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Nasza
gmina
wyróżniona

J

uż po raz drugi nasze
miasto wzięło udział
w konkursie „Aktywna
Gmina”, organizowanym
przez Fundację Aktywni.
W tym roku Radzionków
otrzymał wyróżnienie oraz
nagrodę specjalną w postaci kuponu na bezpłatny
kurs instruktora Gymstick.
Wręczenie nagród nastąpiło 31 maja w Przemyślu
podczas „Mistrzostw Województwa Podkarpackiego – Family Cup 2009”
w kolarstwie górskim.
Głównym celem konkursu „Aktywna Gmina”
jest wyłonienie regionów
i gmin szczególnie dbających o popularyzowanie
sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia na swoim terenie. Pod uwagę
brane są wszystkie imprezy sportowo – rekreacyjne, w których organizację aktywnie włączają
się gminy uczestniczące
w konkursie.
Oceniane są także zaplanowane, rozpoczęte
i realizowane inwestycje
sportowe. W tym roku
odbyła się już czwarta
edycja. Przypomnijmy, że
pierwsze wyróżnienie Radzionków zdobył w 2008
roku podczas trzeciej
edycji konkursu.
Dokończenie na str. 2

Dotacja dla Księżej Góry

R

adzionków pozyskał środki w wysokości
2 milionów złotych na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 2 mln 432 tys., z czego prawie
2 mln pochodzić będzie ze środków unijnych.
Celem projektu jest wybudowanie jednego otwartego obiektu sportowego w postaci ponad 2,5 km
ogólnodostępnych wielofunkcyjnych sieci ścieżek
przeznaczonych do aktywnego spędzania wolnego czasu (m.in. jazda na rowerze, biegi rekreacyjne,

jazda na rolkach czy nordic walking) w kompleksie
rekreacyjno – sportowym, jakim jest teren Księżej
Góry. Planuje się oświetlenie ścieżek i utworzenie
pięciu miejsc rekreacyjno – postojowych. Zostanie
również zakupiony sprzęt do ćwiczeń, w tym do
ćwiczeń siłowych, miejsc do gry w szachy (szachownice) oraz ławek, które będą zlokalizowane
zarówno w miejscach postojowych, jak i wzdłuż
ścieżek. Łącznie będzie to około 170 urządzeń
różnego typu. Wykonanie ścieżek rekreacyjno
– sportowych stanowić będzie część koncepcji zagospodarowania terenu parku na Księżej Górze.
Więcej na str. 3
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Konkurs rzeźby z piasku
Kurier Radzionkowski

akacje wielu z nas kojarzą się z wypoczynkiem nad morzem.
I chociaż mieszkając kilkaset kilometrów od Bałtyku mieszkańcy naszego miasta nie mają dostępu do morskich plaż,
to i tak mieli niepowtarzalną okazję, by 15 lipca wspólnie świętować
„Dzień Morza”. Pretekstem do jego zorganizowania była kolejna rocznica
zwodowania statku m/s Radzionków, które miało miejsce 15 lipca 1972
roku.
Radzionkowskie obchody „Dnia Morza” rozpoczęły się konkursem budowania
rzeźb z piasku. Na terenie Kąpieliska Miejskiego na Księżej Górze prawie setka dzieci, z pomocą rodziców i dziadków, budowała wymyślne rzeźby. Jury,
w skład którego weszli przedstawiciele lokalnych mediów, miało niezwykle
trudne zadanie wyłonienia zwycięzcy. Po długich naradach pierwsze miejsce
zdobyła grupka dziewcząt, która wykonała rzeźby krokodyli.
Więcej na str. 3
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Rozmowa z Adamem Kompałą, kapitanem drużyny Ruchu Radzionków

Chcemy awansować

— Ruch Radzionków zainaugurował już rozgrywki na
szczeblu drugoligowym. Jak
wyglądały przygotowania do
nowego sezonu?
— Przygotowania były krótkie,
trwały zaledwie miesiąc, ale
były bardzo intensywne. Wynikało to z tego, że późno zakończyliśmy sezon. Graliśmy jeszcze mecze w ramach Pucharu
Polski i Pucharu Starosty.
— Jaką taktykę przygotowała
drużyna pod okiem trenera?
— Od taktyki na boisku jest
trener. Sądzę, że nadal będziemy grać, tak jak graliśmy do
tej pory. Do zespołu dołączyło paru nowych zawodników,
więc pewnie w ustawieniach
zagramy trochę inaczej. Trener
jednak tak dopasował nowych
graczy, by wkomponowali się
do koncepcji gry. Na pewno
będziemy chcieli jak najdłużej utrzymywać się przy piłce.
Postaramy się też, by to nasza
drużyna prowadziła grę na bo-

Nasza gmina...

Dokończenie ze str.1
Nagrodą specjalną był wtedy kurs instruktorów Nordic
Walking i Gymstick dla czterech nauczycieli wychowania
fizycznego.
Warto dodać, że podstawowym
zadaniem fundacji, która swoją
działalność rozpoczęła w 1993
roku, jest wspieranie i propagowanie zdrowego stylu życia.
Realizowane jest to poprzez
promowanie sportu, rekreacji
i aktywności ruchowej, szczególnie wśród osób, które nie
miały takich możliwości (dzieci,
osoby starsze, niepełnosprawni,
otyli itp.). Fundacja popularyzuje także najnowsze i mało znane w Polsce formy aktywności
ruchowej, takie jak Gymstick,
Nordic Walking.


isku, narzucając tym samym
nasz styl gry przeciwnikom.
— Wspomniał pan o nowych
zawodnikach w drużynie. Czy
pozyskani piłkarze wzmocnią
zespół?
— Zdecydowanie tak. Wśród
nowych graczy są Jacek Wiśniewski oraz Piotr Gierczak,
którzy są bardzo doświadczonymi zawodnikami. Grali zarówno w lidze, jak i w I lidze,
tak więc na koncie mają sporą
ilość występów w rozgrywkach
najwyższej klasy. Wzmocni
nas również bramkarz Seweryn Kiełpin, który przyszedł
do nas z Polonii Bytom. Pamiętam go jeszcze jako juniora
z Górnika Zabrze, gdzie już
wtedy pokazał swoje umiejętności. Do drużyny dołączyli
też Damian Kaciczak, grający
na pozycji lewego obrońcy
i Damian Bober. Tych dwóch
zawodników akurat nie znam,
ale skoro zostali ściągnięci do
klubu, to znaczy, że mają spore możliwości i na pewno będą
wartościowymi zawodnikami.
Nasz zespół nowych piłkarzy
przyjął bardzo dobrze. Panuje
u nas bardzo dobra atmosfera.
Nie było żadnych problemów
z aklimatyzacją.
— Jak pan ocenia swoją formę
i kolegów?
— Na ocenę formy jest jeszcze
za wcześnie. Pierwszy mecz

w rozgrywkach drugiej ligi zagraliśmy bardzo dobrze, wygrywając z Lechią Zielona Góra.
Niemniej jednak o formie można coś powiedzieć dopiero po
kilku rozegranych meczach.
Wszystko bowiem weryfikuje
boisko i mecz mistrzowski.
— Co jest mocną stroną waszej drużyny, a jakie elementy
wymagają jeszcze poprawy?
— Mocną stroną są na pewno
nasze umiejętności piłkarskie,
nad którymi cały czas pracujemy. Zaletą jest też to, że jesteśmy bardzo zgraną drużyną.
Każdy z nas wie, jakie jest jego
zadanie na boisku. Natomiast
popracować musimy nad tym,
by wyeliminować jak najwięcej błędów indywidualnych.
Wiadomo, że w każdej drużynie się pojawiają, ale chodzi
o to, by było ich jak najmniej.
Sądzę, że jeśli nadal na treningach będziemy pracować tak
jak dotychczas, to one z czasem znikną.
— Prezes klubu Tomasz Baran zapowiedział, że waszym
celem będzie wywalczenie
awansu do pierwszej ligi.
Pana zdaniem będzie łatwo
o awans?
— Wiadomo, że każdy z nas
chciałby awansować. Na pewno będzie trudniej niż w trzeciej lidze. Jest kilku mocnych
rywali, jednak nie boimy się

Zacieśnienie współpracy

O

d wielu lat nasze miasto finansowo wspiera
Klub Sportowy Ruch
Radzionków. Efektem tak prowadzonej polityki wspierania
rozwoju sportu i piłki nożnej
jest m.in. podpisana 29 sierpnia przez Burmistrza Miasta

Radzionków, Gabriela Tobora i prezesa Ruchu Radzionków, Tomasza Barana umowa
o współpracy miasta z klubem.
W ramach współpracy zawodnicy Ruchu występować będą
w strojach sportowych, na których zostało umieszczone logo
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naszych przeciwników. Będziemy robić wszystko, by Ruchowi udało się awansować.
Wszystko tak naprawdę zależy
od gry na boisku.
— Które z drużyn mogą być
dla was zagrożeniem?
— Z tego co czytam w gazetach oraz po wypowiedziach
trenerów wnioskuję, że mocną
drużyną jest Górnik Polkowice, który ma bardzo dobry zespół. Trudnym przeciwnikiem
będzie też Zawisza Bydgoszcz,
czy Raków Częstochowa. Tak
naprawdę żadnego z zespołów
nie będziemy lekceważyć, ale
też żadnej drużyny nie możemy się obawiać.
— Niedawno została podpisana umowa między miastem
Radzionków a klubem, czy
pomoc finansowa ze strony
miasta jest dla zawodników
odczuwalna?
— Z tego co wiem, w tym roku
klub otrzymał ok. 300.000 zł.
Miasto funduje między innymi
stypendia sportowe i dzięki
takiemu poczuciu bezpieczeństwa finansowego my możemy
skupić się na graniu. A poza
tym mamy zaszczyt reprezentować miasto, grając z herbem
Radzionkowa na piersi.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

miasta. Logo pojawiło się również na karnetach klubowych,
banerach i wiatach umieszczonych na stadionie oraz wraz
z herbem miasta na tablicy medialnej na stadionie klubu.
Podczas spotkania prezes Ruchu
wyraził też nadzieję, że zwieńczeniem współpracy będzie
budowa nowego stadionu. Przy
uroczystym podpisaniu umowy
obecni byli także: wiceprezes
klubu, Andrzej Urzędniczok,
zastępca burmistrza, Krzysztof
Kula oraz trener radzionkowskiej drużyny, Rafał Górak.
Pieniądze przekazane klubowi
zostaną wykorzystane głównie
na szkolenie dzieci i młodzieży,
stypendia dla zawodników oraz
na działalność promocyjną miasta za pośrednictwem klubu.
(ŁK)
Kurier Radzionkowski
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Dokończenie ze str.1

Wernisaż „Wraki Bałtyku”

Koncert zespołu „Pchnąć w tę łódź jeża”

Drugie miejsce natomiast zajęli chłopcy, którzy wybudowali bajeczny zamek.
Na podium znalazł się jeszcze
Marcin Sobala wraz ze swoim
ojcem Danielem. Stworzyli oni piaskowy samochód
z przyczepą. Na zakończenie
każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę. Z kolei
w Miejskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce akcja
„Morskie opowieści”. Dla
najmłodszych pracownicy biblioteki przygotowali głośne
czytanie bajek i opowiadań
oraz konkurs rysunkowy „Barwy morza”.
Wernisaż wystawy podwodnych zdjęć autorstwa Jacka
Madejskiego zatytułowanej
„Wraki Bałtyku”, połączony z prelekcją artysty, był
kolejnym punktem obchodów „Dnia Morza”. Podczas
swojego wystąpienia artysta
opowiadał o specyfice pracy
płetwonurka oraz przedstawił
publiczności historię wybranych wraków, które spoczywają na dnie Bałtyku w okolicy Zatoki Gdańskiej. Wśród
kilkunastu zatopionych statków udostępnionych do nur-

kowania są m.in. trałowiec
O.R.P. Delfin, ścigacz okrętów
O.R.P. Groźny, okręt podwodny O.R.P. Ślązak czy kontrtorpedowiec O.R.P. Wicher.
Punktem kulminacyjnym morskiego święta było spotkanie
mieszkańców naszego miasta
z matką chrzestną statku m/s
Radzionków – Emilią Bacią
oraz członkiem pierwszej załogi Janem Wieczorkiem. Burmistrz Gabriel Tobor, witając
szacownych gości podkreślał,
że statek m/s Radzionków był
ambasadorem naszego miasta, w czasie gdy Radzionków
utracił prawa miejskie w 1975
roku. Pani Emilia Bacia opowiadała o chrzcie statku oraz
o swoich trzech rejsach, które odbyła „naszym” okrętem.
Warto dodać, że pani Emilia
należy również do elitarnego Klubu Matek Chrzestnych
Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego. Z kolei Jan
Wieczorek, który na okręcie m/s Radzionków pełnił
funkcję bosmana, opowiadał
o codziennej rzeczywistości
marynarza i swoich morskich
przygodach.
Przypomnijmy, że statek m/s

Spotkanie z matką chrzestna statku oraz członkiem załogi
Kurier Radzionkowski

Konkurs rzeźby z piasku

„Morskie opowieści” głośne czytanie bajek
Radzionków pływał głównie
na Morzu Śródziemnym. Miał
prawie 124 metry długości
i 17 metrów szerokości oraz
rozwijał prędkość 16 węzłów.
Załoga okrętu liczyła łącznie

33 osoby. Morski wieczór zakończył koncert piosenki żeglarskiej w wykonaniu zespołu szantowego „Pchnąć w tę
łódź jeża”.
(ŁK)

Dotacja dla Księżej Góry
Dokończenie ze str.1
Inwestycja będzie częściowo przebiegała po śladzie istniejących
ścieżek pieszo – jezdnych, które posiadają nawierzchnię asfaltową.
Po zrealizowaniu inwestycji przez Urząd Miasta planowane jest
wykorzystywanie ścieżek na szeroką skalę. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji organizować będzie tam m.in. zawody w biegach czy
chodzie sportowym. W okresie zimowym ścieżki staną się również
terenem biegów narciarskich.
— Głównym celem projektu jest poprawa warunków aktywnego
spędzania wolnego czasu, a tym samym poprawa stanu zdrowia
mieszkańców regionu. Będzie to jedyny taki obiekt w okolicy, łączący możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków, teren, na którym powstaną ścieżki, usytuowany jest w strefie
pozwalającej na lokalizację obiektów usługowych związanych
z zielenią parków miejskich oraz parkingów — mówi zastępca burmistrza Krzysztof Kula, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji.
Koniec realizacji inwestycji przewidziany jest na wrzesień 2010 roku.
(ab)
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Nowa ulica Artura

Będą boiska

Pierwsza śląska „schetynówka” oddana do użytku

Oficjalne przekazanie terenu pod boiska

16

lipca w Radzionkowie odbyło się
uroczyste otwarcie ulicy Artura, pierwszej
w woj. śląskim inwestycji
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011 (tzw.
„schetynówki”). W uroczystości wzięli udział m. in.
Wojewoda Śląski, Zygmunt
Łukaszczyk oraz Burmistrz
Miasta Radzionków, Gabriel Tobor. Do przecięcia
wstęgi, obok przedstawicieli władz, została zaproszona
jedna z mieszkanek ulicy
Artura – pierwszej śląskiej
„schetynówki”.
Przebudowa drogi była
możliwa dzięki dotacji
w kwocie 641,146 tys. zł,
a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.282.293,35 zł.
Drugą połowę gmina pokryła ze środków własnych. Zakres robót, które rozpoczęły
się z początkiem kwietnia,
objął dwa odcinki. Odcinek
I ulicy (wzdłuż torów kolejowych) od ul. Nieznanego

Żołnierza do ul. Bezpiecznej (dł. 230 m) oraz odcinek II od ul. Nałkowskiej do
ul. Bezpiecznej (dł. 385 m).
W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni, wykonano nową podbudowę, chodniki i zieleńce,
jak również oznakowania
pionowe i poziome. Został
także wykonany kanał deszczowy wraz ze studniami
rewizyjnymi. Dodatkowo
gmina wykonuje przebudowę chodników oraz budowę parkingów wzdłuż
drogi. Ta inwestycja kosztować będzie gminę około
470 tys. zł.
— Dzięki inwestycji poprawił się standard drogi,
dojazd do zakładów przemysłowych i do ogródków
działkowych, a także wzrośnie bezpieczeństwo pieszych. Ulica zyska nowy,
estetyczny wygląd — mówi
Marcin Szczygieł, naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
(ab)

Miejsca dla niepełnosprawnych

N

a prośbę osób korzystających z Ośrodka
Rehabilitacyjnego przy Placu Jana Pawła II w Radzionkowie, zostały wydzielone
miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Prosimy
o niezajmowanie tych miejsc
przez inne osoby.


N

a początku lipca nastąpiło przekazanie placu budowy
pod budowę boisk przy Zespole Szkół Podstawowo –
Gimnazjalnych w Rojcy. Boiska powstaną w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, zakładającego budowę
ogólnodostępnych i bezpłatnych boisk sportowych w każdej
gminie na terenie naszego kraju. Koszt budowy radzionkowskiego kompleksu wyniesie około 996 tys. zł, z czego część
pochodzić będzie z budżetów Skarbu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pozostałą kwotę wygospodaruje gmina Radzionków ze środków własnych.
— Projekt jest realizowany głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, by mogły uprawiać sport w bezpiecznych warunkach.
W Radzionkowie, w ramach programu Orlik zostanie wybudowane jedno boisko ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną
i jedno boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
oraz zaplecze szatniowo – techniczne. Boiska będą oświetlone, co zapewni korzystanie z nich po zmierzchu. Planujemy,
że całość prac budowlanych zostanie zakończona przed miesiącami zimowymi — wyjaśnia zastępca burmistrza Krzysztof Kula.
(ab)

Remonty w szkołach

W

akacje to okres, w którym w radzionkowskich przedszkolach i szkołach, jak co roku, przeprowadzane są
konieczne remonty. W przedszkolach nr 2 i 4 remontowane będą piece centralnego ogrzewania, a w Szkole Podstawowej nr 2 nastąpi wymiana kafelków na jednym piętrze. Wymiana instalacji przeciwpożarowej czeka Szkołę Podstawową
nr 1, opracowywana jest również dokumentacja projektowa na
przebudowę kuchni w przedszkolach nr 3 i 4, aby dostosować
je do wymogów sanepidu. Z „większych” zadań, które będzie
realizować gmina w zakresie oświaty, można wymienić przygotowania do budowy nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy ulicy Knosały.
— Jest już wykonana dokumentacja projektowa i uzyskaliśmy
pozwolenie na budowę sali gimnastycznej. Są czynione starania,
aby pozyskać na ten cel środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach rozwoju regionalnej bazy sportowej. Resztę pokryje gmina. W najbliższym czasie przygotowany
będzie przetarg, aby wyłonić wykonawcę robót. Jeżeli wszystko
potoczy się zgodnie z planem, to roboty zakończą się jesienią
przyszłego roku — informuje Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
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Kurier Radzionkowski

Organizacje pozarządowe
w Remizie

P

odczas czerwcowej sesji
Rady Miasta radni naszej
gminy podjęli decyzję
o przekazaniu budynku przy
ulicy św. Wojciecha Centrum
Kultury „Karolinka”. Przypomnijmy, że w budynku tym
przez lata znajdowała się siedziba Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Do 30 czerwca RTSK
zgodnie z umową nieodpłatnie
użytkowało pomieszczenia remizy. Obecnie jednak decyzją
radnych budynek ma być prowadzony przez CK Karolinka,
a z jego pomieszczeń mają
korzystać organizacje pozarządowe działające w naszym
mieście.
— RTSK przyczyniło się do

zachowania Remizy, ale też
przez 10 lat nieodpłatnie z niej
korzystało, pobierając również
czynsz. Przekazanie Remizy do
CK „Karolinka” po wygaśnięciu umowy, moim zdaniem,
jest i racjonalne i sprawiedliwe
— podsumowuje decyzję Rady
burmistrz Gabriel Tobor.
Zgodnie z założeniami, w „Remizie” ma powstać Centrum
Organizacji Pozarządowych.
Radni podjęli także uchwałę
o rozszerzeniu zapisu statutu
CK „Karolinka”, dodając zapis o współdziałaniu centrum
z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku
publicznego.
(ŁK)

KOMUNIKAT
Przypominamy, że od 1 kwietnia 2008 r. obowiązują nowe
dowody osobiste, a skutkiem niedopełnienia obowiązku wymiany dowodu książeczkowego jest jego unieważnienie.
Osoby będące obywatelami Polski i przebywający na stałe
w Polsce są zobowiązane posiadać dowód osobisty (Dz. U.
z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
Osoby pozostające bez ważnego dowodu osobistego,
a przebywające czasowo za granicą, powinny wystąpić
o wymianę książeczkowego dowodu, natomiast osoby
przebywające stale za granicą i będący obywatelami RP
mają prawo posiadania ważnego dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie nowego dowodu składa się osobiście
w Urzędzie Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 pok. nr 7 parter, dołączając do niego dwie aktualne fotografie (lewy profil z odsłoniętym uchem) stary
(książeczkowy) dowód, opłatę w wysokości 30 zł w kasie
Urzędu (pok. nr 1 parter).
Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są
upoważnione do pośrednictwa w sprawach wydawania
dowodów osobistych.

Kurier Radzionkowski

Wakacje w mieście

W

tym roku dla dzieci i młodzieży przygotowano bogatą ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych i świetlicowych w ramach Akcji Lato 2009 organizowanej przez Radzionków. Gra w tenisa stołowego, siatkówkę
plażową czy zawody w podbijaniu piłki głową to tylko niektóre ogólnodostępne i bezpłatne zajęcia, jakie nasza gmina
przygotowała na lato.
Za nami niezwykle udane tygodnie, ale to nie koniec wakacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej zabawy. Przypominamy, że podczas wakacji, na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji na Księżej Górze można korzystać
z trzech basenów kąpielowych, sztucznego lodowiska, boiska
do piłki nożnej, dwóch boisk do siatkówki plażowej, kortu tenisowego, dwóch boisk do buli, placu zabaw oraz z trampoliny
do skakania. Podczas wakacji zarówno dzieci jak i młodzież
mogą wziąć udział w Wakacyjnej Lidze Tenisa Stołowego
o puchar „Karolinki”, która odbywa się w każdy poniedziałek
o godz. 11.00. Natomiast 13 i 20 sierpnia o godzinie 9.00 oraz
17 i 24 sierpnia o godzinie 8.00 odbędą się warsztaty komputerowe dla seniorów w ramach akcji „Komputer 50+”. Zajęcia
odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ponadto CK
„Karolinka” zaprasza na seanse filmowe („Król Maciuś I” – 13
sierpnia, godz. 11.00 oraz „High School Musical 3 – Ostatnia
klasa” – 31 sierpnia, godz. 11.00), wszystkich zainteresowanych tańcem zapraszamy w każdy piątek o godz. 19.00 na
Letnią Akademię Salsy.
To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie proponują organizatorzy Akcji Lato. W sierpniu MOSiR przygotował równie
wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, co w lipcu. Wśród nich:
Turniej ringo (12 sierpnia, godz. 11.00), Waterball – dmuchana kula na wodzie (14 sierpnia), Mistrzostwa Radzionkowa
w Bule (16 sierpnia, godz. 16.00), turniej Darta (19 sierpnia,
godz. 14.00). MOSiR w swoim bogatym programie zaplanował także mecz trenerzy – zawodnicy Ruchu Radzionków,
który odbędzie się 22 sierpnia o godz. 11.00.
Z kolei dla dzieci w wieku 6 – 13 z terenu Radzionkowa, zorganizowano półkolonie, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Pierwszy turnus trwał od
29 czerwca do 10 lipca, natomiast kolejny od 3 do 14 sierpnia. Na program półkolonii składają się wycieczki, wyjścia na
basen a także zajęcia świetlicowe. Zajęcia półkolonijne mają
miejsce codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 15.00.
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Gminne Centrum Informacji

Nasz motyl

minne Centrum Informacji jest to jednostka
działająca w strukturach Urzędu Miasta w Radzionkowie. Powstała w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej
Absolwentów
„Pierwsza Praca”. Jej głównym celem jest aktywizacja
mieszkańców poprzez zapewnienie im łatwego dostępu do
wszechstronnej wiedzy i informacji na temat lokalnego,
regionalnego i krajowego rynku pracy. Centrum ma na celu
zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego
doświadczenia zawodowego,
dlatego ściśle współpracuje
z Młodzieżowym Biurem Pracy, jak i Powiatowym Urzędem Pracy. Odwiedzając GCI
można uzyskać informacje
przydatne dla osób bezrobotnych, przedsiębiorców, studentów, uczniów i emerytów,
a dotyczące rynku pracy, nauki, prowadzenia działalności
gospodarczej, itp. Ponadto
raz w miesiącu w Gminnym
Centrum Informacji dyżuruje prawnik, który za darmo
udziela porad i wskazówek zainteresowanym bezrobotnym.
5 czerwca Gminne Centrum
Informacji wraz z Młodzieżowym Biurem Pracy zorganizowało Targi Pracy poszerzone
w tym roku również o Targi
Edukacyjne. Wiele sąsiednich
urzędów pracy, młodzieżowych biur czy radzionkowskich pracodawców proponowało i udzielało pomocy oraz
porad w pozyskaniu pracy.
Na stoiskach edukacyjnych
prezentowały się uczelnie
wyższe naszego województwa. Oferty znajdujące się na
tegorocznych targach skierowane były przede wszystkim
do młodych ludzi poszukujących możliwości odbycia
stażu, prac interwencyjnych
czy robót publicznych. Pracownicy młodzieżowych biur
pracy czy urzędów pracy wyjaśniali cierpliwie młodzieży
co i gdzie należy załatwić,
aby skorzystać z możliwości
zatrudnienia.
29 lipca Gminne Centrum Informacji oraz Młodzieżowe
Biuro Pracy zaprosiły radzionkowskich przedsiębiorców na
bezpłatne szkolenie informa-

oraz częściej na różnego
rodzaju materiałach informujących o miejskich
przedsięwzięciach pojawia się
logo Radzionkowa – zaprojektowane przez dr. Tomasza Kipkę
kolorowy motyl w kształcie litery „R” – jak Radzionków. Wizerunek radzionkowskiego motyla
można zauważyć na materiałach
z Urzędu Miasta, CK „Karolinka”, MOSiRu i innych miejskich
jednostek organizacyjnych.
— Nasze logo z założenia ma
być znakiem rozpoznawczym
przedsięwzięć, w których udział
ma gmina Radzionków. Dlatego
zamieszczamy je zarówno na
gadżetach promocyjnych, jak
i na materiałach informujących
o wydarzeniach sportowych czy
kulturalnych. Zależy nam, by
logo było powszechnie rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzące się z ciężko wypracowaną
marką i wysokim poziomem imprez — mówi Jarosław Wroński, kierownik Referatu Promocji
Kultury i Sportu.

G



cyjne dotyczące możliwości
pozyskania Funduszy Unijnych
na dofinansowanie inwestycji
w przedsiębiorstwach. Szkolenie miało przede wszystkim
na celu przybliżenie przedsiębiorcom zasad i możliwości
aplikowania o dotacje unijne.
Do wydatków kwalifikowanych na projekty inwestycyjne
zaliczyć można między innymi: prace przygotowawcze,
czyli np. przygotowanie dokumentacji projektowej wraz
z koniecznymi ekspertyzami,
prace związane z robotami budowlanymi, czyli przygotowanie terenu, prace geodezyjne,
montażowe, ziemne, zakup
sprzętu i wyposażenia oraz
instalacji czy promocja projektu. Wartość projektu oraz
dofinansowania ustalona została na następującym poziomie: mikroprzedsiębiorstwa
– maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych – 200 tys. zł, dla małych
i średnich przedsiębiorstw
– maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych – 750 tys. zł. Planowany
termin składania wniosków to
przełom sierpnia i września.
Tak więc udział w tego typu
szkoleniu być może ułatwi

naszym przedsiębiorcom pozyskanie funduszy unijnych.
Ponadto na wrzesień i październik Gminne Centrum Informacji oraz Młodzieżowe
Biuro Pracy zaplanowało cykl
szkoleń skierowanych do osób
bezrobotnych mających zapoznać je z formą pisania pism
aplikacyjnych, zachowaniem
na rozmowie kwalifikacyjnej,
czy przybliżyć im możliwości
ubiegania się o pracę, staż czy
roboty publiczne. Organizowane będą też giełdy pracy
polegające na spotkaniach
pracodawcy z większą grupą
osób, które mają określone
kwalifikacje i umiejętności
zawodowe. Osoby te są zapraszane przez pośrednika
pracy na spotkanie. W trakcie
takiego spotkania pracodawca przeprowadza rozmowy
kwalifikacyjne i ewentualnie
podpisuje umowy z poszczególnymi osobami.
Gminne Centrum Informacji
wraz z Młodzieżowym Biurem Pracy serdecznie zapraszają do korzystania z ich
usług, odwiedzenia siedziby
przy ul. Kużaja 19 lub możliwości uzyskania telefonicznej porady. Tel. 032-289-0883 wew. 8.
(Zuzanna Hajda)

Stawiamy na promocję

W

maju w Atrium katowickiego Altusa odbyła się
prezentacja miast województwa śląskiego. Podczas Festiwalu Miast – letnia oferta Województwa
Śląskiego, organizowanego w ramach Dni Województwa
Śląskiego, Radzionków promował swoje atrakcje turystyczne
i wakacyjną ofertę przygotowaną dla dzieci i młodzieży.
Stoisko radzionkowskie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, głównie dzięki radzionkowskim wypiekom oraz Agacie
Czornik i Joasi Matei w śląskich strojach.
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W toku

R

ozpoczął się kolejny etap
przeniesienia Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radzionkowie
z ulicy Gajdasa 4 na ulicę Gajdasa 1. W ostatnim czasie został
przeprowadzony audyt energetyczny budynku, w którym
w przyszłości ma się mieścić
przychodnia. Jego przeprowadzenie było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na termoizolację, która obejmuje: centralne ogrzewanie, klimatyzację,
wentylację, wymianę okien,
ocieplenie ścian zewnętrznych
oraz dachu. Ponadto został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach o pozwolenie na wycinkę
dodatkowych drzew samosiejek,
zagrażających budynkowi oraz
mieszkańcom pobliskich budynków. Po otrzymaniu pozytywnej
decyzji od Starostwa Powiatowego, zostanie przygotowana
specyfikacja przetargowa na
wycinkę drzew oraz uporządkowanie terenu. Równocześnie
w chwili obecnej przygotowywana jest specyfikacja przetargowa na remont dachu.
Kurier Radzionkowski

Rodzinny festyn

Burmistrz interweniuje
w sprawie ul. Długiej

W

związku ze skargami mieszkańców, burmistrz
Radzionkowa zwrócił się
w dniu 15 lipca z prośbą
o podjęcie przez starostę działań mających na
celu poprawę stanu drogi
powiatowej – ul. Długiej
w Radzionkowie.
Jak nietrudno zauważyć,
w chwili obecnej stan nawierzchni jezdni i chodnika
jest wysoce niezadowalający, czego skutkiem są liczne
Jedną z atrakcji był występ dziecięcej grupy szkoły skrzypcowej
SUZUKI
niedzielę, 21 czerwca, odbył się w Radzionkowie XVI Ciderfest. Festyn, jak co roku, zorganizowano w ogrodzie przy parafii pw. św. Wojciecha
w Radzionkowie. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej, na
festynie pojawiło się wielu mieszkańców miasta, na których
czekało sporo atrakcji. Festyn rozpoczął się o godzinie 16.00
wyścigiem rowerowym „Tour de Radzionków”, który przebiegał głównymi ulicami miasta. Zwycięzcy konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez Wojciecha Szaramę oraz Tadeusza Witę – posłów ziemi śląskiej.
Ponadto na uczestników czekały m.in. takie atrakcje, jak
występ dziecięcej grupy szkoły skrzypcowej SUZUKI, chóru chłopięcego D. J. CANTATE PUERI oraz orkiestry pod
dyrekcją Joachima Jani. Festyn zakończył obchody III Dni
Radzionkowa.

W

Nowatorski portal
naszego mieszkańca

M

ieszkaniec Radzionkowa Marcin Szeliga jest pomysłodawcą i twórcą nowatorskiego branżowego portalu www.e-technolog.pl, który od marca 2009 roku
z wielkim powodzeniem funkcjonuje w sieci. Jest to jak dotąd
jedyny w Polsce tak specjalistyczny portal dla technologów
inżynierów. Głównym celem portalu jest udzielanie pomocy
użytkownikom z zakresu technologii przemysłowej. W założeniu portal ma też udzielać wsparcia technicznego, jak i finansowego autorom pomysłów, wynalazków z zakresu portalu
e-technolog. Od początku jego istnienia odnotowano 19 000
odsłon strony z ponad 12 krajów. Zainteresowanych mieszkańców Radzionkowa zapraszamy do odwiedzenia portalu.

Kurier Radzionkowski

i w pełni uzasadnione negatywne uwagi mieszkańców.
Na odcinku od ul. Danieleckiej do ul. 27 Stycznia
nawierzchnia jezdni nie jest
ograniczona krawężnikami,
co powoduje zalania posesji
położonych wzdłuż ul. Długiej. Na chodniku występują z kolei liczne nierówności
i ubytki płyt chodnikowych,
co znacznie pogarsza bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych, a w szczególności osób starszych.

Stara fontanna

W

ostatnim czasie z Urzędem Miasta w Radzionkowie skontaktował się Konrad Kapica, który
przekazał fotografię, przedstawiającą obecny
Plac Letochów z wybudowaną na nim fontanną. Zdjęcie
zostało wykonane około 1958 roku. Fontanna przedstawiona na zdjęciu, stoi niemal w tym samym miejscu, w którym,
znajduje się dzisiejsza fontanna. Według relacji właściciela
fotografii, fontanna stała tam około dziesięciu lat i została
rozebrana w 1966 roku, na kilka tygodni przed odsłonięciem Pomnika Powstańców Śląskich, który stoi na Placu
Letochów do dziś.
Jeżeli któryś z Czytelników „Kuriera Radzionkowskiego”
jest w stanie uzupełnić powyższe informacje, prosimy je
kierować pod adres kurier@radzionkow.pl lub pod numer
telefonu 32 388 71 37, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
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Po

raz

czwarty

Street Art Festival



F

estiwal ulicy odbędzie się w Radzionkowie po raz czwarty,
ale po raz pierwszy
trwać będzie trzy
dni. Od 4 do 6 września 2009. Pierwsza
odsłona to kino „uliczne”. Mowa
o seansie „Just dance – tylko taniec”. W scenerii słynnych klubów
Chicago rozgrywa się opowieść
o młodym pokoleniu utalentowanych ludzi, dla których taniec
jest treścią życia. Ludzi takich, jak
Lauryn Kirk. Lauryn opuszcza rodzinne miasteczko i wyrusza na
podbój Chicago uzbrojona jedynie
w surowy, nieoszlifowany talent
taneczny i marzenia o wielkiej
sławie, której początkiem miałaby
być nauka w prestiżowej szkole
tańca. Niestety, konfrontacja własnych umiejętności z tym, jak oceniają je profesjonaliści, jest dla niej
wielkim rozczarowaniem. Pierwsza
porażka nie załamuje jednak Lauryn. Młoda i piękna dziewczyna
podejmuje pracę i wchodzi w nieoczekiwanie zmysłowy i ekscytujący nowy świat – świat klubów
tanecznych…
Sobotnia odsłona festiwalu to zajęcia warsztatowe. Początek o 11.00,
a będą to warsztaty:
• tańca nowoczesnego – prowadzone przez Kamila Guzego,
uczestnika programu „You can
dance”,
• DJ-ki – prowadzone przez Michała Walczaka z MaxFloRec,
• Beat Box’u – prowadzone
przez Wojciecha Kotowicza
z Minix.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszyscy chętni powinni się
zgłaszać do Impresariatu „Karolinki” – osobiście, mailowo lub telefonicznie. Sprzęt do DJ-ki będzie
zapewniony. Uczestnicy warsztatów tanecznych powinni pamiętać
o odpowiednim ubiorze.
Niedzielna odsłona festiwalu to
pokazy, mistrzowskie ale nie tylko.
Uczestnicy warsztatów realizo-

wanych dzień wcześniej również
powinni się pokazać podczas tego
dnia. Wszystko będzie się odbywać
na placu przed Centrum Kultury
„Karolinka”. Początek już o 15.00.
A co w programie IV edycji Street
Art Festival? Sporo rzeczy, w tym
między innymi:
• mistrzowski pokaz Andrzeja
Kukli, rekordzisty Guinnessa
w podbijaniu piłki głową (Rekordy Andrzeja Kukli 1992 r.
– pierwszy żonglerski rekord
świata piłką do koszykówki
3 godz. i 10 min. Rekord poprawił o kolejne 10 minut już
miesiąc później. 1993 r. – podbijał piłkę do rugby 41 min
i 12 sek. 1996 r. – podbijał
piłkę głową w pozycji siedzącej 31.500 razy. 1996 r. – żonglował piłką w pozycji siedzącej 3 godz. i 57 min. 1998 r.
– żonglował piłką w pozycji
siedzącej przez 4 godziny.
Przeszedł 25 km podbijając
futbolówkę i 13 km podbijając piłkę do... tenisa ziemnego! Występował m.in. na gali
piłkarskiej z okazji 80 urodzin
Kazimierza Górskiego, przed
meczami reprezentacji Polski
w eliminacjach do Mistrzostw
Świata na stadionie w Chorzowie, podczas prezentacji nowej piłki Adidasa na Mistrzostwa Świata w Korei, w czasie
akcji „Podaruj dzieciom słońce” telewizji Polsat oraz programach TVN „Chwila prawdy” i „Rozmowy w toku”).
Mistrzowski pokaz cyklotrialu
w wykonaniu zawodników KS Aquila Stryszów – to będzie pokaz trialu
w wykonaniu jednej z najlepszych
drużyn świata (z udziałem medalistów Mistrzostw Świata i Europy).
Co prawda termin festiwalu zbiegł
się z terminem mistrzostw świata w Australii, ale i tak doborowa
obsada grupy pojawi się w „Karolince”. Zaprezentują karkołomne
sztuki, w tym rowerowe piruety,
zeskoki z wysokości 2 metrów,
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wyskoki na wysokość do 120 cm,
przeskoki nad leżącymi osobami.
• pokazy tańca nowoczesnego – pojawią się zawodowcy,
w tym uczestnicy programu
„You can dance” (m.in. Kamil
Guzy) oraz zapaleńcy, w tym
Andrzej Kowalski ze swoim
składem „Neo System Squad”
(pojawił się w filmie Magdaleny Piekorz „Senność”),
• mistrzowskie pokazy DJki i Beat Box-u – głównie
w wykonaniu MiniX’a i ekipy
MacFloRec,
• pokazowa bitwa freestylowa –
to będzie prawdziwa improwizacja. Jednym z uczestników
bitwy będzie radzionkowianin
Piotr Gawenda,
• pokaz i konkurs zarazem
(w rolę jury wcieli się publiczność) graffiti – będziemy gościć dużą ekipę z całego Śląska i nie tylko. Kto wie, może
oddamy im do „odświeżenia”
ściany budynku Centrum Kultury. Tak więc ten Street Art
Festiwal może na długo zmienić oblicze „Karolinki”.
A skoro o konkursach mowa, będziemy się starać bić rekordy podczas „Wielkiego JOJO’wania”. Jojo
zna chyba każdy, ale nie każdy
wie, jakie cuda można z tą niepozorną zabawką wyczyniać.
Podczas IV edycji SAF – u nie tylko można będzie podpatrywać,
ale także samemu wziąć udział
w zabawie. Organizator zapewnia
JOJO. W dużych ilościach.
• Pojawią się także radzionkowskie (i nie tylko) grupy miłośników rowerów BMX i deskorolek – oni zawsze goszczą na
festiwalu. To między innymi
z myślą o nich to wydarzenie
doszło do skutku.
INKI”. PIERW PRZYBYWAJ DO „KAROL
IA. TEGO NIE
SZY WEEKEND WRZEŚN
A PRZYNAJM MOŻESZ PRZEGAPIĆ.
SIĘ PRZEGAPIĆ
NIEJ NIE POWINNO
TAKIEGO WYDARZENIA.
Kurier Radzionkowski

Barwnie
przed Karolinką
Ostatni seans

O
W

ielkie malowanie na asfalcie już na stałe wpisało w się w program „Lata z Karolinką”. Impreza zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej było podczas tegorocznych wakacji. Blisko 70 dzieciaków w wieku od 4 do 14 lat
opanowało plac przed Centrum Kultury, by oddać się pasji tworzenia. Były
wspomnienia z wakacji, były marzenia o wakacjach, na które się dopiero wyjedzie, były też ulubione postacie z bajek oraz mnóstwo innych pomysłów
kredą malowanych. W końcu fantazja dziecka nie ma granic. I dlatego trudno
było oceniać prace. Stąd też pomysł, by nagrodzić wszystkich uczestników.
Było coś słodkiego dla każdego, było też coś dla ochłody, czyli wejściówki na
basen. Jeśli tylko utrzyma się taka pogoda, na pewno się przydadzą.

Kurier Radzionkowski
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statni seans organizowany w ramach letniego kina w „Karolince”
odbędzie się 31 sierpnia
o godz. 11.00. Będzie to film „High
School Musical 3: Ostatnia klasa”.
W trzeciej części przebojowej serii
jej młodzi bohaterowie stają przed
dylematem wyboru studiów. Troy
i Gabriella mają wyjechać na różne
uczelnie i nie wiadomo, jak wpłynie
to na ich związek. Uczniowie East
High przygotowują wiosenne przedstawienie, które będzie opowiadać
o ich doświadczeniach, nadziejach
i obawach. Nowa muzyka i wspaniała choreografia – tym razem do
zobaczenia tylko w kinach!
reżyseria: Kenny Ortega
scenariusz: Peter Barsocchini
obsada: Zac Efron jako Troy Bolton,
Vanessa Hudgens jako Gabriella,
Montez Ashley Tisdale jako Sharpay, EvansCorbin Bleu jako Chad
Danforth, Lucas Grabeel jako Ryan
Evans, Monique Coleman jako Taylor McKessie, Bart Johnson jako
Trener Jack Bolton, Alyson Reed
jako Pani Darbus, Olesya Rulin jako
Kelsi Nielsen, Chris junior jako Zeke
Baylor
polski dubbing: Łukasz Zagrobelny
Troy Bolton, Hania Stach Gabriella
Montez, Grzegorz Drojewski Chad,
Magdalena Krylik Sharpay Evans,
Kuba Molęda Ryan Evans, Katarzyna Łaska Martha Cox, Bartosz
Obuchowicz Zeke Baylor, Krzysztof
Szczerbiński Jason, Joanna Jeżewska
Pani Darbus, Joanna Węgrzynowska
Matka Troya
Czas trwania: 100 minut
Bilety w cenie 5 zł do nabycia
w Impresariacie lub na godzinę
przed seansem.



Wspomnienie
Marta Wichary tak naprawdę
nigdy nie odeszła. Na zawsze
będzie w pamięci osób,
które z Nią współpracowały. W pracy była symbolem rzetelności, sumienności i uczciwości.
Dla najbliższych ostoją
ciepła, spokoju i wartości rodzinnych. Marta
Wichary przez cztery
lata była odpowiedzialna za finanse naszego
miasta. W czerwcu bieżącego roku pożegnaliśmy ją na radzionkowskim
cmentarzu.
Marta Wichary (z domu Michalik) urodziła się 28 lipca 1940
roku w Piekarach Śląskich. Jako absolwentka radzionkowskiego ogólniaka, w 1958 roku rozpoczęła
pracę w Urzędzie Miasta Radzionków w dziale księgowości. W 1963 roku przeszła do pracy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowskich
Górach, by wkrótce na kilka lat poświęcić się wychowywaniu dwójki dzieci. W 1971 roku wróciła do
pracy w radzionkowskim Ratuszu. Tutaj doczekała
się niechlubnej reformy administracyjnej, w wyni-

Pani

M

Ewie Reimann
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie

Pani

Ewie Reimann
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Miasta z Zespołem Zarządzającym,
Przewodniczący Rady Miasta z Radnymi,
oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

10

ku której 30 czerwca 1975 roku Radzionków został włączony do Bytomia. Mimo starań, Pani Marta Wichary nie była w stanie zaaklimatyzować się
w nowym miejscu pracy czyli w bytomskim Urzędzie Miejskim. Dlatego też po trzech miesiącach
postanowiła poprosić o przeniesienie do piekarskiego magistratu. Tam też przepracowała 21 lat
odchodząc na emeryturę w 1996 roku jako Naczelnik Wydziału Finansowego. Gdy Radzionków odzyskał prawa miejskie 1 stycznia 1998 roku, stało się
oczywiste, że jedyną osobą, która podoła tworzeniu od podstaw systemu finansowego miasta, musi
być osoba o największym doświadczeniu, o biegłej
znajomości przepisów i lokalnych uwarunkowań
jednocześnie. Wybór mógł być tylko jeden. Marta
Wichary. W Radzionkowie Pani Marta przez 4 lata
pełniła obowiązki skarbnika miasta. Za długoletnią
pracę została uhonorowana między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonych w Rozwoju Województwa Katowickiego oraz
Odznaką Zasłużony Pracownik Państwowy. W październiku 2002 roku odeszła po raz drugi na zasłużoną emeryturę. Cieszyła się obecnością i troskliwą
opieką męża, dzieci i pięciorga wnucząt. Niestety,
15 czerwca 2009 roku odeszła tam, gdzie choroby
nie istnieją, gdzie nie ma cierpienia i gdzie wszyscy
z nadzieją pielgrzymujemy.

KOMUNIKAT

ateriały zawierające azbest należą do substancji
stwarzających szczególne
zagrożenie dla zdrowia ludzi
i z tego powodu powinny
podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierające
azbest należą do odpadów
niebezpiecznych. Produkcja,
import i stosowanie wyrobów zawierających azbest
są w Polsce zakazane od
września 1998 roku. Zgodnie z prawem, wszystkie wyroby azbestowe muszą być
usunięte do 2032 roku.
Urząd Miasta Radzionków
wziął udział w konkursie o
nazwie AZBEST organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Komisja Konkursowa rozpatrzyła pozytywnie
nasz wniosek, dzięki czemu
udało się pozyskać środki
w wysokości 19 154,00 zł
(wyniki dostępne na stronie
http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Azbest/ w zakładce KONKURS OFERT NA
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REALIZACJĘ ZADAŃ). Kwota ta zostanie przeznaczona
na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu w gminie
Radzionków oraz na opracowanie Programu usuwania
azbestu z terenu gminy.
Powyższe działania będą
przeprowadzone
przez
firmę Eco – art Sp. z o. o.
z Warszawy. Całość przedsięwzięcia będzie sfinansowana w 100% ze środków
pozyskanych z Ministerstwa
Gospodarki.
W związku z powyższym
Urząd Miasta zwraca się
do mieszkańców z prośbą
o udzielenie przedstawicielom firmy Eco – art Sp. z o. o.
wszystkich
niezbędnych
informacji, które pomogą
w rzetelnej inwentaryzacji
azbestu na terenie naszej
gminy. Przedstawiciele firmy
posiadają stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta
Radzionków w zakresie niezbędnym do inwentaryzacji
azbestu.

Kurier Radzionkowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Hula – hoop
Wodna
kula

O

tym, że można chodzić po wodzie, mogli się przekonać ci, którzy odwiedzili 30 czerwca i 9 lipca
kąpielisko na Księżej Górze. W tych dniach odbywały się tam pokazy waterball’a, czyli dmuchanej kuli na
wodzie. Emocje i zabawa dopisywały!

P

onad 40 uczestników próbowało pobić rekord w kręceniu
hula – hoop w piątek, 17 lipca
na Księżej Górze. Bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Spendel, który
„kręcił” ponad 24 minuty! Drugie
miejsce z czasem 4 minuty zdobył
Patryk Wawrzinossek, a 3 miejsce wywalczyła Justyna Warzecka
z czasem prawie 3 minuty. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody.

Baseny czekają!

W

szystkich serdecznie zapraszamy do korzystania
z kąpieliska na Księżej Górze. Jest ono czynne
przez cały tydzień, w godzinach od 10.00 do
18.00. Oprócz basenów, do dyspozycji jest również kort
tenisowy, plac zabaw, boisko do siatkówki, boisko do piłki
nożnej, boisko do petanki oraz trampolina.

Złota głowa

Piłka nożna

W

ikt z organizatorów nie spodziewał się aż takiego
zainteresowania turniejem piłki nożnej dla dorosłych, który odbył się w sobotę, 4 lipca, na Księżej
Górze. Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn, a każda z nich
rozegrała po 5 meczów. Były one wyjątkowo zacięte i emocjonujące. Gratulujemy wszystkim zawodnikom wspaniałej
kondycji fizycznej. Po raz kolejny wielką klasę wykazał Marian Janoszka – Ecik, biorąc udział w turnieju i pokazując
młodym, że grą w piłkę można się cieszyć nie tylko grając
zawodowo, ale stając na boisku do gry z amatorami.

śród
śmiałków,
którzy odważyli
się wziąć udział
3 lipca w konkursie podbijania piłki głową, najlepszy
okazał się 14–letni Krzysztof
Mrachacz, który w trzech
próbach łącznie podbił piłkę
37 razy. Drugie miejsce zajął
Kurier Radzionkowski

11– letni Mateusz Tobór (25
podbić), a trzecie miejsce
Patryk Wawrzinossek – 22
podbicia. Nieźle również
spisał się tata Mateusza pan
Ireneusz, który regularnie
bierze udział we wszystkich
imprezach przygotowanych
przez MOSiR.

N
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Żeglarski weekend

W

s o b o t ę ,
13 czer wca
przy niskiej
temperaturze
powietrza, opadach deszczu
i silnym wietrze rozegrano VII Mistrzostwa
Radzionkowa w Żeglarstwie w klasie Omega
na zalewie Nakło – Chechło. Dwudniowe regaty
żeglarskie były rozgrywane w ramach III Dni
Radzionkowa.
Ze względu na ograniczoną ilość jachtów
startowało 10 załóg (chętnych było znacznie
więcej). W tym roku załogi przyjmowały nazwy
dowolnie wybranych przez siebie ryb. Były m.in.
Halibuty, Szczupaki, Złote rybki, Pyszczaki, Leszcze, Glonojady. Po 6 – godzinnej bardzo zaciętej rywalizacji, zwycięzcami zostały Szczupaki
pod dowództwem Grzegorza Widawskiego
oraz załoga – „Aniołki Widawskiego” (3 panie):
Anna Widawska, Anna Podlejska oraz Lucyna
Fiuk przy ogromnym dopingu grupki swoich
dzieci. Radość ze zwycięstwa była tak wielka,
że cała załoga na zakończenie regat wskoczyła do lodowatej wody. Drugie miejsce zajęły
Pyszczaki pod dowództwem Jacka Gonery,
a trzecie miejsce – Halibuty, załoga dowodzona przez weterana naszych regat Andrzeja
Kowalczyka.
Jeszcze bardziej wietrznie, ale za to w słońcu.
zostały rozegrane na drugi dzień I Regaty Miast
i Gmin o puchar prezesa Firmy Uniwersal z Katowic. Wystartowało 10 załóg: z Tarnowskich
Gór, Bytomia, Piekar Śl., Świerklańca, Zabrza,
Krupskiego Młyna, Nakla Śl., Kalet, Chorzowa
oraz Radzionkowa. Przy bardzo silnym i porywistym wietrze żeglarze musieli wykazać się
nie lada umiejętnościami i nawet doświadczona załoga Adama Szydło, ubiegłorocznego Mistrza Radzionkowa, „zaliczyła” wywrotkę. Ale
panowie, pomimo zimnej i długotrwałej kąpie-

li, ambitnie walczyli dalej i ostatecznie
zajęli 2 miejsce.
Zwycięzcami została załoga z Chorzowa (Jacek Gonera)
– 17 pkt, a kolejne 3
drużyny uzyskały tę
samą ilość punktów
– 15 i o końcowej
kolejności decydowała ilość drugich
i trzecich miejsc
w finałach. II miejsce – Bytom (Adam
Szydło), III – Piekary
Śl. IV – Nakło Śl., V – Radzionków. Poszczególne wyścigi były tak zacięte, że o zwycięstwie
decydowały dosłownie centymetry. Atmosfera podczas regat była bardzo gorąca (i to nie
za sprawą słońca), zawody dostarczyły wiele
radości i sportowych emocji (również licznie
zgromadzonym widzom). Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tej radości: firmie UNIWERSAL z Katowic, która bardzo wspiera nasze
regaty już od trzech lat i ufundowała wspaniałe nagrody, puchary, medale, dyplomy, albumy, poczęstunek, firmie Olmet z Tarnowskich
Gór za wsparcie i życzliwość, pracownikom
WOPR, którzy mieli wyjątkowo dużo pracy,
oraz sędziemu głównemu Januszowi Sosince,
dzięki któremu udało się w pełni zapanować
nad emocjami zawodników.
W ramach III Dni Radzionkowa nad zalewem
Nakło – Chechło 14 czerwca odbywały się
również I Regaty Miast i Gmin w klasie Omega. Wyniki przedstawiały się następująco:
Chorzów (17 pkt.), Bytom (15 pkt.), Piekary Śląskie (15 pkt.), Nakło Śl. (15 pkt.), Radzionków
(13 pkt.). W regatach wzięły udział również
załogi z Kalet, Krupskiego Młyna, Świerklańca,
Zabrza oraz Tarnowskich Gór.
Fotorelacja zdjęciowa na www.mosir.radzionkow.pl.

Wakacyjny turniej szachowy

T

urnieje szachowe w Radzionkowie organizowane
są często, ale po raz pierwszy turniej rozegrano w plenerze na kąpielisku „Księża Góra”.
Dwunastu zawodników w gorącej atmosferze rywalizowało ze
sobą w sobotę, 18 lipca, ponad
3 godziny. W kategorii open najlepszy okazał się nasz radzionkowski mistrz Paweł Łęczycki,
drugie miejsce zdobył Jarosław
Pietrucha z Rusinowic, a miej12

sce 3 wywalczył Andrzej Kluma
z Lublińca. W kategorii junior:
1 miejsce – Adam Oleszko,
2 miejsce – Agnieszka Potempa, 3 miejsce – Patryk Przykuta,
wszyscy z Radzionkowa. Najlepsi otrzymali puchary, a wszyscy
zawodnicy – nagrody rzeczowe. Podziękowania dla Rudolfa
Sobczyka za przeprowadzenie
turnieju i propagowanie szachów
w naszym mieście.

Turniej
piłkarski

A

ż 9 drużyn wystartowało w turnieju piłki
nożnej szkół gimnazjalnych, który odbył się
1 lipca na Księżej Górze.
Mecze przysporzyły sporo
emocji i zmęczenia. W tych
trudnych warunkach najlepiej poradziła sobie drużyna
Zielonych, wygrywając cały
turniej.
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Złota
noga

W

piątek, 26 czerwca, rozegrano konkurs strzałów na
bramkę. Miniturniej rozegrano w dwóch kategoriach: do
11 lat i powyżej 11 lat. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody, a byli to: Bartosz Makielak, Mateusz Tobor, Michał
Szromek, Paweł Schipp, Mateusz Kamiński oraz Ireneusz
Tobor.

Podbijanie
piłki

W

ykorzystaliśmy przerwę w ciągłych opadach deszczu i przeprowadziliśmy 9 lipca konkurs
podbijania piłki nogą. Wśród
najmłodszych najlepsze wyniku uzyskali (w sumie w 2 próbach): Mateusz Tobor – 54,
Mateusz Pietryga – 46 oraz
Wojtek Ilnicki – 39. Wsród
dorosłych: Adrian Krawczyk
– 57, Karol Wilczek – 43 oraz
Ireneusz Tobor – 21. Gratulacje dla wszystkich, którzy
mieli odwagę wystartować
w konkursie.

Bumerangi

P

rzy pięknej pogodzie
w niedzielę, 28 czerwca, odbył się pokaz
bumerangów własnoręcznie
wykonanych przez mieszkańca Radzionkowa Andrzeja
Korzeneckiego. Pan Andrzej
zaprezentował swój imponujący zbiór samodzielnie wykonanych bumerangów. Oprócz
teorii na temat tych latających
przedmiotów, była także część
praktyczna. Każdy, kto czuł
się na siłach, mógł rzucić bumerangiem. Komu wrócił, dostawał nagrodę. Wyczyn ten
udał się tylko dwóm zawodnikom, którzy za swoje rzuty
dostali upominki. Pan Andrzej
zaprezentował także swoje paralotnie. Tutaj, niestety, wiatr
nie chciał pomóc i lotów było
tylko kilka.
Kurier Radzionkowski

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 25 czerwca 2009 roku na XLI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XLI/344/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
2. Uchwałę Nr XLI/345/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
Radzionków;
3. Uchwałę Nr XLI/346/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr 24/98 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy;
4. Uchwałę Nr XLI/347/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres;
5. Uchwałę Nr XLI/348/2009 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej;
6. Uchwałę Nr XLI/349/2009 w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury „Karolinka”;
7. Uchwałę Nr XLI/350/2009 w sprawie wyposażenia w nieruchomość Centrum Kultury „Karolinka”;
8. Uchwałę Nr XLI/351/2009 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
9. Uchwałę Nr XLI/352/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2;
10. Uchwałę Nr XLI/353/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka
Zabiegów Dziennych w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7;
11. Uchwałę Nr XLI/354/2009 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków;
12. Uchwałę Nr XLI/355/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolenienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
13. Uchwałę Nr XLI/356/2009 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym;
14. Uchwałę Nr XLI/357/2009 w sprawie określenia warunków przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników nie
posiadających licencji;
15. Uchwałę Nr XLI/358/3009 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze
2009 roku;
16. Uchwałę Nr XLI/359/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Developer i Recykling Sp. z o. o. z dnia 05 maja 2009 roku na działalność
Burmistrza Miasta;
17. Uchwałę Nr XLI/360/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy?
Weź udział w naszym konkursie. Napisz,
gdzie znajduje się widoczny na fotografii
element elewacji na budynku. Odpowiedzi
proszę nadsyłać mailem na adres: kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby czekają torby z miejskimi upominkami. w tym
zestawy książek.

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
/-/ mgr Halina Chmielewska – Ludwig

JEST NA
O
C

ZDJĘCIU?

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU:
Przedstawiony na zdjęciu fragment posadzki
znajduje się w przedsionku kościoła Wniebowzięcia NMP w Rojcy.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłali Piotr Matejczyk oraz użytkownik konta i.tobor@
op.pl. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków,
pok. nr 13.
Kurier Radzionkowski
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FOTOZAGADKA
13

Kolejny plac zabaw

Mroczna tajemnica

P

od koniec lipca
nastąpił
odbiór
techniczny placu zabaw
znajdującego się przy
wyremontowanych
„koszarowcach” na
ulicy Knosały w Radzionkowie. Na placu znajdują się m.in.
podwójna
huśtawka, karuzela, koń na
sprężynie, wieża ze zjeżdżalnią oraz piaskownica. Cały plac wygrodzony jest bezpiecznym gumowym krawężnikiem i posiada
bezpieczną, żwirową nawierzchnię. Inwestycja kosztowała gminę
31 134,40 zł brutto.
Przypomnijmy, że place zabaw znajdują się również przy przedszkolach na ulicy Szymały 38, Kużaja 15, Placu Jana Pawła II 6 oraz na
terenie kompleksu sportowego Księża Góra. Wszystkimi tymi obiektami zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
(ab)

Szansa na lepsze jutro

As

czyli systemowy projekt Aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków realizowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wszedł w decydującą fazę. Dwanaście osób uczestników projektu zakończyło udział w warsztatach aktywizacyjno – psychologicznych, treningach budowania samooceny, komunikacji interpersonalnej oraz w spotkaniach indywidualnych.
Dzięki fachowej pomocy profesjonalistów, uczestnicy warsztatów podnieśli swoje umiejętności praktyczne związane z poruszaniem się na rynku pracy. Komunikacja interpersonalna nie
stanowi dla nich problemu, a poczucie własnej wartości i samooceny daje wiatr w żagle i motywuje do zmian.
Tak optymistycznie nastawieni, z wiarą we własne siły, uczestnicy projektu przystąpili do realizacji drugiego etapu projektu –
udziału w szkoleniach i kursach zawodowych. Dzięki pomocy
specjalistów, którzy pomogli w wyborze określonych kursów,
wakacyjny okres od końca czerwca przez cały lipiec okazał
się czasem wytężonej pracy. Uczestnicy projektu pilnie uczęszczali na wybrane przez siebie szkolenia: florysta – designer
samodzielny kreator dekoracji kwiatowych, sprzedawca z obsługą komputera i kasą fiskalną, magazynier z obsługą wózka
widłowego, kurs uprawnienia SEP do 1kV. Udział w wybranych
szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwi beneficjentom projektu zdobycie, podniesienie bądź uzupełnienie
kwalifikacji, co w konsekwencji da szansę na znalezienie pracy,
która jest szansą na lepsze jutro.
Koordynator projektu
Ewa Reimann
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N

a tzw. „Pićkach”
czyli zalesionym
powyrobiskowym
terenie między Rudnymi
Piekarami a Nakłem Śląskim, znajduje się symboliczna mogiła z wykutą
datą „1847” oraz kilkoma
literami. Według relacji
najstarszych mieszkańców
Radzionkowa, kamieniem
tym oznaczono miejsce,
w którym popełnił samobójstwo przez powieszenie
pewien Żyd trudniący się
leczeniem mieszkańców
Radzionkowa, niejaki Witman. Niestety, prawdopodobnie w czasie II wojny światowej grupa esesmanów skuła
większość napisów na nagrobku, przez co trudno jest podać
szczegóły tamtych tragicznych wydarzeń. Apelujemy do czytelników Kuriera o pomoc w rozwikłaniu tej mrocznej tajemnicy. Listy lub e–maile prosimy kierować na adres redakcji.

Dofinansowanie
biblioteki

M

iejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie znalazła się
wśród ponad 600 bibliotek
gminnych i 1255 filii, które otrzymają wsparcie merytoryczne,
organizacyjne
i technologiczne w Programie Rozwoju Bibliotek. Dzięki uczestnictwu w programie,
biblioteki w małych miejscowościach mają przekształcić
się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Program Rozwoju Bibliotek potrwa pięć
lat. Dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów,
przekazanym Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną
przeznaczone na szkolenia
bibliotekarek i bibliotekarzy,
wsparcie teleinformatyczne
bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego
oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.
Wnioski bibliotek oceniała
specjalnie powołana komisja
złożona z ekspertów świata
bibliotecznego i pozarządo-
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wego. Komisja przyznawała punkty m.in. za sukcesy
w działaniu biblioteki np.
nowe formy aktywności, wykorzystanie nowoczesnych
technologii. Doceniano również działalność pozainwestycyjną gminy związaną
z kulturą, oświatą lub polityką społeczną. Punkty można
było również pozyskać za
udostępnianie bibliotekom
przez gminę zasobów własnych np. zapewnienie stażysty z urzędu pracy, włączenie
biblioteki w strategię rozwoju
gminy.
Biblioteki zakwalifikowane
do Programu Rozwoju Bibliotek otrzymają dodatkowe
punkty w trwającej właśnie
ocenie wniosków złożonych
w programie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
„Infrastruktura bibliotek”.
O przyjęcie do pierwszej
rundy programu starały się
2884 placówki biblioteczne,
w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. Drugi nabór
do programu fundacja przeprowadzi za rok.
Kurier Radzionkowski

Wakacyjne refleksje

C

zęsto mówi się o młodych ludziach
wiele złego. Denerwuje ich głośne
zachowanie, słuchana przez nich muzyka, inne niż rodziców poglądy. Czas wakacji sprzyja tym obiegowym opiniom. Nie do
końca to jednak prawda.
Jest w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzionkowie grupa młodych
ludzi, która bawi się w teatr. O niej chcę napisać. W czasie roku szkolnego, jak rówieśnicy, przychodzą na lekcje, piszą sprawdziany,
kartkówki, są odpytywani. Znajdują jednak
czas na to, by spotykać się na zajęciach
koła teatralnego. Biorą udział w przedstawieniach, grając trudny, klasyczny repertuar: „Dziady”, „Balladynę”, „Pana Tadeusza”.
Uczą się bardzo długich monologów, trudnych, wymagających zrozumienia tekstów.
Do znudzenia ćwiczą logiczne rozkładanie akcentów, co np. w mickiewiczowskim
trzynastozgłoskowcu „nie jest rzeczą łatwą
ani małą”. Opowieść Wojskiego o Dowejce
i Domejce trwa aż siedem minut. Mateusz
Bujoczek – Wojski zabrał swój tekst na zieloną szkołę i tam uczył się recytacji. W Jastrzębiej Górze odbywały się też próby z udziałem wszystkich obecnych tam piątoklasistów

biorących udział w przedstawieniu.
Słowa uznania należą się również gimnazjalistom. Krzysiu Grzyb, jako ksiądz Robak,
wzrusza klęcząc i recytując Inwokację, a potem długo „spowiada się” Klucznikowi Gerwazemu, którego gra Mateusz Bąk. Długiego tekstu musiał się nauczyć również Wojtek
Krzywoń, który jako Sędzia wygłaszał nauki
o grzeczności, a w dialogu z Podkomorzym
czyli Arkiem Stanisławskim uświadamiał
młodzieży potrzebę bycia kulturalnym człowiekiem i dobrym patriotą. Godny podziwu
jest Sławek Pietrek grający młodego Mickiewicza oraz Hrabiego. Recytowane przez
niego fragmenty Epilogu wprowadzają oglądających w klimat Wielkiej Emigracji, a jego
zazdrosny Hrabia w starciu z nie mniej krewką Telimeną, to już popis sztuki aktorskiej.
Telimena czyli Karolina Madejska to podpora szkolnego teatru, odtwórczyni Julii
w dramacie Szekspira, adaptatorka „Balladyny” Słowackiego. Zrobiła to samodzielnie
i odegrała w przedstawieniu tytułową rolę.
W tym roku była bohaterką drugiego planu,
ćwiczyła również recytacje z młodszymi koleżankami z klasy piątej.
Aktorzy dbają również o to, by przedsta-

wienie wypadło jak najlepiej od strony wizualnej. Wypożyczają stroje, przynoszą
rekwizyty, proszą rodziców o pomoc przy
wykonywaniu elementów dekoracji.
Prezentowane przedstawienia podobają się
widzom i to jest główną zachętą do dalszej
pracy. Wysiłek włożony w przygotowanie
spektaklu procentuje ogromną satysfakcją,
kiedy słuchają pochwał nie tylko nauczycieli,
ale też rówieśników.
Z wielkim żalem pożegnaliśmy kończących
naukę Damiana Misia, Karola Majewskiego, Artura Olesia. W tym roku gimnazjum
ukończyli Karolina Madejska i Krzysiu
Grzyb. Życzę im, by w nowych szkołach
znów wzruszali, bawili swoimi umiejętnościami, talentem.
Ci, którzy jeszcze będą się uczyć w ZSP – G,
mam nadzieję, dalej będą przychodzić na
próby i bawiąc się, będą przekazywać innym
swoją grą ważne treści moralne i etyczne.
Trwają wakacje. Jeśli nad wodą, w lesie czy
na kempingu znów zauważymy denerwujące nas zachowanie młodych ludzi, pamiętajmy, że są też inne dzieci, inna młodzież,
taka, którą można podziwiać.
(Maria Rabsztyn)

OGŁOSZENIE POWIATOWEGFO URZĘDU PRACY
W TARNOWSKICH GÓRACH
Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach zaprasza Pracodawców i osoby
bezrobotne z terenu powiatu
tarnogórskiego (w szczególności osoby zwolnione
z przyczyn dotyczących zakładu pracy) zarejestrowane
w naszym Urzędzie do korzystania z oferty Urzędu.
Osoby bezrobotne mogą
skorzystać z:
– bezzwrotnych dotacji
na otwarcie działalności
gospodarczej;
– bezpłatnych szkoleń;
– stażu;
– prac interwencyjnych.
Pracodawcy mogą
skorzystać z:
– refundacji wyposażenia
lub doposażenia stanowiska
pracy,
– wsparcia przy organizacji
dla bezrobotnych stażu,
– wsparcia przy organizacji
prac interwencyjnych,
Kurier Radzionkowski

– przeszkolenia przyszłego pracownika zgodnie
z zapotrzebowaniem.
Szczegółowa lista planowanych jeszcze w 2009 r.
szkoleń grupowych:
1. Sprzedawca;
2. Prawo jazdy kat. C;
3. Prawo jazdy kat. C + E;
4. Obsługa komputera
z Internetem;
5. Magazynier z obsługą
wózka widłowego;
6. Operator koparko – ładowarek;
7. Spawanie metodą MAG;
8. Spawanie metodą TIG;
9. ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;
10. Specjalista finansowoksięgowy z obsługą programu księgowego „Symfonia”;
11. Specjalista ds. kadr i płac
+ program „Płatnik”;
12. Kurs dokształcający
w zakresie przewozu rzeczy;

13. Kurs dokształcający
w zakresie przewozu osób;
14. Przewóz materiałów niebezpiecznych
ADR + cysterny;
15. Pracownik biurowy.
Powyższe działania finansowane będą w ramach dodatkowych środków Funduszu
Pracy pozyskanych przez
tut. Urząd z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać osobiście
w siedzibie Urzędu Pracy lub
w punktach informacyjn – doradczych działających na terenach gmin lub telefonicznie pod nr tel. (032)285 50
38
- refundacje – pok. 112, tel.
wew. 134;
– staże i prace interwencyjne
– pok. 110, tel. wew. 142;
– szkolenia pok. 113, tel.
wew. 124.
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PISZ
DO KURIERA

Z

apraszamy organizacje pozarządowe
do przekazywania
mieszkańcom, za naszym
pośrednictwem, informacji o swojej działalności,
planach i zamierzeniach.
Jednocześnie informujemy, że przesyłane teksty
nie mogą być dłuższe niż
połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Kolejny
numer „Kuriera” ukaże się
w pierwszej połowie września. 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 22 sierpnia. Redakcja
zastrzega sobie prawo do
skracania
nadesłanych
tekstów.

15

Sport

Król Jan
wraca na tron

Dukat
jak świeże bułeczki!

•
•

W

sobotę, 6 czerwca w CK „Karolinka” w Radzionkowie odbył się drugi
turniej z cyklu Grand Prix. W zawodach wzięło udział aż 32 szachistów. Rywalizacja, zarówno w grupie open jak i grupie
dzieci, była bardzo zacięta. Siedmiorundowy
turniej rozegrany został z czasem gry piętnastu minut na każdego zawodnika.
Walka w pierwszym turnieju była niezmiernie
wyrównana. Henryk Banasik, Jan Widera,
Józef Noga, Kazimierz Tchórzewski oraz Jarosław Pietrucha przez pierwsze rundy grali
bardzo równo, a młodzi zawodnicy za sprawą
Pawła Łęczyckiego i coraz lepiej prezentujących się Jakuba Lizaka czy Rafała Michalskiego, dotrzymywali im kroku. Jak zwykle,
ostatnie rundy były decydujące i to one rozstrzygnęły, że kolejny raz Jan Widera okazał
się najlepszy, choć groźnie atakował Jarek Pietrucha, który po raz kolejny znów okazał się
tylko „czwartym” na finiszu turnieju.
Zwycięzcą drugiego turnieju VIII GP Radzionkowa w grupie open został Jan Widera (6 pkt)
przed Henrykiem Banasikiem (6 pkt) i Pawłem Łęczyckim (5 pkt). Kolejne miejsca zajęli: Jarek Pietrucha (5 pkt), Jakub Lizak (5 pkt)
i Kazimierz Tchórzewski (5 pkt). Bardzo dobrze radzili sobie też młodzi szachiści: Paweł
Łęczycki, Jakub Lizak, Weronika Grzesiek
i Nikodem Marek, którzy w pojedynczych
partiach sprawili kilka sensacji. W grupie do
18 lat zwyciężył Artur Globisz (3 pkt), tuż
przed Agnieszką Łęczycką (3 pkt) i Martą
Dulską (3 pkt).
W grupie do 12 lat najlepszy był Jakub Lizak
(5 pkt), przed Weroniką Grzesiek (4 pkt) i Nikodemem Marek (4 pkt). Kolejne miejsca zajęli Jakub Pawlak (3 pkt), Krzysztof Grzesiek
(3 pkt). Komplet rezultatów można znaleźć na
stronie www.karolinka.art.pl. Zawody prowadzili i sędziowali Rudolf Sobczyk i Aleksander
Kusz. Turniej przebiegał w niezwykle sportowej atmosferze, a zawodnicy wykazali duże
zdyscyplinowanie. Organizatorów cieszyła
duża frekwencja, co pozwala rokować spore
nadzieje na przyszłość. Cieszy nas również
udział dzieci i młodzieży, które w ten sposób zdobywają szlify szachowe. Przypomnijmy, że cały cykl GP Radzionkowa składa się
z 4 turniejów a zwycięzcą zostaje zawodnik,
który w trzech turniejach zgromadzi najwięcej punktów. Organizatorem cyklu Grand Prix
w szachach jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie oraz Centrum Kultury „Karolinka”.
Kolejne turnieje VIII GP Radzionkowa w szachach odbędą się 19 września i 28 listopada
w CK „Karolinka”, początek o godz. 9.30.
Zapraszamy też na turniej w plenerze, który odbędzie się pod koniec lipca. Szczegóły
można znaleźć na stronie www.mosir.radzionkow.pl. Pragniemy jednocześnie zaprosić miłośników szachów w każdy wtorek od
godz. 17.30 do CK „Karolinka” pokój 28 na
rozwijanie swoich zdolności szachowych.
Rudolf Sobczyk
16
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Z

okazji 90 – lecia „Ruchu” Radzionków w czerwcu
ukazała się druga edycja radzionkowskiego dukata
lokalnego, którego w roku ubiegłym po raz pierwszy wydał Urząd Miasta Radzionków. Tym razem „Cidry”
wydane zostały w dwóch wersjach, obiegowej o nominale 4 Cidrów i kolekcjonerskiej – srebrnej o nominale 90
Cidrów. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem,
jakim cieszyła się pierwsza edycja dukata, wydanego
z okazji 10 lat restytucji praw miejskich Radzionkowa,
tym razem Cidry zostały wyemitowane w 30–tysięcznym
nakładzie. Dukat srebrny ukazał się w 1000 nakładzie.
W środę, 17 czerwca, w kawiarence klubowej na stadionie Ruchu odbyła się konferencja prasowa z okazji
wydania dukatów. Oprócz gospodarzy konferencji, czyli
Zarządu Ruchu Radzionków, wzięły w niej udział władze
Miasta Radzionków oraz Marian Janoszka, którego wizerunek znalazł się na dukatach.
— Dukaty schodzą jak przysłowiowe świeże bułeczki.
W ciągu niespełna trzech tygodni rozeszło się 15 tysięcy
dukatów. Zachęcamy do szybkiego nabywania dukatów
90 cidrów i 4 cidry, ich wartość już w wielu aukcjach internetowych znacznie przewyższa obecną cenę nabywczą — mówi Wojciech Cieszyński, sekretarz KS Ruch
Radzionków.
Dukat Lokalny – 4 Cidry (4 Cidry = 4 złote) jest honorowany w punktach oznaczonych okolicznościowym plakatem oraz naklejką z napisem TU HONORUJEMY.
W punktach tych od 17.06.2009 r. do 30.09.2009 r. można „Cidra” wymienić na równowartość w złotych lub
zatrzymać na pamiątkę Jubileuszu Klubu. Od 3 sierpnia
w wybrane dni tygodnia dukaty będzie można nabywać
w kasach biletowych Centrum Kultury „Karolinka” oraz
na targowisku miejskim.
Natomiast dukat 90 „Cidrów” z okolicznościowym certyfikatem w cenie 200 zł jest do nabycia w sekretariacie
Klubu, mieszczącym się na stadionie klubu w Bytomiu
– Stroszku ul. Narutowicza 11.
Serdecznie zapraszamy punkty usługowo – handlowe
z terenu Radzionkowa do wpisania się na listę punktów
honorujących „Cidry”. Zgłoszenia prosimy zgłaszać poprzez e-mail: ks.ruch.radzionkow@neostrada.pl lub telefonicznie 032 387 04 56.
Ryszard Wieczorek

Wielki sukces
naszego mieszkańca

P

odczas odbywających się w dniach 6 – 7 czerwca
w Bukareszcie zawodów Pucharu Świata, I miejsce w kategorii 66 kg, zajął mieszkaniec naszego
miasta zawodnik GKS Czarni Bytom Paweł Zagrodnik.
Warto przypomnieć, że miesiąc wcześniej Paweł Zagrodnik zdobył tytuł młodzieżowego Mistrza Polski podczas
zawodów we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy!
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LISTA PUNKTÓW
HONORUJĄCA „CIDRY”
Cukiernia Bączkowicz – ul. Długa 4
Restauracja „U Letochy” – ul. Św.
Wojciecha 2
Restauracja „Figaro” – Pl. Jana Pawła II 2
Artykuły Przemysłowe Bogusława
Maruszczyk – ul. Św. Wojciecha 83
Sklep Ogólnospożywczy Genowefa
Czarnota – ul. Męczenników Oświęcimia 52
Sklep Mięsny Maria Kazyk – ul. Św.
Wojciecha 11
Sklep Wielobranżowy Ilona Hetmańczyk – ul. Św. Wojciecha 76
Piekarnia Michał Przykuta – ul. Św.
Wojciecha 89a
Sklep Spożywczy Gabriel Gałęziok
– ul. Św. Wojciecha 65
Sklep Ogólnospożywczy Marta
Orzechowska – ul. Szymały 1
Fryzjerstwo Wojciech Tyrasek –
ul. Szymały 5a
Myjnia Quest – Targowisko Miejskie
Sklep Ogólnospożywczy – ul. Nieznanego Żołnierza 7
Piekarnia Wylenzek – ul. Nieznanego
Żołnierza 1
Sklep Wielobranżowy Marian Żurek
– ul. Kużaja 43
Sklep Przemysłowo – Chemiczny
– ul. Kużaja 1a
Bar Laguna – ul. Knosały 61a
Sklep Awans – ul. Reymonta 3
Sklep Budowlaniec – Św. Wojciecha 86
Sklep Spożywczy Grzegorz Czempiel
– ul. Knosały 1
Kwiaciarnia Bożena
– ul. Św. Wojciecha 30
Artykuły Przemysłowe Tapety –
ul. Męczenników Oświęcimia 32
Sklep Spożywczo – Przemysłowy
– ul. Zejera 3
Piekarnia
Pietryga
Damian
– ul. Norwida 24
Sklep Spożywczy „Grosik” – Św. Wojciecha 74
PUB Bastion – ul. Brzechwy 8
ARTCLUB – ul. Śródmiejska 8
Stacja benzynowa Cagro Tank
– ul. Kużaja 51
Pizzeria „Duo” – ul. 27 stycznia 4
Urząd Miasta Radzionków – ul. Męczenników Oświęcimia 42
Księgarnia Rojca – ul. Gwarków 55
Karczma U Harego – Męczenników
Oświęcimia 54
Compnet – ul. Szymały 21
PPHU Elmar – ul. M. Dąbrowskiej 17
AKKnet – ul. 27 stycznia 6a
Bar SISSEL – ul. Sw. Wojciecha 17
Uni Bar Ranczo, ul. Męczenników
Oświęcimia 5
Cukiernia Piekarnia Raczyński –
Szczęśliwa 24
Sklep Stanisław Skołudek – ul. Męczenników Oświęcimia 4
Piekarnia Pietryga – ul. Św. Wojciecha 29
Sklep auto części – ul. Męczenników
Oświęcimia 23

Kurier Radzionkowski

