

Rozmowa z Tomaszem Baranem, prezesem klubu Ruch Radzionkó
w

To była ciężka praca

— Ponad dwadzieścia
zwycięstw Ruchu Radzionków w III lidze
opolsko – śląskiej zapewnia klubowi awans
do II ligi. Co zadecydowało o sukcesie
„Cidrów”?
— Przede wszystkim
systematyczna
praca.
Od trzech lat mozolnie
walczyliśmy o to, żeby
dostać się do II ligi.
Nie jest więc to awans
z przypadku, lecz jak
najbardziej zasłużony
i okupiony ciężką pracą.
Od początku mojego
kierowania klubem za
główny cel postawiłem
sobie awans do II ligi.
Pierwszy raz, gdy walczyliśmy o awans byliśmy blisko, lecz przegraliśmy w barażach
z TS Koszarawą Żywiec,
drużyną, która wówczas
była od nas zdecydowanie lepsza. W kolejnym
sezonie
przegraliśmy
o jeden punkt z GKS Tychy. Udało się dopiero
za trzecim razem. I jest
to zasługa wszystkich
osób pracujących w naszym klubie.
— Do awansu niewątpliwie przyczyniła się
praca trenerska Rafała
Góraka. Jak pan ocenia
jego działania?
— Pracę trenera oceniam bardzo dobrze.
Jest to jeden ze zdolniejszych trenerów młodego
pokolenia i jeżeli nadal
będzie się rozwijał tak
jak obecnie, to wróżę
mu dużą karierę trenerską. Jednak jeszcze raz
chcę podkreślić, że do
awansu przyczyniła się


praca wszystkich osób
związanych z klubem
– zarówno trenera, jak
piłkarzy i działaczy.
— A jeśli chodzi o zawodników, to którzy,
pana zdaniem, najpełniej pokazali swoje
umiejętności i przyczynili się do sukcesu
klubu?
— Mamy drużynę, która
wie czego chce. To nie
są chłopcy, którzy przyszli tutaj w charakterze
najemników i są tu tylko
po to, by spędzić czas.
Oni wiedzą o co walczą.
Jest to młody zespół,
wymieszany z zawodnikami nieco starszymi,
o większym doświadczeniu. Jednak właśnie
takich doświadczonych
zawodników brakowało
nam w poprzednim sezonie. Tym samym nie
miał kto wziąć na siebie odpowiedzialności
za grę. Obecnie mamy
bardzo dobry zespół
z Adamem Kompałą na
czele. Nie chciałbym tutaj wymieniać nazwisk
poszczególnych graczy,
bo ktoś pomyśli, że kogoś faworyzuję. Jednak
na pewno Adam Kompała jako gracz, kapitan drużyny i jako lider
środka pola, to postać
wyróżniająca się nie tylko w naszej drużynie,
ale też wśród wszystkich zawodników III ligi.
Cały zespół na dzień
dzisiejszy zasługuje na
moje uznanie, bo robią
to, czego od nich wymagam. Oni wiedzą,
że jestem wymagający
i że nie interesują mnie
półśrodki. Ja mogę przegrać, ale muszę widzieć,
że na boisku zawodnicy
dali z siebie wszystko.
— Czy w związku
z awansem nastąpią jakieś zmiany personalne
wśród zawodników?
— Obecnie jestem przed
rozmowami z trenerem
i nie wiem jeszcze, kogo

będziemy żegnać a kogo
będziemy w Radzionkowie potrzebować. Gdy
zakończy się sezon,
wtedy będą podejmował konkretne decyzje.
Rewolucji jednak nie będzie. Na pewno musimy
wzmocnić drużynę, ponieważ naszym celem
jest awans do I ligi już
w pierwszym sezonie.
Zdaję sobie sprawę, że
poprzeczka jest wysoko
zawieszona, ale zawsze
podkreślam, że trzeba
sięgać najwyższych celów. Poza tym mamy
raptem miesiąc, by kogoś sprowadzić, tak więc
na pewno decyzje będą
podejmowane szybko.
Póki co, chcę wszystkim
zawodnikom podziękować za ten awans, bo na
niego zasłużyli, a weryfikacją ich umiejętności
będzie II liga.
— Wspomniał pan, że
waszym celem jest awans
do I ligi już w pierwszym
sezonie. Jaką więc przygotowujecie strategię, by
osiągnąć ten cel?
— Najlepsza strategia
to wygrać wszystkie
trzydzieści
meczów.
Z pewnością niezwykle ważny będzie okres
przygotowawczy. Zawodnicy pojadą na
siedmiodniowy
obóz
do ośrodka sportowo –
szkoleniowego„Rekord
– Bielsko Biała”. Mamy
mało czasu na przygotowanie, bowiem już 25
lipca rozpoczynają się
rozgrywki II ligi. Trzeba
więc intensywnie trenować i pracować.
— Które drużyny, pana
zdaniem, będą najgroźniejszymi rywalami dla
Ruchu Radzionków?
— Druga liga to już zdecydowanie mocniejsza
liga. Tam już nie będzie
przysłowiowych chłopców do bicia. Dysproporcje będą mniejsze,
a walka bardziej wyrównana. Do najgroź-

niejszych rywali zaliczyć należy Zagłębie
Sosnowiec, GKS Tychy,
Kotwicę Kołobrzeg, czy
Raków Częstochowę. Są
to drużyny, z którymi
będzie trzeba mocno
walczyć o poszczególne zwycięstwa. Emocje
gwarantowane, dlatego
zapraszam na mecze.
— Obecnie klub jest
w trakcie przygotowań
zmierzających do uzyskania licencji na grę
w II lidze. Jakie warunki muszą w tym celu
zostać spełnione?
— Przede wszystkim
dotyczy to odpowiedniego
przygotowania
stadionu. Musimy mieć
zainstalowanych tysiąc
siedzeń. Aktualnie trwają już prace polegające
na wybetonowaniu i zainstalowaniu krzesełek.
Musi być też przygotowany odpowiedni sektor dla gości. Niezbędna
jest też renowacja ławek rezerwowych oraz
szatni dla zawodników.
Wszystkie te prace są
już obecnie wykonywane. Koszt całej inwestycji jest wysoki. Już
samo wybetonowanie
jednego sektora to koszt
około 60 tysięcy złotych. Do tego dochodzi
zakup krzesełek, co daje
kwotę kolejnych 30 tysięcy złotych. Przewiduję, że łącznie będzie nas
to kosztować około 100
– 120 tysięcy złotych.
— Awans klubu do II
ligi to także prezent
z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 90 – lecia klubu.
Jakie atrakcje szykuje
klub z tej okazji dla zawodników i kibiców?
— Atrakcji będzie dużo.
Jako jedyny klub w Polsce wydamy własnego
dukata. Chcemy też
zorganizować
mecz
oldbojów naszej drużyny z oldbojami innych
śląskich drużyn. Głów-

ne uroczystości odbędą
się w sierpniu, jednak
nie chciałbym już teraz
zdradzać
wszystkich
szczegółów.
— Jak układa się współpraca klubu z władzami
Radzionkowa?
— Powiedziałbym, że
wzorowo. Wiele spraw
udaje się nam wspólnie
załatwić. Cieszę się, że
pan Burmistrz korzysta
z walorów promocyjnych naszego klubu
i umieścił logo miasta
na koszulkach zawodników. Ta współpraca
jest już przedłużona na
następny sezon i do klubu trafią kolejne środki finansowe. Ponadto
bardzo dobrym posunięciem jest uchwała
o stypendiach dla sportowców. Dzięki temu
zawodnicy klubu przynajmniej częściowo są
współfinansowani przez
urząd. Dodatkowo klub
jest zarządcą targowiska
miejskiego. Zarobione
przez nas na targowisku pieniądze w całości
trafiają do kasy klubu.
Pozostaje jeszcze problem stadionu. Władze
nie mogą nam pomóc
w sfinansowaniu remontu stadionu, ponieważ znajduje się on
poza granicami miasta.
Z kolei władze Bytomia
też nam nie pomogą, bo
mają swój klub – Polonię Bytom. Dlatego też
naszym priorytetem na
najbliższe lata jest to,
by przystąpić do budowy stadionu. Wstępne
rozmowy już trwają.
Chciałbym, żeby w najbliższym czasie rozpoczęły się procedury dotyczące tej inwestycji.
Nowy stadion jest niezbędny, jeśli w przyszłości chcemy grać na
poziomie centralnym.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Wspólne świętowanie



Zużyty sprzęt za drzewko
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarła

śp. Marta Wichary
Skarbnik Miasta Radzionków w latach 1998 – 2002
Rodzinie oraz najbliższym
wyrazy współczucia składają
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Pani
Aleksandrze Gryboś
Skarbnikowi Miasta Radzionków
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Trzy, dwa, jeden... mamy



forum!

S

towarzyszenie Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii
„Zielona Ziemia”, radzionkowski Urząd Miasta oraz firma
Wtórmet Recycling zorganizowały w sobotę, 9 maja kolejne
Rodzinne Ekoporządki.
W tym roku za oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii można
było otrzymać sadzonki krzewów ozdobnych i drzewek zakupionych przez Urząd Miasta
Radzionków i firmę Wtórmet.
Łącznie zakupiono 1010 sztuk
sadzonek za kwotę 4000 zł.
Były wśród nich guzikowiec,
budleja, lespedeza, parczelina,
bożodrzew, obiela, lilaki, forsycja, ketmia, różanecznik i azalia. Część roślin (30 forsycji i 30
irg) uczniowie z Zespołu Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych
posadzili na skwerze przy
ul. Kużaja, pozostałe przeznaczono do nasadzeń indywidualnych dla mieszkańców oraz
placówek oświatowych.
Akcja rozpoczęła się punktualnie o godz. 8.00 na parkingu
Urzędu Miasta, gdzie mieszkańcy przyszli odbierać sadzonki.
Dwie godziny później można
to było zrobić przy Zespole
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy. W tych
dwóch miejscach można było
oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie
w zamian za sadzonki drzew
i krzewów.
Sprzęt dużych gabarytów można było wystawić przed posesję już dwa dni wcześniej,
skąd został on odebrany przez

firmę Wtórmet. Z pokwitowaniem odbioru należało zgłosić
się 9 maja. Regulamin określał,
ile drzewek i krzewów można
było dostać za dany sprzęt. Za
zużytą lodówkę, piecyk elektryczny, pralkę, automat, zmywarkę, klimatyzator, wentylator, komputer, telewizor, radio
czy magnetofon można było
otrzymać od 1 do 3 sadzonek,
natomiast trzy sztuki drobnego
sprzętu gospodarstwa domowego można było wymienić
na jedną sadzonkę. Również
za 10 sztuk baterii można było
dostać 1 sadzonkę. Łącznie
zebrano ok. 9 ton elektroodpadów oraz 65 kg baterii. Jest
to duży sukces zważywszy, że
w I kwartale 2009 r. firma Alba
w Gminnym Punkcie Zbiórki
Odpadów zebrała 0,67 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Stowarzyszenie rozprowadziło
w mieście 2000 ulotek informujących o zasadach postępowania z elektroodpadami
i należy mieć nadzieję, że selektywna zbiórka odpadów ma
szansę na dobre zadomowić
się w świadomości mieszkańców w naszym mieście.
W tym roku kontynuowano
również nasadzenia w pasie
ochronnym wokół oczyszczalni. Członkowie „Zielonej
Ziemi” wraz z uczniami Gimnazjum nr 2 posadzili tam 100
sztuk modrzewi, aby jak najbardziej zniwelować wpływ
oczyszczalni na komfort życia
mieszkańców.
(ab)

Nowa Plebiscytowa

W

połowie maja nastąpił odbiór końcowy robót
dla zadania dotyczącego przebudowy ul. Plebiscytowej. W ulicy tej została wykonana nowa
sieć wodociągowa od ulicy Górnej do ulicy Kopernika oraz
nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej. Koszt tej inwestycji wyniósł w zakresie drogi 85 tys. zł, w zakresie sieci wodociągowej kolejne 85 tys. zł. Pieniądze pochodziły
z budżetu miasta.

Wieści płyną esemesem

P

rzypominamy, że od
połowy maja funkcjonuje w Radzionkowie
esemesowy serwis Urzędu Miasta. Aby skorzystać
z usługi, należy wysłać
SMS o treści TAK na numer 661 000 012 (koszt wg
taryfy operatora), a wtedy
nastąpi automatyczna rejestracja w serwisie. Wszyscy zainteresowani mogą
otrzymywać
bezpłatne,
bieżące informacje na temat naszego miasta, takie
jak np. zapowiedzi imprez
kulturalnych i sportowych, komunikaty o ewentualnych
utrudnieniach w ruchu drogowym, upływające terminy wymiany dokumentów lub płacenia podatków, itp. Aby wyrejestrować się z serwisu, należy wysłać SMS o treści NIE pod
ten sam numer telefonu.
Do tej pory zarejestrowało się już 380 mieszkańców
Radzionkowa.

Jubileusz

Pełną parą

Zakładu Gospodarki Komunalnej

W

Ó

smego maja został
przekazany plac budowy na ulicy Śródmiejskiej. Roboty zakończyły
się z początkiem czerwca br.
W ramach zadania wykonana
została droga dojazdowa do
budynku przy ulicy Śródmiejskiej 1, parking dla samochodów oraz uporządkowany
został teren znajdujących się
tam nieużytków. Koszt zadania to 91 256 zł.
W ostatnim czasie został
również przekazany plac bu-

dowy dla przebudowy ulic
Kruczkowskiego i Rowowej.
Przypomnijmy, że w tym roku
została już wykonana wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej na ulicy Kruczkowskiego,
a w ramach nowej inwestycji
na obu ulicach będzie wykonana nowa nawierzchnia.
Ta inwestycja ma kosztować
259 tys. zł. Całość sfinansowana zostanie z budżetu gminy, a roboty zakończą się najpóźniej jesienią tego roku.
(ab)

tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej
w Radzionkowie obchodzi
dziesięciolecie swojego istnienia. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się
w piątek, 8 maja w Centrum Kultury „Karolinka”.
Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany do
życia 29 marca 1999 roku,
czyli w niecały rok po odzyskaniu praw miejskich
przez Radzionków i odłączeniu się od Bytomia. Od
początku swojej działalności ZGK zajmuje się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków na terenie
gminy. Zakład obsługuje
obecnie 17 000 mieszkańców Radzionkowa i zatrudnia 45 pracowników. Od
2004 roku ZGK zajmuje
się również zarządzaniem
zasobami mieszkaniowymi Radzionkowa. Do zadań Zakładu w tym zakre-

sie należy nadzorowanie
i utrzymywanie w niepogorszonym stanie technicznym budynków oraz lokali
mieszkalnych
będących
własnością gminy. Aktualnie ZGK zarządza 384 zasobami mieszkaniowymi.
—
Zdobycze
techniki
i nowe technologie to jedyne narzędzia do nowoczesnego zarządzania zakładem. Przyszłość ZGK
stanowią jednak ludzie.
Jest to jednocześnie bogactwo i mądrość zbiorowa przekładająca się na
potencjał osobowy decydujący o przyszłości firmy.
Przed nami nowe, trudne
i odpowiedzialne zadania
związane z rozdziałem sieci kanalizacyjnej, modernizacją sieci wodociągowych
i nieuniknioną zmianą formy organizacyjnej Zakładu
— mówił Stefan Bijak, dyrektor ZGK.
(ab)


Militarnie

M

ieszkańcy naszego miasta, którzy 30 maja przybyli
przed Centrum Kultury „Karolinka”, mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć w pełnej krasie kilkanaście
unikalnych wojskowych pojazdów (na zdjęciu). Wśród nich były
samochody pancerne – angielski transporter gąsienicowy SV 452
i polsko – czechosłowacki transporter opancerzony SKOT, samochody osobowo – terenowe typu Willys Jeep, Dodge WC 52 i WC
63, Volkswagen KDF 82, jak i niemieckie motocykle z czasów
II wojny światowej. Pokazowi, który odbył się w ramach V Zlotu Pojazdów Militarnych, towarzyszył występ zespołu dudziarzy
Pipes & Drums z Częstochowy. Dodajmy, że oprócz pojazdów,
publiczności zaprezentowało się też ponad 150 uczestników zlotu z Bielska – Białej, Żor i Opola w wojskowym umundurowaniu
pochodzącym z czasów II wojny światowej, wojny wietnamskiej
i afgańskiej.
Kolejne wojskowe atrakcje na pasjonatów wojskowości czekały
w Dolomitach – Sportowej Dolinie, gdzie odbyły się m.in. pokazy sprzętu ciężkiego oraz Żandarmerii Wojskowej. Z kolei Grupy Rekonstrukcji Historycznych przedstawiły inscenizacje walk:
Włochy 1944 – II Korpus Gen. Wł. Andersa oraz Bośnia 1994
– Polskie Siły SFOR. Natomiast Regionalne Ognisko Historyczne
z Krupskiego Młyna zaprezentowało szczątki rozbitego samolotu.
Wystąpiła też Orkiestra Sił Powietrznych z Bytomia. W ramach
zlotu w CK „Karolinka” wyświetlony został również historyczny film „Generał Nil” z Olgierdem Łukaszewiczem w tytułowej
roli.
Organizatorami V Zlotu Pojazdów Militarnych były urzędy miejskie z Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, a także Stowarzyszenie Miłośników Techniki Militarnej w Bytomiu oraz Muzeum Broni Pancernej i Militarnej w Bielsku – Białej.
(ŁK)

Występ zespołu dudziarzy Pipes & Drums był jedną z atrakcji.


Półkolonie

W

tym roku, podobnie jak w latach poprzednich,
w naszym mieście będą organizowane półkolonie
dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat z terenu miasta
Radzionków.
Dla dzieci przewidziano dwa turnusy w następujących
terminach:
• I turnus w dniach od 29 czerwca do 10 lipca w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
• II turnus w dniach od 3 do 14 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.
Zajęcia w ramach półkolonii odbywać się będą codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Program przewiduje organizację wycieczek, wyjść na basen,
zajęć sportowo – rekreacyjnych i świetlicowych. Uczestnicy półkolonii korzystać będą z dwóch posiłków, w tym
z obiadu.
Częściowa odpłatność za półkolonie wnoszona przez rodziców wynosi 120 zł za turnus. Zapisy będą przyjmowane w Zakładzie Placówek Oświatowych, przy ul. Kużaja 19.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 032 289 36 91 w. 25.
Ponadto na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń otrzyma wraz ze świadectwem specjalną ulotkę, na której będą zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące półkolonii.

Gimnazjalisto

D

nabór trwa!

o 30 czerwca trwa
nabór do Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich
w Radzionkowie. Do tego
dnia, do godziny 12.00, gimnazjaliści mogą składać oryginały dokumentów.
Szkoła w przyszłym roku
szkolnym ma zamiar przyjąć w swój poczet 105
uczniów, po 35 do każdej
klasy. Uczniowie mają możliwość podjęcia nauki w klasie
„dziennikarskiej” z dodatkowym przedmiotem „dziennikarstwo i komunikacja
społeczna”, prowadzonym
przez nauczycieli LO, którzy
są dziennikarzami. Warto
dodać, że uczniowie klasy
dziennikarskiej mają warsztaty dziennikarskie prowadzone
przez czynnych dziennikarzy
Beatę Tadlę – TVN 24 oraz
Tomasza Muchę – Dziennik
Zachodni – Sport.
Ponadto szkoła oferuje również podjęcie nauki w klasie „pedagogicznej”, gdzie
realizowany jest dodatko-

wy przedmiot „pedagogika
z psychologią wychowawczą” oraz w klasie poszerzającej wiedzę z zakresu
geografii i historii regionu.
Należy podkreślić, że każda
klasa jest ogólnokształcąca.
Od nowego roku szkolnego 2009/2010, aby dobrze
przygotować się do matury,
uczniowie dopiero po ukończeniu kl. I wybierają przedmioty, których chcą się uczyć
w zakresie rozszerzonym.
Uczniowie mogą skorzystać
z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem
Śląskim, Politechniką Śląską
oraz Akademią Wychowania
Fizycznego w Katowicach.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.liceum.
radzionkow.pl na stronie
naboru elektronicznego slaskie.edu.com.pl/Kandydat
lub pod numerem telefonu
032 286 6251.

Dostojni jubilaci świętowali

Ekologiczny
wykład

D

W

restauracji „Figaro” 13 maja Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor
wręczył dziewięciu parom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale
z symbolicznymi dwiema splecionymi różami wręcza się osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Dostojni jubilaci to Maria i Antoni Kandziora,
Hildegarda i Roman Horzela, Teresa i Tadeusz Orłowski, Maria i Jerzy Paruzel, Gizela
i Leonard Pietryga, Irena i Henryk Rogalscy, Róża i Sylwester Szeliga, Gertruda i Józef
Szołtysik, Elfryda i Gotfryd Tobor. W spotkaniu wzięła udział również para z 60 – letnim
stażem małżeńskim, państwo Agnieszka i Roman Urbańczyk.
(ŁK)

Wybory do Parlamentu
Europejskiego za nami

Fotopstryk

W

wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca, głosowało 3904
mieszkańców Radzionkowa na 13839 uprawnionych do głosowania. W tym dniu oddano 3851 ważnych
głosów. Najwięcej głosów zostało oddanych na KW Platforma Obywatelska (62,37%), kolejno na KW Prawo i Sprawiedliwość (24,07%) oraz na KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (7,58%).
Dziękuję mieszkańcom Radzionkowa za udział w głosowaniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję również Obwodowym Komisjom Wyborczym
za sumienne i sprawne przeprowadzenie głosowania
w obwodach.
Burmistrz Miasta
dr Gabriel Tobor

R

usza kolejna edycja
konkursu fotograficznego „Radzionków w kadrze zatrzymany”. Tradycyjnie
czekamy na zdjęcia naszego
miasta w trzech kategoriach:
Reportaż, Nasze Miasto oraz
Dni Radzionkowa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody. Na zdjęcia czekamy do 30 sierpnia. Szczegóły
i regulamin konkursu dostępny
jest na stronie www.radzionkow.pl

wudziestego pierwszego maja, w restauracji
„Figaro” w Radzionkowie, odbyło się kolejne
spotkanie Akademii Edukacji
Ekologicznej Stowarzyszenia
„Zielona Ziemia”. Gościem
spotkania była dr inż. Łucja
Fukas – Płonka, która wygłosiła wykład „Osady ściekowe
– odpad czy surowiec?”. Prelegentka jest pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ponadto jest ekspertem
Polskiej Izby Ekologicznej
oraz biegłą z listy Wojewody
Śląskiego do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
Na spotkaniu Akademii podsumowano współzawodnictwo w programie „Moje
Czyste Miasto”. Liderami
wiosny w powiecie tarnogórskim zostały radzionkowskie placówki: Przedszkole
nr 4, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach. W tej edycji programu, zebrano łącznie 49,85
ton makulatury, prawie 2 tony
butelek PET i 1,5 ton baterii.
Ponadto 4 czerwca, w restauracji „Figaro” odbyła się
Otwarta Konferencja Ekologiczna poświęcona nowym
technologiom wykorzystywanym w rozwiązywaniu problemów ekologicznych związanych ze zmianami klimatu.
Na spotkanie przyjechał prof.
Jerzy Buzek, który był jednym
z prelegentów. Na konferencji
wśród prelegentów znaleźli
się także: dr hab. Andrzej Misiołek – senator RP, dr Marek
Ściążko – dyrektor Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu oraz dr Paweł Kojs
– dyrektor Śląskiego Ogrodu
Botanicznego.
Justyna Wagner



Burmistrz Radzionkowa dziękuje sponsorom, patronom medialnym, organizacjom i osobom
zaangażowanym w organizację
III Dni Radzionkowa.
Podziękowania
kieruje
do
przedszkoli, szkół, klubów sportowych – MKS „Sokół Rojca” Radzionków, KS „Ruch” Radzionków, Klubu Sportowego Husky
Fan, zespołów artystycznych
działających przy Centrum Kultury „Karolinka”, tj.: Chór „Harfa”, „Mały Śląsk”, „Pasja”, „Mała
Pasja”, Szkoła Suzuki i inne grupy muzyczne. Wdzięczność za
zaangażowanie w tegoroczne
Dni Radzionkowa należy się
również grupie tańca orientalnego, grupom tanecznym
z Klubu Osiedlowego „Tęcza”,
młodzieży z Ogniska Pracy
Pozaszkolnej, Zespołowi FESS
z radzionkowskiego gimnazjum
oraz organizacjom pozarządowym: Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych,
Sekcjom Radzionków i Rojca,
Stowarzyszeniu Żołnierzy Radiotechników „Radar”, Polskiemu Związkowi Emerytów,
Rencistów i Inwalidów (Oddział
w Radzionkowie), członkom
Koła PTTK w Radzionkowie,
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Stowarzyszeniu Przyjaciół
i Sympatyków Ekologii „Zielona
Ziemia” oraz członkom Ruchu
Światło – Życie.
Pomocą i zaangażowaniem wykazali się również pracownicy
Komisariatu Policji w Radzionkowie, Jednostki Ratowniczo
– Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Radzionkowie oraz
Straży Miejskiej.
Podziękowania
należą
się
firmom:
Lemter – Przedsiębiorstwo
Budowlane Maciej Lempart,
KANLUX S.A., HYDROBUD
Sp. z o o., O&S Computer – Soft,
Relkas, Bonini, Zuber – mechanika samochodowa, Fresco, Systemy Zabezpieczeń oraz Eurobank,
Szkoła Języków Obcych „Językownia”, MONEKS1 Chorzów
– dystrybutor klocków LEGO,
SKOK Śląsk, ING Bank Śląski,
Poczta Polska oraz Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa.
GŁÓWNY SPONSOR
DNI RADZIONKOWA

Wyróżnione

Muzeum Chleba

W

poniedziałek, 18 maja w Zamku Królewskim
w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu na
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008,
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z laureatów – jedynym z województwa
śląskiego – było radzionkowskie Muzeum Chleba, Szkoły
i Ciekawostek.
Muzeum otrzymało również wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2008
w kategorii „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych
oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” za projekt:
„Odtworzenie starej piekarni i realizacja nowej ekspozycji – podsumowanie dziesięcioletniej działalności Muzeum
Chleba”. Muzeum Chleba znalazło się także wśród 30 największych Atrakcji Turystycznych Województwa Śląskiego
i bierze udział w akcji promocyjnej „Śląskie na wyciągnięcie ręki”.

Kłopoty Burka

Bezpieczne miasto

P

rzypominamy numery telefonów do dzielnicowych
radzionkowskiego komisariatu:
Rejon służbowy nr 1 Radzionków – Rojca
DZIELNICOWY ZESPOŁU PREWENCJI KOMISARIATU
POLICJI W RADZIONKOWIE mł. asp. Andrzej Łukawski
tel. 605 925 828.
Rejon służbowy nr 2 Radzionków – Górka, Centrum, Stary Koniec
DZIELNICOWY ZESPOŁU PREWENCJI KOMISARIATU
POLICJI W RADZIONKOWIE sierż. Artur MIERNIK tel.
605 925 909
Rejon służbowy nr 3 Radzionków – Osiedle Knosały, Danielec, ul. Śródmiejska, ul. Długa
DZIELNICOWY ZESPOŁU PREWENCJI KOMISARIATU
POLICJI W RADZIONKOWIE st. post. Sebastian Kańtoch
tel. 605 925 829.

Utrzymanie zieleni...
Dokończenie ze str.1

O

bajce „Kłopoty Burka z podwórka” słyszał już zapewne niejeden przedszkolak mieszkający w Radzionkowie. Książeczka powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Zielona Ziemia. Autorką bajki jest Maria Bączkowicz,
członkini stowarzyszenia. „Kłopoty Burka z podwórka” zostały wydane nakładem 500 egzemplarzy.
— Książeczka powstała z myślą o szerzeniu wiedzy wśród najmłodszych czytelników. Hasłem przewodnim było „posprzątaj po swoim psie” — mówi autorka.
Książeczka to historia pieska Burka, który odchodzi od swego
pana gdyż czuje się zaniedbywany i opuszczony. Z tej barwnej opowieści młody czytelnik dowiaduje się, że posiadanie
psa to nie tylko przyjemność, ale też obowiązki: po swoim
psie należy sprzątać, opiekować się nim i troszczyć. Ilustracje widniejące na stronach książeczki stworzyła Iwona Cichy,
studentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Edukacji Artystycznej w Cieszynie.
Warto dodać, że Stowarzyszenie Zielona Ziemia prowadzi
warsztaty ekologiczne „Zielone dni w bibliotece”, które mają
na celu szerzenie wiedzy wśród uczniów, z zakresu ekologii.
W trakcie warsztatów dla najmłodszych uczestników przedstawiane są losy Burka w formie teatrzyku kukiełkowego. Zajęcia odbywają się w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie Radzionkowa, Tarnowskich Gór oraz
Bytomia.
Justyna Wagner
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PISZ DO KURIERA

Z

apraszamy organizacje pozarządowe do przekazywania mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informacji o swojej działalności, planach i zamierzeniach.
Jednocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą
być dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12).
Kolejny numer „Kuriera” ukaże się na przełomie lipca i sierpnia. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty
elektronicznej: kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą
na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do 10 lipca. Redakcja zastrzega
sobie możliwość skracania nadesłanych tekstów.

Podwójna wizyta

W

drugim tygodniu marca
międzynarodowa grupa
uczniów i nauczycieli
czterech szkół partnerskich wzięła
udział w tygodniowym spotkaniu
projektu SHOAH. Poza naszym
Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie, były to: Liceum Ogólnokształcące z Włoch, Niemiec
oraz Gimnazjum z Lublina.
Ze względu na to, że projekt koncentruje się na tematyce Holokaustu, pierwsza część wizyty, której
organizatorem było nasze liceum,
odbyła się w Oświęcimiu i Krakowie. W Oświęcimiu zwiedziliśmy
były obóz koncentracyjny Auschwitz oraz Birkenau i oglądaliśmy interesujące filmy. Następnym
miejscem naszego pobytu był Kraków, gdzie przeszliśmy szlakiem
królewskim oraz zwiedziliśmy starówkę i dawną dzielnicę żydowską
– Kazimierz. Już na początku wizyty nawiązały się pierwsze międzynarodowe znajomości.
Z Krakowa udaliśmy się w dalszą
podróż do Lublina, gdzie czekały na nas atrakcje drugiej części
spotkania zorganizowane przez
szkołę lubelską. Zwiedziliśmy były
obóz koncentracyjny na Majdanku
oraz zamek lubelski. Na koniec
udaliśmy się do Warszawy, gdzie
mieliśmy okazję zobaczyć Pomnik Bohaterów Getta, cmentarz

żydowski oraz Muzeum Pawiak.
Przed powrotem do domu zrelaksowaliśmy się spacerując po warszawskim parku łazienkowskim.
Czwórka uczniów podzieliła się
z nami wrażeniami z wyjazdu.
Marta: wycieczka była dla mnie
pełną głębokich przeżyć podróżą
do przeszłości.
Dominika: najbardziej miło wspominam ostatni wieczór w Lublinie,
gdzie wieczorem graliśmy z Włochami, Niemcami i lublinianami
w kręgle. Myślę, że zawarte przyjaźnie oraz zdobyta wiedza o naszej historii pozostaną w nas na
zawsze.
Łukasz: uważam, że „wymiana
Comenius’a” była bardzo dobrą
lekcją praktyczną z języka angielskiego, a zdobyte informacje
na temat kultury lubelskiej, włoskiej i niemieckiej to niezła lekcja
WOK – u (wiedzy o kulturze).
Kuba: Było nam bardzo przykro,
gdy musieliśmy się pożegnać z nowymi przyjaciółmi, ale daliśmy jakoś radę. Nadal utrzymujemy
kontakt i planujemy się spotkać.
Szkoda, że program Comenius
dobiega końca. Było to dla mnie
wspaniałe przeżycie. Było naprawdę SUPER!
Szkolny koordynator projektu
Anna Labus

Zasiąść w ławie poselskiej…

O

bchodzony
tradycyjnie
1 czerwca Dzień Dziecka
miał dla mnie w tym roku
wymiar nadzwyczajny. Mogłam
bowiem zasiąść w ławie poselskiej
podczas XV Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży, której hasło przewodnie brzmiało: „Młodzi wobec wydarzeń 1989 roku”.
Nie ukrywam, że znalezienie się
w gronie młodzieżowych posłów
było moim marzeniem, jednak
świadomość meandrów drogi prowadzącej do Sejmu RP, nakazywała pokorę.
Aby znaleźć się na ul. Wiejskiej
w Warszawie trzeba było najpierw
przystąpić do konkursu literackiego
poświęconego tematyce Okrągłego Stołu, ocenianego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przysłowiową „poprzeczkę” wymagań
zawieszono w tym roku bardzo
wysoko, gdyż spośród nadesłanych
360 prac wyłoniono 52 laureatów,
w tym jedynie 2 osoby z powiatu
tarnogórskiego.
Zwieńczeniem
konkursu stało się odebranie aktu
nominacyjnego z rąk wojewody
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.

Punktem kulminacyjnym była uroczysta sesja w polskim Parlamencie. Wymiar tych wyjątkowych
chwil udzielał się każdemu z nas…
Ucichły rozmowy i nastawiliśmy
się na odbiór wrażeń, które na nas
spływały. Budynek i wnętrze Sejmu na ekranie telewizora to jedno,
zaś atmosfera po przekroczeniu
jego murów, zwłaszcza w roli
posłanki w gronie 460 rówieśników z całej Polski – to prawdziwe
przeżycie.
Udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży odbieram jako osobisty sukces,
wiem jednak, że zawdzięczam
go zaangażowaniu mojego polonisty mgr Krzysztofa Wójcika
oraz życzliwemu wsparciu wicedyrektor Weroniki Sitarz. Odczuwam satysfakcję, że mogłam
reprezentować Radzionków oraz
moją szkołę Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka podczas
tego nadzwyczajnego spotkania
młodzieży z całej Polski.
Magdalena Glanc kl. III e
Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka w Radzionkowie

Pozdrowienia

O

z rajdu górskiego

d kilku lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie im Jana Pawła II
odbywają się imprezy integracyjne dla rodziców naszych uczniów.
W ubiegłym roku szkolnym zorganizowaliśmy I rajd szlakiem
papieskim na Groń Jana Pawła II,
w którym uczestniczyło 200 osób.
W tym roku odbył się II rajd szlakiem papieskim na Bendoszkę
Wielką w Beskidzie Żywieckim.
W sobotę 16 maja wyruszyliśmy
w kierunku Żywca, a następnie do
małej miejscowości Rycerki Dolnej, leżącej w Żywieckim Parku
Krajobrazowym, gdzie rozpoczynała się nasza wspinaczka. Początki jak zwykle są bardzo męczące,
zwłaszcza, że pierwszy odcinek to
dosyć długie podejście w kierunku
Praszywki. Cały nasz wysiłek rekompensowały przepiękne widoki
na dolinę Rycerki i Beskid Śląski.
Jeszcze kilka krótkich przystanków
na łyk zimnej wody i wreszcie dotarliśmy na szczyt Parszywki Wielkiej (1044 m npm), gdzie mogliśmy
pozwolić sobie na dłuższą przerwę i złapanie oddechu. Z tej góry
rozciągał się malowniczy widok
na Wielką Raczę i szczyty szlaku
granicznego. Po chwili odpoczynku cała nasza grupa udała się do

celu naszej wędrówki, jakim było
zdobycie Bendoszki Wielkiej gdzie
znajduje się krzyż jubileuszowy.
Ten odcinek trasy okazał się nie
lada wezwaniem, w szczególności samo podejście na szczyt. Po
3 godzinach wysiłku i wytrwałości
szczyt Bendoszki Wielkiej (1144 m
npm) został zdobyty. Na miejscu
spotkaliśmy dużą grupę pielgrzymów Ziemi Żywieckiej, dla której
zorganizowano koncert Józefa
Skrzeka z góralskimi kapelami.
Wspaniała muzyka rozbrzmiewająca wśród przepięknych górskich
widoków była dla nas dodatkową
atrakcją. Kolejnym etapem naszej
wędrówki było dotarcie do schroniska PTTK na Przegibku, gdzie
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczniowie
dodatkową „słodką” nagrodę. Po
godzinnym odpoczynku, pełni
wrażeń i w świetnych humorach
zeszliśmy do Rycerki Kolonia,
gdzie czekał na nas autokar, który szczęśliwie dowiózł nas do
domów.
Dyrektor szkoły, który był jednym
z organizatorów oraz przewodnikiem rajdu, składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom II rajdu szlakiem Jana Pawła II.
Grzegorz Kłaczek

Przyroda na zdjęciach

W

maju, podczas Akademii Edukacji Ekologicznej, podano wyniki konkursu fotografii przyrodniczej. Konkurs skierowany był
do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Pomysłodawcami konkursu byli Artur Skraba, Michał Gwóźdź oraz Stefan Hajda. Pierwsze miejsce, za zdjęcie przedstawiające jesienny widok,
otrzymał Radosław Szopa. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca
był aparat fotograficzny PENTAX ufundowany przez Inicjatywę Mieszkańców Radzionkowa. Drugie miejsce, za zdjęcie przedstawiające muchę,
otrzymał Marek Leś. Nagrodą za zajęcie tego miejsca była ufundowana
przez burmistrza Radzionkowa klawiatura komputerowa. Miejsce trzecie
otrzymał Radosław Gorczyca za jedno ze zdjęć cyklu „co w trawie piszczy”. Nagrody: bezprzewodowa myszka komputerowa i PenDrive zostały również ufundowane przez burmistrza miasta. Przyznano także dwa
wyróżnienia, które otrzymali Robert Bloch oraz Kamil Jantos. Nagrody
książkowe za wyróżnienia ufundował radny Stefan Hajda. Planowana
jest już następna edycja konkursu fotografii przyrodniczej.

Komitet

W

styczniu tego roku został zawiązany w naszym mieście Komitet Obchodów 25. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki. W skład komitetu wchodzą: ks. Damian
Wojtyczka, poseł Wojciech Szarama, burmistrz Gabriel Tobor, Jan Moj,
Stanisław Matonia, Jan Uchański oraz Marek Minas. Celem komitetu
jest przypomnienie postaci ks. Jerzego naszym mieszkańcom, a szczególnie młodzieży i zachęcenie do modlitwy o wyniesienie na ołtarze.
Komitet zamierza zorganizować wystawę poświęconą księdzu Jerzemu,
wycieczko – pielgrzymkę do jego grobu, konkurs dla młodzieży na temat
jego życia i działalności, zorganizowanie wykładu przedstawicieli IPN
oraz odprawienie uroczystego nabożeństwa.
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COMENIUS w gimnazjum

W

dniach 9 – 16 maja nie
sposób było nie odczuć,
że w Radzionkowie jest
jakoś inaczej – głośniej, weselej
i bardziej tłoczno. Wszystko to za
sprawą gości włoskich, hiszpańskich, fińskich i czeskich – nauczycieli i uczniów, którzy przyjechali
z wizytą partnerską do Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka,
w ramach programu COMENIUS
„Uczenie się przez całe życie”.
Ośmiu opiekunów zagranicznych
wybrało zakwaterowanie w hotelu
Riding Club, a ich podopieczni zostali ugoszczeni przez rodziny naszych uczniów. Aż osiemnaście rodzin podjęło się przyjęcia młodych
ludzi z krajów partnerskich!
13 maja był „Dniem szkolnym”.
Gospodarze i goście rozpoczęli go
od uczestnictwa w lekcji muzyki,
gdzie pod okiem pani wicedyrektor
Weroniki Sitarz uczyli się popularnego Trojoka i zwiedzali Szkolną
Izbę Regionalną oraz lekcji biologii prowadzonej przez mgr Janinę
Heczko – Sapota. Nauczyciele
w tym czasie omawiali kolejne etapy projektu.
Po jakże owocnej pracy, cała społeczność gimnazjum udała się do
Centrum Kultury „Karolinka” aby
zobaczyć program artystyczny przygotowany specjalnie na tą okazję.
Spotkanie to uświetnili swoją obecnością goście honorowi w osobach
burmistrza miasta Gabriela Tobora,
przedstawicieli Zakładu Placówek
Oświatowych, jej dyrektora Piotra
Tyczki oraz Marii Swęda, wizytatora Kuratorium Oświaty, Delegatury w Bytomiu Aleksandry Dyla
oraz przedstawiciela Rady Miasta
Eugeniusza Marka. (...) Jak wielkie
było zaangażowanie uczniów i ich
nauczycieli oraz jaki był poziom
przygotowanych występów, oceniła sama publiczność zgromadzona w Centrum Kultury. Wszystkie
piosenki, zarówno kanony w wykonaniu chórzystek jak i „La ciate
mi cantare” i „Jožin z Bažin” w wykonaniu Błażeja Bryka, niezwykle
utalentowanego absolwenta naszej

szkoły i wspierających go chórzystek, scenka kabaretowa w języku
angielskim przedstawiona przez
członków Koła Teatralnego, taniec
fiński wykonany przez uczniów
– Patryka Purgoła i Pawła Pawnuka, no i wreszcie tańce – disco
i flamenco – w mistrzowskim wykonaniu zespołu FESS, nagradzane
były żywiołowymi brawami. Pełni
podziwu goście zagraniczni zgodnie stwierdzili, że nasza młodzież
jest niezwykle zdolna i utalentowana. (…) Kolejny dzień rozpoczynał
się już o godzinie 6 rano. Mimo
tak wczesnej pory, młodzież pełna
energii wsiadała do autokaru mającego zawieźć nas do Krakowa. Po
zwiedzeniu przepięknych komnat
Zamku Królewskiego oraz spacerze
po rynku przyszedł czas na wizytę
w zabytkowej kopalni Wieliczka.
(…).
Kolejny dzień rozpoczął się smutno
– musieliśmy już pożegnać grupę
z Finlandii, która opuszczała nas
jako pierwsza. Jednak wizja ponownego spotkania we wrześniu,
właśnie w Finlandii, pomogła
przetrwać chwile rozstania. Piątek,
zaplanowany jako dzień regionalny, zawierał w programie wizytę
w Muzeum Chleba oraz zwiedzanie Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach. (...)
Wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom, sponsorom i przyjaciołom szkoły, którzy wspierali
nas w przygotowaniach i realizacji
drugiego etapu Międzynarodowego Projektu COMENIUS „Uczymy się przez całe życie” – wizyta
partnerska w Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka – składamy gratulacje oraz słowa uznania
i podziękowania za ogromny trud
i zaangażowanie oraz wiele, wiele
pracy, dzięki której wizyta partnerska w Polsce, w Radzionkowie zakończyła się pełnym sukcesem.
Koordynatorzy Projektu
COMENIUS
w Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka w Radzionkowie

Rok jubileuszowy

O

kres wielkanocny roku jubileuszowego chóru przebiegał bardzo
pracowicie. Koncertowaliśmy od drugiego święta Wielkiej Nocy.
W drugie święto wielkanocne śpiewaliśmy w kościele św. Stanisława na osiedlu przy ulicy Szymały, 19 kwietnia w kościele NMP w Bytomiu,
26 kwietnia – w nasz odpust – w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie.
Koncerty wielkanocne zakończyliśmy w Prudniku 10 maja w kościele św.
Michała Archanioła na Śląsku Opolskim. W programie koncertów śpiewaliśmy mszę po łacinie kompozytora Stanisława Boguni. Oprócz mszy wielkanocnej składającej się z siedmiu części, śpiewaliśmy również inne pieśni
znanych kompozytorów takich jak Verdi, Mozart, Weber. Poza koncertami
wielkanocnymi włączyliśmy się do obchodów Święta 3 maja śpiewając na
mszy ofiarowanej za ojczyznę.
Alicja Ossowska
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Warsztaty dziennikarskie

W

Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 21 maja odbyły się
warsztaty dziennikarskie, które
poprowadzili gość specjalny
Beata Tadla i znany nam już
z wcześniej Tomasz Mucha. To
właśnie on jako pierwszy zabrał
głos, prowadząc ciekawy wykład na temat dziennikarstwa
prasowego. Tym razem skupiliśmy się głównie na sztuce pisania dobrego wywiadu, w czym
pomogły nam przygotowane
przez pana Tomasza ćwiczenia
praktyczne.
Zajęcia trwały około półtorej
godziny, po czym dla wszystkich uczestników przygotowany
został poczęstunek. Następnie
głos zabrała pani Beata Tadla.
Specjalizuje się w dziennikarstwie telewizyjnym, dzięki
czemu przybliżyła nam kulisy
pracy prezentera, czyli „Pani ze
szklanego ekranu”.
Oczywiście nie zabrakło pytań
ze strony naszych uczniów, którzy wykazali się dużą inwencją
twórczą, ale także ciekawością,
jak na przyszłych dziennikarzy
przystało. Pani Beata chętnie
udzielała odpowiedzi na temat
swojego życia zawodowego
i osobistego, podkreślając przy

tym, jak wiele ciężkiej pracy,
ale także satysfakcji niesie ze
sobą zawód dziennikarza. Następnie, po krótkiej przerwie,
nastała pora na mały quiz gwary śląskiej, który przeprowadziły Martyna Rekel, Marlena
Majchrzyk i Monika Bujoczek,
uczennice z klasy 2b. Pani Beata
i Pan Tomasz wspólnie tworzyli
zespół, którego zadaniem było
wskazanie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania. Na
zakończenie wręczone zostały
symboliczne dyplomy. Pani Beata Tadla zaprosiła uczniów do
studia TVN (w przyszłym roku
szkolnym), z którego oczywiście
bardzo się cieszymy i z pewnością z niego skorzystamy.
Dla każdego z nas uczestniczenie w warsztatach z tak wspaniałymi wykładowcami jest niezapomnianym, ale także bardzo
mobilizującym przeżyciem (....).
Uczniowie klas dziennikarskich
Liceum Ogólnokształcącego
w Radzionkowie
***
Rozmowa z redaktor Beatą
Tadlą opublikowana zostanie
w najbliższym numerze „Kuriera Radzionkowskiego”.

Patt 2009

W

kwietniu w Zespole Szkół Techniczno
–
Ekonomicznych
w Rojcy było bardzo tanecznie.
Tego dnia bowiem odbywały
się III Prezentacje Amatorskiej
Twórczości Tanecznej „Patt
2009”. Przybyło 19 zespołów tanecznych ze 122 uczestnikami.
Zespoły walczyły o statuetki,
medale i nagrodę publiczności.
Grupy taneczne reprezentowały szkoły gimnazjalne, jak
i ponadgimnazjalne z Bytomia, Tarnowskich Gór i Piekar
Śląskich. Bardzo hiphopowym
pokazem zaszczyciła nas grupa
„ERKA” z Śląskiej Szkoły Tańca
Dariusza Kurzeja w Bytomiu
– Mistrzowie Polski w hip hopie zeszłego roku. Z tej samej
Śląskiej Szkoły Tańca w bardzo
elektryzującym i efektownym
hip hopie zaprezentowała się
grupa „DESTRUCTION”.
Same zespoły biorące udział
w „PATT 2009” ustawiły bardzo
wysoką poprzeczkę, szczegól-

nie w hip hopie. Jednak oprócz
paraliżującego hip hopu był
również taniec współczesny,
który zaprezentowała grupa
„BILBAO” Katarzyny Bebiołki,
przedstawiając „Zniewolenie”.
Było też nieco egzotycznie,
a to za sprawą zespołu „GET
UP” z ZSTE w Radzionkowie.
Atmosfera nader taneczna pozwoliła dobrze się wszystkim
bawić, mimo rywalizacji między zespołami. (...) Miejscami medalowymi utytułowani
zostali:
I MIEJSCE – „ ECLIPSE” I LO
im. J. Smolenia w Bytomiu
II MIEJSCE – „S. TEAM” z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla J. Sobieskiego w Piekarach Śląskich
III MIEJSCE – „FUNKY GIRLS”
z Zespołu Szkół ChemicznoMedycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
(...)
Katarzyna Krzyszpin

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 28 maja 2009 roku na XL sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XL/332/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
2. Uchwałę nr XL/333/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
3. Uchwałę nr XL/334/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ul. Kużaja 19;
4. Uchwałę nr XL/335/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4;
5. Uchwałę nr XL/336/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana
Pawła II 2;
6. Uchwałę nr XL/337/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
7. Uchwałę nr XL/338/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzionków;
8. Uchwałę nr XL/339/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. Uchwałę nr XL/340/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Uchwałę nr XL/341/2009 w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków;
11. Uchwałę nr XL/342/2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach;
12. Uchwałę nr XL/343/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Developer i Recykling Sp. z o.o. z dnia 9 kwietnia 2009 roku na działalność Burmistrza
Miasta.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała Nr XL / 341 / 2009
Rady Miasta Radzionków
dnia 28 maja 2009 rok
w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych
na terenie Miasta Radzionków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001, Nr 142
poz. 1591 ze zm.)
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Przejmuje się od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach niektóre zadania z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych, szczegółowo
określone w treści porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Radzionków a Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach.
2. Na wykonanie zadań określonych w pkt 1, na podstawie zawartego porozumienia, Gmina Radzionków otrzyma środki w wysokości 21 500,00 zł
(brutto).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy głównej Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, na tablicach
informacyjnych znajdujących się na terenie miasta oraz w BIP.
Przewodniczący Rady
Bernard Skibiński

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy?
Weź udział w naszym konkursie. Napisz do
czego służył i gdzie znajduje się widoczny na
fotografii obiekt. Odpowiedzi należy nadsyłać mailem na adres: kurier@radzionkow.pl.
Na pierwsze dwie osoby czekają torby z miejskimi upominkami w tym zestawy książek.
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU:
Przedstawiony na zdjęciu kochbunkier znajduje się przy ulicy Knosały. Obiekty tego typu
zostały postawione w Radzionkowie w październiku 1944 roku. Zadaniem „naszego”
kochbunkra było ryglowanie szosy prowadzącej w stronę Bobrownik. Osoby, które pierwsze nadesłały prawidłowe odpowiedzi to: Leszek Pniok i Michał Rzeźniczek.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród
do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13.

JEST NA
O
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ZDJĘCIU?

FOTOZAGADKA
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Naukowo o Księżej Górze cz. III
Przedstawiamy „w telegraficznym skrócie” trzecią część z opracowania naukowego, poświęconego waloryzacji przyrodniczej fragmentu Księżej Góry, które powstało z myślą o utworzeniu Ogrodu Botanicznego na tym terenie. Jego
misją będzie prowadzenie działalności na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, a także szeroko pojęta edukacja
ekologiczna i przyrodnicza.

W

okresie od sierpnia do października 2008 roku przeprowadzona została inwentaryzacja i waloryzacja fauny terenu
Księżej Góry w Radzionkowie. Na obszarze objętym inwentaryzacją wykazano obecność 160 gatunków zwierząt
bezkręgowych i kręgowych. Wśród
nich 119 gatunków to bezkręgowce (pijawki, pająki, kosarze, owady i mięczaki), 41 gatunków to kręgowce (płazy,
gady, ptaki i ssaki).
Najbardziej różnorodną grupą bezkręgowców były owady (94 gatunki należące do 10 rzędów). Bardzo liczną grupę
owadów stanowiły chrząszcze, błonkoskrzydłe i motyle. Bezkręgowce wykazane w obszarze badań występowały
w różnych typach siedlisk od skrajnie
suchych (świerszcz polny) do wodnych
(pijawki, niektóre Heteroptera).
Wśród kręgowców stwierdzono występowanie ryb, płazów, gadów, ptaków
i ssaków.
Na terenie Księżej Góry opisano 160
gatunków zwierząt bezkręgowych
i kręgowych, występują tam 34 gatunki
chronione prawem Polski na podstawie
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 26 września 2001 r. Zestawienie gatunków chronionych przedstawia
tabela. Wśród chronionych gatunków
zwierząt stwierdzono występowanie
7 gatunków bezkręgowców i 27 gatun-

ków kręgowców. Wśród kręgowców
liczną grupę stanowią ptaki (15 gatunków) i płazy (6 gatunków). Na terenie,
na którym była prowadzona inwentaryzacja, występują również kręgowce
podlegające ochronie częściowej (tabela). Wśród nich znalazł się kret, który podlega ochronie ścisłej jedynie na
terenach niebędących ogrodami, uprawami ogrodniczymi, szkółkami leśnymi
lotniskami lub ziemnymi konstrukcjami
hydrotechnicznymi.
Na badanym obszarze stwierdzono
występowanie 7 gatunków o znaczeniu europejskim, które znalazły się
w załączniku II i IV Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (dyrektywa siedliskowa) oraz jeden gatunek ptaka (bocian biały). Gatunek ten
znajduje się w załączniku I Dyrektywy
rady 79/409/EWG (dyrektywa ptasia).
Wśród wymienionych gatunków nie
stwierdzono występowania gatunków
priorytetowych.
Obserwacje faunistyczne będą prowadzone w ciągu następnych lat w pełnym
cyklu rocznym. Autorzy opracowania
zdają sobie sprawę z tego, że systematyczne badania pozwolą na uzupełnienie listy o nowe gatunki, a utworzenie
na tym terenie nowych środowisk stworzy dogodne warunki do pojawienia się
nowych gatunków nie tylko roślin ale
również zwierząt.

Gatunek
lp.

nazwa polska

nazwa łacińska

Owady

Insecta

motyle

Lepidoptera

szlakoń szafraniec

Colias myrmidone

Płazy

Amphibia

2.

ropucha paskówka

Bufo calamita

IV

3.

ropucha zielona

Bufo viridis

IV

4.

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

IV

5.

żaba moczarowa

Rana arvalis

IV

Gady

Reptilia

jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

Ptaki

Aves

bocian biały

Ciconia ciconia

Ssaki

Mammalia

orzesznica

Muscardinus avellanarius

1.

6.
7.
8.

Tab. Lista gatunków o znaczeniu europejskim
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załącznik do Dyrektywy
Rady 92/43 EWG z dnia
21.05.1992r.

II; IV

IV
I
IV

lp.

Gatunek
nazwa polska
pająki

nazwa łacińska
Araneae

tygrzyk
paskowany

Argiope bruennicki

Owady

Insecta

chrząszcze

Coleoptera

2.

biegacz fioletowy

Carabus violaceus

3.

biegacz gajowy

Carabus nemoralis

4.

biegacz wręgaty

Carabus cacellatus

błonkoskrzydłe

Hymenoptera

5.

trzmiel polny

Bombus ogrorum

6.

trzmiel ziemny

Bombus terrestris

motyle

Lepidoptera

szlakoń szafraniec

Colias myrmidone

Płazy

Amphibia

8.

ropucha
paskówka

Bufo calamita

9.

ropucha szara

Bufo bufo

10.

ropucha zielona

Bufo viridis

11.

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

12.

żaba moczarowa

Rana arvalis

13.

żaba trawna

Rana temporaria

Gady

Reptilia
Lacerta agilis

15.

jaszczurka zwinka
jaszczurka
żyworodna
Ptaki

16.

bocian biały

Ciconia ciconia

17.

bogatka

Parus major

18.

drozd śpiewak

Turdus philomelos

19.

dzięcioł duży

Dendrocopos major

20.

jemiołuszka

Bobycilla garrulus

21.

kos

Turdus merula

22.

kukułka

Cuculus canorus

23.

muchołówka
szara

Muscicapa striata

24.

myszołów
zwyczajny

Buteo buteo

25.

sikora uboga

Parus palustris

26.

skowronek polny

Alauda arvensis

27.

słowik rdzawy

Luscinia
megarhynchos

28.

sójka

Garrulus glandarius

29.

szpak

Sturnus vulgaris

30.

wróbel

Passer domesti cus

Ssaki

Mammalia

31.

jeż europejski

Erinaceus europaeus

32.

orzesznica

Muscardinus
avellanarius

33.

ryjówka
aksamitna

Sorex araneus

34.

wiewiórka
pospolita

Sciurus vulgaris

1.

7.

14.

Lacerata vivipara
Aves

Tab. Lista gatunków chronionych stwierdzonych na terenie Księżej Góry
w Radzionkowie

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Sztafetowe
biegi przełajowe

W

łączając się do ogólnopolskiej akcji Polska Biega, 8 maja zorganizowaliśmy na Księżej Górze
Międzyszkolne Sztafetowe Biegi Przełajowe
o Puchar Burmistrza Radzionkowa. Każda ze szkół wystawiła reprezentację składającą się z 5 uczennic i 5 uczniów.
Szkoły podstawowe i gimnazja miały w sumie do przebiegnięcia dystans około 6 km, natomiast szkoły ponadgimnazjalne – 10 km. Biegi dostarczyły wszystkim niesamowitych
emocji. Pomimo tak dużego dystansu o miejscach końcowych decydowały dosłownie ostatnie metry biegów.
W biegu wzięło udział niemal 100 zawodników. Pełne wyniki na stronie internetowej MOSiR.

Polska biega,

W

my też pobiegliśmy

ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega, 5 maja
z miejscowości Piątek, uznawanej za geograficzne centrum Polski, wystartowały 4 sztafety. Jedna
z nich biegnąca do Cieszyna zawitała 9 maja o godz. 8.30
do Radzionkowa. W sztafecie znalazło się 5 maratończyków: Maria Kawiarska (ponad 100 maratonów), Agnieszka
Pilawska, Dariusz Duda, Andrzej Kolisz, Michał Skwirut oraz dziennikarka Radia TOK FM Michalina Preisner
i rzecznik prasowy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
Czesław Fluder. Na granicy Radzionkowa i Orzecha biegaczy powitała grupa młodych sportowców z Ruchu Radzionków oraz Sokoła Rojca i wspólnie dobiegli pod CK
„Karolinka”. Tam biegacze zostali powitani przez mieszkańców Radzionkowa. Po uroczystym przywitaniu przez
burmistrza Radzionkowa, prezentacji członków sztafety
Polska Biega oraz przekazaniu pamiątkowego numeru startowego z autografami zawodników, biegacze w asyście 150
– osobowej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych ruszyli
dalej w trasę aż do granicy Radzionkowa i Bytomia. Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji i za tak liczny
udział w biegu.

Loty gołębi

Zawody strzeleckie

M

iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników „Radar” zorganizował
I Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. Wzięło w nich udział 50 osób. Zawody zostały przeprowadzone na terenie ośrodka na Księżej Górze. Dopisywała
świetna zabawa i sporo emocji. W kategorii chłopców do lat 18
najwięcej punktów zdobył Patryk Wiśniowski. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Grzegorz Świerzy, a w kategorii kobiet Katarzyna Gryboś. Była również kategoria rodzinna i tutaj
pierwsze miejsce zajęli Kasia, Łukasz i Waldemar Gryboś.

M

iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wspólnie z radzionkowską Sekcją Hodowców Gołębi Pocztowych, przygotował 26 maja wielką atrakcję dla
uczniów szkół podstawowych. Każdy uczeń zaproszonej
do zawodów klasy wybrał sobie gołębia pocztowego, któremu nadał imię. Wybrany gołąb miał za zadanie reprezentowanie go w szybkim locie ze Strzelec Opolskich do
Radzionkowa. Dzieci były zachwycone wspaniałą zabawą.
Dowiedziały się także wielu ciekawych rzeczy za sprawą
lekcji biologii dotyczącej życia gołębi.
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Sport

Awans do III ligi

C

zternastego lutego siatkarki MKS
„Sokół Rojca” Radzionków meczem
z Mysłowicami rozpoczęły rozgrywki o Mistrzostwo IV ligi kobiet. 18 zespołów,
podzielonych na trzy grupy, rywalizowało
o awans do trzeciej ligi. Rozgrywki toczyły
się etapowo: eliminacje, półfinały i finał. Po
rozgrywkach eliminacyjnych i rozegraniu
10 meczów, dziewczęta uplasowały się na
pierwszym miejscu, zdobywając komplet
punktów, tym samym awansowały do półfinału. Warto zaznaczyć, że wśród półfinalistów znalazł się drugi zespół z powiatu
tarnogórskiego – KS Drama Kamieniec, prowadzony przez trenera Grzegorza Sitka (siatkówka dziewczęca w regionie staje się coraz
bardziej popularna).
W dniach 8 – 10 maja 2009 r. w hali sportowej SCS Sokół Chorzów, odbył się pierwszy
półfinał. W wyniku trzydniowego turnieju,
grając systemem „każdy z każdym” nasze
reprezentantki uległy jedynie gospodyniom
w stosunku 3 – 2 (20:25; 26:24; 25:11; 16:25;
15:6) i z pierwszego miejsca awansowały
do finału Mistrzostw IV ligi. Finał rozgrywek
czwarto – ligowych odbył się w dniach 15
– 17 maja 2009 r. w Cieszynie, podczas którego seniorki MKS Sokół Rojca Radzionków
przegrały z gospodyniami turnieju VC Victoria-MOSiR Cieszyn 3 – 1, ostatecznie zajmując drugie miejsce w IV lidze. Końcowa kolejność (wg nieoficjalnych jeszcze danych):
1 miejsce: VC Victoria – MOSiR Cieszyn
2 miejsce: MKS „Sokół Rojca” Radzionków
3 miejsce: KS „Dębowianka” Dębowiec
4 miejsce: SCS Sokół Chorzów II
5 miejsce: MKS Dąbrowa Górnicza
6 miejsce: MOSiR Mysłowice III
7 miejsce: GTSiK Sikret Gliwice
8 miejsce: KS „Drama” Kamieniec
9 miejsce: Victoria Lubliniec II
10 miejsce: UKS Spartakus Zabrze
11 miejsce: Polonia Łaziska Górne

piłki siatkowej kobiet

12 miejsce: KS Halny Węgierska
Górka
13 miejsce: MKS Bielsko Biała
14 miejsce: KS „Burza” Borowa
Wieś
15 miejsce: MTS As Myszków
16 miejsce: Płomień Sosnowiec II
17 miejsce: UKS NET Piekary
Śląskie
18 miejsce: UKS „Dycha” Czechowice – Dziedzice.
Zarząd Śląskiego Związku Piłki
Siatkowej w Katowicach podjął
decyzję o poszerzeniu trzeciej
ligi z 12 do 16 zespołów, dlatego
wyjątkowo w tym sezonie awans
uzyskują pierwsze cztery zespoły
(w normalnych rozgrywkach awansują dwa pierwsze miejsca).
Jest to pierwszy (mam nadzieję nie
ostatni) awans MKS „Sokół Rojca”
Radzionków do poziomu rozgrywkowo wyższego, od początku istnienia klubu. Zdecydowana więk- Atak Jolanty Skorupa, dalej Joanna Krzykowska
szość dziewcząt, które uzyskały ten i rozgrywająca Agnieszka Adamek (nr 5).
wynik, są wychowankami klubu,
Kadetki MKS “Sokół Rojca” Radzionków
trenując od początku utworzenia
sekcji piłki siatkowej. Na uznanie zasługuje rocznik 92 i młodsze, zaproszone zostały
poprzez Urząd Miasta do udziału w I Mięcała grupa, którą stanowią:
rozgrywające: Agnieszka Adamek, Aleksan- dzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej
Dziewcząt „MAZOVIA VOLLEYBALL CUP”
dra Gałęziok, Agata Jaroszek;
przyjmujące skrzydłowe: Jolanta Skorupa, w Serocku. W turnieju, który odbędzie się
Katarzyna Horzela (kapitan), Magdalena w dniach 11 – 14 czerwca udział swój zaPotempa, Iwona Korczeska, Agata Zjeż- deklarowały drużyny (poza Polską) z Czech,
dżałka, Magdalena Kubica, Agnieszka Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Chorwacji,
Warmuszok; atakujące skrzydłowe: Karo- Węgier, Tunezji, Izraela, i nawet z Chin.
lina Orłowska, Paulina Szybiak, Natalia Pomijając aspekt sportowy, wyjazd ten na
Płaszczyca; środkowe: Magdalena Logiewa, pewno będzie ciekawym podsumowaniem
Joanna Krzykowska, Marzena Czeladzka, sezonu 2008/2009. Relacja z wyjazdu do
Katarzyna Toman; libero: Sandra Wicik, Serocka – w następnym wydaniu Kuriera
Radzionkowskiego.
Agata Tomczyk.
Rozgrywki trzeciej ligi rozpoczną się w ostatB. Gałęziok
nim tygodniu września 2009 r.

Srebrow rękach Kamila
Od 30 do 31 maja w Piotrkowie Trybunalskim, rozgrywane były
XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polskiej Unii Taekwondo.
Podczas mistrzostw, radzionkowianin Kamil Orciuch zdobył
srebrny medal w konkurencji „układy tradycyjne”, w kategorii
kadet 13 – 15 lat. Jest to pierwszy medal zdobyty przez Kamila na Mistrzostwach Polski w Taekwondo.
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