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Ludzie z pasją

— Bogactwem naszej gminy są jej
mieszkańcy i ich pasje. A że hobbystów i pasjonatów w Radzionkowie
jest wielu, dlatego naturalnym wydało nam się, że hasłem promującym
naszą gminę w 2010 roku będzie
„Radzionków – miasto ludzi z pasją”
— mówił Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa 4 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, podczas konferencji prasowej inaugurującej nową
kampanię promocyjną miasta.
Celem kampanii jest promowanie mieszkańców i prezentowanie
Radzionkowa jako miejsca przyjaznego pasjonatom. W ramach akcji zaplanowano m.in. stworzenie
(w trakcie Dni Radzionkowa), „Galerii pod chmurką” na forum miejskim, gdzie zaprezentowana zostanie twórczość i dorobek naszych
mieszkańców. Z kolei w październiku w galerii „Mozaika” w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie
się wystawa fotograficzna uczniów
z kółka fotograficznego, którzy
przez cały rok dokumentować
będą hobby naszych mieszkańców.
Zwieńczeniem kampanii będzie
wydanie w listopadzie specjalnego
wydawnictwa poświęconego radzionkowskim pasjonatom. W trakcie spotkania zaprezentowany został również pierwszy z czterech
plakatów autorstwa dr. Tomasz
Kipki, będący jednocześnie jednym
z elementów kampanii.
Na pierwszym plakacie w logo miasta wkomponowane zostały gołębie
symbolizujące popularną w naszym
mieście pasję hodowania gołębi
pocztowych.

Inwestycja
przyniesie oszczędności

W

dniu 4 marca gmina Radzionków podpisała umowę na termomodernizację pięciu placówek oświatowych z firmą Simens sp. z o.o.
Umowa została zawarta na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym.
Umowa przewiduje modernizację obiektów
Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych, Gimnazjum
Ojca Ludwika Wrodarczyka, Liceum Ogól-

nokształcącego i Przedszkola nr 3. Prace
inwestycyjne mają potrwać do połowy października 2010 roku, utrzymanie obiektów
zaś przez 10 lat. — Inwestycja ta przyniesie
gminie oszczędności w wysokości co najmniej
3,3 mln zł w okresie 10 lat na energii elektrycznej i centralnym ogrzewaniu — mówi
Krzysztof Kula, zastępca burmistrza miasta.
— oszczędności te są gwarantowane przez
firmę Simens.
Dokończenie na str. 6

Spokojnych, zdrowych
i błogosławionych
Świąt Wielkiej Nocy,
głębokiej radości,
jaką daje
zmartwychwstanie
Chrystusa
życzą
Burmistrz Gabriel Tobor
Przewodniczący Rady Miasta Bernard Skibiński

Dokończenie na str. 10
Kurier Radzionkowski
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Rozmowa z Tadeuszem Bączkowiczem, właścicielem Cukierni – Piekarni Tadeusz Bączkowicz, która w tym roku obchodzi
jubileusz stulecia istnienia

Słodka saga Bączkowiczów

— W tym roku pana piekarnia obchodzi szczególny
jubileusz – stulecie istnienia. Jakie były początki rodzinnego interesu?
— Historia piekarni Bączkowiczów w Radzionkowie
rozpoczyna się w 1909 roku
z chwilą, kiedy babcia Anna
wyszła za mąż za mojego
dziadka Jana. Była ona już
wtedy wdową po piekarzu Tomaszu Dubielu, który w 1906 roku zakończył
budowę kamienicy, gdzie
obecnie znajduje się nasza
piekarnia. Przyjąłem jednak,
że początek działalności gospodarczej piekarni datuje
się na 1910 rok, kiedy to praca w zakładzie ruszyła pełną
parą. Dziadkowie prowadzili
firmę do 1945 roku. Dziadek zdecydował, że zakład
po nim przejmie mój ojciec
Jan Bączkowicz. Początkowo jednak firmę prowadziła
moja matka Berta, ponieważ
ojciec był wtedy jeszcze na
froncie. W tym czasie mogła
ona liczyć jedynie na pomoc
swojego brata, który też był
wyuczonym piekarzem. Tuż
po wojnie, obok chleba na
użytek zakładu, wypiekano
też w piekarni tzw. „hausbaki”, czyli domowe chleby,
które do pieczenia przynosili
okoliczni mieszkańcy. Dziadek w swoich pamiętnikach
pisał o tym, że mieli dużo
„ludzkiego chleba do wypieczenia”. W czterdziestym
szóstym roku z Anglii wrócił
ojciec, a potem prowadził
piekarnię przez kolejnych
2

siedem lat, aż do 1953 roku,
kiedy to naszą piekarnię
upaństwowiono.
— Co się dalej działo z waszym zakładem?
— Ojciec przez kolejne lata
pracował w swojej piekarni
jako zwykły robotnik. Nigdzie indziej nie chciał pracować, ponieważ cały czas
miał nadzieję, że przyjdzie
kiedyś taki dzień, że odzyska własny zakład. Udało
się to dopiero w 1980 roku.
Podczas rodzinnej
narady zapadła decyzja, że jako
najmłodszy z piątki rodzeństwa i najbardziej jeszcze
związany z domem, to ja
będę kontynuować rodzinną tradycję. Zaważyło też
to, że studiowałem technologię żywności. Nie miałem
wtedy jeszcze wszystkich
uprawnień rzemieślniczych,
dlatego firmę przez pewien
czas prowadził jeszcze ojciec. W końcu, w 1983 roku
wraz bratem przejąłem zakład, a kiedy on wyjechał za
granicę, w 1987 roku, stałem
się jednoosobowym właścicielem piekarni.
— Czy przez te wszystkie
lata wypracowana została
jakaś specjalna tajemna receptura wypieków?
— Stosujemy wiele tradycyjnych receptur, ale nie boimy
się też wprowadzać pewnych
nowinek technologicznych.
Jeśli chodzi o nasz chleb, to
jest on robiony metodą tradycyjną. Staramy się, by był
on taki sam, jak ten pieczony
przez mojego dziadka. Cała
tajemnica tkwi w tym, że
nasi piekarze obrabiają ciasto
ręcznie, a chleb wypiekany
jest w tych samych, co kiedyś
piecach. Także w przypadku
naszych tradycyjnych wypieków – kołaczy i pączków,
staramy się zachować dawne
receptury.
— Z okazji jubileuszu przygotował pan specjalny program obchodów. Proszę
zdradzić parę szczegółów...
— Przygotowania do jubileuszu trwają już od kil-

ku miesięcy. Udało mi się
zgromadzić dokumenty
i pamiątki, dzięki którym
mogłem stworzyć kalendarium piekarni. Zebrałem też
archiwalne zdjęcia i filmy,
z których powstanie specjalny jubileuszowy film. Główne uroczystości odbędą się
tuż po Wielkanocy i będą
trwały trzy dni. 9 kwietnia
będzie Dniem Otwartym
firmy. W tym dniu chcę też
zaprosić dzieci z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej
nr 2 do Muzeum Chleba.
Wybór padł na tę szkołę,
ponieważ moja mama, ja,
jak i moi bracia, jesteśmy jej
absolwentami. Do wizyty
w radzionkowskim muzeum
chcę także zaprosić wszystkie nasze najstarsze klientki
wraz z wnukami. Razem
z panią Ewą Wacherlohn,
artystką malarką, przygotujemy też wystawę w Centrum
Kultury „Karolinka”. Ekspozycja, która otwarta zostanie
10 kwietnia, powiązać ma
dzieje rodu Bączkowiczów,
którzy w Radzionkowie są
już od czterystu lat, z historią
piekarni i miasta. Wystawa
nawiązywać będzie też do
motywu chleba powszedniego i eucharystycznego.
Tego dnia zapraszam też
wszystkich byłych i obecnych pracowników piekarni,
przedstawicieli władz gminy
i zaprzyjaźnionych firm na
uroczystą galę, którą swym
występem uświetni kabaret
Limo. Obchody zakończy
uroczysty koncert organowy 11 kwietnia w kościele
św. Wojciecha, w wykonaniu dalszego kuzyna Alfreda Bączkowicza, organisty
opolskiej katedry.
— W przygotowanie jubileuszu włączył się też Urząd
Miasta w Radzionkowie...
— Gmina pomoże nam
w wydaniu i promocji książki, która będzie sagą rodziny
Bączkowiczów, a zarazem
opowieścią o dziejach piekarni i naszym mieście. Z jej
wydaniem chcemy zdążyć
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na jubileuszowe uroczystości. Trzeba też przyznać, że
od samego początku odzyskania praw miejskich przez
Radzionków, współpraca
z władzami miasta przebiega pomyślnie. Dziś, jak ktoś
przyjdzie do urzędu, to jest
traktowany przyjaźnie, co
wynika z tego, że wszyscy się
w Radzionkowie znamy.
— Wspomniał pan o książce będącej rodzinną sagą
Bączkowiczów...
— Tak, razem z bratem
przygotowaliśmy książkę
„Saga rodu Bączkowiczów
i historia piekarni Bączkowiczów”. Znajdzie się w niej
nie tylko opowieść napisana
przez mojego brata, ale i pamiętnik naszego pradziadka,
który pochodzi z 1888 roku
i w całości został napisany
wierszem. Pradziadek opisał
w nim najwcześniejsze dzieje naszego rodu, które sięgają aż 1640 roku, kiedy to
pierwszy Bączkowicz przybył do Radzionkowa. Muszę
tutaj zaznaczyć, że aż do
moich pięćdziesiątych urodzin nawet nie wiedziałem,
że pamiętnik istnieje! Trafił
w moje ręce przez przypadek. Kiedy zacząłem szukać
informacji o naszej rodzinie
do drzewa genealogicznego,
spotkałem dalekiego kuzyna, któremu opowiedziałem
o swoich poszukiwaniach.
Powiedział mi wtedy, że
gdzieś w szufladach jego
babci są jeszcze jakieś stare papiery i że jeśli chcę, to
mogę je sobie zabrać. Okazało się, że ukryty był w nich
właśnie pamiętnik pradziadka. Było to dla mnie niesamowite znalezisko i ogromne przeżycie. We wstępie do
swojej opowieści pradziadek
napisał, żeby kolejne z jego
dziatek dopisywały dalsze
dzieje rodu. Tak też narodził
się pomysł kontynuacji rodzinnej opowieści.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Kurier Radzionkowski

Samorządowiec roku

M

iło nam poinformować, że przewodniczący Rady
Miejskiej w Radzionkowie
Bernard Skibiński został
uhonorowany Złotym Kluczem w wojewódzkim
konkursie „Samorządowiec
Roku 2009”. Uroczysta gala
wręczenia nagród odbyła
się 26 lutego w klubie Shuma w Dąbrowie Górniczej
(na zdjęciu).
Konkurs zorganizowało wydawnictwo „Regiony” i Stowarzyszenie Dziennikarzy
RP. W skład Kapituły Nagród
weszli m.in.: poseł Kazimierz Zarzycki, prof. Marek Barański, dr inż. Artur
Mazurkiewicz, red. Marcin Twaróg, red. Henryk
Kocot. Kapituła przyznała
nagrody najlepszym działaczom
samorządowym
w postaci: 29 Złotych Kluczy, 39 Srebrnych Kluczy,

Z Serocka do Radzionkowa

W

33 Brązowych Kluczy oraz
135 wyróżnień.
W ramach konkursu prowadzone były badania
marketingowe mające na
celu wyłonienie najlepszych
działaczy samorządowych
w poszczególnych miastach
i powiatach naszego województwa. Pod uwagę brane
były opinie mieszkańców,
organizacji i stowarzyszeń.
Oceniany był wkład kandydata i dokonania w rozwoju
gminy, miasta lub powiatu,
postawa moralno – etyczna, zaangażowanie w prace samorządu, otwartość
na problemy swoich wyborców oraz kreatywność
w prowadzeniu polityki
lokalnej. Kapituła oceniała
szczególnie ważne inicjatywy i dokonania w zakresie
tworzenia
społeczeństwa
obywatelskiego.
Serdecznie gratulujemy!
(ab)

dniach 17 – 20
lutego w naszym
mieście przebywała piętnastoosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego
miasta Serock. Ta położona
w województwie mazowieckim (powiat legionowski)
gmina, w swoim herbie ma
również postać św. Wojciecha. Przypomnijmy, że podczas uroczystej sesji Rady
Miasta w październiku ubiegłego roku władze obydwu
miast podpisały list intencyjny. Celem porozumienia
podpisanego przez Gabriela
Tobora i burmistrza Serocka Sylwestra Sokolnickiego,
jest zapewnienie warunków
do podjęcia współpracy
kulturalnej, sportowej i gospodarczej, opartej na zasadach wzajemnych korzyści.
Ważne są również kontakty
na szczeblu samorządowym,
takie jak wymiana informacji
i doświadczeń w funkcjonowaniu i zarządzaniu miastem.
Delegacja z Serocka pod-

Nowe zasady wykupu mieszkań

W

krótce
uprawomocnią się i zaczną obowiązywać
nowe przepisy dotyczące
wykupu mieszkań komunalnych. Tak zadecydowali radni
podczas styczniowej sesji RM,
przyjmując zmiany w uchwale z 2007 roku w sprawie
uchwalenia
wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
gminy Radzionków. Dzięki nowelizacji uchwały, łatwiej będzie można wykupić
mieszkania komunalne, na
Kurier Radzionkowski

których remonty brakuje pieniędzy w miejskim budżecie.
Wcześniej można było kupić mieszkanie komunalne,
gdy lokatorzy sformułowali
tzw. zbiorowy wniosek, pod
którym podpisali się najemcy wszystkich mieszkań
w budynku. Oznaczało to,
że osoba będąca najemcą
mieszkania
komunalnego,
aby wykupić lokal, musiała
być uzależniona od decyzji
innych lokatorów.
Po wprowadzeniu nowych
zapisów, wystarczy że pod

wnioskiem podpiszą się
najemcy, którzy razem zajmują przynajmniej 75% powierzchni użytkowej danego
budynku. Przy czym przez
powierzchnię użytkową należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu,
a w szczególności pokoi,
kuchni, spiżarni, przedpokoi,
holi, korytarzy i łazienek. Za
powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się natomiast powierzchni balkonów, tarasów,
antresoli, szaf i schowków
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czas pobytu w Radzionkowie zwiedziła m.in. Muzeum
Chleba i Księżą Górę, a także zapoznała się z funkcjonowaniem poszczególnych
jednostek samorządowych.
W CK „Karolinka” zorganizowano również dyskusję
panelową, na której obecni
byli przedstawiciele instytucji realizujących w mieście
zadania z zakresu kultury,
rekreacji, gospodarki wodno
– ściekowej i ochrony środowiska. Dyskutowano m.in.
nad wspólną wymianą doświadczeń przy organizacji
imprez kulturalnych i sportowych, a także wymianą praktyk związanych z systemem
kanalizacyjno – ściekowym
oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Wspólnie zastanawiano się
również nad możliwością pozyskiwania unijnych środków
jako miasta partnerskie.
Wnioski z dyskusji posłużą
dalszemu zacieśnianiu współpracy pomiędzy miastami.
(ab)

w ścianach, pralni, suszarni,
wózkowni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych
do przechowywania opału.
Wykupienie pojedynczego
lokalu możliwe jest również
w budynku, w którym istnieje
już wspólnota mieszkaniowa.
— Podejmując taką uchwałę radzionkowski samorząd
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społecznym — mówi
Krzysztof Kula, zastępca Burmistrza Miasta Radzionków.
(ab)
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Mody Cider w akcji

Bezpieczeństwo pieszych

początkiem marca w naszym mieście ruszyła, zorganizowana wspólnie przez Klub Sportowy „Ruch”
Radzionków i gminę, sportowa akcja „Mody Cider”
skierowana do uczniów radzionkowskich szkół. Dla najmłodszych jest to niepowtarzalna okazja, by osobiście
porozmawiać z piłkarzami, trenerami i przedstawicielami
„Ruchu” Radzionków i poznać codzienne życie sportowców. Spotkania dają też możliwość zdobycia wiedzy o różnych dyscyplinach sportowych i możliwościach korzystania
z obiektów sportowych znajdujących się w naszym mieście.
„Mody Cider” to również konkursy z nagrodami i możliwość
bezpłatnego uczestniczenia w meczach rundy wiosennej
rozgrywanych na stadionie „Ruchu”.
Głównym celem akcji „Mody Cider” jest rozpowszechnianie idei sportowych, promowanie zdrowego trybu życia
i aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych. Nowy projekt radzionkowskiego klubu to także szansa dla szkół na
otrzymanie sportowego sprzętu. Organizatorzy zaplanowali bowiem specjalny konkurs – placówka, której uczniów
będzie najwięcej podczas rozgrywanych na stadionie „Ruchu” Radzionków meczów II ligi, otrzyma sprzęt sportowy
o wartości 2000 złotych. Reprezentanci szkół, którzy chcą
kibicować naszej drużynie, otrzymają specjalne bezpłatne
bilety „Mody Cider”, a ich opiekunowie możliwość nabycia
biletu ulgowego. Aby uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć
na stadion, klub zapewni też autobus, który będzie odbierać
młodych kibiców spod szkół. Szczegółowych informacji na
temat akcji udziela Marcin Wąsiak, dyrektor ds. marketingu
KS „Ruch” Radzionków pod numerem telefonu 504-122-961
lub drogą elektroniczną pod adresem: marketing@ruchradzionkow.com
(ŁK)

styczniu w naszym mieście rozpoczęła się akcja
„Kontrola drogowa – piesi”, prowadzona przez radzionkowską Straż Miejską we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego tarnogórskiej policji. Funkcjonariusze do końca marca będą prowadzić działania mające
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach. Akcja ma
uświadomić pieszym i kierowcom zagrożenia, wynikające
z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
W czasie akcji strażnicy zwracają uwagę przede wszystkim
na sytuacje, gdy piesi przechodzą przez jezdnię w niedozwolonych miejscach.
— Czynności prewencyjne mają na celu eliminację zagrożeń,
jakie występują w ruchu drogowym z udziałem pieszych.
Funkcjonariusze prowadzą akcję na skrzyżowaniu przy ulicy
Śródmiejskiej i placu Letochów, gdzie w 2009 roku doszło
do poważnego wypadku drogowego z udziałem uczennicy.
W większości przypadków strażnicy upominają osoby, które przechodzą przez jezdnię w niedozwolonych miejscach.
Ponadto zwracają uwagę na kierujących pojazdami, którzy
parkują przy przejściach dla pieszych. W skrajnych przypadkach, gdy piesi lub kierowcy nie stosują się do pouczeń, funkcjonariusze wystawiają mandaty — mówi Henryk Kwiecień,
Komendant Straży Miejskiej w Radzionkowie.

Z

Klasa sportowa

Z

espół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzionkowie ogłasza już teraz nabór do klasy sportowej. To
doskonała propozycja dla przyszłych gimnazjalistów,
których pasją jest sport. Będzie to pierwsza klasa sportowa
o profilu piłka nożna utworzona w naszym mieście.
Chłopcy, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do tej klasy,
będą musieli wykazać się dobrą kondycją w teście sprawności fizycznej. Nabór prowadzi Artur Skowronek, nauczyciel
wychowania fizycznego ZSPG. Program zajęć gimnazjalistów, poza czterema godzinami zajęć z wychowania fizycznego, obejmować będzie sześciogodzinne szkolenie sportowe z piłki nożnej. Zajęcia prowadzone będą na orliku przy
ZSPG oraz na obiektach Klubu Sportowego „Ruch” Radzionków. Chłopcy będą trenować pod okiem wyspecjalizowanej
kadry. Uczestniczyć będą też w turniejach i obozach sportowych. Program szkolenia dla uczniów opracowany został we
współpracy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej.
Dodatkowe informacje na temat tworzonej klasy można
uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzionkowie, ul. Sikorskiego 8 a, tel./fax
32 286 62 52, na stronie internetowej szkoły www.zspg.radziokow.pl oraz na stronie internetowej KS Ruch Radzionków: www.ruchradzionkow.pl
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Bezpłatna mammografia

W

R ad zionkowie
od 15 do 22 lutego kobiety miały
szansę wykonać bezpłatne
badanie mammograficzne.
W tych dniach przy Centrum
Kultury „Karolinka” stał mammobus gliwickiego Centrum
Onkologii.
Z darmowej mammografii
mogły skorzystać panie między 50 a 69 rokiem życia, jeśli
od ostatniego badania finansowanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia minęły pełne dwa lata. W Radzionkowie z bezpłatnej profilaktyki
skorzystało 275 kobiet, to ponad 12% grupy docelowej.
Wyniki badań można będzie
odebrać osobiście, począwszy od 17 marca w Urzędzie
Miasta Radzionków przy
ul. Kużaja 19 (I piętro, pokój nr 4), od poniedziałku
do piątku, w godzinach 9.00
– 14.00.
Przypomnijmy, że w Polsce
od 2006 roku realizowany jest
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Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi. W ramach programu
wykonywane są bezpłatne
badania mammograficzne
finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy
Fundusz Zdrowia. Instytut
Onkologii, zakupił nowoczesny mammobus, by dotrzeć
do miejsc, w których jest słaba dostępność do aparatury
diagnostycznej. Mammografia jest obecnie najlepszą
metodą wykrywania raka
piersi w jego wczesnym stadium, szczególnie u kobiet
po menopauzie. Wczesne
wykrycie choroby daje duże
szanse na całkowite wyleczenie, dlatego warto korzystać
z badań profilaktycznych.
Akcja w Radzionkowie została zorganizowana przez Centrum Onkologii w Gliwicach
we współpracy z Urzędem
Miasta i Centrum Kultury
„Karolinka”.
(AS)
Kurier Radzionkowski

Mieszkanie
dla osoby niepełnosprawnej

G

mina Radzionków dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym w budynku przy ul. Reymonta 9 przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się
na wózku inwalidzkim. Budynek jest po kapitalnym remoncie
i posiada podjazd w postaci rampy dla wózków inwalidzkich.
Mieszkanie znajduje się na parterze i składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
o łącznej powierzchni użytkowej 59,75 m2.
Osoby chętne, poruszające się na wózku inwalidzkim, proszone są o składanie wniosków o przedmiotowe mieszkanie
w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta Radzionków pok.
nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Kontakt telefoniczny 32 388 71 46.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY
Na podstawie otrzymanych wyników badań o stanie jakościowym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Urząd
Miasta Radzionków informuje, że jakość wody dostarczanej
mieszkańcom jest zgodna z obowiązującymi normami.

Wirtualne biuro
na portalu

B

ranżowy portal e-technolog.pl, którego pomysłodawcą i twórcą jest mieszkaniec Radzionkowa Marcin
Szeliga, wprowadził dla swoich odbiorców nową
usługę. Na przełomie lutego i marca uruchomione zostało
Wirtualne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne. W założeniu skupiać ma ono inżynierów z wszystkich dziedzin
przemysłu, którzy przy konkurencyjnych cenach rynkowych
podejmą się każdego zlecenia. Klientowi zaprezentowana
zostanie cała paleta usług, od konstruowania projektu, aż
po dobór odpowiedniego procesu technologicznego. Inżynierowe udzielać będą też specjalistycznych porad. Warto
dodać, że jest to pierwsza tego typu usługa wprowadzona
w Polsce. Portal e-technolog.pl, który udziela pomocy użytkownikom z zakresu technologii przemysłowej, w sieci działa
od marca 2009 roku. Wszystkich mieszkańców Radzionkowa zapraszamy do odwiedzania strony.
(ŁK)

Zapraszamy
na Forum Gospodarcze

I

zba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach
oraz Urząd Miasta Radzionków serdecznie zapraszają
wszystkich przedsiębiorców z terenu naszego miasta do
udziału w Forum Gospodarczym. Tematem forum będzie
„Partnerstwo publiczno – prywatne jako metoda realizacji
zadań publicznych”. Forum odbędzie się w poniedziałek,
29 marca br. o godz. 16.00 w Centrum Kultury „Karolinka”.
Serdecznie zapraszamy!

Będzie skatepark

J

uż niedługo w Radzionkowie, u zbiegu ulic Sikorskiego
i Skotnickiej, tuż za Zespołem Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, powstanie profesjonalny skatepark. Obiekt
dla rolkarzy, miłośników rowerów górskich i BMX ma być
gotowy latem tego roku.
8 lutego w radzionkowskim ratuszu została podpisana umowa na budowę skateparku z firmą Techramps z Krakowa.
Dodajmy, że projekt, który wykonała firma Euroartis, był na
bieżąco konsultowany z młodzieżą.
Skatepark będzie ogólnodostępny i oświetlony. Budowa będzie kosztować trochę ponad 400 tys. zł.
— Taką kwotę zarezerwowaliśmy w naszym budżecie i wystarczy ona na wybudowanie średniej klasy obiektu z możliwością jego rozbudowania i dokupienia wyposażenia w przyszłości — mówi Krzysztof Kula, wiceburmistrz Radzionkowa.
Przypomnijmy, że radzionkowski skatepark będzie drugim
tego typu obiektem w powiecie tarnogórskim. Pierwszy
oddano do użytku we wrześniu 2008 roku w Tarnowskich
Górach.
W Rojcy, obok miejsca zaplanowanego na skatepark, powstał w 2009 roku zespół boisk do piłki nożnej, siatkówki
Kurier Radzionkowski

i koszykówki, zbudowany w ramach programu „Moje boisko
– Orlik 2012". Pieniądze na tę inwestycję będą pochodziły
z budżetu Radzionkowa, województwa śląskiego i budżetu
państwa. Nowymi obiektami sportowymi będzie administrował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.

Komputerowa wizualizacja projektu skateparku.
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Brudne
drogi powiatowe

Pierwsza opera
w Radzionkowie

R

inaldo to wielkie dzieło operowe George'a Friedricha Haendla,
które odniosło niebywały sukces, a kompozytorowi przyniosło światową sławę. Już
23 kwietnia (o godz. 16.00 i
19.30) opera zostanie wystawiona na deskach Centrum
Kultury „Karolinka” w ramach
piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Dla
wszystkich miłośników muzyki klasycznej i dawnej będzie
to z pewnością niezapomniane wydarzenie.
Opera Haendla jest opowieścią opartą na eposie
rycerskim „Jerozolima wyzwolona” Torquata Tassa.
W literacko – baśniowy sposób przedstawia zmagania
chrześcijan z muzułmanami
w czasie pierwszej wyprawy
krzyżowej. By dzieło wielkiego kompozytora było zro-

zumiałe dla współczesnego
odbiorcy, twórcy spektaklu
zadbali m.in. o prostszy przekład wyjaśniający zawiłości
libretta. Już teraz zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w tym niezwykłym
wydarzeniu. Bilety na spektakl będą dostępne w Impresariacie CK „Karolinka”
od 12 kwietnia w cenie 8 zł.
Przypomnijmy jeszcze, że
Festiwal Muzyki Dawnej jest
największą imprezą muzyczną województwa śląskiego.
Tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 16 – 30
kwietnia, przebiegać będzie
pod hasłem „Wielkie jubileusze”. Nieprzypadkowo,
ponieważ w tym roku przypada 200. rocznica urodzin
Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna. Organizatorzy festiwalu uczczą też
piątą rocznicę śmierci Jana
Pawła II.
(ŁK)

Koncert Papieski

W

tym roku mija piąta rocznica śmierci Ojca Świętego
Jana Pawła II. By uczcić pamięć naszego wielkiego rodaka, orkiestra smyczkowa Filharmonii Rybnickiej im. Braci
Szafranków
przygotowała
specjalny koncert, który 29
marca o godzinie 19.00 odbędzie się w kościele pw. św.
Wojciecha w Radzionkowie.
Na program koncertu złożą
się kompozycje muzyki klasycznej „Adagio na smyczki”
Samuela Barbera i „Aria na
strunie g” Jana Sebastiana
Bacha. Usłyszymy też słynną
pieśń „Stabat Mater” Giovanniego Battisty Pergolesiego, którą zaśpiewają Iwona Socha (sopran) i Joanna
Iwaszkiewicz (alt) z towa6

rzyszeniem chóru Bel Canto
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich
w Rybniku, przygotowanego przez Lidię Marszolik.
Wieczór wypełnią również
wiersze Karola Wojtyły i ks.
Jana Twardowskiego w interpretacji członków rybnickiego kółka recytatorskiego.
Całość dopełni wykonanie
przez rybnicki chór pieśni
„O ziemio polska” z tekstem
Jana Pawła II i z muzyką Juliusza Łaciuka. Orkiestrą dyrygować będzie profesor Jan
Wincenty Hawel. Wszystkich
mieszkańców zapraszamy do
udziału w tym wyjątkowym
wydarzeniu.
Organizatorami koncertu są
Urząd Miasta Radzionków
i parafia pw. św. Wojciecha.
(ŁK)

D

ziałalność Starostwa Powiatowego w zakresie utrzymania dróg powiatowych nie tylko w Radzionkowie ciągle
budzi wiele zastrzeżeń mieszkańców. Zgodnie z oczekiwaniami, w roku 2009 na swoje barki utrzymanie czystości
i zieleni na drogach powiatowych przejął Urząd Miasta otrzymując dotację ze Starostwa. Czystość oraz utrzymanie zieleni
wreszcie spełniły oczekiwania mieszkańców. Koszt miesięczny
usługi wynosił ok. 2 000 zł. Rok 2010 jednak znowu przyniesie
szarą rzeczywistość lat poprzednich.
Starosta tarnogórski w budżecie na rok 2010 przeznaczył na
zieleń i utrzymanie czystości na drogach (m.in. zbieranie papierów, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów i drzew)
kwotę 2 000 zł na rok. Kwota ta nie wystarcza nawet na jednokrotne koszenie zieleni na drogach powiatowych.
Ulice w zarządzie starosty powiatowego to: Nałkowskiej, Kużaja, Szybowa, Schwalenberga, Sikorskiego, Męczenników
Oświęcimia, św. Wojciecha, Nakielska, Norwida, Śródmiejska,
Szymały, Długa. Wszelkie uwagi dotyczące wyżej wymienionych dróg należy kierować do Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 tel.: +48 (32) 285 48
62 lub bezpośrednio do Starostwa Powiatowego.

INFORMACJA
Radzionkowski Zakład Gospodarki Komunalnej podjął współpracę z Firmą InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
w ramach której mieszkańcy zadłużeni w ZGK mogą zostać wpisani do Centralnej Ewidencji Dłużników. Konsekwencje takiego
wpisu:
• trudności przy zakupach na raty;
• odmowa udzielenia kredytu;
• odmowa usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej;
• brak dostępu do Internetu i telewizji kablowej;
• utrata wiarygodności płatniczej.

Inwestycja
przyniesie oszczędności
Dokończenie ze str. 1

W wypadku, gdy gmina tych oszczędności nie uzyska,
brakującą kwotę zapłaci partner prywatny wraz z karami
umownymi.
W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. docieplenie
11 200 m2 ścian oraz 5 500 m2 stropodachów, wymienione
zostanie 762 szt. okien i 18 szt. drzwi, a także wymienione będą obecne piece na piece kondensacyjne oraz
nowe węzły cieplne, zaplanowano również wymianę 1179
opraw świetlnych. Koszt inwestycji zaproponowany przez
firmę wynosi 8,1 mln zł rozłożony na 10 lat począwszy od
2011 roku. Realizacja w systemie tradycyjnym wg kosztorysów kosztowałaby ok. 10 mln zł w jednym roku. Biorąc
pod uwagę gwarantowane oszczędności, koszt inwestycji
w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego wyniesie
ok. 5 mln zł, co daje 50% oszczędności dla budżetu miasta.
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Największą popularnością cieszyły się propozycje filmowe

To były ferie pełne wrażeń


K

uligi, lodowisko, spotkanie z kulturą japońską, warsztaty filatelistyczne i plastyczne, seanse filmowe, liczne konkursy z nagrodami – to wszystko i wiele więcej
złożyło się na bogaty program tegorocznych ferii w Radzionkowie. Przez całe dwa tygodnie dzieciaki nie miały
czasu na nudę, ponieważ każdego dnia czekało na nich
wiele atrakcji.
We wszystkich imprezach zorganizowanych przez Centrum Kultury „Karolinka” wzięło udział 1775 osób. Największą popularnością cieszyły się propozycje filmowe,
które przyciągnęły łącznie 1269 młodych kinomanów.
Także i pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mieli ręce pełne pracy, ponieważ zimowa aura sprawiła, że
miłośnicy białego szaleństwa chętnie korzystali z przygotowanych propozycji. Łamigłówki, konkursy i zajęcia plastyczne przyciągnęły najmłodszych również do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radzionkowie. Z oferty skorzystało
łącznie 78 osób. Specjalny program zajęć przygotowały też
radzionkowskie szkoły. Szczegółowe sprawozdanie z ferii
przedstawia tabela obok.

Kurier Radzionkowski

Zajęcia
Filmy
Walentynkowy koncert
młodzieżowych zespołów
muzycznych „CIDROK”
Warsztaty filatelistyczne
„Podstawy filatelistyki”
Warsztaty plastyczne
„Mój olimpijski znaczek
pocztowy”
Warsztaty plastyczne
„Medal olimpijski”
Warsztaty filatelistyczne
„Sport w filatelistyce”
Warsztaty plastyczne „Sport
w kartkach pocztowych”
Noworoczny turniej
szachowy
Pokaz sztuki walki
Spotkanie z Japonią:
tradycyjne zabawki
japońskie w czterech porach
roku, warsztaty origami
Rozgrywki sudoku
Kuligi
Lodowiska sztuczne
i naturalne
Narty biegowe
Konkurs „Rzeźby ze śniegu”

Organizator
CK Karolinka

Ilość dzieci
1269

Rada Młodzieżowa

200

CK Karolinka

9

CK Karolinka

13

CK Karolinka

15

CK Karolinka

13

CK Karolinka

13

CK Karolinka

31

CK Karolinka

70

CK Karolinka

140

CK Karolinka
MOSiR w Radzionkowie

2
550

MOSiR w Radzionkowie

400

MOSiR w Radzionkowie
MOSiR w Radzionkowie
Miejska Biblioteka
Konkurs literacki „Ślizgiem
Publiczna
po puchar”
w Radzionkowie
Miejska Biblioteka
Konkurs plastyczny
Publiczna
„Olimpiada w trójwymiarze”
w Radzionkowie
Miejska Biblioteka
Konkurs literacki „Zima
Publiczna
wkoło, jest wesoło”
w Radzionkowie
Miejska Biblioteka
Zajęcia plastyczne
Publiczna
„Japońskie amulety”
w Radzionkowie
Łamigłówki dla młodych
Miejska Biblioteka
odkrywców „Wyprawa na
Publiczna
chiński mur”
w Radzionkowie
Zajęcia plastyczne
Miejska Biblioteka
„Kirigami – japońska sztuka
Publiczna
wycinania z papieru”
w Radzionkowie
Ruch Światło – Życie
Gry i zabawy dla dzieci
oraz parafia
pw. Św. Wojciecha
Gimnazjum
Zajęcia sportowe
im. O. L. Wrodarczyka
Zespół Szkół
Zajęcia sportowe
Podstawowo –
Gimnazjalnych
Zajęcia rekreacyjne
Szkoła Podstawowa nr 2

450
20
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Music of my heart

Niebezpiecznie śmieszni!

K

abaret „Paranienormalni” powstał w Jeleniej Górze pod koniec roku 2004, z woli niebios i determinacji Igora. Parę miesięcy później mieli już
pierwszy program, z którym wystartowali na
Pakę 2005. Od razu zaszli daleko, bo do wieczora ostatniej szansy. Później były już same sukcesy.
Sporo inspiracji czerpią ze środowiska nastolatek – słynna
„Blondynka Mariola” – to jeden z najczęściej oglądanych
numerów w Internecie. Rozpowszechnili kilka powiedzonek, jak „hejka”, „krejzolka”, „ja pikole” i „bez kitu, nie?”.
Na scenie są bardzo żywotni i naprawdę nie pozwalają
się widzom nudzić.
W Centrum Kultury „Karolinka” pojawią się 28 marca
o 19.30 z programem „Niebezpiecznie śmieszni”.
Skład:
• Robert – najlepszy głos w kabarecie, najlepszy kolega
w kabarecie, najsilniejszy człowiek w kabarecie ale nie
był w wojsku;
• Igor – kopalnia pomysłów i emocjonalny ekshibicjonista, wiecznie pobudzony, zwany Panem Mariolką;
• Rafał – człowiek zagadka z wykształcenia instruktor teatralny, z wyboru leń;
• Michał – aktor, reżyser kina akcji, miłośnik majonezu.
Przeglądy, konkursy, festiwale. Tam są królami drugiego
miejsca, np.: PaKA - Kraków 2005 – II miejsce na WOSzu,
Turniej Łgarzy – Bogatynia – II miejsce, Debiut (Polsat) –
II miejsce (Igor). Ale nie tylko. Bywają też na pierwszym
miejscu. Zdobyli Grand Prix Festiwalu Dobrego Humoru
(Gdańsk 2005) oraz Tytuł Świra (2007).
Bilety w cenie 45 zł do nabycia od 8 marca w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.

8

C

entrum Kultury „Karolinka”, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie oraz Austriackie Forum Kultury w Krakowie zapraszają
19 marca o godz. 19.00 na projekt „HEART
STRINGS – Music of my Heart”, czyli koncert pełen
pasji i zmysłowości w wykonaniu austriackiego wirtuoza gitary, Julii Malischnig.
Artystka należy do grona najwybitniejszych gitarzystów
młodego pokolenia. Krytycy cenią jej niezwykłą kulturę
dźwięku połączoną z precyzją techniczną.
Julia Malischnig (ur. 1976 w Villach, Austria) jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu (dyplom
z wyróżnieniem) w klasie gitary. Naukę uzupełniała na
Akademii Muzycznej w Basel pod kierunkiem Oscara
Ghiglia, Franka Bungarten, Pepe Romero, Alexandra Swete, Aniello Desiderio.
Wykłada na OÖ Musikschulwerk, prowadzi również
klasę gitary w Konserwatorium im. Franza Schuberta
w Wiedniu. Jest związana z Instituto Superior del Arte
w Hawanie. Koncertuje w Europie, ale także w RPA, na
Kubie, w Korei i Argentynie. Jest laureatką licznych konkursów i festiwali.
Julia Malischnig jest również inicjatorką i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego
La Guitarra esencial. Idea festiwalu to prezentacja całego
spektrum współczesnej muzyki gitarowej rozciągającego
się od klasyki, poprzez muzykę popularną, latynoską,
jazz aż po różnorodne inspiracje folkiem i tzw. world music. Malischnig udziela się zarówno jako wykonawca jak
i pedagog, prowadząc kursy mistrzowskie podczas warsztatów organizowanych w ramach festiwalu.
W Centrum Kultury „Karolinka” Julia Malischnig zaprezentuje się w solowym projekcie „HEART STRINGS
– Music of my Heart”.
— Kiedy udaje mi się osiągnąć ten pułap, kiedy łączę się,
jednoczę z moim instrumentem — mówi Julia Malischnig
— osiągam coś niezwykłego, coś, co naprawdę chcę przekazać poprzez muzykę: poprzez dźwięk dotykać duszy.
Niezwykła paleta barw dźwiękowych, mistrzowska, niezwykle emocjonalna interpretacja, poruszy także Twoje
serce.
Wstęp na koncert jest wolny!
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Wszystko, co kocham
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abaret Limo – grupa kabaretowa z Gdańska, założona z inicjatywy Abelarda Gizy i Marcina Kulwikowskiego. Istnieją od 1999 roku, a od tego
czasu mieliśmy w Polsce z 5 rządów, 2 prezydentów, zagraliśmy 6 meczów na mundialu, wybudowaliśmy jakieś 7,3 km autostrady – jednym
słowem, trochę czasu już minęło.
Tyle czasu, a jeszcze nie byli w „Karolince”, więc… w końcu pojawią się
w Centrum Kultury. Precyzyjnie rzecz ujmując, wystąpią 10 kwietnia. Początek o godz. 18.00.
Obecnie „Limo” występuje w składzie:
• Ewa Błachnio (w kabarecie od 2000 roku, w 2001 otrzymała nagrodę dla
najlepszej aktorki na Lidzbarskich Biesiadach Humoru i Satyry w Lidzbarku
Warmińskim)
• Abelard Giza (w kabarecie od samego początku) – autor tekstów, reżyser
• Marcin Kulwikowski (w kabarecie od samego początku)
• Wojciech Tremiszewski (w kabarecie od 2005 roku)
• Szymon Jachimek (w kabarecie od 2001 roku) – autor tekstów piosenek
Ważniejsze nagrody zdobyte przez kabaret:
» 2008 Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK – Złote Koryto i Koryto Publiczności
» 2006 PaKA (Kraków) – I miejsce (jednogłośną decyzją jury)
» 2005 Trybunały Kabaretowe (Piotrków Trybunalski) – Grand Prix
» 2005 Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry – Grand Prix
» 2004 Mulatka (Ełk) – I miejsce
» 2004 PaKA (Kraków) – I miejsce, Nagroda Publiczności
» 2002 Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry – I miejsce
Bilety w cenie 20 zł do nabycia od 8 marca w Impresariacie Centrum Kultury
„Karolinka”.
Kurier Radzionkowski
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ramach kolejnej odsłony
z cyklu „Czwartkowy seans” w kinie „Karolinka”
zostanie zaprezentowana
najnowsza produkcja Jacka Borcucha
„Wszystko, co kocham”. To już 18 marca
o godz. 19.30.
Opowieść przenosi nas do pięknej
wiosny 1981 roku w Polsce. W nadmorskim miasteczku 18-letni Janek, syn
oficera marynarki wojennej, zakłada zespół punkrockowy, by głośno krzyczeć
o rzeczach dla niego najważniejszych.
Jego życie wypełnia muzyka i pierwsza
wielka miłość – Basia, nic jednak nie jest
trwałe. „Solidarność” walczy o wolność
i demokrację, w kraju narasta napięcie.
Komuniści potajemnie szykują stan wojenny. Bunt młodości w czasie politycznej zawieruchy może stać się zarzewiem
tragedii. Gwałtowny konflikt z komisarzem stanu wojennego i śmierć bliskiej
osoby zmienią w świecie Janka wszystko.
Film został nagrodzony Złotym Klakierem na 34. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni (wyróżnienie dla
najdłużej oklaskiwanego filmu w konkursie głównym).
scenariusz i reżyseria: Jacek Borcuch
zdjęcia: Michał Englert
muzyka: Daniel Bloom
Obsada:
Mateusz Kościukiewicz – Janek
Olga Frycz – Basia Martyniak
Anna Radwan – Gancarczyk – Ela, matka Janka
Andrzej Chyra – ojciec Janka
Elżbieta Karkoszka – babcia Janka
Zygmunt Malanowicz – dziadek Janka
Brygida Turowska – Szymczak – Matka
Basi
Grzegorz Gzyl – Ojciec Basi
Jakub Gierszał – Kazik
Czas trwania: 95 minut
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie lub na godzinę przed seansem
w kasie ośrodka.
9

Deputaty dalej ważne
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Białe szaleństwo

Śląskie szopki

uż po raz jedenasty Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
Pawła II w Radzionkowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz Zespołem Szkół w Rojcy zorganizowała zimowy wypoczynek w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym
roku z wyjazdu skorzystało 75 uczniów ze wszystkich szkół
radzionkowskich. Organizatorów najbardziej cieszy fakt, iż
zainteresowanie dzieci jazdą na nartach jest coraz większe.
Podczas tegorocznego obozu 10 uczniów rozpoczęło swoją
przygodę narciarską. Najważniejszym celem naszego wyjazdu była jazda na nartach i snowboardzie. Wszyscy adepci sztuki narciarskiej po dwóch dniach opanowali tę trudną
sztukę i mogli w pełni korzystać z atrakcji białego szaleństwa.
Wszyscy uczestnicy doskonalili swoje umiejętności narciarskie
na stokach w Czarnej Górze oraz na Rusińskim Wierchu i na
stoku za naszym pensjonatem o wdzięcznej nazwie „Bartek”.
Podczas słonecznej pogody mogliśmy podziwiać piękną
panoramę Tatr w zimowej szacie, wybrać się na spacer, by
poznać najbliższą okolicę, porzucać się śnieżkami i poturlać
w białym śnieżnym puchu, którego w tym roku było pod dostatkiem. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II
dziękuje wychowawcom: Bożenie Łukawskiej, Małgorzacie
Wilczek, Adamowi Szydło, Łukaszowi Suderowi, Roberowi
Toborowi, Markowi Wilczkowi za pomoc w organizacji zimowiska i opiekę nad dziećmi. Mnie organizatora najbardziej
cieszy to, że byli uczestnicy naszych obozów dzisiaj wyjeżdżają jako wychowawcy i instruktorzy narciarstwa i snowbordu.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku ferie również będą tak
udane jak tegoroczne.
Wszystkim osobom, które planują wyjazd w Tatry polecamy
piękne okolice Bukowiny Tatrzańskiej pensjonat „Zbójnicówka” na Wierchu Olczańskim.
Grzegorz Kłaczek

lutego w Centrum Organizacji Pozarządowych gościł poseł
na sejm RP Tomasz Głogowski, który przybył na zaproszenie prezesa radzionkowskiego Stowarzyszenia w Obronie Praw
Emerytów i Rencistów Górniczych Władysława Twardowskiego.
Głównym tematem spotkania były nowe wytyczne w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla byłych
pracowników przedsiębiorstw robót górniczych. W lutym tego
roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o odmowie
przyznania deputatów byłym górnikom. Członkowie Stowarzyszenia interweniowali w tej sprawie u posła Tomasza Głogowskiego
oraz posła Krzysztofa Gadowskiego, czego efektem było cofnięcie
decyzji.
— W imieniu Stowarzyszenia w Obronie Praw Emerytów i Rencistów Górniczych chciałbym podziękować posłowi Tomaszowi Głogowskiemu za interwencję w naszej sprawie — mówi Władysław
Twardowski.
(ab)

Z

a nami XXIV edycja Konkursu Szopek Śląskich. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
laureatom miało miejsce 5 lutego w Centrum Kultury „Karolinka”. W tym roku uczestnicy złożyli aż 34 prace.
Szopki były zróżnicowane, zarówno pod względem techniki
wykonania, jak i interpretacji tematu. Oceny prac dokonało jury pod przewodnictwem entografa z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W kategorii dzieci pierwsze miejsce
zajęła szopka wykonana przez grupę „Wiewiórki” z Przedszkola nr 3, w kategorii dzieci starsze wygrała praca Michała
Blatonia, natomiast Stefan Piechowiak zwyciężył w kategorii dorosłych. Przyznano także wyróżnienia oraz nagrodę
publiczności.

Ludzie z pasją
Dokończenie ze str. 1

Kolejny plakat, którego prezentacja odbędzie się w maju, poświęcony będzie bogatym tradycjom radzionkowskiego piekarnictwa. Natomiast w sierpniu po raz pierwszy pokazany zostanie
trzeci plakat, tym razem symbolizujący sportowe zainteresowania mieszkańców miasta. Czwarty, wieńczący kampanię, mieszkańcy zobaczą w listopadzie.
Podczas konferencji prasowej burmistrz Gabriel Tobor uruchomił
także nowy portal www.radzionkow.tv, będący częścią kampanii promocyjnej miasta. Nowa strona to szansa, by każdy mieszkaniec mógł aktywnie włączyć się w tworzenie pozytywnego
wizerunku miasta. Wystarczy tylko nakręcić film lub zrobić parę
zdjęć, a następnie przesłać materiał do Referatu Promocji, Kultury
i Sportu i czekać na jego publikację. Dodajmy, że portal podzielony został na pięć działów: wydarzenia, kultura, sport, o Radzionkowie i fotogaleria. W trakcie spotkania miało miejsce jeszcze
jedno bardzo ważne wydarzenie dla naszego miasta. Podpisana
została bowiem umowa w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego na termomodernizację pięciu radzionkowskich placówek oświatowych na łączną kwotę 8.977.574,00 zł. Wykonawcą
projektu będzie firma Siemens Sp. z o. o. Szerzej o projekcie
termomodernizacji piszemy w osobnym artykule, który znajdą
Państwo w bieżącym numerze Kuriera Radzionkowskiego.
(ŁK)
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
X Mistrzostwa Radzionkowa w narciarstwie alpejskim

Szybkie narty

C

hoć wielu narzeka i skarży
się, że zima sroga i śniegu
za dużo, to jednak miłośnicy sportów zimowych cieszą się
i korzystają z uroków tej pory roku.
Tradycyjnie co roku organizowane są Mistrzostwa Radzionkowa
w Narciarstwie Alpejskim. W tym
roku jubileuszowe X Mistrzostwa
30 stycznia zorganizował Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie na stoku w Dolinie
Sportowej Dolomity w Bytomiu
– Suchej Górze. Na starcie mistrzostw stanęło prawie 130
osób. Oprócz mieszkańców Radzionkowa, byli również zawodnicy z Bytomia, Zabrza, Świerklańca, Tarnowskich Gór,
Sosnowca, Kalet, Katowic, Rudy Śląskiej, Woźnik, Miasteczka Śląskiego, Żor, Gliwic i Mierzęcic. Uczestnicy rywalizowali
w 15 kategoriach, dwukrotnie pokonując trasę slalomu. Dodatkową klasyfikację przeprowadzono dla nauczycieli oraz
jeżdżących rodzin. Najlepsi w poszczególnych kategoriach
otrzymali statuetki i medale, natomiast każdy z uczestników
mistrzostw otrzymał pamiątkowy dyplom ze swoim zdjęciem
z zawodów, a wśród wszystkich rozlosowano nagrody rzeczowe. Najstarszemu zawodnikowi, 80 – letniemu Erykowi Buchaczowi z Radzionkowa, uczestnikowi wszystkich dziesięciu
edycji Mistrzostw Radzionkowa, wręczono okolicznościowy puchar. Medalami zostali również nagrodzeni najmłodsi
uczestnicy zawodów (do 7 lat) oraz najliczniejsza startująca
rodzina – Julia, Kinga, Anna, Grzegorz i Antoni Kraus z Bytomia oraz zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy – Paulina
Bugno z Zabrza oraz Marek Jochlik z Radzionkowa.

Pingpongowy
Radzionków
XVI

Mistrzostwa Radzionkowa w Tenisie Stołowym za
nami. Tym razem zawody były rozegrane w sali
gimnastycznej radzionkowskiego Gimnazjum na sześciu stołach. W zawodach wzięło udział 130 zawodników z powiatu
tarnogórskiego oraz Piekar Śląskich i Bytomia. Rozgrywki
były prowadzone w 15 kategoriach przez trzy dni. W czwartek, 4 lutego rywalizowali reprezentanci szkół podstawowych
z Radzionkowa, w piątek radzionkowskich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W drugim dniu mistrzostw odbywały
się także rozgrywki burmistrzów, wójtów i kategorii służb
mundurowych. W ostatnim dniu mistrzostw rywalizowały
kobiety i mężczyźni w różnych kategoriach wiekowych.
— Zawody toczyły się w przyjaznej atmosferze, a zacięte pojedynki były prowadzone nie tylko o czołowe lokaty. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie serdecznie
dziękuje dyrektorowi Gimnazjum w Ożarowicach za pomoc
w organizacji XVI Mistrzostw Radzionkowa — mówi Marian
Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzionkowie.
Wyniki XVI Mistrzostw Radzionkowa w Tenisie Stołowym
znajdują się na stronie www.mosir.radzionkow.pl

— Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w zawodach oraz
tym, którzy pomogli je przygotować. MOSiR zaprasza miłośników sportów zimowych na Księżą Górę, gdzie można wypożyczyć narty biegowe i pobiegać parkowymi alejkami czy też
wziąć udział w organizowanych kuligach — zachęca Marian
Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzionkowie.
Wyniki X Mistrzostw Radzionkowa w narciarstwie alpejskim wraz z obszerną fotorelacją znajdują się na stronie
www.mosir.radzionkow.pl
Kurier Radzionkowski
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Z Comeniusem u sąsiadów

P

rawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu
nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu. Kierując się
cytatem francuskiego pisarza Marcela Prousta, autora
dzieła zatytułowanego „W poszukiwaniu straconego czasu”,
grupa uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka odbyła kolejną, przedostatnią już wizytę partnerską – tym razem do stolicy naszych czeskich partnerów.
Po blisko sześciogodzinnej podróży pociągiem dotarliśmy do Pragi, gdzie czekali już
na nas nauczyciele i goszczący uczniowie.
Po pierwszych uściskach i słowach przywitania, z małą iskierką niepokoju każdy
uczeń udał się do „swojego” domu, a nauczyciele po miniodpoczynku w hotelu
zainaugurowali uroczyście pierwszy czeski
wieczór, smakując typową czeską kuchnię.
Pierwszy dzień rozpoczął się od wizyty w szkole – uroczyste powitanie gości
przez dyrekcję, zwiedzanie szkoły, sesje
zdjęciowe – a po tym wszystkim to na co
czekaliśmy najbardziej – odkrywanie Starego Miasta. Nie było to tradycyjne zwiedzanie. Podzielono
nas na międzynarodowe grupy, każda z nich musiała odnaleźć na specjalnie przygotowanej mapce kilka punktów
historycznych i wykonać ustalone wcześniej zadania. Dzięki
takiej formie, zwiedzanie okazało się wspaniałą przygodą!
Wieczór spędziliśmy w szkole, pomimo zmęczenia aktywnie
uczestnicząc we wspólnych grach i zabawach.
Kolejny dzień – czwartek wzbogacił naszą wiedzę dzięki wyczerpującym informacjom przewodników, oprowadzających
nas po żydowskiej dzielnicy miasta o ponad 700–letnich
dziejach, jej synagogach oraz starym cmentarzu żydowskim.
I także tego dnia nie było mowy o żadnym odpoczynku.
Wczesnym popołudniem próbowaliśmy swoich sił w kręgielni. Zmęczenie nagle odeszło i powróciła energia, tym

bardziej, że nasz czas w Pradze powoli dobiegał końca.
Ostatniego dnia mieliśmy możliwość zobaczenia i wysłuchania niezwykle ciekawej historii Praskiego Zamku, którego historia sięga 1100 lat. Przy każdym wejściu do Zamku
stoją budki wartownicze. Nieruchomi wartownicy znoszą
bez mrugnięcia ciągłe obfotografowywanie. Warto wspomnieć, że ich mundury zaprojektował
nagrodzony Oscarem autor kostiumów
do filmu „Amadeusz”, a uroczyste fanfary
brzmiące w trakcie zmiany warty zostały
skomponowane przez muzyka rockowego. O historii zamku można pisać bardzo
obszernie – od XIV wieku aż do 1918 roku
była to oficjalna rezydencja i miejsce koronacji czeskich władców a po 1918 roku
– siedziba prezydencka. Po zwiedzaniu
przeszliśmy jeszcze przez Złotą Uliczkę (która jako jedyna zachowała się po
zniszczeniu podobnych zabudowań pod
koniec XVIII wieku).
Ostatni wieczór upłynął na spotkaniach
towarzyskich, rozmowach i… pakowaniu.
W sobotę powiedzieliśmy naszym przyjaciołom i przepięknej Pradze – do zobaczenia! – gdyż mamy nadzieję, że wrócimy tam w niedalekiej przyszłości. Żal było odjeżdżać, ale
to, co przeżyliśmy jest nasze! Pozostały wspomnienia, mnóstwo zdjęć, nowe przyjaźnie i doświadczenia. Z pewnością
była to nie tylko znakomita lekcja historii i żywy kontakt z językiem angielskim, w którym trzeba było się porozumiewać,
ale przede wszystkim pouczająca lekcja życia, bo przecież
„nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń”.

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje
się widoczny na fotografii element ozdobny pewnej radzionkowskiej kamienicy.
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres:
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby
czekają torby z miejskimi upominkami.
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Przedstawiony na zdjęciu element kamienicy znajduje się przy ulicy Męczenników Oświęcimia 43.
Nagrodę otrzymują: Aleksandra, Teresa, Michał
i Bronisław Adamscy oraz osoba (prosimy o kontakt), która nadesłała odpowiedź z adresu leosh@
poczta.fm
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków,
pok. nr 13.
12
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FOTOZAGADKA
Kurier Radzionkowski

Kolęda płynie z wysokości Kolędowanie chóru „Harfa”

22

stycznia w filii Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Radzionkowie – Rojcy odbył się
niezwykły, nastrojowy koncert kolęd i pastorałek. Można było usłyszeć najpopularniejsze melodie bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci i młodzieży – uczestników
zajęć organizowanych przez PMDK Filia w Radzionkowie.
W programie koncertu znalazły się m.in.: Cicha noc, Gdy
śliczna panna, Mizerna cicha, Jezus malusieńki, Dzisiaj w Betlejem. Młodzi wykonawcy zachwycili przybyłą licznie publiczność swoimi talentami muzycznymi. Zaprezentowały
się dzieci grające na keyboardach, śpiewające solistki i duety
oraz miłośniczki gry na gitarze. Całość koncertu dopełniło
słowo. Dobre życzenia na Nowy Rok popłynęły z ust recytatorów do wszystkich gości. Dla chętnych osób przygotowany był kącik plastyczny, gdzie swobodnie mogły kolorować
motywy świąteczne, wcześniej przygotowane przez instruktora zajęć plastycznych. Na zakończenie spotkania kolędowego można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w planszy w roli anioła, diabła lub wilka a także zobaczyć efekty
działań plastycznych dzieci podczas koncertu i innych zajęć
w PMDK. Nad całością dzielnie czuwali wszyscy instruktorzy z kierownikiem filii p. Łukaszem Przewoźnikiem na czele. Miłą niespodzianką była wizyta starosty tarnogórskiego,
który wzruszony atmosferą koncertu zapowiedział, że odwiedzi nas jeszcze wielokrotnie.
Po koncercie dla wszystkich przybyłych gości oraz wykonawców przygotowany był poczęstunek. Pragniemy podziękować z całego serca sponsorom słodkości piekarni państwa
Pietrygów i cukierni pana Bączkowicza.

Karnawałowe ostatki

10

lutego w Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Tarnowskich Górach – filia w Radzionkowie – Rojcy odbyła się niezwykła karnawałowa
zabawa. Wśród wielu atrakcji tego popołudnia, dzieci mogły nie tylko tańczyć w rytmie gorących utworów, ale także wziąć udział w konkursach. Były tradycyjne muzyczne
krzesełka, rzut kapeluszem, najpiękniejszy układ z szarfą
oraz najważniejszy punkt – pokaz stroju wraz z prezentacją
swojej osoby i odpowiedzią na pytanie prowadzącej zabawę pani wodzirej. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, a za
pierwsze miejsce można było otrzymać karnet na basen do
tarnogórskiego Aqua Parku. Tradycyjnie już był słodki poczęstunek i mnóstwo balonów. Karnawałowe ostatki 2010
przeszły do historii, ale na szczęście zostały zdjęcia. Następny bal już za rok!

T

en piękny okres kolędowy chór „Harfa” rozpoczął koncertem w dniu 3 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Rojcy. Śpiewaliśmy razem z „Małym Śląskiem”. Repertuar śpiewanych kolęd i pastorałek był bardzo urozmaicony.
Oprócz polskich kolęd i pastorałek, zaśpiewaliśmy kolędę francuską, norweską, a koncert zakończyliśmy kolędą amerykańską. 17 stycznia koncertowaliśmy w kościele pw. św. Wojciecha
w Radzionkowie, również z zespołem „Mały Śląsk”. 24 stycznia
śpiewaliśmy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nakle Śląskim. Okres kolędowania chór zakończył koncertem
dla mieszkańców Radzionkowa. Koncert odbył się w Centrum
Kultury „Karolinka” 27 stycznia. Oprócz chóru „Harfa” wystąpił
chór „Niezdareczka”.
Członkowie chóru „Harfa”

Kącik regionalny w SP1

P

o wielu latach starań i zabiegów mamy wreszcie swój
własny kącik regionalny. Radość podwójna, gdyż od
dwóch lat dzięki wsparciu i przychylności naszej gminy, realizujemy program „Ocalić od zapomnienia” w ramach
projektu „Rozwój bez granic”. Cieszy się on ogromną popularnością wśród uczniów.
Kącik znalazł swoje stałe miejsce w szkolnej bibliotece, gdzie
wspaniale komponuje się z księgozbiorem. Dzięki ofiarności
nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców mogliśmy urządzić śląską kuchnię.
Większość zgromadzonych przez nas eksponatów pochodzi
z początków XX wieku. Dla dzieci to nie lada gratka, dla dorosłych powrót do przeszłości… Zapraszamy wszystkich do
odwiedzenia naszej przedwojennej kuchni, a jednocześnie
mamy gorącą prośbę do wszystkich, którzy chcieliby wzbogacić kącik o jakiekolwiek eksponaty – przyjmiemy każdy
przedmiot wypożyczony bądź darowany.
Wicedyrektor szkoły
Grażyna Ślosarczyk

PISZ DO KURIERA

Z

apraszamy organizacje pozarządowe do przekazywania mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informacji o swojej działalności,
planach i zamierzeniach. Jednocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w pierwszej połowie kwietnia.
Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do końca marca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Kurier Radzionkowski
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 18 lutego 2010 roku na XLIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLIX/422/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47–51;
2. Uchwałę Nr XLIX/423/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Rdazionków na 2010 r.;
3. Uchwałę Nr XLIX/424/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
4. Uchwałę Nr XLIX/425/2010 w sprawie nadania Statutu miejskiej jednostce organizacyjnej pod nazwą Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Radzionkowie.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk
Uchwała NrXLVI/398/2009
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2010
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 w nastepującej wysokości:
1) od 1 m² powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku puiblicznego

0,29 zł

c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie
gospodarstwa rolnego

0,01 zł

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3) od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
14

0,73 zł
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3,98 zł

0,61 zł
18,82 zł

Kurier Radzionkowski

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,44 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
e) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
f) zajętych na potrzeby własne (bytowe) osób fizycznych
(np.pomieszczenia gospodarcze, stodoły, komórki)
g) zajętych na cele nie wymienione w pkt 3, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4) od budowli

4,15 zł
6,74 zł
4,26 zł
6,74 zł
2% ich wartości
określonej na
podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3 – 7

§2
Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXIV/280//2008 z dnia 27 listopada 2008 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie
lokalnej .

Uchwała NrXLVI/402/2009
Rady Miasta Radzionków

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku leśnym na rok 2010
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku leśnego lasy będące własnością gminy, za wyjątkiem lasów wydzierżawionych lub wynajętych osobom trzecim.
§2
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXIV/284/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie
na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.
Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł
Kurier Radzionkowski
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Sport

Noworoczny turniej szachowy

N

oworocznym Turniejem
Szachowym, który odbył
się 20 lutego w Centrum
Kultury „Karolinka”, rozpoczęto w Radzionkowie
nowy sezon szachowy.
Zwycięzcą pierwszych zawodów został, po raz trzeci,
Henryk Banasik, zdobywając 6 pkt z 7 partii. Na kolej-

nych pozycjach uplasowali
się Marian Banasik i Bogdan Tarasek, którzy uzyskali po 5½ pkt. Wysokie
miejsca zajęli też Krzysztof
Lach, Paweł Łęczycki i Jan
Widera. Zawody rozegrane
zostały w siedmiu rundach,
z czasem gry 15 minut na
każdego zawodnika.
Walka o zwycięstwo trwała
do ostatniej rundy. Dopiero wygrana Henryka Banasika w ostatniej rundzie
nad Krzysztofem Lachem
ustaliła kolejność miejsc
na podium. Bardzo dobrze
radzili sobie też najmłodsi
szachiści. Paweł Łęczycki
po 5 rundach miał komplet punktów, ale przegrana z braćmi Banasikami
w dwóch ostatnich partiach
pozbawiła go pewnego podium w grupie open. Dobrze zaprezentowali się
też najmłodsi zawodnicy:
Tomasz i Agata Bińkowscy, Jacek Lizak i Patryk
Przykuta. W turnieju swoje
umiejętności zaprezentował
też zawodnik senior Stanisław Stępiński, który mimo

Kolejny sukces
Pawła Zagrodnika

P

Organizatorów turnieju cieszy coraz większy udział
dzieci i młodzieży w szachowych rozgrywkach. Jest
to dla nich doskonała okazja
do szlifowania swoich umiejętności. Nauka z pewnością nie pójdzie na marne,
o czym świadczy fakt, że po
kilku latach gry najmłodsi
stawiają coraz większy opór
doświadczonym zawodnikom i coraz częściej liczą
się w walce o podium.
Uczestnicy wykazali duże
zdyscyplinowanie co sprawiło, że turniej rozegrany
został w przyjacielskiej atmosferze. Komplet rezultatów można znaleźć na stronie
www.karolinka.art.pl. Informujemy też, że kolejne rozgrywki w ramach VIII Grand
Prix Radzionkowa odbędą
się: 17 kwietnia, 12 czerwca, 11 września i 27 listopada w CK „Karolinka”.
Zawody prowadził Rudolf
Sobczyk, sędziował Aleksander Kusz.
Rudolf Sobczyk

Kup bilet i kibicuj naszym!

aweł Zagrodnik, judoka z Radzionkowa, zajął piąte
miejsce w prestiżowym turnieju Grand Slam w Paryżu. Młody zawodnik Klubu „Czarni” Bytom startował
w kategorii 66 kg. To już kolejny sukces naszego sportowca.
Reprezentant Polski rozpoczął rywalizację od zwycięskiej
walki z Węgrem Zsoltem Gorjanaczem. Zagrodnik w niespełna dwie minuty wygrał z brązowym medalistą ubiegłorocznych mistrzostw świata juniorów. W kolejnym starciu
pokonał Rumuna Fasie Dan. W drodze do półfinału Paweł
zmierzył się z Kim Joo – Jin z Korei Południowej. Nasz zawodnik przegrał na punkty z Koreańczykiem po zaciętej
i wyrównanej walce.
Warto wspomnieć, że Paweł Zagrodnik mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Jest między innymi medalistą młodzieżowych
i juniorskich mistrzostw Europy.
16

że nie zawsze uczestniczy
w zawodach rozgrywanych
w Radzionkowie, tym razem
był bardzo blisko pierwszej
dziesiątki najlepszych szachistów. Niestety, w partii
rozgrywanej z medalistą
Bogdanem Taraskiem jedno niedokładne rozegranie
sprawiło, że gra zakończyła
się remisem.
Klasyfikację
prowadzono
w trzech grupach open,
grupie młodzieżowej do lat
18 i dzieci do 12 lat. W zawodach uczestniczyło 30
osób. W grupie młodzieżowej najwięcej, bo aż pięć
punktów, zdobył Paweł Łęczycki. Cztery punkty uzyskała Agata Binkowska, a Jakub Lizak zdobył 3½ pkt.
Z kolei wynikiem trzech
punktów pochwalić mogą
się Marta Dulska i Mikołaj
Hałaś. W grupie najmłodszych zwyciężył Tomek Binkowski (3 pkt) przed Krzysztofem Grześkiem (2½ pkt)
i Patrykiem Przykutą (2½
pkt). Kolejne miejsca zajęli
Wiktoria Grzesiek (2 pkt)
i Weronika Szeliga (2 pkt).

R

uszyła już wiosenna runda rozgrywek piłkarskich
II ligi. Wszystkich zagorzałych kibiców informujemy,
że bilety na wiosenne mecze rozgrywane na stadionie
„Ruchu” Radzionków kosztować będą 12 złotych. Natomiast
z biletu ulgowego (7 zł) korzystać będą mogły dzieci szkolne i młodzież ucząca się, za okazaniem ważnej legitymacji.
Dostępne będą również bilety w cenie 2 złotych dla kobiet
i dzieci do lat dziesięciu. Można też nabyć specjalne karnety
w cenie 70 zł, uprawniające do wstępu na wszystkie osiem
ligowych spotkań wiosennych rozgrywanych na stadionie radzionkowskiego klubu. Karnety można nabyć w sekretariacie
klubu na stadionie od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 – 15.00, a także w sklepie „Słodycze i Świat Win” – Dariusz i Tomasz Dziekańscy mieszczącym się w Radzionkowie przy ulicy św. Wojciecha 9, od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 17.00.
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