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Dokończenie na str. 3

Więcej na str. 16

Wszechnica Eduka-
cyjna Radzionków 
to nowy projekt 

edukacyjny, którego uroczy-
sta inauguracja nastąpiła 12 
lutego w auli Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców 
Śląskich w Radzionkowie. 
Gościem honorowym spo-
tkania był prof. dr hab. Karol 
Musioł – rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który wygłosił 
wykład pt. „Uniwersytet – jaki 
był, jaki jest, jaki będzie”.
Inauguracyjne spotkanie swo-
ją obecnością zaszczycili bur-
mistrz Radzionkowa Gabriel 
Tobor, zastępca burmistrza 

Krzysztof Kula, dyrektor kura-
torium oświaty w Katowicach 
Bożena Szarama, przewodni-
czący rady miejskiej Bernard 
Skibiński, członkowie Rady 
Miejskiej oraz przedstawicie-
le współorganizatorów – Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Od-
dział Rejonowy w Radzionko-
wie, Inicjatywy Obywatelskiej 
Powiatu Tarnogórskiego – 
Koło w Radzionkowie, a tak-
że Związku Górnośląskiego 
– Koło Terenowe w Radzion-
kowie.

Inauguracja Wszechnicy Edukacyjnej

Prof. Karol Musioł

Z okazji Dnia Kobiet 
przekazuję wszystkim 

Czytelniczkom Kuriera Ra-
dzionkowskiego najserdecz-

niejsze życzenia. Drogim 
Paniom pragnę życzyć 

zdrowia, pomyślności i ra-
dości, nie tylko od święta.

Burmistrz Miasta
Gabriel Tobor,

Bernard Skibiński,
Przewodniczący RM

Sto tys. zł z tegoroczne-
go budżetu Radzionko-
wa trafi do parafii pw. 

św. Wojciecha. Taką decyzję 
podjęli na lutowej sesji ra-
dzionkowscy radni. Dotacja, 
która stanowi mniej niż poło-
wę nakładów koniecznych do 
przeprowadzenia prac przy 
zabytku, (kosztorys przedsta-
wiony przez parafię na prace 
budowlane przy wieży to ok. 
370.000 zł, zaś koszt remontu 
całego kościoła to ok. 3,5 mln 
zł), dofinansuje roboty bu-
dowlane związane z remon-
tem południowo – zachodniej 
części wieży kościoła. Warto 
przypomnieć, że w poprzed-
nich latach parafia otrzymała 
już dotację z budżetu mia-
sta w wysokości: 70.000 zł 
(w 2006 roku) oraz 74.900 zł 
(w 2007 roku).

Dla kościoła

W czwar tkowe 
popołudnie, 
19 lutego bur-

mistrz Gabriel Tobor 
wręczył nagrody za-
wodnikom sportowym 
– mieszkańcom Radzion-
kowa. W czasie kame-
ralnego spotkania ode-
brali oni pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody 
pieniężne za osiągnięte 
wysokie wyniki w spo-
rcie kwalifikowanym 
we współzawodnictwie 
krajowym i międzyna-
rodowym. Kameralne 
spotkanie było też oka-
zją do rozmów na te-
mat promocji i rozwoju 
sportu w mieście.
Nagrody otrzymali: 
Anna Moś, brązowa 
medalistka Mistrzostw 

Najlepsi sportowcy otrzymali nagrody

Świata Open Londyn 2008 w narciarstwie wodnym, Barbara Kar-
wat, mistrzyni Polski w curlingu w 2008 roku, Dariusz Stawicki, 
wicemistrz Polski w psich zaprzęgach, Paweł Zagrodnik, brązowy 
medalista Mistrzostw Europy Młodzieży w Salzburgu w 2007 roku 
w judo i Wincenty Krawczyk, zdobywca złotego medalu drużynowo 
na Mistrzostwach Polski Seniorów w judo w 2007 roku.

Wspólna pamiątkowa fotografia

Warsztaty dziennikarskie

Andrzej Stefański, dziennikarz, były redak-
tor „Gazety Wyborczej” w Katowicach był 
gościem warsztatów dziennikarskich, które 
odbyły się w naszym LO.
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— Mijają już prawie dwa lata 
jak objął pan funkcję dyrektora 
ZOZ–u w Radzionkowie, czy 
udało się zmienić coś przez ten 
czas ?
— Tak to już prawie dwa lata, jak 
rozpocząłem pracę w tutejszej 
placówce. W całym tym czasie 
ewoluują zmiany w ośrodku, po-
cząwszy od zmian organizacyj-
nych, zatrudnienia nowych le-
karzy, skończywszy na zakupie 
nowego sprzętu. Jestem przeko-
nany, że pacjenci to dostrzegają.
— Właśnie, jeżeli chodzi o pa-
cjentów, ilu korzysta z usług 
ośrodka?
— Zarejestrowanych jest u nas 
ponad 10 tys. pacjentów. Naj-
więcej osób pochodzi z Ra-
dzionkowa. Znaczną liczbę ko-
rzystających z usług przychodni, 
stanowią również mieszkańcy 
Bytomia, Tarnowskich Gór, 
Piekar Śląskich. Widzimy też 
tendencję wzrostową w ilości 
pacjentów zapisujących się do 
naszego ośrodka.
— Z usług jakich gabinetów 

lekarskich można skorzystać 
w placówce? Jacy specjaliści 
w nich przyjmują?
— W budynku mieści się kil-
ka poradni, w których łącznie 
przyjmuje dziesięciu lekarzy. 
W poradni pediatrycznej nad 
zdrowiem najmłodszych pa-
cjentów czuwają dr n. med. 
Marzena Nordyńska – Sobczak, 
lek. med. Iwona Iwańska – Wę-
żykowska oraz lek. med. Jacek 
Zeckei. W poradni ginekologicz-
nej zatrudniony jest lek. med. 
Dariusz Ćwiok. W poradni sto-
matologicznej przyjmuje dwóch 
lekarzy: lek. med. Andrzej Nie-
wiarowski oraz lek. med. Ewa 
Jurczyk – Dewińska. Ponadto 
w przychodni przyjmuje dwóch 
internistów: lek. med. Adam So-
kół, lek. med. Ryszard Zieliński 
oraz lek. med. Janusz Puchalski. 
— A jakie badania można wy-
konywać w ośrodku?
— W przychodni można wyko-
nywać badania USG: tarczycy, 
jamy brzusznej oraz gineko-
logiczne. Ponadto na terenie 
ośrodka znajduje się laborato-
rium analityczne. Można w nim 
wykonywać podstawowe ba-
dania, takie jak morfologia krwi 
czy badanie moczu. Laborato-
rium świadczy również szeroki 
zakres usług w postaci odpłat-
nych badań specjalistycznych.
— Wspominał pan o sprzęcie, 
o co udało się wzbogacić pla-
cówkę  w ostatnim czasie?
— Tak, cały czas pracujemy 
nad polepszeniem jakości usług 

naszej placówki. W 2007 roku 
został zakupiony nowy fotel 
dentystyczny (UNIT) do gabi-
netu stomatologicznego. Fotel 
ten, mogę śmiało stwierdzić, jest 
jednym z najlepszych w okolicy, 
jeżeli nie najlepszy. Ponadto la-
boratorium zostało doposażone 
w nowy analizator hematolo-
giczny, w celu przeprowadzania 
bardziej szczegółowych badań 
laboratoryjnych. 
— A zmiany organizacyjne 
w przychodni na czym pole-
gały?
— W 2007 roku przeprowa-
dziliśmy wiele zmian organi-
zacyjnych. Bardzo ważnym 
elementem tych zmian było 
zatrudnienie nowych lekarzy 
specjalistów, lek. med. Ryszarda 
Zielińskiego – specjalisty cho-
rób wewnętrznych oraz pedia-
try, lek. med. Jacka Zeckei. Po 
długotrwałej chorobie, w nasze 
szeregi powróciła również lek. 
med. rodzinnej oraz medycyny 
pracy Alicja Sukienik. Prawdo-
podobnie na początku kwiet-
nia zostanie przyjęta jeszcze 
jedna pani doktor. W trosce 
o lepszą obsługę pacjentów, 
zatrudniono również jedną 
pielęgniarkę. Ponadto cały czas 
porządkujemy sprawę godzin 
pracy lekarzy oraz godzin tzw. 
wizyt domowych.
— To teraz może pytanie 
o przyszłość. Co z przeniesie-
niem placówki do nowej sie-
dziby w Ogródkach Jordanow-
skich?

— Posiadamy już decyzję na 
rozbiórkę, jak również przebu-
dowę ogródków jordanowskich 
na ośrodek zdrowia. W styczniu 
2009 roku, dzięki inicjatywie 
burmistrza Gabriela Tobora oraz 
akceptacji Rady Miasta, została 
uchwalona dotacja w wysoko-
ści 25 tys. złotych na rozbiórkę 
wiaty oraz budynków gospodar-
czych. Rozbiórka ta jest począt-
kiem adaptacji do użytkowania 
i rozbudowy istniejącego budyn-
ku przy ul. Gajdasa 1. Przystąpi-
my również do kolejnego etapu, 
jakim będzie wycinka drzew 
samosiejek rosnących na tere-
nie pod zabudowę. Przychodnia 
otrzymała zgodę na wycinkę 
tych drzew ze strony Starostwa 
Powiatowego. Z uwagi na fakt, 
że SP ZOZ nie dysponuje dosta-
tecznymi własnymi środkami fi-
nansowymi, staramy się znaleźć 
inne alternatywne możliwości 
pozyskania środków na przebu-
dowę ośrodka m.in. staramy się 
o pozyskanie unijnych środków 
finansowych. Duże wsparcie or-
ganizacyjne otrzymujemy rów-
nież od pana burmistrza i jego 
pracowników. Być może nawet 
w tym roku uda się rozpocząć 
prace budowlane, ale o tym, 
mam nadzieję, będę mógł opo-
wiedzieć jesienią tego roku.
— Dziękuję za rozmowę.
— Dziękuję również i pozdra-
wiam wszystkich mieszkańców 
Radzionkowa.

Rozmawiała:
Justyna Wagner

Rozmowa ze Zbigniewem Głowickim, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie

Spokojnym krokiem w przyszłość

Radni zgodzili się, by 
gmina mogła kupić 
należące obecnie do 

prywatnych właścicieli dział-
ki położone przy ul. Orze-
chowskiej w Radzionkowie. 
Choć nie jest to duży teren, 
ma spore znaczenie dla gmi-
ny i jej mieszkańców. Auto-
rem projektu uchwały w tej 
sprawie był burmistrz Gabriel 
Tobor, który już dawno do-
strzegł problem komunika-
cyjny w tej części miasta, jak 
również problem parkowania 
przy cmentarzu. 

— Dzięki tym gruntom gmi-
na będzie mogła poprawić 
komfort i rozwiązać obec-
ny problem komunikacyjny, 
który utrudnia części miesz-
kańców dotarcie od strony 
ul. Orzechowskiej na Księżą 
Górę. Na wykupionych grun-
tach powstanie droga łącząca 
ul. Księżogórską z ul. Orze-
chowską wraz miejscami 
parkingowymi — mówił na 
sesji Krzysztof Kula, wicebur-
mistrz Radzionkowa.
Za grunty miasto zapłaci łącz-
nie 60 tys. zł.

Lepsza komunikacja na Górce Wpłynęły wnioski

Radzionkowskie organi-
zacje pozarządowe do 
13 lutego mogły skła-

dać w Urzędzie Miasta pro-
pozycje współpracy z samo-
rządem lokalnym. Łącznie do 
UM wpłynęło 27 wniosków 
od 16 organizacji.
Jak poinformował Jarosław 
Wroński, Pełnomocnik Bur-
mistrz Miasta ds. Współpracy 
Miasta z Organizacjami Poza-
rządowymi, dofinansowane 
zostaną przede wszystkim te 
projekty, które odpowiada-

ją na potrzeby miasta oraz 
uwzględniają możliwości 
finansowe naszej gminy. Na-
tomiast do 23 marca trwają 
konkursy na realizację zadań 
publicznych z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycz-
nej i sportu oraz związane 
z organizacją imprez spor-
towo rekreacyjnych i zabaw 
plenerowych, Konkursy zo-
stały ogłoszone w ramach 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie.

(ŁK)
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Dokończenie ze str.1

Dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego Danuta Minas 
po przywitaniu gości wrę-
czyła prof. dr. hab. Karolowi 
Musiołowi, absolwentowi 
radzionkowskiego liceum, 
dokumentację z począt-
ku jego kariery naukowej. 
Następnie burmistrz Ra-
dzionkowa – Gabriel To-
bor w swoim wystąpieniu 
przedstawił główne zało-
żenia i cele Wszechnicy 
Edukacyjnej. Podkreślał, że 
projekt skierowany jest do 
różnych grup wiekowych. 
A z przygotowanej oferty 
edukacyjnej mogą skorzy-
stać zarówno osoby młode, 
dorośli, jak i emeryci, którzy 
chcą pogłębiać swoją wie-
dzę. Punktem kulminacyj-
nym spotkania był wykład  
prof. dr. hab. Karola Musio-
ła. Część dyskusyjna zakoń-
czyła spotkanie.
Przypomnijmy, że projekt 
Wszechnica Edukacyjna 
ma na celu przede wszyst-
kim upowszechnianie edu-
kacji wśród mieszkańców 
Radzionkowa. W planach 
na bieżący rok, obok za-
jęć edukacyjnych,  szkoleń 
i wycieczek, zaplanowano 
również spotkania ze zna-
nymi osobami ze świata na-
uki, kultury i polityki, które 
są związani ze Śląskiem. 
Organizatorzy chcą zapro-
sić na wykłady m.in. posłów 
do Parlamentu Europejskiego 
– prof. dr. hab. inż. Jerzego 
Buzka, prof. dr. hab. Geno-
wefę Grabowską, senator RP 
Marię Pańczyk – Pozdziej, 
rektora Akademii Ekono-
micznej w Katowicach prof. 
AE dr. hab. Jana Pykę, rek-
tora Górnośląskiej Wyższej 
Szkoły Handlowej w Kato-
wicach prof. nadzw. dr. hab. 
Krzysztofa Szaflarskiego, 
a także dyrektora Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego prof. dr. 
hab. Jana Miodka. 

(ŁK)

Inauguracja
Wszechnicy
Edukacyjnej

Zimą w sposób szcze-
gólny nasila się pro-
ceder palenia śmieci 

w piecach domowych. Spa-
lamy w nich często wszystkie 
śmieci od papierów i zbędnej 
makulatury po plastikowe bu-
telki i kubki. Wszystko dlatego, 
że jest to najtańszy i najłatwiej-
szy sposób na pozyskanie dar-
mowego opału. Trzeba jednak 
pamiętać, że paląc opakowa-
nia i rzeczy wykonane z two-
rzyw sztucznych, przekracza-
my obowiązujące przepisy. 
Zgodnie z ustawą o odpadach 
i kodeksem wykroczeń, grozi 
za to grzywna w wysokości 
nawet do 5 tysięcy złotych. 
W najbliższym czasie w na-
szym mieście Straż Miejska, 
zgodnie z dyspozycjami bur-

mistrza, przeprowadzi kon-
trole pieców oraz substancji, 
które są w nich spalane. Oso-
by, które nie przestrzegają 
przepisów, powinny liczyć się 
z konsekwencjami w posta-
ci pouczenia bądź nałożenia 
kosztownego mandatu.
Nie wolno spalać odpadów 
w paleniskach domowych, 
a przede wszystkim chemika-
liów i opakowań z tworzyw 
sztucznych, impregnowanego 
i lakierowanego drewna, tore-
bek foliowych, gumy, starych 
szmat i butów oraz zużytych 
pampersów.
Warto wiedzieć, że palenie 
śmieci jest niebezpieczne 
nie tylko dla środowiska, ale 
również dla naszego zdro-
wia. Podczas spalania do 

atmosfery przedostają się 
niebezpieczne pyły, a także 
tlenek węgla, azotu, dwutle-
nek siarki, chlorowodór, cy-
janowodór oraz rakotwórcze 
związki zwane dioksynami 
i furanami. Wymienione sub-
stancje chemiczne mogą wy-
woływać astmę oskrzelową, 
alergiczne zapalenia skóry 
oraz alergie pokarmowe. Co 
więcej, mogą być także jed-
nym z czynników wywołują-
cych choroby nowotworowe. 
Poprzez spalanie śmieci w do-
mowych kominach osadza się 
również tzw. mokra sadza, 
która jest trudna do usunięcia, 
a jej nadmiar może spowodo-
wać zapalenie przewodu ko-
minowego.

(ŁK)

Burmistrz może
każdemu z nas zajrzeć do pieca

Dla wszystkich miesz-
kańców Radzionko-
wa Referat Ochrony 

Środowiska naszego urzędu 
przygotował nową stronę inter-
netową – www.eko.radzion-
kow.pl, na której znaleźć moż-
na najważniejsze informacje 
dotyczące ochrony środowi-
ska w naszej gminie. 
Na stronie, która ruszyła 
w styczniu tego roku, oprócz 
wiadomości o zadaniach Re-
feratu Ochrony Środowiska, 
można znaleźć również przy-
datne informacje na temat obo-
wiązków mieszkańców doty-
czących utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy 
Radzionków. Poza tym witryna 
zawiera wiadomości o gospo-
darce odpadami komunalnymi, 
ochronie powietrza i ochronie 
przyrody. W osobnym dziale 
umieszczone są także plany 
i programy przygotowane oraz 
realizowane przez nasz urząd. 
W galerii natomiast znajdują 
się zdjęcia przedstawiające 
walory przyrodnicze radzion-
kowskiego parku Księża Góra. 
W przyszłości strona będzie 

rozbudowana. Poszczególne 
działy zostaną poszerzone, 
pojawią się także artykuły do-
tyczące ochrony środowiska 
i ekologii. Będą to m.in. infor-
macje dotyczące ogrodu bo-
tanicznego na Księżej Górze, 
spraw dotyczących rolnictwa 
oraz współpracy z różnymi 
instytucjami, fundacjami i sto-
warzyszeniami.
— Początkowo chciałam 
stworzyć prywatną stronę do-
tyczącą ochrony środowiska 
i odpadów, jednak w sieci jest 
ich już bardzo dużo. Stąd też 
idea stworzenia strony refe-
ratu, materiałów mamy mnó-
stwo, a jej posiadanie może 
przynieść wiele korzyści. Po 
uzyskaniu zgody wiceburmi-
strza Krzysztofa Kuli, została 
wymyślona nazwa, następnie 
stworzyłam plan strony i roz-
poczęłam prace. Reakcja pra-
cowników była pozytywna 
– przekazywali uwagi pozy-
tywne i negatywne. Obecnie 
współpracujemy w zakresie 
redagowania strony i dostaję 
od nich materiały do zamiesz-
czenia na witrynie — mówi 

Zuzanna Senkała p.o. kierow-
nika Referatu Ochrony Środo-
wiska,  pomysłodawca, twór-
ca i administrator strony.
Dzięki stronie internetowej 
radzionkowski Referat Ochro-
ny Środowiska ma możliwość 
przekazywania mieszkańcom 
gminy i innym zainteresowa-
nym osobom w szybki spo-
sób wiele informacji z zakre-
su ochrony środowiska, np. 
o organizowanych przez urząd 
zbiórkach odpadów. Ponad-
to strona poszerza edukację 
ekologiczną zgodnie z zało-
żeniami Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Ra-
dzionków. Uzyskano ponadto 
lepszą czytelność i przejrzy-
stość przekazywanych infor-
macji. Strona umożliwi także 
organizowanie konkursów, 
przeprowadzanie ankiet oraz 
– co ważne dla pracowników 
urzędu – umożliwia samoedu-
kacją realizowaną poprzez 
przygotowywanie artykułów 
przeznaczonych do opubliko-
wania na stronie.

(ŁK)

Nowa stron@ o ekologii
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W najbliższych latach w Radzionkowie przeprowa-
dzonych zostanie wiele inwestycji związanych 
z budową i przebudową istniejącej infrastruktu-

ry drogowej i sieci wodno – kanalizacyjnych. Ponadto kon-
tynuowane będą prace, których realizacja rozpoczęła się 
w ubiegłym roku. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 
2009 – 2012 zakłada, że część podjętych działań stanowić 
będzie wstęp do zadań, których wykonanie zostało zapla-
nowane w latach kolejnych.
— W tym roku wykonane zostaną dokumentacje projekto-
we dla zadań przewidzianych do realizacji od roku 2010. 
Natomiast w roku bieżącym realizowane będą zadania, 
dla których została opracowana dokumentacja projekto-
wa w latach poprzednich lub projektowanie jest obecnie 
w toku — wyjaśnia Krzysztof Kula, zastępca burmistrza 
Radzionkowa.
W tym roku sporządzona zostanie dokumentacja projek-
towa dotycząca przebudowy sieci wod. – kan. i poprawy 
stanu nawierzchni kilku ulic, natomiast okres realizacji 
tych zadań planowany jest na 2010 rok. Chodzi tu o ulice: 
Obrońców Pokoju, Wrodarczyka, Stoińskiego, Św. Woj-
ciecha 101 – 103, Św. Wojciecha 105 – 107, Cmentarną 
20a – 20g, drogę łączącą ul. Słowackiego z ul. Norwida 27 
– 29, drogę łączącą ul. Słowackiego z ul. Norwida 41 – 43, 
drogę łączącą ul. Sławackiego z ul. Norwida 57 – 59 oraz 
ulicę Holewiny.
Ponadto w ubiegłym roku gmina ogłosiła przetargi na wy-
konanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebu-
dowy sieci i nawierzchni dróg w ulicach: Grunwaldzkiej, 
Wielkopolskiej, Kruczkowskiego, E. Plater, Rowowej i Sa-
dowej. W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac na 
tych ulicach.

(ab)

Przebudowy sieci

W 2008 roku burmistrz miasta Radzionków zaini-
cjował w naszym mieście program edukacyjny 
dla dzieci i młodzieży „Rozwój bez granic”. Ko-

ordynatorem programu był Zakład Placówek Oświatowych. 
Z szesnastu programów, które zostały zgłoszone przez na-
uczycieli gminnych szkół, burmistrz wybrał siedem pro-
pozycji, które sfinansowane zostały ze środków budżetu 
miasta Radzionków. Koszt całkowity realizacji wszystkich 
programów wyniósł 16.342.50 zł. 
W ramach programu „Rozwój bez granic” odbyły się na-
stępujące zajęcia: koło fotograficzne (Zespół Szkół Pod-
stawowo – Gimnazjalnych), kółko ekologiczne promujące 
zdrowy styl życia (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła 
II), kółko teatralne (Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodar-
czyka), zajęcia zespołu wokalnego oraz akademia pływa-
nia (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II), a także 
programy „Ocalić od zapomnienia”, i „Każdy człowiek jest 
na swój sposób artystą” przeprowadzone w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. Wszystkie zajęcia 
miały w założeniu podnosić poziom wiedzy i umiejętności 
u dzieci i młodzieży. 

(ŁK)

Rozwój bez granic

Zajęcia Organizator Ilość dzieci
Filmy CK Karolinka 1.964

Warsztaty teatralne CK Karolinka 25
Warsztaty taneczne: tań-

ce świata dla każdego
CK Karolinka 56

Warsztaty taneczne: 
spotkania taneczne z Ka-

milem Guzy

CK Karolinka 80

Warsztaty taneczne: 
wieczorki z salsą

CK Karolinka 75

Zajęcia otwarte ping 
ponga dla dorosłych

CK Karolinka 40

Zajęcia otwarte ping 
ponga dla dzieci i mło-

dzieży

CK Karolinka 150

Warsztaty plastyczne CK Karolinka 145
Zawody uni hoka CK Karolinka 21

Noworoczny turniej 
szachowy

CK Karolinka 30

Bal karnawałowy połą-
czony z karaoke

CK Karolinka 60

Zajęcia sportowe Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów 

Alkoholowych

80

Zajęcia rekreacyjno
– świetlicowe

Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów 

Alkoholowych

100

Zajęcia plastyczne Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów 

Alkoholowych

145 

Zajęcia informatyczne Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów 

Alkoholowych

50

Zajęcia na lodowisku Zakład Placówek Oświato-
wych

480

Zajęcia literackie „Zaba-
wy słowem”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie

10

Zajęcia literackie „Prze-
kręcanki czyli kłopoty 

z tytułami”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie

9

Zajęcia literackie „Po-
czytajki”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie

11

Zajęcia plastyczne „Lód 
i zima”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie

24

Zajęcia plastyczne „Lu-
krowane płatki śniegu”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie

28

Zajęcia plastyczne „Ko-
lorowe sznurki”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie

25

Łącznie 3.608

Tegoroczne propozycje dla dzieci i młodzieży przygotowa-
ne na okres ferii zimowych przez poszczególne instytucje 
działające w naszym mieście cieszyły się dużym zaintere-

sowaniem. We wszystkich imprezach zorganizowanych przez 
Centrum Kultury „Karolinka” wzięło udział łącznie około 2 700 
dzieci i młodzieży. Największą atrakcją okazały się propozycje 
filmowe. Dla najmłodszych wiele atrakcji przygotowała także 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie. Z gier, konkur-
sów i łamigłówek przygotowanych w ramach „Tygodnia zabaw 
z literaturą” oraz „Tygodnia zabaw ze sztuką” skorzystało 107 
osób. Podczas ferii szereg zabaw i zajęć przygotowano tak-
że w ramach profilaktyki uzależnień. W tych zajęciach razem 
wzięło udział około 375 dzieci. Natomiast z zajęć na lodowisku, 
przygotowanych przez Zakład Placówek Oświatowych, skorzy-
stało podczas ferii łącznie 480 osób. Szczegóły przedstawia po-
niższa tabelka.

Ferie w liczbach
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Od września ubiegłe-
go roku firma Mega 
Centrum Rozwoju 

przeprowadza w naszym 
mieście projekt „Edukacyjna 
szansa – integracja społecz-
ności Radzionkowa wokół 
idei społeczeństwa wiedzy 
i umiejętności”, który współ-
finansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego – Priorytetu IX, 
Działania 9.5. Projekt ma na 
celu przede wszystkim zba-
danie potrzeb edukacyjnych 
społeczności lokalnej. W za-
łożeniu ma także zachęcić 
mieszkańców do aktywności 
w dziedzinie oświaty. Obec-
nie w ramach jego realizacji  
organizowane są spotkania 
przedsiębiorców, samorzą-
dowców, informatyków, 

kadry kierowniczej i przed-
stawicieli środowisk opinio-
twórczych w celu określenia, 
w jaki sposób można za-
spokoić potrzeby oświatowe 
mieszkańców Radzionko-
wa. W kolejnych miesiącach 
przeprowadzone zostaną 
także nieodpłatne warszta-
ty dla rad pedagogicznych 
placówek oświatowych pt. 
„Stymulacja motywacji edu-
kacyjnych”, a 20 nauczycieli 
weźmie udział w warsztatach 
trenerskich w zakresie pro-
mowania edukacji. Ponadto 
opracowany zostanie rów-
nież informator edukacyjny, 
a dla mieszkańców naszego 
miasta organizatorzy przygo-
tują targi edukacyjne. Projekt 
zakończy się 31 grudnia tego 
roku.

(ŁK)

Projekt edukacyjny

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlane-
go w Tarnowskich Gó-

rach przychylił się do prośby 
burmistrza naszego miasta 
i nałożył na PKP obowiązek 
dostarczenia, w terminie do 
31 marca, ekspertyzy doty-
czącej stanu technicznego 
przyczółków wiaduktu ko-
lejowego zlokalizowanego 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Św. Wojciecha i Staszica.
Bazując na piśmie burmi-
strza miasta Gabriela Tobo-
ra, jeszcze z lutego ubiegłe-
go roku, w którym zostało 
zgłoszone niebezpieczeń-
stwo grożące przechodzą-
cym wokół przyczółków po 
zdemontowanym wiadukcie 

kolejowym (kolei wąskoto-
rowej), Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlane-
go w Tarnowskich Górach 
dokonał oględzin i stwier-
dził, że są one w złym sta-
nie technicznym, posiadają 
ubytki w tynku, liczne spę-
kania oraz skorodowane ba-
lustrady. W związku z czym 
nakazał ich właścicielowi 
czyli PKP S.A. wykonanie 
ekspertyzy stanu technicz-
nego. Dzięki niej określony 
zostanie zakres robót bu-
dowlanych, które zostaną 
wykonane w celu dopro-
wadzenia wspomnianego 
obiektu do stanu, w którym 
nie będzie zagrażał prze-
chodzącym obok ludziom.

Będzie ekspertyza PKP

W Radzionkowie od 20 lutego uruchomiony został 
nowy przystanek o nazwie „Radzionków Kno-
sały Sady”. Jest to przystanek na żądanie, który 

będą obsługiwać linie autobusowe nr 94 i 174.

Nowy przystanek

Zgodnie z harmono-
gramem, w dniach 
25 – 26 lutego odbyła 

się zbiórka surowców selek-
tywnych z gospodarstw do-
mowych. Przebiegała w asy-
ście Strażników miejskich 
i przedstawiciela Telewizji 
Sfera. Strażnicy miejscy, je-
żeli wystąpi taka potrzeba 
będą asystować również 
w kolejnych zbiórkach, 
aby zapewnić prawidłowy 
przebieg akcji selektywnej 
zbiórki i skontrolować czy 
w workach znajdują się pra-
widłowe surowce. Celem 
naszych wspólnych dzia-
łań jest uniknięcie sytuacji, 
w której odbierane są worki 
„z selektywnymi odpada-
mi”, a znajdują się w nich 
odpady komunalne, które 
trzeba unieszkodliwić, co 
może znacznie podwyższyć 
koszty, jakie ponosi Urząd 
Miasta. Odpady komunalne 

należy umieszczać w po-
jemnikach do tego przezna-
czonych i każdy mieszka-
niec jest zobligowany do 
podpisania umowy z firmą 
wywozową na odpady ko-
munalne. W celu usprawnie-
nia i ujednolicenia akcji, za-
leca się stosowanie worków 
z logo miasta Radzionków, 
które można nabyć w sie-
dzibie firmy ALBA w atrak-
cyjnej cenie 1,83 zł za 3 szt. 
worków. Jednolite worki zo-
staną ostatecznie wprowa-
dzone od 2010 roku.
Harmonogram akcji jest 
umieszczony na stronie 
Urzędu Miasta, jak również 
w ulotkach, które dostęp-
ne są w UM i firmie ALBA 
przy ul. Sikorskiego. Więcej 
informacji o akcji selektyw-
nej zbiórki surowców moż-
na znaleźć na stronie www.
eko.radzionkow.pl w dziale 
ODPADY.

Akcja odbioru
surowców wtórnych

KOMUNIKAT
Zgodnie z artykułem 12, pkt 5,  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (DZ. U. 01.72.747) informuję, iż woda do-
starczana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzion-
kowie, odpowiada normom higieniczno – sanitarnym, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 
roku (Dz.U. 02.203.1718) i nadaje się do spożycia. 
Szczegółowa analiza wody jest do wglądu w siedzibie Zakła-
du Gospodarki Komunalnej przy ul. Kużaja 17  oraz w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Gabriel Tobor
Burmistrz

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do udziału w otwartym kon-
kursie na logo Biblioteki – symbolu graficznego 

lub ikony, które w elegancki sposób określą charakter in-
stytucji.
Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do reali-
zacji projektów, które staną się wizytówką Biblioteki. Prze-
widziano atrakcyjne nagrody. Więcej informacji (w tym 
regulamin konkursu) na stronie internetowej biblioteki 
– www.biblioteka.radzionkow.pl
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Do wyjątkowo uda-
nych zaliczyć na-
leży tegoroczne 

IX Mistrzostwa Radzion-
kowa w Narciarstwie 
Alpejskim, które odbyły 
się w sobotę, 21 lutego 
w Dolomitach Sportowej 
Dolinie. Tego dnia dopi-
sywała piękna zimowa 
aura, co sprzyjało dobrej 
atmosferze wśród zawodników.

W mistrzostwach brała udział rekordowa ilość 130 
uczestników, z czego ponad 80 pochodziło z Ra-
dzionkowa. Poza mieszkańcami naszego miasta, 
w turnieju startowali również uczestnicy z Byto-
mia, Tarnowskich Gór, Chorzowa, Zabrza, Kato-
wic, Gliwic, Żor, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, 
Siemianowic Śl., Miasteczka Śl., Chechła i Dąbia. 

Udane narty

W dniach 14 i 21 marca rozgrywany 
będzie IV Turniej Siatkówki o pu-
char „Termomana”. W turnieju 

tradycyjnie brało udział sześć drużyn, jed-

nak w tym roku, ze względu na duże zainte-
resowanie, rozgrywany on będzie w dwóch 
etapach. W sobotę, 14 marca, odbędą się 
eliminacje na dwóch salach, natomiast ty-
dzień później rozgrywany będzie turniej 
główny z udziałem sześciu drużyn. Maksy-
malnie będzie mogło wystartować dwana-
ście drużyn. O zakwalifikowaniu do turnie-
ju decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata 
wpisowego w wysokości 50 zł od drużyny. 
Regulamin turnieju i inne informacje pod nr. 
tel. 032 288 87 80 oraz na stronie interneto-
wej www.mosir.radzionkow.pl.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

(ab)

Turniej siatkarski

Najmłodszym z zawodników okazał się czteroletni Kacper Za-
lewski z Tarnowskich Gór, natomiast najstarszym 79 letni Eryk 
Buchacz z Radzionkowa. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, a 
każdy uczestnik dyplom ze swoim zdjęciem z zawodów.
Imprezę wsparła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Firma A–Z Biuro.
Wyniki z IX Mistrzostw Radzionkowa w Narciarstwie Alpejskim 
znajdują się na stronie internetowej: www.mosir.radzionkow.pl

(ab)

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
od połowy lute-

go zmienił swoją siedzibę, 
która dotychczas znajdo-
wała się w CK „Karolinka”. 
Obecnie siedziba MOSiR 
mieści się w Rojcy, przy 
ulicy Kużaja 17 (w budynku 
Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej), nr tel. (032) 388 
87 81.

(ab)

Zmiana
siedziby
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Pierwszego stycznia 2009 roku ruszyła II 
edycja realizowanego przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Radzionkowie Projek-

tu „Program Aktywnej Integracji AS – aktywni 
społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”. 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obec-
nie konsultacje i akcję informacyjną dotyczącą 
nowego naboru. Doświadczenia ubiegłoroczne 
pokazały nam, iż zastosowane wobec uczestni-
ków projektu wsparcie w postaci przygotowania 
zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji, 
nabycia kluczowych umiejętności psychospo-
łecznych, zwiększyło ich szanse na znalezienie 
pracy. Osoby te stały się bardziej atrakcyjnymi 
i konkurencyjnymi kandydatami na pracow-
ników. Podkreślić należy, iż celem programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego 
realizowany jest ze Środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego „Program aktywnej integracji 
AS – aktywni społecznie i zawodowo w gminie 
Radzionków”, jest zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu oraz kompleksowe przygotowa-
nie osób bezrobotnych, będących w wieku ak-
tywności zawodowej, korzystających z pomocy 
społecznej, do wejścia po raz pierwszy lub po-
nownie, po utracie pracy, na rynek pracy. Udział 
w projekcie pozwoli na znalezienie dobrej pra-
cy, a tym samym poprawienie kondycji finanso-
wej i statusu społecznego najbliższego otocze-
nia oraz rodziny beneficjenta projektu.
Zapraszamy na konsultacje do siedziby Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy ul. Kużaja 19 w Ra-
dzionkowie w godz.: 7.30 – 15. 30.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie

Ewa Reimann

A jak aktywni

Startuje druga edycja Projektu „Program aktywnej integracji „AS – aktywni społecznie 
i zawodowo w gminie Radzionków”

Nasza gmina po raz 
pierwszy ogłosiła 
otwarty konkurs na 

realizację zadań publicz-
nych, które polegać będą 
na upowszechnianiu kultury 
fizycznej i sportu. Zostanie 
na ten cel przeznaczonych 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
z tegorocznego budżetu. 
W konkursie wystartował 
Klub Sportowy „Sokół Rojca”, 
jednak jego oferta nie speł-
niała wymogów formalnych. 
Ostatecznie wygrał Klub Pił-
karski Ruch „Radzionków”, 
który będzie organizował za-
jęcia sportowe dla młodzieży. 
Łącznie z treningów ma sko-
rzystać od 130 do 150 osób. 
W połowie lutego podpisano 
umowę między gminą a klu-
bem, mówiącą, że w tym 
roku miasto sfinansuje koszty 
zajęć sportowych i przekaże 
klubowi dotację. Wysokość 
dotacji to 65 tys. zł, która zo-
stanie przyznana w czterech 
transzach. KS Ruch „Radzion-
ków” będzie m.in. zajmował 
się szkoleniem młodzieży 
z terenu naszego miasta. Tre-
ningi będą odbywać przede 
wszystkim na boisku klu-
bowym, a także na obiek-
tach gminnych, m.in. na 
nowym boisku ze sztuczną 
nawierzchnią znajdującym 
się na Księżej Górze oraz 
w szkolnych salach gimna-
stycznych.
Ponadto do 23 marca trwa 
przyjmowanie wniosków 
w kolejnym konkursie ogło-
szonym przez naszą gminę 
na szkolenie dzieci i mło-
dzieży z zakresu siatkówki 
oraz organizację kulturalnych 
imprez plenerowych. Szcze-
góły dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

(ab)

Finansowanie
sportu

Andrzej Stefański, dziennikarz, twórca 
i były wieloletni redaktor „Gazety Wy-
borczej” w Katowicach oraz były redak-

tor naczelny „Gazety Stołecznej” był gościem 
warsztatów dziennikarskich, które odbyły się 2 
marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Po-
wstańców Śląskich w Radzionkowie. Głównym 
tematem poniedziałkowego spotkania było 
opracowanie programu uroczystości, która 
odbędzie się 12 marca w radzionkowskim LO. 
Tego dnia zaproszeni zostaną najbardziej znani 
absolwenci szkoły: prof. dr. hab. Karol Musioł, 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, prof. dr hab. Joachim Cieślik z Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
ks. prof. Jan Górecki. Warto dodać, że cała 
trójka uczęszczała do jednej klasy.
Podczas warsztatów Andrzej Stefański opo-
wiadał również m.in. o wydanym w grudniu 
ubiegłego roku audiobooku „My som stond”, 

którego był jednym z pomysłodawców. Pozy-
cję tworzy zbiór reportaży i wywiadów po-
święconych tożsamości Górnego Śląska. „My 
som stond” to sześć godzin opowieści i książka 
o śląskich niezmiennych wartościach. Audiobook 
to pierwszy taki projekt w Polsce i jedyna audiok-
siążka, gdzie słychać prawdziwych bohaterów, 
którymi są ludzie kochający Śląsk. Opowiada-
nia o Śląsku podzielone są na sześć rozdziałów: 
Dom i Rodzina, Religia, Praca, Edukacja, Kultu-
ra i Sport. Ciekawostką jest fakt, iż w rozdziale 
poświęconym edukacji wypowiada się m.in. 
prof. Karol Musioł, bardzo ciepło wspominając 
czasy, kiedy był uczniem radzionkowskiego li-
ceum.
Jak spisała się młodzież z naszego liceum pod-
czas organizacji tak ważnej uroczystości do-
wiemy się wkrótce.

(ab)

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie
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Centrum Kultury „Karolinka” po raz kolejny przystępu-
je do realizacji projektu „M3 – kobieta i mężczyzna, 
czyli dwa światy pod jednym dachem”. Dlaczego 
M3? Będą to trzy monodramy w wykonaniu wspa-
niałych polskich aktorów. A monodram jest chyba 

najszczerszą formą komunikacji. A poza tym prawda (podobno) 
ma trzy oblicza – męskie, kobiece oraz to obiektywne. Zakładając 
optymistycznie, że to trzecie oblecze w ogóle istnieje. Czy jed-
nak taki podział ma uzasadnienie? Czy mężczyźni żyją w innym 
świecie niż kobiety? A może, jak twierdzą złośliwi, żyją na in-
nych planetach? Zobaczymy... może uda się znaleźć odpowiedź... 
a może nie.
Tym razem zanurzymy się w świat widziany oczami mężczyzn. 
Tegoroczna edycja bowiem, w opozycji do poprzedniej, będzie 
miała odsłonę wybitnie męską – Bronisław Wrocławski, Miro-
sław Neinert, Jan Peszek.  Bilety już na wszystkie spektakle są już 
dostępne w sprzedaży.  A co zobaczymy:

SEKS, PROCHY I ROCK AND ROLL
(17 kwietnia 2009;
godz. 19. 00)
Występuje: Bronisław Wrocławski
Teatr im. S. Jaracza w Łodzi
Autor: Eric Bogosian
czas trwania spektaklu: 80 minut
bilety: 30 zł]

Bronisław Wrocławski swój monodram „Seks, prochy i rock and 
roll” gra już, bagatela, od 10 lat. Przedstawienie wzrusza, fascynu-
je, rozśmiesza i pozostaje na długo w pamięci widzów. Tak duże 
powodzenie spektakl zawdzięcza przede wszystkim doskonałej 
kreacji Wrocławskiego.
Kiedy aktor wciela się w kolejne postacie, to nie tylko gra rolę 
bezdomnego czy nuworysza – on po prostu jest tymi postacia-
mi. Aktor ukazuje to, co w tych postaciach jest po prostu ludzkie 
i dlatego tak nam bliskie, a tym samym wywołuje w nas śmiech. 
W swojej sile wyrazu jest tak sugestywny, że widz sięga po orzesz-
ki, którymi aktor go częstuje, żeby za chwilę poczuć, jak ta mała 
przekąska staje mu w gardle na skutek przywołania przez aktora 
obrazu głodującej Afryki. W innym momencie publiczność wy-

ciąga z kieszeni pieniądze i wrzuca je brudnemu „menelowi” do 
plastikowego kubka lub czujemy zapach grilla, na którym „pięknie 
dochodzą” pieczone przez aktora papryczki i kiełbaski. Wrocław-
ski ukazuje nie tylko swój wielki talent, ale też doskonały warsztat 
aktorski.  „Seks, prochy....” nie jest zwykłą komedią, ale gorzką 
ironią na nasze konsumpcyjne społeczeństwo. Wśród głośnych 
salw spontanicznie wybuchającego śmiechu publiczności, ten 
przekaz, ta parafraza słynnego manifestu hipisów została w spek-
taklu obdarta z wszelkich ideałów i złudzeń.

KOLEGA MELA GIBSONA
18 kwietnia 2009;
godz. 19.00
Na scenie: Mirosław Neinert 
Autor: Tomek Jachimek
Czas trwania monodramu:
1 godz. 10 min.
Bilety: 20 zł

Tekściarz, satyryk i konferan-
sjer Tomasz Jachimek napisał 
„Kolegę Mela Gibsona” na 
pohybel artystom – aktorom, 
których śmiesznostki bez-
przykładnie i z rozbrajającą 
niefrasobliwością zdradza 
szerokiej widowni. Feliks 
Rzepka, ukazany w nieco-
dziennej dla artysty sytuacji 
(przesłuchanie na komisa-
riacie) jest egzemplifikacją 
„wybitnego” aktora, który ze 
szczytów sławy i popularno-
ści za sprawą jednej decyzji 
dyrektora teatru stacza się na 
samo dno scenicznego nieby-
tu. W składanych zeznaniach, 
upajając się poświęconą mu 
uwagą komisarza, odsłania 
kulisy apogeum swojej sła-
wy, blaski i cienie artystycznego żywota, niedowierzanie wobec 
przełomu w jego karierze i chaotyczne posunięcia, do jakich ów 
zawodowy zakręt go pchnął.
— Miałem kiedyś przyjemność pić wódkę ze Znanym Aktorem – 
opowiada Jachimek. — Przez pierwsze pięć kieliszków Znany Ak-
tor imponował, błyszczał, bił blaskiem, robił wrażenie i świecił się 
jak nie upudrowane czoło w reflektorze punktowym. Przez drugie 
pięć kieliszków opowiedział wszystkie możliwe kawały i anegdo-
ty. Przez kolejne pięć dogłębnie przedstawił swój cały burzliwy 
życiorys. Przez następne pięć dochodził do wniosku, że wszystko 
to nie ma sensu, świat jest do dupy, a jego nikt nie docenia nale-
życie.  Przez cały wieczór powiedziałem może ze dwa zdania. 
Znanemu Aktorowi absolutnie to nie przeszkadzało. W imię źle 
pojmowanego odwetu przestałem go także słuchać. Nie przeszka-
dzało mu tu tym bardziej… Byłem absolutnie zafascynowany. By-
łoby grzechem zaniechania odpuścić taki temat i taką postać. Stąd 
pierwszy impuls, stąd pomysł na bohatera — konkluduje autor. 
Mirosław Neinert, grający Rzepkę, w poczuciu pełnej bezkarności 
podrwiwa sobie z aktorów – chałturników, co za polonijne dolary 

M3 - kobieta i mężczyzna,
dwa światy pod jednym dachem
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są skłonni i „Majteczki w kropeczki” zaśpiewać i striptiz zrobić, 
obnaża sekrety osobistego życia artystów i ich rodzin, które za 
zasługi cierpliwości i codziennego męczeństwa winny być na-
tychmiast kanonizowane. Neinert za rolę Feliksa Rzepki w spek-
taklu „Kolega Mela Gibsona” został uhonorowany nagrodą Złotej 
Maski, pierwszą nagrodą na Festiwalu Monodramu Współcze-
snego w Warszawie oraz pierwszą nagrodą aktorską na XII Ogól-
nopolskim Festiwalu Komedii Talia 2008 w Tarnowie.

SCENARIUSZ DLA NIEISTNIEJĄCEGO,
LECZ MOŻLIWEGO
AKTORA INSTRUMENTALNEGO 
19 kwietnia 2009;
godz. 19.00 
reżyseria: Jan Peszek
scenografia: Jan Peszek
obsada: Jan Peszek
Bilety: 30 zł 
Jan Peszek w programie „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz 
możliwego aktora instrumentalnego” zamknie projekt „M3 
kobieta i mężczyzna, czyli dwa światy pod jednym dachem”. 
Z tekstu napisanego językiem filozoficznego eseju i naukowego 
traktatu aktor „wyciska” multirolę, z siebie zaś wyrzuca kaskadę 
postaci, od błazna po cyrkowca. Robi to już 25 lat!
Monodram „Scenariusz...” powstał w ciągu kilku dni w 1963 
roku. Autor tekstu Bogusław Schaeffer pisał go właśnie z my-
ślą o Janie Peszku, przez długie lata jednak monodram nie był 
wykonywany. Kiedy Peszek po raz pierwszy otrzymał sce-
nariusz, wydał mu się bowiem „nadętym, pysznym wykła-
dem pozbawionym cech dramatu jako takiego”. Przekona-
nie się do sensu dzieła Schaeffera zajęło mu trochę czasu.  
Z tekstu napisanego językiem filozoficznego eseju i naukowego 
traktatu aktor tworzy cyrkowe widowisko i błazeńską maskaradę. 
Gra gestem, mimiką, barwą głosu, całą cielesnością, nie obawia-
jąc się przerysowania przekraczającego nieraz granice kabotyń-
stwa, eksponowania własnych fizycznych niedoskonałości.
Peszek przypomina, że aktorstwo jest formą magii, czarodziej-
stwa, szczególnie wtedy, kiedy artysty nie wspomaga moc sce-
nografii oraz ilustracja muzyki. To nieustanne oranie własnej oso-
bowości, wyszukiwanie w niej nowych, użytecznych w danym 
momencie warstw. 
Peszkowe kaskady 
ról (w jednej chwili 
jest tym, za chwilę 
tamtym, nieoczeki-
wanie przeobraża-
jąc się w zupełnie 
kogoś innego) spra-
wiają, że oglądając 
„Scenariusz...” do-
stajemy oczopląsu. 
Publiczność wierzy 
aktorowi, daje mu 
się uwodzić, wresz-
cie wpada w zasta-
wione przez niego 
sidła, śmiejąc się do 
łez.  A autor (aktor) 
chichocze gdzieś 
w głębi ducha, 
przed oczami mając 
cytat z Gogola: „Z 
czego się śmiejecie? 
Z siebie samych się 
śmiejecie!”.

Formacja „Donegal” zdołała zgromadzić liczną grupę 
swych stałych słuchaczy. Stało się to możliwe dzięki wy-
sokim umiejętnościom instrumentalnym członków zespo-
łu, jak również dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, 

którego źródła należy poszukiwać w wielkiej fascynacji, jaką jest 
dla nich muzyka celtycka. To właśnie ona stała się ich natchnie-
niem i inspiracją do tworzenia własnych aranżacji takich utwo-
rów jak reel, jig oraz hornipipe.
Zespół przekracza granice stylów, łamie konwencje i kanony wy-
konawcze w nieznany dotąd sposób – łączy tradycyjne brzmienia 
celtyckie z elementami muzyki pop, rock, blues, bluegrass.
Swoje muzyczne umiejętności potwierdzili podczas kilkuset wy-
stępów w kraju i za granicą. Ich koncerty spotykają się z niezwy-
kle życzliwym i entuzjastycznym przyjęciem zarówno podczas 
dużych imprez plenerowych, jak i w małych kameralnych salach 
klubów i pubów. W czasie koncertów zespół bawi publiczność 
żywiołowym wykonaniem muzyki celtyckiej, grając na instru-
mentach, które na stałe wrosły w klimat irlandzkich pubów.
Zespół „Donegal” tworzą:
Monika Szweda – skrzypce
Roman Szweda – mandolina, bodhran,bouzuki, tin Whistler
Adam Anikiel – gitara basowa
Piotr Lipiński – perkusja, bodhran
Zapraszamy 22 marca, początek koncertu godz. 18.00. Bilety 
w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie ośrodka. Karnet (kon-
cert oraz seans „Once”) 15 zł do nabycia w Impresariacie.

Kolejna odsłona cyklu koncertów pod wspólnym hasłem 
„Muzyczne fascynacje Jacka Woleńskiego”. Tym razem 
pod tytułem „Pasyjne barwy baroku”. Wystąpi zespół 
Classica Silesiana. 

Grupa powstała z inicjatywy Anny (sopran) i Grzegorza (kontra-
tenor) Góreckich, absolwentów Wydziału Wokalnego Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu.
Do współpracy zaprosili pianistę – Michała Szkurienkę, absol-
wenta Konserwatorium w Kijowie oraz gitarzystę – Grzegorza 
Joachimiaka, studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Debiut zespołu miał miejsce w Sali Koncertowej Ośrodka Reha-
bilitacyjnego w Reptach Śląskich. Repertuar zespołu to głównie 
literatura wokalna renesansu, baroku i klasycyzmu. Jednakże wy-
chodząc naprzeciw gustom muzycznym odbiorców, podejmuje 
się również wykonawstwa utworów różnych epok i stylów.
Zapraszamy 16 marca, początek godz. 19. 00. Bilety na koncert 
w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie.

dr

Pasyjne barwy baroku

Prawie jak w Irlandii
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przeka-
zywania mieszkańcom, za naszym pośrednic-
twem, informacji o swojej działalności, planach 

i zamierzeniach. Jednocześnie informujemy, że prze-
syłane teksty nie mogą być dłuższe niż połowa strony 
maszynopisu (czcionka 12). Z powodu ograniczonej 
ilości miejsca dłuższe teksty mogą nie zostać opubli-
kowane! Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w połowie 
kwietnia. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres 
poczty elektronicznej: kurier@radzionkow.pl lub trady-
cyjną pocztą na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Mę-
czenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do końca 
marca. Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania 
nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

Wydarzenia szkolne pokazują, że luty jako najkrót-
szy miesiąc roku kalendarzowego, może być za-
razem bardzo pracowitym miesiącem. II semestr 

nauki w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Roj-
cy rozpoczął się walentynkowo. 11 lutego odbył się kiermasz 
z ręcznie robionymi kartkami oraz świeczkami zorganizo-
wany przez Samorząd Uczniowski. 12 lutego uruchomiono 
specjalną pocztę walentynkową, a nazajutrz Mateusz Bąk, 
Patryk Maciak, Magda Mocek i Karolina Madejska (w stro-
jach Poczty Polskiej) dostarczali przesyłki adresatom. Pełne 
ręce roboty mieli również w tym dniu obsługujący „szkolną 
kwiaciarnię”. Dzięki uprzejmości p. Orciuch, z samego rana 
w ich ręce trafiło 100 róż. Wszystkie kwiaty znalazły bardzo 
szybko swoich nowych właścicieli. W szkole tego dnia do-
minował kolor czerwony – każdy, kto założył coś czerwo-
nego był zwolniony z odpowiedzi ustnych. 18 lutego miała 
miejsce walentynkowo – ostatkowa dyskoteka. Po raz drugi 
na zaproszenie SU odpowiedzieli dj Seba i dj Adrian i to oni 
rozkręcali imprezę dla 110 uczniów. Samorząd nie zapomniał 
również o tłustym czwartku. 100 pączków (podziękowania 
dla p. Mrusek za pomoc w ich zorganizowaniu) rozeszło się, 
jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. 
Tegoroczny luty jako że nie pożałował nam śniegu stał się od-
powiednim czasem na organizację klasowych kuligów oraz 
wyjazdu na narty. (...). Koszykarze z kl. VI rozegrali na szkol-
nym parkiecie emocjonujące mecze w ramach Mistrzostw 
Radzionkowa w minipiłce koszykowej. W ostatnim tygodniu 
lutego rozstrzygnięto także  konkurs recytatorski. Jury konkur-
su: p. Wilczek, p. Synoś, p. Wienczek wysłuchało 32 recy-
tatorów. Wśród nich I miejsce zajęła Edyta Dreszer kl.III a, 
II miejsce przypadło Grzesiowi Krzemińskiemu kl. III b oraz 
Michałowi Blatoniowi kl. II b, III miejsce zdobyła Wiktoria 
Szymska kl. I b. W chwili, kiedy powstaje niniejszy artykuł, 
koszykarze z gimnazjum oswajają parkiet w Radzionkowie, 
reprezentując szkołę w Mistrzostwach Radzionkowa. 

Sonia Chmiela

Słodki i walentynkowy luty

Konkurs na logo 
Liceum Ogólno-
kształcącego został 

rozstrzygnięty. Pierwsze 
miejsce zajęła uczennica 
klasy II Joanna Rogozińska, 
drugie przypadło Błażejowi 
Hadzikowi, trzecie Adamo-
wi Goli. Oczywiście inwen-
cja i wyobraźnia uczniow-
ska nie miały granic, jednak 
logo musiało jednoznacz-
nie kojarzyć się z placówką 
edukacyjną, a do tego mile 
widziane było uchwyce-
nie cech szczególnych ra-
dzionkowskiej szkoły. Jak 
się okazało, poprzeczka 

Nowe logo LO

została ustawiona bardzo 
wysoko. I choć wiele było 
oryginalnych i ciekawych 
prac, to wyniki głosowania 
były jednoznaczne. Zwy-
cięzcom gratulujemy!

Uczniowie LO

Jeśli ważna jest dla Ciebie przyszłość naszej planety, włącz 
się w akcję „Godzina dla Ziemi” i 28 marca o godzinie 
20.30 wyłącz światło w mieszkaniu. Akcja ta jest walką 

z globalnym ociepleniem, która organizowana jest po raz trzeci 
przez WWF, międzynarodową organizację ekologiczną. Tego 
dnia zgaśnie oświetlenie najbardziej znanych budynków i kon-
strukcji, w tym najwyższego hotelu na świecie Burj Dubaiin 
w Dubaju, opery w Sydney, duńskiego zamku Kronborg i mostu 
Golden Gate w San Fracisco. W Polsce w ciemnościach znaj-
dzie się m.in. warszawski Pałac Kultury i Nauki, śląski Spodek 
w Katowicach i Urząd Miasta Radzionków :-)  Które z polskich 
miast w największym stopniu zaangażuje się w „Godzinę dla 
Ziemi” rozstrzygnie plebiscyt, w którym głównym kryterium 
będzie ilość „wyłączonych” budynków, jak i osób zarejestro-
wanych na stronie internetowej: www.wwf.pl/godzinadlazie-
mi. W tej ogólnoświatowej akcji wezmą udział co najmniej 64 
państwa, 242 miasta z całego świata, w tym 19 z Polski. Lista 
uczestnictwa w akcji jest ciągle otwarta...
Organizacja ekologiczna WWF zachęca na swojej stronie in-
ternetowej (www.wwf.pl/godzinadlaziemi) do wzięcia udzia-
łu w akcji: „Godzina dla ziemi to inicjatywa, która ma poka-
zać, że nawet małe zmiany w życiu codziennym są ważne, 
a wspólne działania z pozoru drobne mogą wiele zmienić. 
Od XIX w. do dzisiaj, średnia temperatura na świecie wzro-
sła o 0,7 stopnia C. Tymczasem wybitni eksperci z całego 
świata, m.in. Z Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian 
Klimatycznych (IPCC), ostrzegają, że przekroczenie granicy o 
2 stopnie C spowoduje, że stopnieje lodowiec pokrywający 
Grenlandię, a ekstremalne zjawiska pogodowe nasilą się do 
niewyobrażalnych dzisiaj rozmiarów. Może wyginąć aż 1/3 
gatunków istniejących dziś na Ziemi. Niestety, pesymistyczne 
scenariusze przewidują, że do końca tego stulecia temperatura 
może wzrosnąć nawet o 5,8 stopnia C. Przyczyna tego zjawi-
ska to przede wszystkim nadmierna emisja gazów cieplarnia-
nych, w tym głównie dwutlenku węgla. Dlatego konieczne jak 
najszybsze podjęcie działań, aby zahamować ten proces.” Za-
praszamy wszystkich mieszkańców do zarejestrowania się na 
stronie i udziału w akcji.

Ewa Łabno

Godzina dla Ziemi
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Siedmioro uczniów 
naszego Gimnazjum, 
czyli: Beata Rosiek, 

Hanna Hajda, Barbara Pla-
za, Artur Mateja, Michał 
Nitszke, Jakub Pietryga 
i Magdalena Glan, miało 
okazję przedłużenia aż o 5 
dni tegorocznych ferii zimo-
wych! Wszystko za sprawą 
programu „Comenius”, bę-
dącego częścią Europejskie-
go Programu „Uczenie się 
przez całe życie”, w którym 
uczestniczy nasza szkoła. 
(...)  Wczesnym rankiem 
11 lutego spotkaliśmy się 
na pyrzowickim lotnisku. 
Pierwszym przystankiem 
na trasie do Włoch było 
Monachium. Następnie we-
szliśmy na pokład samolotu 
Lufthansy i po dwóch go-
dzinach lotu powitała nas 
ciepła Ancona. Na miejscu 
(...) odnaleźliśmy dworzec 
kolejowy, gdzie po krótkim 
oczekiwaniu przepakowa-
liśmy się do pociągu, aby 
pokonać ostatnie 80 km 
podróży. Na dworcu ko-
lejowym w San Severino 
oczekiwały na nas włoskie 
rodziny, które zadeklaro-
wały chęć ugoszczenia nas 
w swoich domach. (...) 
Następny dzień (...) rozpo-

częliśmy wczesnym śniada-
niem, aby szybko znaleźć 
się w autokarze, który miał 
nas zawieźć do sławnego 
Asyżu w regionie Umbria. 
(...) Wycieczka zajęła nam 
cały dzień. Wieczór spę-
dziliśmy z naszymi opie-
kunami. Opowiadaliśmy 
im o Polsce, naszej szkole, 
a także wręczyliśmy pre-
zenty, które z myślą o nich 
zabraliśmy z Radzionkowa.
Kolejny dzień był  dniem 
szkolnym. (...) Wzięliśmy 
udział w wielu lekcjach. 
Najbardziej interesujące 
były zajęcia z chemii, pod-
czas których oglądaliśmy 
różne doświadczenia oraz 
mogliśmy uzyskać próbki 
własnego DNA. Zwiedzali-
śmy także szkołę „Instituto 
Technico Industriale Statale 
E. Divini” z jej przestron-
nymi salami wykładowymi 
oraz typowymi dla tej pla-
cówki laboratoriami, gdzie 
uczniowie odbywają prak-
tyczne ćwiczenia z techniki 
i inżynierii.
Godziny popołudniowe 
pełne były dodatkowych 
emocji. (...) Nasza grupa 
przygotowała (...)  niespo-
dziankę. Wszyscy, prze-
brani w śląskie stroje regio-

nalne (z Izby Regionalnej 
naszego Gimnazjum) od-
śpiewaliśmy „Karolinkę” 
oraz zatańczyliśmy „Troja-
ka”, zbierając za to burzę 
oklasków.
Następnym punktem pro-
gramu było zwiedzanie 
amfiteatralnie położonej 
twierdzy w San Severino 
Marche, w obrębie której 
funkcjonuje ciekawe muze-
um archeologiczne – „Mu-
seo Archeologico G. Mo-
retti”. (...) 
Niestety, to co miłe, szyb-

Z „Comeniusem” do Włoch…

ko się kończy (...) i przyszła 
pora na pożegnania. (...) 
Mimo że byliśmy w San 
Severino zaledwie kilka 
dni, to jednak zawiązały 
się między nami serdeczne 
znajomości.  (...) Jest szansa, 
że w maju tego roku spot-
kamy się ponownie, bo tym 
razem nasi włoscy przyja-
ciele przyjadą z wizytą do 
Radzionkowa. Czekamy!

Magdalena
Glanc

Dwudziestego lutego 2009 roku 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Powstańców Śląskich 

w Radzionkowie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie na naj-
lepszą recenzję wybranej książki o te-
matyce Holocaustu. O godzinie 12.00 
uczniowie z gimnazjów i uczestnicy 
konkursu z naszego Liceum zebrali 
się w auli, by poznać wyniki. Zwycię-
żyła Magdalena Glanc z Gimnazjum 
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Dru-
gie miejsce zajął Krzysztof Kryczek, 

trzecie – Dominika Orciuch z Liceum 
Ogólnokształcącego. Przyznano rów-
nież dwa wyróżnienia: dla Agnieszki 
Matejczyk z Liceum oraz Karoliny 
Madejskiej z Zespołu Szkół Podstawo-
wo – Gimnazjalnych w Radzionkowie. 
Dodatkową nagrodę: wycieczkę do 
Oświęcimia, Krakowa, Lublina, Kazi-
mierza Dolnego i Warszawy za udział 
w programie „COMENIUS” – uczenie 
się przez całe życie (partnerski projekt 
szkół pt. SHOAH) zdobyli Dominika 
Orciuch, Krzysztof Kryczek, Marta 

Niejodek i Agnieszka Matejczyk.
Po rozdaniu nagród została odczytana 
praca, która zajęła pierwsze miejsce, 
następnie uczniowie klas drugich Li-
ceum Ogólnokształcącego wystąpili 
w krótkim programie artystycznym. Na 
zakończenie wszyscy uczniowie i na-
uczyciele z Gimnazjum zostali zapro-
szeni na projekcję filmu „Miłość”, po 
którym udali się do szkolnej biblioteki 
na poczęstunek.

Joanna Nykiel,
kl. IIb

Holocaust – wieczna pamięć
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— Na początku chciałabym za-
pytać, jakie uczucia towarzyszą 
Panu podczas pobytu w naszej, 
a także Pana dawnej szkole?
— Szkoły się nie zapomina. 
W szkole zawiera się te przyjaź-
nie, które zostają na całe życie, 
doświadcza się radości, ale także 
przeżywa porażki. Gdy wchodzi 
się do niej po latach, odżywają 
obrazy przepełnione emocjami. 
— Których nauczycieli ze szkoły 
średniej najlepiej Pan wspomina 
i dlaczego?
— Jest to na pewno mój wycho-
wawca, który uczył mnie chemii 
i fizyki, ale mieliśmy też szczęście, 
że przyszła grupa bardzo młodych 
nauczycieli, bezpośrednio po stu-
diach, np. biolog, który  był super 
nauczycielem, on nas przygoto-
wywał przez dwa lata do matu-
ry, później poszedł na dyrektora, 
gdzieś do innego miasta. Była też 
pani profesor, która uczyła rosyj-
skiego i pani z matematyki. To są ci 
nauczyciele, którzy mi najbardziej 
zapadli w pamięć i których darzę 
szacunkiem, bo byli super peda-
gogami, bardzo dobrze i interesu-
jąco prowadzili zajęcia, właśnie to 
się potem pamięta. Jest jeszcze ta 
druga część  profesorów, którzy, 
co tu kryć, nie zawsze dorastają 
do tego, co powinni robić, no ale 
oni to już jest czas przeszły do-
konany, więc wspominać ich nie 
będę. Natomiast na pewno nie 
warto odpuszczać profesorom, 
którzy nie wypełniają swoich obo-
wiązków nauczyciela, bo to jest 
pozorny zysk, gdy nauczyciel nic 
nie robi na lekcji, a my mamy wię-
cej czasu.
— Czy pamięta Pan jakiś ciekawy 
incydent, zabawne wydarzenie 
ze szkolnych lat?
— Najwięcej śmiesznych zacho-

wań dało się zauważyć w posta-
wach i gestach nauczycieli, szcze-
gólnie, gdy się denerwowali lub 
złościli. Niektóre z nich były łatwe 
do parodiowania.  Natomiast naj-
bardziej zdumiewający splot histo-
rii jest taki, że siedziałem w jednej 
ławce z dzisiejszym prof. dr hab. 
Joachimem Cieślikiem, który był 
prorektorem Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. On był 
lepszy z biologii, ja z matematyki. 
Nikt wtedy nie wyobrażał sobie, 
że będziemy prorektorami dwóch 
najlepszych uczelni.
— Proszę nam zdradzić, jak zo-
staje się rektorem najbardziej re-
nomowanej uczelni w Polsce?
— Nie da się tego zaplanować, 
to są takie rzeczy, które dzieją 
się równolegle do naszego życia. 
Najprościej byłoby powiedzieć 
tak: trzeba się znaleźć we właści-
wym momencie, we właściwym 
miejscu, no i jeszcze trzeba mieć 
za sobą kawałek doświadcze-
nia uniwersyteckiego, naukowe-
go, dydaktycznego. Dopiero te 
wszystkie rzeczy naraz połączone 
dają taki zdumiewający efekt. Jak 
powiedziałem dzisiaj w trakcie 
spotkania, nie miałem zielonego 
pojęcia, że zostanę na uczelni i że 
to się wszystko tak potoczy, ale 
to  są te zdziwienia w życiu, które 
są chyba najpiękniejsze. Bardzo 
starannie planowane życie może 
rozczarować, natomiast taka sym-
patyczna improwizacja na pewno 
nie rozczaruje.
— Co mógłby Pan poradzić 
uczniom szkoły średniej, którzy 
marzą o kontynuowaniu edukacji  
na wyższej uczelni?
— Po pierwsze: starannie wybrać 
kierunek studiów. Gdy się już 
zdecyduje o kierunku kształcenia, 
należy dobrze wybrać szkołę. Nie 
każda szkoła, która ma w nazwie 
„wyższa” lub „akademia”, uczy 
tak samo. Po drugie: radzę wy-
brać szkołę, racjonalnie oceniając 
swoje możliwości. Ktoś, kto ledwo 
przeszedł maturę, nie powinien ce-
lować w Uniwersytet Warszawski, 
bo to jest nierozsądne. Po trzecie: 
niczego się nie bać. Szkołę należy 
wybrać starannie, adekwatnie do 
swoich możliwości, ale ambitnie.

— Czy w czasie studiów znaj-
dował Pan czas na tzw. „życie 
studenckie”? Mógłby Pan nam 
powiedzieć, jak ono kiedyś wy-
glądało, jeśli to nie tajemnica?
— Nie mam żadnych tajemnic, 
tym bardziej, że udało mi się nie 
popełnić błędów nieodwracal-
nych. Błędem nieodwracalnym 
jest nadmierne korzystanie z życia 
studenckiego, czego skutkiem jest 
wyrzucenie z uczelni po pierw-
szym roku studiowania. W cza-
sach PRL-u kultura studencka była 
unikatowa, ale równocześnie 
była pewną niszą. Wtedy rozpo-
czął swoją działalność kabaret 
„Piwnica pod Baranami”, który 
istnieje do dnia dzisiejszego. Było 
to miejsce zupełnie wyjątkowe. 
Wtedy istniały teatrzyki piosenki, 
odbywały się pierwsze festiwale 
piosenki studenckiej, kabaretony. 
Najbardziej znanym zespołem 
tamtych czasów była grupa „Pod 
Budą”, wykonawcą natomiast Ma-
rek Grechuta. Miałem szczęście 
w tym wszystkim uczestniczyć. 
Bardzo ważne miejsce zajmowa-
ła muzyka w życiu studenckim.  
W akademiku istniał radiowęzeł, 
który nadawał m.in. utwory Be-
atlesów, Rolling Stonesów, Stinga, 
co było znacznie lepsze niż pewna 
monotematyczność w niektórych 
rozgłośniach radiowych. Oczy-
wiście, były również tańce w klu-
bach studenckich. Ja chodziłem 
do „Nowego Żaczka”, czasem do 
„Jaszczurów”. Do tego dochodzi 
tzw. kultura wysoka, czyli wyjścia 
do filharmonii, opery, czy na kon-
certy fortepianowe Mozarta. 
— Jak Pan ocenia współczesną 
młodzież, jej kulturę osobistą, 
zainteresowania, przygotowanie, 
wiedzę?
— Młodzież ma dzisiaj szersze 
horyzonty, perspektywy. Ja się 
uczyłem angielskiego dla Beatle-
sów, wy się uczycie angielskiego, 
bo chcecie pojechać w świat. Dla 
mnie, gdy byłem studentem, było 
to marzenie ściętej głowy. Nie 
dało się przewidzieć racjonalnie 
czegoś takiego, że jak się nauczę 
angielskiego, to świat stoi dla mnie 
otworem. Moim zdaniem młodzi 
ludzie są niezmiennie tacy sami. 

Mają dużo marzeń, pomysłów. 
Młodzież współczesna ma inną 
wiedzę. Należy o tym pamiętać, 
że zawsze każda generacja po-
przednia ma uwagi, i to zwykle 
negatywne, do wykształcenia 
młodego pokolenia. Ja do tej gru-
py nie należę. Uważam, że nie 
o to chodzi, by młodzież wszystko 
wiedziała, lecz by miała jasne, kla-
rowne osobowości, by się niczego 
nie bała. Ważne jest, by być oso-
bą światłą, umiejącą radzić sobie 
w każdej sytuacji w życiu.  
— Czy chciałby Pan coś przeka-
zać uczniom radzionkowskiego 
liceum?
— Zawsze to samo: żeby mierzyć 
siły na zamiary i że to nie prawda, 
że w Krakowie nie lubią Ślązaków! 
To są jakieś kompletne brednie, 
nie dajcie się nabrać na to. Jeżeli 
kogoś stać na studiowanie w Kra-
kowie w sensie zarówno finanso-
wym jak i organizacyjnym, to na-
mawiam. Oczywiście jest bardzo 
dobry uniwersytet w Katowicach, 
ale czasem warto zważyć te dwie 
rzeczy, czy dojazd do Katowic nie 
zajmuje zbyt dużo czasu w ciągu 
dnia i czy nie lepiej dołożyć trochę 
do interesu: zamieszkać w Krako-
wie i tam studiować. W tej chwili 
nie ma takiej przepaści, jaka była 
za moich czasów, nie było Uni-
wersytetu Śląskiego, ja miałem 
do wyboru najbliższy uniwersytet 
w Krakowie albo Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Opolu. Warto 
iść do dobrej szkoły, warto celo-
wać o dwa piętra wyżej niż wam 
się wydaje, że możecie, warto być 
ambitnym, lepiej zrobić korektę 
w dół niż iść zbyt nisko, bo straco-
nego czasu na kiepskie wykształ-
cenie nikt wam nie wróci. Poza 
tym niczego się nie bać. To, co 
dostajecie w  radzionkowskim li-
ceum, jest dobrym produktem. Jak 
widać wyszło z tej szkoły, z jednej 
ławki  co najmniej dwóch prorek-
torów dobrych uniwersytetów. Nie 
bójcie się niczego.

Dziękujemy za rozmowę. 
Patrycja Glanc,

Katarzyna Kurzydło

Profesor z radzionkowskiego ogólniaka

12 lutego 2009 roku, podczas uroczystej inauguracji Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków, Liceum Ogólnokształcące im. Po-
wstańców Śląskich w Radzionkowie gościło rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Karola Musioła. Udzielił on 
wywiadu, który przeprowadziły dwie uczennice: Patrycja Glanc oraz Katarzyna Kurzydło. Profesor Musioł odpowiadał na liczne 
pytania, wspominał lata nauki w radzionkowskim liceum oraz udzielał rad młodzieży, która w przyszłości będzie kontynuowała 
naukę na wyższej uczelni.
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

ZDJĘCIU?

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 26 lutego 2009 roku na XXXVII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

Uchwałę Nr XXXVII/307/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
Uchwałę Nr XXXVII/308/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
Uchwałę Nr XXXVII/309/2009 w sprawie zmiany dotyczącej podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic okręgów do stanu faktycz-
nego;
Uchwałę Nr XXXVII/310/2009 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału miasta Radzionków na obwody głosowania, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu 
faktycznego;
Uchwałę Nr XXXVII/311/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
Uchwałę Nr XXXVII/312/2009 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
Uchwałę Nr XXXVII/313/2009 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
Uchwałę Nr XXXVII/314/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2009 roku Pani X na bezczynność organu.

Uchwałę wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 
             Sekretarz Miasta
            /-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Uchwała Nr XXXVII/309/2009 
Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany dotyczącej podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic okręgów do stanu faktycznego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków,

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXXII/282/2002 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Radzionków, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XLIV/298/2006 z dnia 29 czerwca 2006r., celem dostosowania do stanu 
faktycznego, bez zmiany granic okręgów, w załączniku do uchwały, w części tabelarycznej, w opisie granic okręgów wyborczych, w kolumnie nr 2  „Granice okręgu”, wprowadza się następujące 
zmiany: 

w okręgu nr 1 dodaje się wyrazy: „ ,Szybowa, Wawelska”;
w okręgu nr 3 dodaje się wyrazy: „ ,Objazdowa, Strzelców Bytomskich”;
w okręgu nr 6 dodaje się wyrazy: „Unii Europejskiej”;
w okręgu nr 7 po wyrazie „Kopernika” w miejsce cyfry „2” wpisuje się cyfrę „1”;
w okręgu nr 13 dodaje się wyrazy: „ , Władysława Stanisława Reymonta”;
w okręgu nr 15 skreśla się wyrazy: „do nr 141”.

§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 oraz na tablicach informacyjnych Urzędu znajdujących się na terenie miasta. Ponadto uchwała podlega 
publikacji w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             Przewodniczący Rady 
              /-/ Bernard Skibiński 

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Uchwała Nr XXXVII/310/2009 
Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału miasta Radzionków na obwody głosowania, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z 
dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków,

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXXIII/289/2002 Rady Miasta Radzionków z dnia 8 sierpnia 2002 roku w sprawie podziału miasta Radzionków na obwody głosowania, określenia ich granic i numerów w wy-
borach do Rady Miasta Radzionków, Rady Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Sejmiku Województwa Śląskiego, ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XLIV/299/2006 z dnia 29 czerwca 2006 
r., wprowadza się zmiany aktualizacyjne w załączniku do uchwały, w celu dostosowania opisu granic obwodów do stanu faktycznego, bez  zmiany granic obwodów.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadza się w kolumnie 3 tabeli –  „Granice obwodów (ulice, numery domów)”, w następującym zakresie:

w obwodzie nr 1 dodaje się wyrazy: „, Szybowa, Wawelska”;
w obwodzie nr 2 dodaje się wyrazy: „, Objazdowa, Strzelców Bytomskich”;
w obwodzie nr 4 dodaje się wyrazy: „, Unii Europejskiej”;
w obwodzie nr 4 po wyrazie „Kopernika” w miejsce cyfry „2” wpisuje się cyfrę „1”;
w obwodzie nr 7 dodaje się wyrazy: „, Władysława Stanisława Reymonta”;
w obwodzie nr 8 skreśla się wyrazy: „do nr 141”.

§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 oraz na tablicach informacyjnych Urzędu znajdujących się na terenie miasta. Ponadto uchwała podlega 
publikacji w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             Przewodniczący Rady 
             /-/ Bernard Skibiński

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

FOTOZAGADKA 
Lubisz Radzionków? Je-
steś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. 
Napisz gdzie znajduje się  
widoczny na fotografii frag-
ment dawnego szyldu rekla-
mowego z lat przełomu lat 
40-tych i 50-tych?
Odpowiedzi proszę nadsy-
łać mailem na adres: kurier@
radzionkow.pl. Na pierwsze 
dwie osoby czekają torby 
z miejskimi upominkami 
w tym zestawy książek. 

ROZWIĄZANIE OSTANEJ FOTOZAGADKI
Przedstawiony na zdjęciu kamień oznaczający granice pola gór-
niczego wmurowany jest w ogrodzenie cmentarza parafialnego 
przy ulicy Orzechowskiej.  Osoby, które jako pierwsze nadesła-
ły prawidłową odpowiedź to: Magdalena Glanc i Przemysław 
Chrostowski. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13. 
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Gmina Radzionków przystąpiła do Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny, którego misją jest prowa-
dzenie działalności na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, a także szeroko pojęta edukacja ekologiczna i przyrod-
nicza. W naszym mieście ŚOB obejmować będzie najbardziej dziką część Księżej Góry, jest to bowiem miejsce o wyjątko-
wych walorach przyrodniczych. 
Z myślą o utworzeniu ŚOB w naszym mieście powstało opracowanie naukowe poświęcone waloryzacji przyrodniczej tego 
fragmentu Księżej Góry. Specjalnie dla Czytelników „Kuriera Radzionkowskiego” będziemy przestawiać w kilku najbliż-
szych numerach, rozpoczynając od tego, najciekawsze informacje zawarte w opracowaniu.

Na Księżej Górze 
zinwentar yzo -
wano łącznie 8 

różniących się gatunkowo 
i siedliskowo drzewosta-
nów: las lipowo – topo-
lowy, las grądowy, lasek 
brzozowy, las jesionowy 
(na siedlisku łęgowym), 
łęg wierzbowy, las jesio-
nowy (na siedlisku grą-
dowym), lasek klonowy 
i zagajnik klonowo – li-
powy. Są to mocno znie-
kształcone i częściowo 
zdegenerowane zespoły 
leśne wymagające prze-
budowy; restytucji, rewa-
loryzacji oraz rewitaliza-
cji składu gatunkowego. 
Część z nich w przyszło-
ści będzie miała charakter 
parkowy. Na części wpro-
wadzone zostaną gatunki 
obce. Łącznie wyróżniono 
tam 20 gatunków drzew.
Natomiast w części niele-
śnej tego fragmentu Księ-
żej Góry zaobserwowano 
duże zróżnicowanie sie-
dlisk, w których wystę-
pują liczne krzewy kse-
rotermiczne jak rokitnik 
zwyczajny, tarnina po-
spolita i dzika róża oraz 
stanowisk wilgotnych, jak 
trzmielina europejska, ja-
śminowiec wonny i innych 
roślin o szerokiej gamie 
wymagań, od wodnych 
i szuwarowych poprzez 
łąki świeże i ziołoroślowe, 
aż do łąk psammofilnych 
(napiaskowych). 
Jeśli chodzi o tereny leśne, 
to ciekawy wydaje się las 
lipowo – topolowy, który 

Wokół Księżej Góry

1 – Ogród botaniczny, 2 – Część parkowa Księżej Góry

obejmuje teren przyszłe-
go Arboretum znajdujący 
się na przedłużeniu ulicy 
Zejera począwszy od wej-
ścia do przyszłego ogro-
du. Nasadzenia drzew 
widoczne są po prawej 
i lewej stronie ulicy Zeje-
ra. Drzewa rosną po obu 
stronach drogi w gęstym 
szpalerze 2x2 metra. Ze-
staw gatunkowy ww. na-
sadzeń obejmuje głównie 
topole białe i kanadyjskie, 
lipy drobnolistne, klony 
zwyczajne, wiązy szy-
pułkowe oraz – rzadziej 
– modrzewie europejskie. 
Nie mniej interesujący jest 
las grądowy obejmujący 
dwa fragmenty lasu z drze-
wostanem wiązów szypuł-
kowych, klonów, jaworów, 
jesionów wyniosłych i lip 
drobnolistnych. 
Ciekawe są dwa niewiel-

kie obszary znajdujące 
się w sąsiedztwie oczek 
wodnych. Pierwszy o po-
wierzchni zaledwie 5 arów 
i drugi o powierzchni 6 
arów. Obie wyróżnione 
powierzchnie znajdują 
się w centralnej części 
przyszłego ogrodu. Ze 
względu na charakter są 
one siedliskiem roślin sta-
nowisk wilgotnych i pod-
mokłych. 
Terenem sprzyjającym 
rekreacji jest na pewno 
las jesionowy oraz lasek 
klonowy, który znajduje 
się w południowej czę-
ści przyszłego ogrodu 
i jest dogodnym terenem 
na punkt widokowy na 
zbiorowiska psammofilne 
w wyrobisku wapienia. 
Ostatni teren zalesiony 
stanowi zagajnik klonowo 
– lipowy znajdujący się 

na przedłużeniu ulicy Ze-
jera. Jak zauważają auto-
rzy opracowania, miejsce 
to doskonale nadaje się 
na aklimatyzację drzew 
egzotycznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
drzew nagonasiennych. 
Na terenach nieleśnych 
znajduje się wiele cennych 
zbiorowisk roślin zielnych, 
takich jak łąka kwiatowa, 
zbiorowiska roślinności 
szuwarowej w pobliżu 
stawów i oczek wodnych, 
a także miejsca, gdzie 
w przyszłości powstanie 
część rekreacyjna a zara-
zem najbardziej atrakcyjna 
część ogrodu z ławkami 
i oświetleniem.

Ze szczegółami opraco-
wania można się zapo-
znać na stronie:
www.eko.radzionkow.pl
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Dokończenie na str.16 

11 lutego piłkarze 
Ruchu Radzion-
ków wyruszyli na 

tygodniowe zgrupowanie 
do Dzierżoniowa. W skład 
ekipy weszła cała kadra, 
uszczuplona jedynie o tre-
nujących z innymi klubami 
Michała Koja i Damiana 
Czibę, o wypożyczonego 
Henryka Sobalę oraz o kon-
tuzjowanego Marcina Żmu-
dę, który po raz drugi w cią-
gu roku doznał uszkodzenia 
wiązadeł krzyżowych i pau-
zować będzie przez okres 
około ośmiu miesięcy. Na 
Dolnym Śląsku stawili się 
oczywiście nowi piłkarze 
– Marek Kubisz i Adrian 
Mielec – oraz dwaj młodzi 
bramkarze: Mirosław Ku-
czera i Piotr Adamek.
Po okresie ciężkich fizycz-
nych ćwiczeń, podczas 
obozu trenerzy zaplanowali 
głównie pracę nad szybko-
ścią, tzw. motoryką, świeżo-
ścią. Piłkarze trenowali zwy-
kle dwa razy dziennie, był 
też czas na rozmowy z tre-
nerami i na analizę zapisów 
meczów sparingowych ro-
zegranych przed wyjazdem 
na obóz. Choć piłkarzom 
i trenerom mocno dawał się 
we znaki śnieg, tylko jeden 
trening przeniesiono na halę, 
reszta odbywała się zgodnie 
z planem na świeżym po-
wietrzu.
Podopieczni trenera Rafała 
Góraka planowali rozegra-
nie dwóch sparingów jedne-
go dnia. Ostatecznie doszło 
jedynie do meczu z drugoli-
gową Miedzią Legnica, po-
południowy sparing z MKS 
Oławą nie doszedł do skutku 
z powodu awarii autokaru 
wiozącego drużynę rywala. 
W zamian za to ostatniego 
dnia obozu zorganizowano 
mecz kontrolny z liderem 
czwartej ligi – Górnikiem 
Wałbrzych. 
Z Miedzią Legnica „Cidry” 
zremisowały 2:2 (1:2). Miedź 

Obóz w Dzierżoniowie
dwa gole wbiła na początku 
meczu, Ruch doprowadził do 
wyrównania po dwóch trafie-
niach Mielca, a w końcówce 
meczu miał jeszcze szanse na 
zwycięstwo. Ruch Radzion-
ków wystąpił w składzie: Ku-
czera – Trzcionka, Rzepka, 
Zioło, Mazur – Piotr Giel, 
Kompała, Stranc, Mielec – 
Kubisz, Gielza oraz Ciasno-
cha, Domański i Dziewulski. 
Najważniejszą wiadomością 
dla kibiców była jednak od-
niesiona w tym spotkaniu 
kontuzja Adama Kompały, 
początkowo wyglądająca na-
wet na złamanie.
— Daliśmy się w pierwszych 
25 minutach zaskoczyć, tra-
cąc dwie bramki. Jednak 
i te 25 minut odbywało się 
raczej pod nasze dyktando. 
Druga połowa to już nasza 
ogromna przewaga. Bardzo 
cieszymy się, że drużyna 
nie zrezygnowała i do koń-
ca walczyła o zwycięstwo. 
A okazje nawet ku zwycię-
stwu były. Faul na Kompale 
był rzeczywiście okropny, 
i całe szczęście, iż to tylko 
stłuczenie, bo „pachnia-
ło” nawet złamaniem. Sam 
Adam czuje się już lepiej 
i zgłasza swoją gotowość do 
występu we wtorek przeciw-
ko Górnikowi Wałbrzych 
— relacjonował zaraz po 
meczu trener Górak.
Kapitan „Cidrów” w spo-
tkaniu przeciwko czwarto-
ligowcowi z Wałbrzycha 
faktycznie zagrał. Nie było 
to jednak udane spotkanie 
dla żółto – czarnych – Ruch 
był zespołem wyraźnie słab-
szym, przegrywał już trze-
ma bramkami, dodatkowo 
gracz Górnika nie wykorzy-
stał rzutu karnego. Dopiero 
w końcówce rozmiary poraż-
ki zmniejszył Marcin Kocur. 
Radzionkowianie przegrali 
1:3 (0:1).
Skład Ruchu Radzionków: 
Jankowski – Hajda, Szlufik, 
Domański, Sala – Mużyłow-

ski, Suker, Paweł Giel, Ko-
walski – Kajda, Kocur oraz 
Adamek, Kompała, Młynek.
— Z dobrej strony w tym 
meczu pokazali się tylko 
Domański, Kocur i Kompała, 
pozostali walczyli, ale na tle 
bardzo dobrze dysponowa-
nego tego dnia rywala, było 
to za mało. Ważne, że po tym 
obozie mamy już mniej wąt-
pliwości niż przed wyjazdem. 
Skład się krystalizuje – jedni 
szansę wykorzystują bardziej, 
inni mniej... No ale tak to jest 

w piłce nożnej, a ta rywaliza-
cja powinna ich tylko moty-
wować. Ogólnie ten tydzień 
w Dzierżoniowie był bardzo 
udany – dwie gry, trzynaście 
jednostek treningowych – po-
zwoliło to nam poznać wiele 
odpowiedzi, jednak pełne-
go składu na pierwszy mecz 
z Orłem Psary/Babienica 
jeszcze nie znam — podsu-
mował porażkę i cały obóz 
trener Górak.

Tomasz Cyptor

Nowi piłkarze Ruchu Radzionków: Marek Kubisz i Adrian Mielec

W Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy 27 lu-
tego odbył się drugi turniej III Edycji Szachowej 
Ligi Szkolnej Szkół Podstawowych Powiatu Tar-

nogórskiego. Zawody cieszą się coraz większą popularno-
ścią, co potwierdza udział przedstawicieli aż ośmiu szkół 
z 42 zawodnikami w wieku od 6 do 13 lat. Starsi uczestni-
cy znajdują nowych rywali, a młodsi nabierają coraz więk-
szego doświadczenia. Szczegółowe wyniki turnieju można 
znaleźć na stronie www.mosir.radzionkow.pl. Organizato-
rzy serdeczne dziękują pani dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 13 Jolancie Lukawskiej za przyjęcie szachistów i udo-
stępnienie sali oraz opiekunom i sędziom Jarosławowi 
Szyndlerowi i Rudolfowi Sobczykowi. 

Emocje w szachowej
lidze szkolnej
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DARIUSZ STAWICKI
W lutym 2008 roku na zawodach rangi 
Mistrzostw Polski organizowanych przez 
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów 
zdobył tytuł wicemistrza Polski zajmując 
II miejsce

ANNA MOŚ
Osiągnęła w roku 2008 m.in. następujące 
wyniki w narciarstwie wodnym: brązowy 
medal drużynowo w Mistrzostwach Świa-
ta Open w Londynie, pierwsze miejsce 
w trójkombinacji w Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Sokółce, pierwsze miejsce 
w jeździe figurowej w Mistrzostwach 
Polski U 21 w Sokółce, pierwsze miejsce 
w skokach w Mistrzostwach Polski U 21 

w Sokółce, pierwsze miejsce w trójkombinacji, pierwsze miej-
sce w jeździe figurowej, pierwsze miejsce w slalomie, drugie 
miejsce w skokach w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 
Open w Lublinie, pierwsze miejsce w trójkombinacji, pierwsze 
miejsce w jeździe figurowej, drugie miejsce w slalomie, drugie 
miejsce w skokach w II edycji GPX Cable w Czechach, pierwsze 
miejsce w trójkombinacji, pierwsze miejsce w jeździe figuro-
wej, trzecie miejsce z skokach w III edycji GPX Cable w Austrii, 
pierwsze miejsce w jeździe figurowej i drugie miejsce w trój-
kombinacji w finale GPX Cable w Lublinie oraz rekord Polski 
Seniorów w jeździe figurowej.

Przedstawiamy, w telegraficznym skrócie, sylwetki nagrodzo-
nych sportowców, prezentując tylko największe sukcesy w ich 
dotychczasowej karierze zawodowej.

PAWEŁ ZAGRODNIK
Zdobył brązowy medal Mistrzostw Euro-
py Młodzieży w Salzburgu w 2007 roku 
oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach 
Polski Młodzieży i trzecie miejsce w Mi-
strzostwach Polski Seniorów w Bielsku 
– Białej w judo.

WINCENTY KRAWCZYK
W grudniu 2007 roku w Bytomiu zdobył 
złoty medal podczas drużynowych Mi-
strzostw Polski Seniorów w judo. W 2008 
roku zdobył piąte miejsce w Pucharze 
Świata w Talinie, pierwsze miejsce w Pu-
charze Polski w Opolu, pierwsze miejsce 
w Pucharze Polski w Warszawie, pierwsze 
miejsce w Pucharze Polski we Wrocławiu 
oraz trzecie miejsce w Mistrzostwach 
Polski w Bielsku – Białej.

BARBARA KARWAT
W ubiegłym roku zdobyła Mistrzostwo 
Polski oraz Wicemistrzostwo Polski dru-
żyn mieszanych w curlingu. 

Dwa złote medale zdobył Kamil Orciuch w Mistrzo-
stwach Polski koreańskiej sztuki walki Tang Soo Do, 
które odbyły się w dniach 14 – 15 lutego w Puła-

wach. Nasz zawodnik wziął w nich udział z ramienia Polskiej 
Unii Taekwondo. Warto dodać, że Kamil ma już na swoim 
koncie ponad 43 medale z mistrzostw Śląska, Polski, Europy 
i Świata. Na uwagę zasługuje także fakt, że z samych tylko 
mistrzostw Polski ma ich 12 (5 złotych, 4 srebrne i 3 brązo-
we) w pięciu różnych sztukach walki (karate kyokusin, karate 
tsunami, kempo, taekwondo i tang soo do). Co więcej, dwa 
złote medale wywalczone podczas tych zawodów są szcze-
gólne, dlatego, ze są to 100 i 101 medale w jego karierze.

Złote mistrzostwa Kamila

Warto dodać, że ostatni turniej zawodów odbędzie się 
w Tarnogórskim Centrum Kultury, 14 maja o godzinie 
10.00. Do majowych zmagań szachowych zostało więc 
jeszcze trochę czasu, dlatego warto potrenować, aby po-
prawić swoje wyniki. Drużyny z Tarnowskich Gór prowa-
dzą treningi systematycznie od co najmniej trzech lat, co 
przekłada się na ich dobre wyniki. Spore chęci zawodni-
ków z Radzionkowa to za mało, trzeba jeszcze poczekać 
i systematycznie ćwiczyć. Sam turniej nie wystarczy aby 
podnieść poziom swojej gry.
W CK Karolinka w Radzionkowie trenuje grupa juniorów 
młodszych, która zaczęła zajęcia w zeszłym roku. Nadal 
można do tej grupy dołączyć. Zajęcia odbywają się w każ-
dy wtorek od godz. 17.30.
Przypomnijmy także, że w kwietniu rusza VIII Grand Prix 
Radzionkowa w szachach. Poszczególne turnieje odbę-
dą się: 18 kwietnia, 6 czerwca, 12 września, 28 listopada 
o godz. 9.30 w CK Karolinka w Radzionkowie.

Emocje w szachowej lidze...
Dokończenie ze str.15


