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Inwestycje

Lato w mieście
Akcja „Lato w mieście” to propozycja dla najmłodszych, którzy wakacje spędzą w mieście.
W ciągu dwóch miesięcy letniego wypoczynku dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach
plastycznych, tanecznych, muzycznych i sportowo-rekreacyjnych.
Szczegółowy program zaplanowanych imprez uczniowie otrzymają wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Wkrótce pojawi się także na stronie internetowej www.radzionkow.pl.

VIII Dni Radzionkowa

Zabawa na całego!

Grzegorz Poloczek.

Kulminacyjne obchody ósmych Dni Radzionkowa tuż, tuż. Do naszego miasta zjadą uznani artyści polskiej sceny muzycznej. Gwiazdami
świątecznych wieczorów będą: zespół Bracia i Grzegorz Poloczek.
Na wspólną zabawę pod scenę przy Centrum Kultury „Karolinka”
zapraszamy mieszkańców w dniach 13-15 czerwca.
MOC ATRAKCJI
Wspólne świętowanie zainauguruje w piątek 13 czerwca kolorowy korowód, który
przejdzie ulicami miasta. Wezmą w nim
udział m.in. władze gminy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz uczniowie

radzionkowskich szkół. Tuż po jego zakończeniu na skwerze przy Placu Jana Pawła II
odbędzie się niecodzienny happening. O
tym, co się będzie działo przed szkołą, można przeczytać na dziale „Piszą do Kuriera” na
str. 12.
str. 4

Szymały
do remontu
Kilka tygodni temu gmina podpisała
umowę z wojewodą na przebudowę
ulicy Szymały, która przebiega także przez Bytom. Jak informowaliśmy
w styczniowym wydaniu „Kuriera
Radzionkowskiego”, aby zwiększyć
szansę na otrzymanie pieniędzy,
gminy wspólnie złożyły wniosek
o dotację z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2012-2015, czyli z popularnych „schetynówek”.
Inwestycja rozpocznie się w czerwcu
i potrwa do końca roku. Ulica Szymały
zostanie przebudowana na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Unii Europejskiej
w Radzionkowie, aż do skrzyżowania
z ulicą Strzelców Bytomskich w Bytomiu.
– Prace będą obejmować wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni drogi,
a także jej odwodnienie. Oprócz tego od
strony budynków o numerach nieparzystych powstanie chodnik. Natomiast od
strony budynków o numerach parzystych
– na terenie naszej gminy – powstanie ciąg
rowerowo-pieszy, a w Bytomiu droga rowerowa – wyjaśnia Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji.
Warto wiedzieć, że to kolejna inwestycja
w Radzionkowie realizowana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, na które gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50%
kosztów całego przedsięwzięcia. Pod
koniec ubiegłego roku w ramach tego
samego programu wybudowana została ulica Anieli Krzywoń. 
(mm)
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Mocne więzi
parafian z Kościołem
Rozmowa z ks. Damianem Wojtyczką
proboszczem parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
Od dziewięciu lat jest ksiądz
proboszczem parafii św.
Wojciecha. W tym czasie poznał ksiądz nie tylko parafię,
ale i miasto. Jak się księdzu
proboszczowi żyje i mieszka
w Radzionkowie?
Czas szybko mija… Rzeczywiście, to już dziewięć lat! Dokładnie 31 lipca 2005 roku na Mszy
św. parafianie wyrazili swoje
podziękowanie za dwanaście
lat posługi księdzu proboszczowi Janowi Grzesicy i jednocześnie powitali mnie jako swojego
proboszcza. W Radzionkowie
mieszka się dobrze. Bardzo często w rozmowach z mieszkańcami słyszę, że nie zamieniliby
tego miejsca na żadne inne. Po
dziewięciu latach pobytu w Radzionkowie rozumiem te słowa:
tutaj nie ma obojętności, anonimowości, ludzie są dobrze nastawieni do siebie.
Kościół św. Wojciecha jest
najcenniejszym zabytkiem
naszego miasta. Obiekt przechodzi aktualnie gruntowny
remont. Jakie prace konserwatorskie zostały już wykonane?
Do końca ubiegłego roku udało
nam się przeprowadzić prace
na czterech elewacjach wieży
głównej, a także elewacjach
części zachodniej, północnej
i południowej budynku kościoła, z wyjątkiem elewacji
od strony wschodniej oraz elewacji transeptu północnego
i południowego kościoła. Prace polegały na oczyszczeniu
wątku ceglanego i elementów
kamiennych z zanieczyszczeń
pochodzenia atmosferycznego i starych zacierek cementowo-klejowych, wymianie spoin

wątku ceglanego na spoiny
w pierwotnym czerwonym kolorze, przemurowaniu zniszczonych fragmentów ścian elewacyjnych, uzupełnieniu ubytków
w cegle i kamieniu, odtworzeniu brakujących elementów kamiennych oraz impregnacji hydrofobowej elewacji ceglanej
i kamienia (piaskowiec) występującego na elewacji budynku
kościoła.
Ponadto przeprowadziliśmy remont wieży mniejszej, tzw. sygnaturki. Polegał on na wykonaniu zupełnie nowej konstrukcji
drewnianej wieży z zachowaniem
wszystkich wymiarów i sposobu, w jaki była wykonana. Sygnaturka otrzymała też nowe
pokrycie blaszane wykonane
z miedzi. Na wszystkie przeprowadzane przez parafię prace zostały wydane pozwolenia
konserwatorskie, szczegółowo
określające sposób i rodzaj prac
remontowych. Modernizacje,
które do tej pory wykonaliśmy,
zostały odebrane bez uwag
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach.
Remont prowadzony będzie
również i w tym roku. Jaki
zakres obejmą zaplanowane
prace restauratorskie? Jakie
inwestycje czekają parafię
w przyszłości?
Trwają już prace na ostatniej,
jeszcze nieodrestaurowanej, ścianie wschodniej tj. elewacji ścian
prezbiterium. Zakres tych prac
jest taki sam, jak w przypadku
pozostałych elewacji kościoła.
A co w przyszłości? Przy tylu
obiektach parafialnych na tak
dużym terenie, prac do wykonania będzie zawsze wiele. Naj-

ważniejsze z nich to: odwodnienie terenu przykościelnego,
remont muru oporowego przy
ul. św. Wojciecha i powiększenie parkingu przy naszym kościele. Szczególnie zależy mi
na parkingu, bowiem istniejący
jest niewystarczający dla ciągle
wzrastającej liczby samochodów. Natomiast kwestia remontu muru oporowego związana jest z bezpieczeństwem
przechodzących przy nim ludzi
i parkujących tam samochodów.
Czy na remont udaje się parafii pozyskać środki zewnętrzne, czy też prace finansowane są jedynie ze składek
parafian?
Podstawowym i głównym źródłem finansowania prac remontowych budynku kościoła
są ofiary składane przez naszych parafian, za co przy tej
okazji jeszcze raz serdecznie
dziękuję. Niemniej jednak parafia stara się pozyskiwać także
środki finansowe z innych źródeł. Do tej pory pozyskaliśmy
dotacje m.in. z Urzędu Miasta
w Radzionkowie, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
i - w mniejszym zakresie - ze
Starostwa Powiatu Tarnogórskiego.
W tym roku odbyła się już
dwudziesta pierwsza edycja
festynu parafialnego CIDERFEST. Jakim zainteresowaniem cieszy się piknik? Czy
tego typu impreza to dobra
okazja do promowania chrześcijańskich wartości?
Festyn parafialny to z pewnością dobra okazja do wyjścia
całych rodzin z domu i do spo-

tkań parafian z duszpasterzami,
a także spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny, przyjaciół
i znajomych w farskim ogrodzie.
Dzisiaj ludzie mają mało czasu na spotkania. Tym bardziej
cieszy obecność
rodziców
z dziećmi, często i z dziadkami
i babciami. W naszej metropolii
katowickiej przeżywamy właśnie Rok Rodziny, przebiegający
pod hasłem „Rodzina Miłością
Wielka”. Uważam, że CIDERFEST
pięknie wpisuje się w promowanie wartości rodziny i tego,
co stanowi o istocie życia małżeńskiego i rodzinnego – MIŁOŚCI. Za przygotowanie festynu
odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy naszej parafii. W organizację włącza się też wielu
naszych młodych parafian. I to
niezmiernie cieszy! Widząc tylu
młodych ludzi zaangażowanych
całym sercem w przygotowanie
wydarzenia kościelnego, człowiek nabiera trochę więcej spokoju, gdy chodzi o przyszłość
Kościoła. Ponadto program artystyczny festynu oparty jest na
naszych parafialnych talentach.
Występują dzieci i młodzież,
chór, schola, orkiestra i zespoły muzyczne. Czyż to nie jest
piękne? Trzeba te talenty pokazywać jak najszerszemu gronu
odbiorców. Jest też oczywiście
tak zwana „gwiazda wieczoru”.
W tym roku był nią Aleksander
Martinez, artysta pochodzący
z Filipin, który od kilkunastu lat
mieszka w Polsce. Mówiąc o CIDERFEŚCIE nie można nie wspomnieć o ofiarodawcach nagród
i darów; a te są przecież bardzo
atrakcyjne. W tym roku nagrodą
główną był skuter. Chcę bardzo
podziękować wszystkim organi-
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zatorom, ofiarodawcom nagród i to zarówno osobom indywidualnym, jak i firmom
czy instytucjom, które przekazały dary.
Oczywiście wielkie słowa podziękowania
kieruję też do naszych piekarzy, cukierników i pań za ich wypieki, a ofiarodawcom
wędlin za smaczną kiełbasę z rożna i krupnioki! To wszystko, co powiedziałem, składa
się na radosny, piękny klimat CIDERFESTU.
W ostatnich latach socjolodzy opisują
zjawisko rozluźnienia więzi wiernych
z życiem parafii. Górnoślązacy są jednak
zaprzeczeniem tej tezy – podkreśla się
ich mocne więzi z Kościołem. Czy tak jest
też w Radzionkowie?
Opis dokonany przez socjologów, oparty
przecież na badaniach, a mówiący o silnych
więzach Górnoślązaków z Kościołem, oczywiście cieszy. Z całą pewnością parafie na
Górnym Śląsku w skali kraju wyróżniają się
pozytywnie. Ale też nie są jednorodne pod
tym względem. Są parafie o bardzo silnych
więzach z Kościołem, ale też i takie, w których te związki są słabe. Radzionkowska parafia należy do tej grupy wspólnot w naszej
archidiecezji, w której więź parafian z Kościołem jest stosunkowo duża. To cieszy.
Ale to nie znaczy, że mamy popadać w zachwyt i nic nie robić. Bo ta więź - niestety
- słabnie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
wiele i trudno byłoby je wszystkie podać
i przeanalizować. Jestem przekonany, że
najistotniejszą rolę w przekazywaniu wiary,
a co za tym idzie w tworzeniu więzi ze swoją
parafią i Kościołem, odgrywa rodzina.
I na koniec proszę powiedzieć, co wyróżnia parafię św. Wojciecha?
O jednej istotnej rzeczy już powiedziałem,
a mianowicie przywiązaniu parafian do
swojego kościoła. Widać je poprzez ilość
praktykujących, zainteresowanie parafian
tym wszystkim, co dzieje się w kościele, poczucie odpowiedzialności za prowadzony
remont kościoła. Wspomnieć należy o jeszcze jednym przykładzie przywiązania radzińczan do swojego kościoła: otóż podczas
comiesięcznych odwiedzin chorych, parafianie wielokrotnie mówią mi: „Czy ksiądz
wie, co jest największym naszym bólem?
Nie choroba, cierpienie, ale niemożność
chodzenia do mojego kościoła!”. Piękne
słowa! Naszą parafię z pewnością wyróżnia
także piękny śpiew podczas Mszy św. i nabożeństw, szczególnie w trakcie nieszporów bożonarodzeniowych, wielkanocnych
i odpustowych! Korzystając z tej możliwości dotarcia do moich parafian, chciałbym
raz jeszcze bardzo podziękować za Wasze
świadectwo wiary, przywiązanie do Kościoła i troskę o naszą świątynię. Pozdrawiam
moich parafian i wszystkich czytelników!
Szczęść Boże! 

Oddali cześć powstańcom

2 maja odbyła się wzruszająca i podniosła uroczystość związana z przywróceniem tożsamości czterem poległym
powstańcom śląskim, pochowanym
na radzionkowskim cmentarzu przy
ul. Cmentarnej. Kilka miesięcy temu członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„Weteran” wpadli na pomysł, by spróbować
odszukać ich dane osobowe. W poszukiwania aktywnie włączył się proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Damian Wojtyczka,
a także przedstawiciele wielu instytucji. Po
żmudnym przewertowaniu stosów dokumentów, udało się odnaleźć ich dane osobowe. Okazało się, że na cmentarzu pochowano: dwóch mieszkańców Radzionkowa
– Pawła Wostala i Józefa Purgoła, a także
dwóch mieszkańców Kozłowej Góry – Sylwestra Hojkę i Józefa Machurę. Cała czwórka walczyła i zginęła w trzecim powstaniu
śląskim.
Uroczystości związane z przywróceniem

tożsamości poległych rozpoczęły się Mszą
św. Po jej zakończeniu utworzono kondukt
żałobny, w którym udział wzięli żołnierze
Wojska Polskiego, władze gminy, uczniowie
radzionkowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
mieszkańcy. Procesją udali się na cmentarz,
gdzie zamontowano tabliczki z imionami
i nazwiskami powstańców. W trakcie ceremonii głos zabrali burmistrz Radzionkowa
Gabriel Tobor oraz płk w st. spocz. Wojciech
Bonczek, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy
Radiotechników „Radar” w Radzionkowie,
którzy podkreślali znaczenie tej uroczystości dla radzionkowskiej społeczności. Na
zakończenie Klaudiusz Jania odegrał utwór
„Śpij Kolego”, wykonywany tradycyjnie
podczas pogrzebów osób wojskowych. Po
zakończeniu ceremonii, na placu przy Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się ognisko
patriotyczne. 
(ŁK)

Życzenia
Księdzu Eugeniuszowi Krawczykowi, Proboszczowi parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z okazji obchodzonego 13 maja br. Jubileuszu 25-lecia Święceń Kapłańskich, składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za pełną pokory,
wierności i nieustannego dziękczynienia posługę kapłańską.
W pracy duszpasterskiej, Ksiądz Proboszcz podkreśla zwłaszcza istotę kultu świętych i co za
tym idzie potrzebę wypraszania Ich wstawiennictwa do Bożej Opatrzności. Wdzięczni za
tę naukę, za Księdza codzienną konsekwentną służbę na rzecz parafii, dziękujemy również
Panu Bogu za dar kapłaństwa.
Życzymy głębokiego przeżywania swojego powołania. Niech Matka Boża, patronka
parafii, wspiera i wyprasza nieustannie potrzebne łaski. Niech Dobry Bóg obficie Księdzu
błogosławi.
Dariusz Wysypoł
Przewodniczący Rady Miasta Radzionków

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta Radzionków
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Niedzielne świętowanie rozpocznie się występami wokalno-instrumentalnymi wychowanków Filii Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury oraz grup działających przy CK „Karolinka”. Następnie
na scenie pojawi się zespół KIERSI, którego przebój „Droga mamo”
po dwóch tygodniach pobytu na Śląskiej Liście Przebojów awansował na pierwsze miejsce. W tym dniu usłyszymy także zwycięzcę
ubiegłorocznej Talentiady oraz poznamy zwycięzców konkursów
organizowanych w ramach Dni Radzionkowa. Na zakończenie do
wspólnej zabawy zaprosi Grzegorz Poloczek, członek kabaretu RAK,
wokalista i autor tekstów. Podczas koncertu usłyszymy m.in. utwory
z solowej płyty artysty, zatytułowanej „... z mojego placu”. Wspólne
świętowanie zakończy pokaz sztucznych ogni. Dni Radzionkowa
wyróżnia, że nie ograniczają się jedynie do hucznych, trzydniowych
kulminacji, ale trwają przez cały miesiąc. Za nami już m.in. koncert
chóru „Harfa”, XII Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie, IV Turniej
w piłce plażowej kobiet o Puchar Burmistrza Radzionkowa, a także
„Tydzień Głośnego Czytania”, który przebiegał pod hasłem „Czytanki
– przytulanki”. Od 10 do 30 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
będzie można obejrzeć wystawę rękodzieła Zofii Zychy „Pasja tworzenia”. Ponadto mieszkańców zapraszamy 22 czerwca na rozgrywki
CIDER CUP 2014 o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków (rocznik 2002

fot.: Rafał Masłow

Sobota upłynie pod znakiem głośnych, młodzieżowych brzmień.
Na scenie wystąpią: rockowe kapele RedCute, INDI i Coria, które będą
rozgrzewać publiczność przed gwiazdą wieczoru – zespołem Bracia.
Zespół Bracia istnieje od 2001 roku i jest obecnie jednym z najbardziej
cenionych zespołów rockowych w Polsce. Na czele formacji stoją bracia Piotr i Wojciech Cugowscy. Piotr jest jednym z najwybitniejszych
polskich wokalistów, natomiast Wojtek jest cenionym w branży muzycznej gitarzystą.
Zespół ma w dorobku cztery albumy: „Fobrock”, „Tribute to Queen”,
„Zapamiętaj oraz najnowszy, „Zmienić zdarzeń bieg”, z którego pochodzą już takie przeboje, jak „Nad przepaścią” z gościnnym udziałem Edyty Bartosiewicz oraz „Wierzę w lepszy świat” i „Parnassus”.
Obecnie listy przebojów w całym kraju podbija utwór „Po drugiej
stronie chmur”.

Bracia.

i 2005). Z kolei 28 czerwca wszyscy chętni będą mogli oddać krew (zapraszamy na parking przy Urzędzie Miasta od godz. 9.00).
Szczegółowy harmonogram imprez odbywających się w ramach tegorocznych Dni Radzionkowa znaleźć można na stronie: www.dniradzionkowa.pl.
Głównym sponsorem Dni Radzionkowa jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A., które działa na polskim rynku
w branży budowlanej od 1995 roku. Od początku działalności specjalizuje się w realizacjach inwestycji jako generalny wykonawca. Firma
wybudowała ponad 3 mln m² powierzchni handlowych i przemysłowych, ok. 1,5 mln m² powierzchni dróg i parkingów. Jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień. Firma otrzymała między innymi wyróżnienia: Orły Polskiego Budownictwa, Budowa Roku, Przedsiębiorstwo
Fair Play, Gazele Biznesu, Pracodawca Roku. Firma została właścicielem terenu byłego targu w Radzionkowie, na którym powstanie park
handlowy oraz market spożywczy. 

Zapisy
na półkolonie

Gmina
przyjazna seniorom

Wzorem lat ubiegłych, w dniach od 7 do 18 lipca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie zostanie
zorganizowany dwutygodniowy turnus półkolonijny dla dzieci
w wieku od 6 do 13 lat z terenu Radzionkowa.
Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 15.00. Program przewiduje wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia sportowo- rekreacyjne i świetlicowe. Uczestnicy półkolonii korzystać będą z dwóch posiłków, w tym z obiadu.
Odpłatność wnoszona przez rodziców za jednego uczestnika półkolonii wynosi 150 zł. Pozostały koszt pobytu dziecka pokrywa
gmina. Zapisy przyjmuje Zakład Placówek Oświatowych w Radzionkowie, ul. Kużaja 19 od 2 czerwca do wyczerpania miejsc,
w godzinach 8.00-15.00. Szczegółowe informacje uzyskać można
pod nr tel. 32 289 84 24. 

Radzionków uhonorowany został certyfikatem „Gmina Przyjazna Seniorom”. Wyróżnienie przyznane zostało przez organizatorów Kongresu „Obywatel Senior”, który w dniach 18-19 maja odbywał się w Parku Śląskim w Chorzowie.
Dokument odebrał Bernard Skibiński, wiceburmistrz Radzionkowa.
Oprócz naszej gminy wyróżnione zostały także: Czerwionka Leszczyny, Sosnowiec, Będzin, Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza,
Koziegłowy, Pawłowice, Piekary Śląskie, Tychy i Mysłowice. Kapituła
kongresu w sposób szczególny doceniła „Senioralia” – cykl spotkań
adresowanych do najstarszych mieszkańców Radzionkowa.
Dodajmy, że w tym roku odbędzie się już trzecia edycja imprezy. 
(ŁK)
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Spotkania z burmistrzem

Międzynarowy Dzień Rodzin

Miasto

Rodzinne wartości

oczami mieszkańców

Rodzina Dolibóg z parą prezydencką.
Spotkania z władzami miasta to okazja dla mieszkańców, by porozmawiać o problemach i wyzwaniach gminy.

O stanie nawierzchni dróg i chodników, planowanych inwestycjach, a także potrzebie modernizacji osiedla robotniczego
w Rojcy, rozmawiano podczas tegorocznych spotkań mieszkańców
gminy z burmistrzem Radzionkowa. Pierwsze odbyło się 13 maja
w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Rojcy. Z kolei
14 maja w Centrum Kultury „Karolinka” z włodarzami gminy spotkali
się mieszkańcy śródmieścia.

Pod koniec maja, w Pałacu Prezydenckim odbyło się
spotkanie z rodzinami wielodzietnymi i zastępczymi.
Wśród wyróżnionych Złotym Krzyżem Zasługi znaleźli
się także Dorota i Jan Dolibóg z Radzionkowa.

O potrzebie remontu budynków górniczego osiedla mówili uczestnicy spotkania w Rojcy. Ponadto dopominali się o naprawę chodników i dróg oraz większych nakładów na inwestycję w dzielnicy.
Poruszony został również temat mieszkań socjalnych. Mieszkańcy
śródmieścia dopytywali z kolei o budowę rynku, a także o możliwość stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy targowisku, co jednak się nie stanie, ze względu na zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. W trakcie obydwu spotkań głos
zabrał również płk Leszek Kępa, który omówił najważniejsze kwestie
obrony cywilnej w mieście. 

– Duża rodzina jest wartością, dzięki której kształtuje się umiejętność
współpracy z innymi, odpowiedzialność za siebie i za innych, a także
zaradność, odwaga i dyscyplina – mówił Bronisław Komorowski podczas uroczystości.
W Pałacu Prezydenckim rodzinie Dolibóg towarzyszył Gabriel Tobor, burmistrz miasta, który wnioskował o przyznanie wyróżnienia.
– Wysiłek rodzin wielodzietnych i zastępczych w wychowaniu kolejnego pokolenia Polaków nie zawsze jest dostrzegany. Cieszę się, że rodzina Dolibóg jako jedyna z województwa śląskiego została odznaczona
państwowym wyróżnieniem. To dla nas – mieszkańców Radzionkowa
– powód do dumy.
Podczas spotkania Bronisław Komorowski wspomniał także o Kartach Dużych Rodzin, które są przyjmowane przez samorządy. To
jedno z rozwiązań polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie
z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców. Prezydent podkreślił, że Karta wprowadza zniżki za wstęp do instytucji
podległych rządowi. Mają to być ulgi m.in. w muzeach, parkach
narodowych, rezerwatach przyrody. Jednak najważniejsze dla wielu rodzin jest to, że pojawią się zniżki na przejazdy PKP. Mają objąć
dzieci i rodziców i wyniosą 20 proc., jeśli w rodzinie jest troje potomstwa, 25 proc., gdy jest ich czworo i pięcioro, oraz 40 proc., gdy
jest ich sześcioro lub więcej. Co ważne, te rabaty będą doliczane do
zniżek ustawowych. W przyszłości program zostanie rozszerzony.
Wielodzietne rodziny zyskają rabaty w restauracjach, księgarniach,
prywatnych gabinetach lekarskich, a nawet sieciach handlowych.
Warto wiedzieć, że idea wprowadzenia Karty Dużej Rodziny powstała we Francji. Zrodzona w duchu egalitaryzmu już w 1921 roku
uprawniała wielodzietne rodziny do korzystania z ulg i udogodnień. W naszym kraju pierwszymi miastami, które wprowadziły
Kartę Dużych rodzin były Wrocław, Grodzisk Mazowiecki, Tychy
i Sandomierz. Dodajmy, że prace nad opracowaniem Karty Dużej
Rodziny trwają także w Radzionkowie. 

(ŁK)

(mm)

W pierwszej części spotkania burmistrz Gabriel Tobor omówił najważniejsze inwestycje, które w ostatnich miesiącach zostały zrealizowane w mieście. Wspomniał m.in. o nowym targowisku, zakończeniu przebudowy ulic Sobieskiego, Anieli Krzywoń, Wiktorii, Miłej,
Barbórki, a także tzw. „gonków”, czyli łączników ulic Słowackiego
i Norwida. Omówił także stan prac w powstającym Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., które mieści
się w budynku dworca PKP. Poinformował również mieszkańców, że
gmina prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wymiany
oświetlenia w mieście oraz, że ma szansę otrzymać aż pięć milionów euro na rewitalizację osiedla „Kolonia Hugona” przy ul. Kużaja.
Jest to efekt porozumienia władz gminy z Bytomiem, który uznany
został za tzw. Obszar Strategicznej Interwencji i otrzyma w najbliższych latach ok. 100 mln euro. Ponieważ radzionkowskie osiedle
górnicze boryka się z podobnymi problemami co Bytom, minister
infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, wydała zgodę, by włączyć Rojcę do wspomnianego Obszaru.
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Centrum Dokumentacji
 Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR

Prace przed dworcem

Będą środki
na ekspozycję!
Po kilku tygodniach niepewności wiadomo już, że znajdą się środki na utworzenie
nowoczesnej ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR  w 1945 roku. Radzionków przeznaczy
na ten cel ok. 780 tys zł. Pieniądze pochodzić
będą z oszczędności gminy, które pojawiły się
po rozstrzygnięciu przetargu wyłaniającego
wykonawcę prac remontowych sali widowiskowej Centrum Kultury „Karolinka”. Przypomnijmy, że unijna dotacja na tel cel wyniosła
3,8 mln zł. Pozostała kwota, czyli 2,2 mln zł pochodziła z budżetu gminy i to właśnie z tych
środków udało się zaoszczędzić wspomnianą
kwotę 780 tys zł. Zarząd Województwa Śląskiego zgodził się, by gmina te środki przeznaczyła
na stworzenie ekspozycji.
Dodatkowe fundusze pochodzić będą z dotacji przekazanych już przez 24 śląskie gminy.
Do tej pory udało się zebrać 243 tys zł. Do wymienionych w poprzednim numerze „Kuriera”
samorządów dołączyły kolejne: Rudziniec,
Świerklaniec, Ruda Śląska, Krupski Młyn, Chorzów i Rybnik. W ostatnim czasie burmistrz
Gabriel Tobor spotkał się również z Barbarą
Kamińską, członkiem Zarządu Województwa
Opolskiego i prezydentem Opola Ryszardem
Zembaczyńskim. Nieprzypadkowo. Także bowiem z województwa opolskiego wywożono
mężczyzn do ZSRR w pamiętnym 1945 r. Podczas rozmów na temat powstającego w Radzionkowie Centrum, burmistrz zachęcał do
włączenia się w tworzenie ekspozycji. Otwarcie placówki zaplanowano na luty 2015 r. - w 70.
rocznicę tragicznych wydarzeń. 
(ŁK)

Prawie 199 tys. złotych wyniosą prace,
związane z zagospodarowaniem terenu
przed Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie.
Zakres przedsięwzięcia, realizowanego przez
Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior z Oss, będzie obejmował wybrukowanie
chodników, drogi dojazdowej oraz wymianę
wpustów ulicznych. Na tym jednak nie koniec.
– Budynek zostanie oświetlony, przez co uwydatnimy detale architektoniczne. Dodatkowo przed
Centrum stanie autentyczny „krowiok”, pojawią
się też podkłady i szyny kolejowe, nawiązujące
do przeszłości obiektu. Oprócz tego zamontujemy ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Na
skwerze znajdującym się przed dworcem, zasadzimy nową zieleń – zapowiada Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji.
Przypomnijmy, że w styczniu zakończył się
pierwszy etap remontu budynku byłego
dworca.
– Pieniądze na modernizację obiektu gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. Wymieniliśmy dach, okna, drzwi oraz instalację sanitarną
i elektryczną. Pomieszczenia budynku zostały
przystosowane na potrzeby stałej ekspozycji.

Wyrazy głębokiego współczucia

Niebawem zakończymy prace projektowe związane z aranżacją wnętrza – wyjaśnia Marcin
Szczygieł.
W pierwszej sali – poczekalni zawiśnie symboliczny rozkład jazdy. Na tablicy odjazdów
umieszczone zostaną nazwy miejscowości,
do których deportowano mieszkańców regionu. Następnie trasa zwiedzania prowadzić
będzie do pomieszczenia przypominającego
wnętrze wagonu bydlęcego tzw. „krowioka”,
którym przewożono skazanych Górnoślązaków. Aby wzmocnić odczucia, podłoga będzie
się poruszać, a przesuwająca ściana zmusi odwiedzających do stłoczenia się. W kolejnym
pomieszczeniu znajdą się pamiątki – zdjęcia,
plansze, dokumenty. W ostatniej sali wyeksponowana zostanie urna z ziemią, którą delegacja Radzionkowa przywiozła z Doniecka na
Ukrainie. Będzie można wysłuchać też relacji
świadków tragicznych wydarzeń. W budynku
mieścić będzie się również archiwum dokumentujące wydarzenia 1945 roku.
Ponadto nadal trwa akcja zbierania pamiątek
i dokumentów dotyczących wydarzeń z 1945
roku. Osoby posiadające materiały, które można wyeksponować, proszone są o kontakt. 
(mm)

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Justynie Konik,
Dyrektor Centrum Kultury „Karolinka”

Panu Markowi Wilczkowi,
Radnemu Rady Miasta Radzionków

z powodu śmierci

z powodu śmierci

Ojca

Ojca

składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor
oraz Radni Rady Miasta Radzionków

składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor
oraz Radni Rady Miasta Radzionków
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Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Rozmawiali o edukacji
„Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” to temat przewodni konferencji, która 14 maja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich. Zaproszenie do udziału przyjęło wielu znakomitych prelegentów: dr Leszek Trząski, dr hab. Ewa Szadzińska, dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała i Sławomir Forystek reprezentujący Nadleśnictwo Katowice.
W konferencji uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących z Tarnowskich Gór, nauczyciele ze szkół w Rudzie
Śląskiej i Częstochowie, edukatorzy współpracujący ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz
przedstawiciele wielu instytucji związanych
ze śląską przyrodą (Fundacja „Park Śląski”,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Arboretum Bramy Morawskiej, Nadleśnictwo Katowice, Fundacja
Elementarz), a także przedstawiciele władz
miejskich Radzionkowa, Ornontowic, Sosnowca, Bytomia i Zabrza. Konferencję podzielono
na dwie części: pierwszą, w której odbywały
się prelekcje i drugą – warsztatową.
„Przygotowanie ucznia w edukacji szkolnej do
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju”
– to tytuł wystąpienia dr hab. Ewa Szadzińskej
z Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii
Uniwersytetu Śląskiego. Prelegentka zwróciła
uwagę słuchaczy na fakt, że w edukacji szkolnej najwięcej czasu poświęca się opanowaniu
wiadomości i umiejętności, natomiast zmiany
zachodzące w świecie wymagają rozwiązywania problemów, a co za tym idzie skoncentrowania – poprzez odpowiedni wzorzec edukacji – uwagi ucznia na działaniu.
Wykład pt. „Jakiej edukacji potrzebujemy?
Spojrzenie ekologa na współczesną edukację”
wygłosił dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego. Prelegent wykazał konieczność zmian w edukacji
ekologicznej tak, aby wychowując kolejne pokolenia uświadamiać im, że nie możemy bezkarnie eksploatować naszej planety. Dr Leszek
Trząski reprezentujący Główny Instytut Górnictwa starał się uświadomić słuchaczom, jak
ważną rolę w przestrzeni miejskiej odgrywają
tereny zielone. Prelegent przedstawił prezentację na temat projektu rewitalizacji miejskich
terenów nadrzecznych REURIS. Sławomir Fo-

Nowe chodniki

Wystąpienie dr. Leszka Trząskiego.

rystek przedstawił z kolei działalność Leśnej
Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice, która
edukuje poprzez oddziaływanie na wszystkie
zmysły człowieka: węch, wzrok, słuch, dotyk
a także smak.
Po zakończeniu oficjalnej części konferencji,
rozpoczęła się sesja panelowa dwuczłonowa:
pierwsza skierowana do uczniów, nauczycieli i edukatorów, którą poprowadził w języku
angielskim konsultant Śląskiego Ogrodu Botanicznego David Oldroyd. Przedstawił słuchaczom metaforę naszej planety, jako statku
kosmicznego. Wnioski były jednoznaczne:
jako że jesteśmy całkowicie zależni od ziemskich systemów podtrzymywania życia, musimy starannie przemyśleć wszystkie nasze
działania i wprowadzić równowagę pomiędzy światem maszyn i światem natury. Drugi
warsztat to spotkanie przyszłych członków
i sympatyków powstającej Sieci Regionalnych
Parków, Ogrodów i Arboretów, podczas któ-

W maju rozpoczęła się przebudowa chodników wokół Placu Letochów i przy ulicy Cmentarnej w Radzionkowie.
Prace obejmują wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni chodników oraz krawężników wzdłuż jezdni. Zadania w całości finansowane są z budżetu gminy, a ich koszt wynosi łącznie ponad 125 tys.
złotych. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior z Oss. 
(mm)

rego omówiono wykorzystanie potencjału
parków i ogrodów w edukacji przyrodniczej.
Swoistym podsumowaniem spotkania była
debata na temat roli sieci w edukacji przyrodniczej i ekologicznej, którą poprowadził dr
Paweł Kojs – dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Na zakończenie – pomimo niesprzyjającej pogody – grupa udała się do ogrodu botanicznego na sesję plenerową pn. „Stan obecny
i perspektywy rozwoju Regionalnej Stacji Ekologicznej w Radzionkowie”, którą poprowadziła dr Julia Góra.
Konferencja odbyła się w ramach projektu
„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego
w Radzionkowie”. 
Małgorzata Szymańczyk
Rzecznik Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Samorządowcy roku

Gabriel Tobor – burmistrz miasta i Urszula Pluskota – radna
Rady Miasta Radzionków, znaleźli się wśród laureatów konkursu
„Samorządowiec Roku”, organizowanego przez Wydawnictwo Regiony, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP oraz Związek Zagłębiowski.
Celem konkursu jest wyłonienie liderów samorządów gminnych,
miejskich oraz powiatowych. Oceniane jest zaangażowanie w pracę samorządu i styl działania, oraz otwartość na problemy swoich
wyborców. 
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CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Koncertowa wiosna

„W wiosennym rytmie” – to tytuł wyjątkowego koncertu, który w kwietniu odbył się w Tarnogórskim
Centrum Kultury.  Podczas wydarzenia zaprezentowały się zespoły działające w CK „Karolinka”. Wystąpiły m.in. grupy: baletowa, rytmiki oraz tańca towarzyskiego. Swoje umiejętności zaprezentowały
także zespoły „Pasja”, „Mała Pasja”, „Bez Nazwy” oraz „Six Limbs Group”. Podczas koncertu zaśpiewały Anastazja Błaszczok oraz Aleksandra Orłowska.

Land Art – sztuka ziemi
W Centrum Kultury „Karolinka” odbyły się warsztaty Land Art.
Czym jest Land Art? To działalność
artystyczna, której tłem czy tworzywem jest przestrzeń ziemi, obszar
środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją
w pejzaż, przekształceniem jego
fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów, takich jak erozja
i czynniki atmosferyczne.
Warsztaty prowadził Paweł Szaibel –
absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. W latach 2006–2007
studiował na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Hiszpanii. Od 2009
roku pracuje jako asystent w Katedrze Malarstwa ASP. Szaibel tworzy
obrazy, filmy wideo oraz instalacje
w przestrzeni miejskiej. W sztuce sięga do obszarów zarezerwowanych
dla botaników i ogrodników.
Warsztaty zostały zorganizowane
w ramach IV edycji Katowice Street
Art Festival, we współpracy z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów. 

Patriotycznie
przy ognisku

Tradycyjnie, 2 maja przed Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się „Ognisko patriotyczne”. To spotkanie połączone
ze wspólnym śpiewaniem pieśni powstańczych. W patriotycznym śpiewaniu uczestniczył Gabriel Tobor, burmistrz
miasta. Akompaniament muzyczny i wsparcie wokalne zapewnili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Matimar – Henkel Cup 2014

W kwietniu odbyły się Mistrzostwa Radzionkowa w Piłce Nożnej Halowej. Zawodnicy prezentowali niezwykle wysoki poziom. Każde spotkanie dostarczyło bardzo wiele emocji. Zwycięzcą turnieju została drużyna „Fire Fighters”, która pokonała „In-Plus Team” i „Ford Nowy Dwór”.
Najlepszym strzelcem został Adrian Wojtas z „In-Plus Team”, a w konkursie strzałów na bramkę bezkonkurencyjny okazał się Dominik Michalik
z „Kitowców”. Najlepszym strzelcem wśród dzieci został Jakub Wosz z zespołu „ZGK Radzionków”. 

Siatkówka w parach

Emocjonujący finał

Agnieszka Goniwiecha i Piotr Gwóźdź, czyli „Cookie
Monsters” – zwyciężyli w II Mistrzostwach Radzionkowa w Mikstach Siatkarskich, które odbyły się pod
koniec kwietnia. Na drugim miejscu znalazły się „Bulwiątka” (Mariola Koniuszy i Marcin Bulwicki). Natomiast
„Fani Francuza” – Daria Włoka i Piotr Gagla, zajęli miejsce trzecie. 

ZAPOWIEDZI
1.
2.

3.

XI MISTRZOSTWA RADZIONKOWA W TENISIE ZIEMNYM –
15 CZERWCA
MARATON ŁUCZNICZY – 21 CZERWCA (ORGANIZATOREM
MARATONU JEST GRUPA ŁUCZNICTWA HISTORYCZNEGO
A2ARCHERY)
XIII MISTRZOSTWA RADZIONKOWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ – 30 SIERPNIA

Po ponad trzech miesiącach sportowej rywalizacji, zakończyła się czwarta edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki „Ciderplas 2014”. W zawodach wzięło udział osiemnaście drużyn, w tym po raz pierwszy sześć zespołów kobiecych. Klasyfikacja końcowa oraz fotorelacja znajdują się stronie internetowej www.mosir.radzionkow.pl.
Rozgrywki, które rozpoczęły się 11 stycznia, przyciągnęły kibiców zarówno z Radzionkowa, jak i okolicznych miejscowości. Widowiskową oprawę podczas finału, zapewnił
pokaz Emilii Wieczorek i Dawida Jaruszewskiego ze Śląskiej Szkoły Tańca, zespół taneczny „Bez Nazwy” z CK „Karolinka”, zespół „Total Monkey Squad” z Piekar Ślaskich.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także widowiskowy pokaz Darii Szulc, Adrianny
Naczyńskiej, Natalii Feja – mistrzyń Polski w gimnastyce akrobatycznej. 
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Europejskie świętowanie
Pod takim hasłem w dniach 1216 maja obchodziliśmy Tydzień
Europejski w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
w Radzionkowie. Powodem
świętowania była niewątpliwie 10
rocznica przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Ale nie tylko…
W naszej szkole chcemy się uczyć
kreatywności, otwartości i odpowiedzialności, a przy tym również
dobrze się bawić. I to nam się
udało.
Każdego dnia jedna z klas gimnazjalnych pełniła honory gospodarza i prezentowała walory wcześniej wylosowanego
kraju połączone z degustacją
tradycyjnych potraw. Bohaterami
kolejnych dni były: Grecja, Włochy,
Hiszpania, Francja, Wielka Brytania
i Niemcy. Gimnazjaliści przygotowali także prezentacje multimedialne nt. poszczególnych państw,
a klasy IV-VI wykonały wspaniałe
plakaty, które wyeksponowano
w szkolnej świetlicy. Klasom I-III
przypadło w udziale wypełnienie,
dowolną techniką, konturów po-

staci z europejskich legend i bajek.
Ze względu na fakt, że w ramach
programu Comenius w najbliższych dniach będziemy gościć naszych rówieśników z Hiszpanii,
Włoch i Słowacji, wybór padł na
Ondraszka, byczka Fernando i Pinokia – bohaterów bliskich naszym gościom. Ponadto najmłodsi
uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Wszyscy mieszkamy w Europie” oraz w paradzie
bajkowych postaci, podczas której każda z klas zaprezentowała piosenkę o wybranym kraju.
Uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści brali udział w międzyklasowych zmaganiach, wykazując się
ogromną wiedzą nt. krajów Unii
Europejskiej. Indywidualnie można było wziąć udział w konkursach:
„ABC o Europie” i w konkursie fotograficznym „Okiem Europejczyka”.
W ciągu całego tygodnia czuło
się świąteczny nastrój. Na korytarzu rozbrzmiewała muzyka,
a uczniowie, pod czujnym okiem
instruktorek z II B, tańczyli Zorbę.
Podsumowanie i ogłoszenie wy-

Czwarty rajd
naszego ogólniaka
Uczniowie radzionkowskiego ogólniaka wraz z młodszymi kolegami
z zaprzyjaźnionych szkół 23 maja wzięli
udział w IV Rajdzie Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Tym
razem uczestnicy mieli okazję zwiedzić
przepiękną miejscowość położoną
w województwie śląskim, w samym
sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
– Złoty Potok.
Pierwszym punktem wycieczki było
Nadleśnictwo Złoty Potok, gdzie
uczniowie poznali gatunki zwierząt
zamieszkujących lasy naszego regionu
i zobaczyli krótki film instruktażowy
związany z ochroną polskich lasów. Następnie udali się do leśniczówki, w której czekało już na nich ognisko.
Ostatnim punktem rajdu był Park Raczyńskich, gdzie młodzież miała okazję
zwiedzić Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego – wybitnego twórcy epoki romantyzmu, który w 1857 r.
przebywał kilka miesięcy w Złotym Potoku. Uczniowie obejrzeli tam wystawę
dotyczącą Powstania Styczniowego.
Na zakończenie ustawili się do wspólnej fotografii i tym miłym akcentem
zakończyli IV Rajd LO. 
Uczennice klasy I B

ników konkursów nastąpiło dnia
22 maja. Zwycięskim klasom, zarówno z gimnazjum jak i szkoły
podstawowej, ufundowano lody
w radzionkowskiej BarCelonie. Pozostałe dwa miejsca nagrodzono
słodkim poczęstunkiem. Imprezę
uświetniła krótka część artystyczna, której przyświecało hasło „Jak
Cię widzą, tak Cię piszą”. Gimnazjaliści przedstawili scenkę o tym,
jak oceniają nas zagraniczni goście
i zaśpiewali piosenkę o marze-

niach polskiego turysty, parodiując
zapomniany już nieco, czeski przebój „Jożin z bażin”. Na zakończenie
uczennice z klasy II B zatańczyły
Zorbę. Nasze świętowanie będzie
miało ciąg dalszy, gdyż wkrótce,
w ramach programu Comenius,
odwiedzą nas goście z partnerskich krajów oraz odbędzie się
szkolny piknik. Zapraszamy do
wspólnej zabawy. 
Joanna Labus-Kolano
Janina Wilczek

Czytanie – lubię to!
15 maja br. Szkoła
Podstawowa nr 1 w Radzionkowie zorganizowała akcję promującą
czytanie książek wśród
mieszkańców naszego
miasta. Mimo bardzo
niesprzyjającej
aury,
z zaproszenia skorzystało wiele osób, którym za
udział bardzo serdecznie dziękujemy. Zaszczycili nas swoją obecnością
przedstawiciele Urzędu
Miasta: Pan Bernard Skibiński – zastępca burmistrza Radzionkowa, Pani Aleksandra Gryboś – skarbnik miasta oraz Pan Krzysztof Banek – radny Rady
Miejskiej. Gościliśmy także pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, Przedszkole
nr 2 , rodziców uczniów i innych mieszkańców naszego miasta.
W programie wystąpili uczniowie klasy IVb, którzy przygotowali przedstawienia na motywach wierszy Jana Brzechwy: „Ryby, żaby i raki”, „Czapla i żuraw”, „Żuk”.
Następnie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaproszeni goście – Bernard Skibiński, Aleksandra Gryboś i Krzysztof Banek – czytali głośno fragmenty książek dla dzieci.
Na zakończenie zaprezentowana została idea bookcrossingu. W SP 1 powstało miejsce, w którym
można „uwalniać książki”, będące zachętą do sięgnięcia po lekturę, niekoniecznie obowiązkową.
Podczas spotkania można było podziwiać plakaty namalowane przez uczniów naszej szkoły, zachęcające do czytania książek. Na koniec władze naszego miasta przekazały słodki upominek dla wszystkich uczestników akcji. Wszystkim gorąco dziękujemy!
Organizatorami akcji byli: Grażyna Ślosarczyk i klasa IVb z wychowawcą, opiekę artystyczną sprawowała Adela Truchlewska (współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie oraz Referat
Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radzionków). 
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Licealiści poznają
historię Śląska

15 maja uczniowie klas pierwszych naszego ogólniaka w ramach
lekcji historii wzięli udział w wycieczce programowej do skansenu
w Parku Śląskim. Na miejscu zapoznali się z historią naszego regionu
w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia i pracy mieszkańców wsi. Mogli poznać różnice pomiędzy Śląskiem, który
znalazł się pod panowaniem Austrii, a terenami, które weszły w skład
państwa pruskiego. Różnice szczególnie widoczne były w jakości życia na Śląsku pruskim, stopniu mechanizacji prac rolnych oraz jakości
ówczesnego szkolnictwa. Młodzież dowiedziała się o specyfice pruskiego szkolnictwa, bezwzględnym egzekwowaniu obowiązku szkolnego i o warunkach, w których odbywały się wówczas lekcje w szkołach wiejskich. Z kolei przed drewnianym kościółkiem wysłuchaliśmy
opowieści o ówczesnych obyczajach związanych z życiem religijnym
i świeckim. Z kolei przed chatą ostatniego sołtysa Katowic licealiści
dowiedzieli się, jak rozwój przemysłu w XIX wieku wpłynął na zmianę
naszego regionu widoczną do dziś. Oczywiście przy okazji można było
dowiedzieć się, skąd wzięło się określenie „gorol”, co to jest kurna chata, dlaczego Radzionków nazywano Cidrami, jak walczono z nałogiem
pijaństwa, dlaczego na Śląsku czczony jest czeski święty Jan Nepomucen i wreszcie, jakie były dole i niedole panien przygotowujących się
do zamążpójścia. Licealistów z reguły dziwiła „szczupłość” pomieszczeń w ówczesnych chatach i brak łazienek. 
Marek Minas

Laboratoryjne zajęcia
W kwietniu br. uczniowie naszego
liceum oraz zaproszeni gimnazjaliści
z Radzionkowa uczestniczyli w zajęciach
laboratoryjnych z chemii na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Mieliśmy
okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne, sprawdzając
równocześnie poziom przyswojonej wiedzy teoretycznej. Pomoc pracowników
naukowych nadzorujących nasze działania powodowała, że stres, który był na początku, szybko minął. Pomocą młodszym kolegom służyli
również tegoroczni maturzyści.
Wiadomo, że jeżeli coś zobaczysz, dotkniesz, przeanalizujesz, łatwiej to zrozumiesz i zapamiętasz. Najciekawsze były doświadczenia,
w których zmieniały się barwy reagentów – było naprawdę kolorowo. Z pewnością będziemy potrafili przygotować na własny użytek
roztwory o określonych stężeniach. W czasie, gdy uczniowie byli pochłonięci przelewaniem, odmierzaniem, zapisywaniem równań reakcji
chemicznych oraz obliczeniami, opiekunka grupy, pani prof. Danuta
Rogozińska, zajęła się fotografowaniem – efekty naszych działań można zobaczyć na stronie internetowej szkoły. W tym roku szkolnym był
to już drugi taki wyjazd, który podobnie jak wszystkie pozostałe, zapadnie nam na długo w pamięci. 
Anita i Ewa, klasa 2 b LO

Przidom do nos
po niyszporach
W niydziela 18 moja ło 5 po połedniu na Rojcach w parafii pw.
Wniebowzięcia Nojświyntszy
Maryji Panny w tzw. dolnym Kościele miało miejsce III Parafialne Łozprawianie „Przidom do
nos po niyszporach”.
Musicie tyz wiedzieć, że nasz Proboszcz ks. Eugeniusz Krawczyk
łobchodziył w tym dniu Jubileusz
25-lecia kapłaństwa i należom mu
sie nojlepsze życynia z ty okazji:
zdrowio, bożego błogosławiyństwa, dużo sił i ludzki życzliwości
na drodze swoi kapłański posługi.
Tych, co łozprawiało było razym
do kupy 56. W „Łozprawianiu”
brały udział bajtle z przedszkoli ze
szkół podstawowych, młodzioki
z gimnazjów radzionkowskich.
Łozprawiali tyz ci, wtorzy już ta
piyrszo młodość majom za sobom: Helynka Leśniowsko, prezes
piekarskiego koła Związku Górnośląskigo, laureatka konkursu
„Po naszymu, czyli po śląsku”. Zaś
Ewa Zielonka łozprawiała, jako to
była zgobno za bajtla i jak sie downi na placu bawiyli. Lucjan Zając w monologu pt. „Adrenalina”
wspominoł, jak szusówoł na kole

bez hamulców i jak ta adrenalina
trzimie go do dziś, bo chyba Se
jesce pofurgo na lotni. Natomiast
Jerzy Komor vel Jorguś Rzympoła
przipomnioł wszyskiym, skond
sie wziyna ślonsko godka. Jorguś
wygłosiył laudacjo na cześć ślonskich matek.
Jak jury poszło sie naradzać to
śpywały nom „Moiki” – zespół
wokalny z Kozi Góry, laureaci
Ślonskiyngo Śpiywanio.
A jak już tak sie my nasłuchali
i napatrzeli, to szło sie posilić zurym, chlebym z tustym i rozmajtymi kołocami, zistami, kreplami,
śpliterkami no i napić sie dobry
bonkawy. Wszyskie te dobroci
mieli my dzionki ofiarności radzionkowskich i rojeckich piekarzy i cukierników, Z.M. HAM
i restauracji „Marco” ze Rojec.
A oto dokładnie Ci, wtorzy z serca dzielom sie tym, co majom:
Honorowy patronat - Burmistrz
Miasta Radzionków Gabriel Tobor – Gmina Radzionków, główny
fundator nagród, Proboszcz Parafii ks. Eugeniusz Krawczyk, Piotr
Mankiewicz – Muzeum Chleba,
Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Józef Wylenzek z rodziną

– Piekarnia-Cukiernia na Rojcach,
Tadeusz Bączkowicz – PiekarniaCukiernia Radzionków, Antoni
i Małgorzata Kołodziej – Cukiernia, Jarosław i Aneta Kuczmińscy Piekarnia-Cukiernia MAGNAT, Jan
i Ewa Pietryga - Piekarnia-Cukiernia Radzionków, Michał i Mirosława Przykuta - Piekarnia-Cukiernia
Radzionków, Piotr Grabowski
z Rodziną, Piekarnia-Cukiernia
Radzionków Górka, Andrzej Sławik - Radny Sejmiku Wojewódzkiego, HAM – p. Andrzej Cichoń,
Restauracja MARCO - p.p. Katarzyna i Marek Tyrasek, Księgarnia
ROJCA, p.p. Maria i Eryk Bączkowicz, Maciej Kamiński – przewóz
osób, OKNOLAND – Tomasz Slawiński, Sklep OUTLET z Rojcy –
Bożena Nowakowska, Kwiaciarnia
„Basia” z Rojec, Joanna Lis i Beata
Cziba.
Rojeckie łozprawianie, jak co roku
odbywało sie pod honorowym
patronatym naszego burmistrza
– Gabriela Tobora. Urząd Miasta
Radzionków ufundowoł tyz główne nagrody. Gościym specjalnym,
wtory rod do nos przijyzdzo był
Marek Szołtysek, wtory tyz był
przewodniczącym jury.

Wyniki konkursu:
Kategoria I – przedszkola
1 miejsce – Zespół wokalnomuzyczny „Mini Mały Śląsk”,
przedszkole nr 4,
2 miejsce – Grupa „Biedronki”,
przedszkole nr 3,
3 miejsce – Natalia Tobor, przedszkole nr 2,
4 miejsce – Bartosz Góral, przedszkole nr 2,
Kategoria II – szkoły podstawowe
1 miejsce – Magdalena Kubiciel,
Wanessa Sobala, Oliwer Melicki,
Wojciech Pidzik, ZS w Radzionkowie,
2 miejsce – Paulina Pilarska, Weronika Tobor, SP nr 1,
Wyróżnienia – Jakub Baran, Hanna Tobor, Daniel Tobor, SP nr 4;
Julia Pawlus, Sp nr 2; Weronika
Kruczkowska, SP nr 4,; Rafał Leś,
SP nr 2,
Kategoria III – młodzież
1 miejsce – grupa 10 osób, Gimnazjum nr 2,
2 miejsce – Anna Książek, Gimnazjum nr 1,
3 miejsce - Patrycja Kuś, MOW,
Wyróżnienia – Magdalena Frej,
Łukasz Tomczyk, Kamila Daniel,
Daria Mazik. 
Maria Osadnik
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O tym, jak słodki Wiktor
został marynarzem
Kolejny rok szkolny powoli dobiega końca… Dla wielu rodziców, którzy posłali swoje
dziecko po raz pierwszy do przedszkola lub
szkoły, był to na pewno trudny czas. Każdy
zastanawiał się, czy ich dziecko da sobie radę,
czy szybko zaakceptuje nowe otoczenie, nowych kolegów oraz wychowawców. Takie
uczucie niepewności towarzyszyło nam już
w momencie zapisywania syna do przedszkola. Baliśmy się, że Wiktor zostanie odrzucony
z powodu choroby. Zbyt często dowiadywaliśmy się z prasy lub od zaprzyjaźnionych
rodziców małych cukrzyków o problemach,
strachu i obawach dyrektorów przedszkoli,
którzy ostatecznie odmawiali przyjęcia dziecka. Bo dziecko musi być pod kontrolą, bo musi
mieć sprawdzany poziom cukru dwie godziny po posiłku, bo jedzenie trzeba ważyć, bo
trzeba wstrzyknąć insulinę… Bo to zbyt duża
odpowiedzialność… Więc my też baliśmy się,
że Wiktor zostanie odrzucony. Na szczęście
pani dyrektor Ilona Tomczyk z Przedszkola „Pod Topolą” okazała się osobą otwartą
i pełną wiary, że wspólnymi siłami uda się
pokonać wszelkie problemy i przeszkody.
W taki oto sposób, dzięki takiej postawie,
Wiktor zasilił szeregi grupy „Marynarze” pod
dowództwem pani Celiny Kozioł. Pani Celina
to kolejna osoba, która nie odmówiła i wzięła

na siebie odpowiedzialność za chore dziecko.
Ufaliśmy obu paniom od samego początku.
Już na szkoleniu, które zorganizowaliśmy dla
całego personelu, upewniłam się, że zostawiamy Wiktora w dobrych rękach. Dzięki tak
otwartej postawie wszystkich pracowników
Przedszkola „Pod Topolą” ten mijający rok
szkolny był dla nas łatwy, strach i niepewność
zniknęły bez śladu.
Jestem również dumna z postawy rodziców
oraz dzieci z grupy „Marynarze”. Nikt z nich
nie zareagował strachem czy niechęcią. Dzieci
świetnie zrozumiały, dlaczego Wiktor dostaje
śniadanie na osobnym talerzu, dlaczego ma
niesłodzoną herbatę, dlaczego nie może zjeść
razem z nimi drugiego śniadania i dlaczego
jego mama jest na obiedzie w przedszkolu.
Teraz jest czas, żeby podziękować wszystkim:
pani dyrektor Ilonie Tomczyk za stworzenie
nam idealnych warunków do wprowadzenia
Wiktora w przedszkolny świat, pani Celinie
Kozioł za nieocenioną opiekę nad Wiktorem,
pani Ewie Namysło za pilnowanie, by herbatka była niesłodzona, a jedzonko zważone, paniom kucharkom za pyszne posiłki i szukanie
rozwiązań żywieniowych, które odpowiadają
diecie małego cukrzyka. Dziękuję całemu personelowi, który z anielską cierpliwością otwierał mi drzwi a potem zamykał, a potem znów

otwierał… Dla Wiktora przedszkole stało się
drugim domem i najbardziej dziękujemy losowi za to, że do tego domku będziemy jeszcze
przychodzić w kolejnym roku szkolnym. 
Agata Kosik

Będzie się działo!
Organizowane co roku Dni Radzionkowa
stwarzają niepowtarzalną okazję do świętowania. Pośród licznych atrakcji znalazł się
również szkolny HAPPENING – festyn organizowany przez Stowarzyszenie „Przyjaciele
Liceum” oraz grono pedagogiczne i uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie. Już po raz drugi będzie można uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Atrakcje, które przygotowali organizatorzy,
są imponujące i na pewno każdy znajdzie coś
dla siebie. W programie przewidziano m.in.
występ zespołu jazzowego oraz grupy Saathi
Dance wykonującej taniec hinduski. Oprócz
tego zespół Mr. Maniac zaprezentuje nagrany
wraz z uczniami liceum utwór pt. „Andżelina”.
Nie zabraknie mocnych wrażeń, które zapewni nam pokaz pirotechniczny zaprezentowany przez Stowarzyszenie RADAR. Natomiast
gwiazdą wieczoru będzie zespół „Golden Mix”
ze specjalnie przygotowanym na tę okazję
repertuarem. Dopełnieniem festynu będzie
wystąpienie Marka Wysoczyńskiego z Biura
Promocji Kultury, który wyjaśni nam, na czym
polega projekt „Uśmiechnij się”.
Równocześnie w ogrodzie szkolnym przewi-

Tak było w ubiegłym roku.

dziane są następujące atrakcje: słynna ZUPA
ROMANA, ciasto i napoje, gry i zabawy dla najmłodszych, akcja „Uwolnij książkę”, doradztwo
zawodowe i wiele, wiele innych.
Na tę wyjątkową imprezę zapraszamy wszyst-

kich mieszkańców Radzionkowa oraz okolicznych miast. Happening odbędzie się 13 czerwca 2014 r. od godz. 17.00 przed budynkiem LO. 
Anna Dolibóg
Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum”

UCHWAŁY RADY MIASTA
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku na XLIV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę nr XLV/409/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2023;
Uchwałę nr XLIV/410/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
Uchwałę nr XLIV/411/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2025;
Uchwałę nr XLIV/412/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.;
Uchwałę nr XLIV/413/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój komunikacji elektronicznej w gminach śląsko-zagłębiowskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
6. Uchwałę nr XLIV/414/2014 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości;
7. Uchwałę nr XLIV/415/2014 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków;
8. Uchwałę nr XLIV/416/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

PISZĄ DO KURIERA

Licealistki na wykładzie

profesora Zimbardo Młodzi dziennikarze z sukcesami
Tuż przed świętami wielkanocnymi uczennice radzionkowskiego ogólniaka miały okazję uczestniczyć
w wykładzie jednego z najbardziej znanych na świecie
psychologów – Philipa Zimbardo. Profesor Uniwersytetu Stanford poprowadził prelekcję pt. „Transforming Evil
into Heroic Goodness” (Przekształcanie zła w heroiczną
dobroć). Cały wykład odnosił się do książki Philipa Zimbardo pt. „Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”. Lektura ta podsumowuje 30 lat badań, które
mogą doprowadzić do czynników „perfect storm”, a te
natomiast prowadzą dobrych ludzi do angażowania się
w złych czynach.
Na początku słynny psycholog opowiedział słuchaczom
o swoim dzieciństwie. Wyjaśnił, że pochodzi z biednej
dzielnicy Nowego Jorku, gdzie zaznał zła jako mały chłopiec. Już wtedy poznał, jak ważna jest granica między
dobrem a złem. Następnie profesor omówił badanie symulacyjne psychologii uwięzienia „Stanford Prison Experiment”.
Zimbardo zachęcał swoje audytorium i widzów do celebrowania heroizmu. Stwierdził, że bohaterami jesteśmy
my – zwykli ludzie, a nie postacie kreowane przez telewizję, takie jak Batman czy Superman. Przekonywał, że
kluczem do bohaterstwa są dwie rzeczy:
– musisz działać, gdy inni ludzie są nieaktywni
– musisz działać społecznocentrycznie, a nie egocentrycznie.
Na koniec warto wspomnieć o pierwszym centrum Profesora Zimbardo. Psycholog w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec stworzył dla nastolatków miejsce, którego – jak
twierdzi – brakowało. I tam właśnie, z jego inicjatywy
i przy pomocy lokalnych społeczników, udało się otworzyć pierwsze na świecie Zimbardo Youth Center. Celem
placówki jest stworzenie programu dla dzieci i młodzieży, którego nie mają w szkole.
Na sam koniec należy podkreślić, że zajęcia (taneczne,
wieczorki karaoke i inne imprezy) w centrum odbywają
się całkowicie bezpłatnie. 
Monika Gregorczuk, klasa Ib LO

Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzionkowie od bieżącego roku szkolnego
uczestniczy w edukacyjnym projekcie „Junior
Media”. Zaangażowani
w ten projekt uczniowie
już mogą pochwalić się
pierwszymi sukcesami.
Ich gazetka została nagrodzona w ogólnopolskim
konkursie „Junior w Druku”, a młodzi dziennikarze
otrzymali 250 egzemplarzy swojej gazetki wydrukowanych w profesjonalnej drukarni prasowej.
Gazetkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie „Po Lekcjach” tworzą
uczestnicy kółka dziennikarskiego prowadzonego przez nauczyciela
języka polskiego, pana
Krzysztofa Noconia. Na
zajęciach dzieci z klas
IV-VI omawiają swoje pomysły, redagują teksty,
przygotowują zdjęcia. Do
tej pory udało im się opublikować sześć numerów
gazetki. Piszą w nich nie
tylko o tym, co dzieje się
w szkole, ale o wszystkich
sprawach, które ich interesują. Mimo zbliżającego
się końca roku szkolnego,
młodzi dziennikarze nie
zwalniają tempa pracy
– kolejny numer gazetki

jest już w przygotowaniu, a w czerwcu czekają
ich warsztaty dziennikarskie w Zabrzu. Wszystkie
numery gazetki „Po Lekcjach” można przeczytać
na stronie internetowej:
http://www.juniormedia.
pl/redakcje/panel/po-lekcjach.
Ogólnopolski projekt „Junior Media” jest organizowany przez dzienniki
regionalne Polskapresse.

Mogą w nim brać udział
szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie. Uczestnicy tego programu korzystają z internetowej
platformy do tworzenia
gazet. Gazetki powstają
na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych. W ramach projektu uczniowie mogą
uczestniczyć w licznych
konkursach, spotkaniach
i warsztatach. 
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Szachy

Emocje w finale
VII Ligi w szachach

Tarnogórskie Centrum Kultury 16 maja
gościło sześć drużyn, które rywalizowały
w VII edycji Turnieju Ligi Szkolnej w Szachach Szkół Podstawowych Powiatu Tarnogórskiego. Tym razem liczyły się w zasadzie
dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 13
ze Strzybnicy i nr 15 z Tarnowskich Gór, które
miały w swoich składach uczniów o znacznym doświadczeniu i dorobku szachowym.
Zawody rozegrane zostały systemem szwajcarskim: pięciu rund z czasem gry 15 minut
na partię dla każdego zawodnika. Drużyny
składały się z czterech zawodników: trzech
chłopców i jednej dziewczyny. W turnieju
wzięło udział łącznie 35 uczniów. W zawodach rozegranych w TCK zwyciężyła SP nr 13
ze Strzybnicy z dorobkiem 15,5 pkt, tuż przed
SP nr 15 z dorobkiem 14 pkt. Po dwóch turniejach obie drużyny miały po 29,5 pkt. O zwycięstwie decydowała dodatkowa punktacja.
Ostatecznie zwyciężyła SP nr 13 ze Strzybnicy.
Bardzo dobrze zaprezentowała się Szkoła im
św. Jana Pawła II z Boruszowic, która finiszowała na trzecim miejscu z dorobkiem 23,5 pkt.
Indywidualnie w grupie dziewcząt wygrała
Julia Kupiecka z dorobkiem 8 pkt, a w grupie
chłopców jej brat Szymon z dorobkiem 9 pkt,
oboje reprezentujący SP 13 ze Strzybnicy.
Zawody przybiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, a organizatorzy i sędziowie przy
zdyscyplinowanych szachistach nie mieli zbyt
trudnego zadania. Szczególne podziękowania kierujemy dla opiekunów i nauczycieli
z poszczególnych szkół. W tegorocznej Lidze
rozegrano tylko dwa turnieje w Radzionkowie
i finałowy w TCK. Patronat nad zawodami objęli Burmistrzowie Tarnowskich Gór i Radzionkowa, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody.
Zawody zorganizowali: KS Strzybniczanka, CK
„Karolinka” i Tarnogórskie Centrum Kultury. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk

SPORT W KURIERZE

Młodzi judocy na podium
Wiktoria Bukała, Zuzanna Muller, Julia Czekaj i Katarzyna Czernik zajęły
pierwsze miejsca na Mistrzostwach Bytomia Dzieci w Judo rozegranych w Szkole
Podstawowej nr 33 w Bytomiu-Miechowicach. Trzecie miejsce w kategorii chłopców zajął z kolei Mikołaj Musioł. Młodym
sportowcom reprezentującym Radzionków gratulujemy! 

Z podwórka na stadion

Wielki sukces dziesięciolatków z UKS Ruch
Radzionków w ogólnopolskim turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Nasza drużyna wygrała najpierw rozgrywki powiatowe, pozostawiając w pokonanym polu
jedenaście zespołów, by powalczyć o awans
do finałów w Warszawie w zorganizowanym
na stadionie Pasjonata Dankowice turnieju
wojewódzkim. Spisała się fenomenalnie, wygrywając wszystkie mecze, w tym spotkanie
finałowe z faworyzowanym APN GKS Tychy.
Tym samym, reprezentując województwo śląskie młodzi radzińczanie stanęli na stadionie
Polonii Warszawa w szranki z mistrzami pozostałych piętnastu województw. Zaczęło się od
meczu z województwem dolnośląskim, w którym mimo dzielnej gry nasza drużyna uległa
1:3. Po tym spotkaniu zawodnicy udali się na
Stadion Narodowy w Warszawie na wyczerpującą wycieczkę. Po powrocie, mimo zmęczenia,
zawodnicy ze Śląska pokazali dobrą grę i ograli
województwo opolskie 4:2. W ostatnim meczu, decydującym o awansie do dalszej tury,
zmierzyli się z województwem podkarpackim,
w którym mimo dużej przewagi ulegali po
kontrach 0:2. Stało się jasne, że Ruch walczyć
będzie o miejsca 9-16. W pierwszym spotkaniu
trafili na województwo wielkopolskie. Mimo
wyraźnej przewagi wygrali tylko jedną bramką,
5:4. W kolejnym meczu mimo gry z rywalem,
którego udało się już wcześniej pokonać (woje-

wództwo opolskie), nasz zespół nie podjął walki. U wszystkich zawodników bardzo widoczne
było zmęczenie tak całodniowym graniem, jak
i wycieczką na Stadion Narodowy. Porażka ta
spowodowała, że nazajutrz pozostało do rozegrania spotkanie o miejsca 11-12. Zmartwieni
takim obrotem spraw, ale już wypoczęci po
spokojnej nocy nasi zawodnicy nie dali szans
reprezentacji województwa lubelskiego. Dominację widać było w każdym elemencie gry i wygrana 4:1 była najmniejszym wymiarem kary dla
przeciwnika, a 11 miejsce dla zawodników ze
Śląska stało się faktem. Jak się później okazało,
zwycięzcą turnieju zostało województwo dolnośląskie – czyli rywal naszej drużyny z grupy.
A młodym radzinczanom na zakończenie wyprawy do stolicy przyszło obejrzeć z trybun Stadionu Narodowego w Warszawie finał Pucharu
Polski pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Zagłębiem Lubin.
Skład drużyny Ruchu na finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”: Paweł
Kwaśniewski, Mikołaj Waniek, Mateusz Lipp,
Kacper Zalewski, Marcel Kisiel, Aleksander Tobolik, Patryk Jarka, Sebastian Golus oraz gościnnie: Piotr Starzyński (Sprint Katowice), Artur
Sip, Kacper Duda, Kacper Żelazowski (wszyscy
APN GKS Tychy). Warto wspomnieć, że w rozgrywkach wojewódzkich tego turnieju bardzo
wysokie czwarte miejsce zajęła drużyna dwunastolatków UKS Ruch Radzionków. 

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
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Czarujące konie
Na początku maja na terenie ośrodka jeździeckiego „Lider” w Radzionkowie odbyły
się Międzynarodowe Zawody Jeździeckie
w Ujeżdżeniu. W tegorocznej edycji imprezy
wystartowało ponad 90 zawodników z Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwecji, Czech,
Słowacji, Węgier, Bułgarii, Estonii, Litwy i Ukrainy.
W międzynarodowej stawce o zwycięstwo walczyło dwóch zawodników Klubu Jeździeckiego
„Lider” – Mateusz Cichoń i Tomasz Kowalski.
W konkursie Świętego Jerzego zwyciężyła wielokrotna medalistka mistrzostw Polski – Katarzyna
Milczarek z KSJ Zagozd Drawsko Pomorskie. Podczas drugiego dnia zawodów rozegrano konkurs
Grand Prix U25, w którym niepokonany okazał
się Mateusz Cichoń. Natomiast Tomasz Kowalski
zwyciężył w konkursie dowolnym z jazdą przy
muzyce Intermediate, wyprzedzając Ewę Hamkało i Hannę Karasiovą z Bułgarii.
Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych, na których czekało wiele atrakcji, m.in.
karuzele, zjeżdżalnie, konkursy z cennymi nagrodami. 
(sc)

Sokół Radzionków

Co słychać w Sokole Radzionków?
chowania fizycznego, na kierunkach przyrodniczych lub chcą uczestniczyć
w procedurach rekrutacyjnych do służb mundurowych. Zajęcia sportowe
odbywają się na obiektach własnych szkoły (sala gimnastyczna, boisko), na
halach sportowych znajdujących się na terenie miasta Radzionkowa oraz
na basenie (Tarnowskie Góry lub Bytom).
Więcej informacji pod numerem tel. 32 286 62 51 email: liceum@liceum.
radzionkow.pl.
***
Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny do nowo powstałej grupy naborowej (9+), która rusza we wrześniu 2014 r. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym klubem sokol.siatkowka@
interia.eu.

Po zdobyciu tytułu wicemistrzyń Śląska w siatkówce kobiet zawodniczki O&S MKS Sokoła Radzionków awansowały do ogólnopolskiego
turnieju o awans do II ligi. Rozgrywki miały miejsce w Starym Sączu
w dniach 25-27 kwietnia. Nasze siatkarki uplasowały się na trzecim miejscu w tabeli notując następujące wyniki:
O&S MKS Sokół Radzionków – KPSK Stal Mielec 1:3 (27:25, 25:27, 21:25, 17:25)
MUKS POPRAD Stary Sącz – O&S MKS Sokół Radzionków 3:2 (24:26, 25:21,
25:21, 18:25, 15:10)
O&S MKS Sokół Radzionków – Skawa Wadowice 3:1 (23:25, 25:23, 26:24,
25:21)
W związku z reorganizacją rozgrywek Orlen Ligi zmienią się zasady awansu
do I i II ligi. Sokół ciągle ma szanse na promocję do wyższej ligi, a wszyscy
w klubie oczekują na decyzje siatkarskich władz.
***
Od przyszłego roku szkolnego w radzionkowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich funkcjonować będzie klasa sportowa.
Jej uczniowie będą mogli wybrać specjalizację z piłki siatkowej. Jest ona
przeznaczona dla osób, które planują podjęcie studiów na akademiach wy-

***
18.05.2014 r. w Pyskowicach odbył się ostatni w tym sezonie turniej młodziczek. Nasza najmłodsza drużyna zajęła trzecie miejsce. Gratulujemy Pani
Trener i całej drużynie. 

16

Kurier RADZIONKOWSKI >> MAJ-CZERWIEC 2014

SPORT W KURIERZE

Ruch Radzionków

Niestety stało się:

Ruch Radzionków
spadł do czwartej ligi

fot. Z. Taul

Po dwóch bezbramkowych remisach z mocnymi rywalami na początku rundy wiosennej trzeciej
ligi opolsko-śląskiej, w jakich Ruch pokazał się z dobrej strony, nie było chyba w Radzionkowie
nikogo, kto spodziewał się, że rozgrywki te nasza drużyna zakończy spadkiem do czwartej ligi!

Prestiżowa wysoka porażka w derbach z Szombierkami w Bytomiu
bardzo utrudniła walkę o czołowe miejsca w lidze, ale przede wszystkim tak zaciążyła na piłkarzach żółto-czarnych, że ci do końca rundy
zasadniczej zdołali tylko w jednym meczu trafić do siatki i tylko jedno
spotkanie wygrali (2:1 ze Szczakowianką w Jaworznie), a z pozostałych
schodzili bez punktu (0:1 z Górnikiem w Mysłowicach-Wesołej i 0:1
u siebie z LZS Piotrówką). Ta fatalna seria nie tylko skazała żółto-czarnych na walkę o utrzymanie w grupie spadkowej, co na starcie bardzo skomplikowało ich sytuację. Ruch musiał wygrać wszystkie swoje
mecze i liczyć na potknięcia rywali. Inne drużyny faktycznie potraciły

punkty, ale cóż z tego, skoro Ruch nie tyle nie wywiązał się ze swojego zadania, co w trzech jak dotąd rozegranych meczach z najsłabszymi drużynami z grupy południowej trzeciej ligi śląsko-opolskiej
wywalczył tylko dwa punkty (remisy u siebie 1:1 z Polonią Głubczyce
i 2:2 z Czarnymi Otmuchów oraz porażka 0:3 w Głubczycach)! Ruch
kończy rozgrywki grupy spadkowej na czwartym miejscu, oznaczającym spadek z ligi. Rozczarowanie tym większe, że dzieje się to w roku,
w którym Ruch Radzionków świętować będzie dziewięćdziesiąt pięć
lat swojego istnienia. 

