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Na was

zawsze
można liczyć!

P

iłkarze, trenerzy, działacze, przedstawiciele
władz
samorządowych i wierni kibice zjawili
się 29 października w Centrum Kultury „Karolinka”, by
wspólnie świętować 90 – lecie Ruchu Radzionków.
Gościem honorowym uroczystej akademii był słynny
polski kolarz Lucjan Lis.
Gala rozpoczęła się od wystąpień gości i życzeń dla
dostojnego jubilata. Podczas
swojego wystąpienia Tomasz Baran, prezes Ruchu
Radzionków nawiązał do
dziewięćdziesięcioletniej historii klubu, przypominając
jego najbardziej uzdolnionych sportowców, trenerów
i prezesów. Jak przyznał,
było to 90 lat chwil radości
i smutku, łez szczęścia, ale
czasem też zawiedzionych
nadziei. Następnie głos zabrał burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor, który
podkreślał i dziękował, że
w czasie, gdy nie było Radzionkowa jako miasta na
mapie Polski, Ruch był jedyną widoczną marką związaną z nazwą Radzionków.
Życzył klubowi i miastu
nowego stadionu tak, by
stulecie Ruchu można było
świętować już na nowym
obiekcie.
Więcej na str. 16
Kurier Radzionkowski

Imienne rondo

I

mię księdza Jerzego Popiełuszki przyjmie
rondo u zbiegu ulic Jana Kużaja, gen. Władysława Sikorskiego, Zofii Nałkowskiej i Artura
w Radzionkowie. Tak jednogłośnie zadecydowali radni podczas sesji RM, która odbyła się
29 października.
Z wnioskiem takim do władz miasta zwrócił się
Komitet Organizacyjny Obchodów 25. Rocznicy Męczeńskiej Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Wychodząc naprzeciw tej propozycji, radni uznając wniosek za zasadny wystąpili z inicjatywą
uchwałodawczą.

Przypomnijmy, że Komitet został zawiązany
w styczniu br. przy parafii św. Wojciecha. Jego
celem jest przypomnienie mieszkańcom Radzionkowa postaci ks. Jerzego oraz zachęcenie
do modlitwy o beatyfikację księdza.
Komitet zorganizował już do tej pory m.in. wystawę „Kapłan” w Centrum Kultury „Karolinka”,
pielgrzymkę do grobu ks. Jerzego w Warszawie,
konferencje i wykłady pracowników IPN oraz
konkurs o życiu i działalności księdza Popiełuszki.
(ab)

Święto Niepodległości

T

egoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły
się w poniedziałek, 9 listopada. Tego dnia bowiem, w CK
„Karolinka” odbył się uroczysty koncert Jana Pietrzaka zatytułowany „Z PRL do Polski”.
Przypomnijmy, że artysta od
samego początku związany
jest z „Kabaretem pod Egidą”, którego był założycielem.
W swojej działalności kabaretowej znany jest z uprawiania
satyry politycznej komentującej sytuację społeczno – polityczną PRL-u. W repertuarze

Uroczysty koncert Jana Pietrzaka.
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obok wielu skeczy, ma szereg
pieśni komentujących rzeczywistość. Wiele z nich można
było usłyszeć podczas recitalu
w Radzionkowie. Nie mogło
oczywiście zabraknąć jednego
z największych przebojów Jana
Pietrzaka – „Żeby Polska była
Polską”, którym rozpoczęło się
spotkanie z artystą. A potem
posypały się już żarty i piosenki komentujące system słusznie już miniony i wytykające
absurdy wolnej Polski. Koncert okazał się wielkim sukcesem, o czym świadczył aplauz
publiczności.
Więcej na str. 6
1

Rozmowa z ks. bp. Eugeniuszem Juretzko OMI, któremu 15 października podczas uroczystej sesji RM nadano
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radzionków i przyznano Nagrodę Honorową „Crux Adalberti”

Nasz człowiek w Kamerunie

— Jak ksiądz biskup czuje się, po tym, jak spadł
na niego taki deszcz
zaszczytów?
— Jestem wzruszony, że
tyle dobroci mnie tutaj,
w Radzionkowie, spotkało.
Szczerze powiedziawszy,
jestem uradowany i szczęśliwy, że zostałem doceniony. Święty Wojciech,
jak wspomniał burmistrz,
szedł przez Radzionków
i prowadził misję tutaj,
tak samo i ja wyszedłem
z Radzionkowa, by głosić Ewangelię w dalekich
kulturach
afrykańskich,
a konkretnie w Kamerunie.
Najpierw był to Kamerun
Północny, a obecnie Kamerun Wschodni. Jest to
opuszczony i zapomniany
kraj, który w większości
zamieszkują Pigmeje. My
jako misjonarze pracujemy
z nimi i dla nich. Oprócz
mnie, pracuje tam jeszcze
kilku Polaków.
— Śląsk ciągle księdzu
towarzyszy, czego dowodem są chociażby znaki
biskupie...
— W moim herbie biskupim umieściłem narzędzia
typowo górnicze – kilof
i młot pyrlik. Wyszedłem
ze śląskiego i górniczego
regionu, więc jest to znak
mojej śląskiej tożsamości.
Cała moja rodzina pracowała w górnictwie, nawet
moje siostry. Wprawdzie
2

nie pod ziemią, a na powierzchni – jedna w księgowości, a druga w szkolnictwie. Sam wybrałem
inną drogę, najpierw byłem
u misjonarzy Oblatów, potem przez kongregację misyjną doszedłem do krainy
afrykańskiej, gdzie od lat
służę ludziom.
— Wspomniał ksiądz, że
wyszedł z tradycyjnej śląskiej rodziny. Które z cech
Ślązaków przydają się
w pracy w Kamerunie?
— Na Śląsku nauczyłem się
twardego i oddanego Bogu
życia. Nauczyłem się też
bez strachu walczyć z pojawiającymi się przeciwnościami losu. Górnik to jest
taki człowiek, który się nie
boi. Tak samo i ja podjąłem
pracę misjonarza z odwagą. Mimo różnych pojawiających się trudności nigdy
nie byłem w takiej sytuacji,
że musiałem z pola misyjnego uciekać. A czterdzieści lat pracy świadczy
o tym, że zawsze zadania
misyjne
podejmowałem
z odwagą i poświęceniem.
— Z jakimi problemami
ksiądz biskup boryka się
na co dzień w Kamerunie?
—
Największym
problemem, szczególnie na
północy Kamerunu, jest
bieda. W trakcie mojego pobytu trzeba było nie
tylko ewangelizować, ale
i pomagać ludziom, którzy
żyją w trudnych warun-

kach. Studiowałem nawet
uprawę roli, żeby nauczyć
tych ludzi, jak ją należy
prawidłowo uprawiać. Cały
czas staram się pomagać
mieszkańcom, robiąc co się
da, by podnieść jakość ich
codziennego życia.
— Jak na co dzień żyje
z się z Pigmejami?
— To jest lud koczowniczy, który nie lubi mieszkać w jednym miejscu,
stale się przenosi. Żywi
się tym, co produkuje las,
a więc przede wszystkim
owocami lasu i upolowaną
zwierzyną. Nasze zadanie
polega na tym, by pomóc
im się osiedlić i wejść w to
bardziej aktualne i nowoczesne życie. Chcemy ich
nauczyć bardziej komfortowego życia. W tej chwili
pracuję nad tym, by stworzyć elitę pigmejską. Mam
nadzieję, że osoby, które
się w niej znajdą, pociągną
pozostałych do prowadzenia bardziej cywilizowanego i komfortowego życia.
— A czy to prawda, że
od 1974 roku nie widział
ksiądz śniegu?
—
Tak,
rzeczywiście.
W 1974 roku przyjechałem
do Polski spędzić święta
Bożego Narodzenia w rodzinie i między współbraćmi. Pamiętam, że była wtedy sroga zima. Za każdym
razem przy okazji świąt
wspominam tamtą zimę,
bo u nas takich zimowych

widoków nie ma.
—
Chciałam
zapytać
o jeszcze jedną rzecz.
W laudacji było powiedziane że jeśli słychać
u księdza w domu arie
operowe, lub jakąś inną
klasyczną muzykę to znaczy, że ksiądz jest w dobrym humorze. Jakie arie
najczęściej ksiądz sobie
nuci?
— Różne. Bardzo lubię arie
z „Halki”, czy „Strasznego
dworu” Moniuszki. Właściwie to zaczynałem jako
muzyk, dopiero później
wybrałem drogę kapłana
i misjonarza.
— To musi być egzotyczne
słuchać Verdiego w Kamerunie. Czy Pigmeje również słuchają z księdzem
tej muzyki?
— Z Pigmejami staram się
śpiewać te pieśni, które
oni śpiewają. Są to głównie hymny pochwalne dla
Pana Boga, gdy uda im się
coś dobrego upolować.
Ich melodie są trochę na
kształt tyrolskich utworów.
Ludzie u nas bardzo pięknie śpiewają, szczególnie
kobiety na kilka głosów. Ich
zbiorowy śpiew przeradza
się momentalnie w polifonię. Naprawdę jest to coś
pięknego.
Rozmawiała:
Anna Jurzyca,
Radio Piekary
Oprac. (ŁK)

Porozmawiaj z burmistrzem

W

szystkich mieszkańców naszego miasta zapraszamy na spotkanie z burmistrzem Radzionkowa dr. Gabrielem Toborem. Będzie to okazja do wspólnej
rozmowy na temat bieżących problemów miasta. Burmistrzowi towarzyszyć
będzie m.in. Krzysztof Kula, zastępca burmistrza.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 listopada o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy. Drugie spotkanie odbędzie się 1 grudnia o godzinie
17.00 w CK „Karolinka”.
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Seniorzy
świętowali

Cidrowska Jesień 2009, czyli...

Wybieram życie

T

urniejem Piłki Siatkowej
Mężczyzn
rozpoczęły
się coroczne Konfrontacje Kulturalno – Sportowe
Cidrowska Jesień 2009. Jak
zwykle akcja przebiega pod
hasłem „Wybieram życie”. Jak
co roku, organizatorzy zadbali,
by w długie jesienne wieczory
zapewnić naszym mieszkańcom moc atrakcji.
Za nami już udany wieczór kabaretowy. 15 listopada w CK
„Karolinka” wystąpił Kabaret
Młodych Panów, który swoimi
najlepszymi skeczami sprawił, że licznie zgromadzona
publiczność śmiała się do rozpuku. Nie powinno to nikogo
dziwić, bowiem zespół jest
jednym z najlepszych kabaretów młodego pokolenia. Na
swoim koncie ma kilkanaście
nagród zdobytych na wielu
przeglądach
kabaretowych,
takich jak: PAKA, Lidzbarskie
Wieczory Humoru i Satyry,
czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A.
Więcej na str. 6

Jubileuszowy koncert „Harfy”

C

hór „Harfa” z okazji 90 –
lecia pracy artystycznej
zorganizował 24 października w Centrum Kultury
„Karolinka” wyjątkowy koncert. Miłośnicy muzyki zgromadzili się, by uczcić szczególną
rocznicę i posłuchać utworów
przygotowanych specjalnie na
tę okazję. Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni goście i sympatycy zespołu.
Wspomnienia przeplatały się
ze śpiewem, jubilaci odbieraKurier Radzionkowski

li odznaczenia za wieloletnią
działalność artystyczną. Prezes „Harfy” Alicja Ossowska
opowiedziała nieco o historii
i długoletniej działalności chóru. Gratulacje i życzenia twórcom składali między innymi
dyrektor CK „Karolinka” Justyna Konik oraz burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor,
który podkreślił, że działalność
zespołu była nieprzerwana
nawet w najtrudniejszych momentach i wpisuje się w historię

naszego regionu. Artyści pod
dyrekcją Barbary Stanisz dali
popis swych umiejętności, na
początku usłyszeliśmy „Gaude
Mater” w wykonaniu jubilatów
oraz ich gości, chóru „Lutnia”
z Koszęcina i „Sienkiewicz”
z Miasteczka Śląskiego. Z największym aplauzem spotkały
się utwory zaśpiewane przez
jubilatów i chór „Spotkanie,”
który przyjechał na koncert
specjalnie z Belgii. Na scenie
pojawili się także młodzi wykonawcy z Zespołu Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk”. Goście otrzymali
monografię o chórze, wydaną
z okazji 90 – lecia pracy artystycznej, a sfinansowaną przez
UM Radzionków, która jest do
nabycia w CK „Karolinka”.
Uczestnicy uroczystości uczcili także chwilą ciszy pamięć
śpiewaków, którzy już odeszli,
a byli związani z „Harfą”.
(AS)
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R

adzionkowski
Oddział
Polskiego
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowały 21 października tegoroczne obchody Międzynarodowego
Dnia Seniora. Obchody
rozpoczęły się mszą św.
w kościele św. Wojciecha
w Radzionkowie. Następnie
goście przeszli do CK „Karolinka”, gdzie odbyła się
część oficjalna uroczystości.
Jerzy Hajda, (na zdjęciu)
prezes
radzionkowskiego
Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zaprosił obecnych do uczczenia minutą
ciszy zmarłych w ostatnim
roku członków związku.
Następnie przedstawił działalność organizacji w mijającym roku. Głos zabrał również burmistrz dr Gabriel
Tobor (na zdjęciu), który
złożył przybyłym gratulacje
z okazji ich święta, a także
poinformował o rychłym
przekazaniu pomieszczenia
w Szkole Podstawowej nr 2
z przeznaczeniem na siedzibę związku.
Po części oficjalnej odbył
się koncert zorganizowany
przez Urząd Miasta. Wystąpił znany z anteny Radia
Piekary zespół Karpowicz
Family.
(ab)
3

Radzionków w stylu retro
Za

nami VI edycja konkursu „Radzionków
w kadrze zatrzymany,” na
którą wpłynęło ponad 100
fotografii. Laureaci spotkali się 20 października
w sali sesyjnej UM, gdzie
burmistrz dr Gabriel Tobor wręczył im nagrody.
Autorzy mogli nadsyłać
zdjęcia osób, miejsc, a także reportaże związane
z Radzionkowem.
Najwięcej prac nadesłano
w kategorii Nasze Miasto,
w której najlepsze okazało się zdjęcie Elżbiety
Kędziory
„Radzionków
w stylu retro I” (na zdjęciu),
drugie miejsce przypadło
Tomaszowi Winiarskiemu
za zdjęcie „Klimatycznie”,
a trzecie Eugeniuszowi Gałęziokowi za „Nowe boisko
przy basenie, Księża Góra”,
wyróżnienie
otrzymała
Karolina Rączka za zdjęcie zatytułowane „Ważne
jak patrzysz”. Za fotografie z kategorii Reportaż
pierwszą nagrodę otrzymał
Jakub Hajda za zdjęcia
„Deszcz ognia” i „Kwiaty ognia”, druga nagroda

powędrowała do Tomasza Wardengi za zdjęcie
„Przyroda – burza nad Radzionkowem”, a trzecia do
Tomasza Winiarskiego za
fotografię „Chłopcy z ferajny”. Przyznano też wyróżnienie za zdjęcie „Procesja” autorstwa Aleksandry
Szantyr. W kategorii Dni
Radzionkowa
przyznano
jedynie pierwsze miejsce za fotografię Tomasza

ciekawe miejskie wydarzenia, ale przede wszystkim
materiał, który ma wartość artystyczną. Zdjęcia,
jak co roku, posłużą także
jako materiały promocyjne
miasta.
Przedstawiciele UM Radzionków nie wykluczają,
że w przyszłości powstanie
album, w którym będą zebrane najlepsze prace ze
wszystkich edycji konkursu.
(AS)

Jakość wody

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzionków informuje,
że zgodnie z § 18 ust. 1 Uchwały nr XXVI
/ 210/ 2008 Rady Miasta Radzionków z dnia
28 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Radzionków: „Każda osoba znajdująca się na
jednej z list osób oczekujących na mieszkanie
z mieszkaniowego zasobu Gminy, zobowiązana
jest do zaktualizowania danych osobowych
(wniosek) oraz przedstawienie zaświadczenia
o dochodach członków rodziny w terminie do 31
grudnia 2009 roku bez dodatkowych wezwań
ze strony Urzędu Miasta Radzionków, pod
rygorem skreślenia z listy”. Ponadto informuję,
że osoby które złożyły wnioski po 31.05.2009 r.
o przydział mieszkania również zobowiązane są
do składania w/w aktualizacji.

4

Stchlerowskiego
„Kasia
Kowalska”, (na zdjęciu)
wyróżnienie otrzymał Karol Majewski za „Małego
Strażaka”.
Nagrodzeni to osoby, które
po prostu lubią fotografować, a tego typu przedsięwzięcie to doskonała okazja, żeby pokazać swoje
dzieła szerszemu audytorium. Prace to także doskonały dokument rejestrujący

N

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

Uwaga przedsiębiorcy! Od stycznia 2008 r.
nastąpiła zmiana kodów PKD 2004 na kody
PKD 2007

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
z kodami PKD 2004 (czyli wydanymi przed 1 stycznia 2008 r.) są zobowiązani do dnia 31 grudnia 2009
r. dokonać zmiany wpisów, przekwalifikując kody
PKD 2004 na kody PKD 2007.
Wymiana jest bezpłatna.
Na stronie BIP zamieszczony został klucz powiązań
kodów PKD 2004 na PKD 2007 ułatwiający załatwienie sprawy.
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Razem na dobre i na złe

Działka
do nabycia

B

urmistrz Radzionkowa ogłosił przetarg na sprzedaż
gminnych gruntów. Oferowana działka, zlokalizowana przy ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie
ma powierzchnię ponad
27 tys. m². Jest dogodna
do zabudowy, porośnięta
drzewami, nieuzbrojona.

W

środę 28 października w restauracji „Figaro” szesnaście par zostało uhonorowanych za długoletnie pożycie małżeńskie. Trzynastu parom
burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor
wręczył „Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie” – odznaczenia przyznane przez
prezydenta RP. Trzy pary, obchodzące diamentowe gody otrzymały listy gratulacyjne.
Pięćdziesiątą rocznicę ślubu obchodzili
w tym roku państwo Helena i Alojzy Bendkowscy, Helena i Stanisław Czetyrbok,
Róża i Gerard Froń, Urszula i Eugeniusz
Górny, Leokadia i Roman Kalus, Maria
i Edward Kamińscy, Gertruda i Sebastian
Korpak, Renata i Jan Kozłowscy, Anna
i Józef Krzyż, Adelajda i Jan Labe, Urszula
i Teodor Olszyczka, Irena i Alojzy Osadnik,
Maria i Paweł Tyczka. Natomiast sześćdziesiątą rocznicę ślubu przeżywali Maria i Józef
Miś, Łucja i Paweł Pietryga oraz Magdalena
i Józef Wiśniowscy.

Burmistrz gratulował jubilatom pięknego
święta i podkreślił jak ważny w dzisiejszych
czasach jest przykład trwałego związku, którego fundamentem jest miłość i rodzina.
Wśród par, które świętowały diamentową
rocznicę ślubu, byli państwo Magdalena i Józef Wiśniowscy. Pani Magdalena doskonale
pamięta, kiedy dziesięć lat temu obchodzili
złote gody. Państwo Wiśniowscy poznali się
w kopalni, gdzie razem pracowali, pani Magdalena miała posadę w kuchni, a jej przyszły
mąż był planistą. Pan Józef starał się o względy swojej wybranki dwa lata, z powodzeniem, bo ślub wzięli w 1949 roku. Młoda
żona zaraz po ślubie zrezygnowała z pracy
zawodowej, by zająć się domem i dziećmi,
natomiast jej mąż pracował na utrzymanie rodziny. Obecnie państwo Wiśniowscy
mieszkają z córką, która pomaga im w codziennych obowiązkach.
(AS)

Przetarg na sprzedaż terenu będzie miał miejsce 16 grudnia o godzinie
10.00 w siedzibie UM.
Cena wywoławcza gruntu
wynosi 957 tysięcy złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wcześniejsze wniesienie
wadium, w wysokości
100 tysięcy złotych. Ze
stanem gruntu można zapoznać się po wcześniejszym ustaleniu terminu ze
sprzedającym.
Wszelkie informacje na
temat przetargu można
uzyskać w Referacie Gospodarki Mienia i Nieruchomości UM Radzionków
pokój nr 14, pod numerem
tel. 032 388 7122, 388
7123 oraz na stronie:
http://www.bip.radzionkow.pl

Orlik prawie gotowy

Z

akończono już prace
związane z budową
boisk przy Zespole
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012”. Z końcem listopada ma się też zakończyć budowa budynku
z zapleczem sanitarno –
szatniowym, którego koszt
wyniósł 274 499, 60 zł. Na
zakończenie będzie również wykonany monitoring
Kurier Radzionkowski

tego terenu.
Przypomnijmy, że boiska
powstały w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012”, zakładającego budowę
ogólnodostępnych
i bezpłatnych boisk sportowych w każdej gminie
na terenie naszego kraju.
Projekty realizowane są
głównie z myślą o dzieciach
i młodzieży, by mogły uprawiać sport w bezpiecznych
warunkach. Więcej na str. 6
10 (30) listopad 2009
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Wybieram życie Młodzieżowi radni
Dokończenie ze str. 3
Przed nami jeszcze niezwykły recital Katarzyny Groniec zatytułowany „Listy
Julii kameralnie”. Ci, którzy
wybiorą się 22 listopada
do „Karolinki”, będą mieli
okazję posłuchać pięknych
utworów Elvisa Costello
w interpretacji jednej z najbardziej
utalentowanych
aktorek. Dla kinomaniaków
przygotowano ciepłą komedię „U Pana Boga za miedzą”. Seans odbędzie się
19 listopada. Z kolei miłośników sportowych emocji
zapraszamy 21 listopada na
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Tego dnia odbędzie
się też finał VIII Grand Prix
Radzionkowa w szachach.
Ważną częścią Cidrowskiej
Jesieni są też propozycje dla
dzieci. Od 16 listopada w radzionkowskich przedszkolach odbywają się warsztaty
profilaktyczne dla najmłodszych, zatytułowane „Baśnioterapia”, które potrwają
do 20 listopada. Dla nieco
starszych dzieci z klas I – III
szkół podstawowych również przygotowano cykl
specjalnych zajęć profilaktycznych, które będą miały miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej już 18
listopada. Tego dnia czeka
też dla dzieciaków niespodzianka – w CK „Karolinka”
Teatr Banasiów z Warszawy zaprezentuje spektakl
„Złotnik Głów”, będący

opowieścią o baśniowej
krainie Sjelebolandii. Organizatorzy przygotowali także i filmową propozycję dla
najmłodszych – „Magiczne
Drzewo” (seans 26 listopada w CK „Karolinka”).
Cidrowska Jesień w założeniu ma promować, szczególnie wśród dzieci i młodzieży przekonanie, że
możliwa jest dobra zabawa,
bez potrzeby wspomagania
się niebezpiecznymi dla
zdrowia używkami. Dlatego też podczas wszystkich
odbywających się w tym
roku imprez prowadzona
jest kampania społeczna
„Sprawdź czy twoje picie
jest bezpieczne”.
Warto dodać, że organizatorami tegorocznych konfrontacji są: Urząd Miasta
Radzionków, Pełnomocnik
Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Radzionkowie, Centrum
Kultury „Karolinka” i Ruch
Światło – Życie parafii św.
Wojciecha. Natomiast współorganizatorami są: Miejska
Biblioteka Publiczna w Radzionkowie,
Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka i Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych
w Radzionkowie.
(ŁK)

J

uż 16 listopada na swojej pierwszej sesji zbierze się nowo
wybrana Młodzieżowa Rada Miasta Radzionków. Wyboru swoich radnych młodzież naszego miasta dokonała
podczas wyborów, które 23 października odbyły się w pięciu radzionkowskich szkołach, będących jednocześnie okręgami wyborczymi. Były to: Gimnazjum im. L. Wrodarczyka,
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych i Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych. W trzeciej kadencji radnymi zostali: Angelika
Matusek, Magdalena Rabsztyn, Kamil Orciuch, Karolina
Madejska, Małgorzata Niebylska, Radosław Gorczyca, Karol Majewski, Artur Wrodarczyk, Estera Macińska, Mateusz Rurański, Agata Majowicz, Robert Dziembała, Adrian
Wilczek i Krzysztof Sarnicki.
Przypomnijmy, że celem Młodzieżowej Rady Miasta jest
przede wszystkim kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych wśród młodzieży, kształtowanie idei samorządności i oddanie głosu młodzieży, która w ten sposób będzie
mogła poruszać i omawiać ważne kwestie i problemy młodych ludzi mieszkających w naszym mieście. Kadencja rady
trwa dwa lata.
(ŁK)

Orlik prawie gotowy
Dokończenie ze str. 5

Zgodnie z narodową strategią rozwoju sportu, w Polsce do
roku 2015 Ministerstwo Sportu i Turystyki chce zmniejszyć
dystans, jaki w tej dziedzinie nadal dzieli Polskę od innych
krajów europejskich.
Koszt budowy radzionkowskiego kompleksu wyniósł około 996 tys. zł, z czego po 333 tys. zł pochodzi z budżetów
Skarbu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. Pozostałą część kwoty wygospodarowała gmina
Radzionków ze środków własnych.
W Radzionkowie w ramach programu Orlik zostało wybudowane jedno boisko ze sztuczną trawą do gry w piłkę
nożną i jedno boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Obiekty będą oświetlone, co zapewni korzystanie
z nich po zmierzchu. W ramach Orlika przy ZSPG w Rojcy
będzie działać również okazały plac zabaw.
(ab)
Dokończenie ze str. 1

Święto Niepodległości
6

Z kolei w środę, 11 listopada w kościele pw. św. Wojciecha odbyła się msza w intencji Ojczyzny, ofiarowana przez
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Koło w Radzionkowie. Na mszy obecny był burmistrz miasta dr Gabriel Tobor oraz przedstawiciele władz lokalnych,
organizacji pozarządowych i służb mundurowych.
Po nabożeństwie delegacje udały się na Plac Letochów,
gdzie, w strugach deszczu, pod pomnikiem Powstańców
Śląskich w bardzo uroczystej atmosferze złożono kwiaty.
(ab)
10 (30) listopad 2009

Kurier Radzionkowski

Coraz jaśniej

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

Aktualizacje programów
przyjęte

W
Nowe oświetlenie pojawiło się m.in. w parku przy ul. Miedziowej

W

ostatnim czasie w Radzionkowie wykonano kilka zadań związanych z oświetleniem ulicznym.
Nowe słupy wraz z oprawami pojawiły się przy
alejce w parku osiedlowym pomiędzy ulicą Miedziową,
a „radzionkowską hałdą”. Oświetlona została ścieżka ciągnąca się po śladzie byłej kolei wąskotorowej od ul. Nałkowskiej
do istniejącego boiska. Budowa tego oświetlenia stanowiła
drugi etap budowy oświetlenia parku. Zadanie kosztowało
gminę 28 tys. zł.
W bieżącym roku została również doświetlona ul. Cmentarna oraz droga gruntowa łącząca ul. Orzechowską (pomiędzy
numerami 10 – 12) z parkiem Księża Góra. Dzięki budowie
tego oświetlenia bezpieczniejsze będzie dojście do budynków zlokalizowanych wzdłuż tej drogi oraz ciąg komunikacji
pieszej do parku Księża Góra.
— Na zlecenie gminy opracowana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia dla ścieżek rekreacyjno – wypoczynkowych w parku Księża Góra. Ścieżki wraz oświetleniem
realizowane będą w przyszłym roku przy wsparciu środków
z Unii Europejskiej— wyjaśnia zastępca burmistrza Krzysztof Kula.
Inna dokumentacja projektowa oświetlenia opracowana
w bieżącym roku dotyczyła odcinka ulicy św. Wojciecha pomiędzy ulicą Nakielską a przejazdem kolejowym.
Zadania dotyczące przebudowy oświetlenia przy ul. św.
Wojciecha, a także oświetlenia przy ul. Sadowej realizowane
będą w 2010 roku.
— Po długotrwałych negocjacjach ustalono, że inwestorem
dla przebudowy oświetlenia przy ul. św. Wojciecha i ul. Sadowej będzie Vattenfall – Distribution — informuje Krzysztof
Kula.
Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
i komfortu życia w mieście. Nie byłoby to możliwe bez środków spoza budżetu miasta.
(ab)

Kurier Radzionkowski

związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy
Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o odpadach,
radni podczas październikowej sesji RM przyjęli
aktualizacje do „Programu
Ochrony Środowiska dla
Miasta Radzionków na lata
2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2012 – 2015” oraz do „Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Radzionków na
lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2012 – 2015”. Oba te
dokumenty zostały uchwalone na sesji RM 20 stycznia
2005 r.
Burmistrz dr Gabriel Tobor zlecił sporządzenie
projektu aktualizacji programu ochrony środowiska
(POŚ) i planu gospodarki
odpadami (PGO) firmie zewnętrznej. Na podstawie
aktualnego stanu środowiska i szczegółowej analizy
stanu gospodarki odpadami
w przedstawionych projektach POŚ i PGO określone
zostały m.in. cele i priorytety ekologiczne, rodzaj
i harmonogram działań proekologicznych oraz środki
niezbędne do osiągnięcia
celów, w tym mechanizmy
prawno – ekonomiczne
i środki finansowe, m.in.
w zakresie ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby
i gospodarki odpadami.
Powyższe
dokumenty
umożliwiają identyfikację
skutków środowiskowych
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oraz potencjalnych zmian
warunków życia mieszkańców regionu w wyniku
realizacji ustaleń dokumentów. Przeprowadzona
analiza i ocena wszystkich
priorytetów pozwala na
stwierdzenie, że ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska w gminie
Radzionków.
POŚ i PGO dla Miasta Radzionków mogą stać się
skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz
wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie.
Sporządzone dokumenty są
również zgodne z opracowaniami i przyjętymi planami i programami wyższego
szczebla i polityką ekologiczną państwa.
Konieczne jest prowadzenie monitoringu w ramach
celów rozwoju zawartych
w POŚ i PGO, aby w przyszłości istniała możliwość
obiektywnej
weryfikacji
i modyfikacji celów i projektów
proponowanych
w ramach powyższych dokumentów. Monitoring (ilościowy i jakościowy) będzie
realizowany w formie sprawozdań z realizacji zadań.
Uchwalone w takim kształcie Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta
Radzionków, będą dokumentami
strategicznymi
wykorzystywanymi przez
samorząd terytorialny jako
instrument
zarządzania
środowiskiem.
(ab)

7

wielu barw

C

entrum Kultury „Karolinka”
z
Radzionkowa
zaprasza
do galerii „Mozaika” na
otwarcie wystawy absolwentów Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych
z Tarnowskich Gór, które
odbędzie się 17 listopada
o godz. 18.00.
„Cały świat barwami malowany” to tytuł wystawy, na której swoje prace
zaprezentują absolwenci
liceum plastycznego oraz
technikum odzieżowego.
Tematyka wystawy jest
różnorodna. Artystyczny
świat wielu barw zainspiruje zarówno miłośników
sztuki, jak i wielbicieli
mody. Można będzie zatopić swój wzrok w labiryncie blokowiska przedstawionym na obrazach
olejnych, czerpać inspirację z wielobarwnego graffiti, studiować rysy twarzy
zobrazowanych na licznych portretach oraz zastanowić się nad tematem
nietrwałości zjawisk barwnych. Interesującą część
wystawy stanowią grafiki
z propozycjami aranżacji
wnętrz takich jak: scena
musicalu „Metro”, klub
muzyczny, sala taneczna
oraz kompleks gastronomiczny. Modele strojów są
fragmentami różnych kolekcji, jednak w większości z nich można zauważyć
inspirację Afryką. Każdy
odbiorca wystawy będzie
mógł wybrać coś interesującego spośród szerokiego
wachlarza różnorodnych
motywów.
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Kochane Dzieci!
Bardzo za Wami tęsknię! Mam
dla Was mnóstwo prezentów,
które moje pracowite elfy
pakują w kolorowe paczki!
6 grudnia 2009 r. o godz. 15.00
przyjadę z dalekiej Laponii
saniami ciągniętymi przez
zaprzęg reniferów, aby spotkać
się z Wami w Centrum Kultury
„Karolinka” w Radzionkowie.
Specjalnie dla Was pokonam
daleką drogę, ponieważ
odwiedzam dzieci z różnych
krajów świata. Mam nadzieję,
że zaśpiewacie mi wiele
pięknych piosenek i powiecie
kilka pięknych wierszyków.
Przesyłam Wam zimowe
pozdrowienia, a także mnóstwo
gorących całusów! Do
zobaczenia w Radzionkowie!
Święty Mikołaj
PS. Drodzy Rodzice! Wszelkie
informacje związane
z przyjazdem Świętego Mikołaja
można zdobyć w impresariacie
Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie.

ARABESKA

Festiwal

Artystyczny
świat
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Kurier Radzionkowski

Konkurs
szopek śląskich

K

oło PTTK nr 111 im. Józefa Lompy oraz Centrum Kultury „Karolinka” zapraszają do udziału w kolejnym konkursie szopek śląskich.
Celem konkursu jest popularyzacja śląskiego zwyczaju strojenia szopek w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowanie sakralnej
i świeckiej tradycji Górnego Śląska. Mile widziane będą szopki przedstawiające elementy architektury oraz krajobrazu śląskiego i nawiązujące do zwyczajów ludowych. Estetyka wykonania modelu, pomysłowość oraz pracowitość
stanowią ważne kryterium wpływające na ocenę jury.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto w okresie od 10 do 18
grudnia 2009 r. dostarczy do Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie (ul. Śródmiejska 2) własnoręcznie wykonaną szopkę. Otwarcie wystawy
odbędzie się 28 grudnia 2009 r.

C

entrum Kultury „Karolinka” zaprasza na VI Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów
Tańca Nowoczesnego „Arabeska”,
który odbędzie się 28 listopada
o godz. 9.00.
Festiwal ma charakter konkursu,
a jego celem jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich
zespołów tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń, rozwijanie
dziecięcych talentów estradowych,
a także promowanie aktywności
i sprawności fizycznej. W jury zasiądą Sabina Woszek oraz Kamil
Guzy. Najlepsze zespoły otrzymają wyróżnienia I, II lub III stopnia
oraz statuetki upamiętniające udział
Kurier Radzionkowski

w tym ciekawym wydarzeniu. Na
każdego uczestnika będzie czekał
również słodki poczęstunek.
Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczenego „Arabeska” gościł już młodych
artystów z całej Polski. Centrum
Kultury „Karolinka” zaprasza wszystkie amatorskie zespoły do wzięcia
udziału w konkursie.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do impresariatu płyty
z nagraniem konkursowym oraz
czytelnie wypełnionego zgłoszenia, które znajduje się na stronie
internetowej tamtejszej placówki.
Koszt uczestnictwa w festiwalu wynosi 20 zł.
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Centrum Kultury „Karolinka”
z Radzionkowa zaprasza wszystkich kinomanów na interesujące seanse. Na ekranie kina zagoszczą dwie polskie produkcje
filmowe.
19 listopada 2009 r. o godz.
19.30 zostanie wyświetlona
komedia Jacka Bromskiego.
„U Pana Boga za miedzą”, która
otrzymała cztery nominacje do
„Złotych Kaczek”. Doceniono
zjawiskowe zdjęcia, scenariusz,
a także grę aktorską Krzysztofa Dziermy. Wspaniałe kreacje
stworzyli również: Agnieszka
Kotlarska, Grzegorz Heromiński oraz Jan Wieczorkowski.
Film jest kontynuacją dwóch
części, jakie przyniosły wielki
sukces komercyjny: „U Pana
Boga za piecem” oraz „U Pana
Boga w ogródku”. Odgłos dzwonu odmierzającego czas w Królowym Moście zostanie zakłócony przez perypetie nowych
bohaterów, a szczególnie przez
Amerykanina pragnącego przenieść magię wielkiego świata do
małego miasteczka.
Centrum Kultury „Karolinka” nie
zapomni również o najmłodszych widzach, dla których przygotuje projekcję filmu Andrzeja
Maleszki pt. „Magiczne drzewo”. 26 listopada o godz. 10.00
oraz o godz. 17.30 wszystkie
dzieci będą mogły wyruszyć
z trójką głównych bohaterów
na magiczną wyprawę, doświadczyć niezwykłych przeżyć
i poznać tajemniczą moc gadającego krzesła spełniającego najskrytsze marzenia. Nagrodzona
„Złotym Lwem” scenografia
dostarczy wszystkim widzom
niezapomnianych wrażeń. Każdy, kto pragnie wyruszyć w podróż do Królowego Mostu lub
poznać zagadkową krainę magii, może nabyć bilety w cenie
10 zł w impresariacie lub w kasie Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie.
9

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Koszykówka amatorów
Już teraz miłośników koszykówki
zapraszamy do udziału w I Turnieju Piłki Koszykowej Amatorów
IN PLUS CUP, który zostanie
rozegrany 16 stycznia 2010 r.
Wkrótce na stronie www.mosir.
radzionkow.pl zostaną zamieszczone zasady oraz regulamin
Turnieju.

Niedawno odszedł nagle od nas w wieku zaledwie 54 lat nasz
przyjaciel, wielki miłośnik żeglarstwa i wieloletni kierownik kąpieliska na Księżej Górze

Janusz Sosinka.

Od lat związany z żeglarstwem, pływał na wielu jeziorach, morzach i oceanach. To dzięki niemu odważyliśmy się organizować
Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie (siedem edycji do tej
pory). Janusz to ogromna wiedza i doświadczenie.
Januszu jestem Ci wdzięczy za te wszystkie wspólne lata i przeżycia – cztery lata w jednej ławce w szkole średniej, imprezy sportowe, spływy kajakowe, obozy narciarskie, siatkówkę co piątek oraz
wszystkie 7 edycji Mistrzostw Radzionkowa w Żeglarstwie. Jestem
Ci ogromnie wdzięczny, że pomimo ogromnej żyłki sportowej
i ambicji sportowych potrafiłeś zrezygnować ze startów w naszych
zawodach żeglarskich na rzecz przejęcia obowiązków głównego
sędziego. Zdobyłeś tym wielkie uznanie i szacunek wśród startujących osad i ogromną moją wdzięczność. Również jako pracownicy
MOSIR–u mamy dług wobec Ciebie za przekazaną nam wiedzę
w zakresie prowadzenia basenów kąpielowych oraz Twoją życzliwość, okazywaną pomoc i niebywałe poczucie humoru. Zająłeś
na zawsze miejsce w naszej pamięci.
Tylko trudno nam dzisiaj wyobrazić sobie kolejne regaty bez Twojej Osoby.
Ahoj Januszu!
Marian Prodlik
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

Turniej miast i gmin

W

dniach 26 maja do 1 czerwca w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, została przeprowadzona XV Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
W naszym województwie udział w nim wzięły 33 miasta i gminy,
które zostały podzielone na cztery grupy w zależności od ilości
mieszkańców. Radzionków zakwalifikował się do grupy II (ilość
mieszkańców od 10.001 do 30.000). Ocenie, którą przeprowadziła Komisja konkursowa powołana przy Śląskim Towarzystwie
Krzewieniu Kultury Fizycznej w Katowicach, podlegały między
innymi liczba imprez sportowo rekreacyjnych w danym mieście
oraz ilość osób biorących udział w tych imprezach. Nie bez znaczenia dla oceny była informacja o wysokości środków finansowych, jakie dane miasto przeznaczyło na sport i rekreację w ciągu roku.
W naszym mieście czynny udział w turnieju wzięły:
• Przedszkole nr 2,
• Przedszkole nr 3,
• Przedszkole nr 4,
• Szkoła Podstawowa nr 1,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
• Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka w Radzionkowie,
• Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Radzionków,
• Zespół Szkół Techniczno Humanistycznych
w Radzionkowie,
• Liceum Ogólnokształacące w Radzionkowie,
• Centrum Kultury „Karolinka”,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
W końcowej klasyfikacji Radzionków uzyskał 647 punktów zajmując 7 miejsce w swojej grupie. Wszystkim, którzy aktywnie
włączyli się w XV Edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie składa
podziękowania.

Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Janusza Sosinki
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

MOSiR zielenieje
Trwają prace wykończeniowe przy budowie altany grillowej i zazielenianiu ośrodka na Księżej Górze. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta
zasadzono ponad 200 drzewek na terenie kąpieliska.
10
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składają
Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta
Krzysztof Kula – Zastępca Burmistrza Miasta

Kurier Radzionkowski

Na pytania odpowiada dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego
Paweł Kojs

Zawsze
z pasją
— Czym się pan zajmuje, co naprawdę fascynuje pana w wykonywanej pracy?
— Tak naprawdę jestem przypadkiem osoby wykonującej
kilka zawodów. Z wykształcenia
jestem biologiem, a jednocześnie nauczycielem akademickim,
prowadzę zajęcia ze studentami
od blisko dziesięciu lat – niestety
z powodu braku czasu z tego zajęcia ostatnio zrezygnowałem. Poza
tym od jedenastu lat jestem związany z Ogrodem Botanicznym
Polskiej Akademii Nauk w Powsinie w Warszawie. Od dwóch
lat pełnię również obowiązki
dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ogród budujemy
już długo. Idea ta wykrystalizowała się w 1997 roku, czyli ma
już około dwunastu lat. Ponadto
prowadzę badania naukowe. Jestem dendrologiem. Dendrologia
to dziedzina, która zajmuje się
teorią wzrostu promieniowego
drzew, a więc zastanawiam się,
tworzę hipotezy, np. teorię przyrostu drzew na grubość. Badania
te nie są tak do końca związane
z ochroną bioróżnorodności, ale
należą do szeroko rozumianej botaniki. W Ogrodzie Botanicznym
jestem administratorem, jest to
praca menedżera. Jednak współpracujemy z bardzo liczną grupą
osób, które zawodowo zajmują
się tematem bioróżnorodności.
— Skąd wziął się pomysł na
współpracę z Radzionkowem?
— Tak... to ciekawa historia,
ponieważ od jakiegoś czasu
współpracujemy z panią doktor
Małgorzatą Czornik. Pani Czornik pomagała nam w przygotowywaniu strategii Ogrodu Botanicznego; wiele razy mówiła,
że może udałoby się nam coś
zrobić w Radzionkowie. Pomysł
spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony burmistrza,
no i tak się to zaczęło. Potem
była już systematyczna praca,
która trwa od około dwóch lat.
— Jakie projekty realizujecie aktualnie w Radzionkowie?
Kurier Radzionkowski

— Pierwszym jest projekt muraw
napiaskowych, które mają zostać
utworzone na Księżej Górze.
Projekt ten jest ściśle powiązany
ze wspólnym przedsięwzięciem
Radzionkowa i Śląskiego Ogrodu Botanicznego – czyli budowy
na terenie Księżej Góry ogrodu
botanicznego w Radzionkowie.
Drugim – jest renaturyzacja rzeki
Szarlejki. To są dwie sprawy, które
wspólnie z Radzionkowem staramy się zrobić.
— Jak pan sobie radzi z tyloma
obowiązkami?
— No, na tyle sobie radzę, że
jeszcze żyję (śmiech). Natomiast
problemem jest rzeczywiście
czas. Niestety, w moim przypadku płaci za to rodzina. Generalnie rzecz biorąc, przez pięć dni
w tygodniu mnie nie ma. Staram
się poświęcać, a właściwie nie
poświęcać, tylko być z rodziną
przez te dwa dni w tygodniu.
Choć nie zawsze się to udaje...
— Skąd wzięła się u pana ta
pasja?
— Myślę, że to kwestia spotkania
na swojej drodze odpowiedniej
osoby z pasją. Pasja jest zaraźliwa. To taki wirus umysłu, którego
nosicielami są inni ludzie z pasją.
Choć być może określenie „wirus” nie jest najszczęśliwsze, bo
nacechowane jest pejoratywnie.
Tymczasem pasja jest czymś pozytywnym, tak myślę. Właściwie
spośród rzeczy, którymi się zajmuję nie ma takiej, której bym nie
lubił. Wszystko, co robię, przynajmniej w jakimś stopniu mnie interesuje, wciąga i pasjonuje.
— Satysfakcjonuje pana wykonywana praca?
— Tak, jest to praca, która nie
pozostawia ani chwili monotonii,
nieustannie wszystko się zmienia.
— Dziękujemy serdecznie za
rozmowę.

Agata Krusz
Kamil Otfinowski
Kl. II B

Wyprawa
dla głodomorów

D

nia 30 października wybrałyśmy się na wycieczkę
integracyjną wraz z naszym wychowawcą p. Romanem Holewą oraz ks. Bartłomiejem Cieślikiem
do ośrodka sportowego DSD oraz rezerwatu buków Segiet.
Profesor Holewa ukazał nam zupełnie inne oblicze terenu
tak dobrze nam wcześniej znanego. Jako osoby mieszkające w pobliżu myśleliśmy, że widzieliśmy tam już wszystko.
Otóż okazało się, że w ogóle nie znaliśmy tego miejsca. Nauczyciel geografii wybrał bardzo ciekawą trasę. Podczas wycieczki opowiadał nam o historii tego miejsca oraz o różnych
zjawiskach tam zachodzących. Wszystkie dziewczyny, zmarznięte, wymęczone i głodne, z niecierpliwością wyczekiwały
na obiecany obiad ugotowany przez naszego wychowawcę.
Gdy dotarliśmy do wybranego miejsca, kilka dziewczyn poszło z panem Holewą oraz księdzem Cieślikiem po drewno na ognisko. Niektórzy pomagali przy gotowaniu obiadu,
reszta umilała sobie czas śpiewaniem oraz pozowaniem do
zdjęć, których jak zawsze, mamy mnóstwo. Po jakiejś godzinie wszyscy zajadali się pysznym barszczem, pierogami
z kapustą i grzybami oraz szaszłykami. Gdy skończyliśmy
jeść, wszyscy zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Wracaliśmy przez Segiet. Zachwycił nas magiczny jesienny
krajobraz, który tam zobaczyliśmy. Oczywiście, całą drogę
towarzyszył nam pies profesora Holewy – Leon, którego rasę
znają tylko wybrani:).
Podsumowując, wycieczkę zaliczamy do jak najbardziej
udanych i prosimy o więcej takich wyjść.
Beata Siudeja, Patrycja Kamela
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie,
klasa 1c, pedagogiczna
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Mały Śląsk z wizytą na Słowacji

W

yjazd na Słowację
był trzecim z rzędu tourne Zespołu
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”
w tym roku. W lipcu dwie
grupy uczestniczyły w międzynarodowych
festiwalach. W USA koncertowała
najstarsza grupa, natomiast
grupa młodzieżowa była we
Włoszech. Dzieci z „Małego
Śląska” wyjechały z kolei na
Festiwal Zespołów Dziecięcych do Bańskiej Bystrzycy.
Festiwal miał bardzo ciekawą
nazwę „Na banu klepaju” co
znaczyło „Wołanie do kopalni”. Podczas przeglądu festiwalowego prezentowaliśmy

swoje tańce w kilku miastach:
Kramicy, Bańskiej Szczawnicy
i Bańskiej Bystrzycy. Wszystkie te miasta, podobnie jak
nasz region, związane są
z górnictwem nie tylko węgla,
ale złota i srebra. Organizatorzy festiwalu zadbali o to,
byśmy poznali cały region
organizując zwiedzanie zabytkowych części miasta.
Uczestnicząc w festiwalu poznaliśmy dziecięce zespoły
z Finlandii, Serbii i Słowacji.
Dzięki wspólnym występom
i zabawie mogliśmy się zaprzyjaźnić z rówieśnikami
z innych krajów. Wszystkie
dzieci, podobnie jak my, ko-

chają swój folklor lubią, śpiew
i zabawę z rówieśnikami.
Bardzo ciekawym doświadczeniem dla nas był pobyt
w domach słowackich, gdzie
mieszkaliśmy przez kilka dni.
Wszyscy spotkali się z serdecznością i dużą gościnnością. Z pięciodniowego pobytu pozostały już tylko bardzo
dobre wspomnienia, ciekawie
zdjęcia i adresy nowych znajomych. Mamy nadzieję, że
uda nam się spotkać jeszcze
kiedyś z poznanymi kolegami
z innych krajów. Taką okazją mógłby być organizowany kiedyś w naszym mieście
Międzynarodowy
Festiwal
Zespołów Dziecięcych „FYRTEK”. Do dzisiejszego dnia
zespół z Bańskiej Bystrzycy
wspomina Radzionków, jako
miejsce jednego z najlepiej
zorganizowanych festiwali dla
dzieci. Dziękujemy wszystkim
osobom, które przygotowały
nas do uczestniczenia w festiwalu i pomogły w załatwianiu
spraw organizacyjnych związanych z wyjazdem.
Grzegorz Kłaczek

PISZ
DO KURIERA

Z

apraszamy
organizacje
pozarządowe do przekazywania mieszkańcom,
za naszym pośrednictwem,
informacji o swojej działalności, planach i zamierzeniach.
Jednocześnie informujemy, że
przesyłane teksty nie mogą
być dłuższe niż połowa strony
maszynopisu (czcionka 12).
Kolejny numer „Kuriera” ukaże
się w połowie grudnia. 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 25 listopada.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
tekstów.

WYJAŚNIENIE
Informujemy, że w rubryce
„Piszą do Kuriera” w liście do
naszej redakcji zatytułowanym
„Trzy dni z życia emeryta”,
jego autor błędnie podał imię
przewodniczącego radzionkowskiego Oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W imieniu autora listu
pragniemy Pana Jerzego Hajdę przeprosić za tę pomyłkę.
Redakcja

JEST NA
O
C

ROZWIĄZANIE
FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO
NUMERU
Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje
się widoczny na fotografii element ozdobny pewnej radzionkowskiej budowli.
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres:
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby
czekają torby z miejskimi upominkami.
12

Przedstawiony na zdjęciu
element znajduje się na dachu Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie przy
ul. Knosały 16. Nagrody
otrzymują Aniela Żydek
i Adam Dragon.
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FOTOZAGADKA
Kurier Radzionkowski

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 29 października 2009 roku na XLV sesji,
Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLV/388/2009 388/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy;
2. Uchwałę nr XLV/389/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
3. Uchwałę nr XLV/390/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4. Uchwałę nr XLV/391/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwałę nr XLV/392/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6. Uchwałę nr XLV/393/2009 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radzionków na lata 2008 – 2011
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015”;
7. Uchwałę nr XLV/394/2009 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Radzionków na lata 2008 – 2011
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015”;
8. Uchwałę nr XLV/395/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie;
9. Uchwałę nr XLV/396/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

W ostatnim czasie narosło sporo emocji w związku z planami rozbiórki hałdy żużla pohutniczego, zlokalizowanej
przy ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie

Wokół hałdy
Historia hałdy
d 1961 roku właścicielem terenu, na
którym obecnie znajduje się hałda były
Zakłady Cynkowe SILESIA. W 1996 roku
działkę przejęła firma Impexmetal z Katowic,
przekształcona z Zakładów Cynkowych SILESIA.
5 lat później, a więc w czasach, kiedy Radzionków był już samodzielnym miastem, Impexmetal
sprzedał teren osobie fizycznej, a w 2003 roku
stał się on własnością spółki z o. o. pn. Kompleks
CABAŁA z Dąbrowy Górniczej, by rok później
znów trafić w ręce osoby fizycznej. Dopiero
w 2007 roku nastąpiła zamiana gruntu na rzeczy
ruchome pomiędzy osobą fizyczną a Budotrans
Sp. z o. o. z Wojkowic.
W 2008 roku działkę liczącą 11 ha zakupiła
spółka z o. o. EkoProd z Bytomia, która jest właścicielem gruntu po dzień dzisiejszy. Gmina Radzionków nigdy nie była właścicielem przedmiotowego terenu.
Historia – przeznaczenie terenu
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Bytomia,
obowiązującego w latach 1989 – 1998 działka
przy ul. Nałkowskiej była terenem „pomocniczym przemysłu”. Teren hałd częściowo zrekultywowano i przeznaczono do zagospodarowania
zielenią. Ustalono możliwość lokalizowania tam
rzemiosła, budownictwa, budownictwa mieszkaniowego czy składów o minimalnej uciążliwości.
W Miejscowym Planie Bytomia z 1998 roku,
przejętym przez Radzionków i obowiązującym do 31 grudnia 2003 roku znajdujemy zapis
o przeznaczeniu terenu w tej strefie na lasy, pola,
łąki, zieleń nieurządzoną, izolacyjną, zadrzewienia, ośrodki produkcji rolno – spożywczej oraz
urządzenia techniczne. Ustalenia szczegółowe
dotyczyły obowiązków uwzględnienia uwarunkowań i konsekwencji ekologicznych oraz zaleceń z zakresu ochrony przyrody; uwzględnienia
wytycznych konserwatorskich; działań modernizacyjnych dla obiektów istniejących zmian technologii, nawet likwidacji produkcji, by uciążliwość
ograniczyć do poziomu dopuszczalnego. Sformułowano zalecenie doprowadzenia do wymiany

O

Kurier Radzionkowski

zabudowy ze względu na jej substandardowość
funkcjonalną i techniczną, wymianę można zastąpić pełną rewitalizacją. Możliwość lokalizacji
rozproszonej zabudowy mieszkaniowej związanej wyłącznie z działalnością ustaloną w przeznaczeniu terenu.
Po grudniu 2003 roku ówczesny burmistrz Radzionkowa wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 2003 roku
(obowiązującą do 31 grudnia 2004 roku). Zostały
ustalone warunki zabudowy i zagospodarowania
dla inwestycji pn. „Likwidacja hałdy poprodukcyjnej SILESIA”. Zasady te były sformułowane
identycznie jak w Miejscowym Planie Bytomia
z 1998 roku. W aktualnym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków, obowiązującym od 19 marca 2004
roku, ówczesna Rada Miasta wprowadziła zapis
o dopuszczeniu likwidacji istniejącej hałdy i nakazie wprowadzenia zieleni urządzonej. Zapis ten
obowiązuje do dziś.
Postępowanie o likwidacji hałdy
4 maja 2009 roku obecny właściciel wystąpił
do Urzędu Miasta Radzionków z wnioskiem
o wszczęcie postępowania o likwidację hałdy. Po
analizie wniosku, 6 sierpnia br. Burmistrz Miasta
Radzionków wydał postanowienie dotyczące
stwierdzenia konieczności przeprowadzenia
oceny i sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
likwidacji hałdy żużla pohutniczego, zlokalizowanego przy ul. Zofii Nałkowskiej.
Międzyczasie firma EkoProd uzgodniła 3 września tego roku z Zarządem Dróg Powiatowych
wjazd na teren hałdy. 11 września został złożony
w Urzędzie Miasta Radzionków ww. raport.
Opinia ekologiczna o właściwościach odpadów
z nasypu wskazuje, że „(…) z uwagi na skład
chemiczny oraz podwyższoną wymywalność
cynku wykorzystanie w pracach ziemnych (typu
rekultywacja terenu, niwelacja, itp. wszędzie tam
gdzie odpady są narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych nie jest wskazane”.
Przeprowadzone przez dwa niezależne instytuty
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badawcze opinie wskazują, że stężenia tlenku
cynku i innych substancji chemicznych, znajdujących się w hałdzie wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Nagromadzony jest tam m.in.
arsen, ołów i kadm, które po wydobyciu będą
nadal szkodliwe i mogą być użyte wyłącznie do:
–
wypełniania
terenów
niekorzystnie
przekształconych;
– utwardzenia powierzchni terenów;
– wykorzystania w podziemnych technikach
górniczych;
– budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudowy dróg i autostrad, zgromadzony w dolnych warstwach.
23 października 2009 roku burmistrz Radzionkowa zwrócił się do firmy z pismem o uzupełnienie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na likwidacji hałdy żużla
pohutniczego. W piśmie tym burmistrz wezwał
firmę do uzupełnienia raportu m.in. o:
– informacje dotyczące zawartości talu w żużlach
hałdy;
– opis sposobu realizacji deklarowanego monitoringu w zakresie ochrony przed hałasem
i zanieczyszczeniem powietrza ze szczególnym
uwzględnieniem emisji cynku, ołowiu, kadmu,
arsenu, talu oraz ich wpływu na tereny mieszkalne (co najmniej raz w miesiącu);
– informacje dotyczące monitoringu, które powinny obejmować: ilość punktów pomiarowych,
częstotliwość przeprowadzania pomiarów, sposobów pomiarów, sposobów pomiarów, czynników, które będą przedmiotem monitoringu.
Firma złożyła wyjaśnienia 6 listopada. 13 listopada burmistrz Radzionkowa zwrócił się do
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Bytomiu o uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia.
Obecnie burmistrz miasta oczekuje na
w/w uzgodnienia, a następnie wyda Decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji polegającej na likwidacji hałdy żużla pohutniczego.
13

Gimnazjaliści z Rojcy
w Danii

W

naszej szkole, czyli w Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnych, od zeszłego roku jest prowadzony
program „Comenius – uczenie się przez całe życie”.
Głównym założeniem i celem tej organizacji jest przybliżenie uczniom języka angielskiego, pokazanie kultury innych
narodów i zawieranie nowych znajomości. W zeszłym roku
szkolnym mieliśmy przyjemność gościć nauczycieli i uczniów
ze szkół z Włoch, Danii i Łotwy. W tym roku to my mieliśmy
możliwość zwiedzić inny kraj. Wraz z nauczycielami z naszej
szkoły dostaliśmy zaproszenie na „Comenius” do Danii w mieście Brovst. Wyruszyliśmy 3 października z Tarnowskich Gór.
Jechaliśmy około 20 godzin, ale każdy przyzna, że było warto.
Gdy byliśmy na miejscu, w Aalborgu odebrały nas miłe panie
nauczycielki z Danii. Zawiozły nas do szkoły i oprowadziły po
niej. Po zwiedzaniu szkoły (a przyznam że było co oglądać)
zostaliśmy rozdzieleni do domów. Następnego dnia wszyscy
razem wyruszyliśmy do Aalborgu żeby nagrywać płytę w profesjonalnym studiu nagrań, gdzie swoje płyty nagrywało wiele
znanych gwiazd. Wielu z nas wykazało się dużym talentem
muzycznym, dlatego ¾ piosenki jest nagrane przez uczniów
z Polski. Kolejny dzień spędziliśmy w szkole. Tam w międzynarodowych grupach pisaliśmy różne przedstawiania gdyż
tematem tegorocznego „Comeniusa” jest „Literature brings us
together” („Literatura łączy nas razem”). Czwartego dnia jechaliśmy do Skangen, gdzie zobaczyliśmy miejsce w którym
zlewają się dwa morza – Bałtyckie z Północnym. Było to dla
nas niesamowite przeżycie. Następny dzień, niestety, to dzień
powrotu. Nikt z nas nie chciał wracać, bo wszyscy się świetnie
bawiliśmy w Danii. Była to dla nas wspaniała i niezapomniana
przygoda. Każdy z nas wyniósł coś innego i niepowtarzalnego.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować
p. Annie Maćkowskiej, organizatorce „Comeniusa” w naszej
szkole oraz p. Teresie Kandzi i p. Tomaszowi Skandy za opiekę nad nami w trakcie wyjazdu. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni i życzymy naszym kolegom i koleżankom, którzy już
niebawem odwiedzą Łotwę, aby i dla nich ten wyjazd był tak
wspaniały.
W imieniu wszystkich uczestników
Weronika Miler

Młodzi naukowcy
w naszym gimnazjum

O

d września w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie rozpoczęło działalność nowe kółko zainteresowań – Science in English. Minęły już dwa miesiące, więc
czas na małe podsumowania. W zajęciach bierze udział eksperymentalna i odważna grupa młodzieży. Dlaczego odważna? Ci młodzi ludzie
– Marta Prodlik, Monika Szołtysik, Patrycja Marcinków, Agnieszka
Krzak, Paweł Pisarek, Anna Karp oraz Karol Książek – zdecydowali
się uczęszczać na zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie są to typowe
zajęcia językowe, ale biologia, fizyka, chemia, geografia nie w języku
rodzimym, ale właśnie angielskim. Spotykamy się każdego tygodnia
w piątki po zajęciach obowiązkowych, aby razem zgłębić wiedzę
z dziedziny nauka. Początki były trudne, bo nie jest łatwo przyswajać
wiadomości w języku obcym, ale dla naszych śmiałków nie ma rzeczy
niemożliwych. Tym bardziej, że język angielski to obecnie język uniwersalny, używany na całym świecie. Jak do tej pory omówiliśmy m.in.
następujące tematy:
• Co to jest nauka i eksperymentowanie
• Organizmy żywe oraz najważniejsze procesy życiowe
• Zdrowe jedzenie oraz dbanie o nasze zęby
• Układ krążenia oraz rozmnażanie
Oprócz naszych spotkań, niezmiernie istotnym elementem zajęć jest
praca z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Uczniowie
współtworzą bloga www.spiekarczyk.blogspot.com i zamieszczają
tam wyniki swoich ciekawych eksperymentów, badań, prezentują
zadania domowe, tworzą prezentacje Power Point oraz komentują
i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Udział w takich zajęciach pozwala
im nie tylko podnieść poziom umiejętności językowych, ale i również
rozwinąć swoje zdolności informatyczne, tak niezbędne w dzisiejszych czasach. Inspiracją do stworzenia tego typu zajęć było szkolenie,
w którym wzięłam udział w zeszłym roku w październiku na Majorce,
które i dotyczyło CLIL (Content Integrated Language Learning) czyli
nauczania innych przedmiotów w języku angielskim. Nadmienię tylko,
że zajęcia prowadzone są społecznie, a radość, postęp uczniów i ich
zaangażowanie są jedynym, a jednocześnie największym wynagrodzeniem. W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim
zaangażowanym w projekt nauczycielom z naszego Grona Pedagogicznego za pomoc, wskazówki oraz rady przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych.

Dzień Nauczyciela w naszym LO

D

zień Edukacji Narodowej – znany
również pod mniej oficjalną nazwą
jako Dzień Nauczyciela – obchodzony jest co roku 14 października. Z racji
tego święta uczniowie i nauczyciele cieszą
się dniem wolnym od pracy. Poprzedzają
go jednak tygodnie pełne prób i wysiłku, by
13 października podczas akademii wyrazić
wdzięczność za trud włożony w uczniowskie wychowanie. W naszym radzionkowskim Liceum Ogólnokształcącym, również
postanowiliśmy uczcić to święto. Przygotowaliśmy akademię, by dać upust swym
uczuciom i podziękować za poświęcony
14

nam czas. Prócz szanownego grona pedagogicznego i uczniów, gościliśmy tego dnia
emerytowanych nauczycieli naszej szkoły.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Krystyna
Piechaczek – nauczycielka matematyki, Helena Leszczyk – nauczycielka biologii, Zofia
Szamańska – nauczycielka języka polskiego,
Sławomir Siwakowski – nauczyciel wychowania fizycznego. Nim rozpoczęła się część
artystyczna akademii, gości oficjalnie powitali uczniowie oraz pani dyrektor Danuta
Minas. Następnie przeszliśmy do punktu
głównego – występu. Przejęci aktorzy starali
się jak najlepiej zaprezentować wyuczone
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scenki. Kiedy już minęło początkowe napięcie, uczniowie na scenie wykazali się
znakomitym humorem i wręcz profesjonalizmem. Z własnego doświadczenia wiem, jak
przyjemną rzeczą jest widzieć pobłażliwe
uśmiechy nauczycieli siedzących na widowni, wiedząc, że jest się ich przyczyną. Kiedy
uroczystość dobiegła końca, uczniowie rozeszli się do domów, a nauczyciele na wcześniej przygotowany poczęstunek – wszyscy
zadowoleni i dumni, że mogą być świadkami
tak wspaniałych wydarzeń.
Joanna Krzenciesa
Kl I b „dziennikarska” LO
Kurier Radzionkowski

Sport

Liga
najmłodszych szachistów

W

dniu 23 października w CK „Karolinka” w Radzionkowie rozegrano pierwszy
z trzech turniejów IV edycji Szachowej Ligi Szkolnej
Szkół Powiatu Tarnogórskiego. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się 27 uczniów
z czterech szkół podstawowych. Pierwszy turniej przebiegał na dystansie 5 rund
z czasem gry 15 minut na
każdego zawodnika. Najlepszy wynik uzyskał Jakub
Lizak, który wygrał wszystkie partie zdobywając 5 pkt
z 5 partii. Po 4 pkt. zdobyli
Agata Binkowska, Mateusz
Paździo, Tomek Binkowski, a Maciek Siwy uzyskał

3 ½ pkt. Komplet wyników
można znaleźć na stronie:
www.karolinka.art.pl i www.
mosir.radzionkow.pl.
Zawody przebiegały bardzo
sprawnie, co jest przede
wszystkim zasługą organizatorów, sędziów i opiekunów poszczególnych grup
Jarosława Szyndlera i Rudolfa Sobczyka. Serdeczne
podziękowania należą się
CK „Karolinka” za przyjęcie
szachistów i udostępnienie
sali oraz opiekunom i sędziom. Honorowy patronat
nad turniejem objęli burmistrzowie
Radzionkowa
i Tarnowskich Gór oraz Starostwo Tarnogórskie. Tak jak
w poprzednich edycjach,

Sukcesy
młodego
pływaka

organizatorami turnieju byli:
Strzybniczanka, CK „Karolinka”, MOSiR w Radzionkowie i Tarnogórskie Centrum Kultury.
Wielu zawodników, którzy
brali udział w poprzednich
edycjach zawodów jest już
w gimnazjach, dlatego trzeba znaleźć nowych adeptów w grze szachowej. Cierpliwe szkolenie i wsparcie
ze strony szkół i rodziców
z pewnością przyczyni się
do tego, by szachy znalazły
swoje stałe miejsce w rozwoju młodego pokolenia.
Sam turniej jednak nie wystarczy, by podnieść poziom swojej gry, trzeba sprawić, by zawodnicy naszych
szkół mogli częściej grać
w szachy. Przypominam,
że w CK „Karolinka” w Radzionkowie trwa nabór do
grupy juniorów młodszych.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania w każdy wtorek o godzinie 17.15.
Zanotował
Rudolf Sobczyk

M

arcin Hajda, piętnastoletni mieszkaniec Radzionkowa zdobył dwa brązowe
medale w zawodach pływackich podczas Międzynarodowego Mitingu Pływackiego, który w dniach
23 – 24 października odbywał się w Pałacu Młodzieży
w Katowicach. Marcin jest
obecnie
reprezentantem
gimnazjum AZS – AWF Katowice. Na mitingu popłynął na dystansach 100 m
i 200 m stylem zmiennym
oraz 100 m i 200 m stylem
motylkowym. Na krótszym
dystansie stylem zmiennym
oraz na dłuższym motylkiem młody radzionkowianin stanął na podium
zdobywając
dwukrotnie
brązowy medal. Natomiast
na obu pozostałych dystansach Marcin był bliski
podium, zajmując równie
dobre, bo czwarte miejsce.
Dodajmy, że młody pływak
rozpoczyna właśnie przygotowania do grudniowych
Mistrzostw Śląska i Małopolski oraz styczniowych
Mistrzostw Polski.

Sezon startowy otwarty!

W

dniach 8 – 9 listopada w pobliskim Kędzierzynie Koźlu odbyły się zawody psich zaprzęgów rangi Puchar Polski i Puchar ESDRA.
Starty, z uwagi na dużą ilość zgłoszonych
zawodników, musiały odbywać się co minutę, co zwiększało tylko widowisko dla
zgromadzonych licznie widzów. Trasa była
bardzo wymagająca ze względu na dużą
ilość zakrętów i wymagała bezwzględnego
posłuszeństwa od liderów zaprzęgu kierowanych jedynie głosem przez zawodnika.
Aura okazała się dla nas dość łaskawa i mogliśmy ukończyć wyścigi stosunkowo sucho
i czysto, co pewnie nie będzie już możliwe
w najbliższy weekend na Silesianie.
Zawodnicy naszego klubu Husky Fan
Kurier Radzionkowski
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jak zwykle uplasowali się na wysokich
pozycjach:
Krystian Rakocy – 1 miejsce w klasie
2 psów
Henryk Wysoki – 3 miejsce w klasie CCM
Marcin Świerżewski – 1 miejsce w klasie
BJM
Jarosław Rakocy – 3 miejsce w klasie
4 psów
Dariusz Stawicki – 1 miejsce w klasie
4 psów.
Tak rozpoczęty sezon pozwala na optymistycznie patrzeć w przyszłość kolejne
edycje Pucharu Polski i Mistrzostw Polski
w warunkach bezśnieżnych, które rozegrają się już za miesiąc.
Dariusz Stawicki
15

Na was

Sport

„Żółto – czarna
ojczyzna”

zawsze można liczyć!
Dokończenie ze str. 1

Życzenia
dla Ruchu
„Radzionków”
składał
burmistrz
dr Gabriel Tobor

Na

rynku ukazała się właśnie długo oczekiwana książka
„Żółto – czarna ojczyzna”, będąca barwną opowieścią o dziewięćdziesięcioletniej historii Ruchu Radzionków.
Jej autorami są Wojciech Cieszyński, sekretarz klubu i Dariusz Leśnikowski, dziennikarz „Sportu”. W książce o klubie
wypowiadają się m.in. legenda Ruchu, medalista olimpijski
w kolarstwie Lucjan Lis, wybitny zawodnik klubu Marian
„Ecik” Janoszka i Jan Kozłowski, legendarny trener piłkarzy
ręcznych. Książkę można nabyć w sekretariacie klubu, a już
niedługo pojawi się też w sklepach na terenie Radzionkowa.
Cena książki to 20 zł.

Boxing Day Show

21

listopada na terenie Riding Club w Radzionkowie odbędzie się BOXING DAY SHOW. Początek o godz. 16.00.
Prowadzącym program będzie Mistrz Świata WBC i IBF, Grzegorz Proksa. W programie zobaczymy m.in. walki amatorskie
juniorów UKS MOSM Bytom, pokaz Cezarego Podrazy – siedmiokrotnego Mistrza Świata w KICK BOXINGU, walki pokazowe
w wykonaniu: Mistrza Europy Szymona Wąsa, mistrzyni Europy i Unii Europejskiej Lidii Fidury, walki w Thai Boxingu: Artur
Buczyński vs Paweł Kozieł vicemistrz Polski, walkę bokserska
o Puchar Zakładów Mięsnych HAM: Tomasza Zaprzałka pięciokrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej vs zawodnik wagi ciężkiej (Słowacja), walkę bokserską: Mariusz Welc vs Regimiusz
Wóz, walkę bokserską o Puchar Riding Club: ANDRZEJ ZIORA
vs Marosz Pacan (Słowacja), walkę bokserską: Krzysztof Szot vs
Damian Ławniczak.
Na zakończenie Boxing Day Show, koncert zespołu CODA.
Wśród zaproszonych gości są: Henryk Średnicki, Marian Kasprzyk, Mariusz Wach, Leszek Buczynski.
Szczegóły pod adresem Organizatora: www.ridingclub.pl
16

Życzenia na ręce prezesa klubu złożyli również m.in. Bernard Skibiński, przewodniczący Rady Miasta Radzionków,
Józef Korpak, starosta tarnogórski, zastępca prezydenta Bytomia Halina Bieda i Tomasz Głogowski, poseł na Sejm RP.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, zarówno dla obecnych, jak
i dla byłych piłkarzy, trenerów i prezesów. Jednak punktem
kulminacyjnym gali było uhonorowanie pamiątkowym obrazem najwybitniejszego wychowanka klubu – olimpijczyka
w kolarstwie Lucjana Lisa. Przypomnijmy, że słynny sportowiec jest srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Monachium z 1972 roku, a także złotym medalistą Mistrzostw
Świata w jeździe drużynowej, które odbyły się w 1973 roku
w Barcelonie. Gdy słynny sportowiec pojawił się na scenie,
publiczność zgotowała mu owacje na stojąco. Odbierając
upominek, Lucjan Lis nie krył wzruszenia. Wszystkim zgromadzonym powiedział słowa, które kiedyś odczytał w telegramie przysłanym przez Jerzego Ziętka – „na was zawsze
można liczyć”.
Nie był to jednak ostatni wzruszający moment uroczystej
akademii. Na scenę bowiem wywołano „Ecika”, czyli Mariana Janoszkę, wybitnego piłkarza Ruchu Radzionków. Ogłoszono wtedy informację, że koszulka z numerem 10, w której
grywał legendarny piłkarz klubu, została zastrzeżona. I jeśli
ktoś kiedyś będzie chciał wystąpić z „dziesiątką” podczas
meczu Ruchu będzie musiał uzyskać zgodę Mariana Janoszki.
(ŁK)

Piłkarze Ruchu Radzionków odbierają odznaczenia Śląskiego Związku
Piłki Nożnej
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