyskanie zezwolenia wy-
danego przez burmistrza 
miasta. W  celu uzyskania 
takiego zezwolenia należy 
złożyć do tutejszego urzędu 
miasta kompletny wniosek 
(do pobrania m.in. ze stro-
ny www.eko.radzionkow.pl) 
wraz z załącznikami.
Procedura wydania zezwo-
lenia trwa zazwyczaj około 
miesiąca i  obejmuje m.in. 
oględziny drzew i krzewów. 
Bliższych informacji w  tym 
zakresie udziela Referat 
Ochrony Środowiska UM Ra-
dzionków, tel. 32 388 87 76.

Ostatnimi czasy coraz częściej dochodzą do nas informacje o tzw. anomaliach 
pogodowych i ich tragicznych skutkach. Oglądając reportaże i słysząc doniesie-
nia o przewróconych drzewach bądź złamanych gałęziach, zaczynamy zastana-
wiać się, czy aby drzewa rosnące w naszym najbliższym sąsiedztwie nie stanowią 
zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia. 

Miało ono na celu pielęgnowanie 
tradycji śląskich ze szczególnym 
uwzględnieniem mowy śląskiej, war-
tości rodzinnych, sąsiedzkiej życzliwo-
ści. W  spotkaniu uczestniczyły dzieci 
i  młodzież z  radzionkowskich szkół, 
a  także burmistrz Radzionkowa Ga-
briel Tobor, wiceślązaczka roku 1994 
Aleksandra Kotulska, radny sejmiku 
wojewódzkiego Andrzej Sławik, ks. 
proboszcz senior Wiktor Sopora, Bar-
bara Smoczok – przedstawicielka or-
ganizacji społeczno-kulturalnych na-
szego miasta oraz red. Anna Jurzyca 
z  Radia Piekary. Gościem specjalnym 
był Marek Szołtysek, historyk oraz 
autor wielu książek o śląskiej kulturze 
i obyczajowości. Spotkanie miało cha-
rakter konkursowy. Uczestnicy mieli 
za zadanie „połozprawiać abo pośpiy-
wać i zagrać” po śląsku. Każdy z nich 
„coś fajnego łozprawioł, abo pokazy-
woł i łozprawioł abo pośpiywał i grał. 
Tak, jak to kejsik bywało w  doma, 
u babki i staroska abo u inkszy ciotki. 
Przi kołocu i bonkawie, zurze i ze szni-
tom chleba z tustym”. W kategorii „do 
10 lat” zwyciężył Alex Harwig z Przed-
szkola nr 4 w Rojcy. Z kolei w katego-
rii „11-13 lat” najlepiej „połozprawiali” 
Grzegorz Cieśla i  Jakub Kazimierek 
z SP nr 2. Wśród młodzieży najlepszy 
okazał się chór z  Gimnazjum im. o. 
Ludwika Wrodarczyka. W  szranki ry-
walizacji stanęli też dorośli. W tej gru-
pie najlepszy okazał się Łukasz Dmo-
chowski, który zaprezentował wiersz 
własnego autorstwa. Na wszystkich 
laureatów czekały atrakcyjne nagro-
dy ufundowane przez Urząd Miasta 
Radzionków, panią dyrektor CK „Karo-
linka” Justynę Konik, panów Andrzeja 
Sławika i  Jarosława Wrońskiego oraz 
ks. proboszcza Eugeniusza Krawczy-
ka. Natomiast dla wszystkich uczest-
ników imprezy przygotowano śląski 
poczęstunek w  postaci radzionkow-
skiego kołocza i żuru.
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania poczęstunku składa-
my serdeczne Bóg zapłać.  

w imieniu organizatorów
Maria Osadnik

Przidom do nos 
po niyszporach
W formie śląskiej „gościny” 
przy „bonkawie” w niedziel-
ne popołudnie 18 marca, 
w Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Rojcy odbyło się wy-
jątkowe spotkanie „Przidom 
do nos po niyszporach”. 
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–  Firma  Siemens,  która  wygrała  prze-
targ  na  termomodernizację,  jest  zobo-
wiązana  do  corocznego  dokonywania 
raportów  z  gwarantowanych  efektów 
energetycznych  w  budynkach  oświa-
towych  na  terenie  gminy  Radzionków. 
Pierwszy audyt dotyczył okresu od 1 li-
stopada  2010  roku  do  31  października 
2011 – wyjaśnia Marcin Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Miej-
skiej i inwestycji UM Radzionków.
Z  raportu wynika, że założone su-
maryczne oszczędności zostały osią-
gnięte. i  tak np. w  Gimnazjum im. o. 
L.  Wrodarczyka szacowane oszczęd-
ności miały wynosić 58%, a osiągnięto 
prawie 60,44%. W  Szkole Podstawo-
wej nr 2 oszczędności miały wynosić 
53,7%, a  osiągnięto aż 58,7%. Więk-
sze oszczędności w  zużyciu energii 
cieplnej i  elektrycznej odnotowano 
również w  Zespole Szkół Podstawo-
wo-Gimnazjalnych w Rojcy. W Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców 
Śląskich w  Radzionkowie osiągnięto 
oszczędności na takim poziomie, jak 
założono. Zgodnie z zawartą umową, 
jeżeli oszczędności są większe od za-
kładanych, to korzyściami tymi dzielą 
się gmina, Siemens oraz konkretna 
placówka, w  której te oszczędności 
wystąpiły.
Jedynym obiektem, w  którym 
oszczędności były mniejsze od zamie-
rzonych jest Przedszkole nr 3. W tym 
przypadku firma Siemens zapłaciła 
gminie odszkodowanie.
–  Okazuje  się,  że  pomysł  termomo-
dernizacji  placówek  oświatowych  na 
zasadzie  partnerstwa  publiczno-pry-
watnego  był  pomysłem  trafionym, 
a  zamierzony  efekt  został  osiągnięty. 
W  następnych  latach  będziemy  prze-
prowadzali  kolejne  audyty – dodaje 
naczelnik.
Przypomnijmy, że inwestycją termo-
modernizacji objęte zostały: Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych (Szkoła Pod-

stawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2), Gim-
nazjum im. o. L. Wrodarczyka, Szkoła 
Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole nr 
3. Roboty zakończyły się w  paździer-
niku 2010 roku. Dla wyłonienia wy-
konawcy wybrano sposób udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie dia-
logu konkurencyjnego, który pozwo-
lił szybko i  skutecznie przeprowadzić 
termomodernizację, a  jednocześnie 
nie obciążył znacznie aktualnego bu-
dżetu gminy. Z  dwóch podmiotów, 
które były zainteresowane współpra-
cą w  ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego, wyłoniono spółkę 
Siemens z  Warszawy. Zobowiązała 
się ona wykonać roboty budowlane 
i  zagwarantowała tzw. efekt ekono-
miczny, czyli oszczędności w zużyciu 
energii cieplnej i  elektrycznej. Umo-
wa z przedstawicielami firmy Siemens 
została podpisana w marcu 2010 roku. 
Zakładała ona zaprojektowanie robót 
budowlanych, wykonanie ich zgodnie 
z  dokumentacją projektową, a  także 
dziesięcioletnie zarządzanie obiek-
tami. Przez 10 lat co roku, po okresie 
grzewczym, będzie dokonywana we-
ryfikacja uzyskanych oszczędności. 
We wszystkich budynkach zostały 
ocieplone ściany i  stropodachy, wy-
mieniona została stolarka okienna 
i  drzwiowa. W  Liceum Ogólnokształ-
cącym i Gimnazjum im. o. L. Wrodar-
czyka zostały wykonane nowe węzły 
cieplne. W  pozostałych placówkach 
zmodernizowano kotłownie gazowe. 
Zmodernizowano również oświetle-
nie. Dodatkowo, w  każdej placówce 
objętej termomodernizacją został 
wdrożony komputerowy system za-
rządzania ciepłem i  oświetleniem, 
który umożliwia stały nadzór nad 
oświetleniem i  systemem grzew-
czym uwzględniający planowanie, 
kontrolowanie i  właściwe gospoda-
rowanie.  

(ab)

Oszczędności w zużyciu energii

Pomyślny audyt
Znamy już wyniki pierwszego raportu dotyczącego efektów 
energetycznych w budynkach oświatowych na terenie Radzion-
kowa. Wynika z niego, że termomodernizacja pięciu obiektów, 
przeprowadzona na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego 
z firmą Siemens osiągnęła zamierzony efekt ekonomiczny, czyli 
oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej są takie jak 
zamierzono.

– W trybie art. 378 Prawo Ochrony Środowiska, zwró-
ciliśmy się z  pismem do Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, ażeby zobowiązać SRK S.A. do 
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego 
używanych instalacji.
– Pismami z  dnia 1 i  19 marca wystąpiliśmy do Mar-
szałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o wyeg-
zekwowanie zapisów decyzji Wojewody Śląskiego 
z 2006 roku (będącego wówczas właściwym organem 
w sprawie) i z wnioskiem o wznowienie postępowania 
i  nałożenie na adresata decyzji, obowiązku natych-
miastowej wykonalności. Wojewoda Śląski zobowią-
zał Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. do obniżenia 
poziomu dopuszczalnego hałasu przenikającego z te-
renu szybu „Wentylacyjno – Podsadzkowego” w  Ra-
dzionkowie do dnia 31 grudnia 2007 r. ww.  decyzja 
była już trzykrotnie zmieniana, a  ostatnie wykona-
nie zobowiązania (Decyzja Marszałka Woj. Śląskiego 
z  dnia 4.07.2011 r.) do obniżenia hałasu przedłużono 
do 31 grudnia 2013 roku. W  uzasadnieniu tej zmia-
ny podano jedynie względy ekonomiczne. Decyzja 
w  swej treści nie zawierała analizy wpływu uciążli-
wości, spowodowanej hałasem wentylatora, na życie 
mieszkańców. W naszej ocenie dalsze wydłużanie ter-
minu przedmiotowego zobowiązania jest niezasadne, 
co zostało wyrażone w  naszym piśmie do Marszałka 
Województwa Śląskiego.
– Zwróciliśmy się do radnych Sejmiku Województwa 
Śląskiego z  prośbą o  rozeznanie sprawy oraz popar-
cie złożonego do Marszałka Województwa Śląskiego 
wniosku o  nałożenie na adresata decyzji obowiązku 
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środo-
wisko poprzez obniżenie do poziomu dopuszczalnego 
hałasu przenikającego z terenu szybu „Wentylacyjno–
Podsadzkowego” w Radzionkowie na tereny sąsiadu-
jącej zabudowy mieszkaniowej w terminie natychmia-
stowym oraz kontrolę wykonania tego obowiązku.
Ponieważ Gmina Radzionków nie będąc stroną ww. 
postępowań o  wydanie i  zmianę decyzji nie miała 
wpływu na ich zapisy ani możliwości odwołania, skie-
rowaliśmy do posłów RP z naszego terenu pisma zwra-
cające uwagę na potrzebę zmian regulacji określają-
cych zasady wydawania decyzji z  zakresu ochrony 
środowiska, w tym przed hałasem, m.in. ustawy pra-
wo ochrony środowiska. Uważamy, że gmina, jako re-
prezentant praw lokalnej społeczności, z mocy prawa 
powinna być obligatoryjnie włączana do postępowań 
dotyczących podmiotów, których działalność ma ne-
gatywny wpływ na stan środowiska, zdrowie i  jakość 
życia jej mieszkańców.
W  odpowiedzi na nasze pismo, niezależne postępo-
wanie wyjaśniające w  sprawie dokuczliwego hałasu 
prowadzi także miejscowa policja, a  o  jego efektach 
zostaniemy poinformowani.
Czekamy na zdecydowane kroki Urzędu Marszałkow-
skiego, aby zobowiązać administracyjnie SRK S.A. do 
obniżenia poziomu dopuszczalnego hałasu.
Aktualnie informacje można znaleźć na stronie inter-
netowej www.radzionkow.pl  

Hałas
dokucza mieszkańcom

str. 5
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KAROLINKA

W sobotę 14 kwietnia 
o godz. 18.00 kino 
„Karolinka” zaprasza 
miłośników dobrego 
kina na „Rzeź” Romana 
Polańskiego. 

Dwie nowojorskie pary: 
Alan (Christoph Waltz) 
i  Nancy (Kate Winslet) 
oraz Michael (John C. 
Reilly) i  Penelope (Jodie 
Foster). Zdawałoby się, 
że wszystko je łączy. Nie-
naganne maniery, wysoki 
standard życia i  satysfak-
cja z  uczących się w  naj-
lepszych szkołach dzieci. 
Wszyscy czworo mogą 
uważać się za elitę ame-
rykańskiej socjety. Kiedy 
ich dzieci wszczynają 
bójkę, na pozór niewinne 
spotkanie rodziców, zor-
ganizowane celem wyja-
śnienia sprawy, przerodzi 
się w  lawinę potyczek 
i  wzajemnych złośliwości. 

Kino Karolinka zaprasza w sobotę 14 kwietnia
o godz. 16.00 na najnowszą porcję przygód legen-
darnych Muppetów. 

Muppety, na których wychowało się kilka pokoleń wi-
dzów, już niedługo szturmem wezmą srebrny ekran. 
Już niedługo będziemy mogli znów bawić się wraz 
z Kermitem, Świnką Pigi i resztą kultowych bohaterów 
wymyślonych przez Jima Hensona. W  czasie wakacji 
w Los Angeles, największy fan Muppetów Walter oraz 
para jego przyjaciół – Gary (Jason Segel) oraz Mary 
(Amy Adams) odkrywają nikczemny plan nafciarza Texa 
Richmana (Chris Cooper). Zamierza on zburzyć Teatr 
Muppetów, aby wydobywać ropę, której złoże właśnie 
pod nim odkryto. Chcąc ocalić teatr i pomóc w wysta-
wieniu największego przedstawienia Muppetów w hi-
storii, Walter, Mary i Gary muszą zebrać 10 mln dolarów 
i pomóc Kermitowi zjednoczyć starą ekipę Muppetów, 
których drogi się rozeszły...  
Obsada (polski dubbing): 
Aneta Todorczuk-Perchuć – Mary 
Paweł Podgórski – Gary 
Miłogost Reczek – Tex Richman 
Jacek Bończyk – Walter (w ludzkiej postaci) 
Jarosław Boberek – Gonzo/Waldorf/Miś Fazi/Zwierzak 
Michał Zieliński – Kermit/Panna Piggi/Pepe – Król Prawn 

czas trwania: 1 godz. 50 min.
gatunek: familijny, komedia, musical
premiera: 20 stycznia 2012 (Polska) 
produkcja: USA
reżyseria: James Bobin
scenariusz: Jason Segel, Nicholas Stoller
Bilety: 12 zł

Czwartkowy seans w Kinie „Karolin-
ka” zdarzy się 19 kwietnia, jak zwykle 
o godz. 19.30. Tym razem zaprezen-
towany zostanie najnowszy obraz Mał-
gorzaty Szumowskiej, który wzbudził 
wiele kontrowersji, czyli „Sponsoring”.

Anna (Juliette Binoche), dziennikarka 
luksusowego magazynu dla kobiet, przy-
gotowuje artykuł na temat sponsoringu. 
W  trakcie pracy nad materiałem poznaje 
dwie call girls – Charlotte (Anais Demo-
ustier) oraz Alicję (Joanna Kulig). Dziew-
czyny wprowadzają ją w świat płatnej mi-
łości, ku zaskoczeniu Anny – wyjątkowo 
pociągający i odkrywający przed nią obli-

cze jej własnego związku. Seks, pieniądze, 
mężczyźni i miłość już nigdy nie będą dla 
niej tym samym...  

Obsada:
Juliette Binoche – Anne
Anaïs Demoustier – Charlotte
Joanna Kulig – Alicja
Krystyna Janda – Matka Alicji
Andrzej Chyra – Sadystyczny klient
Louis-Do de Lencquesaing – Patrick

czas trwania: 1 godz. 36 min
reżyseria: Małgorzata Szumowska
Bilety: 12 zł 

 Zapraszamy do kina

Muppety w Karolince

Rzeź

W  tym piekielnie zabaw-
nym pojedynku stawką 
będzie dobre imię i status 
każdego z  uczestników. 
Nic zatem dziwnego, że 
wytrawni przeciwnicy 
dopuszczą się ciosów po-
niżej pasa. Wkrótce wyjdą 
na jaw głęboko skrywane 
tajemnice, a  gdy więzy 
małżeńskie ulegną zaska-
kującemu rozluźnieniu, 
okaże się, że w nowocze-
snym związku wszystkie 
chwyty są dozwolone...  

Obsada:
Jodie Foster – Penelope 
Longstreet
Kate Winslet – Nancy 
Cowan
Christoph Waltz – Alan 
Cowan
John C. Reilly – Michael 
Longstreet

czas trwania:
1 godz. 19 min.
reżyseria:
Roman Polański
Bilety: 12 zł 

Sponsoring
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W  ramach koncer-
tu z  okazji Dnia Kobiet 
w  Centrum Kultury „Ka-
rolinka” zagościł kabaret 
Jurki, czyli Wojtek „Zna-
ny” Kamiński, Agnieszka 
„Marylka” Litwin – Sobań-
ska oraz Przemysław „Sa-
sza” Żejmo.
Kabaret Jurki, będący jed-
nym z filarów Zielonogór-
skiego Zagłębia Kabare-
towego, znany jest fanom 
kabaretu z  niezwykle 
popularnego serialu im-
prowizowanego Spad-
kobiercy (TV4), w  którym 
Agnieszka wciela się 
w  rolę Harriet, a  Wojtek 
w  rolę Kena. Trójka sce-

Stanisław Soyka – śpiewak, instrumen-
talista, kompozytor – już od lat należy 
do grona największych artystów polskiej 
sceny muzycznej. Komponuje i  śpiewa 
pieśni o miłości i o  jej braku, pieśni o tę-
sknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed 
wielkimi problemami współczesności. 
W jego dorobku znajdziemy ponad 30 al-
bumów, z  których kilka osiągnęło multi-
platynowe nakłady. Nigdy nie poddał się 
modom i trendom. Wypracował swój wła-
sny język muzyczny, przez co należy do 
grona artystów, których styl rozpoznaje 
się od pierwszych dźwięków, a bogactwo 
repertuaru może przyprawiać o  zawrót 
głowy. Posiada na koncie dziesiątki autor-
skich pieśni, lecz trudno pominąć fakt, że 
skomponował muzykę do wielu wierszy 
poetów polskich i... nie tylko.
Podczas koncertów artysty można usły-

szeć pieśni do słów Agnieszki Osieckiej 
z  albumu „Tylko brać... Osiecka znana 
i  nieznana”, utwory z  albumu „Stanisław 
Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miło-
sza”, klasyki Czesława Niemena z nadcho-
dzącej monografii „Soyka śpiewa Nieme-
na”, garść sonetów Shakespeare’a, a  to 
wszystko w sąsiedztwie takich szlagierów 
jak: „Absolutnie nic”, „Cud niepamięci” czy 
„Tolerancja”.
Warto wybrać się na ten koncert Sojki, bo 
to zupełnie tak, jakbyśmy na jakiś czas 
znaleźli się w  innym wymiarze, pełnym 
piękna i  dobrych emocji, które tylko on 
potrafi z taką lekkością wywołać w swojej 
publiczności. Przyjdźcie, by przekonać się 
o tym osobiście.  
24 kwietnia 2012,
wtorek, godz. 18.00,
bilety: 35 zł.

Mowa o parach tanecznych z całego świata. A kon-
kretnie o  parach tanecznych specjalizujących się 
w folklorze. Już w tej chwili swoją obecność na Festiwa-
lu Par Folklorystycznych w Radzionkowie potwierdziły 
delegacje z Argentyny, Meksyku, Boliwii, Panamy, We-
nezueli, Słowacji, no i oczywiście z Polski. Organizator 
czeka jeszcze na potwierdzenia obecności grup z Wę-
gier, Rosji i paru innych europejskich krajów. 
Uczestnicy festiwalu pojawią się w  Radzionkowie już 
w okolicach 25 maja, ale zanim dojdzie do pierwszych 
występów, goście zwiedzą największe atrakcje regionu 
i kraju. Zresztą prezentacja Śląska i jego tradycji na tym 
się nie skończy. Tancerze, czyli dzieci w wieku 8 – 14 lat 
zostaną zakwaterowane u  radzionkowskich rodzin, co 
pozwoli im na poznanie „od kuchni” zwyczajów i kultu-
ry Górnego Śląska. i to często od… prawdziwej kuchni. 
Zaproszeni goście zobowiązani są do przygotowania 
trzech układów choreograficznych, które będą pre-
zentowane podczas koncertów w  szkołach, podczas 
koncertów plenerowych oraz podczas pochodów. Czy-
li przełom maja i czerwca w Radzionkowie szykuje się 
bardzo atrakcyjnie, egzotycznie i kolorowo. Zakończe-
nie festiwalu planowane jest na 4 czerwca, czyli pary 
biorące udział w  festiwalu zdążą się również zapre-
zentować podczas Dni Radzionkowa, na dużej scenie 
przed Centrum Kultury „Karolinka”. 
Podsumowując: Festiwal Par Folklorystycznych od-
będzie się w  Radzionkowie (i  nie tylko) w  dniach od 
25  maja do 4 czerwca. Organizatorem festiwalu jest 
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Mały Śląsk” przy współpracy z  Centrum Kultury „Ka-
rolinka”, Szkołą Podstawową Nr 2 w Radzionkowie oraz 
Urzędem Miasta Radzionków. Więcej informacji o kon-
certach i  gościach już wkrótce na stronach interneto-
wych Centrum Kultury „Karolinka”, ZPiT „Mały Śląsk” 
oraz Urzędu Miasta w Radzionkowie.  

W ramach VII Międzynaro-
dowego Festiwalu im. G.G. 
Gorczyckiego w Centrum 
Kultury „Karolinka” z kon-
certem pojawi się Stanisław 
Soyka.

Soyka
w Radzionkowie

Czar
egzotycznych par 

Festiwal

A jednak Dzień Kobiet

nicznych indywidualno-
ści, od lat współpracująca 
ze sobą, doskonale umie-
jąca odczuć potrzeby 
publiczności. W  Centrum 
Kultury „Karolinka” kaba-
ret Jurki zagrał program: 
„Album Rodzinny”. Pro-

gram o  różnorodnych 
relacjach rodzinnych, 
stosunkach damsko-mę-
skich i naszych nałogach, 
program o  nas, o  was, 
o nich, który sprawdza się 
w każdych warunkach.
Ale to nie wszystkie atrak-

cje tego wieczoru. Poja-
wiła się też loteria nagród, 
które ufundowali: Funda-
cja na Rzecz Zapobiega-
nia i  Zwalczania Nowo-
tworów, AG Rolbud, Avon, 
Centrum Urody &  Spa, 
Restauracja „Figaro”, 

Restauracja „Mustang”, 
OknoKan, Cukiernia – Pie-
karnia Bączkowicz, Zajazd 
„Karlik”, Piekarnia Cukier-
nia Wylenzek, „Natovo”, 
Michał i  Agata Wylenzek 
oraz Burmistrz Miasta Ra-
dzionków. Patronat hono-
rowy na koncertem z oka-
zji Dnia Kobiet sprawował 
Gabriel Tobor – burmistrz 
Miasta Radzionków.
Wsp ó łorganiz atorem 
wydarzenia była Barbara 
Dziuk – Radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego, 
Prezes Fundacji na Rzecz 
Zapobiegania i  Zwalcza-
nia Nowotworów.  

Koncert
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Ciąg dalszy artyku-
łu, jaki ukazał się 
po śmierci Józefa 
Szylera (01.04.1937 
r.) na łamach „Głosu 
Radzionkowskiego” 
z dnia 17.04.1937 r., pod 
tytułem: „OPUŚCIŁ 
NAS JÓZEF SZYLER, ale 
duch Jego w sercach 
pozostanie”:

„Pogrzeb  śp.  Jana  Szy-
lera  zamienił  się  w  po-
tężną  manifestację 
narodową  i  zjednoczył 
całe  społeczeństwo  Ra-
dzionkowa  i  powiatu 
tarnogórskiego.  Pan 
Wojewoda  dr    Grażyń-
ski  nadesłał  Wdowie  po 
Zmarłym  depeszę  kon-
dolencyjną  i  wydelego-
wał  na  pogrzeb  Pana 
Starostę  mgr  Mierzwę. 
Brali  udział  w  pogrzebie 
pp.  senator  Grajek,  poseł 
Kot,  poseł  Urbańczyk, 
sekretarz  Król,  kierow-
nik  kop.  inż.  Korażewski, 
burmistrz  Antes,  poseł 
Gajdas,  naczelnik  gminy 
Ziętek,  kom.  pow.  Buła, 
kom.  pow.  Urbańczyk, 
inspektor  gmin  Kocybik, 
kom. Lacheta, radca woj. 
Ogrodowicz.
Przeszło  20  sztandarów 
kirem pokrytych otoczyło 
trumnę  Zmarłego  Boha-
tera.  Młodzież,  którą  się 
Zmarły  specjalnie  opie-
kował,  z  pp.  kierownika-
mi  na  czele  oddała  hołd 
swemu opiekunowi.
Uroczyste  nabożeństwo 
żałobne  odprawił  Przew. 
Ks.  Wikary  Wrazidło, 
który w przepięknym ka-
zaniu  podniósł  zasługi 
Zmarłego  i  podkreślił,  że 
Zmarły spełniał obowiąz-
ki  wobec  Boga,  Rodziny 
i  Ojczyzny  jak  najlepiej, 
że  był  najwzorowszym 
katolikiem  i  wychował 
Swe  dzieci  na  dobrych 
katolików. „Nie płaczcie”, 
tak  mówił  przezacny 

kaznodzieja,  „bo  śp.  Jó-
zefa  Szylera  zabrał  Pan 
Bóg  do  nieba,  aby  tam 
lepiej  patronował  Wam 
wszystkim,  którym  po-
święcał  Swe  siły  podczas 
życia.”
Na  cmentarzu  podzięko-
wał  Ks.  Wikary  Wrazidło 
władzom  i  wszystkim 
związkom  za  udział 
w  pogrzebie.  Płynęła 
pobożna  modlitwa  za 
spokój  duszy  śp.  Józe-
fa  Szylera,  pochyliły  się 
sztandary  nad  trumną 
spowitą  w  wieńce,  Chór 
„Przyjaźń”  zaśpiewał,  or-
kiestra  zagrała  na  ostat-
nie pożegnanie, na trum-
nę spadały grudki ziemi...

***
Stoimy  zadumani  nad 
Twoim  otwartym  gro-
bem,  kochany  Druhu, 
i ślubujemy Ci, że nieska-
lany  sztandar  polskości, 
który Twoja ręka trzyma-
ła  do  ostatniego  tchnie-
nia Twego, podejmujemy 
i  według  Twego  ducha, 
Twych myśli, Twego serca 
nieść  będziemy  nieulęk-
nieni,  napojeni  otuchą 
Twego  zwycięstwa,  ku 
chwale  Bożej  i  naszej 
Ojczyzny,  którą  nade 
wszystko kochałeś.

***
Jak  się  dowiadujemy, 
w  najbliższym  czasie 
utworzy  się  Komitet 
uczczenia  pamięci  Józe-
fa  Szylera,  który  będzie 
miał  zadanie  rozpa-
trzeć,  w  jaki  sposób  naj-
godniejszy  powinniśmy 
uczcić Jego pamięć.”
Poniżej chciałbym przy-
toczyć wspomnienia 
o  śp. Józefie Szylerze, 
które po Jego śmierci 
ukazały się w  gazetach 
powiatu tarnogórskie-
go, a mogące stanowić 
uzupełnienie powyż-
szego artykułu. i tak:
„Gazeta Tarnogórska” 
z dnia 3 kwietnia 1937 

roku, nr 345, str. 5:
Józef  Szyler,  urodzony 
w 1871 r., zmarł 1937 r.
Zmarł w 66 roku życia, se-
kretarz  Obwodowy  Zjed-
noczenia  Zawodowego 
Polskiego,  który  przez 
przeszło  25  lat  pracował 
na czele Z.Z.P. w powiecie 
tarnogórskim.  Był  zało-
życielem  Sokoła  w  Ra-
dzionkowie w 1913 r. i jego 
pierwszym  prezesem. 
Należał do założycieli To-
warzystwa  Śpiewaczego 
„Orfeon”. Po wojnie świa-
towej  w  jego  mieszkaniu 
wznowiono lekcje śpiewu. 
Stanął na czele ruchu pol-
skiego w Radach Robotni-
czych i był prezesem Rady 
Ludowej w Radzionkowie 
i  w  powiecie  wicepreze-
sem.
W  lutym  1919  r.  składał 
przysięgę w P.O.W., w po-
wiecie  pomagał  przy  za-
kładaniu  Rad  Ludowych 
we  wszystkich  miejsco-
wościach.  Brał  udział 
w  trzech  powstaniach 
i  w  akcji  plebiscytowej. 
W  1922  r.  został  wybra-
ny  ławnikiem  Zarządu 
Gminnego. Był założycie-
lem Kasy Pośmiertnej dla 
bezrobotnych.  Jako  naj-
ważniejsze  zadanie  swe-
go  życia  uważał  obronę 
górnika  i  robotnika,  któ-
rej  to  pracy  poświęcał 
całą  swą  energię  i  siły. 
Wybitny  talent  mówcy. 
Całe  swe  życie  gorliwie 
pracował  na  terenie 
opieki  społecznej  nad 
licznymi  rzeszami  bezro-
botnych, których niedola 
i  nędza  najbardziej  go 
smuciły.  Pisał  robotni-
kom setki podań w spra-
wach  robotniczych  do 
władz i urzędów.  

Ciąg dalszy artykułu 
w kolejnym numerze 

Kuriera. 
Ignacy Tobor

Pamięci Józefa Szylera cz. 3

PISZĄ DO KURIERA

Pszetrfała dwie woj-
ny, bele jakie smutne 
i  wesołe wydarzynia, 
no i  niyjedyn remont, 
a  durch jes coś do zro-
biynio. Patronym naszy 
szkoły jes Adam Mickie-
wicz, a mieści się łona na 
ulicy ksiyndza Knosały 
szesnoście. Jes to richtik 
fajny zabytkowy budy-
nek, we ftorym ucyło sie 
fest dużo szkolorzy, noj-
starszy mo jus 90 lot…
Piyrwy to niy mieli sie 
we szkole tak dobrze jak 
my teras. Mieli ino jedyn 
heft, jedna ksionszka, 
jedyn blajsztift, pukelta-
sia…i  jakoś się wyucyli. 
A  dyscyplina była fest 
srogo. Niyjedyn łober-
woł kijym, linijkom abo 
pasym ze skory. Ale na 
szczynście to było do-
wno i  mogymy ino ło 
tym pocytać i posuchać 
jak nasze starziki ło tym 
łosprawiajom. A jo wom 
powjym jak jes teras we 
naszy kochany jedynce.
Fszystkich dzieci jes 
czista dwadzieścia, co 
jedyn to grzecniejszy. 
Som czi piyrsze klasy, czi 
szoste, a  resta po dwie. 
Rechtorow jes dwudzie-
stu szejściu, asz dwa-
dzieścia śtyry baby i ino 
dwóch chopow – jedyn 
łot komputerow, drugi 
łot gimnastyki. Ucymy 
się tak jak we fszystkich 
szkołach: poloka, maty, 
histy, psziry, angola…
Ocyny momy łot 1 do 6, 

Stulecie Szkoły Podstawowej nr 1

Wspomnienia 
po śląsku
Chciałach połosprawiać wom ło moji 
szkole, a to skuli tego, że latoś łob-
chodzymy fest ważne wydarzynie – 
stulecie istniynio naszy „budy”.
Aż się wierzyć niy chce, że nasza 
jedynka mo jus sto lot, colutki wiek. 

szostek niy momy dużo, 
ale na szczynście jedy-
nek tys niy. Momy pełno 
zajynć dodatkowych, 
mogymy na nich ło-
zwijać sfoje talynty. We 
naszy szkole jes świetli-
ca, sala komputerowo, 
ałla, sala gimnastyczno 
i  bibliotyka. We bibli 
momy richtik fajny kon-
cik regionalny, we fto-
rym som bele jakie stare 
rzecy, na pszikład: bifyj, 
romy, bysztek, kafyzer-
wis, es zerwis, świynte 
łobroski, żeloska z  du-
szom, pradło, flaszki na 
szumka, klotki na ptoki, 
stare fotografje… bo 
musicie wiedzieć, że we 
naszy szkole fest pie-
lyngnujymy ślonskie 
tradycje. Kożdego roku 
we grudniu momy dziyń 
ślonski, w  casie ftorego 
łodbywajom się rosto-
majte wystympy. Som 
pszedstawjynia po ślon-
sku, konkursy gwary, 
spotkania z  ciekawymi 
ślonzokami. Godomy 
wiersze, śpiywomy pio-
synki, tumaczymy zda-
nia z  polskigo na nasze 
i na łopak. Dużo się dzie-
je w  ty naszy „stulatce” 
i  na pewno się niy nu-
dzymy. Cujymy sie sam 
prawie jak w doma.
Życymy ji coby jesce 
pszetrfała nastympne 
sto lot.  

Urszula Kałuska
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Co mają wspólnego ze sobą 
ekonomia i Słowo Boże? Czy ra-
chunkowość może wpływać na 
nasze życie duchowe? Na te i inne 
pytania mieliśmy okazje uzyskać 
odpowiedź na szkolnych rekolek-
cjach, które odbyły się w dniach 
5 – 7 marca dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego i uczniów 
ZSTH w Radzionkowie. 

Ojciec rekolekcjonista  przez trzy 
dni naszych spotkań starał się 
wytłumaczyć pojęcie „ekonomii  
dobra i zła”. Przez te dni mieli-
śmy okazję zapoznać się z tym 
tematem przez ciekawe wykłady 
księdza, oglądanie filmu „Księga 
ocalenia” w Centrum Kultury „Ka-
rolinka” oraz możliwość przyjęcia 
sakramentu pokuty oraz mszę 

świętą w naszej intencji, która 
była uwieńczaniem naszych re-
kolekcji. Za włożone serce i po-
święcony czas, składamy ojcu 
serdeczne „Bóg zapłać!”.
Wierzymy, że owoce tych reko-
lekcji będą bardzo obfite!  

Weronika Miler 
kl. 2B dziennikarska LO

Ta ekspozycja różniła się 
od wielu innych wystaw, 
które do tej pory mogliśmy 
zobaczyć.
Poznaliśmy jak wyglądała 
higiena ludzi od starożyt-
ności po średniowiecze, aż 
do naszych czasów.
Na samym początku 
wysłuchaliśmy wykładu 
na temat roli higieny 
kiedyś, jak i stopniowo się 
zmieniała. Budziło to w nas 
wielkie zdziwienie, jak nasi 
przodkowie dbali o siebie. 
Niektórzy nie potrafili sobie 
wyobrazić, jak można było 
się nie myć przez cały rok 
czy też nie prać ubrań. 
Dowiedzieliśmy się też jak 
powstawały pierwsze per-
fumy, mydła oraz łazienki. 
Następnie zobaczyliśmy 
dawne łazienki oraz to, co 
się w nich znajdywało. Wi-
dzieliśmy również pierwsze 
opakowania po kremach 
i perfumach. Ogromne 
zainteresowanie wzbu-
dziły pierwsze lokówki do 
włosów i wanny w kształcie 
kołyski. Mogliśmy również 
porównać jak wygląda-
ły łazienki w zamkach, 
pałacach, a jak w zwykłej 
chacie. Na wystawie można 
było również zobaczyć 
przybory fryzjerskie i zdję-
cia, jakie mężczyźni nosili 
fryzury. Wystawa jak i wy-
kład zrobiły na licealistach 
ogromne wrażenie.  

Marta Gendziwełna
kl. 1a LO

Projekt realizowany w SP 
1 nosi tytuł: Nauczanie 
przez sztukę (Teaching 
through Art). Oprócz Je-
dynki w  Radzionkowie 
projekt realizują szkoły 
w  dziewięciu państwach: 
Hiszpanii, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Słowenii, Ru-
munii, Grecji, Litwie, Wło-
szech, Bułgarii. Szkolnymi 
koordynatorami projektu 
są iwona Atamaniuk oraz 
Grażyna Ślosarczyk.
Głównym celem projektu 
jest przybliżanie twór-
czości wybranych przez 
poszczególne państwa, 
artystów europejskich. 
W naszej szkole uczniowie 
zapoznawali się z  dorob-
kiem malarskim Tadeusza 
Makowskiego. Jak się oka-
zało, po kilku miesiącach 
wytężonej pracy, jego 
dzieła stały się bardzo 
wdzięcznym materiałem 
dla uczniów. Wnętrze 
budynku odżyło repro-
dukcjami obrazów Ma-
kowskiego wykonanymi 
różnymi technikami przez 
dzieci. Efekt przerósł śmia-
łe oczekiwania, a to dopie-
ro półmetek…
Od 19 do 23 marca gościli-
śmy przedstawicieli pozo-
stałych państw biorących 
udział w programie. W ra-
mach wzbogacania wie-
dzy na temat kraju i regio-
nu nasi goście wzięli udział 

Międzynarodowa wizyta nauczycieli
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie realizuje międzynarodowy program 
Comenius. Założeniem programu jest kreowanie europejskiego poziomu w na-
uczaniu, powiększanie kręgu indywidualnych  doświadczeń o wiedzę na temat 
innych państw Europy, rozwijanie poczucia przynależności i jedności na naszym 
kontynencie.

w  dwóch wycieczkach – 
do Krakowa oraz Kopalni 
Srebra w Tarnowskich Gó-
rach. Mieli również okazję 
zwiedzić Muzeum Chleba 
w  Radzionkowie, a  także 
poznać rynek w  Tarnow-
skich Górach oraz zamek 
w Starych Tarnowicach.
Najwięcej emocji wzbu-
dzał pobyt delegacji 
w  szkole, ponieważ 
uczniowie i  nauczyciele 
skorzystali z  bezpośred-
niego kontaktu z  zagra-
nicznymi gośćmi. Cała 
społeczność Jedynki 
przystąpiła do praktycz-
nego sprawdzianu z  języ-
ka angielskiego. Po spo-
tkaniu z  panią dyrektor 
goście zwiedzali szkołę, 
izbę Regionalną oraz halę 
sportową. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli 
przygotowali program 
artystyczny z  prezentacją 
śląskich strojów. Podzię-

kowania również należą 
się pani Adeli Truchlew-
skiej, której uczniowie 
z  Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w  Pyrzowi-
cach gościnnie uświetnili 
uroczystość inscenizacją 
plastyczno-pantomimicz-
ną inspirowaną dziełem 
Tadeusza Makowskiego 
Historia jednego obrazu – 
Dziewczynka z koszykiem 
gruszek. Nasi goście byli 
pod dużym wrażeniem 
zarówno występu jak 
i  dekoracji. Nauczyciele 
z  zagranicy z  zaintereso-
waniem przyglądali się 
wielu aspektom funkcjo-
nowania polskiej szkoły. 
Jednym z  bardziej intere-
sujących zagadnień były 
podobieństwa i  różnice 
w europejskich systemach 
oświaty. Pierwszego dnia 
przedstawiciele wszyst-
kich państw prezentowali 
za pomocą multimediów 

efekty, które osiągnęli 
w  swoich szkołach. Na-
stępnie odbyły się warsz-
taty prowadzone przez 
Jesusa Ortuno (koordyna-
tor z Hiszpanii) dotyczące 
wykorzystania internetu 
w  celu dzielenia się wy-
pracowanymi osiągnię-
ciami. Poza tym spośród 
wielu prac plastycznych 
wyłoniono logo projek-
tu. Podjęto również wiele 
ważnych decyzji doty-
czących kolejnych zadań 
i  terminów ich realizacji. 
Omówiono cele następ-
nych spotkań we Francji, 
Włoszech oraz Grecji.
Uczestnicy programu 
Comenius zostali także 
serdecznie przyjęci przez 
burmistrza Gabriela To-
bora w  Urzędzie Miasta. 
Natomiast podczas uro-
czystej kolacji pożegnal-
nej w  restauracji Figaro 
sekretarz miasta Rudolf 
Sobczyk wyraził nadzieję, 
że goście wyjadą z ciepły-
mi wspomnieniami o  Ra-
dzionkowie. Pani dyrektor 
Bożena Łukawska podzię-
kowała wszystkim, dzięki 
którym projekt zaistniał 
w naszej szkole – władzom 
miasta za wsparcie finan-
sowe, koordynatorkom 
oraz nauczycielom.  

Anna Buroń

Lekcja
w muzeum
Młodzież z naszego 
Liceum miała okazję 
zobaczyć niesamowi-
tą wystawę„ Toalety 
w stylu retro” w Mu-
zeum w Tarnowskich 
Górach. 

Ekonomia dobra i zła

Kolejny numer „Kuriera” 
ukaże się z początkiem 
czerwca. Zachęcamy do 
przesyłania informacji na 
adres: kurier@radzionkow.
pl w terminie do 15 maja. 
Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania nade-
słanych tekstów.  

NAPISZ DO KURIERA
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SPORTU I REKREACJI

Z  okazji Dnia Kobiet MOSiR przygotował dla wszyst-
kich pań sportową atrakcję – zorganizowano turniej 
badmintona. Wzięło w  nim udział 13 pań, które za 
emocjonujące pojedynki otrzymały dyplomy, puchary 
i kwiaty. Specjalnie dla nich wystąpiło także dziesięciu 
przystojnych panów w  ognistym tańcu rodem z  Dzi-
kiego Zachodu. Poniżej podajemy wyniki turnieju: 
1 miejsce – Katarzyna Czerwińska, 2 – Grażyna Telenga, 
3  – Magdalena Lisek, 4 – iza Dziensiewicz, 5 – Mariola 
Gorczyca, 6 - Hanna Powęzka, 7 – Justyna Konik, 8 – 
Anna Milewska.  

Walentynki na sporto-
wo? Dlaczego nie. Jako że 
w  Radzionkowie bardzo 
popularny stał się bad-
minton, radzionkowski 
MOSiR zorganizował ko-
lejny turniej. Tym razem 
do gry zaproszono pary 
mieszane. Z  zaproszenia 
skorzystało 12 par, w więk-
szości par małżeńskich czy 
narzeczeńskich, ale były 
również pary połączone 
gorącym uczuciem do… 
badmintona. Mecze były 
bardzo zacięte, a  więk-
szość par prezentowała 
bardzo wysoki poziom 
sportowy. Podczas rundy 

Z miłości do… badmintona

finałowej, kiedy to walka 
toczyła się o  poszczegól-
ne miejsca w  turnieju, 
hala sportowa była roz-
grzana do czerwoności, 
każdy zdobyty punkt 
sprawiał grającym bardzo 
dużo radości. Bezkonku-
rencyjna okazała się para 
Magdalena Lisek i  Adam 
Prasołek, która wygrała 
turniej bez straty seta. 
Drugie miejsce przypadło 
parze Małgorzacie Mijal 
i Leszkowi Suder, a trzecie 
parze Katarzynie Czer-
wińskiej i  Wojciechowi 
Kałamaga. Najlepsi otrzy-
mali pamiątkowe medale 

i  zaproszenie na roman-
tyczną kolację we dwo-
je do Restauracji Figaro 
w Radzionkowie. Pozostali 
uczestnicy otrzymali dy-
plomy i  upominki przy-
gotowane przez MOSiR 
Radzionków oraz Cen-
trum Kultury „Karolinka”. 
Cieszymy się, że tak wiele 
osób skorzystało z  ory-
ginalnego sposobu spę-
dzenia dnia Świętego Wa-
lentego i  w  bardzo milej 
atmosferze bawiło się na 
hali. Gratulujemy wszyst-
kim zawodnikom udziału 
w  turnieju i  zapraszamy 
za rok.  

W  dniach 15 i  16 marca na hali sporto-
wej radzionkowskiego MOSiR-u odbył się 
Turniej Plutabasket Radzionków Cup 2012, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„PlutaBasket”. Wzięli w niej udział zawod-
nicy, którzy nie ukończyli 14 lat, a pomy-
słodawcą imprezy jest były reprezentant 
Polski Andrzej Pluta. W  końcowej klasy-
fikacji turnieju pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna MKS Dąbrowa Górnicza, drugie – 
WKS Śląsk Wrocław, trzecie – MKS Zabrze. 
Czwarte miejsce przypadło zespołowi 

TKM Włocławek. Przyznano także wyróż-
nienie indywidualne, które zdobył Adam 
Szkriba z MKS Dąbrowa Górnicza. W kon-
kursie rzutów za 3 punktów najlepszy 
okazał się Patryk Rozynek z MKS Zabrze. 
Zaś najmłodszym zawodnikiem Turnieju 
był Michał Pluta z MKS Zabrze.
Relację z turnieju oraz kilkuminutowy film 
z turnieju można oglądać na stronie:
www. mosir.radzionkow.pl  

Udany Turniej Plutabasket

Dla kobiet

Turniej koszykówki o puchar Andrzeja Pluty
– 21 kwietnia

Vii Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Termomana
– maj

Biegi przełajowe na Księżej Górze
– 18 maja

Mistrzostwa Śląska w kolarstwie górskim amatorów
– 19 maja

Turniej gier i zabaw dla przedszkolaków
– czerwiec

„Tenpar” – Turniej tenisowy par
– czerwiec

iV Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu – czerwiec
X Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie – czerwiec

Szczegóły na stornie: www.mosir.radzionkow.pl

Zapowiedzi najbliższych imprez:

Rekordowa ilość drużyn wzięła udział w iV Szacho-
wym Turnieju Miast i Gmin o Puchar Burmistrza Radzion-
kowa. Wystartowało aż 18 drużyn m.in. z Bytomia, Tar-
nowskich Gór, Chorzowa, Siemianowic Śl., Rybnika, Żor, 
Łazisk, Ornontowic, Lublińca, Czeladzi, Kalet, Marklowic 
i Radzionkowa. Każdą drużynę reprezentowało dwóch 
zawodników dorosłych oraz dwóch niepełnoletnich. 
W tym roku najlepsza była reprezentacja z Chorzowa 
przed Rybnikiem i Tarnowskimi Górami. Kolejne miejsca 
zajęły Żory, Ornontowice, Łaziska Górne. Radzionków 
zajął tym razem 13 miejsce. Gratulacje dla wszystkich za-
wodników, szczególnie tych najmłodszych.  

IV Turniej szachowy
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 23 lutego 2012 roku na XVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XViii/153/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XViii/154/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XViii/155/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
4. Uchwałę Nr XViii/156/2012 w sprawie pozbawienia stypendiów sportowych.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.  
Burmistrz Miasta Radzionków 

/-/ dr Gabriel Tobor

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie zatrudni Kierownika ad-
ministracji domów mieszkalnych w wymiarze ½ etatu.
Wymagania kwalifikacyjne, zadania związane ze stanowiskiem, warunki 
pracy oraz wymagane dokumenty określone zostały w ogłoszeniu za-
mieszczonym na stronie internetowej zakładu  www.zgk.com.pl  
Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie zakładu: Ra-
dzionków ul. Kużaja 17 lub pod nr tel. 32 388-87-50.

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 29 marca 2012 roku na XIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XiX/157/2012 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie w spółkę prawa 
handlowego;
2.  Uchwałę Nr XiX/158/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
3. Uchwałę Nr XiX/159/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
4. Uchwałę Nr XiX/160/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu 
Miasta Radzionków;
5. Uchwałę Nr XiX/161/2012 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 
Radzionków w 2012 roku;
6. Uchwałę Nr XiX/162/2012 w sprawie pozbawienia stypendium sportowego;
7. Uchwałę Nr XiX/163/2012w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XiX/164/2012 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału we 
współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych;
9. Uchwałę Nr XiX/165/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XiX/166/2012 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2012-2015.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.  
Sekretarz Miasta Radzionków 

/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 8580) Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Radzionkowie zawiadamia, że dnia 29 marca 2012 r. 
została podjęta Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Miasta Radzion-
ków wprowadzająca nowe taryfy za zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzenie ścieków, które będą obowiązywały od 01.05.2012 r. do 
30.04.2013 r. w wysokości:
- cena za 1 m3 dostarczanej wody:
  netto: 5,00 zł
  brutto: 5,40 zł 
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
  netto: 4,97 zł
  brutto: 5,37 zł
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie 
zapotrzebowania na wodę w zł/m-c :
- podgrupa 1 3,99 zł netto 4,31 zł brutto
- podgrupa 2 8,92 zł netto 9,63 zł brutto
- podgrupa 3 57,91 zł netto 62,54 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c:
  2,75 zł netto 2,97 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodo-
mierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalo-
wych w zł/m-c:
  2,70 zł netto 2,92 zł brutto 
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodo-
mierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuży-
tej w zł/m-c:
  2,70 zł netto 2,92 zł brutto 

Podziękowanie
za wzorową pracę
Podczas marcowej sesji 
Rady Miasta za długolet-
nią pracę podziękowano st. 
asp. Januszowi Przybylskie-
mu, od 2009 roku dowódcy 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Radzionkowie. 
Asp. Janusz Przybylski 
w czasie swojej służby wzo-
rowo współpracował z  sa-
morządem. Ma także duże 
zasługi w  ratowaniu życia 
i mienia. Jego miejsce zajął 
st. kpt. Krzysztof Wacho-
wiak.   
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SPORT W KURIERZE

A  cel ten osiągnąć bę-
dzie z  pewnością trudno, 
zwłaszcza dlatego, że klub 
zimą opuściło aż dziewię-
ciu zawodników na czele 
z  braćmi bliźniakami Mak 
i  Giel. Oprócz nich zespół 
opuścili obaj podstawowi 
bramkarze, czyli Suchański 
i  Mika, a  także doświad-
czony obrońca Jarosław 
Kaszowski oraz młodzi na-
pastnicy, jak Skrzypczak 
i  Michalik. Ponadto, przez 
kontuzję z  gry został wy-
eliminowany Marcin Krzy-
wicki.
Jeśli chodzi o  transfery do 
klubu, to w  Radzionkowie 
niezmiennie stawia się na 
mieszankę rutyny z młodo-
ścią. W pierwszej kolejności 
Cidry potrzebowały zakon-
traktować bramkarzy i  to 
zadanie udało się wykonać, 
a kibice ze sporym entuzja-
zmem przyjęli do wiado-
mości powrót do drużyny 
Kiełpina. Ten były już gracz 
Polonii Bytom o  miejsce 
między słupkami będzie 
konkurować z  wypożyczo-
nym z  Jagiellonii Białystok 
Baranem.
Linię obrony Ruchu 
wzmocnił kolejny gracz, 
który nie skończył jeszcze 
dwudziestego roku życia – 
Biernat, którzy na zasadzie 
wypożyczenia trafili do Ra-
dzionkowa kolejno z Craco-
vii. Ten transfer utwierdza 
nas tylko w przekonaniu, że 
defensywa Cidrów będzie 
jedną z  najmłodszych for-
macji w lidze.
Środek pola stracił zimą 
Pawła Giela, a skrzydła braci 
Mak, i to właśnie te odejścia 
chyba najbardziej zanie-

pokoiły kibiców Ruchu, bo 
właśnie ta trójka zawodni-
ków była pewnym ogni-
wem w  jesiennym składzie 
i  niejednokrotnie stanowiła 
o  sile zespołu. Pawła Giela 
będzie próbował zastąpić 
doskonale znany w  Ruchu 
były kapitan drużyny, Dzie-
wulski, który po nieudanym 
romansie z  Polonią Bytom 
wraca do klubu, w  którym 
zdobył już uznanie. Ponadto 
o miejsce w środku pola bę-
dzie konkurował doświad-
czony Marcin Muszalik 
i  nieopierzony Danielewicz 
wypożyczony z  Lubina. 
Niezwykle trudne zadanie 
zastąpienia braci Mak czeka 
natomiast skrzydłowych. 
Radzio trafił do Ruchu w ra-
mach wypożyczenia z  Wi-
dzewa, a Wrzesień podpisał 
definitywny kontrakt z  Ci-
drami po tym, jak prezen-
tował się w młodzieżowych 
drużynach Ruchu Chorzów 
i Górnika Zabrze, z którego 
do Radzionkowa trafił także 
Lebek.

Czas przejść do ataku, bo 
również tu w Radzionkowie 
przeszła prawdziwa rewo-
lucja. Michalik i Skrzypczak 
zakończyli wypożycze-
nie, Piotr Giel przeniósł się 
do Warty Poznań, a  Mar-
cin Krzywicki zmaga się 
z  długotrwałą kontuzją. 
W  związku z  deficytem na 
snajperów do Radzionko-
wa został więc ściągnięty 
Wrażeń z  Widzewa (wy-
pożyczenie), który jednak 
przez problemy zdrowotne 
może ominąć inaugurację 
sezonu. inaczej sytuacja 
wygląda w  przypadku Tu-
micza, który po pobycie 
w  Stanach Zjednoczonych 
dał się poznać polskim ki-
bicom strzelając bramki 
w  barwach Jagielloni Bia-
łystok, a  do Radzionkowa 
trafił ostatecznie z  Olimpii 
Grudziądz. Duże nadzieje 
sztab szkoleniowy Ruchu 
wiąże również z  wypoży-
czonym z  Piotrówki, se-
negalskim napastnikiem 
Cissé, który w  ostatnim 

sparingu z Rakowem dwu-
krotnie, w przeciągu zaled-
wie minuty wpakował piłkę 
do siatki.
A jeśli mowa o sparingach, 
to Ruch rozegrał ich zimą 
piętnaście, z  czego sześć 
zakończyła się porażkami, 
trzy remisem, a  sześć uda-
ło się wygrać. Dwa pierw-
sze mecze towarzyskie 
zostały rozegrane jeszcze 
w  ubiegłym roku, kiedy to 
Ruch pokonał pewnie MKS 
Zabrze-Kończyce i  zre-
misował bezbramkowo 
z  Zagłębiem Sosnowiec. 
Pozostałe sparingi Cidrów 
należy jednak podzielić na 
dwie kategorie, pierwsza 
to czas przed tygodnio-
wym obozem w  Rybniku, 
kiedy to trener Skowronek 
testował, testował i jeszcze 
raz testował... A wyniki tych 
testów to kolejno zwycię-
stwo z Polonią Łaziska (2:1), 
porażki z  Sandecją Nowy 
Sącz (3:4) i  Flotą Świnouj-
ście (0:2), remis z Leśnicą (1:1)
oraz porażka z  Dolcanem 

(0:1) i remis z Radomiakiem 
(1:1). Spotkanie z  MKS-em 
Kluczbork miało już defi-
nitywnie zakończyć etap 
testowania i  rozpocząć 
zgrywanie drużyny, jednak 
wynik tego spotkania to 
porażka 0:2, która musiała 
dostarczyć trenerom po-
wodów do przemyśleń. 
Następne sparingi to po-
tyczki ze słabszymi rywala-
mi, podczas których Ruch 
pokonał Heidberger (3:0), 
Ruch Zdzieszowice (1:0), 
oraz ROW Rybnik (1:0). Na 
ziemię podopiecznych tre-
nera Skowronka, który tej 
zimy przeszedł kurs UEFA 
Pro, sprowadził ligowy ry-
wal Cidrów, Olimpia Gru-
dziądz, która zwyciężyła 
w sparingu aż 4:0. W marcu 
radzionkowianie przegrali 
jeszcze z  Zagłębiem So-
snowiec (0:1), by w ostatnim 
sparingu pokonać Raków 
Częstochowa (2:1).
Wyniki zimowych sparin-
gów nie dostarczyły zatem 
kibicom Ruchu powodów 
do entuzjazmu, jednak 
wszyscy w  Radzionkowie 
wiedzą, że Ruch jest dru-
żyną z charakterem, co ma 
być zapewnieniem utrzy-
mania się na zapleczu Eks-
traklasy. Jeśli mieszanka 
rutyny z młodością, jaką od 
kilku sezonów obserwuje-
my w naszym klubie, po raz 
kolejny wypali to kibice nie 
będą musieli martwić się 
o jego ligowe losy.   

Patryk Przydacz
zdjęcie: Zygmunt Taul

Ruch Radzionków

Żółto-czarni wracają do gry o punkty!
Dziewiąte miejsce zajmowane przez Ruch Radzionków po rundzie jesiennej spotkań rozgrywanych na zaple-
czu Ekstraklasy może dość błędnie sugerować, że Cidry pewnie zmierzają w kierunku zajęcia miejsca w środku 
tabeli. Tak naprawdę sytuacja jest inna, bo podopieczni trenera Skowronka mają tylko pięć punktów przewagi 
nad strefą spadkową i to właśnie utrzymanie się w lidze jest nadrzędnym celem, jakim przed rundą rewanżo-
wą stawiają sobie Żółto-Czarni.



15

W zawodach wystartowało aż 28 uczniów z  sześciu 
szkół. Najlepszy wynik 4½ pkt uzyskało dwóch zawod-
ników Szymon Turczyn i Michał Warda (obaj z SP-15 TG), 
a  Tomek Bińkowski (SP-3TG), Krzysiu Grzesiek (SP-13) 
i Patryk Przykuta (SP-1 Radz.) po 4 pkt. Kolejne miejsca 
z dorobkiem 3½ pkt zajęli Andrzej Skrzypiec i Mateusz 
Kurzok. Bardzo dobrze zaprezentowały się też dziew-
częta. Turniej rozegrano na dystansie pięciu rund z cza-
sem gry po 15 minut na każdego zawodnika. Po dwóch 
turniejach w  grupie chłopców prowadzi Szymon Tur-
czyn (8½ pkt) a wśród dziewcząt Agata Lizak (6½ pkt). Po 
pięciu edycjach mamy nowych adeptów gry szachowej. 
Cieszy też pojawienie się dwóch nowych szkół z Miedar 
i Boruszowic.
Drugi turniej szóstej edycji Szachowej Ligi Szkolnej wy-
grała SP-15 TG z dorobkiem 12½ pkt przed SP-1 Radzion-
ków (12 pkt), SP-13 Strzybnica (11½ pkt), SP-3 TG (9 pkt), 
SP- Miedary (3 pkt) i SP-Boruszowice (2 pkt). Po dwóch 
turniejach prowadzi Szkoła Podstawowa nr 15 z Tarnow-
skich Gór, która zgromadziła 26 pkt i wyprzedza o 3 pkt 
Szkołę Podstawową nr 13 ze Strzybnicy oraz Szkołę Pod-
stawową nr 1 z Radzionkowa (obie po 23 pkt). Zaznaczyć 
należy, że SP nr 3 z Tarnowskich Gór i debiutujące szkoły 
podstawowe z  Miedar i  Boruszowic grały z  niepełnym 
składem zawodników. Komplet wyników można znaleźć 
na stronie: karolinka.art.pl i mosir.radzionkow.pl
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w  Strzybnicy za 
przyjęcie szachistów i  udostępnienie sali oraz opieku-
nom i sędziom w osobach Jarosława Szyndlera i Rudolfa 
Sobczyka. Finał Ligi Szkolnej odbędzie się 17 maja w Tar-
nogórskim Centrum Kultury. 
Organizatorami cyklu są: KS Strzybniczanka Tarnowskie 
Góry, Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie i Tar-
nogórskie Centrum Kultury. Honorowy patronat nad Sza-
chową Ligą Szkolną objęli: burmistrzowie Radzionkowa, 
Tarnowskich Gór i starosta tarnogórski. Wsparcia turnie-
jowi udzielił też aktualny Mistrz Świata Juniorów do lat 20 
arcymistrz Darek Świercz.

***
Szachistów zapraszamy też 21 kwietnia na kolejny tur-
niej z cyklu Xi Grand Prix Radzionkowa (CK „Karolinka”, 
godz. 10.00).  

zanotował: 
Rudolf Sobczyk

Turniej ligi najmłodszych 
szachistów
Drugi turniej szóstej edycji Szachowej Ligi 
Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego 
rozegrany został 15 marca w Szkole 
Podstawowej nr 13 w Strzybnicy.

Seniorki prowadzone 
obecnie przez trenera 
Piotra Podobę, w  sezonie 
2011/2012 występowały 
w składzie: Agnieszka Ada-
mek, Aleksandra Gałęziok, 
Katarzyna Horzela, Joan-
na Krzykowska, Jolanta 
Skorupa, Paulina Kruppa, 
Agnieszka Cienciała, San-
dra Wicik, Paulina Włocz-
ka, Sylwia Lniany, Marzena 
Bator, Agata Zjeżdżałka, 
Monika Olszak, Paulina 
Hawryłko, Agata Logiewa, 
Anna Kamińska. Mimo tak 
szerokiego składu, od po-
czątku tego sezonu były 
problemy z  grą. Kontuzje 
trapiły nie tylko podsta-
wową siódemkę zawod-
niczek, ale również rezer-
wowe. Prognozowania 
przedsezonowe były kon-
kretne – walka o awans do 
ii ligi, nie udało się.
Podsumowując, wszyst-

MKS Sokół Radzionków

Za waleczność, serce i wytrwałość
dziękujemy!

kim dziewczętom należą 
się słowa uznania za wa-
leczność, serce i  wytrwa-
łość, za to, że potrafią 
zmienić pozycję, jeżeli 
wymaga tego sytuacja bo-
iskowa i  za uzyskane wy-
niki. W  mijającym sezonie 
nasze seniorki rozegrały 24 
mecze, ostatecznie zajmu-
jąc 11 miejsce wśród 16 ze-
społów uczestniczących 
w rozgrywkach grupy ślą-
skiej iii ligi kobiet.

Końcowa kolejność:
1 miejsce – MKS Wodzi-
sław Śląski
2 miejsce – MOSM Tychy
3 miejsce – STS Victoria 
Lubliniec
4 miejsce – UKS Dębo-
wianka Dębowiec
5 miejsce – SMS PZPS iii 
Sosnowiec
6 miejsce – AZS Uniwersy-
tetu Śląskiego Katowice

7 miejsce – MKS Dąbrowa 
Górnicza 2
8 miejsce – UKS Dycha 
Czechowice-Dziedzice
9 miejsce – BKS Aluprof 
Bielsko Biała 2
10 miejsce – KPKS Halemba
11 miejsce – O&S Sokół 
Radzionków
12 miejsce – UKS Jedynka 
ERBUD Rybnik
13 miejsce – MCKiS Cze-
ladź
14 miejsce – MKS MOS 
Płomień Sosnowiec
15 miejsce – AZS KU 
Akadem. Tech.-Human.  
Bielsko-Biała
16 miejsce – VC Victoria – 
MOSiR Cieszyn
O awans do ii ligi walczyć 
będą zespoły MKS Wodzi-
sław Śląski, MOSM Tychy, 
STS Victoria Lubliniec. Po-
nieważ grupa śląska iii ligi 
kobiet jest od wielu lat naj-
mocniejszą grupą, dlatego 
Zarząd Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej w  Warsza-
wie podjął decyzję o moż-
liwości awansu z  naszej 
grupy właśnie aż trzech 
zespołów. Do iV ligi spadły 
zespoły AZS KU Akadem. 
Tech.-Human. Bielsko-Bia-
ła i  VC Victoria – MOSiR 
Cieszyn.  

(ag)

Miło nam poinformować, że Oskar Bar-
wacz (na zdjęciu od lewej), reprezentant 
Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury Judo Radzionków zdobył drugie 
miejsce w  kategorii „mężczyźni, waga 
73  kg” w  zawodach rozgrywanych w  ra-
mach iX Otwartego Pucharu Polski Mło-
dzików w Judo. Turniej odbył się 18 marca 
w Suchym Lesie. W pucharowych zawo-
dach wystartowało 401 zawodników i za-
wodniczek. Nasz judoka po świetnych 
walkach eliminacyjnych, wygrywanych 
przed czasem, uległ w finale. Druga loka-
ta na tak wielkim turnieju stawia go jed-
nak w czołówce polskich młodzików.  

Sukces naszego młodego judoki

Młody judoka Oskar Barwacz (od lewej) 
na podium
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Konne zawody tuż, tuż
Zawody przyciągną najlepszych zawodników z całego świata

SPORT W KURIERZE

Majowe zawody w  ujeżdżeniu, 
odbywające się co roku na terenie 
Klubu Jeździeckiego „Lider” w  Ra-
dzionkowie cieszą się coraz więk-
szym uznaniem wśród zawodników 
i  publiczności. Tegoroczny turniej 
odbędzie się w dniach 3-6 maja. Ra-
dzionkowskie zawody z  pewnością 
ściągną najlepszych zawodników 
z  całego świata, a  to dzięki temu, 
że w tym roku po raz kolejny zwięk-
szył się ich poziom z CDi* na CDi*** 
(liczba gwiazdek jest wyznaczni-
kiem prestiżu zawodów). Start na 
zawodach tak wysokiej rangi daje 
zawodnikom możliwość zdobycia 
kwalifikacji na imprezy mistrzow-

skie (Mistrzostwa Europy, igrzyska 
Olimpijskie). W tym roku zwiększo-
na została także pula nagród, która 
wyniesie aż 19 tysięcy euro! Miło 
nam też donieść, że gościem hono-
rowym imprezy będzie prof. Jerzy 
Buzek. Jak co roku, także na publicz-
ność czekać będzie szereg atrakcji, 
m.in. pokazy sportów ekstremal-
nych, występy taneczny i  wokalne, 
wyścigi dzieci na kucykach. Ponad-
to wśród widzów przeprowadzana 
zostanie loteria fantowa. 
Szczegółowe informacje na temat 
zawodów można znaleźć na stronie: 
www.ham.com.pl/cdi  

(ŁK) Tegoroczny turniej odbędzie się w dniach 3-6 maja

W  rywalizacji zmierzyło się 
dziesięć drużyn: Przyjaciele Szy-
mona, Nauczyciele, Kutna Hora, 
Bekescaba, Bernburg, Machina AG 
Rolbud, Boguszów-Gorce, Serock, 
Kopuła T.G Team, A.S. Basket HEF 
Lubliniec. Walczyły one w dwóch 
grupach eliminacyjnych. Dwie 
najlepsze drużyny z  każdej gru-
py zakwalifikowały się do pół-
finałów, w  których Kutna Hora 
pokonała Kopułę T.G. Team 70:61, 
a  Machina AG Rolbud przegrała 
z  Nauczycielami 76:83. W  meczu 
o  trzecie miejsce radzionkowska 
Machina pokonała tarnogórskie 
Kopuły 53:51. W  samym finale 
zmierzyli się Nauczyciele i  Kutna 
Hora. Ci ostatni, po emocjonują-
cej i  wyrównanej walce pokonali 
drużynę Nauczycieli 63:58.
Meczom towarzyszyły pokazy 
sztuki walki, występy zespołu 
TESS oraz występ gości specjal-
nych – byłych reprezentantów 
Polski Andrzeja Pluty i  Justyny 
Węglorz oraz starosty Kutnej 
Hory.

W  konkursie rzutów za 3 punkty 
zwyciężył Adrian Kupka (Przyja-
ciele Szymona), tytuł najbardziej 
wartościowego gracza MPV zdo-
był Martin Kocurek (Kutna Hora). 
W  konkursie zręcznościowym 
triumfował Łukasz Przybyłek (Ko-
puła T.G. Team).
Patronami iX Memoriału Ko-
szykówki im. K. Michalskiego 
i  S.  Łysika byli: burmistrz Miasta 
Tarnowskie Góry, burmistrz Mia-
sta Radzionków oraz prezes izby 
Przemysłowo-Handlowej w  Tar-
nowskich Górach.
Specjalne podziękowania dla: 
przewodniczącego Rady Miasta 
Radzionków Dariusza Wysypoła, 
radnego powiatowego Kazimie-
rza Gwoździa, radzionkowskiej 
drużyny Machina AG Rolbud, 
radzionkowskich miast partner-
skich (Boguszów-Gorce i  Serock) 
oraz MOSiR Radzionków.
Szczegóły znajdują się na oficjal-
nej stronie memoriału:
www.turniejkosza.pl  

 (ab)

Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika

Trzydniowa uczta sportowa
Już po raz trzeci z rzędu reprezentanci drużyny czeskiej z Kutnej Hory wygrali finał IX Międzynarodowego Memoriału Koszykówki 
im. Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Zawody odbywały się w dniach 1-3 marca w hali LO Staszica w Tarnowskich Górach oraz 
radzionkowskiej hali MOSiR.


