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Więcej na str. 3

Członkowie organiza-
cji pozarządowych, 
czyli trzeciego sek-

tora, działających na terenie 
naszego miasta spotkali się 
18  stycznia z  przedstawi-
cielami radzionkowskiego 
samorządu. Rozmawiano 
o zasadach współpracy, pla-
nach działania na 2010 rok 
i sposobach dofinansowania 
poszczególnych zadań, któ-
re realizować będą organiza-
cje pozarządowe. Spotkanie 
odbyło się w budynku Remi-
zy, który od dwóch miesię-
cy pełni w  naszym mieście 
funkcję Centrum Organiza-
cji Pozarządowych.

Spotkanie trzeciego sektora
Na zebraniu obecni byli 
burmistrz Radzionkowa 
Gabriel Tobor, Pełnomoc-
nik Burmistrza Miasta ds. 
Współpracy Miasta z Orga-
nizacjami Pozarządowymi 

Jarosław Wroński, a  także 
dyrektor Centrum Kultury 
„Karolinka” Justyna Konik, 
która przedstawiła zasady 
korzystania z pomieszczeń 
Remizy.

Czekanie
na ferie

Zimą dzieci najbardziej 
czekają właśnie na 
ferie. Podczas tego-

rocznych ferii w  Radzion-
kowie, najmłodsi na pewno 
nie będą się nudzić. A to za 
sprawą wielu atrakcji, któ-
re dla nich przygotowano. 
W ciągu dwóch tygodni zi-
mowego wypoczynku, dzie-
ci będą mogły uczestniczyć 
w  zajęciach sportowych, 
plastycznych, muzycznych, 
filatelistycznych. Zapla-
nowano również specjal-
ne pokazy filmowe w  CK 
„Karolinka”.  
Wśród wielu propozycji ja-
kie przygotowali organiza-
torzy, warto zwrócić uwa-
gę na obóz narciarski do 
Bukowiny Tatrzańskiej (13 
lutego – 20 lutego 2010), 
który w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych organizują 
radzionkowskie szkoły. Dla 
uczestników wyprawy przy-
gotowano bogaty program 
z  nauką jazdy na nartach 
i  snowboardzie na czele. 
Dzieci, które zostają na czas 
zimowego wypoczynku 
w mieście, też nie będą mo-
gły narzekać na brak atrak-
cji. Specjalne zajęcia rekre-
acyjne organizują dla nich 
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozw. Problemów Alko-
holowych, SP nr 2, Gimna-
zjum im. O. L. Wrodarczyka 
i Zespół Szkół Podstawowo 
– Gimnazjalnych.

Dokończenie na str. 6

Są takie dwa dni w  roku, kiedy dzieci w  szczególny sposób podkreślają swoją więź 
z dziadkami. Przygotowują wtedy laurki, życzenia i kwiaty. Z okazji obchodzonych 21 
i 22 stycznia, Dnia Babci i Dziadka, warto przypomnieć, że dziadkowie są niezwykle 

ważnymi osobami w każdej rodzinie. Również w Radzionkowie wszystkie wnuki pamiętały 
o tym, jak wspaniale babcie i dziadkowie opowiadają bajki, śpiewają kołysanki, opiekują się 
przytulą i pocieszą, kiedy trzeba. Więcej na str. 4

Koncert od serca
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— W 2009 roku OPS reali-
zował drugą edycję projektu 
„Program aktywnej integra-
cji AS – aktywni społecznie 
i  zawodowo w  gminie Ra-
dzionków”. Jakie działania 
były realizowane w ramach 
programu?
— Głównym celem naszego 
projektu, który realizowa-
ny jest w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
– Priorytet VII „Promocja In-
tegracji Społecznej”, jest zak-
tywizowanie osób długotrwa-
le bezrobotnych, które przez 
ostatnie lata pozostawały bez 
pracy. Zależy nam także na 
tym, aby osoby korzystające 
z  pomocy społecznej na-
uczyły się same przezwycię-
żać trudne sytuacje życiowe 
i  mogły sprostać wymaga-
niom środowiska lokalnego, 
co będzie w  przyszłości za-
pobiegać ich marginalizacji 
i  wykluczeniu społecznemu. 
Przy sprzyjającej atmosferze 
i  wsparciu włodarzy miasta, 
dla których rozwiązywanie 
problemów społecznych sta-
nowi priorytet, nasz projekt 
mógł być  realizowany od 
2008 roku. Do tej pory wzię-
ło w  nim udział 22 miesz-
kańców naszego miasta – 21 
kobiet i  jeden mężczyzna. 
Z  wszystkimi uczestnikami 
podpisaliśmy kontrakty so-
cjalne. Przygotowaliśmy sze-
reg kursów zawodowych, 
takich jak kurs sanitariusza 
szpitalnego, opiekuna oso-
by starszej i  niepełnospraw-
nej, magazyniera z  obsługą 
wózka widłowego, florysty, 
czy sprzedawcy z  obsługą 

komputera i  kasy fiskalnej. 
Uczestnicy wzięli też udział 
w kursie języka niemieckiego 
dla początkujących i  korzy-
stali z  treningu kompetencji 
i  umiejętności społecznych, 
poradnictwa specjalistyczne-
go, wsparcia psychologiczne-
go, jak i  treningu aktywnego 
poszukiwania pracy wraz 
z  wizażem. Wiemy już, że 
dwie osoby, które wzięły 
udział w  projekcie, podjęły 
pracę, a jedna osoba czeka na 
podpisanie umowy o  pracę. 
Jednak naszym najważniej-
szym celem, który udało się 
zrealizować, było podniesie-
nie wśród uczestników samo-
oceny, umiejętności interper-
sonalnych i  zwiększenie ich 
umiejętności zawodowych.
— W tym roku projekt bę-
dzie kontynuowany. Jak bę-
dzie przebiegać ta edycja?
— Planujemy, że w tegorocz-
nej odsłonie weźmie udział 
osiem osób, z  którymi pod-
pisane zostaną kontrakty so-
cjalne. W  ramach projektu, 
podobnie jak w  ubiegłych 
edycjach, dla uczestników 
przygotowane zostaną za-
jęcia z  psychologiem czy 
doradcą zawodowym. Na-
stępnie po sprecyzowaniu 
indywidualnych planów dzia-
łania i określenia predyspozy-
cji zawodowych, dobrane zo-
staną dla nich odpowiednie 
szkolenia zawodowe. Nabór 
do tegorocznej edycji projek-
tu rozpocznie się na dniach.
— Ośrodek przystępuje też 
do realizacji Programu Ak-
tywności Lokalnej...
— Program skierowany bę-
dzie do mieszkańców Rojcy. 
Planujemy przeszkolić dwa-
naście osób, które  staną się 
liderami lokalnej społeczno-
ści i  będą zaczynem pozy-
tywnych zmian w  dzielnicy. 
Wśród działań, które zamie-
rzamy podjąć, są między in-
nymi działania o charakterze 
środowiskowym. Chcemy 

wraz z  liderami organizować 
spotkania edukacyjne, de-
baty społeczne, omawiające 
największe bolączki miesz-
kańców. W  planach mamy 
również zorganizowanie fe-
stynu rodzinnego. Jednak, by 
to wszystko zrealizować, mu-
simy posiadać odpowiednią 
diagnozę społeczną opartą 
na wskaźnikach lub bada-
niach uzasadniających wy-
bór środowiska zagrożonego 
wykluczeniem społecznym 
i  wymagającego wsparcia. 
Przeprowadzenie diagnozy 
pozwoli też dostosować po-
dejmowane przez nas działa-
nia do potrzeb mieszkańców 
Rojcy.
— Czy można już powie-
dzieć, jakie główne proble-
my wyłaniają się z już prze-
prowadzonych ankiet?
— Nie pozyskaliśmy jeszcze 
wszystkich danych, ponieważ 
ankiety cały czas są przepro-
wadzane. Jednak z zebranych 
danych wynika, że miesz-
kańcy Rojcy zgłaszają przede 
wszystkim problemy związa-
ne z bezpieczeństwem. Piszą 
też o  potrzebie stworzenia 
miejsca służącego rekreacji, 
z którego mogłyby korzystać 
dzieci i  dorośli. Część osób 
zwraca też uwagę na proble-
my związane z funkcjonowa-
niem pobliskiej oczyszczalni 
ścieków.
— Oprócz wspomnianych 
wyżej programów, OPS po-
dejmuje też inne działania...
— Wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Rodzin Katolickich 
realizujemy jeszcze unijny 
program pomocy żywno-
ściowej PEAD. Ma on na celu 
wsparcie żywnością osób 
najbardziej potrzebujących. 
Program ten, zgodnie z  za-
łożeniami unijnymi, może 
realizować jedynie stowarzy-
szenie lub fundacja, dlatego 
z  naszej strony prowadzimy 
ewidencję osób wymagają-
cych wsparcia i  wydajemy 

karty pomocy żywnościowej 
na tej podstawie Stowarzy-
szenie dokonuje dystrybucji 
asortymentów żywnościo-
wych osobom najbardziej 
potrzebującym. Poza tym 
OPS współpracuje z Gminną 
Komisją ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Gminnym Centrum Informa-
cji, Powiatowym Centrum 
Pomocy  Rodzinie, Powiato-
wym Urzędem Pracy w Tar-
nowskich Górach, Powiatową 
Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, oddział w Ra-
dzionkowie, podejmując 
działania adresowane do 
tzw. rodzin wieloproblemo-
wych. Wsparciem dla tych 
rodzin, które z  reguły mają 
trudności w  prawidłowym 
spełnianiu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych jest moż-
liwość skierowania dziecka 
do funkcjonującej w  struktu-
rach Ośrodka Świetlicy Śro-
dowiskowej, która zapewnia 
szeroko rozumianą pomoc 
w  pokonywaniu trudności 
szkolnych, jak i  organizacji 
czasu wolnego.
— A jak Radzionków wypa-
da na tle sąsiednich miast, 
jeśli chodzi o  problemy 
społeczne?
— Na Śląsku najważniejszym 
problemem jest bezrobo-
cie. Dotyka ono w  równym 
stopniu wszystkie miasta, 
z  którymi sąsiadujemy. Na-
tomiast w  znacznie mniej-
szej skali, w  porównaniu do 
ośrodków pomocy społecz-
nej w  Bytomiu i  w  Tarnow-
skich Górach, Radzionków 
dotykają problemy związane 
z  koniecznością świadczenia 
pomocy dla cudzoziemców 
i  osób bezdomnych. Jednak 
to, że problemy z tego obsza-
ru występują w  mniejszym 
stopniu, nie znaczy wcale, 
że nie wymagają one takich 
samych nakładów pracy, jak 
w dużych ośrodkach pomocy 
społecznej.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Rozmowa z Ewą Reimann, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ASy wkraczają na rynek pracy
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Miło nam poinfor-
mować, że nasze 
miasto otrzymało 

dofinansowanie na pro-
mocję terenów inwestycyj-
nych, w  ramach funduszy 
europejskich Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. 
Kwota uzyskanej dotacji 
wynosi 372.268,55 złotych. 
Pieniądze przeznaczone zo-
staną na przeprowadzenie 
specjalnej kampanii promo-
cyjnej, której celem będzie 
podniesienie atrakcyjności 
oferty dla przedsiębiorców 
i  zwiększenie ich zaintere-
sowania inwestycjami w Ra-
dzionkowie. Projekt akcji 
promocyjnej przewiduje 
m.in. wydanie informato-
rów inwestycyjnych i ulotek 
reklamowych. Odbędzie 
się też kampania medialna 
w  prasie, radiu i  telewizji 
oraz konferencja w Katowi-
cach poświęcona zagadnie-
niom gospodarczym. Nasze 
miasto weźmie również 
udział w  Targach Poznań-
skich w  listopadzie 2010 
roku.

Oprac. (ŁK)

Mamy
dofinansowanie

Działalność Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi i  Polskiego Czerwonego 
Krzyża „Skarbek” polega głównie na 

organizowaniu akcji poboru krwi oraz pozy-
skiwaniu nowych członków PCK i krwiodaw-
ców. Mieszkańcy Radzionkowa oddali w sumie 
62.550 ml krwi podczas akcji organizowa-
nych na terenie Radzionkowa oraz w punkcie 
krwiodawstwa.
W lutym 2009 roku Zarząd Klubu „Skarbek” 
zorganizował zabawę walentynkową w restau-
racji Relax, a w marcu z okazji Dnia Kobiet za-
proszono panie na spotkanie, podczas którego 
przybyłym wręczono kwiaty.

W  grudniu 2009 roku zorganizowano m. in. 
kwestę uliczną, podczas której zebrano 873 zł 
i  przeznaczono je na przygotowanie paczek 
świątecznych dla dzieci z  ubogich rodzin. 
Paczki te zostały wręczone najmłodszym pod-
czas spotkania mikołajkowego. Zorganizowa-
no również zbiórkę odzieży, a zebrane rzeczy 
przekazano najbardziej potrzebującym.
W  2010 roku na terenie Radzionkowa zo-
staną zorganizowane akcje oddawania 
krwi w  następujących terminach: 3 marca, 
29 maja, 29 sierpnia oraz 4 grudnia.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ak-
cjach krwiodawstwa.

Akcje PCK

Radzionków na sta-
rych fotografiach 
1945 – 1959 to ty-

tuł najnowszej publikacji 
radzionkowskiego Urzędu 
Miasta i  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Wydawnictwo 
jest kontynuacją opubliko-
wanej w  2003 roku książki 
pt. „Radzionków na starych 
pocztówkach” oraz wyda-

Kolejny album o mieście
nego w roku ubiegłym albu-
mu „Radzionków na starych 
fotografiach do 1945 roku”. 
Promocja książki odbyła się 
21 grudnia w CK „Karolinka”.
Autorami wydawnictwa jest 
trójka lokalnych historyków: 
Jarosław Aleksander Kraw-
czyk, Marek Minas oraz 
Jarosław Wroński. Książka 
zawiera 147 fotografii, które 
były wykonywane od mo-
mentu wkroczenia do Ra-
dzionkowa Armii Czerwonej 
aż do 1959 roku. Oprócz 
tego w publikacji znajdziemy 
krótki rys historyczny prezen-
towanego okresu i  wyczer-
pujące podpisy pod zdjęcia-
mi. Wszystkie teksty zostały 

również przetłumaczone na 
język niemiecki.
Autorem większości zdjęć 
jest nieżyjący już mieszka-
niec Radzionkowa Florian 
Tobor, który z  kronikarską 
pasją dokumentował wyda-
rzenia kościelne, państwowe 
oraz realizację przeróżnych 
gminnych inwestycji. Dzięki 
niemu wiemy, jak wygląda-
ło nasze miasto ponad pół 
wieku temu i  jak się zmie-
niało wraz ze zmianą ustro-
ju. Na spotkaniu obecny był 
jego syn Ignacy Tobor, który 
przedstawił sylwetkę swojego 
ojca.
— Mamy kolejną pozycję 
wydawniczą, która ilustruje 

historię, a  tym samym tożsa-
mość Radzionkowa. Przywią-
zanie do lokalnej historii jest 
naszym ogromnym bogac-
twem i  tym różnimy się od 
innych miast. Drugi powód, 
z którego możemy być dumni, 
to fakt, że książka jest dziełem 
naszych mieszkańców, ponie-
waż udostępnili oni nam swo-
je rodzinne zbiory. Postaramy 
się w  przyszłym roku wydać 
album fotograficzny, prezen-
tujący kolejny okres historii 
naszego miasta — mówił bur-
mistrz Gabriel Tobor.
Książkę „Radzionków na 
starych fotografiach 1945 – 
1959” można kupić w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w  Radzionkowie przy ulicy 
Kużaja 19.

(ab)

Z  kolei Jarosław Wroński 
przedstawił warunki współ-
pracy samorządu z  organi-
zacjami w  bieżącym roku. 
Podobnie jak w 2009 roku, 
ogłoszone zostaną konkur-
sy, w których poszczególne 
instytucje trzeciego sekto-
ra będą mogły starać się 
o  dotację. Jednym z  nich 
będzie konkurs na organi-
zację imprez plenerowych. 
Premiowane będą szcze-
gólnie te wydarzenia, które 
zakładają cykliczność oraz 
takie, które zrealizowane 

zostaną w  trakcie Dni Ra-
dzionkowa. Oprócz kon-
kursów samorząd będzie 
współorganizować niektóre 
zadania z instytucjami trze-
ciego sektora. Dodajmy, że 
z dotacji korzystają również 
kluby sportowe: KS Ruch 
Radzionków i  MKS Sokół 
Rojca. Otrzymane fundu-
sze kluby przeznaczają na 
szkolenia dzieci i  młodzie-
ży w  zakresie sportu (piłka 
nożna i siatkówka).
W  trakcie spotkania przed-
stawicielom organizacji roz-
dano także specjalne formu-

larze, w  których mogą oni 
przedstawić swoje propo-
zycje dotyczące współpracy 
z samorządem. Wypełnione 
druki należy złożyć do 8 lu-
tego w  Urzędzie Miasta. 
Jarosław Wroński zapowie-
dział również, że jeszcze 
w pierwszym kwartale tego 
roku zorganizowane zosta-
nie szkolenie eksperckie 
dla członków organizacji 
pozarządowych w  związku 
ze zmianą ustawy o działal-
ności pożytku publicznego 
i o  wolontariacie.

(ŁK)

Spotkanie trzeciego sektora
Dokończenie ze str. 1
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W  styczniu zakoń-
czono montaż 
monitoringu dla 

kompleksu boisk wybudo-
wanych w  ramach progra-
mu „ORLIK 2012” znajdują-
cych się przy Zespole Szkół 
Podstawowo – Gimnazjal-
nych. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków 
własnych gminy, a  jej koszt 
wyniósł 22 692 zł. Wyko-
nawcą monitoringu jest 
spółka O&S ComputerSoft 
z Radzionkowa.
Boiska będą monitorowane 
przez całą dobę za pomo-
cą trzech kamer – jednej 
stacjonarnej i  dwóch ob-
rotowych. Stały podgląd 
z  monitoringu znajduje się 
w  budynku Straży Miej-
skiej, a  wszystkie nagrania 
są archiwizowane. Ponad-
to, w  ramach zadania, na 
terenie pobliskiego placu 
zabaw będzie możliwość 
bezpłatnego dostępu do 
internetu.
— System monitoringu 
miejskiego w  Radzionkowie 
rozwija się. W  budżecie na 
bieżący rok zapisano na ten 
cel nieco ponad 64 tys. zł. 
Obecnie na terenie miasta 
zainstalowanych jest piętna-
ście kamer w różnych miej-
scach. Oprócz kompleksu 
boisk przy ul. Sikorskiego 
są to m.in.: forum miejskie, 
plac Jana Pawła II, plac za-
baw i  boisko przy gimna-
zjum na ulicy Knosały, teren 
przy ulicy Knosały będący 
w  zarządzie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nasz Dom”. 
Obecnie wykonywany jest 
monitoring skrzyżowania 
ulic Szymały i Unii Europej-
skiej. Kolejnym etapem bę-
dzie wykonanie monitoringu 
na terenie parku i kąpieliska 
na Księżej Górze — tłuma-
czy Marcin Szczygieł, na-
czelnik Wydziału Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji.

(ab)

Najpiękniejsze polskie 
kolędy można było 
usłyszeć podczas 

koncertu w  wykonaniu ze-
społu Universe. Niecodzien-
ne wydarzenie miało miej-
sce w  niedzielę, 17 stycznia 
w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Pan-
ny w  Radzionkowie – Rojcy 
i  zgromadziło wielu fanów 
zespołu, nie tylko z  naszego 
miasta.
Podczas godzinnego koncer-
tu, oprócz tradycyjnych pol-
skich kolęd, muzycy z  Uni-
verse zagrali również utwory 
świąteczne takie jak „Gdy za-
pada grudniowa noc”, „Ma-
leńki Jezu”, „Choinek blask” 
i  wiele innych. Aby uczcić 
pamięć zmarłego tragicznie 
lidera zespołu Mirosława Bre-
guły, na zakończenie muzycy 
wspólnie z publicznością za-
śpiewali wielki przebój grupy 
„Wołanie przez ciszę”.

Kolędowanie z UniverseMonitoring
Orlika

Przypomnijmy, że zespół Uni-
verse istnieje na polskiej sce-
nie muzycznej od 1983 roku, 
a tworzy go aktualnie sześciu 
muzyków. Liderem zespo-
łu jest Henryk Czich, który 
śpiewa i  gra na instrumen-
tach klawiszowych. Wokalnie 
wspiera go Wojtek Wesołek, 
który gra również na gitarze 
elektrycznej, podobnie jak 
Damian Filipowski. Marek 
Kopecki jest basistą, a  Ro-
mek Jońca gra na instrumen-
tach klawiszowych. Perkusi-

stą jest Grzesiek Krzykawski.
Pomimo śmierci lidera grupy, 
Universe nadal koncertuje 
w  Polsce i  za granicą. Nie-
wątpliwymi atutami zespołu 
są świetne brzmienie, wy-
pracowane przez lata wspól-
nego grania oraz wspaniałe 
przeboje.
Koncert kolędowy został 
zorganizowany przez Urząd 
Miasta Radzionków oraz 
Parafię pw. Wniebowzięcia 
NMP w Radzionkowie.

(ab)

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXV/291/2008 Rady 
Miasta Radzionków 

z  dnia 22 grudnia 2008 
roku w  sprawie określenia 
warunków i  trybu przyzna-
wania, wstrzymywania i po-
zbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych 
w  sporcie kwalifikowanym 
za wysokie wyniki sportowe 
w  międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnic-
twie sportowym Burmistrz 
Miasta Radzionków przy-
znanał stypendia sportowe. 
Otrzymało je 22 zawod-
ników Klubu Sportowego 
„Ruch” Radzionków oraz 
dwóch mieszkańców Ra-
dzionkowa uprawiających 
dyscyplinę sportową judo, 
a  będących zawodnikami 
Klubu Sportowego „Czarni 
Bytom”. Stypendia, zgodnie 
z uchwałą, zostały przyzna-
ne na okres 7 miesięcy, do 
końca lipca 2010 roku.

Stypendia
Gmina Radzionków została wyróżniona w  programie 

„Dłużnik Alimentacyjny” jako „Gmina dbająca o finanse 
mieszkańców 2009”. Poprzez wykorzystanie Centralnej 

Ewidencji Dłużników InfoMonitora gmina aktywnie uczestniczy 
w systemach wymiany informacji gospodarczej. W ten sposób 
dba o finanse wszystkich mieszkańców i zwiększa bezpieczeń-
stwo gospodarcze regionu.

Wyróżnieni

Z okazji tych ważnych świąt 
Zespół Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk” wystąpił w  sobotę, 
23 stycznia ze specjalnym 
programem. Koncerty z  tej 
okazji są już w  Centrum 
Kultury „Karolinka” tradycją, 
jednak każdy z  nich niesie 
ze sobą niespodziankę. I tak 
było również w  tym roku. 
Koncert „Małego Śląska” 
składał się z  dwóch części. 
W  pierwszej zespół poka-
zał oblicze folklorystyczne. 
Część druga odbyła się pod 
hasłem „Mały Śląsk inaczej”, 
gdzie zespół zaprezentował 
kabaretowe oblicze, sięgnął 
po rytmy południowo – 

amerykańskie, a  także uka-
zał solowe talenty wokalne.
Oprócz tego niezwykłego 
koncertu, CK „Karolinka” 
przygotowało dwa kolejne, 
które odbędą się 30 i  31 
stycznia. Wystąpią wtedy 
dzieci i młodzież uczęszcza-
jące na zajęcia pozaszkolne 
oraz członkowie zespołów 
tańca nowoczesnego.
Składamy, nie tylko z okazji  
święta, wszystkim Babciom 
i  Dziadkom, najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, szczę-
ścia, radości, a  także pocie-
chy ze wszystkich wnuków 
i prawnuków!

Koncert od serca
Dokończenie ze str. 1
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Pod koniec grudnia zakończono przebudowę sieci 
wodociągowej w ulicy 27 Stycznia w Radzionkowie. 
Roboty, trwające od sierpnia ubiegłego roku, wykony-

wane były na zlecenie gminy przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej. Natomiast nawierzchnie dróg zostały odtworzone 
przez miasto.
W ramach zadania wybudowano ponad 1 km sieci, zabu-
dowano jeden nadziemny i dwa podziemne hydranty. Wy-
konana nowa sieć jest kolejnym elementem kompleksowej 
przebudowy sieci wodociągowej w Radzionkowie. W ra-
mach zadania wymieniono również wszystkie stare przyłą-
cza do budynków i zabudowano nowe wodomierze.
—Dzięki inwestycji zwiększy się komfort życia mieszkańców. 
Jakość i właściwości dostarczanej wody poprawią się, a awa-
ryjność sieci zmaleje — podkreśla Krzysztof Kula, zastępca 
burmistrza.
Koszt wykonania inwestycji wyniósł 318 797 zł, fundusze 
pochodziły ze środków własnych gminy.

(ab)

18 stycznia odbył się 
odbiór przebudowy 

dachu na budynku przy 
ulicy Kużaja 19 (na zdjęciu). 
Z  początkiem ubiegłego 
roku wykonano dokumen-
tację projektową. Po jej 
opracowaniu przystąpio-
no do robót budowlanych. 
Zakres robót obejmował: 
rozebranie starego pokry-
cia dachu, wymianę zuży-
tych elementów konstruk-
cyjnych, wykonanie nowej 
izolacji przeciwwilgociowej 
i  termicznej, wykonanie 
nowych rynien, rur spu-
stowych, obróbek blachar-
skich, a  także co najistot-
niejsze, wykonanie nowego 
pokrycia dachu. Dodajmy, 
że był to drugi etap prze-

budowy, gdyż w  latach 
poprzednich wykonano 
pierwszą część zadania. 
W ten sposób cały dach bu-
dynku został kompleksowo 
odnowiony. Koszt przebu-
dowy wyniósł 175 664 zł. 
Środki pochodziły z budże-
tu gminy.
— W tym roku nastąpi rów-
nież przebudowa placu po-
między budynkami na ulicy 
Kużaja 17 i 19, tak aby stał 
się on miejscem spotkań 
i  spędzania wolnego cza-
su dla mieszkańców mia-
sta — zapowiada Marcin 
Szczygieł, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji.

(ab)

Odnowiono dach

Nowe wodociągi

W  czwartek, czter-
nastego stycznia 
w  restauracji Fi-

garo odbyło się spotkanie 
opłatkowe Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i  Inwa-
lidów (oddział w Radzion-
kowie). Uroczystości towa-
rzyszyło nadanie osobom 
zasłużonym Złotej Odznaki 
Honorowej PZERiI. Na spo-
tkanie przybyło wielu za-
proszonych, między innymi 
burmistrz Radzionkowa Ga-
briel Tobor, Justyna Konik, 
dyrektor Centrum Kultury 
„Karolinka” oraz przedstawi-
ciele Uniwersytetu III Wieku 
w Tarnowskich Górach.
Spotkanie opłatkowe, któ-
re poprowadził Jerzy Hajda 

– przewodniczący Związku 
Emerytów Rencistów i  Inwa-
lidów w  Radzionkowie, roz-
poczęło się od wspólnego 
kolędowania. Noworoczne 
życzenia zgromadzonym zło-
żył m.in. burmistrz Gabriel 
Tobor, podkreślając znacze-
nie Związku, który swoją 
działalnością daje dobry przy-
kład młodym ludziom.
Ważną częścią uroczystości 
było wręczenie Złotej Od-
znaki Honorowej PZERiI, 
przyznanej przez Zarząd 
Główny Związku Emerytów. 
Indywidualne wyróżnienie 
w uznaniu zasług dla PZERiI 
otrzymali Irena Borkowska – 
sekretarz Związku Emerytów 
w Radzionkowie, Jerzy Hajda 

– przewodniczący Związku 
Emerytów w  Radzionkowie, 
Krzysztof Kula – zastępca 
burmistrza oraz Jarosław 
Wroński – kierownik Refera-
tu Promocji, Kultury i Sportu. 
Odznaczenia nagrodzonym 
wręczył Jerzy Przybyłowski 
– członek Zarządu Rejono-
wego PZERiI w Katowicach.
Muzyczną oprawę uroczysto-
ści zapewnili artyści związani 
z tutejszym Związkiem Eme-
rytów. Dla zebranych gości 

Stanisława Szymczyk z Uni-
wersytetu III Wieku w  Tar-
nowskich Górach zaprezen-
towała także wiersz Ireny 
Borkowskiej.
Ze względu na dużą liczbę 
osób należących do PZERiI, 
spotkanie opłatkowe zostało 
podzielone na dwie części, 
28 stycznia w  restauracji Fi-
garo odbędzie się kolejne, 
na które zostali zaproszeni 
emeryci.

Miłe chwile

Oficjalne zakończenie robót na ulicy 27 Stycznia
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Miejska Biblioteka 
Publiczna w  Ra-
dzionkowie wy-

dała pod koniec ubiegłego 
roku „Bibliografię miasta 
Radzionków za lata 1998 
– 2001. Wybór piśmiennic-
twa”. Publikacja dokumentu-
je piśmiennictwo dotyczące 
naszego miasta, dostarcza 
informacji o  historii, zabyt-
kach, kulturze, szkolnictwie, 
życiu społecznym, gospo-
darczym i  politycznym mia-
sta. Zachowuje dorobek 
i  osiągnięcia środowiska lo-
kalnego. Jako źródło wiedzy 
o  mieście adresowana jest 
do szerokiego kręgu odbior-
ców – uczniów, studentów, 
mieszkańców miasta, przed-
stawicieli różnych organizacji 
i  instytucji. Datę wyjściową 
bibliografii stanowi rok 1998 
(odzyskanie praw miejskich). 
Planowana jest kontynuacja 
prac i  systematyczna pu-
blikacja „Bibliografii miasta 
Radzionków...” jako bieżącej 
bibliografii miasta. Spotkanie 
promujące nową publikację 
odbyło się w środę, 20 stycz-
nia w MBP.

Co słychać
w Bibliotece?

W grudniu 2009 uro-
dziła się w naszym 
mieście dwójka 

dzieci. To niezwykła wiado-
mość. W naszym mieście nie 
ma bowiem szpitala ani po-
rodówki. 9 grudnia w  domu 
państwa Magdaleny i Pawła 
Solga przyszedł na świat ich 
syn, Adrian Joachim. Adrian 
jest drugim dzieckiem, które 
urodziło się w  naszym mie-
ście od czasu restytucji praw 
miejskich, czyli od 1998 roku. 
Natomiast 30  grudnia przy-
szła na świat Jassmina Rok-
sana Domek, jej rodzicami 
są Paweł Domek i  Barbara 
Ledwochowska. Rodzicom 
maluchów serdecznie gratulu-
jemy i życzymy, by pociechy 
rosły zdrowo.

Urodzeni
w Radzionkowie

W  związku z  no-
welizacją ustawy 
o  strażach gmin-

nych (miejskich), w grudniu 
ubiegłego roku zmieniły się 
nieco zasady funkcjonowa-
nia tych jednostek. Noweli-
zacja poszerzyła uprawnie-
nia strażników miejskich, ale 
także nałożyła na nich obo-
wiązek ukończenia przed 
podjęciem zadań służbo-
wych szkolenia podstawo-
wego z  wynikiem pozy-
tywnym. Funkcjonariuszom 
SM dodano uprawnienia do 
przeprowadzania kontroli 
osobistych. Strażnicy miej-
scy mogą w myśl noweliza-
cji używać również środków 
przymusu bezpośredniego, 
takich jak paralizatory.
— Zmianie uległ przede 
wszystkim tryb nadzoru 
działań straży miejskiej. Do 
tej pory nadzór merytorycz-
ny sprawował komendant 
główny policji, obecnie nad-
zór komendanta głównego 
został zniesiony na rzecz 
wojewody. Jednakże kontro-

le straży miejskiej na wnio-
sek wojewody nadal będzie 
przeprowadzała policja.
Wydane na podstawie no-
welizacji ustawy Rozporzą-
dzenie MSWiA wprowadza 
także możliwość wykorzy-
stania monitoringu w  pracy 
strażników, w  celu zapew-
nienia bezpieczeństwa i po-
rządku. Sama nowelizacja 
przepisów dotyczących 
straży była konieczna — 
mówi Henryk Kwiecień, 
Komendant Straży Miejskiej 
w Radzionkowie.
Straż Miejska w Radzionko-
wie mimo niewielkiej liczby 
etatów może pochwalić się 
znacznymi osiągnięciami. 
W 2009 roku ujawniła łącz-
nie 341 wykroczeń, w  tym 
82 wykroczenia za spożywa-
nie alkoholu w miejscach pu-
blicznych (nałożono mandaty 
bądź sporządzono wnioski 
o  ukaranie), 75  wykroczeń 
za zaśmiecanie i  zanie-
czyszczanie (44 za „ulotki”) 
i  53 za wyrzucanie śmieci, 
niedopełnienie obowiąz-

ku utrzymania czystości na 
posesjach. W  pierwszym 
wypadku sprawę skierowa-
no do Sądu Grodzkiego za 
naruszenie przepisów usta-
wy „o  ochronie przyrody”. 
Ponadto w ośmiu przypad-
kach zastosowano sankcje 
wobec właścicieli psów, 
które wyprowadzono bez 
smyczy i kagańca. Radzion-
kowska straż złapała i prze-
kazała także do schroniska 
dla zwierząt 6 bezpańskich 
psów. Oprócz wykroczeń 
strażnicy ujawnili również 
przestępstwa – ujęli bowiem 
1 nietrzeźwego motocykli-
stę, 1 nietrzeźwego kierow-
cę samochodu oraz  3  nie-
letnich niszczących mienie 
(elewacje budynku). Jeśli 
chodzi o  wykroczenia dro-
gowe, komendant i  funk-
cjonariusze Straży Miejskiej 
zwracają uwagę na dużą 
ilość samochodów parkują-
cych przed przejściami dla 
pieszych.

Nowe uprawnienia strażników miejskich

Swoją ofertę dla najmłod-
szych przygotował też Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji. 
Będzie można skorzystać 
m.in. ze sztucznego lodowi-
ska i  nart biegowych. Zimo-
wą porą nie może zabraknąć 
i tradycyjnego kuligu. Z kolei 
pierwszy tydzień ferii w  CK 
„Karolinka” upłynie pod zna-
kiem tygodnia olimpijskiego, 
a  drugi poświęcony będzie 
kulturze orientalnej. O  swo-
ich czytelnikach nie zapo-
mniała też Miejska Biblioteka 
Publiczna, przygotowując dla 
nich ciekawy program zajęć. 
Szczegółowy harmonogram 
wszystkich wydarzeń organi-
zowanych dla najmłodszych 
podczas ferii będzie można 
znaleźć na specjalnych ulot-
kach, które utrzymają ucznio-
wie radzionkowskich szkół.

(ŁK)

Czekanie na ferie
Dokończenie ze str. 1

W auli radzionkowskiego LO 21 stycznia odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom I  Gmin-
nego Konkursu Matematycznego. Konkurs, który 

miał miejsce 17 grudnia, odbył się pod patronatem zastęp-
cy burmistrza miasta. Wręczenia nagród laureatom dokonał  
wiceburmistrz Krzysztof Kula. Zmagania matematyczne kie-
rowane były dla uczniów radzionkowskich szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W konkursie brało udział 111 uczniów w pięciu kategoriach 
wiekowych. Uczestnicy w trakcie trwania konkursu rozwią-
zywali zadania przygotowane przez Komisję Konkursową, 
w  skład której wchodzili nauczyciele matematyki miejsco-
wych szkół. Nad całością przygotowań czuwała Celina Na-
pieraj, nauczycielka matematyki.

Konkurs Matematyczny 

W dniu 3 lutego 2010 roku w Centrum Kultury „Karolin-
ka” w Radzionkowie przeprowadzone zostaną konsulta-
cje dla projektu pn. SilesiaNet – budowa społeczeństwa 

informacyjnego w subregionie centralnym województwa ślaskiego: 
Gmina Radzionków, który zostanie złożony w  ramach Priorytetu 
II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura spo-
łeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007 – 2013. Konsultacje 
społeczne odbędą się o godzinie 17.00. Konsultacje z operatorami 
telekomunikacyjnymi przeprowadzone zostaną o godzinie 18.00.

SilesiaNet - konsultacje
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Pani Karinie Tobor

Wyraz współczucia z powodu śmierci

Ojca
Piotra Strzelczyk

Składa
Burmistrz i pracownicy UM Radzionków

Podczas styczniowej se-
sji RM podjęto uchwa-
łę w  sprawie zasad 

korzystania z flagi, chorągwi 
i  hejnału Radzionkowa. Ich 
wzory określa uchwała RM 
z  15 października 2009, 
a w związku z  jej wejściem 
w życie 18 grudnia 2009 za-
sadne stało się więc ustano-
wienie zasad posługiwania 
się insygniami miejskimi.
Zgodnie z uchwałą w  spra-
wie zasad korzystania z flagi, 
chorągwi i hejnału Radzion-
kowa, insygnia te stano-
wią własność gminy, pełnią 
funkcję symboli reprezenta-
cyjnych i  służą, jako dobro 
wspólne, promocji miasta 
i  jego mieszkańców. Powin-
ny być używane w  sposób 
zapewniający im należytą 
cześć i  szacunek. Jeżeli in-
sygnia będą używane jako 
forma promocji miasta, będą 
mogły być bezpłatnie wyko-
rzystywane przez upoważ-
nione podmioty.
Flaga i chorągiew mogą być 
używane tylko w  kształcie, 
proporcjach i kolorach okre-
ślonych w uchwale z 15 paź-
dziernika ubiegłego roku. 
Przypomnijmy, że bławat fla-
gi składa się z czterech stref. 

Są one ułożone w poziomie, 
co jest zgodne z polską tra-
dycją heraldyczną. Strefy 
oddają barwy herbu miasta: 
srebrna, czerwona i złota są 
równe, zaś strefa błękitna 
jest trzykrotnie szersza. Flaga 
może być wywieszana przez 
wszystkich mieszkańców 
na terenie ich posesji oraz 
zakłady i  przedsiębiorstwa, 
których siedziby znajdują 
się na terenie miasta. Flaga 
zachowuje pierwszeństwo 
w  czasie wszystkich wyda-
rzeń o charakterze miejskim 
na terenie gminy, jeśli w tym 
samym miejscu i  czasie nie 
wywiesza się flagi państwo-
wej, wojewódzkiej oraz 
powiatowej.
Natomiast chorągiew jest 
uroczystą, dwustronną od-
mianą flagi. Bławat chorągwi 
składa się z czterech pozio-
mych stref: srebrnej, czer-
wonej, złotej i błękitnej oraz 
umieszczonego w  jej sy-
metrycznym środku herbu. 
Lewa strona chorągwi jest 
lustrzanym odbiciem strony 
prawej bławatu. Bławat jest 
przymocowany do drzewca. 
Zgodnie z przyjętą uchwałą 
w sprawie zasad korzystania 
z insygniów miejskich, prawo 

do używania chorągwi przy-
sługuje wyłącznie władzom 
gminnym. W uzasadnionych 
przypadkach burmistrz mia-
sta może wyrazić zgodę na 
używanie chorągwi przez 
inne podmioty, określając 
miejsce i termin jej użycia.
Z  kolei hejnał może być 
odgrywany lub odtwarza-
ny wyłącznie w  brzmieniu 
zapisanym w uchwale i wy-
konywany na odpowiednim 
poziomie artystycznym. 
Dodajmy, że hejnał wyko-
rzystuje charakterystyczne 
motywy pieśni „Na cześć 
Wojciecha”, wykonywanej 
od niepamiętnych czasów 
na terenie radzionkowskiej 
parafii. Hejnał złożony jest 
z  trzech zdań muzycznych, 

Zasady korzystania z insygniów gminy

tworzących zamkniętą ca-
łość. Zgodnie z  przyjętą 
uchwałą, hejnał wygrywa-
ny będzie na trąbce lub 
odtwarzany z  urządzeń 
elektronicznych codziennie 
z  budynku ratusza o  godzi-
nie 14.00. Hejnał będzie też 
odtwarzany w  czasie obrad 
Rady Miasta oraz w  miej-
scach obchodów uroczysto-
ści świąt i  rocznic państwo-
wych, miejskich oraz innych 
ważnych wydarzeń o  cha-
rakterze lokalnym.
Przyjęte podczas sesji zasa-
dy umożliwią mieszkańcom 
nieograniczone posługiwa-
nie się symboliką miejską, 
a  burmistrzowi zagwarantu-
ją mechanizmy kontroli ich 
wykorzystywania.

(ab)

Miejskie insygnia stanowią własność gminy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 19 grudnia 2009 roku zmarł 

śp.
 Ireneusz Osadnik

 Radny Rady Miasta Radzionków
Rodzinie i Najbliższym 

składamy 
wyrazy głębokiego współczucia.
Burmistrz Miasta Radzionków 

oraz Przewodniczący Rady Miasta Radzionków
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Tuż po szaleń-
stwach sylwe-
strowej nocy 
w  Centrum Kul-

tury „Karolinka” odbył 
się  tradycyjny już Koncert 
Noworoczny pod hasłem 
„W wiedeńskim nastroju”. 
Mówiąc precyzyjnie od-
były się aż dwa koncerty. 
To ze względu na wzmo-
żone zainteresowanie wi-
dzów.  Było ono tak duże, 
że bilety wyprzedały się 
na tydzień przed koncer-
tami. Może w  przyszłym 
roku trzeba będzie zrobić 
aż trzy…
W programie koncertu nie 

Jasełka 
„Małego Śląska”

 Kino Karolinka zaprasza
bilety – 10 zł

6 Lutego 2010, godz. 16.00
Mroczna sobota w Karolince
Zmierzch
(thriller, USA, 2008)
Obsada:
Kristen Stewart jako Isabella Swan
Robert Pattinson jako Edward Cullen
Taylor Lautner jako Jacob Black
Michael Welch jako Mike Newton

6 lutego 2010, godz. 18.00
Mroczna sobota w Karolince
Saga „Zmierzch”: Księżyc w nowiu
(horror/thriller, USA, 2009)

Obsada:
Kristen Stewart jako Isabella Swan
Robert Pattinson jako Edward Cullen
Taylor Lautner jako Jacob Black
Michael Welch jako Mike Newton

18 lutego 2010, godz. 19.30
Czwartkowe Kino Karolinka
Przerwane objęcia
(dramat, Hiszpania, 2009)
reżyseria Pedro Almodóvar
scenariusz Pedro Almodóvar

Obsada:
Penélope Cruz... Lena
Lluís Homar... Mateo Blanco / Harry Caine
Blanca Portillo... Judit García
José Luis Gómez... Ernesto Martel
Tamar Nova... Diego

27 lutego 2010, godz. 16.00
Kino Karolinka dla najmłodszych
Mikołajek
(Francja, Komedia)
głos w wersji polskiej:
Beniamin Lewandowski jako Mikołajek
Agata Kulesza jako mama Mikołajka
Tomasz Kot jako tata Mikołajka
Wit Apostolakis – Gluziński jako Alcest
Iwo Fajlhauer jako Godfryd
Antoni Gudejko jako Kleofas

27 lutego 2010, godz. 18.00
Fame
USA, Komedia, Musical (2009)
Obsada
Kay Panabaker... Jenny
Anna Maria Perez de Tagle... Joy
Naturi Naughton... Denise
Collins Pennie... Malik
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mogło zabraknąć utwo-
rów Straussa i Lehara. Były 
więc fragmenty opere-
tek „Zemsty nietoperza”, 
„Barona cygańskiego”, 
czy też „Róż południa”. 
Obowiązkowo pojawił się 
utwór „Nad pięknym mo-
drym Dunajem”. Wśród 
wykonawców pojawili się 
Alina Urbańczyk – Mróz 
(sopran), Anita Masz-
czyk (sopran), Patrycy 
Hauke (tenor) oraz We-
ronika Drynkhorn i  Filip 
Jędruch (soliści baletu). 
Warto dodać, że pierwsza 
ze wspomnianych dam, 
a więc Alina Urbańczyk – 

Mróz to radzionkowianka. 
Solistom towarzyszyła or-
kiestra „Cappella Silesia-
na” pod dyr. Grzegorza 
Kamieńskiego. Całość 
poprowadził okraszając 
słowem Jacek Woleński, 
który również był auto-
rem scenariusza koncertu. 
Były też i  specjalne ży-
czenia noworoczne dla 
mieszkańców Radzionko-
wa od burmistrza miasta 
Gabriela Tobora.
— Chciałbym podzięko-
wać wszystkim mieszkań-
com Radzionkowa za to, 
że w naszym mieście dzie-
je się tyle dobrego, za to, 

że razem współdziałamy 
i wspólnie myślimy o przy-
szłości. Na cały Nowy Rok 
życzę wszystkim dużo 
szczęścia. Rok 2010 roz-
poczynamy pod hasłem 
„Radzionków – miasto lu-
dzi z pasją”, dlatego życzę 
również, by był to rok re-
alizacji państwa osobistych 
pasji — mówił w  trakcie 
koncertu Gabriel Tobor. 
Oczywiście, nie zabrakło 
też tradycyjnej lampki 
szampana, którą za po-
myślność w Nowym Roku 
wznieśli wszyscy uczest-
nicy koncertu. To znaczy 
koncertów.

Zespół Pieśni i  Tańca „Mały 
Śląsk” wraz z chórem „Har-
fa” przygotowali specjalny 
koncert utrzymany w  kon-

wencji jasełkowej. Oczywiście, 
wszystko było zabarwione śląskim 
folklorem. Chociaż nie tylko. Oprócz 
tradycyjnych kolęd i  pastorałek, 
w  programie pojawiły się również 
piosenki autorstwa m.in. Agniesz-
ko Osieckiej odnoszące się nie tyle 
do świąt, ale do spotkań z bliskimi, 
z  przyjaciółmi, oczekiwań i  tęsk-
not za tymi, którzy odeszli, których 
przy stole wigilijnym już nie będzie. 
Ważne, by pamięć o nich nie zgasła. 
A  koncert, jak stół wigilijny, złączył 
pokolenia.

Jasełka 
„Małego Śląska”

15 lutego 2010, poniedziałek
godz. 12.00 – warsztaty filatelistyczne
„Podstawy filatelistyki”
godz. 13.00 – warsztaty plastyczne
„Mój olimpijski znaczek pocztowy”

17 lutego 2010, środa
godz. 11.00 – warsztaty plastyczne 
„Medal olimpijski”

19 lutego 2010, piątek
godz. 10.00 – warsztaty filatelistyczne 
„Sport w filatelistyce”
godz. 11.00 – warsztaty plastyczne 
„Sport w kartkach pocztowych”

20 lutego 2010, sobota
godz. 9.30 – Noworoczny turniej 
szachowy

TYDZIEŃ ORIENTALNY 
22 lutego 2010, poniedziałek
godz. 11.30 – Pokaz sztuk walki

24 lutego 2010, środa
godz. 10.00 – Spotkanie z  Japonią 
– w programie:
tradycyjne zabawki japońskie w czterech 
porach roku
warsztaty origami

26 lutego 2010, piątek
godz. 11.00 – rozgrywki w sudoku 

FERIE Z KINEM
16 lutego 2010, godz. 11.00
„Dziadek do orzechów”

18 lutego 2010, godz. 11.00
„Księżniczka na ziarnku grochu”

23 lutego 2010, godz. 11.00
„Po prostu walcz!”

25 lutego  2010, godz. 11.00
„Gwiazda Kopernika”

Bilety w  cenie 5 zł do nabycia 
w Impresariacie.

FERIE Z KAROLINKĄ
TYDZIEŃ OLIMPIJSKI

W „KAROLINCE”

W rytmie 
walca
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wszystkich miłośników narciarstwa zapraszamy w  so-
botę, 30 stycznia do udziału w X Mistrzostwach Ra-
dzionkowa Amatorów w Narciarstwie Alpejskim. Za-

wody mają charakter otwarty. Mogą startować w nich wszyscy 
chętni amatorzy (poza zawodnikami z licencją PZN). Mistrzostwa 
zostaną przeprowadzone na stoku „Dolina Sportowa Dolomi-
ty”. Wpisowe wynosi 5 zł od osoby. Zapisy przyjmowane będą 
do 29 stycznia w siedzibie MOSiRu – Radzionków ul. Kużaja 17, 
drogą elektroniczną na adres e-mail mosir@cidernet.pl lub telefo-
nicznie 032 388 87 82.
Każdy uczestnik zawodów jest uprawniony do zakupu zniżkowe-
go karnetu na 10 zjazdów w cenie 16 zł. Tradycyjnie oddzielnie 
będzie prowadzona klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn – miesz-
kańców Radzionkowa (w  kilku kategoriach) oraz pozostałych 
uczestników spoza Radzionkowa. W ramach mistrzostw dodat-
kowo będzie przeprowadzona klasyfikacja wśród startujących 
nauczycieli (open) oraz klasyfikacja rodzinna (rodzice lub dziad-
kowie + jedno dziecko).

MOSiR zaprasza wszystkich chętnych amatorów do 
udziału w XVI Mistrzostwach Radzionkowa w Tenisie 
Stołowym. Zawody zostaną przeprowadzone w sali 

gimnastycznej radzionkowskiego Gimnazjum. Poniżej przedsta-
wiamy terminarz rozgrywek:
4 – 5 lutego – uczniowie radzionkowskich szkół
5 lutego godz. 14.00 – burmistrzowie, wójtowie oraz przewodni-
czący RM
5 lutego godz. 17.00 – pracownicy policji, straży pożarnej, straży 
miejskiej
6 lutego godz. 10.00 – kobiety oraz mężczyźni < 25 lat
6 lutego godz. 11.00 – mężczyźni > 25 lat (podział na grupy na-
stąpi w zależności od ilości zgłoszeń)
Uczestników zawodów obowiązują stroje sportowe. Zgłosze-
nia przyjmowane są w dniu zawodów do 15 minut przed ich 
rozpoczęciem.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 032 388 87 82 
lub na stronie www.mosir.radzionkow.pl

Tenis stołowy

Narciarskie zmagania

Coraz więcej osób korzysta z naszego zaproszenia i coraz 
więcej biegaczy pojawia się na Księżej Górze. Do dyspo-
zycji miłośników sportów zimowych jest przygotowanych 

13 kompletów nart oraz butów biegowych. Na terenie ośrodka 
MOSiR przygotowana jest 250–metrowa oświetlona pętla bie-
gowa. W ciągu dnia można poruszać się na biegówkach piękny-
mi alejkami w parku księżogórskim. Koszt wypożyczenia całego 
sprzętu wynosi 5 zł za godzinę. W  soboty przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych od godz. 11.00 jest do dyspozy-
cji instruktor narciarski, który nieodpłatnie zapozna wszystkich 
chętnych z technikami narciarstwa biegowego. Można również 
korzystać z  kuligów organizowanych księżogórskimi alejkami. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mosir.
radzionkow.pl

Pokochaj biegówki!

Jak piękna jest zima na Księżej Górze, mogli przekonać 
się wszyscy ci, którzy skorzystali z naszego zaproszenia 
podczas weekendu 16 i 17 stycznia. Kilkudziesięciu bie-

gaczy narciarskich w  różnym wieku samodzielnie lub pod 
okiem instruktora przemierzało alejki księżogórskiego par-
ku. Większość z  nich stawiała pierwsze kroki na nartach, 
jednak mimo licznych upadków humory dopisywały. Na 
strudzonych biegaczy czekała gorąca herbata, przejażdżka 
kuligiem po Księżej Górze. Kto nie biegał na nartach, korzy-
stał ze sztucznego lodowiska i jak zawsze, bez względu na 
pogodę i ilość zalegającego śniegu, nie zabrakło miłośników 
gry w piłkę nożną.

Weekendowy ruch

MOSiR rusza z kolejną zimową ofertą, przeznaczoną 
szczególnie dla młodszych mieszkańców Radzionko-
wa. Przygotowaliśmy zestaw trzech, wieloosobowych 

sanek, które są ciągnięte urokliwymi uliczkami księżogórskiego 
parku.
— Jazda takim kuligiem jest bardzo bezpieczna i przyjemna. Za-
praszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza grupy zorganizowane. 
Przy okazji będzie można również napić się gorącej herbaty czy 
upiec kiełbaskę z grilla. Dodatkowo dzieci i młodzież mogą nieod-
płatnie skorzystać z lodowiska znajdującego się na ośrodku MOSiR 
— informuje Marian Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzionkowie.
Szczegółowe informacje na temat kuligu można uzyskać pod 
nr tel. 784 640 385.

Zaproszenie na kulig

Do I Turnieju Piłki Koszykowej Amatorów In Plus Cup zgło-
sił się nadkomplet drużyn. Do turnieju zakwalifikowano 
osiem, które 16 stycznia na dwóch radzionkowskich sa-

lach gimnastycznych stoczyły zacięte mecze. Atutem turnieju była 
świetna atmosfera panująca podczas rozgrywek. Dzisiaj wiemy, że 
był to pierwszy, ale nie ostatni taki turniej i już dzisiaj zapraszamy 
w styczniu 2011 na drugą edycję. Zwyciężyła drużyna Machina 
Radzionków, drugie miejsce zdobyła drużyna Przyjaciele Szymo-
na z Tarnowskich Gór, a trzecie radzionkowska Ekipa Wuja Zeno-
na. Każdy z uczestników otrzymał upominek oraz dyplom, a naj-
lepsi puchar, medale i nagrody rzeczowe. Dziękujemy sponsorowi 
turnieju firmie In Plus - Biuro Rachunkowe oraz Urzędowi Miasta 
Radzionków. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji będzie mogło 
wziąć udział więcej drużyn i turniej zostanie rozegrany w budują-
cej się radzionkowskiej hali sportowej.

Pograli w kosza
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W  grudniu Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodar-
czyka obchodziło jubileusz dziesięciolecia szkoły. 
Dzień uroczystości patronalnego święta miał miej-

sce 11.12.2009 r. Młodzież rozpoczęła obchody jubileuszu ce-
remonią składania kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęco-
ną Patronowi szkoły. Następnie udano się na uroczystą mszę 
świętą. Kolejna część obchodów rocznicowych miała miejsce 
w Centrum Kultury „Karolinka”. Po wprowadzeniu sztandaru, 
dyrektor szkoły – mgr Marek Napieraj, w słowach skierowa-
nych do zgromadzonych, przypomniał dziesięcioletnią historię 
Gimnazjum. Następnie oddano głos absolwentom szkoły oraz 
przedstawicielom Rady Rodziców.
Kolejnym ważnym momentem uroczystości było wręczenie 
osobom i  instytucjom wspierającym szkołę we wszystkich 
aspektach jej działalności honorowego tytułu Przyjaciela Szko-
ły. Następnie zgromadzeni mieli okazję obejrzeć przepiękną 
prezentację multimedialną poświęconą wydarzeniom minio-
nego dziesięciolecia szkoły, a  po niej tradycyjnie, jak od lat, 
przedstawienie będące inscenizacją fragmentu życia naszego 
Patrona. Tym razem wraz z ojcem Ludwikiem udaliśmy się na 
wesele do domu Klary Wrodarczyk i Franciszka Kierasa. Podczas 
przedstawienia można było poznać weselne zwyczaje, obrzę-
dy, tańce, pieśni, przysłuchać się pięknej śląskiej mowie, wtopić 
w klimat tamtych czasów… Autorką scenariusza akademii na 
Dzień Patrona Szkoły była pani Maria Kielar – Czapla, dla któ-
rej było to już dziewiąte autorskie przedstawienie poświęcone 
ojcu Ludwikowi. Oprawę muzyczną inscenizacji opracowała 
pani wicedyrektor Weronika Sitarz. Scenografię przygotowa-
ła pani Małgorzata Ligoń. Widowisko wyreżyserowały panie 
Weronika Sitarz oraz Aleksandra Pachulska.
Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. 
Następnie obchody dziesięciolecia szkoły przeniosły się już 
na teren szkoły. Można tam było podziwiać okolicznościowe 
wystawy: jubileuszowych ekslibrisów, plakatów o  tematyce 
szkolnej oraz wystawę regionalną. Goście wpisywali się do 
księgi pamiątkowej, rozmawiano, wspominano, snuto plany na 
przyszłość.
Minęło dziesięć lat. Przed uczniami i  nauczycielami kolejna 
dekada pełna nowych wyzwań, inicjatyw i pomysłów. Rozpo-
czynamy kolejny rozdział w życiu szkoły i jesteśmy przekonani, 
że wystarczy nam sił oraz zapału, by nie tylko godnie kontynu-
ować wspaniałe tradycje szkoły, ale stale rozwijać się i budować 
coś nowego.

Kółko Dziennikarskie
Agata Pachulska

Patronalne święto
radzionkowskiego gimnazjum 18 grudnia ubiegłego roku w godzinach popołudniowych 

młodzież Ruchu Światło – Życie parafii św. Wojciecha 
w Radzionkowie po raz pierwszy włączyła się w pomoc Stowa-
rzyszeniu Rodzin Katolickich oraz Zespołowi Charytatywnemu. 
Pomoc ta obejmowała tworzenie oraz rozwożenie świątecz-
nych paczek dla najbardziej potrzebujących parafian.
Jakże wielka była nasza radość, gdy ujrzeliśmy jedną z  sal 
Domu Jana Pawła II wypełnioną niemal po brzegi darami. Bar-
dzo cieszy nas fakt, że parafianie mimo częstych własnych pro-
blemów pragną, aby inni mieli szansę godnie spędzić święta. 
Każdy podzielił się tym co miał, począwszy od produktów co-
dziennego użytku, takich jak: mąka, cukier, sól czy ryż, a skoń-
czywszy na odzieży czy zabawkach. Liczba wszystkich paczek 
przekroczyła 80 sztuk. Podarunki zostały przekazane samot-
nym i starszym parafianom, osobom bezdomnym, rodzinom, 
a także matkom samotnie wychowującym dzieci. Paczki, które 
trafiły do rodzin z dziećmi, zawierały zebrane przez młodzież 
zabawki w ramach akcji „Gwiazdka radosnych serc”. Ich licz-
ba przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego postano-
wiliśmy, że część z nich przekażemy Siostrom Służebniczkom 
prowadzącym przedszkole. Współpracując z głównymi organi-
zatorami mogliśmy także rozwieźć przygotowane podarunki.
Spotykaliśmy się z ogromną wdzięcznością i radością ze stro-
ny obdarowywanych, obecne były również łzy wzruszenia. 
W tym miejscu w imieniu swoim i wszystkich potrzebujących 
składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które 
w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powodzenia tej akcji.

Zuzanna Markusik, Artur Bubalik
Ruch Światło – Życie parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

Gwiazdka radosnych serc

„Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.”

(J 1, 10-11)

Dnia 22 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” od-
były się jasełka przygotowane przez uczniów LO 
w Radzionkowie. Największy wkład w ich organiza-

cję miała klasa II A. Regularnie odbywające się próby i zaan-
gażowanie licealistów pozwoliły na udany finał.
Elementem wprowadzającym w  treść występu były słowa 
Prologu z  Ewangelii wg św. Jana. Przedstawienie było po-
dzielone na kilka scen. Każda z nich odbywała się w innym 
miejscu. Najważniejszymi postaciami byli nieznajomy i małe 
dziecko. Zjawiali się oni w codziennych sytuacjach i czekali 
na reakcję ludzi. Dziecko, symbolizujące nowonarodzonego 
Jezusa, najczęściej zostało albo niezauważone, albo odrzu-
cone przez nich. Między scenami chórek śpiewał piosenki, 
które wprowadzały widzów w świąteczny nastrój. Na koniec 
zostały złożone życzenia świąteczne wszystkim obecnym na 
sali.
Uważam, że tegoroczne jasełka, w sposób szczególny skło-
niły do chwili refleksji nad naszym życiem.

Małgorzata Kurzyło
kl.1b dziennikarska Liceum Ogólnokształcącego

Jasełka licealistów

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywania mieszkań-
com, za naszym pośrednictwem, informacji o swojej działalności, 
planach i zamierzeniach. Jednocześnie informujemy, że przesyła-

ne teksty nie mogą być dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcion-
ka 12). Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w pierwszej połowie marca. 
Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Radzion-
kowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do 19 lute-
go. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Postać anioła inspiruje artystów, przemawia do wy-
obraźni malarzy i rzeźbiarzy, towarzyszy pisaniu. Jest 
obecna w wierszach poetów od J. Kochanowskiego 

(Psalm 8 i 91) do współczesności. Urzekła również młodych, 
fenomenalnych artystów z Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka, którzy stworzyli arcymistrzowskie dzieła ma-
larskie, emanujące anielską energią. 9 grudnia, w sali posie-
dzeń Rady Gminy w Krupskim Młynie, odbyła się uroczysta 
gala, podsumowująca Powiatowy Konkurs Artystyczny „Pod 
dobrymi skrzydłami”. Była to już IX edycja „Gimnazjalnych 
rozmaitości”. Na konkurs plastyczny wpłynęło 118 prac z ca-
łego powiatu. Cudowne anielskie istoty wykreowane przez 
nasze gimnazjalistki zauroczyły Jury.
Magdalena Markusik (jej praca z lewej) z klasy I b oraz Oli-
wia Kędziora (fot. z prawej) z klasy I c zostały laureatka-
mi Powiatowego Konkursu Artystycznego i ex aequo zajęły 
pierwsze miejsce. To wielki sukces wybitnie utalentowanych 
i kreatywnych artystek, posiadających swój wyrazisty i indy-
widualny styl. Gratulujemy animuszu i prestiżowej nagrody.

Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło!
Opiekun mgr Iwona Mliczek

Mistrzowskie władanie 
anielskim pędzlem Jak co roku również i w 2010 r. filia Młodzieżowego Biura 

Pracy w  Radzionkowie przygotowuje się do organizacji 
krótkoterminowego zatrudnienia dla uczniów w okresie 

ferii zimowych. W okresie ferii można pracować roznosząc 
ulotki, gazety, promując produkty, wykładając towar w mar-
ketach czy też pracować jako kasjer. Zarobki kształtują się 
w granicach 5 – 10 złotych za godzinę. 
Pracę może podjąć każda osoba, która ukończyła 15 rok ży-
cia i posiada status osoby uczącej się w systemie dziennym. 
Każdy zainteresowany podjęciem pracy powinien zgłosić się 
osobiście do biura w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej. 
Każda osoba zarejestrowana w Biurze powinna odbyć roz-
mowę z pośrednikiem pracy w celu rozpoznania jej oczeki-
wań oraz dopasowania odpowiedniej oferty pracy. Zaintere-
sowany otrzymuje skierowanie do pracodawcy.
Młodzieżowe Biuro Pracy prowadzi też wobec swoich 
Klientów działalność informacyjną o  miejscach i  źródłach 
poszukiwania pracy: w prasie, na stronach internetowych 
i portalach związanych z pracą oraz w innych instytucjach 
zajmujących się tematyką zatrudnienia, prowadzących po-
średnictwo pracy.
Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone 
są bezpłatnie.
Oferty pracy na okres ferii zimowych dostępne będą na 
stronie internetowej www.mbp.ohp.pl oraz w  siedzibie 
biura przy ul. Kużaja 19.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług biura w okre-
sie ferii zimowych.

Monika Buczek
Pośrednik pracy I stopnia

Filia MBP Radzionków
Ul. Kużaja 19

Tel. 32 289 08 83 wew. 8

Praca na ferie zimowe

FOTOZAGADKA 
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 ad-
res: kurier@radzionkow.pl.
Na pierwsze dwie osoby czekają torby 
z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU 

Przedstawiona na zdjęciu kapliczka znajdu-
je się w elewacji kamienicy przy ulicy Gwar-
ków 53. 
Nagrodę otrzymują: Magdalena Mocek 
i Przemysław Chrostowski.
Zwycięzcom gratulujemy i  zapraszamy po 
odbiór nagrody do Urzędu Miasta Radzion-
ków, pok. nr 13. 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie przystąpiła do re-
alizacji Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny i  budżet państwa „Pierwsze 

uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jako pierwsza re-
alizację projektu rozpoczęła, jeszcze w ubiegłym roku szkolnym 
kl. IB (obecna kl. IIB). Celem zajęć jest wieloaspektowe wspieranie 
rozwoju dziecka poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych 
w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wy-
korzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia 
edukacyjne i  społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, 
możliwości i potrzeb. Zajęcia projektu realizowane są głównie na 
zajęciach pozalekcyjnych, jak również w czasie lekcji. Dzięki udzia-
łowi w projekcie, szkoła otrzymała dużo pomocy dydaktycznych, 
z których korzystamy podczas zajęć. W zajęciach projektu uczest-
niczyła cała klasa, spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu. Wszyscy 
uczniowie chętnie, systematycznie i bardzo aktywnie brali w nich 
udział. Lekcje były urozmaicone między innymi wyjazdem do Gli-
wic na zajęcia plastyczne pt. „Na szkle malowane”. Odbyło się też 
spotkanie z panią bibliotekarką, w czasie którego przeprowadzo-
no wywiad oraz zajęcia stolarskie gdzie wykonano i pomalowano 
karmniki (obecnie prowadzimy akcję dokarmiania ptaków). Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ruchowe, szcze-
gólnie chodzenie na miniszczudłach, chusta animacyjna, jak rów-
nież Ser szwajcarski, Poczta, gry planszowe, Mozaika XXL, Studnia 
Jakuba. Korzystanie z tak wielu pomocy sprawiało, że zajęcia były 
ciekawe i atrakcyjne dla wszystkich uczniów.
Nasz udział w projekcie zakończył się 20 grudnia. Podsumowa-
niem był występ uczniów, który odbył się 15 grudnia dla dzieci ze 
świetlicy szkolnej z udziałem dyrekcji szkoły oraz 17 grudnia dla 
rodziców.
Naszą prezentację zatytułowaliśmy ,,Słowno – muzyczny kiermasz 
rozmaitości”. Uczniowie przygotowali przedstawienie ,,Zimowe ra-
dości i smutki’’, piosenkę, „Skacząca piłeczka’’ z grą na instrumen-
tach i  zabawą ruchową, teatrzyk kukiełkowy ,,Zabawny piesek’’ 
oraz pokaz sportowo – cyrkowy i taniec z kółkami.
Występ wszystkim się podobał. Najwięcej satysfakcji mieli sami 
uczniowie, którzy nie kryli zadowolenia ze swojego sukcesu a przy 
tym świetnie się bawili (...).
Teraz pozostało nam przekazać wszystkie pomoce klasie I A, która 
jest realizatorem II etapu i  życzyć im równie wspaniałej zabawy 
i nauki podczas zajęć.

Krystyna Ważyńska

Nauka przez zabawę

Dobrym sposobem na aktywne spędzenie mroźnych 
dni ferii zimowych jest uczestnictwo w „Feriach z ję-
zykiem angielskim” organizowanych w Centrum Na-

uczania Języków Obcych Językovnia. Uczestnicy będą po-
znawać magiczny świat brytyjskich bajek tych tradycyjnych 
jak i  tych najnowszych, tak aby pod koniec turnusu wziąć 
udział w przedstawieniu organizowanym dla rodziców. Pod-
czas codziennego pobytu dzieci przygotowują się do finału 
poprzez poznawanie bohaterów bajek, piosenek, przygoto-
wując stroje i dekoracje, poznając swoją rolę. Zapewniamy 
przy tym ogromną ilość frajdy, śmiechu oraz nauki przez za-
bawę dzięki różnorodnym technikom powtórek i gier. Zapisy 
już trwają pod numerem telefonu 517661312.

Ferie z angielskim

W dniach 9 – 10.01.2010 w austriackiej miejscowości 
Seefeld – Scharnitz rozegrane zostały pierwsze w tym 
sezonie zawody psich zaprzęgów na śniegu. Na liście 

zgłoszonych oczywiście cała plejada utytułowanych zawodni-
ków Europy. Nie zastanawiając się zbyt długo razem z kolegą 
Krzysztofem Janeckim wysłaliśmy nasze zgłoszenia. Wyjazd za-
planowaliśmy na czwartek godz. 17.00 z uwagi na 1000 km od-
cinek drogi do pokonania. Niestety, ale cały odcinek do granicy 
jechałem sam, ponieważ Krzysiek utknął na 2 godziny w korku 
już w Gliwicach. Przed północą dojechał i dalej mogliśmy je-
chać w „konwoju”. Do pięknie położonej w dolince między na-
gimi skałami Scharnitz docieramy następnego dnia ok. godziny 
14.00. Na miejscu zastajemy już wiele zagranicznych ekip oraz 
3 zawodników z Polski. Piątek mija nam na przygotowaniach do 
sobotniego startu. Wciąż nikt nie wie, czego może spodziewać 
się po rywalach.
Sobota rano i  pierwsze gorączkowe składanie sań, pojenie 
psów, kompletowanie sprzętu startowego. Godzina 11.00 i pada 
pierwsza komenda „go”. Pierwszy zawodnik już na trasie, a po 
nim w odstępach dwuminutowych startują kolejni. Mija kilka-
dziesiąt minut i na mecie zaczynają meldować się ci, którzy po-
konali pierwszy etap. Wielkie zainteresowanie wzbudza oczy-
wiście tablica wyników. Krzysiek Janecki jest drugi w klasie O, 
czyli otwartej (zawodnik może podpiąć tyle psów, ile zechce).
W mojej klasie 4 psów syberyjskich husky, nie ma zaskocze-
nia. Jako pierwszy Mateusz Surówka – obecny Mistrz Świata, 
drugi Mikołaj Włodarczyk – obecny wicemistrz Europy, trzeci 
na mecie melduje się utytułowany zawodnik włoski Delnevo 
Ugo. Szukam oczywiście swojego numeru na tablicy wyników 
gdzieś pomiędzy zawodnikami  niemieckimi, bo Włosi są już 
dobrze przygotowani do sezonu, a Austryjacy są u siebie, a tu 
niespodzianka – wylądowałem na czwartym miejscu. Tego dnia 
z dumą patrzyłem na swoje psy, które nieźle napracowały się 
na ten wynik.
Niedziela i kolejny dzień zmagań. Każdy z nas chciałby utrzy-
mać swoje miejsce, ale też każdy jest świadom tych z tyłu, któ-
rzy zrobią wszystko, by poprawić swój czas. Rozpoczynamy 
drugi dzień zmagań w kolejności zajętych dnia poprzedniego 
miejsc. Startuję więc jako czwarty mając nadzieję, że zbliżymy 
się do Włocha, który dziś wystartował minutę przed nami.
W połowie trasy widzimy go na nawrocie, a to oznacza, że od-
robiliśmy część straty.

Sezon zimowy otwarty!

Więcej na str. 15

Sport
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 22 grudnia 2009 roku na XLVII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę nr XLVII/405/2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2010;
2. Uchwałę nr XLVII/406/2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2009;
3. Uchwałę nr XLVII/407/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
4. Uchwałę nr XLVII/408/2009 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Radzionków;
5. Uchwałę nr XLVII/409/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącego 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski w Piekarach Śląskich;
6. Uchwałę Nr XLVII/410/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I pół-
rocze 2010 roku.

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

Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała NrXLVI/399/2009
Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów  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. 18a i art. 19 pkt 1 lit f. ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2006r. z. U. 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 trans-

portu 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 infra-

struktury 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 Eu-
ropejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1
Uchwałą niniejszą:
1. wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2. określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3. okresla się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4. zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2
Wprowadza się na terenie Miasta Radzionków opłatę od posiadania psów.

§ 3
Ustala  się  stawkę roczną opłaty od  posiadania  psów  w  wysokości  40 zł 00 gr  od jednego psa.

§ 4
1. Opłata  od posiadania psów płatna jest  bez  wezwania  do  dnia  31  marca roku podatkowego, a w przypadku powsta-
nia obowiązku podatkowego w ciągu roku,  w terminie  14  dni  od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powsta-
nia lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały oko-
liczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadnia-
jące ten obowiązek.

§ 5
1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radzionków lub w kasie Urzędu.
2. Pobór opłaty na terenie spółdzielni mieszkaniowych odbywa  się w drodze inkasa przez administrację spółdzielni.

§ 6
Inkasenci zobowiązani są do poboru i przekazania pobranej opłaty na konto dochodów budżetu miasta Radzionków 
w terminie zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
z późn. zmianami), przesyłając jednocześnie do Referatu Księgowości i Budżetu Miasta rozliczenie z pobranej opłaty spo-
rządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7
Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranego podatku.



Kurier Radzionkowski 1 (32) styczeń 2010 15

§ 8
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXIV/281/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 10
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.

§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ra-
dzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakato-
wanie na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie  
lokalnej.

Wiceprzewodniczący Rady 
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zmianami ), Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Rada Gminy ustala stawkę opłaty od posiadania psów, z tym że opłata ta zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. f nie może przekroczyć 
107, 85 zł rocznie od jednego psa.
Proponuje się w roku 2010 pozostawienie stawki opłaty za posiadanie psów na terenie miasta Radzionków  na poziomie 
roku 2009, w kwocie 40 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/399/2009
Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 listopada 2009 r

ROZLICZENIE   Nr....
z opłaty od posiadania psów 

pobranej  przez inkasenta w okresie
od .............. 2010 r. do .............. 2010 r.

1. Opłata pobrana   ............................. zł
2. Opłata przekazana na konto budżetu miasta:
 a) kwota    ............................. zł
 b) data przelewu lub wpłaty  ..................................

Inkasent

....................................                                                           ...........................................
(Imię i Nazwisko                                                                    (Kierownik jednostki)
Nr tel. służbowego)

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Czwartego stycznia 
piłkarze Ruchu Ra-
dzionków rozpoczę-

li przygotowania do run-
dy wiosennej drugiej ligi 
zachodniej, w której walczyć 
będą o  awans na zaplecze 
Ekstraklasy. Przez treningi 
przewinęło się w tym czasie 
liczne grono nowych, testo-
wanych piłkarzy, w tym były 
reprezentant Słowacji. Ale 
ostatecznie sparing z Polonią 
Bytom w podbełchatowskim 
Kleszczowie wyjaśnił, kto 
z nich jest najbliżej pozosta-
nia w Ruchu. Mowa o serb-

skim bramkarzu Bogdanie 
Stefanoviču (MFK Košice), 
słowackim prawym obrońcy 
Michale Farkašie (FK Bau-
mit Jablonec), ofensywnym 
pomocniku Łukaszu Ma-
słowskim (Legia Warszawa 
Młoda Ekstraklasa) i  napast-
nikach: Nigeryjczyku Joh-
nie Rolandzie Emece (LZS 
Piotrówka) i  Słowaku Mar-
tinie Matúšie (Podbeskidzie 
Bielsko – Biała). Ten ostatni 
był autorem pierwszego gola 
w meczu z Polonią, drugie-
go dołożył Maciej Manelski, 
który niedawno dołączył 

do Ruchu z  Jaroty Jarocin, 
a  ostatecznie radzionkowia-
nie pokonali siódmą drużynę 
Ekstraklasy 2:1. Oprócz Ma-
nelskiego pewnym wystę-
pów w  Radzionkowie może 
być także Tomasz Foszmań-
czyk z  Rakowa Częstocho-
wa. W  sobotę w  kolejnym 
meczu kontrolnym Ruch 
zmierzy się z MKS Myszków, 
a  w  kolejną sobotę stanie 
znów w  sparingowe szranki 
z drużyną z Ekstraklasy. Tym 
razem rywalem będzie Ruch 
Chorzów, a  mecz odbędzie 
się w Bielsku – Białej.

Niestety, za chwilę wyprze-
dzamy 6. psi zaprzęg, który 
wzbudza tak duże zaintereso-
wanie moich psów, że tracimy 
kilkanaście sekund na odejście 
i na tyle samo zbliżył się do nas 
zawodnik za nami. Po 2 km 
wyprzedzamy kolejny zaprzęg, 
ale tym razem idzie sprawnie 
i gonimy Ugo. W końcu wpa-
damy w  kanał finiszowy. Po 
800 metrach meta  i pozostaje 
nam czekać na wynik. Osta-
tecznie utrzymujemy 4  miej-
sce i wiem, że jak na początek 
sezonu, to psy zrobiły kawał 
dobrej roboty. Czekamy więc 
na zakończenie i  dekorację 
zwycięzców i  wracamy do 
skutego lodem i  zasypanego 
śniegiem kraju.

Przygotowania do rundy wiosennej
Dokończenie ze str. 13
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Sport

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 SMS PZPS Sosnowiec 12 32 33 8 985 762
2 STS Victoria Lubliniec 12 27 31 14 1025 913
3 UAZS Uniwersytetu Śl. Katowice 12 22 25 16 919 864
4 MKS Sokół Rojca Radzionków 12 16 20 26 1005 1022
5 MKS Dąbrowa Górnicza  12 11 18 31 955 1097
6 KPKS Halemba 12 9 15 30 929 1033
7 SCS Sokół Chorzów  12 9 14 31 899 1026

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 MCKiS Jaworzno 12 27 28 11 934 790
2 AZS KU A. T-H. w Bielsku-Białej 12 21 26 21 1060 1048
3 UKS Dębowianka Dębowiec 12 21 24 20 971 972
4 MOSM Tychy 12 20 25 22 1024 987
5 UKS Dycha Czechowice-Dziedzice 12 15 20 27 959 998
6 MKS Wodzisław Śląski 12 12 19 29 1009 1101
7 VC Victoria-MOSiR Cieszyn 12 10 20 32 1079 1140

1 STS Victoria Lubliniec 
2 MCKiS Jaworzno 
3 MOSM Tychy 
4 UAZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice 
5 MKS Sokół Rojca Radzionków 
6 UKS Dębowianka Dębowiec 
7 AZS KU Akad. Techn.-Hum. w Bielsku-Białej 
8 MKS Dąbrowa Górnicza  

Wywalczony awans 
w  maju 2009 r. 
do trzeciej ligi, 

wyzwolił w  zawodniczkach 
i  sympatykach MKS „Sokół 
Rojca” Radzionków, wiele 
emocji i  radości. Weryfi-
kacja umiejętności gry po-
ziom wyżej miała nastąpić 
od wrześniu 2009 r. Pełne 
obaw, ale bardzo zmoty-
wowane, nasze dziewczęta  
przystąpiły do rozgrywek.
14 drużyn podzielonych na 
dwie grupy, 19.09.2009  r. 
rozpoczęło rywalizację 
sportową w  III lidze w gru-
pie śląskiej, w  której roz-
grywki ułożono etapami. 
Obecnie jesteśmy po 1 eta-
pie. Zajmując czwarte miej-
sce w swojej grupie w 1 eta-
pie, MKS „Sokół Rojca” 
Radzionków przeszedł do 
grupy ośmiu drużyn grają-
cych o awans do II ligi. Po-
zostałe (5, 6, 7 miejsce) two-
rzą grupę sześciu drużyn 
walczących o  utrzymanie 
się w  III  lidze. W 2 etapie, 
o awans do II ligi rywalizo-
wać będą zespoły z  tabeli 
obok.
Dalszy awans uzyskują dwie 
najlepsze drużyny. 
Celem założonym przed 
startem było utrzymanie się 

MKS „Sokół Rojca” Radzionków

Prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach Marek Kisiel, 
wręcza kapitan seniorek naszego klubu Katarzynie Horzela, puchar za 
zdobycie drugiego miejsca w IV lidze kobiet. W tle reprezentacja Polski 
kadetek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu

w III lidze i gra na poziomie 
środka tabeli, co do tej pory 
udaje się utrzymać. Skład 

drużyny, porównując roz-
grywki zeszło sezonowe, 
zmienił się. Z  początkiem 
sezonu 2009/2010 z  grupy 
odeszły Agnieszka War-
muszok, Iwona Korczeska 
i Magda Kubica, natomiast 
pozyskaliśmy nową zawod-
niczkę Katarzynę Graca 
z  MOSiR Mysłowice gra-
jącą w  sezonie 2007/2008 
w II lidze. Pełny skład stano-
wi 16  zawodniczek w  tym 
2 libero (aktualne przepisy 
dopuszczają wprowadzenie 
do zespołu drugiego libero). 
Początek nowego roku skła-
nia do małych podsumo-
wań. Rok 2009, w  dotych-
czasowej (krótkiej) historii 
sekcji siatkówki naszego 
klubu, trzeba zaliczyć do 
najbardziej udanych. Se-

zon 2009/2010 jest piątym 
sezonem, w  którym dru-
żyny MKS „Sokół Rojca” 
Radzionków uczestniczą 
w  rozgrywkach organizo-
wanych przez Śląski Zwią-
zek Piłki Siatkowej w Kato-
wicach. Region śląski jest 
niewątpliwie najprężniej 
rozwijającym się obszarem 
na mapie siatkarskiej Polski. 
Wybić się tutaj jest bardzo 
trudno, trzeba wiele pracy 
włożyć, by móc utrzymać 
się w  gronie drużyn posia-
dających dużo większe do-
świadczenie ligowe, a  sku-
teczna rywalizacja z  takimi 
ośrodkami siatkarskimi jak: 
Bielsko – Biała, Dąbro-
wa Górnicza, Sosnowiec, 
Mysłowice, Częstochowa, 
pozwala nabierać pewno-
ści siebie – każda wygrana 
z  reprezentacją wspomnia-
nych   ośrodków zakrawa 
na sensację, dlatego wyniki 
uzyskane przez nasze za-
wodniczki w roku 2009 cie-
szą i powodują, że Radzion-
ków postrzegany jest, wśród 
sympatyków siatkówki, jako 
miejsce gdzie piłka siatkowa 
ma dobry grunt. 

Emocje i radość


