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Orlik
otwarty

IV Dni Radzionkowa

Baw się razem z nami!

P

rzy
wyjątkowo
pięknej
pogodzie
w piątek, 30 kwietnia odbyło się uroczyste
otwarcie kompleksu boisk
sportowych Orlik. Gospodarzem wydarzenia był
burmistrz miasta Gabriel
Tobor, a tego dnia przy
Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzionkowie pojawił się
m.in. wicemarszałek województwa śląskiego Zbyszek Zaborowski, starosta
tarnogórski, miejscy radni,
grono pedagogiczne szkoły oraz dzieci i młodzież.
Urząd Miasta zadbał o miłą
atmosferę,
zapewniając
ciepły posiłek i napoje,
a nauczyciele i uczniowie
z ZSPG przygotowali pokazy sportowe, taneczne oraz
konkursy dla publiczności.
Piątkowe
uroczystości
rozpoczęły się o godzinie
11.00
Międzyszkolnym
Turniejem Piłki Nożnej
„Orlik Cup 2010”. Później
rozegrano mecz finałowy
pomiędzy szkolnymi drużynami. Głównym punktem
obchodów było oficjalne
otwarcie boiska oraz wręczenie nagród zwycięzcom
turnieju.
Dokończenie na str. 4
Kurier Radzionkowski

J

wydarzeniem odbywającym się w ramach kampanii
„Radzionków – miasto ludzi
z pasją”. Zagorzałych kibiców piłkarskich zachęcamy z kolei do sprawdzenia
swoich możliwości podczas
II Mistrzostw Radzionkowa
w piłkarzykach (4 czerwca,
Forum Miejskie).
We wspólne świętowanie
włączyła się także Miejska
Biblioteka Publiczna. Już 1
czerwca otwarta zostanie
wystawa „Dla dużych i małych – Edward Lutczyn”. Do
30 czerwca na ekspozycji
będzie można oglądać satyryczne rysunki, karykatury,
plakaty i ilustracje jednego
z najbardziej znanych polskich rysowników. Natomiast 2 czerwca w bibliotece odbędzie się spotkanie
z radzionkowskimi hobbystami, zatytułowane „O sobie i swoich pasjach”. Czeka
nas też jeszcze „Radzionkowski Tydzień Głośnego
Czytania”, w tym roku przebiegający pod hasłem „Czytajmy bez opamiętania”.

uż po raz czwarty zapraszamy mieszkańców naszego miasta na huczne
obchody Dni Radzionkowa.
Jak zwykle każdy będzie
mógł znaleźć coś dla siebie. Zabawę rozpoczniemy
29 maja Festynem z okazji
Dnia Dziecka. Kulminacyjnym punktem obchodów
będą koncerty na głównej
scenie. Wśród gwiazd, które odwiedzą Radzionków są
Zbigniew Wodecki, Paweł
Kukiz z zespołem Piersi oraz
kabaret Rak.
Zanim jednak nadejdzie

czas trzydniowej szaleńczej
zabawy, czeka nas wiele innych atrakcji. 1 czerwca na
Forum Miejskim odbędzie
się pokaz sztuki magicznej,
który z pewnością ucieszy
najmłodszych, a 3 czerwca
w tym samym miejscu w muzyczną podróż zabierze
nas zespół akordeonistów.
Również tego dnia w Galerii „Pod Chmurką” będzie
można oglądać niecodzienną wystawę, prezentującą
najróżniejsze pasje mieszkańców naszego miasta.
Ekspozycja będzie kolejnym

— Naszej gminie udało się pozyskać środki unijne na realizację projektu budowy ścieżek
rekreacyjnych na terenie Księżej
Góry. To kolejny krok, który
zbliża nas do kompleksowego
przygotowania parku – miejsca
rekreacji i wypoczynku, z którego korzystać będą nie tylko
mieszkańcy Radzionkowa, ale
i sąsiadujących miast — mówił
26 kwietnia, podczas uroczystości podpisania umowy na
realizację zadania, Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.

Powstaną rekreacyjne ścieżki

Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str. 4

Podpisanie umowy
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Rozmowa z Eugeniuszem Markiem, przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miasta Radzionków

U nas dzieje się dobrze

— Czym zajmuje się
Komisja?
— Zgodnie z nazwą, Komisja zajmuje się zagadnieniami z zakresu kultury, oświaty
i zdrowia. Staramy się największy nacisk kłaść na szeroko rozumianą oświatę. W tym celu
wspieramy burmistrza w nadzorze nad funkcjonowaniem
i rozwojem przedszkoli, szkół
podstawowych oraz placówek
oświatowych,
wychowawczych i opiekuńczych. Jeżeli chodzi o kulturę, to ściśle
współpracujemy z Centrum
Kultury „Karolinka”, promując jego działalność na terenie miasta. Bierzemy czynny
udział w organizowanych
przez Urząd Miasta i Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na
terenie Radzionkowa. Dbamy
również o opiekę zdrowotną
mieszkańców, nadzorując pracę tutejszego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej. Współpracuje-

my też z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i organizacjami
charytatywnymi. Przedmiotem działań Komisji jest również poprawa bezpieczeństwa
w mieście poprzez współpracę
z policją, strażą miejską i strażą pożarną. Raz w miesiącu
członkowie Komisji spotykają
się na zebraniach, aby m.in.
opiniować niektóre projekty
uchwał podejmowanych na
sesjach Rady Miejskiej. Ponadto kierownicy wszystkich jednostek samorządowych nam
podlegających zapraszani są
na zebrania Komisji, natomiast
my przeprowadzamy w tych
jednostkach raz w roku tzw.
komisje wyjazdowe.
— Jak ocenia pan działalność
kulturalną miasta?
— Uważam, że w tej kadencji
wiele zmieniło się na lepsze.
Od czterech lat organizowane są, cieszące się sporym
zainteresowaniem
wśród
mieszkańców, Dni Radzionkowa, a w miesiącach letnich
– liczne festyny. W przyszłym
roku ma zostać reaktywowany Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”. Dodam,
że Komisja za każdym razem
włącza się w działalność kulturalną i sportową, organizowaną przez jednostki radzionkowskiego samorządu.
— W trakcie obecnej kaden-

cji samorządu powstało wiele wysokiej klasy obiektów
sportowych. Czy uważa pan,
że taki kierunek rozwoju
miasta jest słuszny?
— Przypomnę, że jednym
z zakresów działań Komisji jest
edukacja w dziedzinie kultury
fizycznej oraz powszechnie
dostępnej rekreacji na rzecz
mieszkańców. Dlatego też staramy się, aby działania Komisji były ściśle skoordynowane
z tymi celami. Jako przykład,
mogę podać fakt, że inicjatywa budowy skate parku przy
Zespole Szkół Podstawowo
– Gimnazjalnych, wyszła ze
strony młodzieży. A od września powstanie tam również
klasa sportowa o profilu piłka
nożna. Poza tym obiekty sportowe ściągają do nas wiele
osób z miast ościennych, co
niewątpliwie przyczynia się
do promocji Radzionkowa.
— Miasto podjęło aktywną
współpracę z gminą Serock.
Czy pana zdaniem przyczyni
się to do rozwoju i wymiany
doświadczeń?
— Podczas kwietniowej Sesji Rady Miasta uwieńczono
wieloletnią współpracę z Serockiem. Przyjęto bowiem
uchwałę o nawiązaniu partnerskiej współpracy pomiędzy
miastami. Polegać ona będzie
na wymianie informacji i doświadczeń w zakresie kultury,

edukacji, turystyki, zdrowia
i gospodarki komunalnej.
Współpraca ma także ułatwić
kontakty między społecznościami lokalnymi, umożliwić
wzajemną wymianę grup
dzieci i młodzieży, a także
przyczynić się do stworzenia warunków dla wzajemnej
prezentacji dorobków lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych. Ponadto
obejmować ona będzie wymianę doświadczeń w pracy
urzędów administracji samorządowej. Myślę, że o konkretach będziemy rozmawiać
w czerwcu, kiedy to delegacja
z Radzionkowa ponownie odwiedzi Serock.
— Czym w najbliższym
czasie Komisja będzie się
zajmować?
— W dalszym ciągu będziemy realizować zalecenia burmistrza i przewodniczącego
Rady Miasta, a także członków
Komisji. Aktualnie przyglądamy się i wspieramy burmistrza,
który prowadzi rozmowy z zarządem PKP w sprawie przejęcia zabytkowego budynku
dworca PKP w Radzionkowie.
Przypomnę, że w planach ma
powstać w tym miejscu Muzeum poświęcone deportacjom Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku.
(ab)

Absolutorium dla burmistrza

R

adni udzielili na ostatniej sesji absolutorium burmistrzowi miasta Gabrielowi Toborowi, za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu miasta. Taką
decyzję poparło 9 radnych, cztery osoby
wstrzymały się od głosu.
Z opinii Komisji Rewizyjnej przedstawionej na sesji, wynika, że miejski budżet
w ubiegłym roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 36 222
253,17 zł. Ostatecznie zrealizowanych
zostało 92,56 procent tego planu. Miejskie wydatki zrealizowano zaś w 88,24
2

proc., co dało kwotę 39 550 617,48 zł. Na
realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy 13 364 577,89 zł, jednak
ostatecznie wydano mniej, bo 9 243 735,
76 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczono,
a pieniądze zostaną wydane – zgodnie
z przeznaczeniem – w tym roku. Ostatecznie miejski budżet zamknął się w roku
2009 wynikiem ujemnym w wysokości
6 023 330, 37 zł. Kwota ta stanowi deficyt
budżetowy, który został pokryty zrealizowanymi przychodami budżetu.
Komisja Rewizyjna, po przeprowa4 (35) maj 2010

dzeniu m.in. 8 kontroli związanych
z działalnością Urzędu Miasta a także podległych mu jednostek, wyraziła
pozytywną opinię o realizacji budżetu
uznając, że burmistrz realizując powierzone mu zadania kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Po głosowaniu burmistrz podziękował radnym za zaufanie
i poparcie jego decyzji.

Kurier Radzionkowski

Budujemy salę gimnastyczną

T

rwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
nr 1 przy ulicy Knosały. Pomimo trudnych warunków
atmosferycznych w okresie
zimowym, roboty nie zostały
wstrzymane. Wykonano już
ściany zewnętrzne, jak również część zaplecza. Obecnie
budowa hali jest na etapie
wykonywania konstrukcji dachu i instalacji wewnętrznych.
W maju rozpoczęły się roboty
wewnętrzne.
— Z punktu widzenia terminu
wykonania występują drobne

przesunięcia w kolejności prac,
jednak termin zakończenia robót nie jest zagrożony. Do końca sierpnia tego roku budowa
sali powinna zostać ukończona,
a w przeciągu kolejnych dwóch
miesięcy oddana do użytkowania — mówi Krzysztof Kula,
wiceburmistrz.
Sala będzie funkcjonowała
jako odrębny obiekt, będzie
można do niej wchodzić zarówno ze szkoły, jak i z zewnątrz. W ramach zadania
powstanie pełnowymiarowa
sala gimnastyczna z areną do
gry o wymiarach 27 na 46
metrów umożliwiająca grę

Utrudnienia w ruchu drogowym
w dniu 11 czerwca 2010 r. w godz. od 17.00 do 18.00
W związku z organizacją „Korowodu” uprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca 2010 r. w godzinach od 17.00 do
18.00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach:
Gwarków, Gierymskiego, Kużaja, Męczenników Oświęcimia,
Św. Wojciecha, Knosały i Śródmiejskiej.
Ogłoszenie
W związku z organizacją „Dni Radzionkowa” zapraszam
Wszystkich Mieszkańców do uczestniczenia w „Korowodzie”,
który przejdzie ulicami naszej miejscowości w dniu 11 czerwca
2010 roku, w piątek, w godzinach od 17.00 do 18.00.
Szczególnie gorąco zapraszam przedszkolaków, młodzież
radzionkowskich szkół, pracowników prywatnych firm oraz
członków organizacji i stowarzyszeń.
Mile widziane są osoby ubrane w nasze stroje regionalne.
Zbiórka uczestników „Korowodu” nastąpi w Rojcy przy
ulicy Gwarków, w pobliżu budynku ZGK, ZPO i OPS
o godzinie 16.30. Trasa przemarszu będzie wiodła ulicami
Kużaja, Męczenników Oświęcimia, św. Wojciecha, Knosały
i Śródmiejską do Placu Jana Pawła II, gdzie nastąpi rozwiązanie
„Korowodu”.
Informacje na temat „korowodu” można uzyskać w Zakładzie
Placówek Oświatowych w Radzionkowie, ul. Kużaja 19
(Leszek Pniok, tel. 32 289 88 40 lub 32 289 84 24).
Gabriel Tobor,
burmistrz miasta
Kurier Radzionkowski

w piłkę ręczną i piłkę nożną
halową, siatkówkę i koszykówkę. W poprzek sali wydzielone
zostaną trzy boiska treningowe
do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. W razie potrzeby,
będzie istniała możliwość wydzielenia boisk treningowych
ruchomymi kotarami. Sala
będzie posiadać trybuny na
około 200 miejsc oraz pełne,
dwupiętrowe zaplecze sanitarno – gospodarcze, z szatniami i pomieszczeniami dla
nauczycieli w-f, instruktorów.
Posiadać będzie także i salkę konferencyjną. Ponadto
obiekt będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarządcą obiektu będzie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Koszt inwestycji wyniesie około 4,514 mln zł. Na
jej realizację miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości
1,312 mln zł w ramach Programu Rozwoju Wojewódzkiej
Bazy Sportowej ze środków
Skarbu Państwa i środków
Marszałka
Województwa
Śląskiego.
(ab)

Okiem kamery i aparatu

Radzionków
w kadrze
zatrzymany

W

krótce ruszy VII
edycja
konkursu „Radzionków
w kadrze zatrzymany”. Już
teraz zachęcamy wszystkich
chętnych do fotografowania
naszego miasta i wydarzeń,
które się u nas odbywają. Tradycyjnie czekamy na
zdjęcia w trzech kategoriach:
reportaż, nasze miasto i Dni
Radzionkowa. W tym roku,
w związku z uruchomieniem
portalu www.radzionkow.tv,
zostały wprowadzone dodatkowe, nowe kategorie: film
z Dni Radzionkowa i film
ekologiczny. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu niebawem
dostępne będą na stronie
www.radzionkow.pl.

Podpis elektroniczny
ułatwia życie

O

d kwietnia w punkcie rejestracji Urzędu Miasta Radzionków, w ramach realizacji projektu unijnego
„e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”, można
uzyskać tzw. podpis elektroniczny. Jego zastosowanie spowoduje, że większość czynności będzie można realizować samodzielnie przed monitorem komputera, w dowolnym dniu tygodnia i porze dnia.
W naszym mieście można uzyskać darmowy niekwalifikowany certyfikat Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). SEKAP
zostało utworzone w ramach projektu unijnego realizowanego
przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach. Certyfikatem można się posługiwać w 75 samorządowych instytucjach publicznych na terenie województwa
śląskiego. Będzie on wydawany osobom zamieszkującym województwo śląskie na okres dwóch lat. Można w nim zawrzeć
również nazwę organizacji, którą reprezentuje dana osoba.
Procedura uzyskania certyfikatu CC SEKAP nie powinna trwać
dłużej niż kwadrans. Należy osobiście stawić się do Urzędu
(Biuro Obsługi Klienta) i zabrać ze sobą dowód osobisty. Po
podpisaniu wniosku oraz umowy, wpisujemy hasło do certyfikatu i dokument zostaje nam wydany.
Inspektorzy rejestracji są do dyspozycji w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 4 Urzędu Miasta Radzionków.
Więcej informacji o projekcie SEKAP znajduje się na stronie
internetowej www.sekap.pl, natomiast elektroniczny formularz
jest do pobrania na stronach portalu Elektronicznego Biura
Obsługi Interesanta www.radzionkow.eboi.pl.
(ab)
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Orlik otwarty

Baw się razem z nami!

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrała m.in. dyrektor
Zespołu Szkół Podstawowo –
Gimnazjalnych Halina Hypki.
— Cieszymy się bardzo, że
obiekt sportowy takiej klasy
powstał przy naszej szkole.
Myślę, że podniesie on standard pracy, a lepsze warunki
pracy oznaczają lepsze wyniki
i to nie tylko w sporcie. Ilość
pucharów i dyplomów, które posiada szkoła, świadczą
o tym, że możliwości naszych
uczniów są bardzo duże. Pamiętajmy, że sport jest ważnym elementem wychowania, uczy zdrowej rywalizacji,
współpracy i daje radość ze
zwycięstwa. Uczy również
przegrywania z honorem.
Sport jest również doskonałą
szkołą życia. Mam nadzieję,
że boiska będą nie tylko areną sportowych zmagań, ale
też miejscem kształtowania
mocnych i prawych charakterów. Dziękuję w tym miejscu
wszystkim, którzy przyczynili
się do wybudowania kompleksu boisk sportowych Orlik
— mówiła pani dyrektor.
Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości,
proboszcz parafii w Rojcy poświęcił obiekt.

Nie zapomniano i o najmłodszych mieszkańcach
Radzionkowa. „I Ty możesz zostać hodowcą gołębi
pocztowych” to propozycja
zajęć dydaktycznych dla
dzieci z klas I – III szkół podstawowych. 8 czerwca na
terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji hodowcy gołębi pocztowych z radzionkowskiego oddziału
Polskiego Związku Hodowli
Gołębi Pocztowych opowiedzą najmłodszym, na
czym polega hodowla i jak
należy dbać o gołębie. Dzieci będą mogły same wypuścić gołębie do lotu i wziąć
udział w konkursie plastycznym. W ramach „Dni Radzionkowa” odbędzie się
również konkurs „Radzionków in future” skierowany
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (regulamin konkursu dostępny
jest na stronie: www.radzionkow.pl). Wszystkich, którym
bliskie są idee czystej ziemi,
zapraszamy 19 czerwca do
Centrum Kultury „Karolinka” na Konferencję Ekologiczną „Szukamy rady na
odpady”, organizowaną
przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia.
Kulminacyjne obchody święta rozpoczną się 11 czerwca występami zespołów
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów biorących udział w XI
Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Artystycznych
PZERiI. Nie może zabraknąć
i kolorowego Korowodu,
który o 17.00 ruszy ulicami
Radzionkowa. Wieczorną
zabawę na scenie przy CK
„Karolinka” rozpocznie bicie rekordu Guinnessa we
wspólnym śpiewaniu popularnej, śląskiej przyśpiewki
„Poszła Karolinka do Gogolina”. Zapraszamy wszystkich
do zabawy. Im będzie nas
więcej, tym lepiej! Tego dnia
przy scenie nie powinno zabraknąć i miłośników wojskowego sprzętu. Organizatorzy zaplanowali bowiem

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1

Na zakończenie rozegrano
mecz koszykówki pomiędzy
Machiną AG Rolbud Radzionków a Przyjaciółmi Szymona Tarnowskie Góry.
Przypomnijmy, że kompleks
boisk sportowych współfinansowany był w ramach
programu rządowego „Moje
boisko – Orlik 2012”. W Radzionkowie w ramach programu zostało wybudowane jedno boisko ze sztuczną trawą
do gry w piłkę nożną i jedno
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej.
Dodatkowo powstał również
budynek z zapleczem sanitarno – szatniowym, a dla
najmłodszych
wykonano
również plac zabaw. Na zakończenie
zainstalowano
monitoring terenu kompleksu. Obiekty są oświetlone, co
zapewnia korzystanie z nich
po zmierzchu.
Koszt budowy radzionkowskiego kompleksu wyniósł
około 996 tys. zł, z czego po
333 tys. zł pochodzi z budżetów Skarbu Państwa i Urzędu
Marszałkowskiego. Pozostałą
część kwoty wygospodarowała gmina Radzionków ze
środków własnych.
(ab)

Złożyli kwiaty

J

ak co roku, mieszkańcy Radzionkowa spotkali się 3 maja
na Placu Letochów, wyrażając w ten sposób szacunek do
Ojczyzny. W tym dniu uczczono również pamięć tragicznie
zmarłych podczas kwietniowej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Organizacje przybyłe na uroczystość odpowiedziały
na zaproszenie burmistrza Gabriela Tobora, który przewodniczył miejskim obchodom.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
89. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego rozpoczęły się
Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem św.
Wojciecha. Msza została ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie
Radzionków. Po nabożeństwie delegacje udały się na Plac Letochów, gdzie pod Pomnikiem Powstańców Śląskich złożono
wiązanki kwiatów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe, a także służby
mundurowe, młodzież z radzionkowskich szkół i mieszkańcy
miasta.
(ab)
4
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pokaz możliwości samochodu opancerzonego Rosomak. Co więcej, następnego
dnia do Radzionkowa przybędą wojskowe wehikuły
w ramach kolejnego Zlotu
Pojazdów Militarnych (szerzej o zlocie piszemy w bieżącym numerze Kuriera).
W piątkowy wieczór czeka
nas występ pierwszej zaproszonej gwiazdy Zbigniewa
Wodeckiego, który zabierze nas w podróż po krainie
polskiej piosenki. Wieczór
zakończy koncert Jacka Kieroka, którego przeboje są
doskonale znane wszystkim
słuchaczom Radia Piekary.
Zanim w sobotę 12 czerwca rozpocznie się muzyczne
szaleństwo na głównej scenie, zapraszamy wszystkich
do udziału w sportowych
wydarzeniach. Na terenie
MOSiRu odbędą się II Zawody Strzeleckie o Puchar
Burmistrza
Radzionkowa,
natomiast w „Karolince”
rozegrany zostanie Turniej
Skata, organizowany przez
oddział rejonowy PZERiI.
Tego dnia będzie można
też skorzystać z propozycji
wycieczki szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego. W programie
m.in. zwiedzanie Muzeum
Chleba, gdzie czeka na nas
nowa wystawa muzealnych komputerów i maszyn
prototypów.
Na początek sobotniego,
koncertowego wiec zoru
czeka nas prawdziwie mocne uderzenie, a to za sprawą hard rockowego zespołu
Coda. Następnie na scenie
pojawią się Nieznani Sprawcy, których muzyka oscyluje
wokół najlepszych rockowych tradycji. Gwiazdą wieczoru będzie Paweł Kukiz
z zespołem Piersi. W niedzielę 13 czerwca będzie
można spróbować swoich sił
w turnieju wiedzy o Radzionkowie. Na scenie bawić nas
będą grupy artystyczne działające w CK „Karolinka”, zespół „B.A.R”. Gwiazdą wieczoru będzie kabaret Rak. 
Kurier Radzionkowski

Nasze sprawy w naszych rękach

O

sprawach zgłaszanych bezpośrednio
przez mieszkańców,
realizowanych inwestycjach
i przyszłości Radzionkowa
rozmawiano podczas kwietniowych spotkań z burmistrzem. Pierwsze odbyło się
19 kwietnia w Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy, drugie miało
miejsce 20 kwietnia w Centrum Kultury „Karolinka”.
Mieszkańcy Rojcy mogli
zapoznać się z inwestycjami, które są realizowane
w ich dzielnicy. Krzysztof
Kula, zastępca burmistrza,
w przygotowanej prezentacji
multimedialnej, przedstawił
plan przebudowy placu Kużaja pomiędzy budynkami
17 i 19. Ma on zyskać nowe
oblicze i pełnić funkcję nowej, otwartej przestrzeni
publicznej. Przedstawiono
też efekty budowy wielofunkcyjnego boiska przy
ZSPG w ramach projektu
„Orlik 2012” (w bieżącym
numerze zamieszczona jest
relacja z otwarcia boiska).
Omówione zostały też prace związane z przebudową
drogi wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi w ulicy
Konferansjerkę tego dnia
prowadzić będzie Joanna
Bartel. Trzydniowe świętowanie zwieńczy pokaz
sztucznych ogni.
Na zakończenie obchodów
IV Dni Radzionkowa odbędzie się Turniej Rycerski
przygotowany przez Wolną
Kompanię Radzionków oraz
Mistrzostwa Radzionkowa
w Żeglarstwie. Obie imprezy
zaplanowano na 19 czerwca. Dodajmy, że imprezą
towarzyszącą jest wystawa
plakatu ekologicznego, którą będzie można oglądać
w „Karolince” w dniach 20
maja – 20 czerwca.
(ŁK)

Kurier Radzionkowski

Średniej i Jaracza. Wiceburmistrz przedstawił też plany
inwestycyjne na najbliższe
lata, wśród których znalazły
się m.in. budowa sieci wodociągowej przy ul. Szczęśliwej
i na tzw. osiedlu Wojskowym, położenie nowej nawierzchni na ul. Wandy i ul.
Lawendowej, remont budynków komunalnych, a także
przystąpienie do projektu rekultywacji przyrody „Czysta
rzeka Szarlejka”. W drugiej
części spotkania głos należał
już do mieszkańców Rojcy.
Proszono m.in. o wykonanie oświetlenia w przejściu
między ulicą Artura a Miedziową, a także o interwencję w sprawie dość pechowego autobusu linii 73,
który bardzo często wypada
z rozkładu lub przyjeżdża
z opóźnieniem. Poruszono
też problem dostępu do komunikacji miejskiej na osiedlu Wojskowym. Mieszkańcy dzielnicy wyrazili również
swoje obawy związane z realizacją projektu rekultywacji hałdy. Burmistrz Gabriel
Tobor zapewnił jednak, że
firma, która będzie realizować to przedsięwzięcie, dokona tego w oparciu o obo-

wiązujące normy i przepisy
bezpieczeństwa.
Ponadto
mieszkańcy prosili o interwencję w sprawie parkingu
przy supermarkecie Simply,
ponieważ jednokierunkowy
wjazd i wyjazd do niego jest
nie dość jasny i stwarza zagrożenie dla ruchu.
Kolejnego dnia odbyło się
spotkanie z mieszkańcami centrum Radzionkowa.
Wśród
najważniejszych
działań inwestycyjnych prowadzonych w centrum miasta, wiceburmistrz wymienił
m.in. budowę sali gimnastycznej wraz z melioracją
przy Szkole Podstawowej nr
1, wykonanie nowych nawierzchni niektórych dróg
(m.in. ul. Emilii Plater, Wielkopolskiej, Grunwaldzkiej,
Ciasnej i Kruczkowskiego,
Cmentarnej 20 a – g, Sadowej, Holewiny), budowę parkingu przy ul. Śródmiejskiej,
a także chodników przy ul.
Reymonta 9, Danieleckiej
i Staszica oraz montaż monitoringu na skrzyżowaniu ul.
Unii Europejskiej i Szymały.
Omówiony został też projekt
termomodernizacji budynków szkół znajdujących się
w naszym mieście. Miesz-

kańcy Radzionkowa prosili
o ograniczenie ruchu ciężarówek na ulicy Szymały. Burmistrz zapewnił, że ze swojej
strony robi co może, ale ulica
jest, niestety, drogą powiatową, co oznacza, że zarządza
nią starostwo. Mieszkańcy
pytali jeszcze, kiedy zakończy się remont ul. Sadowej
(koniec prac przewidziano
na miesiąc lipiec). Skarżyli
się też na uciążliwe zapachy
wydobywające się z oczyszczalni. Burmistrz odpowiedział, że dopóki oczyszczalnia znajduje się na terenie
Bytomia nie ma wielu możliwości działania. Pisma, które
są wysyłane do władz Bytomia, nie przynoszą pożądanych rezultatów. Na obu
spotkaniach przedstawiono
też założenia, rozpoczynającego się właśnie na terenie
parku na Księżej Górze, projektu „Dostosowania terenu
pogórniczego Parku Księża
Góra dla potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkańców gminy Radzionków,
powiatu tarnogórskiego oraz
miast na prawach powiatu:
Bytom i Piekary Śląskie”.
(ŁK)

Powstaną rekreacyjne ścieżki
Dokończenie ze str. 1

Do 30 września br. przygotowanych ma zostać blisko
2,5 km ścieżek rekreacyjnych. Część z nich posiadać
będzie nawierzchnię asfaltową, a pozostałe wykonane zostaną w technologii ziemnej.
Korzystać z nich będą mogli
nie tylko spacerowicze, ale też
miłośnicy jazdy na rolkach,
rowerze i zapaleni wędrowcy,
uprawiający nordic walking.
Wszystkie ścieżki zostaną
oświetlone. Oprócz tego powstanie jeszcze pięć miejsc
rekreacyjno – postojowych.
To jednak nie wszystko.
— W ramach projektu zakupionych zostanie też 100 ła-

wek i 50 koszy. Przygotowany
zostanie również miniskatepark, specjalny tor do zjeżdżania dla zapalonych rowerzystów, a także miejsca do gry
w szachy i tenisa stołowego.
Ponadto planujemy wybudowanie parku linowego dla
dzieci do lat dwunastu i siłowni z pełnym wyposażeniem —
wyliczał podczas konferencji
Krzysztof Kula, wiceburmistrz
Radzionkowa.
Inwestycja wykonana zostanie w ramach projektu
„Dostosowanie terenu pogórniczego Parku „Księża
Góra” dla potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkań-
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ców gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz
miast na prawach powiatu:
Bytom i Piekary Śląskie”.
Koszt prac, które zostaną
przeprowadzone przez konsorcjum firm P.U.H. „Domax” i P.P.H.U. „Factor”, to
1.887.665,95 zł. Środki zostały pozyskane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013. Dodajmy,
że całkowity koszt inwestycji
wyniesie 2.432.000 zł.

(ŁK)
5

Seminarium
botaniczne

Jubileusz piekarni
Bączkowiczów

„Zasady pobierania materiału roślinnego z terenów zagrożonych inwestycjami liniowymi oraz sposoby ich przenoszenia na siedliska zastępcze” to tytuł seminarium, które
26 maja o godz. 12.00 odbędzie się w CK „Karolinka”.

B

yli i obecni pracownicy piekarni, przedstawiciele władz miasta i zaprzyjaźnionych firm spotkali się
10 kwietnia w CK „Karolinka” na uroczystej gali
z okazji 100-lecia Piekarni Bączkowicz z Radzionkowa.
Mimo żałoby narodowej uroczystość doszła do skutku, jednak zmienił się jej charakter.
W czasie gali właściciel piekarni Tadeusz Bączkowicz dziękował za wieloletnią współpracę rodzinie i wielu osobom,
z którymi udało mu się spotkać. On sam również przyjmował liczne gratulacje i wyrazy uznania.
W ramach jubileuszu zakładu Bączkowiczów, w galerii
„Mozaika”, mieszczącej się w CK „Karolinka”, otwarta została wystawa poświęcona pamięci przodków zatytułowana „Blade światło pszennego chleba”. Wernisaż zbiegł się
z datą piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II, dlatego tytuł,
jak i motta poszczególnych prac zostały zaczerpnięte z jego
poezji. Ekspozycja była swego rodzaju hołdem dla pokoleń
Bączkowiczów, które kierowały się w ciągu całego swojego
życia wartościami – Bóg, Honor, Ojczyzna. Wystawa nawiązywała do motywu chleba powszedniego i eucharystycznego i połączona była z degustacją wyrobów piekarniczo
– cukierniczych autorstwa firmy Bączkowicz. Prezentowane w „Mozaice” obrazy wykonała bytomska artystka Ewa
Wacherlohn.
Tego dnia odbyła się również promocja książki „Saga rodu
Bączkowiczów i historia piekarni Bączkowiczów”. Jest to opowieść napisana przez brata Tadeusza Bączkowicza i pamiętnik pradziadka pochodzący z 1888 roku, w całości napisany
wierszem.
(ab)

Co słychać w Bibliotece?

M

iejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie zaprasza na konferencję „Leczyć książką, czyli słów
kilka o biblioterapii”, która odbędzie się 27 maja
o godz. 10.30, w placówce bibliotecznej przy ul. Knosały 61a. Konferencja, która łączy teorię z rozwiązaniami praktycznymi, przyczyni się do popularyzacji wiedzy o biblioterapii jako niekonwencjonalnej metodzie pracy z dziećmi,
młodzieżą i osobami dorosłymi oraz pozwoli nabyć umiejętności konstruowania warsztatu biblioterapeutycznego.
Wykłady poprowadzą dr Lidia Ippoldt, pracownik naukowy
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz mgr Maria
Malon, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Katowicach.
6

Przypomnijmy, że na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie realizowany jest projekt utworzenia
siedliska muraw ciepłolubnych. Celem tego przedsięwzięcia
jest ochrona rzadkich gatunków roślin wymagających specyficznych warunków życia – ciepłego i suchego mikroklimatu oraz ubogiej w składniki pokarmowe gleby. Warunki
takie panują w nieczynnym kamieniołomie wapienia, znajdującym się w południowej części Księżej Góry. Obecnie
trwają prace przystosowujące wyrobisko do przyjęcia roślin
murawowych, które trafią tu z ekosystemów zagrożonych
zniszczeniem. Oprócz ochrony samych roślin, siedlisko będzie służyło badaniom naukowym oraz edukacji ekologicznej. W ramach tej ostatniej już od połowy ubiegłego roku
cyklicznie odbywają się seminaria poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną przyrody. Wszystkich zainteresowanych, w szczególności nauczycieli wraz z młodzieżą,
serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium!
Program jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Dostojni jubilaci
świętowali

W

restauracji „Figaro” 11 maja Burmistrz Miasta
Radzionków Gabriel Tobor wręczył dwunastu
parom z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim
„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenia,
które przedstawiają symbolicznie dwie splecione różne,
przyznawane są parom, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Dostojni jubilaci to: Jadwiga i Jan Błaszczyk,
Urszula i Sylwester Ciba, Aniela i Jan Malinowscy, Felicja
i Karol Michalscy, Renata i Ryszard Mol, Łucja i Ryszard
Nowak, Elżbieta i Józef Raczyńscy, Lidia i Hugon Szastok,
Eufemia i Ignacy Tobor, Aniela i Henryk Tomczyk, Renata
i Edmund Wosz, Agnieszka i Ryszard Zając. W spotkaniu
udział wzięły też trzy pary z sześćdziesięcioletnim stażem
Marta i Augustyn Banaś, Anna i Franciszek Bodora, Adela
i Tadeusz Kazimierczak. Wszystkim jubilatom serdecznie
gratulujemy, życząc jednocześnie jeszcze wielu wspólnych
i szczęśliwych lat.
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III Metropolitalne Święto Rodziny

Świętuj z rodziną

O

jciec fundamentem rodziny to hasło przyświecające tegorocznym obchodom III Metropolitalnego
Święta Rodziny. W tym roku organizatorzy chcą
pokazać, jak ważną rolę w życiu rodziny odgrywa ojciec.
W wielu miastach naszego województwa odbywać się będzie szereg wydarzeń artystycznych i religijnych. W organizację święta aktywnie włączył się także Radzionków.
Za nami już Rodzinny Festyn, który 15 maja odbył się na
terenie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (relację przedstawimy w kolejnym wydaniu Kuriera). To jednak
nie wszystkie atrakcje, jakie czekają nas w ramach obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. Już 21 maja zapraszamy najmłodszych do CK „Karolinka” na specjalny pokaz
spektaklu, zatytułowanego „Amelka, Bóbr i Król na dachu”.
Nie zabraknie i sportowych emocji. 22 maja na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
rozegrany zostanie Turniej Piłki Nożnej. Czteroosobowym

drużynom kibicować będą całe rodziny. Z kolei 29 maja zapraszamy na Tenpar, czyli Turniej Tenisowy Par. Zawody rozegrane zostaną w kategoriach miksty (pary mieszane) oraz
deble męskie.
Pomysł zorganizowania Metropolitalnego Święta Rodziny
zrodził się dwa lata temu pod wpływem Światowego Kongresu Rodzin. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia, do którego przyłączyło się wiele organizacji i instytucji z diecezji
gliwickiej, sosnowieckiej, opolskiej i archidiecezji katowickiej, jest prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka – Szulik.
Święto ma zwrócić uwagę mieszkańców Śląska na wartości
życia rodzinnego. Patronat honorowy nad III Metropolitarnym Świętym Rodziny objęli arcybiskup Damian Zimoń,
Metropolita Katowicki i biskup Jan Wieczorek, ordynariusz
Diecezji Gliwickiej.
(ŁK)

Andrzej Hajda wyróżniony Szykuj się na

M

iło nam poinformować, że tegorocznym laureatem
nagrody Przewodniczącego
Rady Miasta Radzionków został Andrzej Hajda, który od
lat angażuje się w działalność
charytatywną na terenie naszego miasta. Uroczystość
wręczenia nagrody odbyła się
5 maja w Sali Sesyjnej Urzędu
Miasta.
— Nagroda przyznawana
jest osobom, które poprzez
swoją działalność artystyczną, kulturalną, społeczną, czy
sportową działają na rzecz
naszej lokalnej społeczności. Zaangażowanie Andrzeja

Hajdy w działalność charytatywną w Radzionkowie jest
powszechnie znane. Jego postawa jest godna naśladowania, dlatego też nie było wątpliwości, że to właśnie on na nią
zasługuje — mówi Bernard
Skibiński, Przewodniczący
Rady Miasta Radzionków.
Warto wiedzieć, że Andrzej
Hajda jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Jest jednym z pomysłodawców, koordynatorem i organizatorem koncertu charytatywnego „O uśmiech dziecka”,
z którego dochód przeznaczany jest na wakacyjny wyjazd dzieci z rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami.
W zeszłym roku odbyła się
już jego siódma edycja. Organizuje też bale charytatywne
i wyjazdy dzieci na zimowiska. W działalności charytatywnej stara się dbać przede
wszystkim o najmłodszych.
(ŁK)

manewry militarne

N

a jeden dzień centrum Radzionkowa zamieni się
w teren manewrów wojskowych. Przez ulice naszego miasta w zorganizowanej kolumnie przejadą
pojazdy militarne pamiętające wydarzenia II wojny światowej, opancerzone transportery i inne wojskowe wehikuły. 12 czerwca rozpoczyna się bowiem „VI Zlot Pojazdów
Militarnych – Bytom, Tarnowskie Góry, Radzionków 2010”,
przebiegający w tym roku pod hasłem „Śląskie manewry”.
Przyjazd załóg do Radzionkowa zaplanowany jest na godzinę 10.30. Specjalna prezentacja pojazdów odbędzie się
na terenie przyszłego rynku miejskiego. Mieszkańcy będą
mogli nie tylko podziwiać wojskowe wehikuły, ale także
uczestniczyć w inscenizacjach walk, przygotowanych przez
Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Militarnym starciom towarzyszyć będą wybuchy artyleryjskie. Na prawdziwych
pasjonatów czeka też nie lada gratka – będą mogli przekonać się, jak pachnie autentyczny proch strzelniczy. Dodajmy, że wojskowe pojazdy stacjonować będą, jak co roku, na
terenie Dolomitów (Lazarówka). Tam również organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji, m.in. pokaz sprzętu ciężkiego,
przejażdżki pojazdami wojskowymi i strzelanie z wiatrówki. Załogi na terenie Dolomitów przebywać będą również
w niedzielę, 13 czerwca. Tego dnia odbędzie się m.in. pokaz Żandarmerii Wojskowej i występ Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Bytomia.
(ŁK)

WYDAWNICTWO KA

Kurier Radzionkowski
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Rinaldo w Radzionkowie

C

o roku nasze miasto aktywnie włącza się w organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej
im. G. G. Gorczyckiego. W tym roku w ramach piątej edycji festiwalu na mieszkańców Radzionkowa czekała
prawdziwa muzyczna uczta. Na deskach CK „Karolinka”
23 kwietnia wystawiono operę „Rinaldo” George’a Friedricha Haendla w reżyserii Jarosława Kitali. I to aż dwukrotnie!
Opera powstała w 1711 roku. Oparta została na słynnym
rycerskim eposie „Jerozolima wyzwolona” Torquata Tassa,
przedstawiającym zmagania chrześcijan z muzułmanami
w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej. Dzieło Haendla
pełne jest pięknych i wzruszających pieśni, wśród których
jest m.in. lamentacja Almireny „Lascia ch’io pianga”, aria

Rinalda „Venti turbini”, czy wykonywana z towarzyszeniem
trąbek pieśń „Or la tromba”. I chociaż „Rinaldo” jest jedną
z najpiękniejszych barokowych oper, to ze względu na zagęszczenie akcji i długie arie, wymaga od odbiorców dużego
skupienia. Twórcy przedstawienia zadbali jednak, by było
ono jak najbardziej czytelne dla współczesnej publiczności.
Służyło temu wyświetlanie polskiego przekładu, podzielenie
przedstawienia na dwa spójne akty i symboliczna scenografia. Warto wiedzieć, że bardzo często w rolę tytułowego Rinalda wcielają się solistki, ze względu na wymaganą niską
skalę głosu. Nie inaczej było i w Radzionkowie, gdzie główną
partię wykonywała Aleksandra Hruby. Artystom towarzyszyła Orkiestra Capella Gorczyckiego pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej – Łobody.
Dodajmy, że radzionkowska opera była jednym z wielu
wydarzeń, które odbywały się w ramach festiwalu w województwie śląskim. Tegorocznej edycji przyświecało hasło
„Wielkie jubileusze”. Koncerty uświetniały m.in. 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna. Głównym celem Festiwalu Muzyki Dawnej jest propagowanie
muzyki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów okresu polskiego baroku. Wybór
patrona festiwalu nie jest przypadkowy – kompozytor urodził się w Rozbarku koło Bytomia. Dokładna data jego narodzin nie jest znana, ale historycy szacują, że kompozytor
urodził się między 1665 a 1667 rokiem.

Dni Ojca w Karolince

K

ażdego roku uczestnicy zajęć i zespoły
artystyczne pracujące na co dzień w Centrum
Kultury „Karolinka” przygotowują koncerty z okazji Dni Babci oraz z okazji
Dnia Matki. W tym roku
przełamiemy tę tradycję.
To znaczy, koncerty się
8

odbędą, ale tym razem
świętować będziemy Dzień
Ojca. W końcu im też się
należy. Przez to termin koncertu został przesunięty na
czerwiec.
Jako pierwszy rusza Zespół
Pieśni i tańca „Mały Śląsk”.
Koncert będzie połączeniem elementów folklo-

rystycznych z różnych regionów Polski (z naciskiem
na Śląsk) oraz elementów
współczesnych. Te ostatnie
pozostaną niespodzianką
do dnia koncertu. A trzeba
przypomnieć, że zespół lubi
i potrafi zaskakiwać, co już
niejednokrotnie udowadniał podczas cykli „Mały
Śląsk inaczej”.
Na koncert „Małego Śląska” zapraszamy 6 czerwca
o godz. 18:00. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie ośrodka.
Drugi koncert poświęcony
wszystkim ojcom zostanie
przygotowany przez zespoły tańca nowoczesnego
„Pasja” i „Mała Pasja” oraz
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uczestników zajęć taneczno
– wokalnych, baletowych,
tańca towarzyskiego oraz
nauki gry na instrumentach.
W sumie ponad 200 młodych (czasami bardzo młodych) tancerzy i instrumentalistów zaprezentuje się
na scenie Centrum Kultury
„Karolinka”. Z tego też powodu wszystkich ojców zapraszamy do rezerwowania
biletów. W tym roku odbędzie się tylko jeden koncert
w wykonaniu tych grup.
Na ten koncert zapraszamy 18 czerwca o godz.
18.00. Bilety w cenie 10 zł
do nabycia w Impresariacie ośrodka.
Kurier Radzionkowski

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie lub na godzinę przed seansem w kasie

Różyczka

W

ramach cyklu
„czwartkowy seans” kino „Karolinka” zaprasza 17 czerwca
2010 o godz. 19.30 na projekcję najnowszego filmu
Jana Kidawy – Błońskiego.
Robert Więckiewicz, Magdalena Boczarska i Andrzej
Seweryn w niebezpiecznym
trójkącie miłosnym, czyli
„Różyczka”.
Znany pisarz (Andrzej Seweryn) przeżywa romans z dużo
młodszą od siebie, piękną
kobietą (Magdalena Boczarska). Wbrew wywołującej
oburzenie środowiska różnicy wieku, wykształcenia i pozycji, intelektualista poślubia
atrakcyjną „dziewczynę znikąd”. Zaślepiony uczuciem
nie podejrzewa, że ich kontrowersyjny związek może

nie być kwestią przypadku.
Nie wie, że jego partnerka
od dawna spotyka się po
kryjomu z innym mężczyzną
(Robert Więckiewicz), z którym łączy ją nie tylko silna
namiętność, ale i groźna intryga. Zaangażowana w niemoralny układ z agentem,

przekazuje mu informacje
mające służyć kompromitacji pisarza. Erotyczna fascynacja kochankiem stopniowo przeradza się w głębokie
uczucie, choć kobieta zdaje
sobie sprawę, że jest jedynie
narzędziem w zaplanowanej
akcji tajnych służb.

Opowieść
zainspirowana
prawdziwymi
wydarzeniami. Niebezpieczną gra
uczuć między cenionym pisarzem, jego piękną młodą
żoną oraz jej kochankiem,
rozgrywająca się w burzliwych latach 60-tych.

Artur i zemsta Maltazara Autor Widmo

K

ino „Karolinka” zaprasza 5 czerwca 2010, w sobotę o godz.
16. 00 na kontynuację przeboju kinowego „Artur i Minimki”. Fantastyczna animacja w reżyserii kultowego reżysera
Luca Bessona („Angel-A”, „Piąty element”, „Leon zawodowiec”).
Zbliża się koniec dziesiątej fazy księżyca i Artur przygotowuje się
do ponownych odwiedzin krainy Minimków, w tym swojej ukochanej Selenii. Nagle mały pająk podrzuca do ręki chłopca ziarenko ryżu z napisem S.O.S. Nie ma wątpliwości – najwyższy czas
udać się Minimkom na pomoc! Artur wyrusza w podróż do mikroskopijnego świata, ucieka przed wartownikami, stacza pojedynek za pojedynkiem z groźnymi szczurami, żabami i kosmatymi
pająkami. Kiedy przybywa do wioski Minimków, okazuje się, że
nikt z nich nie wzywał pomocy. Czyżby ktoś zastawił pułapkę na
małego bohatera? Niezwykle fantazyjny i bogaty świat Minimków
zyskał jeszcze bardziej na wizualnej atrakcyjności, dzięki nowym
technologiom i poświęceniu ekipy pracującej przy filmie. Mnóstwo nowych postaci i zakręconych bohaterów oraz bardzo dynamiczny ciąg wydarzeń zapewnią świetną zabawę całej rodzinie!
Kurier Radzionkowski

W

sobotę 5 czerwca 2010 o godz. 18.00 kino „Karolinka” zaprezentuje najnowszy film w reżyserii Romana
Polańskiego, czyli obraz pod tytułem „Autor Widmo”.
Były premier Wielkiej Brytanii Adam Lang zleca napisanie swoich wspomnień, za które ma otrzymać honorarium w wysokości 10 milionów dolarów, partyjnemu działaczowi Michaelowi
McArze. Przed zakończeniem pracy McAra ginie jednak w zagadkowych okolicznościach. Do dokończenia autobiografii Lang zatrudnia więc profesjonalnego „ghostwritera”. Ten, w trakcie prac
nad książką odkrywa sekrety, przez które znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu. Ktoś za wszelką cenę nie chce dopuścić do ujawnienia prawdy. Opowieść o zdradzie oraz o tym, że nikt i nic nie
jest tym, na co wygląda. Odkrywanie przeszłości niesie ze sobą
wielkie niebezpieczeństwo, a historię tworzą ci, którzy przeżyją.
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Uczciliśmy pamięć ofiar katastrofy

P

rawie 200 mieszkańców Radzionkowa uczestniczyło
w uroczystościach pogrzebowych Pary Prezydenckiej,
które odbyły się 18 kwietnia w Krakowie. Specjalny
Pociąg Żałobny zabrał mieszkańców naszego miasta ze stacji
Radzionków – Rojca.
Osoby, które chciały wyrazić współczucie i żal z powodu
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, mogły też wpisywać
się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w Urzędzie Miasta
w Radzionkowie. Księga została już przesłana do Kancelarii
Prezydenta RP. Dodajmy, że w trakcie trwania żałoby narodowej w naszym mieście flagi, przyozdobione kirem, opuszczone były do połowy masztu. Tak było m.in. na Placu Letochów, przy Pomniku Powstańców Śląskich.

Rycerze dla dzieci

Z

okazji Dnia Dziecka radzionkowski Simply Market
i Urząd Miasta przygotowali dla maluchów nie lada
atrakcję. W sobotę, 29 maja w godzinach od 11 do
17 na parkingu przy Markecie Simply (ul. Unii Europejskiej 4)
odbędzie się Dzień Rycerski. W programie m.in. obozowisko
rycerskie, stanowisko łucznicze, pasowanie na rycerza, nauka
szermierki, zabawy i inscenizacje historyczne. Festyn rycerski
z okazji Dnia Dziecka otworzy w tym roku obchody IV Dnia
Radzionkowa, które potrwają aż do 20 czerwca. Serdecznie
zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!

Targi Edukacji i Pracy

B

urmistrz Miasta Radzionków oraz pracownicy Filii
Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców
Pracy w Radzionkowie i Tarnowskich Górach zapraszają na organizowane w dniu 27 maja 2010 roku Targi Edukacji i Pracy.
Zachęcamy wszystkich poszukujących pracy do odwiedzania stanowisk firm oraz agencji, instytucji zajmujących się
pośrednictwem pracy i zapoznania się z ich ofertami pracy
zarówno w kraju, jak i za granicą. W targach wezmą udział
firmy prywatne, Młodzieżowe Biura Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, szkoły wyższe. W trakcie Targów Pracy każda zainteresowana osoba będzie mogła zasięgnąć porad u zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin.
Targi odbędą się w Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II 2, w godz. 10.00 – 13.00.
Serdecznie zapraszamy!
Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej chwili
dzielili ze mną smutek i żal,
okazali wiele życzliwości,
uczestniczyli we Mszy Św. i pogrzebie
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
mojego Ojca
składam serdeczne podziękowania
Rudolf Sobczyk
Sekretarz Miasta Radzionków
10

Nowa edycja – PEAD 2010

18

marca w Opatowicach odbyło się spotkanie inaugurujące nową edycję programu PAED 2010 – Pomocy dla
najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. W spotkaniu brali
udział: dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej ks. Rudolf Badura,
gospodarz spotkania ks. prałat Eugeniusz Bienek proboszcz parafii, która koordynuje rozdział towarów, pracownicy Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczących w tym programie, jak również Aniela
Jany, koordynator na powiat tarnogórski z ramienia Caritas Diecezji Gliwickiej. W całej Diecezji Gliwickiej Caritas rozprowadzi w tym roku ponad 225 ton dla około 30000 beneficjentów
(przewidziano 14 różnych rodzajów artykułów do rozdysponowania). Ilość, jaką otrzyma cały powiat tarnogórski w 2010 roku,
to około 30 ton. Asortyment tegorocznej akcji to mleko, mąka,
makaron, kasza, dania gotowe i inne. Warunkiem koniecznym
do otrzymania pomocy jest spełnienie wymogów formalnych
w postaci dochodu nieprzekraczającego 150% kwoty, o której
mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 715,50 zł dla
osoby samotnej lub 526,50 zł na członka rodziny. Uczestnicy
programu otrzymują karty zweryfikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie (można je już odbierać).
Pierwsze towary będą dostępne od 14 kwietnia. Uprawnieni
mogą je odebrać w każdą środę w pomieszczeniu przy Placu
Jana Pawła II 4 w Radzionkowie w godz. 16.00 – 18.00.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
informuje się, że wchodzą w życie zatwierdzone Uchwałą Nr
L/429/2010 Rady Miasta Radzionków taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą
obowiązywały od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r. w wysokości:
- cena za 1 m3 dostarczanej wody:
		
netto: 4,45 zł
		
brutto: 4,76 zł
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
		
netto: 3,90 zł
		
brutto: 4,17 zł
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie
zapotrzebowania na wodę w zł/m-c :
- podgrupa 1 3,99 zł netto 4,27 zł brutto
- podgrupa 2 8,92 zł netto 9,54 zł brutto
- podgrupa 3 57,91 zł netto 61,96 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
w zł/m-c:
		
2,75 zł netto
2,94 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c:
		
2,70 zł netto
2,89 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej w zł/m-c:
		
2,70 zł netto
2,89 zł brutto
Dyrektor
mgr inż. Stefan Bijak
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Kurier Radzionkowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Celne bramki

Szachowe zmagania

J

ak wielu jest w Radzionkowie miłośników gry w piłkę
nożną, można się przekonać przeglądając harmonogram
wykorzystania boiska na Księżej Górze. Amatorzy tej gry
wiedzą jak trudno „załapać się” na wolny termin. Niejednokrotnie grających można spotkać na księżogórskim boisku
po północy. Dlatego z myślą o nich 15 maja ruszyła długo
oczekiwana Radzionkowska Amatorska Liga Piłki Nożnej. Do
Ligi zostało zakwalifikowanych 8 drużyn: C2 Team, Sadowa,
Figaro Team, Prawie Galaktyczni, In Plus, IF-Zen Team, ZGK
oraz Marti-Bruk.
W rozgrywkach ligowych biorą udział osoby pełnoletnie,
które co najmniej od trzech lat nie są zgłoszone do rozgrywek
organizowanych przez PZPN (dotyczy to każdego szczebla
rozgrywek). Na boisku w każdą sobotę przez niemal 2 miesiące rywalizują ze sobą drużyny 7–osobowe (plus 3 zawodników rezerwowych). Zakończenie rozgrywek zaplanowane
jest na 26 czerwca. Wtedy po rozegraniu ostatniej kolejki
nastąpi podsumowanie ligi, wręczenie dyplomów, nagród
oraz wspólne grillowanie w nowo wybudowanej altanie
grillowej na terenie księżogórskiego kąpieliska. Dodajmy, że
rozgrywki Radzionkowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspierane są przez Urząd Miasta i odbywają się w ramach akcji
„Ludzie z pasją”.
Jednak to nie koniec atrakcji dla zapalonych piłkarzy.
22 maja po raz pierwszy zostanie rozegrany Nocny Turniej
Piłki Nożnej. Czteroosobowe drużyny będą toczyć boje na
dwóch małych boiskach księżogórskich od godz. 18 do późnych godzin nocnych (lub rannych). Maksymalnie do turnieju zostanie dopuszczonych 16 drużyn. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, a zainteresowanych Turniejem Nocnym
zapraszamy na www.mosir.radzionkow.pl

Zagraj w tenisa

N

a pięknie położone dwa korty w księżogórskim parku zapraszamy wszystkich miłośników tenisa. Grać
można całą dobę, ponieważ korty są oświetlone. Na
miejscu można również wypożyczyć rakiety do gry oraz piłeczki. Za godzinę gry w tenisa zapłacimy 10 zł (bez oświetlenia), a wypożyczenie rakiety to 3 zł. Wcześniej można dokonać rezerwacji telefonicznej pod nr. 784 64 02 59.
Chcących zmierzyć się w rywalizacji sportowej zapraszamy
sobotę, 29 maja do udziału w Turnieju Tenisa Ziemnego
„TENPAR”. Zapraszamy do niego pary tenisowe. Zawody
odbędą się w kategoriach miksty (pary mieszane) oraz deble
męskie. System rozgrywek zostanie dostosowany do ilości
zgłoszonych par. Zapisy przyjmowane są w siedzibie MOSiR
lub mailowo (mosir@cidernet.pl). Wpisowe wynosi 20 zł od
osoby.

Wiatr w żagle

Z

apraszamy do udziału w VIII Mistrzostwach Radzionkowa w Żeglarstwie, które odbędą się 19 czerwca. Zapisy
przyjmowane są w siedzibie MOSIR-u.

Kurier Radzionkowski

P

amięci wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, został zadedykowany II Szachowy
Turniej Miast. Podobnie jak w roku ubiegłym, Turniej
został rozegrany w urokliwych pomieszczeniach radzionkowskiego Muzeum Chleba. W zawodach wzięło udział
12 drużyn reprezentujących miejscowości z całego Śląska.
Wygrał zespół z Rybnika przed Chorzowem oraz Tarnowskimi Górami. Radzionków, który reprezentowało czterech
bardzo młodych uczestników zajął 5 miejsce.
Gratulacje dla wszystkich uczestników i już teraz zapraszamy na kolejny Turniej Miast w przyszłym roku.
Wyniki oraz fotorelacja z Turnieju znajdują się na stronie
www.mosir.radzionkow.pl

Gołębie loty

O

d wczesnych godzin rannych we wtorek, 8 czerwca już po raz trzeci radzionkowski MOSiR oraz hodowcy gołębi pocztowych z Radzionkowa i Rojcy
przeprowadzą Zawody w Lotach Gołębi Pocztowych. Zostaną na nie zaproszeni uczniowie z młodszych klas szkół
podstawowych. Każdy z nich wybierze swojego gołębia, który będzie brał udział w locie. Jednym z punktów zawodów
będzie również konkurs plastyczny związany z tą odmianą
ptaków.

Wspólne grillowanie

I

nformujemy, że na Księżej Górze istnieje możliwość wynajmowania nowo wybudowanej altanki grillowej. Rezerwację oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod tel.
784 64 03 85.

Celne oko

M

OSiR zaprasza w sobotę, 12 czerwca na II Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu. W tym roku będzie
nie tylko możliwość strzelania z broni pneumatycznej, ale również z łuku. Ponadto zostanie zorganizowane stanowisko paintballu. Zapisy przyjmowane będą na kąpielisku
Księża Góra w dniu zawodów od godz. 11. Udział w zawodach jest nieodpłatny.
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Sukces uczniów naszego
gimnazjum

9

kwietnia w Tarnowskich Górach odbył się Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Turniej ma charakter wieloetapowy. Celem
Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W wyniku
eliminacji szkolnych powstała trzyosobowa drużyna: Patryk
Purgoł klasa IIa, Szymon Buchacz klasa IIc, Szymon Surowiec klasa IIc, plus zawodnik rezerwowy: Dominika Kapica
klasa II d, reprezentująca naszą szkołę w turnieju w powiecie.
Nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, gdzie odpowiadali na pytania testowe przygotowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz bardzo dobrą techniką jazdy na rowerze, co przyczyniło się do zwycięstwa nad pozostałymi drużynami. Jako
zwycięzcy, będą reprezentować powiat tarnogórski na szczeblu wojewódzkim. Szkolni opiekunowie czuwający nad przygotowaniem uczniów do konkursu: mgr Janina Siwakowska
– część teoretyczna, mgr Jacek Nowak – część praktyczna.

Licealiści
w telewizji po raz drugi
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kwietnia już po raz drugi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie mieli okazję zobaczyć telewizję TVN „od kuchni”. Na dworcu
w Katowicach spotkaliśmy się o godzinie 4.40 rano, po czym
wyruszyliśmy w podróż pociągiem do Warszawy. Na miejscu
byliśmy po godzinie 9.00. Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy
spacerem po Krakowskim Przedmieściu w kierunku Starego
Miasta. Zatrzymaliśmy się przed Pałacem Prezydenckim oraz
Zamkiem Królewskim. Następnie udaliśmy się na rynek Starego Miasta. Byliśmy też na Placu Teatralnym i Placu Defilad, odwiedziliśmy również Królewskie Łazienki. Do siedziby
głównej TVN udaliśmy się o 14.00. Celem naszej wizyty była
chęć poznania pracy dziennikarzy i zwiedzenie wnętrza telewizji. Przed wejściem do budynku ITI przywitała nas znana
uczniom radzionkowskiego liceum pani Beata Tadla. Każdy
z uczestników musiał przejść kontrolę podobną do kontroli
lotniskowej, po czym rozpoczęliśmy wędrówkę po zakamarkach telewizji TVN. Mogliśmy zobaczyć między innymi studio główne, tak zwany „News Room”, gdzie trwał program
nadawany na żywo i studio 3D, które wywarło na wszystkich
chyba największe wrażenie. Mięliśmy okazję zobaczyć pracę
pani Anity Werner, która przygotowywała się do programu
„Fakty po faktach”. Nasza wizyta w telewizji zakończyła się
około godziny 15.00 następnie powróciliśmy do Centrum
Warszawy, gdzie zjedliśmy obiad. Nasz dzień w stolicy Polski zakończył się około godziny 19.00 kiedy to udaliśmy się
w podróż powrotną do Katowic. Zmęczeni, ale w dobrych
humorach około godziny 23.00 wróciliśmy do domu.
Kamil Otfinowski
kl. IIB LO w Radzionkowie

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się
widoczna na fotografii tablica pamiątkowa.

JEST NA
O
C

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 to fragment
krzyża przydrożnego przy Kościele WNP w Rojcy.
Nagrodę otrzymują: Paulina Dziembała oraz Szymon
Chrostowski. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
po odbiór nagrody do Urzędu Miasta Radzionków,
pok. nr 13.
Jednocześnie prosimy o podawanie imion
i nazwisk pod nadsyłanymi odpowiedziami.
12
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FOTOZAGADKA
Kurier Radzionkowski

Andrzej Sławik na bis

W

Muzeum Chleba w Radzionkowie 5 maja odbyło się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo –
wyborcze Związku Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej. W trakcie spotkania wybrano nowy zarząd. Prezesem
ZPAG na kolejną kadencję został Andrzej Sławik, mieszkaniec
Radzionkowa.
Związek Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej zrzesza aktualnie 33 przedsiębiorców, w tym pięciu z Radzionkowa. Od lat
Związek działa na rzecz rozwoju małych i średnich firm działających w naszym mieście, pomaga w pozyskiwaniu zewnętrznych
środków dla miasta, a także wspiera mieszkańców w poszukiwaniu pracy zarobkowej. Z inicjatywy Związku Radzionków
podpisał również niezwykle korzystną dla miasta umowę z firmą Siemens, która przynosi wiele wymiernych oszczędności
dla gminy i jej mieszkańców. Związek bierze też aktywny udział
w organizowanych w naszym mieście akcjach charytatywnych,
czy imprezach promujących ekologię, wspierając je finansowo.
Dodajmy, że obok Walnego Zgromadzenia w dniu 5 maja w Muzeum Chleba odbyło się też spotkanie z dr Jerzym Gorzelikiem,
historykiem sztuki, regionalistą i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział
30 osób, nie tylko z Radzionkowa, ale także z Nakła Śląskiego,
Orzecha i Świerklańca.
Jacek Kuśnierz
Związek Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej

Elisabethanki
– konkurs międzyszkolny

W

SP nr 2 odbyła się druga edycja konkursu międzyszkolnego „Elisabethanki”. Konkurs zawsze organizowany jest w dzień urodzin królowej Wielkiej
Brytanii Elżbiety II czyli 21 kwietnia. Celem konkursu było
zmotywowanie uczniów do zapoznania się z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych i sprawdzenie tej wiedzy
poprzez formę quizu. W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe z Radzionkowa: SP nr 2, SP nr 1, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 4 i Zespół Szkół Specjalnych.
(...) W finale znalazły się trzy drużyny. Nagrody były bardzo
cenne, między innymi słowniki, torby i czapki (...). Jury w składzie Iwona Atamaniuk, Dagmara Ćwik, Sandra Nowicka –
Nowak oraz Adam Staś wyłonili następujących zwycięzców:
W klasach czwartych pierwsze miejsce zajęli uczniowie
SP nr 2 Jan Kałuża, Robert Purgoł i Mateusz Szczotarz.
W konkurencji klas piątych pierwsze miejsce zdobyli uczniowie SP nr 2 Bartosz Cieśla, Kamil Krajnik i Arnold Wolszleger.
W klasach szóstych zwyciężyli Paulina Krupa, Dagmara Wysocka i Karolina Napieraj (SP nr 1).
Organizatorzy mają nadzieję że w przyszłym roku zawita jeszcze więcej miłośników języka angielskiego, a tegorocznym
uczestnikom gratulują i dziękują.
Sandra Nowicka–Nowak
Szkoła Podstawowa nr 2

Kurier Radzionkowski

Wolontariat
w Szkole Podstawowej nr 1

W

e 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do IV edycji
ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznego problemu, jakim jest przemoc szkolna. (...) W naszej szkole powstało
koło „Pomocna dłoń”, którego opiekunami są panie Joanna
Leciej i Grażyna Domańska.
W grudniu przystąpiliśmy do akcji „Tydzień Wolontariatu”
(...) W okresie przedświątecznym przeprowadziliśmy na terenie szkoły zbiórkę słodyczy, zabawek i przyborów szkolnych.
Z zebranych darów przygotowaliśmy paczki świąteczne, które
przekazano dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.
Część zabawek wzbogaciła także kącik zabaw w naszej szkolnej świetlicy, gdzie działa tzw. wolontariat świetlicowy (...).
W ramach spotkania integracyjnego przygotowaliśmy jasełka dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie. Włączyliśmy się też w akcję „Pomagamy zwierzętom ze schroniska”.
Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy, które przekazaliśmy na
rzecz schroniska „Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach. Wykonaliśmy również karmniki dla ptaków, które zostały zawieszone na terenie Księżej Góry. (...) W marcu członkowie szkolnego koła wolontariatu wraz z kółkiem teatralnym zorganizowali
spotkanie z dziećmi przebywającymi na leczeniu w Ośrodku
Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu (...) Kolejnym etapem naszych działań będzie przygotowanie ikon, które będziemy rozprowadzać wśród mieszkańców naszego miasta.
Uzyskany dochód przeznaczymy na dofinansowanie leczenia
naszego chorego kolegi. W wykonaniu ikon pomogą nam
zaprzyjaźnieni wolontariusze ze Szkolnego Koła „Caritas”
z ZSPG w Rojcy.
Ukoronowaniem naszych tegorocznych działań wolontaryjnych będą obchody Dnia Szkoły bez Przemocy, które odbędą
się 7 czerwca.
Bożena Łukawska
Dyrektor szkoły
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Informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2010 roku na LII sesji
Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr LII/435/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za
2009 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tego tytułu;
2.Uchwałę Nr LII/436/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.
3.Uchwałę Nr LII/437/2010 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Radzionków
na lata 2010 – 2013.
4.Uchwałę Nr LII/438/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu wolnych lokali użytkowych na
czas nieoznaczony w trybie przetargowym.
5.Uchwała Nr LII/439/2010 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy międzygminnej.
6.Uchwała Nr LII/440/2010 w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni oraz umieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Miasta
/-/ dr Gabriel Tobor
Uchwała Nr LII/435/2010
Rady Miasta Radzionków
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2009 r.
i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tego tytułu.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust.3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. –przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) na wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków
Rada Miasta Radzionków
uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2009 r. udziela się Burmistrzowi Miasta
Radzionków absolutorium z tego tytułu.
§ 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Radzionków

za

2009

r.

wymaga

opublikowania

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński
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Kurier Radzionkowski

Po prostu matura

Radośnie śpiewajmy Panu

ako tegoroczny maturzysta zadeklarowałem się
zdawać j. polski i matematykę na poziomie podstawowym oraz j. angielski
na poziomie podstawowym
oraz rozszerzonym. Zaczynając od j. polskiego, muszę
stwierdzić, że tematy zadań
były mi bliskie. Zarówno
czytanie ze zrozumieniem
dotyczące internetu jak
i wypracowanie nie sprawiły mi większego problemu.
Wybrałem pracę numer 2,
tj. dotyczącą reportażu
Hanny Krall „Zdążyć przed
Panem Bogiem”. Lekturę
omawialiśmy w ostatnim
czasie w szkole i zapewne to zadecydowało, że
nie zdecydowałem się na
„Świętoszka”. Wbrew często złym opiniom popieram
obowiązkową matematykę
na maturze. Poziom trudności oceniam na odpowiedni
dla każdego ucznia kończącego liceum ogólnokształcące lub technikum. Zadania
były przemyślanie dobrane
i sprawdzały podstawowy
zasób wiedzy ucznia. Język
angielski również nie należał do najtrudniejszych.
Po teście sprawdzającym
rozumienie ze słuchu roz-

uż po raz siódmy w Radzionkowie odbędzie się Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży. Organizatorami imprezy są Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach Filia
w Radzionkowie – Rojcy, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie – Rojcy.
Podczas Festiwalu zaprezentują się soliści, zespoły wokalne
i wokalno – instrumentalne, chóry oraz schole w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej do 13 lat i starszej powyżej
13 lat. Uczestnicy przygotują dwa wcześniej zgłoszone
utwory, których łączny czas nie może przekroczyć 8 min.
Komisja Artystyczna Festiwalu przyzna GRAND PRIX Festiwalu – nagrodę główną oraz nagrody za najwyższe miejsca
w każdej kategorii. Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu można przesyłać do 18 maja pocztą lub mailem na
adres Biura Festiwalu: PMDK Filia w Radzionkowie – Rojcy,
ul. Nałkowskiej 2, tel/fax 32 289-00-41
Przesłuchania konkursowe odbędą się 25 maja 2010 r.
w Centrum Kultury „Karolinka” przy Pl. Jana Pawła II w Radzionkowie. Ogłoszenie wyników i występy laureatów zaplanowane są w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Radzionkowie – Rojcy 13 czerwca 2010 r. (...).

J

wiązywałem czytanie ze
zrozumieniem, a następnie pisałem list, kolejno do
biura turystycznego oraz
zagranicznego kolegi. Poziom rozszerzony oceniam
równie pozytywnie, choć
sprawił mi więcej problemów. Nagrania audio były
zdecydowanie trudniejsze,
a czytanie ze zrozumieniem często sprawiało, że
tekst musiałem ponownie
przeczytać by zrozumieć
dokładnie, co autor miał na
myśli. Z trzech możliwych
tematów wypracowań (opis,
opowiadanie, rozprawka)
wybrałem
opowiadanie,
które często ćwiczyłem na
zajęciach w szkole. Podsumowując, jestem zadowolony z tegorocznych matur
pisemnych i z niecierpliwością czekam na części ustne.
Najbardziej jestem usatysfakcjonowany z matematyki
oraz j. angielskiego na poziomie podstawowym. Wyniki z obu tych egzaminów
są mi potrzebne na uczelnię
wyższą, na której zamierzam studiować.
Błażej Hadzik
Absolwent kl III
LO w Radziokowie

J

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 czerwca. 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 26 maja. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Sport

Juniorzy Ruchu w drodze po awans

D

rużyna
starszych
juniorów Ruchu Radzionków od lat dobija się do bram Śląskiej Ligi
Juniorów. Sezon 2009/2010
wreszcie przynieść może
realizację tych marzeń, a po
jego zakończeniu sympatyków klubu dumą napełniać
będą mogły nie tylko wyniki
pewnie kroczącej do pierwszej ligi drużyny seniorów,
czy też mającej szanse na
awans drużyny rezerw. Do
Kurier Radzionkowski

wiosennych meczów Okręgowej Ligi Juniorów podopieczni trenera Łukasz Sudera z roczników 1992/1993
przystąpili jako lider tabeli
po rundzie jesiennej. Na inaugurację otrzymali punkty
walkowerem, a zaraz potem
czekał ich najtrudniejszy
test. W ciągu kilku dni spotkania z najlepszymi w lidze
– najpierw u siebie z Górnikiem Zabrze MSPN, potem w Bytomiu z Polonią.

Juniorzy Ruchu wzmocnieni
trenującym z pierwszą drużyną bramkarzem Robertem Widawskim i członkiem drugoligowej drużyny,
powoływanym ostatnio na
konsultacje
reprezentacji
U-19 obrońcą Piotrem Józefiakiem w pierwszym
meczu poradzili sobie znakomicie, pokonując faworyta z Zabrza 3:0.
Ruch Radzionków – Górnik
Zabrze 3:0 (1:0)
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bramki: Józefiak, Michalik 2.
Skład: Widawski – Walczak,
Józefiak, Stalarczyk, Marczyk (W. Hajda) – Malok
(P. Hajda), Anczok, Skandy,
Stwora (Szołtysik) – Michalik
(Kandzia), Blacha (Michalak).
Trener: Suder.
Niestety w kolejnym meczu
z Polonią Bytom młodzi radzionkowianie ulegli rywalowi 0:3.
Dokończenie na str. 16
15

Sport

Nagrody dla sportowców
37

sportowców z Radzionkowa zostało 11 i
13 maja uhonorowanych przez
burmistrza Gabriela Tobora
wyróżnieniami. W czasie
spotkań w sali sesyjnej odebrali oni pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody pieniężne za osiągnięte
wysokie wyniki w sporcie
kwalifikowanym we współzawodnictwie
krajowym
i międzynarodowym. Spotkania były również okazją do rozmów na temat
rozwoju i promocji sportu
w naszym mieście. Nagrody

otrzymali: Dariusz Stawicki
(II miejsce podczas Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów), Wincenty Krawczyk
(III miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Polski
Seniorów w Judo), Paweł
Zagrodnik (I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieży w Judo), Kamil Orciuch
(III miejsce w Mistrzostwach
Polski Jodo) oraz Anna Moś
(I miejsce w jeździe figurowej podczas Mistrzostw
Polski za wyciągiem linowym w narciarstwie wodnym). Nagrody otrzymało

Jeździecki festyn

Z

awody w ujeżdżeniu,
skoki przez przeszkody,
wyścigi konne dzieci na
kucykach, a także ciekawe występy artystyczne, to atrakcje,
które czekały na publiczność
w dniach 30 kwietnia – 2 maja
w radzionkowskim Klubie Jeździeckim „Lider”. Okazją do
spotkania i przeżywania sportowych emocji był, odbywający się już po raz trzeci, finał
Międzynarodowych Zawodów
Jeździeckich w Ujeżdżeniu.
Turniej, który w tym roku po
raz pierwszy miał rangę mię16

dzynarodową, rozegrany został
w czterech kategoriach: pony,
juniorzy, mała runda i duża runda. W szranki stanęli zawodnicy
z Polski, Czech, Austrii i Holandii. Pierwsze dwa dni wypełniły
programy obowiązkowe. Finały
odbyły się w niedzielę, 2 maja.
Wzięło w nich udział po 8 najlepszych zawodników z każdej
kategorii. Swoje umiejętności
zaprezentowali w programach
dowolnych do muzyki ułożonej specjalnie dla zawodnika
i konia. Na zwycięzców obok
pucharów czekały nagrody

także 14 siatkarek z Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sokół Rojca” odebrało nagrody za awans
do III ligi śląskiej w sezonie
2009/2010. A są to: Marzena Czeladzka, Agata
Tomczyk, Sandra Wicik,
Paulina Szybiak, Magdalena Potempa, Karolina Orłowska, Agata Zjeżdżałka,
Jolanta Skorupa, Katarzyna Toman, Magdalena Logiewa, Joanna Krzykowska,
Agnieszka Adamek, Aleksandra Gałęziok i Katarzyna Horzela.

13 maja za awans do rozgrywek szczebla centralnego II ligi piłkarskiej nagrody
odebrali członkowie Klubu
Sportowego „Ruch” Radzionków: Dawid Domański,
Piotr Adamek, Marcin Dziewulski, Paweł Giel, Piotr
Giel, Sebastian Gielza, Dawid Hajda, Jacek Jankowski,
Adam Kompała, Marcin Kowalski, Piotr Mazur, Adrian
Mielec, Tomasz Stranc, Marek Suker, Tomasz Rzepka,
Marcin Trzcionka, Michał
Zioło, Marcin Żmuda.
(ab)

pieniężne o łącznej wartości
15.000 euro. W turnieju nie
mogło zabraknąć i najlepszego
zawodnika radzionkowskiego
Klubu „Lider” Mateusza Cichonia, który w kategorii juniorów
zaprezentował się na dwóch
koniach Furst Donnerhall i Prosario II. Natomiast w konkursach młodych jeźdźców nasz
zawodnik zdecydował się na
występ na koniu Candle Light.
Oprócz sportowych emocji na
publiczność czekały też i inne
atrakcje, m.in. występ artystów
Zespołu Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”, pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy
Śląskiej Szkoły Tańca Towarzyskiego i pokazy kolarstwa
górskiego. Z roku na rok zawody w Radzionkowie cieszą się
coraz większą popularnością.
Tegoroczne finałowe zmagania, mimo niesprzyjającej aury,
oglądało blisko 2000 widzów!
Zawody zostały wsparte przez
Urząd Miasta Radzionków.
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Dokończenie ze str. 15

Warto jednak zauważyć, że
Polonia i Ruch mają na swoim koncie tę samą liczbę
zgromadzonych punktów,
ale ci pierwsi rozegrali o jeden mecz więcej, a do tego
przed tymi drużynami jeszcze rewanż na stadionie Ruchu w Bytomiu – Stroszku.
Aktualna tabela Okręgowej Ligi Juniorów:
1. Polonia Bytom 28
2. Ruch Radzionków 28
3. Energetyk ROW Rybnik 25
4. Górnik Zabrze MSPN 25
5. MKS Zaborze 24
6. Rozwój Katowice 23
7. GKS Katowice 16
8. Silesia Miechowice 10
9. Gwarek Tarnowskie
Góry 9
10. Śląsk Świętochłowice 7
11. Grunwald Ruda Śląska 3
Kurier Radzionkowski

