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Na starych
fotografiach

N

iebawem ukaże się
najnowsze
miejskie wydawnictwo
„Radzionków na starych
fotografiach 1945 – 1959”.
Nowy album jest kontynuacją wydanej w 2003 roku
książki „Radzionków na
starych pocztówkach” oraz
opublikowanego w roku
ubiegłym albumu „Radzionków na starych fotografiach
do 1945 roku”. Autorami
wydawnictwa są
lokalni
historycy Jarosław Aleksander Krawczyk, Marek Minas oraz Jarosław Wroński.
W najnowszym tomie znajdują się fotografie, które
zostały wykonane od momentu wkroczenia Armii
Czerwonej do Radzionkowa aż do 1959 roku. Autorem większości zdjęć jest
Florian Tobor, nieżyjący już
mieszkaniec Radzionkowa.
Więcej na str. 3

Organizacje pozarządowe w Remizie
Dobiega końca remont
radzionkowskiej Remizy, która
już od stycznia będzie pełniła
funkcję Centrum Organizacji
Pozarządowych. Oficjalne
przekazanie budynku organizacjom
pozarządowym, działającym
w naszym mieście, odbyło się
24 listopada. W uroczystości udział
wzięli dr Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa, Rudolf Sobczyk,
sekretarz miasta, Justyna Konik,
dyrektor Centrum Kultury „Karolinka”
i przedstawiciele poszczególnych
radzionkowskich fundacji
i stowarzyszeń.

P

ierwsze piętro budynku Remizy, znajdującego się przy ul. św. Wojciecha 15, zostało zaadaptowane do potrzeb organizacji
pozarządowych. Do ich dyspozycji jest kilka
mniejszych pomieszczeń, salka konferencyjna,
kuchnia i zaplecze sanitarne. Z myślą o pracownikach przygotowano też stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i zakupiono
podstawowy sprzęt biurowy. Pomieszczenia
na parterze, tak jak to było w latach poprzednich, zagospodarowane zostaną na kawiarnię,
która będzie też udostępniana na realizację
wydarzeń kulturalnych, realizowanych przez CK
„Karolinka”.
— Centrum ma być miejscem, gdzie członkowie or-

ganizacji czuliby się jak u siebie. Od samych organizacji zależy, jak to miejsce będzie wyglądało za rok,
dwa. Zapraszam do współpracy i współtworzenia
tego miejsca — mówi dr Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa.
Organizacje, które chcą skorzystać z nowej siedziby, będą zobowiązane do podpisania porozumienia z centrum kultury. W umowie zostaną
określone zasady i godziny korzystania z obiektu.
Pierwszeństwo będą mieć fundacje i stowarzyszenia działające do tej pory w „Karolince”, ale
z pomieszczeń mogą korzystać również pozostałe organizacje. Wszystkie fundacje i stowarzyszenia z Radzionkowa serdecznie zapraszamy do
współpracy.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Aby te Święta upłynęły w rodzinnej atmosferze
ciepła i błogosławieństwa Bożej Dzieciny.
Niech Nowy Rok 2010 przyniesie wiele zadowolenia
i sukcesów,
a także satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków

Kurier Radzionkowski
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Rozmowa z dr. Gabielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa

Inwestujemy, by się rozwijać!

— Koniec roku sprzyja
podsumowaniom. Czy jest
pan zadowolony z ostatnich 12 miesięcy?
— Nawet bardzo, zarówno
prywatnie jak i zawodowo. Jako gospodarz miasta,
mam za sobą pracowity
i dość trudny rok. Mimo
ogólnoświatowego kryzysu
gospodarczego założyłem,
że gmina nie zrezygnuje
z żadnego zadania inwestycyjnego. Było warto, bo jak
się okazało, miasto nie tylko
dało sobie radę z inwestycjami, ale też wykonało więcej
zamierzeń niż planowano.
— Rok 2010 będzie
trudniejszy?
— Z punktu widzenia ekonomicznego na pewno tak.
Pamiętajmy, że część gminnych dochodów pochodzi
między innymi ze sprzedaży
gruntów, która raczej przynajmniej w pierwszej połowie kolejnego roku może
nie iść za dobrze. Przedsiębiorcy są ostrożni, jeśli
chodzi o inwestycje. To są
sprawy niezależne od gminy. Problemem może też
być terminowość podmiotów gospodarczych, które
świadczą usługi dla miasta
w wykonywaniu pewnych
zadań.
— Panie burmistrzu, czasami można usłyszeć głosy
2

o nadmiernym zadłużeniu
miasta. Czy taka sytuacja
jest dla Radzionkowa i jego
mieszkańców bezpieczna?
— Mówienie o nadmiernym zadłużeniu to sprytny
worek, do którego dużo
się zmieści. A ponieważ
też słyszałem o tym rzekomo dużym długu, a przede
wszystkim o straszeniu
nim naszych mieszkańców,
chętnie wyjaśnię merytorycznie tę sprawę. Zgodnie
z obowiązującymi w Polsce
przepisami, mówiąc o zadłużeniu w finansach publicznych, posługujemy się
dwoma parametrami. Sprawa pierwsza: każda polska
gmina może zadłużyć się
do wysokości 60 procent jej
całorocznego budżetu. Dziś
dług w naszym mieście jest
na poziomie około 20 procent. Według prognoz, najtrudniejsza sytuacja nastąpi
w latach 2010 – 2011, ale
i wtedy dług gminy nie przekroczy nawet 30 procent.
Drugi wskaźnik mówi o tym,
ile gmina może przeznaczyć
środków na spłatę w danym
roku. Wielkość tego wskaźnika to 15 procent. Według
prognoz dla Radzionkowa,
w 2010 roku wynosić będzie
5,07, a w najgorszym roku
2012 będzie to nieco ponad 8 procent. Jak wyraźnie
widać, gmina nie przekroczyła i nie przekroczy nawet połowy maksymalnych
wskaźników,
dopuszczalnych w naszym kraju przez
prawo. Dlatego nadal mamy
duży margines bezpieczeństwa, który, jeśli pojawi się
taka potrzeba, będziemy
mogli wykorzystać. Dziś we
wszystkich gminach sytuacja
wygląda podobnie: aby się
rozwijać, trzeba inwestować. Inwestowanie ze środków własnych jest po prostu

nieopłacalne oraz ogranicza
rozwój. Tak było i jest w całym cywilizowanym świecie. Zapewniam, że gmina
i jej mieszkańcy są zupełnie
bezpieczni. Powiem więcej, właśnie dzięki tym zobowiązaniom mogą mieć
pewność, że miasto będzie
się pozytywnie zmieniać.
Kończąc ten wątek dodam
jeszcze, że jedni zarzucają
mi zbytnią rozrzutność, inni
nadmierną ostrożność i asekurację w finansowaniu inwestycji z kredytów. Wśród
tak skrajnie różnych opinii
pozwolę sobie być zdania,
że moje decyzje są wyważone i bezpieczne dla gminy.
— A na co zostawia pan ten
margines bezpieczeństwa?
— W latach przyszłych czeka miasto kilka ważnych
inwestycji. Jako gospodarz,
muszę brać też pod uwagę
sytuację, na którą gmina nie
ma wpływu. Między innymi
to, że w roku 2013 kończy
się kolejny okres programowania dla środków z Unii Europejskiej. W następnych latach może być trudniej o ich
pozyskanie lub też mogą się
zmienić zasady dotyczące
ubiegania się o europejskie
fundusze. I z tego powodu zakładam ten margines
bezpieczeństwa.
— O jakich sprawach pan
myśli?
— Wszystkich, które poprawiają możliwości i funkcjonalność miasta – przestrzeni układu urbanistycznego
i centrotwórczego, całej
przestrzeni publicznej i infrastrukturze
społecznej,
wszystkim co spowoduje,
że miasto w efekcie będzie bardziej przyjazne dla
mieszkańców, inwestorów,
turystów. Rozwój to taka
układanka, w której wszystko musi do siebie pasować.
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— Zrównoważony rozwój...
już o tym w Radzionkowie
słyszałam. Ale jak pan wie,
opozycji to nie zadowala,
oni chcą drogi i kanalizację. Koniec i kropka!
— Przecież robimy, i drogi,
i kanalizację. W tym roku,
tylko dla jednego rejonu
miasta – Rojcy, podpisaliśmy
umowy o łącznej wartości
7 milionów złotych. Są to
między innymi: drogi, kanalizacja, parkingi, dachy itd.
Nie wiem, jak można wytaczać takie zarzuty, skoro
tylko w tym roku na tę część
miasta przeznaczyliśmy więcej pieniędzy, niż w całej poprzedniej kadencji. Wątpliwości mieszkańców potrafię
zrozumieć, bo nie każdy
zajmuje się sprawami gminy
na bieżąco. Jednak radny
powinien znać podstawowy
dokument, jakim jest budżet
miasta, z którego wszystko
jasno wynika.
— Przyszły rok to także
czas wyborów samorządowych.
Przypuszczam,
że chce pan w kolejnej kadencji dokończyć rozpoczęte zadania, inwestycje,
wszystkie te plany...
— Chciałbym dokończyć
to, co rozpocząłem. A ponieważ staram się patrzeć
daleko, aż za horyzont,
wiem jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. Moja
decyzja o udziale w wyborach zależy jednak od opinii
trzech ugrupowań: Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu
Tarnogórskiego, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
i Związku Górnośląskiego.
Na wiosnę planuję również
cykl spotkań z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Po tych spotkaniach podejmę ostateczną
decyzję.
Rozmawiała: (lid)
Kurier Radzionkowski

Rozmawiali z burmistrzem

S

potkanie z władzami
miasta jest też doskonałą
okazją do zgłoszenia pojawiających się problemów i rozmowy o codziennych sprawach
mieszkańców. Nie inaczej było
i w tym roku. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada
w Zespole Szkół Podstawowo –
Gimnazjalnych w Rojcy, a drugie miało miejsce 1 grudnia
w Centrum Kultury „Karolinka”.
Na spotkaniach obecni byli
dr Gabriel Tobor, burmistrz
Radzionkowa, Krzysztof Kula
zastępca burmistrza, Marcin
Szczygieł, naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, a także Jarosław Wroński, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego.
Podczas spotkania z mieszkańcami w Rojcy zastępca burmistrza Krzysztof Kula w pierwszej kolejności przedstawił
prezentację
multimedialną
o najważniejszych działaniach
prowadzonych w dzielnicy.
Wśród najważniejszych inwestycji, które w najbliższej przyszłości będą realizowane w tej
części miasta, burmistrz wymienił m.in. przebudowę placu przy ulicy Kużaja, który
ma stać się miejscem spotkań
mieszkańców, budowę skateparku, rozpoczęcie budowy
sieci wodno – kanalizacyjnej,
przystąpienie do projektu rekultywacji przyrody „Czysta
rzeka Szarlejka”, postawienie
nowych przystanków z citylightami, z których mieszkańcy
będą mogli dowiedzieć się, co
się dzieje w mieście i w urzędzie. Przedstawione zostały
też główne założenia Wielo-

Tradycją w naszym mieście stało się już, że dwa razy do roku organizowane są specjalne
spotkania przedstawicieli władz z mieszkańcami. W trakcie spotkań mieszkańcy zapoznają
się z decyzjami, jakie w ostatnim czasie zapadły w radzionkowskim urzędzie, a także
z inwestycjami już zrealizowanymi i tymi, które w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone.

letniego Planu Inwestycyjnego.
Następnie głos zabrał burmistrz
Radzionkowa dr Gabriel Tobor,
który mówił o inwestycjach
dotyczących całego Radzionkowa, jakie wpłyną na poprawę wizerunku miasta. W drugiej części spotkania głos mieli
mieszkańcy, którzy prosili m.in.
o oświetlenie przejścia między ulicą Artura a Miedziową,
przerzedzenie lip rosnących
przy ulicy Miedziowej, wybudowanie chodnika za ogródkami działkowymi w kierunku
Księżej Góry. Pojawiła się też
sugestia, by w mieście powstały
ścieżki rowerowe. Zgłoszono
również postulat zwiększenia
ilości oznakowanych miejsc

parkingowych dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy skarżyli się także na nadmierny ruch
uliczny, głównie na tiry jeżdżące ulicą Kużaja.
Kolejnego dnia w CK „Karolinka” spotkanie rozpoczęło
się również od prezentacji
multimedialnej, w której tym
razem przedstawiono działania inwestycyjne w centrum
miasta. Wśród najważniejszych
wymienione zostały: budowa
forum miejskiego, budowa dużej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1, realizacja
kolejnych etapów projektu
stworzenia w naszym mieście
ogrodu botanicznego. Przedstawiony został też plan doty-

Na starych fotografiach

Dokończenie ze str. 1

Fotografie ukazują uroczystości kościelne i państwowe, a także lokalną
architekturę. Dzięki nim dowiadujemy się jak wyglądało nasze miasto ponad pół
wieku temu. Zamieszczone
w albumie zdjęcia w większości pochodzą z domoKurier Radzionkowski

wych archiwów. Książka
w dużej mierze powstała
przy współudziale mieszkańców, którzy odpowiedzieli na apel Urzędu Miasta i udostępnili rodzinne
fotografie.
Album został wydany w polskiej i niemieckiej wersji ję-

zykowej. Od połowy grudnia będzie można go nabyć
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie.
Promocja książki odbędzie
się 21 grudnia o godzinie
18.00 w Centrum Kultury
„Karolinka”.
oprac.: (AS)
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czący kolejności remontowania
wąskich brukowanych uliczek,
czyli tzw. „gonków” i główne
założenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. Także podczas
tego spotkania mieszkańcy
zgłaszali swoje sugestie. Dodajmy, że wiele problemów dotyczących dróg i ulic, które zgłaszali mieszkańcy w trakcie obu
spotkań, nie leży w gestii władz
Radzionkowa, lecz znajduje się
w kompetencjach Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich
Górach. Burmistrz zapewniał,
że ze starostwem na bieżąco
prowadzone są rozmowy dotyczące wszystkich drażliwych
spraw.
Na część pytań burmistrz
i przedstawiciele miasta odpowiedzieli w trakcie spotkań.
Wiele problemów, dotyczących przede wszystkim inwestycji, które zgłaszali mieszkańcy, uwzględnionych zostało już
w planach inwestycyjnych. Na
część pytań odpowiedzi zostaną udzielone w późniejszym
terminie, po tym, jak urzędnicy zapoznają się szczegółowo
z konkretnymi sprawami.
(ŁK)
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Górnicze święto

roczyste obchody z okazji Barbórki,
to na Śląsku wielowiekowa tradycja.
W Radzionkowie, jak co roku, 4 grudnia górnicy świętowali swój dzień, dziękując
swojej patronce za opiekę i prosząc o dalsze
wstawiennictwo.
W naszym mieście obchody górniczego święta, współorganizowane przez Urząd Miasta
wraz ze Stowarzyszeniem w Obronie Praw
Emerytów i Rencistów Górniczych, rozpo-

częły się uroczystą mszą w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha. Po mszy uczestnicy
obchodów udali się na nabożeństwo, które
miało miejsce w kaplicy św. Barbary na terenie Miniskansenu Górniczego, gdzie przedstawiciele władz miasta, burmistrz dr Gabriel
Tobor oraz górnicy w galowych mundurach
złożyli kwiaty. Na zakończenie Dnia Górnika
uczestnicy udali się na tradycyjną biesiadę do
restauracji „Figaro”.

Z okazji Dnia Górnika
składamy wszystkim
górnikom
i ich rodzinom
życzenia wszelkiej
pomyślności
oraz wytrwałości
w ciężkiej pracy.
Niech Święta Barbara
nieustannie otacza
Was swoją opieką,
zapewniając poczucie
bezpieczeństwa.
Szczęść Boże!

Mamy jedenaście ASów

W

dniu 30 listopada 2009
w Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się uroczyste
podsumowanie II edycji Projektu „Program aktywnej integracji AS – aktywni
społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedenaście
Asów to liczba osób, które ukończyły
ten projekt. Wszyscy oni – główni aktorzy poniedziałkowej uroczystości, mieli
okazję spotkać się w odświętnej oprawie z władzami miasta, zespołem projektowym. W trakcie spotkania dyrektor
ośrodka dokonał podsumowania projektu, przedstawiając zebranym kolejne etapy realizacji projektu, natomiast ekspert
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dariusz Polakowski wygłosił referat
dotyczący Modelu aktywizującej pomocy społecznej oraz strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w świetle PO KL. Sami beneficjenci dzielili się
swoimi osobistymi odczuciami i reflek-
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sjami na temat udziału i oceny własnych
perspektyw. Mówiono o problemach,
o codziennej pracy z uczestnikami oraz
o dobrych prognozach na przyszłość.
Wyrażano uznanie dla beneficjentów,
dla ich dojrzałej decyzji i przeświadczenia, z jakim weszli w projekt dając sobie
szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji życiowej i zawodowej. Obok jedynego męskiego przedstawiciela w tym
gronie, uczestniczki projektu to żony,
matki borykające się z utrzymaniem rodziny, wychowaniem dzieci, ale przede
wszystkim z własnymi lękami, bezradnością wobec dotykającego je bezrobocia
i bezwzględnych praw rynku pracy, gdzie
liczą się tylko ci najlepiej przygotowani
i wykształceni. Oni właśnie mieli odwagę przerwać krąg niemocy, zniechęcenia, stawili czoło i zdali ten egzamin na
piątkę są ASami – dali radę. W obecnej
chwili są znacznie lepiej przygotowani
i zmotywowani do wejścia czy powrotu
po długiej nieobecności na rynek pracy.

11 (31) grudzień 2009

Ukończenie zajęć podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne oraz
kursów i szkoleń m.in. kursu na uprawnienia SEP do 1 kV, kursu sprzedawcy
z obsługą komputera i kasą fiskalną,
kursu florysty – designera samodzielnego kreatora dekoracji kwiatowych, kursu
dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, kursu kwalifikacyjnego na
sanitariusza szpitalnego, jak również kursu magazyniera z obsługą wózków widłowych daje im szansę na lepsze jutro.
Wszyscy obecni na spotkaniu życzyli
uczestnikom, aby nabyta wiedza i umiejętności przełożyły się na zdobycie stałej
pracy i opuszczenie kręgu osób bezrobotnych. Życzenia i gratulacje dopełniły
certyfikaty ukończenia projektu i okolicznościowe upominki, które w asyście
dyrektora ośrodka wręczył uczestnikom
burmistrz miasta.
Koordynator projektu
Mgr inż. Ewa Reimann

Kurier Radzionkowski

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona
Ziemia” z Radzionkowa znalazło się w gronie nominowanych
podmiotów, które przeszły do II etapu XI Narodowego
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Uroczyste
wręczenie Aktów Nominacji nastąpiło 10 listopada
w Senacie RP.

„Zielona Ziemia”
nominowana

P

rezes radzionkowskiego stowarzyszenia Teresa Bryś –
Szczygieł nominację w kategorii „Promotor Ekologii” odebrała z rąk wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Jana Wiatra i prezesa Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska Agnieszki Kuk – Masiuk.
„Zielona Ziemia” do konkursu zgłosiła kampanię ekologiczną
„Szukamy rady na odpady”, której głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. Na kampanię składają się: Przedszkolny Festiwal Ekologiczny,
Otwarta Konferencja Ekologiczna, Targi Edukacji i Przedsiębiorczości, Wystawa Plakatu Ekologicznego (biennale) oraz warsztaty ekologiczne. Każdej edycji towarzyszy też specjalny biuletyn
„Szukamy rady na odpady”, trafiający do placówek oświatowych
naszego regionu.
Głównym założeniem Narodowego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku” jest promowanie obywatelskich postaw
proekologicznych i przyjaznych środowisku technologii. Do
tegorocznej edycji zgłosiło się aż 300 podmiotów, z czego 65
przeszło do drugiego etapu. Poszczególne projekty oceniane są
w pięciu kategoriach: „Samorząd Przyjazny Środowisku”, „Samorząd Wolny od Azbestu”, „Promotor Ekologii”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”, „Europejska Nagroda Ekologiczna”.
Konkurs, który odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, organizuje już od dziesięciu lat Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Dodajmy, że laureaci zostaną wyłonieni do 15 stycznia 2010
roku.
Oprac. (ŁK)

Opłata za psa nie wzrosła

M

ieszańcy Radzionkowa za swojego czworonożnego
pupila zapłacą w przyszłym roku tyle samo, co w tym
roku – 40 zł. Tak zdecydowali radni podczas listopadowej sesji RM, jednogłośnie przyjmując uchwałę w sprawie
opłaty od posiadania psów na terenie naszej gminy na 2010
rok.
Przypomnijmy, że dwa lata temu został zniesiony obowiązkowy podatek od posiadania psów, a w jego miejsce pojawiła
się nieobowiązkowa opłata. W Radzionkowie, podobnie jak
w większości gmin, wprowadzono opłatę, lecz w zdecydowanie niższej od maksymalnej stawce, która może wynosić nawet
107 zł rocznie od jednego psa. Za czworonoga należy zapłacić
bez wezwania do 31 marca w kasie UM lub wpłacić pieniądze na konto urzędu, a na terenie spółdzielni mieszkaniowej
pobór opłat odbywa się w drodze inkasa przez administrację
spółdzielni.
(ab)
Kurier Radzionkowski

O nas w Sejmie

P

odczas pierwszego dnia 52 posiedzenia Sejmu RP,
które odbyło się 21 października poseł dr Jerzy Ziętek przybliżył posłom historię naszego miasta, w której ważną rolę odegrał dziadek posła, także Jerzy Ziętek.
Przypomnijmy, że był on w latach 1929 – 1939 burmistrzem
Radzionkowa. Poseł nawiązał też do ostatnich wydarzeń,
a mianowicie obchodów 10. rocznicy nadania miastu patronatu św. Wojciecha i uroczystej sesji Rady Miasta, podczas
której zostały podjęte uchwały o ustanowieniu flagi, chorągwi i hejnału miasta. Na zakończenie poseł powiedział, że
jest dumny, że mógł uczestniczyć w tych uroczystościach.
Dodał też, że cieszy się, że dr Gabriel Tobor, tak jak dawniej Jerzy Ziętek, kontynuuje wizję rozwoju Radzionkowa,
na miarę obecnych, europejskich ambicji.
(ŁK)

W „Obiektywach Sfery”

28

listopada odbyła się uroczysta gala Telewizji Sfera.
Ideą „Obiektywów Sfery” jest uhonorowanie osób,
firm i instytucji, które na co dzień owocnie współpracują
z Telewizją Sfera. Statuetki wręczane są w czterech kategoriach: „Przyjaciel Sfery”, „Wydarzenie w obiektywie”,
„Sponsor Sfery” i „Honorowy Obiektyw”. W każdej kategorii jest pięciu nominowanych. W tym roku Gmina Radzionków otrzymała nominację w trzech kategoriach: „Honorowy
Obiektyw” dla Burmistrza Miasta Radzionków, dr. Gabriela
Tobora, „Przyjaciel Sfery” dla Jarosława Wrońskiego oraz
„Wydarzenie w obiektywie” dla obchodów uroczystej sesji
Rady Miasta Radzionków. Główną nagrodę w kategorii „Honorowy Obiektyw” otrzymał Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor.

Klimatyczne tanga

P

oznaliśmy go jako utalentowanego akordeonistę i zwycięzcę II edycji programu „Mam talent”. Swoją pasją zachwycił nie tylko publiczność, ale i wymagających jurorów. Teraz na rynku muzycznym ukazała się jego debiutancka
płyta z najpiękniejszymi tangami Astora Piazzolli. O kim mowa?
O Marcinie Wyrostku, który wraz z Tango Corazon Quintet
nagrał niezwykle klimatyczny album „Magia del Tango”. Jednym ze sponsorów krążka wschodzącej gwiazdy jest Urząd
Miasta Radzionków. Zaangażowanie radzionkowskiego magistratu w wydanie płyty to nie tylko forma wspierania utalentowanego muzyka, ale i niecodzienna forma promocji miasta.
Warto dodać, że Marcin Wyrostek jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
klasy akordeonu prof. Joachima Pichury. Na stałe współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Jest także członkiem
Śląskiego Kwintetu Akordeonowego działającego przy Katedrze
Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach, a także wykładowcą, m.in. w Akademii Muzycznej w Katowicach i Kolegium
Nauczycielskim w Bytomiu. Na płycie akordeoniście towarzyszy zespół Tango Corazon Quintet, który powstał w 2006 roku
z inicjatywy Agnieszki Hasse i samego Marcina Wyrostka.
Grupa na swoim koncie ma kilkanaście koncertów w kraju i za
granicą.
(ŁK)
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Za transport

Nowe stawki
od nieruchomości

P

odczas listopadowej sesji RM radni podjęli uchwalę w sprawie wysokości stawek przyszłorocznych podatków od nieruchomości na terenie naszej gminy. Wprowadzono co prawda
podwyżki, jednak większość podatków jest niższa od dopuszczalnych maksymalnie oraz obowiązujących wkrótce w sąsiednich miastach stawek. W przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości
na terenie Radzionkowa zostaną na poziomie umiarkowanym.
W najważniejszych kwestiach podatki przedstawiają się
następująco:
•
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,73 zł rocznie za m2
(w tym roku 0,71 zł).
•
Od pozostałych – 0,29 zł rocznie za m2
(w tym roku 0,28 zł).
•
Od zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków
jako drogi oznaczone symbolem „dr” wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego – 0,01 zł rocznie za m2 (w tym roku
również 0,01 zł).
•
Od budynków mieszkalnych – 0,61 zł za m2
(w tym roku 0,59 zł).
•
Od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 18,82 zł za m2
(w tym roku 18,18 zł).
•
Od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,15 zł
za m2 (w tym roku 4,01 zł).
•
Za garaże – 6,74 zł za m2 (w tym roku 6,51 zł).
•
Od pomieszczeń zajętych na potrzeby własne
(bytowe) osób fizycznych – 4,26 zł za m2
(w tym roku 4,12 zł).
•
Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
działalności pożytku publicznego – 6,74 zł za m2 (w tym
roku 6,51 zł).
•
Od budowli – 2% (w tym roku również 2%).
(ab)

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.

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
Małgorzacie Kryńskiej
z powodu śmieci

Męża
składają Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie
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W

przyszłym roku nieznacznie wzrosną stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej
gminy. Tak zadecydowali radni podczas ostatniej
sesji RM. Przypomnijmy, że Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednak muszą one być
zawarte w przedziale stawek maksymalnych i minimalnych.
Stawki te zostały zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. oraz w Obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010
roku.
Przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta w roku
2010, wzięto pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.07.2009 r. i opublikowany w Monitorze Polskim, który w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku
wyniósł 3,5%, gdyż niektóre proponowane stawki podatku od
środków transportowych wzrosły o ok. 12,5%.
Treść uchwały publikujemy w tym numerze „Kuriera
Radzionkowskiego”.
(ab)

Zmiany w studium

P

odczas listopadowej Sesji Rady Miasta, przyjęto
uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Radzionków”.
Z dokumentem można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 pok. nr 11 i 17
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzionkow.pl.

Śladami Karola Schayera

W

piątek, 4 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym
miała miejsce prelekcja na temat dorobku Karola
Schayera, znanego polskiego architekta. Wykład
poprowadził dr George Arbid, architekt z American University
of Beirut.
Karol Schayer urodził się 25 grudnia 1900 roku we Lwowie,
jest jednym z najbardziej cenionych przedstawicieli modernizmu i funkcjonalizmu. Studiował na Politechnice Lwowskiej.
W 1927 roku rozpoczął pracę w Wydziale Budowlanym Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaprojektował wtedy wiele gmachów szkolnych, między innymi radzionkowską Szkołę
Podstawową nr 2 przy ulicy Szymały. Szkoła w momencie powstania była jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w województwie.
Najwspanialszym dziełem zaprojektowanym przez Schayera
było zbudowane przed wojną Muzeum Śląskie w Katowicach,
które zostało zburzone przez Niemców. W czasie wojny architekt wyjechał do Palestyny, w 1946 roku zamieszkał w Bejrucie w Libanie, gdzie otworzył własną spółkę i zaprojektował
wiele budynków. W 1970 roku był zmuszony wyjechać do
Stanów Zjednoczonych, zmarł w Rockford w 1971 roku. Zgodnie z ostatnią wolą, został pochowany na cmentarzu polskim
w Bejrucie.

11 (31) grudzień 2009

Kurier Radzionkowski

Zakończenie sezonów lotowych

W

listopadzie uroczyście zakończono „Sezon Lotowy
2009” w Sekcji Rojca oraz
Sekcji Radzionków Polskiego
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych. Podczas obchodów wręczono nagrody
w podziękowaniu za wysokie
wyniki podczas tegorocznych
lotów gołębi.
W sobotę, 7 listopada w restauracji „U Blachuta” odbyło się uroczyste zakończenie
sezonu Sekcji Rojca PZHGP.
Na spotkanie przybyli m.in.
burmistrz miasta dr Gabriel
Tobor, starosta tarnogórski
oraz proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rojcy Eugeniusz Krawczyk.
— W imieniu własnym
i wszystkich członków sekcji Rojca składam serdeczne
podziękowania za przybycie i wsparcie — mówił Jan
Konon, prezes Sekcji Rojca
PZHGP.
Na spotkaniu wręczono puchary Burmistrza Miasta Radzionków, które otrzymali
hodowcy: Jan Szczygieł,
Franciszek Segiet oraz Jan
i Damian Konon. Nagrodzono również zwycięzców
lotów gołębi dorosłych (Jan

Szczygieł, Andrzej Pawełek,
Jan i Damian Konon) i młodych (Jan i Damian Konon,
Andrzej Pawełek, Marian
Hojczyk).
Trzy tygodnie później, w sobotę, 28 listopada w Restauracji „U Letochy” odbyło się
uroczyste zakończenie sezonu sekcji Radzionków. Na
spotkaniu obecni byli: m.in.
sekretarz radzionkowskiego
UM Rudolf Sobczyk, ks. proboszcz Damian Wojtyczka,
dyrektor CK „Karolinka” Justyna Konik oraz przewodniczący ZZG w Polsce Paweł
Wieczorek.
Rudolf Sobczyk wręczył puchary zwycięzcom 11. edycji
współzawodnictwa o puchar
Burmistrza Miasta Radzionków. Otrzymali je: Jerzy
Rabsztyn, bracia Głuch, Jan
Golus.
Za promocję Radzionkowa
członkowie zarządu otrzymali dyplomy z podziękowaniami od burmistrza. Starosta
Józef Korpak w swojej wypowiedzi zaznaczył, że hodowcy gołębi byli i będą zawsze
w Radzionkowie. Ksiądz proboszcz wręczył wszystkim
hodowcom dyplomy okolicznościowe za udział w lo-

Pawłowi Wieczorkowi i ZZG
w Polsce, serdeczne Bóg zapłać księdzu proboszczowi
Damianowi Wojtyczce, dyrektor CK „Karolinka” Justynie
Konik, dyrektorowi MOSIR–u
Marianowi Prodlikowi, właścicielom restauracji „U Letochy”, Genowefie Kalus,
Firmom JUMAR – DRUK, In
Plus oraz Andrzejowi Hajdzie
– mówił Piotr Głuch, prezes
Sekcji Radzionków PZHGP.
Współorganizatorem obydwu
uroczystości był Urząd Miasta Radzionków.
Gratulujemy wszystkim hodowcom i życzymy dobrych
lotów w przyszłym roku!
(ab)

Sportowe spotkanie

PKP wreszcie
wyremontuje wiadukt
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Katowicach informuje, że przetarg na rozbiórkę przyczółków po wiadukcie kolejowym – wąskotorowym, Radzionków obręb skrzyżowania ulic św. Wojciecha i Staszica, został
rozstrzygnięty w dniu 26.10.2009 roku. W wyniku przetargu
została wybrana Firma Handlowo – Usługowa „H.P.M.” S.C.,
Maciej Hałęza, Agnieszka Hałęza, ul. Jagiellońska 13A/93,
41-200 Sosnowiec, która zrealizuje zadanie w następującym
terminie:
• termin rozpoczęcia robót: 30.11.2009 rok
• termin zakończenia robót: 29.01.2010 rok

Kurier Radzionkowski

cie gołębi z okazji 10. rocznicy nadania wizerunku św.
Wojciecha w herbie miasta.
Justyna Konik wręczyła trzy
puchary dyrektora CK „Karolinka”, a Paweł Wieczorek
udekorował supermistrzów za
2009 rok. Po części oficjalnej
odbyły się występy artystyczne i zabawa do białego rana.
— W imieniu własnym
i wszystkich członków sekcji
na ręce burmistrza Gabriela
Tobora składam serdeczne podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Radzionkowie. Na
ręce starosty Józefa Korpaka
podziękowanie dla Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich
Górach. Serdecznie dziękuję

W

dniu 18 listopada odbyło się spotkanie burmistrza miasta
dr. Gabriela Tobora z zawodnikami i członkami Klubu Sportowego „Ruch” Radzionków. W podziękowaniu za osiągnięcia rundy jesiennej oraz z okazji jubileuszu 90–lecia powstania klubu
przekazano klubowi elektroniczną tablicę zmiany zawodników. Tablicę będzie można zobaczyć w rundzie wiosennej, która rozpocznie się
w dniach 6 – 7 marca 2010 roku, podczas meczu z Olimpią Grudziądz.

Klasa o profilu piłka nożna

B

urmistrz miasta informuje o utworzeniu w roku szkolnym
2010/2011 klasy sportowej o profilu piłki nożnej. Klasa powstanie w Gimnazjum nr 2 w Rojcy. Wszelkich informacji na
ten temat udziela nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole
Szkół Podstawowo Gimnazjalnych pan Artur Skowronek.
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Odlot

„Odlot” to najnowszy film studia
Disney/Pixar. Jest to historia o dorastaniu. Jej bohaterem jest pewien
70–latek. Pewnego dnia spotyka
strażnika leśnego, co doprowadzi
do całej serii przedziwnych zdarzeń,
które całkowicie zmieniają to, kim
jest. Bohater przemierzy cały świat
walcząc z bestiami i złoczyńcami,
i zawsze spożywając obiad o 15.30.
Obsada (polski dubbing):
Wojciech Siemion – Carl Fredricksen
Ignacy Gogolewski – Charles Muntz
Kacper Cybiński – Russell, mały Carl
Emilka Stachurska – Ela
Wojciech Paszkowski – Alfa
Marian Opania – Gamma
Jerzy Kryszak – Beta
Cezary Pazura – As
Kino Karolinka – 9 stycznia 2010,
godz. 16. 00. Bilety w cenie 10 zł do
nabycia w Impresariacie lub w kasie
na godzinę przed seansem.

Nigdy nie mów nigdy

30–letnia Ama jest odnoszącą sukcesy, zimną i skuteczną „łowczynią głów” dla międzynarodow ych
korporacji. Wiedzie życie bogatej
i niezależnej warszawskiej singielki,
która rozładowuje stres w nocnych
klubach, bawiąc się do rana. Jednak
pod pancerzem oschłej i nieprzystępnej karierowiczki ukrywa osobiste nadzieje związane z posiadaniem dziecka. W trudnych chwilach
wspiera ją najlepsza przyjaciółka
Edyta, zwariowana artystka, która właśnie weszła w nowy związek
z policjantem Rafałem. Życie Amy
wypada z rutynowego toru, gdy
pierwszy raz pozwala sobie na nieprofesjonalne zachowanie – randkę
z przystojnym Markiem, którego
„złowiła” dla amerykańskiego klienta z Doliny Krzemowej
Obsada:
Ama – Anna Dereszowska
Marek – Jan Wieczorkowski
Edyta – Edyta Olszówka
Rafał – Robert Więckiewicz
Kino Karolinka – 9 stycznia 2010,
godz. 18. 00. Bilety w cenie 10 zł do
nabycia w Impresariacie lub w kasie
na godzinę przed seansem.
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„Arabeska” po raz szósty
Za
nami kolejna, szósta już odsłona festiwalu „Arabeska”.
Od samego początku swego istnienia
idea przyświecająca festiwalowi jest
ta sama, czyli integracja środowisk
tworzących amatorski ruch taneczny,
prezentacja dorobku artystycznego
amatorskich zespołów tanecznych,
promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej i przez to
rozwijanie talentów estradowych.
Jak zwykle festiwal miał charakter konkursu. Zespoły biorące udział w imprezie otrzymały wyróżnienia I, II
lub III stopnia. Jury w składzie Sabina
Woszek (związana z zespołem baletowym Opery Śląskiej) oraz Kamil Guzy
(tancerz, uczestnik programu „You
Can Dance”) miało trudne zadanie.
W sumie ponad 60 zespołów z całego

To

Śląska, ponad 1000 tancerzy w wieku
od 7 do 17 lat wraz z instruktorami
i opiekunami. To prawdziwe święto
tańca. I jeden z najważniejszych festiwali w regionie. Statuts „Arabeski”
rośnie z roku na rok.
Każdy zespół prezentował inną formę,
każdy przygotował autorski program
taneczny. Ile w tym było emocji, ile
wysiłku włożonego w próby – trudno
opisać. Jednak absolutnie wszystkim
uczestnikom bez względu na wiek
i stopień otrzymanego wyróżnienia
serdecznie gratulujemy zapału i… zapraszamy za rok. Wyniki konkursu do
pobrania z witryny internetowej Centrum Kultury „Karolinka” pod adresem
www.karolinka.art.pl.
(dr)

Wystawa pokonkursowa
naszych szopek

już dwudziesty czwarty konkurs
Szopek Śląskich organizowany
w Radzionkowie. Celem konkursu jest
popularyzacja śląskiego zwyczaju strojenia betlyjek w okresie Świąt Bożego
Narodzenia oraz kultywowanie sakralnej i świeckiej tradycji Górnego Śląska. Oceny szopek dokonała Komisja
Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatorów pod przewodnictwem
etnografa reprezentującego Muzeum
Górnośląskie w Bytomiu. Przy ocenie
11 (31) grudzień 2009

szopek komisja uwzględniła estetykę
wykonania, wkład pracy, oryginalność.
Premiowane były szopki zawierające
elementy architektury śląskiej, nawiązujące do krajobrazu śląskiego, stroju
ludowego i śląskiej tradycji ludowej.
Otwarcie Wystawy Pokonkursowej
nastąpi 28 grudnia 2009, natomiast
uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
5 lutego 2010.

Kurier Radzionkowski

100 lat polskiego filmu

S

etna rocznica polskiego kina jest
naturalnym źródłem nostalgii.
Droga przez nie przebyta wiedzie od naiwnych fabularnych wprawek z początku dwudziestego wieku,
poprzez poszukiwanie języka filmowego w dobie niemego kina i próby
konkurowania z zagraniczną kinematografią w latach trzydziestych;
wstrząs wojenny i budowę rodzimego
kina po roku 1945 zupełnie od nowa,
na pogorzelisku; błyski twórczości
i niepodległej myśli tak wytrwale przedzierające się wśród ostrych
zakrętów przez ustrojową klauzurę
PRLu – aż do filmowych dokonań
w odrodzonej Polsce.
Wystawa „100 lat polskiego filmu.
1908 – 2008” prezentowana w galerii „Mozaika” w Radzionkowie
przypomina wyprawę stateczkiem
przez ocean. Inaczej być nie mogło.
W ciągu stu lat zrealizowano w Polsce ponad półtora tysiąca filmów fabularnych. Wszystkie te, które mimo

T

nawałnic dziejowych się zachowały,
pieczołowicie zarchiwizowano w Filmotece Narodowej i udokumentowano w bazie internetowej Filmu Polskiego. Wystawa Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej z konieczności ogranicza się do stu trzydziestu tytułów.
Ze starych fotosów wyłaniają się
postaci i twarze aktorów, a razem
z nimi charakterystyczne pejzaże
i przedmioty, bezpowrotnie odchodzące w niebyt ze swoją epoką, teraz
wskrzeszone, jakby na moment ożywione. Z charakterystyk i recenzji odnalezionych w archiwum wracają słowa sekundujące kiedyś ekranowym
obrazom. Wtedy miały siłę perswazji;
dzisiaj przekonują, że po wyjściu ze
starego kina warto sięgnąć po stare
gazety.
Wstęp na wystawę jest wolny. Ekspozycja w galerii „Mozaika” dostępna
będzie do 5 stycznia.
(dr)

Mały Śląsk jasełkowo

ym razem Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” przygotował specjalny
spektakl utrzymany w tradycji bożonarodzeniowej. Oczywiście całość
utrzymana będzie w klimatach mocno zabarwionych polskim folklorem.
Spektakl zostanie zaprezentowany na scenie Centrum Kultury „Karolinka”
22 grudnia. Początek o godz. 17.00. Nieczęsto się spotyka tego typu przedstawienia jasełkowe, więc tym bardziej radzimy nie przegapić tego wydarzenia.
Wstęp wolny.

B

była się 13 listopada 2009 roku,
przedpremierowe pokazy odbyły się w ramach Konkursu Głównego XXXIV Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni.
Obsada:
Agata Buzek – Sabina
Krystyna Janda – Matka Sabiny
Anna Polony – Babka Sabiny
Marcin Dorociński – Bronisław
Adam Woronowicz – Pan Józef
Bronisław Wrocławski – Dyrektor
Barski
Jerzy Bończak – Dostojnik
Kino Karolinka – 21 stycznia
2010, godz. 19. 30. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie lub w kasie na godzinę
przed seansem.

W wiedeńskim nastroju

urmistrz Miasta Radzionków serdecznie zaprasza
na tradycyjny już Koncert Noworoczny „W Wiedeńskim nastroju”, który odbędzie
się 2 stycznia 2010 w sali widowiskowej Centrum Kultury
„Karolinka”. Dodatkowa dobra
informacja – odbędą się aż dwa
koncerty – pierwszy o godz.
17.00, a drugi o 19.00.
Wśród wykonawców pojawią
się:
Anita Maszczyk – sopran
Patrycy Hauke – tenor
Weronika Drynkhorn i Filip Jędruch – soliści baletu
Kurier Radzionkowski

Rewers

Polska czarna komedia, debiut reżyserski Borysa Lankosza z głównymi rolami Agaty Buzek, Krystyny
Jandy, Anny Polony i Marcina Dorocińskiego. Premiera filmu od-

Solistom towarzyszyć będzie
orkiestra „Cappella Silesiana”
pod dyr. Grzegorza Kamieńskiego. Zespół powstał w 2005
roku. W początkowym okresie
działalności była to orkiestra
kameralna złożona z wyróżniających się śląskich muzyków
instrumentalistów. Z czasem
dołączyli do niej wybitni artyści śpiewacy. Orkiestra posiada
w swoim repertuarze wybitne
dzieła oratoryjno – kantatowe,
a także utwory orkiestrowe, arie
operowe, operetkowe i słynne
standardy muzyki rozrywkowej.
Całość okrasi słowem Jacek Wo-

leński, który również jest autorem scenariusza koncertu.
W programie koncertu
usłyszymy:
J. Strauss – Walc na motywach
Zemsty Nietoperza
J. Strauss – walc Adeli z „Zemsty
nietoperza” – Anita
F. Lehar – Twoim jest serce me
z operetki „Kraina uśmiechu”
– Patrycy
J. Strauss – Schatz walzer z Barona cygańskiego
J. Strauss – Duet „Bociany”
z „Barona cygańskiego”
J. Strauss – polka „Tere Fere”
G. Donizetti – aria Lindy z opery
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„Linda z Chamonix” – Anita
T. Cottreau – Santa Lucia
Patrycy
J. Strauss – „Róże południa”
A. Alabiew –Słowik – Anita
F. Lehar – „Mieć kochanek
choćby sto” z operetki „Paganini” Patrycy
J. Strauss – Nad pięknym modrym Dunajem
E. Kalman – Duet „Co się dzieje...” z „Księżniczki czardasza
J. Strauss – Marsz Radetzky
Bilety w cenie 12 zł do nabycia
w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”.
(dr)
9

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Narty biegowe:
to jest frajda!

Zapraszam
na lodowisko

O

d 12 grudnia, w każdą sobotę w godzinach od
11.00 do 14.00 można bezpłatnie pojeździć na łyżwach na sztucznym lodowisku na Księżej Górze.
Bezpłatnie będzie można również wypożyczyć łyżwy oraz
skorzystać z rad instruktora, który pomoże w nauce jazdy.
Również uczniowie radzionkowskich szkół będą mogli bezpłatnie korzystać z lodowiska w ramach lekcji wychowania
fizycznego (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod
nr tel. 032 388 87 82).

Jesienne roboty

P

J

uż niebawem będzie można skorzystać z nart biegowych
na terenie Księżej Góry. Zostało zakupionych dziesięć par
nart oraz piętnaście par butów.
— Jeśli spadnie odpowiednia warstwa śniegu, wytyczymy
w parku na Księżej Górze trasy biegowe i za niewielką opłatą będzie można wypożyczać kompletny sprzęt i korzystać
z uroków tego pięknego sportu. Dodatkowo w każdą sobotę
w godzinach od 10.00 do 13.00 do dyspozycji będzie instruktor, który nieodpłatnie zapozna wszystkich chętnych z technikami narciarstwa biegowego. Z niecierpliwością czekamy
więc na pojawienie się śniegu — mówi Marian Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzionkowie.

rzed nadejściem zimy na terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji trwają wzmożone prace remontowe i inwestycyjne. Porządkowany jest teren kąpieliska
oraz parku na Księżej Górze. Po wcześniejszych opadach
śniegu i silnych wiatrach wiele drzew i gałęzi zostało połamanych. Dzięki pomocy straży pożarnej usuwane są wiszące
gałęzie stanowiące zagrożenie dla spacerujących po parku.
Większość alejek udało się już oczyścić z zalegających liści.
Na terenie kąpieliska trwa kończenie budowy altany grillowej. Jeszcze przed nadejściem zimy rozpoczęły się prace
renowacyjne basenu oraz brodzika. Odnawiane są również
drabinki basenowe oraz zjeżdżalnia dla dzieci.
— Ułożyliśmy kostkę brukową w części zaplecza technicznego, postawiliśmy wiatę magazynową oraz spawalniczą.
Jednak przed kolejnym sezonem letnim, jeszcze sporo robót
przed nami. Zapraszamy wszystkich w okresie jesienno – zimowym na spacery po parku, korzystanie ze sztucznego lodowiska i nart biegowych — informuje Marian Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzionkowie.
10

Pokaż
jak jeździsz na nartach

W

szystkich miłośników narciarstwa zapraszamy do
udziału w X Mistrzostwach Radzionkowa w Narciarstwie Alpejskim. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 30 stycznia 2010 roku (sobota) w DSD Bytom.
Zapisy oraz szczegółowe informacje MOSiR Radzionków
tel. 032 388 87 82.

Koszykówka amatorów

P

rzypominamy, że 16 stycznia 2010 r. odbędzie się I Turniej Piłki Koszykowej Amatorów IN PLUS CUP. Wkrótce
na stronie www.mosir.radzionkow.pl zostaną zamieszczone
zasady oraz regulamin Turnieju.
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Kurier Radzionkowski

Festyn szkolny, III rocznica nadania naszej szkole imienia
Jana Pawła II, pasowanie na ucznia to tylko niektóre
wydarzenia, w których udział wzięła społeczność
uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z gronem
pedagogicznym.

Co nowego w SP 2

J

uż pod koniec września uczniowie mogli zaprezentować swoje
zdolności w czasie festynu szkolnego. Do zabawy włączyły się
całe rodziny. Na boisku powstały kawiarenki z pysznymi wypiekami i smakołykami przygotowanymi przez rodziców. Stoiska oferowały również zabawki, artykuły szkolne oraz loterie fantowe. Przygotowano też bogaty program artystyczny. Były gry i zabawy dla dzieci,
pokaz mody w wykonaniu klas V, wystąpiła dziecięca grupa zespołu
„Mały Śląsk”. Nie zabrakło dobrej muzyki, którą zapewnił. Krzysztof
Wanot z zespołem. Zabawa w radosnej atmosferze trwała do późnych godzin popołudniowych.
Kolejnym ważnym wydarzeniem była III rocznica nadania naszej
szkole imienia Jana Pawła II. Na początku października uczniowie
klas V uczestniczyli w IX Pielgrzymce organizowanej przez Rodzinę
Szkół noszących im. Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się na Jasnej
Górze. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z całej Polski
a nawet z Litwy i Białorusi. Przybyli uczestniczyli we mszy św. której
przewodniczył Nuncjusz Apostolski J. E. Abp Józef Kowalczyk. Po
mszy św. został odczytany list do Ojca św. Benedykta XVI z pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie. Następnie 16 października
w naszej szkole rozpoczęły się obchody Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II papież wolności”. W czasie prezentacji multimedialnej przypomniane zostały najważniejsze momenty pontyfikatu
Ojca św. Społeczność szkolna wysłuchała również wierszy poświęconych papieżowi, napisanych przez uczniów naszej szkoły. Całe
przedstawienie ubogacił zespół wokalny pod dyrekcją p. Henryki
Frankowskiej.
Dla uczniów klas I najważniejszym momentem w rozpoczynającej się edukacji było pasowanie na ucznia. Uroczystość odbyła się
28 października w murach naszej szkoły. Wzięli w niej udział pierwszoklasiści wraz z rodzicami, a także dyrekcja szkoły i nauczyciele.
Mali gospodarze wieczoru wraz z wychowawczyniami przygotowali
program artystyczny pt: „O Jacku leniuchu”. W przerwie między występami na szkolnej scenie zatańczył zespół Fess prowadzony przez
Agnieszkę Jochlik. Pierwszy egzamin uczniowie zdali znakomicie.
Uśmiechnięci i radośni z podniesioną prawą ręką wypowiadali słowa
przysięgi. Później pan dyrektor pasował wszystkich zaczarowanym
ołówkiem i życzył sukcesów w nauce. Na koniec pełnoprawni już
uczniowie mogli zajrzeć do swoich klas, gdzie czekał na nich poczęstunek i upominki.
Ewelina Taul

Już trzeci Leonardo
w ZSTH w Radzionkowie

J

uż trzeci raz uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie odbyli staż zorganizowany w ramach programu Leonardo da Vinci. Tym razem grupa dwudziestu uczniów realizowała w Anglii w miejscowości Plymouth
program pod nazwą „Go for it – zdobywanie doświadczenia na
elektronicznym i informatycznym rynku pracy”. Budżet całego
przedsięwzięcia wynosił ok. 140 tys. euro i był w całości opłacony
ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy programu odlecieli z lotniska w Pyrzowicach 26 września 2009, a wrócili do kraju 28 października 2009. Opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele z ZSTH
w osobach: K. Kachelska, B. Ogonowska, H. Janota, S. Andruszyn, R. Wachla i J. Szwajnoch.
Więcej na str. 12
Kurier Radzionkowski

Konkurs plastyczny

6

listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie
odbyło się uroczyste wręczenie nagród za Międzyszkolny
Konkurs Plastyczny na folder promujący najpiękniejsze miejsca naszej Ojczyzny „Piękna nasza Polska cała”. Na konkurs wpłynęło 30 prac ze szkół radzionkowskich i szkoły nr 11 z Tarnowskich
Gór. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i pięknie wykonane.
Jury w składzie Grażyna Ślosarczyk, Ewa Żurakowska, Maria Kuzia i Urszula Kałuska wybrało i nagrodziło 11 najlepszych prac.
I tak: I miejsce zajął Dominik Wilczek z SP nr 4, II miejsce Anna
Książek z SP nr 1 i Klaudia Franusik z SP nr 4, III miejsce Agnieszka Dziuk i Julia Łomotowska z SP nr 11 z Tarnowskich Gór, Mateusz Bujoczek z SP nr 4 oraz Adrianna Pilarska i Dominika Patoń
z SP nr 1. Wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Madejski z SP nr 4,
Katarzyna Tarnecka z SP nr 2 , Patryk Zapała z SP nr 1, Wiktoria
Szromek z SP nr 4 oraz Katarzyna Hajda i Dominika Dziembała
z SP nr 1. Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy 5 a i klasy
3 b przygotowany przez Grażynę Ślosarczyk i Annę Pawnuk. Pomysłodawczynią i organizatorem konkursu była bibliotekarka z SP
nr 1 Urszula Kałuska.

Nieoczekiwany sukces

W

październiku minął rok, odkąd miałam zaszczyt brać
udział w wizycie studyjnej na Majorce. Była ona zatytułowana: CLIL (Content Integrated Language Learning)
In a bilingual environment. Potocznie mówiąc, dotyczyła nauczania języka obcego, a właściwie innych przedmiotów, takich jak np.
muzyka czy technika, w języku obcym nowożytnym (...). Ku mojemu zaskoczeniu, tydzień temu otrzymałam informację z Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji – Polskiego Koordynatora Wizyt Studyjnych, że na podstawie wysokiej jakości mojego raportu zostałam
zaproszona przez CEDEFOP – Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Grecji na seminarium na temat rezultatów Programu
Wizyty Studyjne oraz poproszona o wygłoszenie mowy na temat
moich doświadczeń z wspomnianego wcześniej seminarium, jak
również przedstawienie faktycznej implementacji CLIL w środowisku lokalnym – w szkole, w której uczę – Gimnazjum im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. Seminarium to odbędzie
się w Salonikach, w Grecji w dniach 1 – 2 lutego 2010 roku.
Z radością przyjęłam zaproszenie, które jest dla mnie zaszczytem
i ogromnym wyróżnieniem na arenie międzynarodowej. Z dumą
opowiem w Salonikach o zajęciach, które prowadzę – Science in
English, a które nie miałyby miejsca, gdyby nie wspaniali uczniowie naszej szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i sercem przerośli moje najśmielsze oczekiwania. Nauczanie bez młodzieży nie
miałoby sensu, a to właśnie zaproszenie pozwala uświadomić całej Europie, że dla młodych, zdolnych ludzi warto poświęcić swój
czas – ich sukcesy i wdzięczność jest niewspółmierna. Na seminarium nie zabraknie także miejsca na opowiedzenie o projekcie
Comenius realizowanym w naszej szkole już od 2008 roku. Projekt
ten zakłada pokazanie młodzieży, że może nauczyć się o historii,
kulturze czy środowisku swojego kraju oraz krajów partnerskich
właśnie w języku angielskim(...). Chciałabym podziękować za życzliwość kolegom i koleżankom z pracy, za wsparcie, słowa otuchy
i pomoc w realizacji moich działań. Moim uczniom za życzliwość,
którą obdarzają mnie na co dzień, ich zaangażowanie w projekty
i zaufanie. Życiu zaś za życzliwość losu, za to, że znalazłam się
w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, aby urzeczywistniać swoje ambicje i marzenia.
mgr Sylwia Piekarczyk,
nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka w Radzionkowie
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Warsztaty

12

listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, odbyły się warsztaty z języka migowego. Zajęcia prowadziły uczennice drugiej klasy pedagogicznej: Jagoda
Walczewska, Agnieszka Plewnia, Katarzyna Nieradko. Chętnych
przyszło ponad 30. Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń alfabetu palcowego, m.in. literowania wyrazów. Następnie dziewczyny uczyły znaków potrzebnych w pierwszym kontakcie z głuchoniemymi. Ostatnim
elementem, który został przekazany były liczebniki od 1 – 10. Na zakończenie wyświetlona została bajka „Czerwony Kapturek”, którą miga
głuchoniemy. Prowadzące chciały przez to pokazać ważną dla języka
migowego mimikę twarzy. Zajęcia trwały godzinę. Praca z uczniami
przebiegła bezproblemowo. Wszyscy byli zainteresowani, przez co
atmosfera była sympatyczna. Na pytanie, dlaczego zainteresowały się
językiem migowym, dziewczyny odpowiadają: Patrzymy realnie na naszą przyszłość, ten język może nam się przydać w zrealizowaniu planów
związanych z naszymi zawodami. Chciałybyśmy, aby inni, tak jak my
mogli pomyśleć o tych, którzy mają ograniczone relacje ze słyszącymi.
Naszym nastawieniem chcemy także polepszyć kontakty między ludźmi
niesłyszącymi a słyszącymi.
Nieradko Katarzyna, Agnieszka Plewnia
kl.II C pedagogiczna LO Radzionków

Już trzeci Leonardo...

Dokończenie ze str. 11

Pierwsze dwa dni w Anglii uczniowie spędzili na zwiedzaniu Londynu.
Po dotarciu do Plymouth zostali zakwaterowani w mieszkaniach angielskich rodzin. W tych okolicznościach szlifowali znajomość języka
angielskiego i poznawali tajniki kuchni angielskiej, która w zdecydowany sposób różni się od tej znanej nam w kraju. Staż, który można
nazwać praktyką zawodową, uczniowie odbywali w miejscowych zakładach pracy. Wykonywali pracę zgodną z kierunkami kształcenia,
czyli projektowali systemy komputerowe, uczyli się administrowania
siecią komputerową oraz składali i testowali komputery stacjonarne
oraz przenośne, popularne laptopy. Dało im to możliwość poznania
organizacji pracy w Anglii. Zadania wykonywane przez beneficjentów
programu i ich kwalifikacje zostały wysoko ocenione przez pracodawców, co potwierdzają wystawione przez nich bardzo wysokie opinie
i referencje. Uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci gwarantuje uczniom otrzymanie certyfikatu „Europass mobility”, potwierdzającego ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Otwiera również
perspektywy na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej. Staż
zamyka realizację przez Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych
drugiego już projektu Leonardo da Vinci.
(J.Sz.)

Gdy z nieba zjawisz się
święty Mikołaju...

J

ak co roku 6 grudnia młodzież Ruchu Światło – Życie parafii św. Wojciecha zaprosiła w radzionkowskie progi niezwykłego gościa.
Prosto z nieba przybył do nas święty Mikołaj i chętnych oazowiczów
mianował swoimi pomocnikami. Wraz z niezwykłym gościem wyruszyliśmy więc na ulice naszego miasta w poszukiwaniu grzecznych dzieci.
Maluchy z niecierpliwością oczekiwały dźwięku dzwonka, który sygnalizował nasze przybycie. Po modlitwie i krótkiej zabawie z aniołkami, dzieciaki zostały obdarowane prezentami, zaś na tych mniej grzecznych czekał umorusany diabełek. Niektóre dzieci dla naszego niezwykłego gościa
przygotowały słodki poczęstunek, piękne rysunki, a nawet występy artystyczne. Mikołaj bez wątpienia stwierdził, że w Radzionkowie mieszkają
utalentowane dzieci. Po wielu godzinach ciężkiej, aczkolwiek przyjemnej
pracy pożegnaliśmy świętego, który ruszył w dalszą drogę do innych dzieci. Pożegnanie było smutne, jednak wiemy, że wróci do nas już za niecały
rok. Fundusze, które udało nam się zebrać w czasie wędrówki ze świętym
Mikołajem, zostaną przeznaczone na letni wypoczynek organizowany
przez ks. Bartłomieja Cieślaka dla dzieci z ubogich rodzin. Jako młodzież
Ruchu Światło – Życie dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom
Radzionkowa za włączenie się w akcję „Gwiazdka radosnych serc”, dzięki
której mogliśmy zebrać zabawki, a następnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich przekazać je najuboższym dzieciom wraz
z paczkami świątecznymi dla nich samych oraz ich rodzin.
Aleksandra Zowisło
Ruch Światło – Życie parafii św. Wojciecha w Radzionkowie

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 drugiej połowie stycznia. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie
do końca grudnia. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
nadesłanych tekstów.

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź udział w naszym konkursie.
Napisz gdzie znajduje się widoczny
na fotografii element ozdobny pewnej
radzionkowskiej kamienicy. Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres:
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze
dwie osoby czekają torby z miejskimi
upominkami.
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Przedstawiony na zdjęciu element
ozdobny znajduje się na kamienicy przy
ulicy Szymały 1. Nagrodę otrzymują:
Przemysław Chrostowski i Antoni Hajda Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13.
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FOTOZAGADKA
Kurier Radzionkowski

By czuć się bezpieczniej Licealiści w rozgłośni

W

spółczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, na które przede wszystkim narażone
są nasze dzieci. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest
uświadamianie najmłodszym, aby nie ulegały złym wpływom,
a swoje problemy powierzały dorosłym.
W tym celu w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie został
zorganizowany tydzień profilaktyki, który odbył się w dniach
od 16.11 – do 19.11 br. W imprezie brały udział klasy IV –
VI. W ramach tych zajęć każda klasa miała okazję zobaczyć
przedstawienie przygotowane przez szkolny teatrzyk „Żaczek”
zatytułowane „Odwaga”. Spektakl tematycznie związany był
z profilaktyką agresji wśród dzieci i młodzieży. Po obejrzeniu przedstawienia, zajęcia prowadziła pedagog pani Justyna
Kowalska. Jak się okazało, dzieci bardzo chętnie brały udział
w dyskusjach na temat zagrożeń.
W niektórych klasach (szczególnie starszych) rozmowy były
bardzo burzliwe i pouczające. Później uczniowie mieli okazję
wypełniać ankiety przygotowane przez panią Justynę Kowalską.
8 listopada gościliśmy na zajęciach w klasach IV panie: Justynę
Konik, dyrektor CK „Karolinka” i Annę Milewską, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. Panie bardzo ciepło przyjęły
przygotowane przez nas lekcje, a przedstawienie dostarczyło im prawdziwych wzruszeń. Młodzi aktorzy zostali obdarowani słodkimi upominkami. Przy gabinecie pedagoga została
umieszczona „skrzynka bezpieczeństwa”, do której uczniowie
mogli wrzucać informacje dotyczące problemów, z jakimi stykają się w szkole i poza nią. W tym zakresie zachowana jest pełna anonimowość, a informacje dotyczą problemu, a nie osoby.
Wszystkie karteczki będą czytane i analizowane przez zespół
wychowawczy pod kierunkiem pani Justyny Kowalskiej.
Tego typu impreza pokazała, że musimy bardzo wnikliwie przyglądać się naszym dzieciom, wsłuchiwać się w ich problemy
i pomagać w trudnych dla nich sytuacjach. Musimy sprawić,
aby miały do nas zaufanie, wtedy łatwiej i skuteczniej będziemy
mogli działać na rzecz bezpieczeństwa naszych wychowanków.
W przyszłości będziemy chcieli kontynuować tego typu
przedsięwzięcia.
Elżbieta Cynarska

Udany koncert
10

listopada 2009 r. o godz. 17 00 świetlica szkolna Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych wypełniła
się miłośnikami muzyki. Prawdziwą ucztę muzyczną przygotował dla nich zespół ABADDONS w składzie: Mateusz
Ormiński – wokal, Wojtek Krzywoń – perkusja, Szymon
Pośpiech – gitara basowa, Wiola Matejczyk – gitara elektryczna. Wśród 150–osobowej widowni znaleźli się również
rodzice wschodzących gwiazd, członkowie ich rodzin oraz
przyjaciele. Znawcy muzyki, a było ich tego wieczora sporo,
mówili na zakończenie, że „sala nie jest spalona” co podobno w slangu muzycznym znaczy – „koncert był udany”. Zespół obiecał, że jeszcze kiedyś wystąpi na scenie. Już teraz
czekamy z niecierpliwością.
Sonia Chmiela
Kurier Radzionkowski

W

dniu 9 listopada odbyła się wycieczka do Radia Katowice,
w której udział brała cała klasa IIb LO wraz z dwoma opiekunami: panią mgr Barbarą Dziembałą oraz panią mgr Barbarą Penkaty. Zbiórka była w Katowicach na placu Sejmu Śląskiego
o godz. 12.30. Do radia weszliśmy o godzinie 13.00, gdzie przywitał
nas bardzo miły pracownik radia pan Tadeusz Musioł. To właśnie on
oprowadzał nas po rozgłośni. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy
salę, w której nagrywane były płyty przez takich artystów jak m.in. Feel
czy Myslowitz, następnie pan Musioł opowiedział nam krótką historię
radia oraz oprowadził nas po wszystkich pomieszczeniach. Cała nasza
klasa bardzo zainteresowała się pracą w radiu, co spowodowało, że
zadawano bardzo dużo pytań, dzięki którym można było wzbogacić
swoją wiedzę. Najciekawszą z rzeczy był fakt, że byliśmy świadkami
audycji na żywo prowadzonej punktualnie o godzinie 14.00, były to
wiadomości. Mieliśmy szansę również dokładnie zobaczyć, jak teraz
wygląda praca w radiu i jak to było kiedyś. Oczywiście, radio nadal
zachowało urządzenia „starszej daty”, ponieważ w razie jakiejkolwiek
awarii urządzenia te stają się znów niezastąpione. Dopiero po tej wizycie zrozumieliśmy jak dużo pracy i poświęcenia trzeba włożyć, aby
wszystko w radiu funkcjonowało jak należy. Wycieczka zakończyła się
około godziny 14.30, zebraliśmy się wszyscy przed budynkiem, aby pożegnać się z nauczycielami i móc rozejść się do domów. Wycieczkę
uważamy za udaną i mamy nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli
tam wrócić.
Monika Kulik i Mateusz Kowalewski
Kl 2b LO Radzionków

„Dwójka” teatrem stoi

W

Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie od wielu lat
działa teatrzyk „Żaczek”, który prowadzi polonistka Elżbieta Cynarska. Młodzi aktorzy co roku przygotowują kilka
spektakli, które prezentowane są szerokiej publiczności uczniowskiej.
W tym roku teatrzyk wziął udział w I Wojewódzkim Konkursie na
małą formę teatralną dotyczącą profilaktyki agresji w domu, szkole
lub w środowisku. Pani Elżbieta Cynarska napisała scenariusz przedstawienia, który zatytułowała „Odwaga”. Po wielu próbach z młodymi aktorami przedstawienie wzięło udział w przeglądzie regionalnym,
które odbyło się 27 października w Młodzieżowym Domu Kultury
w Piekarach Śląskich, gdzie zdobyło I miejsce i zakwalifikowało się
do finału. W przedstawieniu wzięli udział: Błażej Ochman, Edyta
Zwiernik z klasy VI a, Dominika Kwiatkowska z klasy Va i Maciek Jędrak z klasy II b. Spektakl był niezwykle wzruszający i niósł ogromny,
bardzo pozytywny ładunek emocjonalny. Odpowiednia dekoracja,
rekwizyty i świetnie dobrana muzyka dopełniły całości. 19 listopada
w Miejskim Domu Kultury w Katowicach odbył się finał konkursu.
Wystąpiło w nim 14 zespołów teatralnych ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa śląskiego. Konkurencja była bardzo duża, a poziom artystyczny spektakli
niezwykle wysoki. Ku wielkiemu zaskoczeniu i ogromnej radości nasza szkoła zdobyła II miejsce.
Wszyscy bardzo cieszymy się z sukcesu odniesionego przez naszych
młodych aktorów i naszą koleżankę Elżbietę Cynarską, która w swoją
pracę z dziećmi zawsze wkłada wiele wysiłku, a jeszcze więcej serca.
Warto podkreślić, że w całym przeglądzie w województwie wzięło
udział ponad 140 szkolnych grup teatralnych. Tym bardziej cieszy nas
ten sukces. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 26 listopada podczas II Międzynarodowej Konferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie”, która odbędzie się w Sosnowcu w Centrum Wystawienniczym
EXPO SILESIA.

11 (31) grudzień 2009

Justyna Kowalska

13

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 26 listopada 2009 roku na XLVI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLVI/397/2009 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
2. Uchwałę nr XLVI/398/2009 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2010;
3. Uchwałę nr XLVI/399/2009 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2010;
4. Uchwałę nr XLVI/400/2009 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2010;
5. Uchwałę nr XLVI/401/2009 w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010;
6. Uchwałę nr XLVI/402/2009 w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku leśnym na rok 2010;
7. Uchwałę nr XLVI/403/2009 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków”;
8. Uchwałę nr XLVI/404/2009 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała Nr XLVI / 400 / 2009
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta
Radzionków na rok 2010
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2006 r.
Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zmianami)
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2.
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.
Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
		
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
290 zł
		
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
504 zł
		
powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton –
620 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
dopuszczalna masa całkowita w tonach

§1

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż

mniej niż

12
15

15

12
21

21

12
29

29

2 osie
700
750
3 osie

750
1 266

808
1 026
4 osie i więcej
1 054
1 672

860
1 594
1 672
2 480

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 638 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż

mniej niż

12
31

31

700
1 428
3 osie

930
1 960

12
40

40

1 260
1 744

1 744
2 578

2 osie

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 362 zł
4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

dopuszczalna masa całkowita w tonach
nie mniej niż
12
25

mniej niż
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
1 oś
390
414
2 osie
430
622
860
1 162
3 osie
686
954

404
568
482
860
1 306
1 720
954
1 296

5) od autobusu:
liczba miejsc

autobusy
stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

430

równej lub więcej niż 30 miejsc

482

§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXIV/282/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010
roku.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia
42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Radzionków,
a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.
													
													

Przewodniczący Rady
Bernard Skibiński

Sport

Decydujący finisz „Króla Jana”

W

sobotę, 21 września,
w CK „Karolinka” w Radzionkowie odbył się
czwarty turniej szachowy z cyklu
Grand Prix. W zawodach uczestniczyło aż 33 szachistów. Turniej rozegrany został w siedmiu rundach
z czasem gry 15 minut na każdego
zawodnika.
Zwycięzcą ostatniego turnieju VIII
GP Radzionkowa w grupie open
został Jan Widera zdobywając 6½
pkt. Tuż za nim uplasował się Paweł
Łęczycki (6 pkt). Z kolei Andrzej Kostowski, Józef Noga, Marek Tyroń
i Henryk Bogacki uzyskali po 5 pkt.
Następne miejsca zajęli: Jarek Pietrucha (5 pkt), Kazimierz Tchórzewski (4½ pkt). W grupie do 18 lat zwyciężył Artur Globisz (4 pkt), przed
Jakubem Lizakiem (4 pkt), Martą
Dulską (3 pkt) i Agnieszką Łęczycką
(3 pkt). W grupie do 12 lat najlepsza
była Agata Binkowska (4 pkt) przed
bratem Tomaszem (4 pkt) i Nikodemem Markiem (3 pkt).
Walka w ostatnim turnieju była nieKurier Radzionkowski

zmiernie wyrównana. Jan Widera,
Józef Noga, Kazimierz Tchórzewski
i Jarosław Pietrucha przez pierwsze
rundy grali bardzo równo. Dobra gra
cechowała też Andrzeja Kostowskiego, Marka Tyronia i Henryka
Bogackiego, którzy sprawili spore
niespodzianki, zajmując miejsca od
3 do 6. Na starcie zabrakło Henryka
Banasika, który był w czołówce po
3 turniejach. Zawody były niezwykle emocjonujące – aż do ostatniej
rundy ważyły się losy kto stanie na
podium całego cyklu. Młodzi zawodnicy tym razem tylko za sprawą Pawła Łęczyckiego i coraz lepiej
prezentujących się Jakuba Lizaka
i Jakuba Pawlaka, dotrzymywali
kroku doświadczonym szachistom.
Jak zwykle ostatnie rundy była rozstrzygające. Kolejny raz Jan Widera,
pokonując w bezpośredniej walce w 5 rundzie Pawła Łęczyckiego,
okazał się najlepszy, co pozwoliło
mu w pozostałych rundach osiągnąć
6 ½ pkt i tym sposobem zwyciężyć w całym cyklu. Zawody prowa11 (31) grudzień 2009

dzili i sędziowali Rudolf Sobczyk
i Aleksander Kusz. Turniej przebiegał w niezwykle sportowej atmosferze, a zawodnicy wykazali duże
zdyscyplinowanie.
W całym cyklu wystąpiło 56 zawodników, a same zawody na stałe
wpisały się w kalendarz corocznych
imprez. Organizatorzy nie kryją
zadowolenia, że gra w szachy zyskuje w Radzionkowie uznanie, co
pozwala rokować wielkie nadzieje
na przyszłość. A dla najmłodszych
adeptów tego typu turnieje są doskonałą okazją do podnoszenia swoich umiejętności.
Organizatorem cyklu Grand Prix
w szachach jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy parafii
św. Wojciecha w Radzionkowie i CK
„Karolinka”. Specjalne podziękowanie kierujemy dla pani Justyny Konik,
dyrektor CK „Karolinka” za ufundowanie nagród i pomoc w organizacji.
Komplet rezultatów można znaleźć na
stronie www.karolinka.art.pl
Rudolf Sobczyk
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KS Ruch Radzionków

Sport

Stroje w prezencie

D

rugiego grudnia, tuż przed wygranym meczem pomiędzy MKS Sokół Rojca a MKS Zawiercie (3:1 – 26:24,
23:25, 25:18, 25:13), burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor przekazał kadetkom Sokoła stroje sportowe na
których widnieją symbole naszego miasta. Stroje zostały sfinansowane przez samorząd i posłużą do promocji Radzionkowa
na arenach sportowych.

Turniej Piłki Siatkowej

W

dniach 14 i 21 listopada w ramach konfrontacji
kulturalno – sportowych „Cidrowska Jesień 2009”
w Radzionkowie rozegrany został Turniej Piłki

Siatkowej.
Jak co roku organizatorzy: Urząd Miasta, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Kultury
„Karolinka” w ramach profilaktyki uzależnień prowadzą szereg
działań profilaktyczno – edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, a wśród nich znany od wielu lat Turniej Piłki Siatkowej.
Do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn, wśród nich mieszkańcy Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Bytomia, Wieszowej, Chorzowa,
Nakła, ogółem 72 zawodników.
Na prośbę samych siatkarzy, w tegorocznym turnieju organizatorzy przewidzieli bardzo dużą liczbę meczy, a w ocenie
wielu sportowców turniej z powodzeniem mógłby zamienić się
w małą, amatorską ligę siatkówki.
Rozgrywki odbyły się na terenie dwóch radzionkowskich szkół:
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka i Zespołu Szkół
Techniczno – Humanistycznych.
Po zaciętych meczach klasyfikacja okazała się następująca:
I miejsce drużyna EL – GOS (w składzie: Adrian Bembenek,
Marcin Krzanowicz, Wojciech Nowacki, Łukasz Kobylski, Dariusz Skalski, Artur Drzymał, Piotr Hudzik, Andrzej Ilnicki)
II miejsce drużyna RAGOR (w składzie: Krzysztof Schafer, Kamil
Banaś, Łukasz Biadacz, Wojciech Biadacz, Adam Strzelczyk,
Marek Kojda, Michał Rekus)
III miejsce drużyna EKIPA WUJA ZENONA (w składzie: Przemysław Osadnik, Mateusz Osadnik, Michał Rogoziński, Krzysztof Będkowski, Robert Kawurek, Tomasz Garczarczyk, Grzegorz Sejnota, Szymon Jończyk).
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unda jesienna sezonu 2009/2010, przedłużona - wzorem poprzednich sezonów – o dwie kolejki z nominalnej
rundy rewanżowej (wiosennej) była dla piłkarzy Ruchu
Radzionków bardzo udana. Skończyli oni bowiem drugoligowe rozgrywki na pozycji lidera, i przez długie miesiące przerwy zimowej z góry spoglądać będą mogli na rywali. A uczynili
to jako beniaminek! Jednak dało się w Radzionkowie słyszeć
głosy niezadowolenia po niektórych meczach. Bo punktów
na ich koncie śmiało mogło być więcej. W kategorii takich
rozczarowań na pewno wymienić trzeba mecze na własnym
stadionie. Remis z Nielbą Wągrowiec, przy dwubramkowym
prowadzeniu i przewadze na boisku, czy ogromna nieskuteczność w zamykającym rozgrywki w 2009 roku spotkaniu przeciwko Lechii Zielona Góra to najlepsze przykłady. Był też remis
z Tychami, wreszcie porażka (jedyna w lidze) z Zawiszą Bydgoszcz. Ile punktów mogło też być więcej, gdyby nie chwila
dekoncentracji w samej końcówce gry w Żaganiu, gdyby nie
brak umiejętności udokumentowania swojej przewagi w Turku,
czy gdyby nie zdumiewająco słaba dyspozycja w Legnicy. Ale
rywale również tracili punkty, dlatego z rundy jesiennej 2009
roku zapamiętamy te piękne chwile. A tych piłkarze Ruchu
Radzionków zaserwowali swoim sympatykom w minionej rundzie mnóstwo. Zwycięska (3:0) inauguracja w Zielonej Górze
pozwoliła już po pierwszej kolejce zasiąść na pozycji lidera.
Przepiękny gol Piotra Gierczaka dał zwycięstwo nad Bałtykiem Gdynia. Wygrany 4:1 mecz z Górnikiem Polkowice wcale
nie odbiegał poziomem od najciekawszych meczów wyższej
klasy rozgrywkowej. A kanonadę z ostatnich trzydziestu minut
spotkania z Unią Janikowo bardzo trudno będzie powtórzyć.
Ale kto wie, czy nie najcenniejsze były trzy punkty przywożone z wyjazdów z Grudziądza, z Jarocina (gdzie nikt inny nie
wygrał) czy przede wszystkim z Gdyni, w meczu w którym
Ruch przerwał zdumiewającą passę czterdziestu siedmiu kolejnych meczów bez porażki gospodarzy. Oprócz tego piękną
przygodę przeżyli radzionkowianie w Remes Pucharze Polski,
odprawiając najpierw pewne mocne drużyny KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski i Kolejarz Stróże, odpadając nieznacznie dopiero z ekstraklasową Koroną Kielce w meczu, w którym różnice
prezentowanych przez obie drużyny poziomów zupełnie się
zatarły. Niezwykle trafione okazały się transfery – Gierczak został najlepszym strzelcem zespołu, Jacek Wiśniewski okazał się
prawdziwym nestorem defensywy i dobrym duchem zespołu,
Seweryn Kiełpin przez długi czas miał niepodważalną pozycję w bramce, a młodzieżowiec Damian Kaciczak przebojem
wdarł się do pierwszej jedenastki. Ale w Ruchu chcą się dalej
rozwijać, stąd plany wzmocnienia drużyny. Blisko transferów
są skrzydłowi: Tomasz Foszmańczyk z Rakowa i Maciej Manelski z Jaroty, głośno mówi się także o sprowadzeniu bramkostrzelnego napastnika. Podziękowano za to tym, którzy swoją
jesienną dyspozycją rozczarowali, bądź którzy nie byli w stanie
wywalczyć sobie miejsca w meczowej osiemnastce. Na liście
transferowej znaleźli się bramkarz Patryk Ciasnocha, obrońca
Łukasz Pilc, pomocnik Adam Młynek i napastnik Marcin Kocur. A do rundy wiosennej, w której „Cidry” bronić będą wywalczonej w drugiej połowie tego roku pozycji, drużyna przygotować będzie się między innymi na obozie w Dzierżoniowie,
rozegra też w tym czasie szereg sparingów, na czele z meczem
z czołową drużyną Ekstraklasy – Ruchem Chorzów.
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