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Więcej na str. 5

Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie z  Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego w wysokości 4 mln złotych na budowę 
ulicy Księżogórskiej.
— Radzionków pozyskał kolejne środki unijne, tym razem 
z  przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Kwota 4 mi-
lionów złotych, którą otrzymało nasze miasto, przeznaczona 
jest na budowę ulicy Księżogórskiej. Pozyskana kwota stanowi 
70 procent całej inwestycji, resztę pokryje samorząd ze środ-
ków własnych — mówi Krzysztof Kula, zastępca burmistrza 
Radzionkowa.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia o szeroko-
ści sześciu  metrów, chodnik i ścieżka rowerowa o szerokości 
dwóch metrów, kanalizacja deszczowa i punkty oświetlenio-
we. Droga będzie liczyła około 750 metrów długości i po-
wstanie na odcinku od ulicy Zejera do ulicy Anieli Krzywoń. 
Przypuszczalny termin realizacji zadania to rok 2012.

Zgodnie z  zapewnieniami burmistrza Gabriela Tobora, ta 
długo oczekiwana inwestycja „udrożni” „Górkę” w kierunku 
Drogi Wojewódzkiej 911 i poprawi komunikację w tej części 
miasta.

Opr. (ab)

4 mln złotych na budowę ulicy Księżogórskiej da nam UE

W związku z organizacją „Dni Radzion-
kowa”, zapraszam wszystkich miesz-
kańców do uczestnictwa w  „Korowo-
dzie”, który przejdzie ulicami naszej 
miejscowości w dniu 10   czerwca 2011 
roku, w  piątek, w  godzinach od 17.00 
do 18.00. Szczególnie gorąco zapraszam 
przedszkolaków, młodzież radzionkow-
skich szkół, pracowników prywatnych 
firm oraz członków organizacji i  stowa-
rzyszeń.  Mile widziane są osoby ubrane 
w nasze stroje regionalne. 
Zbiórka uczestników „Korowodu” nastą-
pi w Rojcy przy ulicy Gwarków, w pobli-
żu budynków ZGK, ZPO i OPS o godzinie 
16.30. Trasa przemarszu będzie wiodła 
ulicami: Kużaja, Męczenników Oświęci-
mia, Św. Wojciecha, Knosały i Śródmiej-
ską do Forum Miejskiego, gdzie nastąpi 
rozwiązanie korowodu.

Informacje na temat „Korowodu” można 
uzyskać w  Zakładzie Placówek Oświa-
towych w  Radzionkowie, ul. Kużaja 19 
(tel.:  32 289 36 91 lub 32 289 84 24)

 Burmistrz
dr Gabriel Tobor

Zaproszenie
do Korowodu

Tradycją stało się już, że w czerwcu w naszym mieście hucznie świętujemy Dni 
Radzionkowa. W tym roku, jako że jest to już piąta edycja, dziać się będzie na-
prawdę sporo. Do miasta zawitają gwiazdy świata muzyki – Czerwone Gitary (fot. 
z lewej strony) i Szymon Wydra (fot. z prawej strony) z zespołem Carpe Diem. 
Nie zabraknie też atrakcji sportowych i... militarnych.

V Dni Radzionkowa

1000 powodów, by świętować z nami!
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Rozmowa z Rudolfem Sobczykiem, sekretarzem Urzędu Miasta Radzionków

– Jak w ostatnich latach zmienił się w Radzionkowie system ko-
munikacji z mieszkańcami?
– Zacznijmy od tego, że jesteśmy w fazie ciągłego rozwoju informa-
tyzacji, która dotyka praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawiła się szansa wyko-
rzystania dotacji na projekty w zakresie tzw. e-usług. Projekty unijne 
dotyczące e-administracji umożliwiają załatwianie poszczególnych 
spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Przykładem takiego 
przedsięwzięcia informatycznego jest realizowany przez gminę Ra-
dzionków od 2008 roku projekt „e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług 
świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”. 
Wartość projektu wynosi 799 486,61 zł, przy dofinansowaniu w wy-
sokości 678 204,49 zł. Zakupiono między innymi 40 nowych zesta-
wów komputerowych, 2 serwery, 20 urządzeń peryferyjnych. Do-
stosowano oprogramowanie wewnątrz urzędu do załatwiania spraw 
obywateli. Zbudowano 2 platformy elektroniczne, w których opisano 
wszystkie procedury załatwiania spraw w urzędzie oraz umożliwiono 
złożenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej za pomocą Sys-
temu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI. Jedną z ba-
rier była konieczność podpisywania dokumentów kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. System EBOI, oprócz obsługi tego typu 
podpisów, obsługuje także niekwalifikowany podpis elektroniczny 
CC SEKAP. Podpis taki bezpłatnie można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta Radzionków, w ramach innego projektu unijnego SEKAP (System 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski. Do tej pory w Urzędzie Miasta Radzion-
ków wydano prawie 400 takich podpisów. Umożliwiają one jedno-
znaczną weryfikację interesanta przy wysyłaniu wniosku do urzędu.

– W  jakich innych projektach informatycznych gmina bierze 
udział?
– W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2007 roku 
przystąpiliśmy do projektu „Silesianet”, którego głównym założeniem 
jest budowa sieci szerokopasmowego internetu dla mieszkańców. 
Początkowo chęć udziału zgłosiły 23 gminy, lecz po czterech latach 
można stwierdzić, że zmiany ustaw oraz kryteriów projektu spowo-
dowały, iż obecnie uczestniczą w nim tylko trzy gminy: Radzionków, 
Częstochowa i Gliwice. Problem polega na dostosowaniu kryteriów 
UE o tzw. pomocy publicznej do istniejących na rynku operatorów 
oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Raport niezależnej instytucji 
nie daje gwarancji, że przy obecnych założeniach Radzionków spełni 
wszystkie kryteria i będzie musiał samodzielnie notyfikować projekt 
w Brukseli, co przy jego małej wartości nie jest zadaniem łatwym. 
Obecnie bierzemy też udział w projekcie „Śląska Karta Usług Publicz-
nych” realizowanym przez KZK GOP łącznie z 25 gminami. Jego ce-
lem jest nie tylko usprawnienie komunikacji poprzez bilet elektronicz-
ny, ale wskazanie innych usług, które można realizować za pomocą 
jednej karty elektronicznej. Może być ona wykorzystywana np. jako 
karta parkomatowa w miastach uczestniczących czy do identyfikacji 
obywatela przy korzystaniu z biblioteki, płatności w zakładzie komu-
nalnym czy opłatach w przedszkolach, szkołach, dostępie do usług 

kulturalnych czy bilecie wstępu na basen, boisko, kort. Radzionków 
wskazał 17 takich miejsc, gdzie ustawione urządzenia będą realizo-
wały określone usługi dla skrócenia czasu obsługi i wygody obywate-
la. Wartość całego projektu to prawie 78 mln złotych.

– Co jeszcze mają Państwo w  planach jeżeli, chodzi 
o informatyzację?
– Zastanawiamy się nad udziałem w nowym projekcie zbudowania 
bezprzewodowej szerokopasmowej sieci wykorzystującej technolo-
gię WiMAX dla zbudowania systemu bezpieczeństwa na drogach, 
zarządzania kryzysowego, podłączenia jednostek gminnych do sieci 
i wspólnego internetu, udostępnienia punktów Hot-Spot na terenie 
miasta.
Będziemy realizować również projekt „Zintegrowany Moduł Obsługi 
Końcowego Użytkownika” zasilany z rejestrów centralnych. Będzie 
się on składał z Systemu Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działal-
ności Gospodarczej (SAGED) oraz z 3 modułów do obsługi ewidencji 
ludności (EL), obsługi dowodów osobistych (DO) i obsługi akt stanu 
cywilnego (ASC). Wiąże się to z  dostosowaniem zmian prawnych 
w odpowiednich ustawach, a jego funkcjonowanie zacznie się praw-
dopodobnie w 2012 roku.

– Jak informatyzacja wpływa na funkcjonalność urzędu i dostęp-
ność dla mieszkańca?
– Informatyzacja instytucji publicznych jest bardzo ważnym zada-
niem. Szybki rozwój technologii informatycznej pozwala już w  tej 
chwili na zrealizowanie większości zadań, które mogą być załatwione 
przez obywatela z domu. Chcemy większej dostępności dla miesz-
kańców. Nie zadawala nas zarejestrowana obecnie ilość prawie 
150 kont mieszkańców i złożonych 80 wniosków czy e-formularzy, 
choć ilość odwiedzin na naszym EBOI to prawie 1200 miesięcznie, 
a korzystania z rejestrów – około 50. Wiemy, że to dopiero początek. 
Mieszkańcy i Urząd są na początku dość trudnej drogi wdrożenia 
i upowszechnienia, a to wymaga czasu i wzajemnego zaufania. Za-
łatwienie sprawy w sposób elektroniczny jest równorzędne z bezpo-
średnim złożeniem wniosku papierowego. Różnica polega na tym, 
iż wniosek elektroniczny można wysłać w dowolnym czasie, nawet 
kiedy urząd nie pracuje.
Wprowadzamy nowe programy dziedzinowe usprawniające funkcjo-
nowanie w zakresie rozliczania dochodów podatkowych, jak i po-
zostałych niepodatkowych (dzierżawy, wieczyste użytkowanie itp.). 
Budujemy sieć monitoringu miejskiego celem zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony mienia. Stale udoskonalamy nasz Biuletyn Infor-
macji Publicznej, aby nasi mieszkańcy mieli pełny dostęp do szybkiej 
i pełnej informacji. Mamy uruchomiony system indywidualnego po-
wiadamiania mieszkańców o imprezach organizowanych w Radzion-
kowie za pomocą SMS. Wszystko to małe kroczki w dziejowym po-
chodzie ku informatyzacji partycypującej w rozwoju Radzionkowa.

Opr. (ab)

Informatyzacja + rozwój
= komfort mieszkańców
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Organizatorami konferencji byli Uni-
wersytet Ekonomiczny w  Katowi-
cach – Katedra Badań Strategicznych 

i  Regionalnych, Zakład Zarządzania Projek-
tami Lokalnymi i  Regionalnymi oraz Urząd 
Miasta Radzionków. Natomiast patronat nad 
wydarzeniem objął Bogdan Marcinkiewicz, 
poseł do Parlamentu Europejskiego.
— Zależy nam na wymianie doświadczeń gmin 
i  powiatów w  realizacji lokalnych projektów 
rozwojowych. Chodzi również o  współpracę 
samorządów lokalnych z biznesem w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego w  reali-
zacji lokalnych projektów rozwojowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem inwestycji in-
frastrukturalnych — powiedział otwierając 
konferencję burmistrz Radzionkowa Gabriel 
Tobor.
Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, 
którą poprowadził przewodniczący Komitetu 
Naukowego prof. UE dr hab. Henryk Bran-
denburg. W trakcie sesji prof. dr hab. Krzysz-
tof Malik z Politechniki Opolskiej przedstawił 
prelekcję nt. uwarunkowań społecznych i go-
spodarczych projektów rozwoju na przykła-
dzie foresightu regionalnego. Jest on definio-
wany jako systematyczny proces zbierania 
informacji o  przyszłości i  na tej podstawie 
budowania średnio- i  długoterminowej wizji 
rozwojowej regionu. Foresight regionalny łą-
czy zatem kluczowe czynniki zmian i zmien-
ne źródła wiedzy w taki sposób, żeby rozwijać 
przyszłe wizje strategiczne.
Z kolei prof. Kazimierz Zaraś z Uniwersytetu 
w Quebecu w Kanadzie przedstawił porów-
nanie dwóch różnych metod wspomagania 
decyzji selekcji projektów inwestycyjnych, co 
w kontekście rozważań dotyczących uwarun-
kowań społecznych i gospodarczych realizacji 

projektów może być dla samorządów wiedzą 
niezwykle cenną.
W sesji plenarnej odbyły się również wystą-
pienia samorządowe, które wygłosili burmi-
strzowie Radzionkowa i Tarnowskich Gór.
Dr Gabriel Tobor mówił m.in. o  barierach 
w procesach wdrażania partnerstwa publicz-
no-prywatnego (PPP) oraz sposobach ich 
pokonywania na podstawie zrealizowanego 
projektu w  Radzionkowie. Z  kolei burmistrz 
Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech przed-
stawił referat poświęcony przeobrażeniom 
miasta, jakie dokonały się dzięki realizacji 
projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych, w  tym środków z  Unii Euro-
pejskiej. Prelegent omówił zagadnienia zwią-
zane z  realizacją projektów inwestycyjnych, 
tzw. projektów „miękkich” oraz ich wpływ na 
mieszkańców i wizerunek miasta.
W  dalszej części konferencji odbyły się trzy 
sesje panelowe, których moderatorami byli 
prof. dr hab. Krzysztof Malik, prof. dr hab. 
Agata Zagórowska z  Politechniki Opolskiej 
oraz prof. UE dr hab. Florian Kuźnik z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. 
Podczas sesji omawiano zagadnienia związa-
ne m.in. ze współpracą gmin i powiatów w re-
alizacji lokalnych projektów rozwojowych. 
Skupiono się także na współpracy samorzą-
dów lokalnych z  biznesem PPP w  realizacji 
lokalnych projektów rozwojowych. Panel 
trzeci poświęcony był realizacji projektów 
infrastrukturalnych.
W  podsumowaniu konferencji zaprezento-
wano wyniki poszczególnych paneli dysku-
syjnych. Jej uczestnicy wyrazili nadzieję, że 
konferencja zapoczątkowała cykl spotkań na-
ukowych, jakie organizowane będą w gminie.

(ab)

Konferencja: Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze

Naukowo w Radzionkowie

 PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA NAUKI, SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I SFERY BIZNESU SPOTKALI 
SIĘ W PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA, W CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” NA I KONFERENCJI NA-
UKOWEJ ORGANIZOWANEJ W NASZYM MIEŚCIE. ODBYWAŁA SIĘ ONA POD HASŁEM „PROJEKTY 
REGIONALNE I LOKALNE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE”. 

W  naszej  Miejskiej 
Bibliotece Publicz-
nej w  ostatnim 

czasie pojawił się nowy rodzaj 
zbiorów: audiobooki,  tzw. 
książki mówione. Wydarzenie 
zbiegło się z obchodami Tygo-
dnia Bibliotek – ogólnopolskiej 
akcji popularyzującej książki 
i  czytelnictwo organizowanej 
przez Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich.
Książka mówiona – czytana 
przez lektora, zdobywa we 
współczesnym świecie co-
raz więcej zwolenników. To 
dobre rozwiązanie dla osób 
niewidomych, osób z  dyslek-
sją, ze  specyficznymi trud-
nościami w czytaniu, a  także 
dla osób aktywnych, które nie 
mają czasu na czytanie ksią-
żek w formie drukowanej.
— Współczesna biblioteka po-
winna podążać za zmieniającą 
się rzeczywistością i  korzystać 
ze zdobyczy technologicznych, 
jakimi są inne, nowe nośniki 
książki. Wartość biblioteki to 
nie tylko liczba posiadanych 
zbiorów, ale przede wszyst-
kim możliwości, jakie daje ona 
użytkownikom o  zróżnicowa-
nych potrzebach czytelniczych. 
Stąd decyzja o  poszerzeniu 
naszej oferty o audiobooki — 
wyjaśnia Halina Zgoda, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Radzionkowie.
Ten całkowicie nowy rodzaj 
zbiorów w  radzionkowskiej 
bibliotece liczy 101 jedno-
stek w  formie audiobooków 
(literatura dla dzieci i  mło-
dzieży, literatura piękna dla 
dorosłych, literatura popular-
nonaukowa i lektury szkolne). 
Książki dźwiękowe będą udo-
stępniane bezpłatnie, na okres 
tygodnia.
— Będziemy obserwować 
zainteresowanie czytelników 
tym rodzajem zbiorów i  do-
konywać systematycznych za-
kupów, powiększając własną 
ofertę czytelniczą — dodaje 
pani dyrektor.

(ab)

Sięgnij
po audiobooki
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Święto Konstytucji 3 Maja

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę 
w sprawie wsparcia kandydatury Katowic w staraniach 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Współpraca 

Radzionkowa i Katowic polegać będzie na wspólnej organi-
zacji projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych 
na terenie obydwu miast. Podobną uchwałę przyjęły już 
wszystkie miasta Górnośląskiego Związku Metropolitarnego 
oraz wiele miast spoza związku.
Dodajmy, że stolica województwa śląskiego – Katowice wy-
startowała w konkursie o  tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
2016. Hasło promocyjne kampanii to „Katowice – Miasto 
Ogrodów”. Ogród rozumiany metaforycznie jako okazja do 
realizacji projektów kulturalnych, które pobudzają kreatyw-
ność i  inspirują mieszkańców, zmieniają i  ożywiają prze-
strzeń miejską. Program Katowic został doceniony przez Ko-
misję Selekcyjną i w październiku 2010 roku miasto znalazło 
się na tzw. krótkiej liście. Na obecnym etapie konkursu o ty-
tuł ESK 2016 ubiega się 5 miast: Gdańsk, Lublin, Katowice, 
Warszawa i Wrocław.
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zgodnie z  regulaminem 
konkursu może nosić jedno miasto. Jednak może ono repre-
zentować większy obszar czy region. Włączenie się w pro-
gram ESK, poza ogólnoeuropejską promocją, może dać 
innym śląskim miastom możliwość korzystania z  efektów 
wszystkich projektów edukacyjnych i wspólnotowych.

(ab)

Katowice – Miasto Ogrodów
– popieramy starania

Złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Po-
wstańców Śląskich uczczono 3 maja w  Radzionko-
wie kolejną rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja oraz 

90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, organiza-
cji pozarządowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy 
miasta. W tym dniu odbyła się też w kościele św. Wojcie-
cha uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, ofiarowana 
przez radzionkowskie koło Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych. Dodajmy, że dzień wcześniej 
na placu przy Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się miej-
skie ognisko patriotyczne połączone ze wspólnym śpiewa-
niem piosenek powstańczych, prowadzone przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.

 W  NASZYM MIEŚCIE TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO 
ROZPOCZĘCIA REALIZACJI KOLEJNEGO PROJEKTU UNIJ-
NEGO: „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MON-
TAŻ INSTALACJI SOLARNYCH NA BUDYNKACH MIESZKAL-
NYCH W  RADZIONKOWIE”. W  RAMACH PROJEKTU NA 
BUDYNKACH BĘDĄ MONTOWANE KOLEKTORY SŁONECZ-
NE, KTÓRE AŻ W 85% SFINANSOWANE ZOSTANĄ Z FUN-
DUSZY EUROPEJSKICH! ZAINTERESOWANI MONTAŻEM 
UKŁADÓW SOLARNYCH MOGLI ZGŁASZAĆ SWÓJ UDZIAŁ 
W PROJEKCIE DO 6 MAJA. KTO NIE ZDĄŻYŁ SIĘ ZGŁOSIĆ, 
MOŻE JESZCZE ZAPISAĆ SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ. 

Kolektory słoneczne w znaczny sposób pozwolą zaoszczędzić 
energię elektryczną lub inne paliwo używane do ogrzewania 
wody użytkowej. Trzeba bowiem wiedzieć, że montaż ukła-
du solarnego pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na 
ciepłą wodę użytkową w okresie od marca do października, 
dzięki czemu możliwe jest pokrycie 50–60% rocznego za-
potrzebowania. Kolektory montowane są przeważnie na da-
chach od strony południowej, w nachyleniu około 40 stopni. 
Elementy te są odpowiedzialne za pobieranie promieni sło-
necznych. Charakteryzują się długą żywotnością, estetyką 
przypominają okna dachowe, są też odporne na zniszczenia. 
Kolektory będą dofinansowane w 85% z funduszy UE, jednak 
wymagany będzie 15% wkład własny właściciela budynku. 
Ostateczna decyzja o  tym, czy projekt będzie realizowany 
w  naszym mieście i  czy gminie przyznane zostaną fundu-
sze unijne, zapadnie w grudniu br. po ocenie merytorycznej 
wniosku projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. 
Jeśli decyzja będzie na „tak”, to na początku 2012 roku na-
stąpi podpisanie umowy o dofinansowanie z Zarządem Wo-
jewództwa, a montaż kolektorów na domach mieszkańców 
rozpocznie się najwcześniej w II kwartale 2012 roku. Projekt 
finansowany będzie w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty, któ-
re należy wypełnić, można znaleźć na stronie: www.eko.
radzionkow.pl

(ŁK)

Skorzystaj z odnawialnego 
źródła energii
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SPONSOR GŁÓWNY:

SPONSORZY:

PARTNERZY:
Kanlux S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
Przedsiębiorstwo Budowlane LEMTER Maciej Lempart  
Simply Market
NORMAN Sp. z o.o. 
PPUH Hydrobud Sp. z o.o. w Chorzowie
Firma Wielobranżowa Mateja Fabian
Hotel „Pałac Wiśniewski”
Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C. W. Foltman 
K. Sobota-Foltman
Zakłady Mięsne „H.A.M.” Spółka Jawna Spokey
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k
Fresco
Relkas
Zuber Systemy Zabezpieczeń
PKO Bank Polski

ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, FHU Relax Ireneusz Słomian

PATRONI MEDIALNI:
Radio Piekary, Gwarek, Kurier Radzionkowski, Sileman, Sfera 
TV, TVK Elsat

V Dni Radzionkowa

1000 powodów, by świętować z nami!

Wspólne świętowanie, w iście ekologiczny sposób, roz-
poczynamy 2 czerwca. Tego dnia w Centrum Kultury 
„Karolinka” odbędzie się VI Otwarta Konferencja Eko-

logiczna „Szukamy rady na odpady”, przebiegająca pod hasłem 
„Chemia – człowiek, środowisko, cywilizacja”, zorganizowana 
przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”. Dzień później w „Ka-
rolince” otwarta zostanie autorska wystawa Andrzeja Styrny. 
Miłośników wojskowych pojazdów zapraszamy z kolei 4 czerw-
ca na teren przyszłego rynku na VII Zlot Pojazdów Militarnych 
Bytom – Tarnowskie Góry – Radzionków. Oprócz możliwości 
podziwiania wojskowych wehikułów, z których część pamięta 
wydarzenia z II wojny światowej, organizatorzy przygotowali też 
pokaz trialu motocyklowego w  wykonaniu Bytomskiego Klu-
bu SILESIA. Tego dnia będą mogły wykazać się też koszykarki. 
W hali sportowej odbędzie się bowiem I Turniej o Puchar Bur-
mistrza Drużyn Pierwszoligowych w Koszykówce Kobiet (UKS 
Basket Women Radzionków). Mieszkańców miasta zapraszamy 
też na plac przy Zespole Szkół przy ul. Nałkowskiej 2 na VII Inte-
gracyjny Festyn Rodzinny Zespołu Szkół w Radzionkowie. Przed 
publicznością wystąpi m.in. Piekarskie Trio. A w Katolickim Cen-
trum Młodzieży (parafia św. Wojciecha) rozegrany zostanie Tur-
niej Gier Planszowych „Gramy z Inicjatywą”. Do wyboru będą 
rozgrywki „Osadników z Catanu” i „Neuroshimy Hex”. 
Nie zapomniano i o najmłodszych. Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza w dniach 6 – 10 czerwca na Radzionkowski Tydzień 
Głośnego Czytania, który w tym roku przebiegać będzie pod 
hasłem „1000 powodów, żeby czytać maluchom”. Do odwie-
dzenia biblioteki zapraszamy też dorosłych, nie tylko do wy-
pożyczenia książek, ale i  obejrzenia wystawy zatytułowanej  
„Krzysztof Kmieć – ekslibrisy” (ekspozycja czynna do 30 czerw-
ca). W  ramach świętowania w  radzionkowskiej bibliotece 15 
czerwca odbędzie się jeszcze festyn rodzinny podsumowujący 
realizację projektu literacko-plastycznego „U nas ciekawiej, czyli 
odkrywamy tajemnice miasta”. 
Zanim nadejdą kulminacyjne Dni Radzionkowa, mieszkańców 
zapraszamy jeszcze 9 czerwca do udziału w III Zawodach Strze-
leckich o  Puchar Burmistrza Radzionkowa, odbywających się 
na terenie MOSiRu na Księżej Górze i na koncert chóru Har-
fa do „Karolinki”. Dzień później zaczniemy już huczną zaba-
wę „Korowodem”, który przejdzie ulicami naszego miasta aż 
do Placu Letochów. Tam na uczestników pochodu czekać już 
będzie orkiestra dęta, która zagra koncert wypełniony znany-
mi i lubianymi standardami muzycznymi. 11  czerwca zabawę 
na scenie przed Centrum Kultury rozpocznie występ zespołu 
Jumanji, którego muzyka osadzona jest w stylistyce rockowej, 
jednak nie brakuje w niej też motywów reggae/ska. Następnie 
pojawi się alternatywna kapela Icaros oraz rockowo-bluesowa 
Droga Ewakuacyjna. Gwiazdą wieczoru będzie Szymon Wydra 
z zespołem Carpe Diem. Dodajmy, że tego dnia rozegrane zo-
staną też IX Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie i Turniej 
Skata o Puchar Śląskiej Grupy Multimedialnej, a także pierwsze 
mecze w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej 
Kobiet O&S Volleyball Women Cup, przebiegające pod patro-
natem Burmistrza Miasta Radzionków. W niedzielę, 12 czerwca 
w roli konferansjera wystąpi Joanna Bartel, a zabawę rozpocz-
nie turniej wiedzy o Radzionkowie i prezentacja grup działają-
cych przy Centrum Kultury „Karolinka”. Na scenie bawić nas 

będą zespoły Nas Troje, Die Silinger i Andrzej Miś. I na zakoń-
czenie prawdziwa muzyczna legenda – zespół Czerwone Gita-
ry, który wylansował wiele przebojów, by wymienić tylko: „Takie 
ładne oczy”, „Biały krzyż”, „Płoną góry, płoną lasy”, „Anna Ma-
ria”, „Dozwolone od lat 18”, „Nie zadzieraj nosa”. Świętowanie 
zwieńczy pokaz sztucznych ogni. 
To jednak nie koniec wspólnej zabawy w ramach Dni Radzion-
kowa. Zaplanowano bowiem jeszcze m.in. koncerty z  okazji 
Dnia Matki i Ojca (18 i 19 czerwca, CK „Karolinka), Mistrzostwa 
Radzionkowa w Piłce Nożnej Halowej (18 i 20 czerwca, MOSiR) 
i Ciderfest (19 czerwca przy parafii św. Wojciecha). Szczegółowy 
program wydarzeń można znaleźć na stronie: www.dniradzion-
kowa.pl.

(ŁK)
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 PRZED JAKIMI WYZWANIAMI STOI MIASTO, JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ USŁUG ME-
DYCZNYCH ORAZ JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
– O TYM ROZMAWIANO W CZASIE TEGOROCZNYCH WIOSENNYCH SPOTKAŃ BUR-
MISTRZA Z MIESZKAŃCAMI RADZIONKOWA.

Spotkania odbyły się 18 i 19 
kwietnia, pierwsze w  Ze-
spole Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych w  Rojcy, 
drugie w  Centrum Kultury 
„Karolinka”.
W  pierwszej części spo-
tkań w  prezentacji multi-
medialnej przedstawiono 
mieszkańcom najważniej-
sze wykonane inwestycje. 
Omówiono też te, które 
dopiero będą realizowane, 
m.in. kolejny etap projek-
tu „Czysta rzeka Szarlejka”, 
budowa boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 2 czy zago-
spodarowanie dworca PKP 
w  Radzionkowie. W  dalszej 
części spotkania burmistrz 
zwrócił uwagę na proble-

my samorządów, związane 
z wydaniem rozporządzenia 
ministra finansów z 23 grud-
nia ubiegłego roku, które 
ograniczyło możliwości wy-
korzystywania finansowania 
inwestycji w postaci partner-
stwa publiczno–prywatnego 
czy płatności z odroczonym 
terminem. 
— Z partnerstwem publiczno-
prywatnym wiązano wielkie 
nadzieje rozwoju inwestycyj-
nego gmin. Zresztą w naszym 
mieście mieliśmy tego przykład 
– w ramach partnerstwa udało 
nam się przeprowadzić z suk-
cesem termomodernizację 
szkół. Niestety, teraz wszystkie 
planowane inwestycje w  ra-
mach partnerstwa publiczno-

prywatnego zostaną wstrzy-
mane. W  naszej gminie z  tej 
formuły chcieliśmy skorzystać 
m.in. przy budowie nowych 
mieszkań. Jednym pociągnię-
ciem pióra ministra zostało 
nam to uniemożliwione — 
mówił burmistrz Radzionko-
wa Gabriel Tobor.
Następnie przyszedł czas 
na zadawanie pytań. Miesz-
kańcy prosili m.in. o  częst-
sze patrole Straży Miejskiej, 
szczególnie przy Księżej Gó-
rze, gdzie notorycznie wy-
rzucane są nielegalnie śmie-
ci. Burmistrz zapowiedział 
ogrodzenie terenu ogrodu 
botanicznego, który powsta-
je na Księżej Górze. Pojawiły 
się też głosy o  dodatkowy 

monitoring, m.in. na ulicy 
Sadowej, gdzie często, jak 
przekonywali mieszkańcy, 
przesiaduje pijana młodzież. 
Jak zapewnił wiceburmistrz 
Krzysztof Kula, monitoring 
z roku na rok będzie w mie-
ście zwiększany tak, by 
mieszkańcy mogli czuć się 
w pełni bezpiecznie.
Jednak głównym tematem 
rozmów na obu spotkaniach 
była poprawa jakości usług 
medycznych w  mieście. 
Burmistrz zgłosił propozycję 
przekształcenia Samodziel-
nego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w  nie-
publiczny. Kwestią otwartą 
pozostaje forma przekształ-
cenia. Jak zapewniał Gabriel 
Tobor, jakakolwiek by ona 
nie była, to podstawowa 
opieka zdrowotna nadal po-
zostanie bezpłatna! Miesz-
kańcy dopytywali się też, 
czy i jakie zalety będą wyni-
kać z przekształcenia. 
— Zwiększy się przede 
wszystkim dostęp do opieki 
specjalistycznej. Nie będzie 
też takiej sytuacji, jak obec-
nie, że w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej nie mamy kon-
traktu na usługi dentystycz-
ne  — przekonywał Gabriel 
Tobor.
Mieszkańcy chcieli wiedzieć 
też, czy ZOZ nadal pozosta-
nie w  tym samym miejscu. 
Władze miasta planują zmia-
nę siedziby. W  przyszłości 
ZOZ mieścić się będzie za-
tem w ogródkach jordanow-
skich. Decyzję o  tym, czy 
radzionkowski ZOZ zosta-
nie przekształcony w zakład 
niepubliczny, podejmą nato-
miast radni.
Spotkania były formą konsul-
tacji z mieszkańcami. 

(ŁK)

Rozmawiali o przyszłości miasta

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich Górach dokonało szeregu zmian w ewidencji gruntów 
i budynków, które mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomo-
ści i podatku rolnego. W związku z decyzją powiatu Referat Podat-
ków i Opłat Lokalnych będzie sukcesywnie wzywał podatników do 
dokonywania korekt informacji w sprawie podatku od nieruchomości/
podatku rolnego.     
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609.655,70 zł to kwota, którą nasza gmi-
na pozyskała  z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na ogólnopolską 
promocję sześciu terenów inwestycyjnych 
znajdujących się na obszarze Radzionkowa. 
Pieniądze przeznaczone zostaną na działa-
nia promocyjne, które mają doprowadzić do 
wykreowania pozytywnego gospodarczego 
wizerunku Radzionkowa na tle innych miast 
i gmin regionu śląskiego. Wzrosnąć ma także 

rozpoznawalność naszego miasta wśród in-
westorów. Środki na promocję udało się już 
pozyskać naszej gminie po raz drugi. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłym roku miasto na kam-
panię promocyjną pozyskało 366.403,78 zł 
dofinansowania. W  efekcie prowadzonych 
działań (m.in. spot telewizyjny i  radiowy) 
udało się sprzedać cztery tereny inwestycyj-
ne za łączną wartość 3.321.569 zł.

(ŁK)

Kolejne pieniądze na promocję

 PODCZAS MARCO-
WEJ SESJI RADY MIASTA 
PRZEDSTAWIONO INFOR-
MACJĘ O  STANIE BEZPIE-
CZEŃSTWA NA TERENIE 
DZIAŁANIA KOMISARIATU 
POLICJI W  RADZIONKO-
WIE W  2010 ROKU. RAD-
NI WYSŁUCHALI TAKŻE 
ROCZNEGO SPRAWOZDA-
NIA Z DZIAŁALNOŚCI PAŃ-
STWOWEJ STRAŻY POŻAR-
NEJ W RADZIONKOWIE.

Z  raportu Policji wynika, że 
w 2010 roku nastąpił spadek 
ilości przestępstw w  prze-
stępczości ogólnej i  krymi-
nalnej, w  porównaniu do 
roku 2009. W 2010 roku po-
licjanci przeprowadzili 618 
interwencji – w  miejscach 
publicznych 411 interwencji, 
natomiast domowych – 207. 
Jeżeli chodzi o  stan bezpie-
czeństwa w  ruchu drogo-
wym, to uległ on w 2010 r. 
znacznej poprawie, przede 
wszystkim za sprawą mniej-
szej liczby wypadków.
Na utrzymanie porządku 
i  wyraźny spadek przestęp-
czości wpływ miała dobra 
współpraca Policji z samo-
rządem i  Strażą Miejską. 
Drugim ważnym czynnikiem 
pozwalającym na osiągnię-
cie uzyskanych wyników, 
była prowadzona w  sposób 
prawidłowy praca opera-
cyjno–dochodzeniowa po-
licjantów Zespołu Kryminal-
nego KP w  Radzionkowie 
oraz policjantów prewencji.
Jeżeli chodzi o  działalność 
Państwowej Straży Pożarnej 
w 2010 roku, to odnotowa-
no łącznie 275 interwencji, 
w tym 58 pożarów. Jednostki 
PSP interweniowały 10 razy 
w  ramach ratownictwa dro-
gowego. W  ubiegłym roku 
straż pożarna pięć razy prze-
prowadzała ćwiczenia na te-
renie Radzionkowa.

Opr. (ab)

W Radzionkowie 
jest bezpiecznie

Raporty o mieście

Pierwsze warsztaty rę-
kodzieła zrealizowane 
w  ramach Programu 

Aktywności Lokalnej dla 
osób niepełnosprawnych 
odbyły się 29 kwietnia 
w  Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w  Radzionkowie. 
Zajęcia są elementem pro-
jektu systemowego „Pro-
gram aktywnej integracji AS 
aktywni społecznie i zawo-
dowo w  gminie Radzion-
ków”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Projekt współfinansowany przez  Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
PO KL 2007-2013 – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej                                                                                                                           

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Warsztaty rękodzieła
dla osób niepełnosprawnych

Warsztaty rękodzieła obej-
mowały szkolenie z zakresu 
„decoupage’u”. Technika ta 
umożliwia stworzenie pięk-
nej i  oryginalnej dekoracji, 
która wygląda jak ręcznie 
malowana. Za jej pomocą 
można nadać indywidualny 
charakter niemal każdemu 
przedmiotowi z  naszego 
otoczenia, można w  szyb-
ki i  łatwy sposób efektow-
nie ozdobić przedmioty 
z  drewna, metalu, szkła, 
tkaniny, plastiku czy cera-
miki. Najprostsza technika 
ozdabiania przedmiotów 

polega na przyklejaniu na 
odpowiednio spreparowaną 
powierzchnię wzoru wycię-
tego z  papieru lub serwetki 
papierowej (technika serwet-
kowa). Uczestnicy w  trakcie 
zajęć wykonywali piękne 
obrazki techniką serwetkową 
oraz ozdabiali drewniane de-
seczki wybranym przez sie-
bie motywem. Prace uczest-
nicy mogli zabrać ze sobą do 
domu.

Dzięki tego typu zajęciom 
niepełnosprawni rozwijają 
swoją sprawność, uczą się 
precyzji i kształtują koordy-
nację wzrokowo-ruchową. 
Warsztaty te są doskonałym 
ćwiczeniem rąk. Rozwijają 
zdolności manualne uczest-
ników, precyzję ruchów, 
uwagę oraz wyobraźnię. 
Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Kolejne 
odbędą się w  październiku 
i listopadzie br. 
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Koncert dla mamy i taty w wykonaniu zespołów tańca nowoczesnego oraz pozo-
stałych uczestników zajęć prowadzonych w „Karolince”. Tym razem pod koniec 
czerwca wystąpią zespoły „Pasja”, „Mała Pasja”, „Bez Nazwy” oraz uczestnicy za-
jęć taneczno–ruchowych, baletu, tańca towarzyskiego oraz adepci nauki gry na 

instrumentach prowadzonych w Centrum Kultury „Karolinka” . 
Z jednej strony same koncerty zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, z drugiej coraz 
więcej dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach. Z myślą o rosnącej liczbie ojców i mam, 
którzy będą chcieli zobaczyć swoje pociechy organizujemy dwa koncerty.

Zapraszamy 18 i 19 czerwca (w sobotę i niedzielę) zawsze na godz. 17.00. 
Będzie to ten sam koncert, ale dzięki dwóm koncertom wszyscy chętni rodzice będą mieli 
szansę wejść na salę widowiskową, która liczy zaledwie...  500 miejsc. Bilety w cenie 10 zł.

Uczestnicy zajęć prowadzonych 
w  Centrum Kultury „Karolinka” 
zdobywają uznanie poza swo-
im matecznikiem. I  to cieszy 

niezmiernie. Otóż nasi młodzi, zdolni in-
strumentaliści z  klasy Marioli Lis i  Grze-
gorza Waloszczyka nie tylko uczest-
niczą w  konkursach organizowanych 
w  regionie, ale jeszcze zdobywają laury.  
Podczas III Bytom Keyboard Ton  Łukasz 
Ungier zajął pierwsze miejsce w  kategorii 
szkoły podstawowej. A podczas VII Wiosen-
nego Festiwalu Instrumentów Klawiszowych, 
zorganizowanego w Powiatowym Domu Kul-
tury w  Tarnowskich Górach, wyróżnionych 
laureatów o  rodowodzie „karolinkowym” 
było znacznie więcej.

Poniżej lista młodych, zdolnych:
– Łukasz Ungier (keyboard) – II miejsce 
w kat. klasy VI podstawówki i I gimnazjum

– Karol Dolibóg (pianino) – wyróżnienie 
w tej samej kategorii
– Patryk Zapała (keyboard) – udział bez 
miejsca w tejże kategorii
– Andrzej Mrowiec (pianino) – III miejsce 
w kat. klas IV–V
– Wiktoria Głowniak – (pianino) – II miejsce 
w kategorii II, III klasa SP
 
Zajęcia w  „Karolince” nie tylko stoją pod 
znakiem nauki gry na instrumentach. Warto 
tutaj wspomnieć o  udziale „karolinkowych” 
grup tanecznych w Gali Tanecznej w Tąpko-
wicach, która odbyła się 12 maja br.  Każda 
z grup zdobywała gromki aplauz publiczno-
ści i sympatię innych uczestników gali. 
Czyli, ujmując sprawę w jednym zdaniu, war-
to chodzić do Centrum Kultury „Karolinka”. 
Jest tu jakaś siła. 

„Legenda o duchu kopalni” jest 
niezależnym filmem krótkome-
trażowym, zrealizowanym przez 
ekipę filmową BOX Pictrures. 
Film powstał na podstawie ślą-
skiej legendy o Skarbniku. Opo-
wiada o losach młodego chłop-
ca imieniem Jorguś, który dzięki 
pomocy dobrego ducha zara-
bia kilka groszy na utrzymanie 
rodziny. Film prezentuje stare 
i  trochę już dzisiaj zapomniane 
wartości jak uczciwość, spra-
wiedliwość czy wiara. 
 
W  Centrum Kultury „Karolin-
ka” 8 czerwca, odbędą się trzy 
projekcje filmu: 9.00, 10.00 
oraz 11.00. 

Grupy zorganizowane pro-
simy o  wcześniejszy kontakt 
z  Impresariatem ośrodka.  
Wstęp na projekcję jest wolny. 

Kino Karolinka zaprasza 
16  czerwca o godz. 19. 30 na 
kolejną odsłonę cyklu „Czwart-
kowy seans”. Tym razem bę-
dzie to produkcja Wiesława 
Saniewskiego „Wygrany”.

Oliver (Szajda), młody amery-
kański pianista polskiego pocho-
dzenia, nie wytrzymując presji 
matki i wyrachowanego agenta, 
po rozstaniu z żoną przyjeżdża 
do Polski, gdzie zrywa euro-
pejskie tournee. Traci wszyst-
ko: miłość, uznanie i  świetnie 
zapowiadającą się karierę. Ma 
przy tym do spłacenia olbrzy-
mi dług. W  hotelowym barze 
spotyka Franka (Janusz Gajos), 
byłego profesora matematyki, 
namiętnego gracza i  znawcę 
wyścigów konnych. Dzięki nie-
mu poznaje Kornelię (Marta 
Żmuda-Trzebiatowska), pięk-
ną, nieco tajemniczą kobietę, 
która staje mu się coraz bliższa. 
Bilety 10 zł.

Legenda
o duchu kopalni 

Wygrany

Dla Mamy i Taty koncert 
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Początek to pierwszy spektakl przygotowywany 
w ramach cyklu przedstawień pod wspólną nazwą 
„Biblijny Teatr Dziecięcy”. Projekt ma za zadanie za-
poznać najmłodszego widza z biblijnymi treściami, 

niezmiennie obecnymi i aktualnymi w europejskiej kulturze. 
 
„Początek” opowiada biblijną historię opisaną w  pierw-
szych rozdziałach Księgi Rodzaju: stworzenie świa-
ta, grzech pierwszych ludzi, zesłanie potopu, wresz-
cie cudowne ocalenie ludzi i  zwierząt w  arce Noego. 
Mimo poważnego tematu, spektakl jest pogodny, uśmiech-
nięty, lekki i  barwny. Jest w  nim miejsce na elementy te-
atru lalkowego, trików „magicznych”, improwizacji z  wi-
dzami – „Początek” to spektakl w  dużej mierze kreowany 
przez dzieci, zaproszone do współtworzenia opowia-
danej historii. To także spektakl muzyczny – obok dia-
logów i  gagów teatralną narrację prowadzą autorskie 
piosenki, śpiewane do wykonywanej na żywo muzyki. 
 
Przedstawienie, będąc adresowane do młodszych dzie-
ci, jednocześnie zostało pomyślane jako spektakl fami-
lijny. Wiele tekstów i  aluzji skierowanych jest wprost do 
dorosłego widza – jednocześnie nie zakłócając klarow-
nego odbioru dzieła najmłodszym. Twórcy „Początku” 
liczą na to, że dorośli będą się nie mniej dobrze bawili na 
spektaklu niż ich podopieczni. I  że także ich udziałem 
stanie się parę autentycznych doświadczeń i  wzruszeń. 
Ponadto będąc przedstawieniem dla dzieci. Autorzy spektaklu 
starali się je zrealizować „bez taryfy ulgowej”. To w pełni auto-
nomiczne, sceniczne dzieło, posługujące się bogatym językiem 
teatralnym, pełne podtekstów, wielopłaszczyznowe, próbują-
ce na nowo czytać biblijną historię. Najmłodszy widz z pewno-
ścią nie „upupia” poważnych treści – wręcz przeciwnie: próba 
zobaczenia biblijnego przekazu przez wrażliwość i wyobraź-
nię dziecka pozwala w zupełnie nowej perspektywie doświad-
czyć znanych skądinąd treści. Konwencja zabawy, spontanicz-
nej kreacji, żartu, slapstiku i groteski pomaga świeżo spojrzeć 
na teksty, traktowane często zbyt śmiertelnie poważnie. 
 
Spektakl trwa około 70 minut.
Centrum Kultury „Karolinka” zaprasza 15 czerwca 
o godz. 10.00. Adresaci spektaklu: przedszkola (dzieci w wie-
ku 5–6 lat), szkoły podstawowe (klasy I–III). 
scenariusz, reżyseria: Mariusz Kozubek
muzyka: Marcin Dzwonowski
kostiumy: Marek Stecko
scenografia: Teatr A 
choreografia: Teatr A
obsada:
Małgorzata Grund, Magdalena Kocur, Grażyna Styś, Mar-
cin Dzwonowski, Leszek Styś

Grupy zorganizowane proszone są o kontakt z Impresariatem 
Centrum Kultury „Karolinka”. 

Andrzej Styrna urodził się w 1962 roku w Bytomiu.
Od najmłodszych lat wyrażał swoje myśli 
i  uczucia poprzez sztukę. Najpierw prze-
lewając je na papier – rysując, następnie na 

płótno – malując obrazy w niepowtarzalnym klimacie 
i ujmującej kolorystyce. Dzisiaj tworzy używając tech-
nik tradycyjnych, w  nurcie i  kierunku surrealistycz-
nym, gdzie odrywa się od rzeczywistości i  burzy lo-
giczny porządek. Inspiracje czerpie zarówno ze świata 
snów, jak i  ze  świata realnego, z  tego, co go otacza 
– ludzi, zjawisk, zdarzeń, krajobrazów. Jego malarstwo 
stwarza niezapomnianą aurę wizualno-mentalnego 
katharsis, jest energetyczne, emanujące nastrojami, 
niepokojące...
 
Po pierwszych udanych wystawach zbiorowych oraz 
indywidualnych – autorskich dzielił pasję z pracą zawo-
dową – z sukcesem budując sieć jednej z największych 
firm odzieżowych na rynku.
Dusza artysty szarpana brakiem regularnego two-
rzenia wygrała jednak i  w  2006 roku otworzył nową 
pracownię i  rozpoczął intensywną pracę artystyczną. 
W 2008  roku zorganizował wernisaż w Hotelu Holli-
day Inn w  galerii D’Art w  Warszawie, odnosząc suk-
ces i  tym samym rozpoczynając nowy etap w  swojej 
twórczości. Następnie odbyło się szereg wystaw, m.in. 
w Katowicach, Bytomiu, Krakowie i Białymstoku. Wy-
stawy artysty gromadzą wielu zwolenników wyszuka-
nej sztuki, która przenosi w  inny świat. Ten świat to 
– jak sam mówi – jego azyl, jego wizja zła i dobra, łez 
czy śmiechu. Nabywcami prac są często ludzie sztuki, 
kultury czy polityki, a prace wiszą w prywatnych gale-
riach w kraju i za granicą.

Galeria „MOZAIKA” zaprasza 3 czerwca o godz. 18.00 
na otwarcie wystawy prac Andrzeja Styrny. Wstęp 
na wystawę jest wolny. Ekspozycja będzie dostępna 
w galerii „Mozaika” do 17 czerwca.

Przedstawienie „Zew uczuć” zostało przygotowane 
przez wychowanków Zespołu Dziennych Ośrod-
ków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-

nosprawnej w Radzionkowie. W spektaklu mowa o ukry-
tych uczuciach, pragnieniach, bliskości drugiej osoby, 
a także akceptacji osób funkcjonujących inaczej.
Przedstawienie powstało we współpracy ze Śląskim Teatrem 
Tańca w Bytomiu (koordynator Beata Grzelak-Szweda).
Centrum Kultury „Karolinka” zaprasza 15 czerw-
ca o godz. 11.30.
Adresat: szkoły podstawowe (klasy IV) 
Grupy zorganizowane proszone są o kontakt z Impresaria-
tem Centrum Kultury „Karolinka”. 

Początek 
Zapraszamy na spektakl

Krzyk duszy 
Wystawa

Zew uczuć 
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 OKRES WCZESNOSZKOLNY JEST BARDZO DOBRYM 
MOMENTEM NA ROZPOCZĘCIE EDUKACJI EKOLOGICZ-
NEJ. WIEDZĄ O TYM NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY.

Z  okazji Światowego Dnia Ziemi Barbara Zdebel i  Ewa 
Biskup zorganizowały w  świerklanieckim parku akcję za-
wieszania budek lęgowych dla ptaków, wykonanych przez 
rodziców uczniów kl. II a. Głównym celem akcji było stwo-
rzenie nowych miejsc lęgowych dla ptaków. Dzieci chęt-
nie wysłuchały ciekawostek na temat ptaków, a  następnie 
z dużym zaangażowaniem pomagały w zawieszaniu budek 
lęgowych.
6 maja odbyło się spotkanie klas VI z przedstawicielami Ro-
dzin Katyńskich z Tarnowskich Gór. Inicjatorką tego pomysłu 
była  J. Czech. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania au-
tentycznych wspomnień oraz obejrzenia pamiątek przywie-
zionych przez gości. Była to prawdziwa lekcja historii.
Kolejnym ważnym wydarzeniem był finał międzyszkolnego 
konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych „Elisabethanki”, 
który odbył się 10 maja. W  tym roku była to trzecia edy-
cja tego popularnego wśród uczniów konkursu. Poziom klas 
czwartych wygrała klasa 4b z SP2, na poziomie klas piątych 
wygrała drużyna klasy 5b z SP2, na poziomie klas szóstych 
wygrali reprezentanci klasy 6a z  SP2. W  konkursie brały 
udział szkoły SP1, SP2 oraz Zespół Szkół Specjalnych. Orga-
nizatorzy Sandra Nowicka-Nowak oraz Adam Staś zapra-
szają na kolejną edycję już za rok!
Uczniowie naszej szkoły już od 6 lat biorą udział w turnie-
jach szachowych Tarnogórskiej Szachowej Ligi Szkolnej, 
odnosząc liczne sukcesy na szczeblu powiatu i gminy. Na-
szą szkołę reprezentują: K. Stefan, B. Stefan, D. Łukasik, 
W.  Świerc, A. Wolszleger, K. Krajnik, Sz. Badura, M. Pie-
tryga. 12 maja odbył się ostatni etap i rozstrzygnięcie kon-
kursu. O wynikach poinformujemy wkrótce.

Informacje zebrała Grażyna Brewko

Dwójka na szóstkę
PISZĄ DO KURIERA

16 kwietnia w Radzionkowie odbyły się Rodzinne Eko-
porządki. Stowarzyszenie Zielona Ziemia zorganizo-

wało je już po raz ósmy we współpracy z Urzędem Miasta 
Radzionków. Od 2004 roku w  ich ramach dzieci i  mło-
dzież porządkowała obejścia szkół i przedszkoli oraz  sa-
dziła drzewa i krzewy. Posadziliśmy razem już 3000 drzew. 
Od 2009 roku jednak najważniejsza stała się edukacja 
ekologiczna i  propagowanie racjonalnych sposobów po-
stępowania z  odpadami. Rozdajemy ulotki oraz wymie-
niamy odpady problemowe na sadzonki roślin pod hasłem 
„Pozbądź się śmieci, chroń środowisko”. W  tegorocznych 
„porządkach” zebrano 180 kg baterii, 6 ton sprzętu elek-
trycznego oraz ok. 100 szt. zużytych świetlówek i żarówek 
energooszczędnych. Wśród zebranego w tym roku sprzętu 
65% odpadów stanowiły telewizory i sprzęt komputerowy, 
a 30% drobny sprzęt – maszynki, lokówki, odkurzacze itp.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują sponsorom te-
gorocznej akcji. Do grona naszych partnerów należy dołą-
czyć też firmę Bioerg z Dąbrowy Górniczej, która przeka-
zała biodegradowalne torby do pakowania roślin, a  także 
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska UM Radzion-
ków: Zuzannę Senkałę, Ewę Łabno i Michała Gwoździa. 
Dziękujemy nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół Pod-
stawowo–Gimnazjalnych za uporządkowanie terenu Rojcy 
oraz wszystkim zaangażowanym członkom Stowarzyszenia 
„Zielona Ziemia”.

Teresa Bryś-Szczygieł

Rodzinne ekoporządki

FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajdu-
je się obiekt widoczny na fotografii.
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: ku-
rier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby cze-
kają torby z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU 

Przedstawiony na zdjęciu element dekoracyjny 
znajduje się na bramie wjazdowej na terenie byłej 
jednostki wojskowej przy ulicy Knosały.
Nagrody otrzymują: Elzbieta Kulej oraz osoba, 
która wysłała odpowiedź z adresu mailowego pa-
wel_bruckner@poczta.onet.pl. Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Urzędu 
Miasta Radzionków, pok. nr 13. 
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GDZIE SIĘ LECZYĆ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OKULAP
41-922 Radzionków, ul. Gen.W.Sikorskiego 7a
tel: 32/ 289-41-67, www.okulap.pl
e-mail: przychodnia@okulap.pl

  Rejestracja:
  pn 9.00 – 18.00
  wt 9.00 – 16.00
  śr 9.00 – 18.00
  czw 9.00 – 17.00
  pt 11.00 – 17.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OKULAP” po-
wstał w 2002 roku w Radzionkowie. Od 2009 roku możemy 
Państwa zaprosić do nowego, nowocześnie wyposażonego 
budynku spełniającego wszystkie wymogi nowoczesnej pla-
cówki opieki zdrowotnej. 
Od samego początku świadczymy usługi medyczne zakon-
traktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
porady prywatne. W naszych poradniach pracują lekarze 
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, pracujący rów-
nież w renomowanych oddziałach szpitalnych. Dzięki temu 
opieka nad naszymi pacjentami obejmuje zarówno diagno-
stykę i leczenie w warunkach ambulatoryjnych, jak i możli-
wość kontynuacji w warunkach szpitalnych. 

Świadczymy usługi w zakresie:
Poradni Leczenia Wad Postawy i Poradni Ortopedycznej
lek. Wojciech Jurecki
Poradni Chirurgicznej
lek. Andrzej Grzela, lek. Przemysław Michalski                                                              
(profilaktyka, diagnostyka i  leczenie chorób tarczycy, piersi, 
odbytu, USG z opisem, biopsja)                                                              
Poradni Okulistycznej
lek. Karolina Grochowicz,
dr n.med. Wojciech Jędrzejewski,                                                   
dr n.med. Agata Plech, lek. Katarzyna Trompeta
Poradni Neurologicznej
lek. Urszula Borek, lek. Anna Blaszkowska
Poradni Laryngologicznej
lek. Beata Stefańska, lek. Jerzy Ścisło
Poradni Rehabilitacyjnej
lek. Anna Blaszkowska
Poradni Medycyny Pracy
lek. Beata Godlewska
Zakładu Rehabilitacji
mgr Agnieszka Polak, technik fizjoterapii Beata Walczuch
• kinezyterapia,
• masaż,
• leczenie zespołów bólowych kręgosłupa,
• fizykoterapia: elektroterapia (prądy diadynamiczne (Ber-
narda), prądy interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, 
elektrostymulacja),  światłolecznictwo (Lampa sollux, lampa 
UV),   laseroterapia,   magnetoterapia,   ultradźwięki. 

Serdecznie zapraszamy do naszych Poradni
www.okulap.pl

      Lek. 
Katarzyna Trompeta

Informujemy przedsiębiorców, że od 1 lipca 2011 r. two-
rzy się Centralną Ewidencję i  Informację o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra wła-
ściwego do spraw gospodarki. Ewidencja nadal pozostaje 
jawna, a art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) 
stanowi:
„Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są praw-
dziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodne z wnio-
skiem lub bez wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może 
zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w  dobrej 
wierze, zarzutom, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po 
powzięciu informacji o  tym wpisie zaniedbała wystąpić 
niezwłocznie z  wnioskiem o  sprostowanie, uzupełnienie 
lub wykreślenie wpisu.”
W związku z powyższym uprzejmie zachęcamy przedsię-
biorców do sprawdzenia swoich wpisów i  uzupełnienia 
ewentualnych braków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 
(32) 3887112.

Przedsiębiorco, sprawdź swój wpis

Wykładem Anny Zawiejskiej pt. „Możliwości praw-
ne udziału społeczeństwa w procesie inwestycyj-
nym” zakończył się 19 maja rok akademicki Aka-

demii Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie. Prelegentka to 
długoletni pracownik administracji państwowej w Urzędzie 
Wojewódzkim w  Katowicach oraz praktyk w  uzyskiwaniu 
pozwoleń zintegrowanych największych obiektów przemy-
słowych Województwa Śląskiego. W niezwykle przystępny 
sposób wprowadziła zebranych w możliwości prawne udzia-
łu społeczeństwa i organizacji pozarządowych w postępo-
waniach administracyjnych o uzgodnienie warunków ochro-
ny środowiska budowanych obiektów przemysłowych oraz 
interpretacje ważnych dla mieszkańców zapisów lokalnego 
prawa miejscowego.
W spotkaniu udział wzięli prof. nzw. dr hab. Andrzej Misio-
łek wiceprezydent Piekar Śląskich Zenon Przywara oraz na-
uczyciele z całego województwa, przedstawiciele samorzą-
dów i  organizacji pozarządowych, urzędnicy i mieszkańcy 
naszego regionu. Mecenasem wykładów jest Urząd Miasta 
w Radzionkowie.

Akademia Edukacji
Ekologicznej

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informacji 
o  swojej działalności, planach i  zamierzeniach. Jednocze-

śnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być dłuższe 
niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Kolejny numer 
„Kuriera” ukaże się w pierwszej  połowie sierpnia. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Ra-
dzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie 
do 15 lipca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nade-
słanych tekstów. 

NAPISZ DO KURIERA

Kontynuujemy cykl publikacji, w których prezentujemy 
oferty zlokalizowanych na terenie miasta zakładów opieki 
zdrowotnej.  
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PISZĄ DO KURIERA

Coraz większymi krokami zbliżał się maj. 29 kwiet-
nia odbyło się bardzo uroczyste rozdanie świadectw 
szkolnych, z których każdy był dumny, lecz „schody” 

dopiero miały się zacząć. Rozpoczął się długi weekend, a po 
nim nastąpiły nieco stresujące dni dla części uczniów którzy 
odebrali swe świadectwa. 4 maja – pierwszy dzień „być, albo 
nie być”. Według większości matura z  języka polskiego oka-
zała się prosta a  tematy w miarę przystępne, w  szczególno-
ści „Granica” Zofii Nałkowskiej, lecz najgorsze miało dopiero 
nadejść – zwłaszcza dla humanistów: matematyka. Tak, to 
właśnie ona przysporzyła niektórym dużo problemów przez 
ostatnie 3 lata, a teraz każdy musiał jej stawić czoła. Okazało 
się, że pewne obawy nie były nieuzasadnione, śmiało moż-
na sobie powiedzieć, że w  tym roku matematyka była nieco 
trudniejsza od zeszłorocznej i  to jej maturzyści obawiali się 
najbardziej. To właśnie na jej wyniki czekali z największą nie-
cierpliwością, choć biorąc pod uwagę poziom jej nauczania 
– nadzieje były wielkie. Cały stres i zdenerwowanie po egza-
minie z matematyki rozwiał test z  języka angielskiego, który 
okazał się prostym i przyjemnym dla większości. 
Podsumowując można powiedzieć, że tegoroczna matura 
była zróżnicowana, ale miejmy nadzieję, że każdy, kto do niej 
przystąpił i zmierzył się z nią, dając z siebie wszystko, zdał ją 
na wymarzony procent, który pozwoli mu dostać się na wy-
brany kierunek studiów. 
W końcu trzy lata w naszym ogólniaku dało nam solidną por-
cję wiedzy i umiejętności.

Karol Majewski 
LO Radzionków

Matura, matura...

Drugiego maja w  Katowicach przy pomniku upamięt-
niającym powstania śląskie tzw. „skrzydłach” odby-
ły się uroczyste obchody 90. rocznicy trzeciego po-

wstania śląskiego. Obchodom rocznicowym pod Pomnikiem 
Powstańców towarzyszył apel pamięci, składanie wieńców, 
przemarsz wojska i salwy honorowe. Dodatkową atrakcją była 
inscenizacja bitwy, jaka mogła mieć miejsce 90 lat temu na te-
renach przyległych do Katowic. Przygotowali ją  młodzi miło-
śnicy militariów ubrani w historyczne mundury sprowadzone 
z Poznania i wyposażeni w broń i ślepą amunicję z Łódzkiego 
Centrum Filmowego.
Jednym z  punktów programu było wręczenie nagród laure-
atom konkursu pod patronatem wojewody śląskiego i  ślą-
skiego kuratora oświaty. Konkurs dotyczył szeroko rozumia-
nej tematyki powstań i  plebiscytu. I miejsca nie przyznano, 
II zajęła uczennica radzionkowskiego ogólniaka Magdalena 
Glanc z  kl. 2 c. Magda napisała pracę dotyczącą przebiegu 
powstań i  plebiscytu na terenie Radzionkowa. W pracy ko-
rzystała z materiałów źródłowych: archiwum radzionkowskiej 
Polskiej Organizacji Wojskowej, ówczesnej prasy, niemieckiej 
części kroniki szkoły w Rojcy.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Magdalena zajęła pierw-
sze miejsce w kuratoryjnym konkursie na szczeblu wojewódz-
kim. Napisała wówczas pracę dotyczącą wojny polsko–bol-
szewickiej 1920 roku widzianej z  perspektyw prasy śląskiej 
z tego okresu, głównie satyrycznego czasopisma „Kocynder”. 
Prace naszej licealistki mają charakter badawczy, a  nie od-
twórczy, gdyż korzysta ona głównie z materiałów źródłowych 
pochodzących z danej epoki.

Sukces naszej
licealistki
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UCHWAŁY RADY MIASTA

INFORMACJA 
Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku na VII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr VII/47/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011 – 2026;
2. Uchwałę Nr VII/48/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr VII/49/2011 w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku;
4. Uchwałę Nr VII/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
5. Uchwałę Nr VII/51/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
6. Uchwałę Nr VII/52/2011 w  sprawie opłat za świadczenia w  przedszkolach publicznych prowadzonych przez  Miasto 
Radzionków;
7. Uchwałę Nr VII/53/2011 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów za wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
8. Uchwałę Nr VII/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie oznaczenia nazwy Radzionków;
9. Uchwałę Nr VII/55/2011 w sprawie wsparcia kandydatury miasta Katowic 
w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 

Sekretarz Miasta 
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 05 maja 2011 roku na VIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr VIII/56/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/53/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2011 
roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów za wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
2. Uchwałę Nr VIII/57/2011 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych 
stypendiów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 

Sekretarz Miasta 
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 26 maja 2011 roku na IX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr IX/58/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2;
2. Uchwałę Nr IX/59/2011 w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4;
3. Uchwałę Nr IX/60/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Radzionkowie, ul. Kużaja 19;
4. Uchwałę Nr IX/61/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011 – 2026;
5. Uchwałę Nr IX/62/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
6. Uchwałę Nr IX/63/2011 w sprawie stanowiska w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie au-
tostrad płatnych;
7. Uchwałę Nr IX/64/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
8. Uchwałę Nr IX/65/2011 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komu-
nikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego zlokalizowanych na liniach 
komunikacyjnych na obszarze miasta Radzionków;
9. Uchwałę Nr IX/66/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie;
10. Uchwałę Nr IX/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011 – 2026;
11. Uchwałę Nr IX/68/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków  na 2011 r. 
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 

Sekretarz Miasta 
mgr inż. Rudolf Sobczyk



Kurier Radzionkowski3 (44) maj – czerwiec 201114

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W ramach akcji „Polska Biega” 13 maja na Księżej 
Górze zorganizowano Sztafetowe Biegi Przełajo-
we o Puchar Burmistrza, w których wzięło udział 

sześć szkół. W kategorii szkoły podstawowe zwyciężyła SP 
1, na drugim miejscu znalazł się Zespół Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych, a na trzecim SP 2. Wśród szkół gimnazjal-
nych najlepsze okazało się Gimnazjum nr 4 z Bytomia. Na 
drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio Gim-
nazjum z Radzionkowa i z Rojcy.

 AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W  KOLARSTWIE 
GÓRSKIM FAMILY CUP 2011 TO CYKL 19 IMPREZ KOLAR-
SKICH BĘDĄCYCH ELIMINACJAMI REGIONALNYMI. JAK CO 
ROKU, ROZGRYWANE SĄ EDYCJE NIEMAL W CAŁEJ POLSCE, 
A FINAŁ – PO RAZ KOLEJNY – ODBĘDZIE SIĘ W KIELCACH.

14 maja odbyły się kolejne eliminacje XVI Amatorskich Mi-
strzostw Polski w  Kolarstwie Górskim Family Cup 2011. Tym 
razem były to Mistrzostwa Śląska w Radzionkowie. Organiza-
torem regionalnym był radzionkowski MOSiR. Piękna pogoda 
i profesjonalnie przygotowane trasy i oprawa zawodów sprawi-
ły, że w zawodach na Księżej Górze wystartowało 141 uczest-
ników i  jest to tegoroczny rekord frekwencji w  eliminacjach 
kolarstwa górskiego Family Cup 2011. Na zawody na Księżej 
Górze dotarli nie tylko zawodnicy z  województwa śląskiego, 
ale również innych regionów. Uczestnicy startowali w 14 kate-
goriach: 5  kobiecych i 9 męskich. Najlepsi zostali nagrodzeni 
pucharami, które wręczył burmistrz Radzionkowa, natomiast 
dla każdego uczestnika wyścigu MOSiR przygotował dyplomy 
i poczęstunek. Radzionkowski MOSiR dziękuje wszystkim, któ-
rzy wsparli organizację zawodów, w szczególności: Urzędowi 
Miasta, sponsorom – Firmom Bike Atelier z Gliwic i RB Rowerek 
z  Bytomia, sędziom, ratownikowi medycznemu, straży miej-
skiej oraz restauracji „Figaro” za smaczny posiłek.

Kolarskie wyczyny

W sobotę, 7 maja, w hali radzionkowskiego MOSiR-u ro-
zegrano VI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Termomana, 
którego sponsorem, jak co roku, była radzionkowska 

Firma Termoizolacyjna „Termoman”. W tym roku rozgrywki odby-
wały się w nowo wybudowanej hali sportowej w Radzionkowie, 
równocześnie na trzech boiskach. Dzięki temu w turnieju mogło 
wziąć udział więcej drużyn, a kibice mogli wybierać między trze-
ma równolegle rozgrywanymi meczami. Chętnych do udziału było 
jednak tak wielu, że trzeba było przeprowadzić eliminacje do tur-
nieju głównego. Po 7 godzinach zaciętej rywalizacji najlepsza oka-
zała się drużyna „jasnozielonych – Pronetbud” z Piekar Śląskich, 
drugie miejsce zajęła drużyna „Niebieskich – El Gos” z Bytomia, 
natomiast trzecie miejsce zdobył debiutant „Czerwoni” z Lasowic. 
Atrakcją turnieju był również rozegrany po raz pierwszy konkurs 
ataku czyli – „wbijania gwoździa”. Najefektowniejszego gwoździa 
„wbił” Radosław Szymczyk, drugie miejsce zajął Mateusz Zrałek, 
a  trzecie Piotr Sztok. Relację, nie tylko zdjęciową, ale również 
krótki film z  turnieju można zobaczyć na stronie www.mosir.ra-
dzionkow.pl

Niech młodzi się uczą! Entuzjazm, radość i ogromne za-
angażowanie dominowały podczas zawodów spraw-
nościowych zorganizowanych dla emerytów 16 maja 

na hali MOSiR-u. Do boju stanęły reprezentacje emerytów 
z Rojcy i Radzionkowa. Średnia wieku to 70 lat, najstarsi za-
wodnicy mieli po 81 lat. Gratulujemy dobrej kondycji i życzy-
my dużo zdrowia! Fotorelację z wydarzenia można zobaczyć 
na stronie internetowej MOSiR-u.

VI Turniej Termomana

Seniorzy mają formę

Biegi przełajowe
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SPORT

Aż 60 zawodników karate z  20 klubów całej Pol-
ski wzięło udział w  Mistrzostwach Polski Senio-

rów i  Juniorów Polskiej Federacji Kyokushin-kan, które 
16   kwietnia odbyły się w hali sportowej MOSiR w Ra-
dzionkowie. Zawody rozegrane zostały w  dziesięciu ka-
tegoriach. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr 
Mamla z Mysłowic. Sędzią głównym był Bogusław Jere-
micz. Dodajmy, że patronat honorowy nad imprezą objął 
burmistrz miasta Radzionków Gabriel Tobor. Mistrzostwa 
Polski zorganizowali: Śląski Klub Karate Kyokushin-kan, 
Mysłowicki Klub Karate, Polska Federacja Kyokushin-kan 
Karate-do. 

Mistrzowskie karate
seniorów

MKS SOKÓŁ Radzionków

 OFICJALNIE TRWAJĄCY JESZCZE SEZON SIATKARSKI 
UPŁYNIE Z KOŃCEM CZERWCA, JEDNAK NASZE DRUŻY-
NY (3 LIGA I JUNIORKI) SWOJE ZMAGANIA LIGOWE ZA-
KOŃCZYŁY JUŻ W MARCU.

Ostateczna kolejność zespołów rywalizujących w  sezonie 
2010/2011, w 3-ciej lidze siatkówki kobiet:
1 STS Victoria Lubliniec
2 MOSM Tychy
3 MKS „Zorza” Wodzisław Śląski
4 BKS Aluprof Bielsko-Biała 2
5 KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice
6 MKS Sokół Radzionków
7 MKS Dąbrowa Górnicza 2
8 MKS Czechowice-Dziedzice
9 SMS PZPS Sosnowiec
10 AZS KU Akad. Techn.-Hum. w Bielsku-Białej
11 UKS Dębowianka Dębowiec
12 KPKS Halemba
13 Silesia Volley 3 Mysłowice/Chorzów
14 MCKS Czeladź
15 UKS „ISKRA” Kamieniec
16 MOSiR Polonia Łaziska Górne
Najlepszy zespół trzecioligowy grupy śląskiej, STS Victoria 
Lubliniec, do końca walczył o awans do grona drugoligow-
ców, jednak w decydującym starciu, u siebie 30 kwietnia br. 
przegrał baraż z SMS Opole 1:3 i przyszły sezon ponownie 
zagra w 3 lidze grupy śląskiej. Wszystko, co udało się osią-
gnąć w  tym sezonie, to owoc ciężkiej pracy, poświęcenia, 
zaangażowania, wielu treningów, wyrzeczeń i zdrowia. Dru-
żyna to jedna całość powiązana ze sobą tym, że wszyscy 
robią to, co lubią. Czasami brakuje zapału i energii do dzia-
łania, ale wola zwycięstwa jest tak wielka, że dodaje skrzy-
deł, by zmierzyć się z przeciwnościami. Siatkówka to wielka 
pasja, jak również skrawek życia, który odgrywa rolę w co-
dzienności, dlatego by tę codzienność urozmaicić, stworzy-
liśmy dla najmłodszych możliwość spełniania swoich dążeń 
i pasji. W lutym br. ogłosiliśmy nabór dziewczynek do sekcji 
siatkówki. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, na pierwsze 
spotkanie zgłosiło się ponad 40 dziewczynek w różnym wie-
ku i nie tylko z Radzionkowa. Obecnie tworzą dwie grupy 
szkoleniowe prowadzone przez trenerów Aleksandrę Mu-
sioł i Aleksandrę Gałęziok. Zapał, poświęcenie i  emocje, 
szczególnie tych najmłodszych, bardzo udzielają się trener-
kom, mobilizując je do opracowywania coraz ciekawszych 
treningów.
Seniorki i  juniorki po zakończeniu rozgrywek i po krótkiej 
przerwie, obecnie są na etapie roztrenowania i wzmacniania 
swoich składów na następny sezon 2011/2012, którego roz-
grywki w wykonaniu MKS Sokół Radzionków będą toczyć 
się już w nowej hali MOSiR w Radzionkowie.
Pierwsza konfrontacja w nowych warunkach i z zaproszony-
mi drużynami innych klubów odbędzie się już 12 czerwca br. 
podczas corocznych obchodów Dni Radzionkowa. W tym 
dniu swoje umiejętności zaprezentują obydwie nasze druży-

ny, uczestnicząc w Turnieju Siatkówki Kobiet Q&S Computer 
Soft Cup pod patronatem burmistrza Radzionkowa. W Tur-
nieju rywalizować będzie 6 drużyn podzielonych na dwie 
grupy. Zmagania rozpoczynamy o godz. 14.00, a mecz fina-
łowy przewidziany jest na godz. 18.30. Wszystkich sympaty-
ków siatkówki, szczególnie w żeńskim wydaniu, SERDECZ-
NIE ZAPRASZAMY! Więcej szczegółów można przeczytać 
na stronie internetowej Klubu – www.sokol.radzionkow.pl.

(BG)

Piłka w grze
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Już po raz czwarty w  radzionkowskim Klubie Jeździeckim 
„Lider” odbyły się Międzynarodowe Zawody Jeździeckie 
w Radzionkowie CDI w Ujeżdżeniu. W dniach 29 kwietnia 

– 1 maja o tytuł najlepszego zawodnika w kilku kategoriach wal-
czyli zawodnicy aż z piętnastu państw,  m.in. Szwecji, Włoch, 
Rosji i Francji. W kategorii młodych jeźdźców zwyciężył Mate-
usz Cichoń, który zaprezentował się na dwóch koniach Elder-
manie i Furst Donnerhallu. Utalentowany jeździec zdobył tym 
samym dwie kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. Dobrze zapre-
zentowali się też inni zawodnicy radzionkowskiego klubu: Filip 
Kowalski zdobył dwie kwalifikacje na ME, Zuzanna Chmiel za-
liczyła całkiem udany debiut na zawodach międzynarodowych, 
a Tomasz Kowalski korzystnie zaprezentował się w konkursie 
Grand Prix, co dobrze wróży na przyszłość. Szczegółowe wyniki 
turnieju można znaleźć na stronie: cdi.radzionkow.pl

Prestiżowe Zawody Jeździeckie

12 maja w Tarnogórskim Centrum Kultury odbył się finałowy turniej V edycji 
Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego.

Do turnieju zgłosiło się 18 uczniów z czterech szkół. Turniej składał się z 5 rund 
z czasem gry 15 minut na każdego zawodnika. Ze względu na inne imprezy szkol-
ne, tym razem szachistów było nieco mniej niż zwykle.
Turniej przebiegał bardzo sprawnie, w czym zasługa organizatorów i opiekunów 
poszczególnych grup. Najlepszy wynik tym razem uzyskali Magda Kotula i Jakub 
Lizak, gromadząc po 4½ pkt z 5 partii. Kolejne miejsca zajęli: Michał Kulikowski, 
Wiktoria Grzesiek po 4 pkt, Seweryn Żak, Krzysztof Grzesiek, Tomasz Binkow-
ski, Marek Żaczek, Arnold Wolszleger po 3 pkt.
Wielką konkurencją dla najlepszych szachistów były dziewczyny, bo osiągnęły 
w klasyfikacji indywidualnej znakomite wyniki – ponad 12 pkt. Widać duży pro-
gres, ale to był dla niektórych ostatni turniej, bo w przyszłym roku przejdą już do 
innej grupy szachistów z gimnazjum.
Drużynowo cały cykl wygrała Szkoła Podstawowa nr 13 ze Strzybnicy, która 
zgromadziła 42½ pkt i wyprzedziła Szkołę nr 3 z Tarnowskich Gór z dorobkiem 
38½  pkt, trzecie miejsce Szkoła nr 1 z Radzionkowa 30½ pkt i Szkoła nr 2 z Ra-
dzionkowa 29½ pkt. Komplet wyników znajduje się na stronie karolinka.art.pl 
i mosir.radzionkow.pl

Finał V edycji ligi najmłodszych szachistów

Indywidualnie w grupie chłopców naj-
lepsi byli:
1. Jakub Lizak (SP-13 TG) – 13½ pkt
2. Michał Kulikowski (SP-3TG) – 10½ pkt
3. Seweryn Żak (SP-1 Radz) – 10 pkt
4. Tomasz Binkowski (SP-3 TG) – 10 pkt
5. Krzysztof Grzesiek (Sp-13 TG) – 9½ pkt
6. Arnold Wolszleger (SP-2 Radz) – 8 pkt

W grupie dziewcząt rywalizacja trwała 
do ostatniej rundy i dopiero partia bez-
pośrednich rywali rozstrzygnęła:
1. Magda Kotula (SP-3 TG) – 12½ pkt
2. Wiktoria Grzesiek (SP-13 TG) – 12 pkt
3. Agata Lizak (SP-13TG) – 7½ pkt
4. Dominika Łukasik (SP-2 Radz) – 4½ pkt
5. Ola Urban (SP-1 Radz) – 4 pkt
5. Marcelina Duda (SP-3 TG) – 3 pkt

Serdeczne podziękowanie dla Tarno-
górskiego Centrum Kultury za przyję-
cie szachistów i udostępnienie sali oraz 
opiekunom i  sędziom: Jarosławowi 
Szyndlerowi i Rudolfowi Sobczykowi.
Wielkie podziękowania dla sponsorów 
nagród, którymi byli: Urząd Miasta 
Tarnowskie Góry, KS Strzybniczanka 
Tarnowskie Góry oraz Urząd Miasta 
Radzionków.

Zanotował: (RS)


