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Sportowy
Oskar

M

iło nam poinformować,
że
Urząd
Miasta
Radzionków został zwycięzcą prestiżowego konkursu Oskary Sportowe
Gminess. W konkursie
Oskary Sportowe Gminess nagradzane są najlepsze jednostki samorządowe, osoby fizyczne,
kluby, ośrodki i ligi, które
amatorsko albo w sposób
profesjonalny zajmują się
uprawianiem, promowaniem lub organizowaniem
wydarzeń
sportowych,
rekreacyjnych czy turystycznych. Urząd Miasta
Radzionków otrzymał nominacje w dwóch kategoriach: Sportowa Gmina
oraz Sport Dzieci i Młodzieży, z czego w jednej
kategorii Sportowa Gmina
został zwycięzcą.
Organizatorzy
docenili
całokształt starań radzionkowskiego
samorządu
w dziedzinie wspierania
i rozwoju kultury fizycznej na terenie miasta,
w tym budowę obiektów sportowych, budowę
placów zabaw, organizację zawodów i turniejów
sportowych, fundowanie
stypendiów sportowych,
wspieranie klubów itp.
Pierwsza edycja Oskarów Sportowych Gminess
odbyła się w 2008 roku.
Wspólnym celem organizatorów i osób wspierających Oskary Sportowe
Gminess jest zachęcenie
polskiego społeczeństwa
do większej aktywności,
ale także do pokazania
światu, jak wiele ciekawego dzieje się w polskim
sporcie, w rekreacji i turystyce. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.gminess.pl.
Kurier Radzionkowski

Plac jak się patrzy

R

ozpoczęły się roboty
budowlane związane
z przebudową placu
przy ulicy Kużaja pomiędzy
budynkami nr 17 i 19. Umo-

wa z firmą Telbud Sp. z o.o.,
która będzie wykonawcą
zadania, została podpisana
30 marca. W ramach prac
teren, gdzie znajduje się

m.in. siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Biblioteki Miejskiej zostanie zagospodarowany, zyska nową
nawierzchnię, plac zabaw,
drogę dojazdową i miejsca
parkingowe. Pojawią się tutaj
elementy małej architektury,
ławki, zieleń ozdobna i nowatorska fontanna. Całość
stanowić będzie estetyczną,
otwartą przestrzeń publiczną
dla spędzania wolnego czasu
przez mieszkańców Radzionkowa. Po zmierzchu teren
będzie oświetlony.
Zgodnie z umową, wykonawca ma 5,5 miesiąca na
zakończenie
przebudowy
terenu. Koszt wykonania
tego zadania wyniesie 2 mln
385 tys. zł, a płatność będzie
rozłożona w ratach do 2015
roku.
(ab)

W imieniu mieszkańców i samorządu Radzionkowa
łącząc się w bólu ze wszystkimi Rodakami
dotkniętymi jedną z największych tragedii,
jaka miała miejsce w historii naszego kraju

Rodzinie i Bliskim
Ś.P.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Lecha Kaczyńskiego
oraz Rodzinom i Bliskim wszystkich ofiar tragicznej katastrofy
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Gabriel Tobor
Burmistrz
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Bernard Skibiński
Przewodniczący Rady
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W tym roku przypada 70 rocznica zbrodni katyńskiej dokonanej na tysiącach obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w tym na
oficerach Wojska Polskiego, lekarzach i nauczycielach. Mordu dokonano również na funkcjonariuszach Policji Państwowej.
O rocznicy i zamordowanych policjantach rozmawiamy z Mariuszem Gasiem, mieszkańcem Radzionkowa i wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, działającym w Katowicach.

Nasz cel: odkryć prawdę

— Jest pan wiceprzewodniczącym
stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939”...
— W stowarzyszeniu działam od samego początku,
to jest od 1990 roku. Mój
ojciec – Jan Gaś, który był
policjantem, został zamordowany wraz z innymi
funkcjonariuszami w Twerze. Stąd moja obecność
w „Rodzinie Policyjnej
1939”.
—
Proszę
powiedzieć, czym zajmuje się
stowarzyszenie?

— Działalność prowadzimy
już od dwudziestu lat. Naszym podstawowym celem
jest odkrywanie prawdy
i pokazywanie, że policjanci II Rzeczypospolitej
i policjanci ze Śląska także
ginęli z rąk NKWD. W więzieniu w Ostaszkowie,
jednym z najsurowszych
więzień, przebywało 6311
policjantów, z czego aż
jedną trzecią stanowili policjanci z województwa śląskiego. Wszyscy zostali zamordowani w Twerze, a ich
ciała pogrzebano w lesie
w Miednoje. Staramy się
dokumentować tę straszną
zbrodnię, bo zależy nam,
by pamięć o zamordowanych policjantach II Rzeczypospolitej przetrwała.
Co roku organizujemy też
pielgrzymki rodzin pomordowanych do Miednoje.
Aktywnie włączyliśmy się

W
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go policjanta. Natomiast
na terenie samej komendy
znajduje się „Izba Pamięci”. Byłem też pomysłodawcą wmurowania tablicy
w holu Urzędu Miejskiego
w Radzionkowie upamiętniającej zbrodnię katyńską.
Nasze stowarzyszenie prowadzi również działalność
edukacyjną dla młodzieży.
Organizujemy prelekcje na
temat policji II Rzeczypospolitej w „Izbie Pamięci”,
jak i w szkołach naszego
województwa. W tym roku
z okazji kolejnej rocznicy,
9 kwietnia w Katowicach,
zorganizowana została coroczna konferencja dla
młodzieży. Tego samego
dnia spotkaliśmy się przy
grobie policjanta, by uczcić
pamięć pomordowanych.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

www.radzionkow.tv

Active Travel
z wizytą
Radzionkowie 6
i 7 kwietnia gościli przedstawiciele
Austrii, Danii, Niemiec, Rumunii i Włoch. Wizyta międzynarodowej delegacji związana
była z przystąpieniem Radzionkowa do realizacji projektu Active Travel Network.
Spotkanie z przedstawicielami
europejskich miast było okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z promowaniem wśród
mieszkańców alternatywnych
form komunikacji, m.in. rowerowej i pieszej. Ustalano
także wspólne cele i działania,
które zostaną przeprowadza-

również w prace związane z wyborem koncepcji
przeniesienia Muzeum Katyńskiego do Kaponiery
w Cytadeli Warszawskiej.
Osobiście uczestniczyłem
w pracach sądu konkursowego, który wybrał najlepsze rozwiązanie programowo – przestrzenne.
Otwarcie Muzeum przewidziano na 2012 rok.
— Jakie działania podejmuje stowarzyszenie, by
pamięć o pomordowanych była ciągle żywa w naszych społecznościach?
— Dla uczczenia pamięci
śląskich policjantów, którzy
zginęli w Twerze, wybudowaliśmy Grób Policjanta
Polskiego na dziedzińcu
Komendy
Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. Jest
to jedyny tego rodzaju
grób w Europie. Spoczęły
w nim szczątki nieznane-

P

ne w ramach dalszej realizacji
projektu.
Warto wiedzieć, że głównym
celem projektu jest zmierzenie się z problemami komunikacyjnymi spowodowanymi
wykorzystaniem
samochodu przez pojedyncze osoby
w małych i średnich miastach.
Pomysłodawcy mają nadzieję,
że dzięki promocji aktywnej
komunikacji (pieszej i rowerowej) uda się rozwiązać część
problemów komunikacyjnych
i środowiskowych, które pojawiają się w przypadku korzystania z samochodów.

rzypominamy, że od 4 marca br. działa Internetowa
Telewizja Radzionków, gdzie dostępne są krótkie filmy
poświęcone naszemu miastu. Zapraszamy do odwiedzania
strony www.radzionkow.tv.

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu

Rudolfowi Sobczykowi
Sekretarzowi Miasta Radzionków
z powodu śmierci

Ojca

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

Dokończenie na str. 4
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Kurier Radzionkowski

Nowe mieszkania

Jest porozumienie!

15

marca odbył się odbiór techniczny budynku koszarowego nr 5 na terenie byłej jednostki wojskowej.
Gruntowne prace remontowe trwały dwa lata i obejmowały
m.in. wykonanie nowej elewacji budynku, ocieplenie dachu,
wykonanie podłóg, montaż nowych okien i drzwi oraz dobudowanie balkonów. Każde mieszkanie wyposażone jest
w pełny węzeł sanitarny, kuchenkę gazową i domofon.
— Roboty zostały wykonane i odebrane w terminie. Obecnie
trwa procedura oddania obiektu do użytkowania. Szacowany
termin, w którym będą mogli się tutaj wprowadzić pierwsi
lokatorzy to czerwiec tego roku — mówi Krzysztof Kula, wiceburmistrz Radzionkowa.
W budynku znajdują się 22 mieszkania komunalne, w tym
jedno dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Większość to mieszkania dwupokojowe.
Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska
znajdująca się na parterze budynku, ponieważ budynek ten
nie jest podpiwniczony.
Lokale
będą
przydzielane
zgodnie
z
uchwałą
nr XXVI/210/2008 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków.
Całkowity koszt przebudowy budynku koszarowego wyniósł
1.991,409 mln zł.
Łącznie w dwóch wyremontowanych budynkach koszarowych powstało 49 mieszkań.
(ab)

Otwarcie Orlika

W

dniach 27 i 28 kwietnia przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych przy ul. Sikorskiego
w Radzionkowie odbędzie się oficjalne otwarcie
kompleksu boisk sportowych współfinansowanych 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 plac zabaw. Na
zakończenie zainstalowano monitoring dla terenu kompleksu. Obiekty są oświetlane, co zapewni 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)
Kurier Radzionkowski
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a dziesięć najbliższych lat Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie zawarł porozumienie
z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym regulujące zakres długofalowej polityki cenowej za oczyszczenie 1 m³ ścieków w oczyszczalni „Centralna” w Bytomiu.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 26 marca w Sali
Sesyjnej Urzędu Miasta Radzionków. W imieniu ZGK podpis
złożył dyrektor Stefan Bijak, zaś w imieniu BPK sp. z o.o.
prezes zarządu Piotr Bramorski oraz wiceprezes zarządu
ds. technicznych Krzysztof Juzala.
— Porozumienie, które zostało zawarte na okres co najmniej
dziesięcioletni, ustala politykę w zakresie gospodarki ściekowej na terenie naszego miasta, a w szczególności określa
długofalową politykę w zakresie ustalania cen za oczyszczenie 1 m³. Podpisane porozumienie gwarantuje nam też pełne
bezpieczeństwo, że cena za odbiór ścieków nie będzie wzrastała, ale będzie ona racjonalna w stosunku do ilości dopływających ścieków do oczyszczalni „Centralna” — mówił tuż
po podpisaniu umowy Stefan Bijak, dyrektor radzionkowskiego ZGK.
Nad wypracowaniem stosownego porozumienia obie strony
pracowały ponad 3 lata. Dodajmy że aktualnie nasze miasto
odprowadza do bytomskiej oczyszczalni ok. 90% ścieków.

Obchody
Konstytucji 3 Maja

W

szystkich mieszkańców Radzionkowa serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach
związanych z obchodami rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. O godzinie 10.00 w kościele pw. św.
Wojciecha odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny, ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Po nabożeństwie, o godzinie 11.30,
na Placu Letochów rozpocznie się uroczystość złożenia
kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz,
organizacji pozarządowych i służb mundurowych. Z kolei 4
maja zapraszamy do udziału w Sztafetowych Biegach Przełajowych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie.
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Spotkaj się z burmistrzem

W

szystkich mieszkańców naszego miasta zapraszamy na spotkanie z burmistrzem Radzionkowa Gabrielem Toborem. Pierwsze spotkanie odbędzie
się 19 kwietnia o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy. Drugie natomiast będzie
miało miejsce 20 kwietnia o godzinie 17.00 w Centrum Kultury „Karolinka”. Cyklicznie organizowane spotkania z burmistrzem to okazja do rozmowy na temat bieżących problemów miasta. Dla mieszkańców to też możliwość zgłoszenia
swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących tego wszystkiego,
co się dzieje w mieście.

Forum Gospodarcze

Grunwaldzka jak nowa

29

30

marca odbył się oficjalny odbiór kompleksowej przebudowy ulicy Grunwaldzkiej. Po wykonaniu nowej
sieci wodociągowo – kanalizacyjnej latem ubiegłego roku,
przystąpiono do wykonania nowej nawierzchni. Jednak
z powodu ostrej zimy roboty zostały przerwane i wznowione przed kilkoma tygodniami.
— Ulica Grunwaldzka zyskała nową nawierzchnię i infrastrukturę podziemną. Ponadto gmina wykonała tutaj kanalizację
teletechniczną, która łączy teren kąpieliska miejskiego na
Księżej Górze z centrum miasta. Dzięki realizacji inwestycji
wszelkie problemy infrastrukturalne na ulicy Grunwaldzkiej
zostały rozwiązane, a ta część miasta zyskała kolejną ulicę
z kostki brukowej — mówi Krzysztof Kula, wiceburmistrz
Radzionkowa.
Koszt realizacji zadania wyniósł 276 696 zł (nowa nawierzchnia) i 650 tys. zł (przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
od ulicy Cmentarnej, poprzez Grunwaldzką do kąpieliska
miejskiego). Środki pochodziły ze środków własnych gminy.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku taką samą inwestycję
przeprowadzono na ulicy Wielkopolskiej, a w tym roku prace obejmą ulicę Cmentarną w okolicach nr 22 A.
(ab)

Active Travel...
Dokończenie ze str. 2

Projekt Active Travel Network finansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu URBACT II, który w założeniu
ma przede wszystkim organizować sieci współpracy poszczególnych miast europejskich, w celu zapewnienia zrównoważonego
i zintegrowanego rozwoju miast w Europie. Szczególny nacisk
w programie kładzie się na szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego i wymianę doświadczeń w tym
zakresie.
(ŁK)
4

marca w Centrum Kultury „Karolinka” odbyło się Forum Gospodarcze Miasta Radzionków. Organizatorami był Urząd Miasta Radzionków oraz Izba Przemysłowo
– Handlowa w Tarnowskich Górach.
Podczas forum przedsiębiorcy działający na terenie Radzionkowa, przedstawiciele władz oraz lokalni liderzy dyskutowali na tematy związane z polityką gospodarczą miasta,
infrastrukturą drogową oraz budową stadionu.
Przybyłych gości przywitał Mariusz Długajczyk, wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach.
następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Bernard
Skibiński, który w imieniu burmistrza Gabriela Tobora
przedstawił bieżącą politykę gospodarcza miasta. Następnie
zastępca burmistrza Krzysztof Kula opowiedział o realizacji
zadań miasta w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Po wykładzie wiceburmistrza odbyła się dyskusja.
Kolejnym punktem programu było omówienie działalności
Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach, jako
reprezentanta środowiska przedsiębiorców. Następne wystąpienie dotyczyło dotacji dla mikro–, małych i średnich
przedsiębiorstw w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Ostatnim oficjalnym punktem Forum Gospodarczego była
prezentacja ofert ING Banku Śląskiego S.A. i KS „Ruch
Radzionków”.
(ab)

Nowy chodnik
na Danieleckiej

Z

początkiem kwietnia zakończył się kolejny etap przebudowy chodnika na ulicy Danieleckiej.
Pierwszy etap obejmował przebudowę chodnika
na odcinku pomiędzy ul. Długą i ul. Szylera, drugi – od
ul. Szylera do ul. Pankiewicza, trzeci – od ul. Pankiewicza
do ul. 27 Stycznia. Wcześniej w ulicy Danieleckiej została
wykonana kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. W ten
sposób na całej długości ulicy Danieleckiej został wykonany
jednostronny chodnik i zjazdy do posesji.
Koszt przebudowy chodnika wyniósł 46 900 zł, a pieniądze
pochodziły ze środków własnych gminy.
(ab)
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Odwiedził
rodzinne strony
Wybierz
radzionkowskie
liceum!

C

hociaż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostało
jeszcze trochę czasu, to już teraz zachęcamy tegorocznych absolwentów gimnazjów do podjęcia dalszej nauki
w radzionkowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich.
Szkoła oferuje naukę w czterech klasach. W każdej z nich na
uczniów oprócz obowiązkowych przedmiotów, czekają interesujące zajęcia dodatkowe. Wśród nich warsztaty dziennikarskie, wyjazdy do rozgłośni radiowych, telewizji i redakcji gazet,
zajęcia na Politechnice Śląskiej, projekty naukowe wynikające
ze współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym. Dodatkowo
w klasie o profilu pedagogiczno – psychologicznym realizowany będzie przedmiot „pedagogika z psychologią rozwojową”. Liceum zapewnia też każdemu uczniowi naukę dwóch
języków obcych – angielskiego i niemieckiego, a w klasie I D
dodatkowo rosyjskiego lub hiszpańskiego. Co więcej, w pierwszej klasie wszystkie przedmioty prowadzone są na poziomie
podstawowym, a dopiero od drugiej klasy uczniowie wybierają
przedmioty, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym.
Szkoła może pochwalić się także zdawalnością matury na poziomie 95,5%!
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.liceum.
radzionkow.pl lub pod numerem telefonu (32) 286 62 51.

Gala Rzemiosł

W

Bytomiu 20 marca miała miejsce Gala Rzemiosł, w czasie której uczczono obchody dnia
św. Józefa oraz św. Klemensa – patrona piekarzy
i cukierników. W czasie uroczystości specjalne wyróżnienie otrzymali mieszkańcy naszego miasta Tadeusz Bączkowicz oraz Apolinary Komór. Obchody zainaugurowała
msza święta w kościele św. Jacka, dalsza część uroczystości odbyła się w sali bankietowej restauracji „Myśliwska”.
Odznaki i dyplomy zasłużonym rzemieślnikom przekazali
Jan Klimek – prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach,
burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor oraz prezydent Bytomia Piotr Koj. Gabriel Tobor w czasie gali wręczył dyplomy oraz upominki. Tadeusz Bączkowicz oraz Apolinary
Komór zostali odznaczeni za prowadzenie firm, które przynoszą wiele korzyści dla społeczności Radzionkowa. Warto
wspomnieć, że dwa lata temu Tadeusz Bączkowicz na Gali
Rzemiosł otrzymał Złoty Medal im. Kilińskiego. Uroczystość została zorganizowana przez bytomski Cech Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości.
Kurier Radzionkowski

W

marcu z wizytą w naszym mieście przebywał
inż. Lucjan Sobkowiak, pochodzący z Radzionkowa biznesmen, na co dzień mieszkający we Francji.
Podczas pobytu w swoich rodzinnych stronach spotkał się też
z burmistrzem Gabrielem Toborem, któremu 5 marca wręczył
„Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji”. Inżynier pogratulował także zmian, które dokonały się w naszym mieście i zadeklarował pomoc w promocji
Radzionkowa.
Warto wiedzieć, że Lucjan Sobkowiak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika, o specjalności technologia budowy maszyn.
Ukończył też roczne studia z automatyki przemysłowej na Politechnice Warszawskiej i studia w Wyższej Państwowej Szkole
Aeronautycznej w Paryżu. Na swoim koncie ma liczne patenty
technologiczne – opracował m.in. rozwiązanie silnika hydraulicznego, system globalnej kontroli bezpieczeństwa w samochodach (niezależny od kierowcy), a także metodę naprawy
końcówek systemu chłodzenia w generatorach elektrycznych
o mocy 900 i 1300 MW w elektrowniach atomowych. Początkowo pracował w firmie „Siermeca”, a następnie w przedsiębiorstwie „Sopelem”. Wreszcie założył własną działalność gospodarczą – firmę „Advantech”, która zajmowała się rozwojem
technologii wiązki elektronowej, laserowej i próżniowej. Od
1970 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji. W 2008 roku wyróżniony został tytułem Honorowego Złotego Inżyniera przyznawanego przez
czytelników „Przeglądu Technicznego”.

Wytańczyła dyplom

M

iło nam poinformować, że jedna z naszych mieszkanek – Mariola Pogorzelska została tegoroczną
absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. 26 marca wzięła udział
w uroczystym Koncercie Dyplomowym, który odbył się
w Operze Śląskiej. Młoda artystka ma już na swoim koncie
liczne sukcesy – jest m.in. laureatką Wojewódzkiego Festiwalu
Kultury Europejskiej „Wygraj Strassburg” Bytom 2009. Z kolei
na II Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej –
Bytom 2007 zajęła trzecie miejsce. Naszej młodej baletnicy
życzymy wielu dalszych sukcesów artystycznych!
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Trzecia edycja projektu „Program aktywnej integracji AS
– aktywni społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”

Aktywni społecznie i zawodowo

W

dniu 18 lutego br. w siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Radzionkowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji w 2010 roku III edycji
projektu systemowego „Program aktywnej integracji AS – aktywni
społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”. Realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy
społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W trakcie spotkania uczestnicy zostali poinformowani o celach projektu oraz realizowanych działaniach. Dokonano prezentacji, która
obrazowała działania zrealizowane w ramach projektu w 2009 r.
jak również przedstawiono, jakie działania będą realizowane
w 2010 r. W ramach projektu przeprowadzone będą treningi
kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacje specjalistyczne z psychologiem i doradcą zawodowym, treningi opiekuńczo
wychowawcze, szkolenia zawodowe. Planujemy realizować Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Rojcy który ma służyć
aktywizacji społecznej i być pomocnym w rozwiązywaniu problemów społeczności Rojcy. Z działań o charakterze środowiskowym przewidujemy organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach dotyczących rozwiązywania
problemów społeczności lokalnej w szczególności o charakterze
integracyjnym jak Festyn „Święto Mieszkańców Rojcy”, zajęcia
edukacyjno – integracyjne dla dzieci i rodziców, grupy wsparcia
i grupy samopomocowe.
Obecnie nasz wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej
projektu.
Koordynator projektu
mgr inż. Ewa Reimann

Malowanie pisanek

O

tym, że budynek
dawnej „Remizy” nadal tętni życiem kulturalnym, można się było przekonać w środę, 24 marca. Tego
dnia bowiem dziewiętnaścioro
uczniów dwóch radzionkowskich szkół podstawowych
wzięło udział w konkursie na
najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
Pomysłodawcami
imprezy byli właściciele „Cafe
Sorrento”, mieszczącej się na
parterze budynku „Remizy”.
Zgodnie z regulaminem, szkołę miał reprezentować dziesięcioosobowy zespół uczniów.
I tak ze Szkoły Podstawowej

6

nr 1 (klasy II a i b) wystartowało
dziesięciu uczniów, natomiast
SP 2 reprezentowało dziewięć
osób z klas II a i b oraz III a,
b i c. Technika wykonania pisanki była dowolna i uczniowie podstawówek mieli pole
do popisu. Wielkanocne jajka
ozdabiano na wiele różnych
sposobów, dekorując je m.in.
bibułą, kolorowym papierem,
plasteliną i włóczkami. Po długich naradach jury przyznało
nagrody: I miejsce Dominika
Parwolik kl. III b SP 2, II miejsce Martyna Szymańska kl. III
b SP 2, III miejsce Julia Olejnik kl. II b SP 1. Wyróżnienia

Uczcili
pamięć Papieża

Z

okazji piątej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II
29 marca w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie odbył się uroczysty Koncert Papieski.
Wieczór rozpoczął się od wykonania słynnej „Arii na strunę g” Jana Sebastiana Bacha. Utwór zaprezentowała orkiestra smyczkowa Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków
pod dyrekcją profesora Jana Wincentego Hawela. Następnie
ze sceny popłynęły słowa „Tryptyku Rzymskiego”, wielkiego
dzieła poetyckiego naszego papieża, w interpretacji członków
rybnickiego kółka recytatorskiego. Punktem kulminacyjnym
koncertu było wykonanie podniosłej pieśni „Stabat Mater”
Giovanniego Battisty Pergolesiego, którą zaśpiewały Iwona
Socha (sopran) i Joanna Iwaszkiewicz (alt) z towarzyszeniem
chóru Bel Canto z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, przygotowanego przez Lidię
Marszolik. Publiczność miała też okazję wysłuchać utworu
„O ziemio polska” z tekstem Jana Pawła II i z muzyką Juliusza
Łaciuka. Koncert Papieski został bardzo ciepło przyjęty przez
mieszkańców Radzionkowa i z pewnością był okazją do osobistej refleksji i zadumy. Organizatorami koncertu byli Urząd
Miasta Radzionków i parafia pw. św. Wojciecha.
(ŁK)

otrzymali: Natalia Janowska,
Rafał Dolibóg, Martyna Wyrwol, Monika Stadler, Ola
Nierobisz, Wiktoria Hajda
oraz Marta Plewnia.
Dla wszystkich uczestników
organizatorzy
przygotowali
upominki i słodki poczęstunek.
Malowanie pisanek było jak
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dotychczas pierwszą, ale nie
ostatnią, imprezą w „Cafe Sorrento”. A już teraz zapraszamy
na koncert jazzowy zorganizowany przy współpracy CK
„Karolinka”, który odbędzie się
pod koniec kwietnia.
(ab)
Kurier Radzionkowski

Nowa siedziba
Koła Emerytów

Bezpieczeństwo w mieście

Dzięki nowemu lokalowi emeryci będą mogli spotykać się
częściej

Z

arząd Oddziału Radzionków Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów już w kwietniu
będzie miał nową siedzibę. Związkowcy przeniosą
się do odnowionej świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2
(ul. Szymały 36). Salę emerytom przekazał burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Nowe lokum będzie wyposażone w komputery i sprzęt biurowy.
— Nowa siedziba będzie miejscem, gdzie będziemy mogli
rozwijać swoje pasje i spędzać wolny czas. Tutaj będziemy
także organizować nasze działania oraz załatwiać bieżące
sprawy związane z korespondencją. Świetlica będzie do
naszej dyspozycji praktycznie całą dobę, dzięki czemu będziemy mogli spotykać się częściej — mówi Jerzy Hajda,
przewodniczący związku.
W nowym lokum emeryci zamierzają stworzyć dodatkowe koła zainteresowań. Oficjalne otwarcie odbędzie się
w drugiej połowie kwietnia, tuż po obchodach Światowego Dnia Inwalidy. Działania związane ze zmianą siedziby
organizuje Jerzy Hajda. Przypomnijmy, że do tej pory emeryci korzystali z sali w Centrum Kultury „Karolinka”.
(AS)
Możesz pomóc innym!

Bezcenny jeden procent

P

rzypominamy, że od kilku lat zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość przekazania
1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego. W szczególności zachęcamy do wsparcia
działającej w naszym mieście organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
W celu przekazania 1% należy na druku zeznania podatkowego w części H numer pozycji 124 wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego, w pozycji 125 jej numer KRS,
a w pozycji 126 wnioskowaną kwotę nieprzekraczającą
1% pozycji 120.
Niezbędnym warunkiem przy przekazywaniu 1% jest złożenie zeznania podatkowego w terminie. Pieniądze na
konto wybranej przez nas organizacji przekaże Urząd
Skarbowy. Ustawowy termin złożenia zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Radzionkowie KRS: 0000169285.

Kurier Radzionkowski

W czasie ostatniej Sesji Rady Miasta toczyły się rozmowy
na temat bezpieczeństwa w naszym mieście. Dotyczyły one
między innymi działań prowadzonych przez straż pożarną
oraz policję. Sprawozdania przygotowane przez funkcjonariuszy pokazały, na ile poprawił się stan bezpieczeństwa
w Radzionkowie w 2009 w stosunku do lat ubiegłych.

W

zeszłym roku strażacy ugasili w naszym mieście
66 pożarów, 137 razy wyjeżdżali także do innych
interwencji. Dzięki pracy straży pożarnej, zdołano
uratować mienie o szacunkowej wartości 560 tysięcy złotych.
Większość pożarów, które ugaszono, można zaliczyć do pożarów małych, dwa do średnich.
Strażacy najczęściej gasili pożary traw i wysypisk śmieci. Ponadto 12 razy interweniowali w ramach ratownictwa drogowego. Mieszkańcy coraz częściej wzywali także straż w sytuacjach
zagrożenia niezwiązanych bezpośrednio z pożarami. Funkcjonariusze pomagali przy sprzątaniu powalonych drzew i konarów drzew, wypompowywaniu wody z zalanych obiektów oraz
usuwaniu gniazd owadów. Pomoc strażaków okazała się także
niezbędna przy usuwaniu nawisów śnieżnych, sopli oraz niebezpiecznych substancji ropopochodnych.
Jeśli chodzi o działania policji, w zeszłym roku skupiały się
one głównie na zadaniach, które miały na celu zapobieganie
przestępczości. Radzionkowska policja wspólnie z Komendą
Powiatową Policji w Tarnowskich Górach realizowała program
„Razem bezpieczniej”. W jego ramach policjanci prowadzili
zadania mające ograniczyć liczbę popełnianych wykroczeń.
W zeszłym roku funkcjonariusze w naszym mieście mogli działać bardziej skutecznie, dzięki temu, że tutejsza policja zatrudniła trzech nowych pracowników. Dwie nowe osoby pracują
w Zespole Prewencji, natomiast jeden nowy pracownik zasilił
Zespół Kryminalny.
W ubiegłym roku nasza policja wykryła 363 przestępstwa,
dla porównania w 2008 roku stwierdzono 384 przestępstwa.
Ujawniono 27 przestępstw gospodarczych, 20 przeciwko życiu i zdrowiu oraz 237 przeciwko mieniu. W 2009 policjanci
przeprowadzili łącznie 1302 interwencje, czyli o 232 więcej
niż w roku 2008. Policjanci z Zespołu Prewencji dbali także
o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie imprez o charakterze
kulturalnym i sportowym.
Na naszych drogach w zeszłym roku miało miejsce 29 wypadków, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 33 osoby zostały
ranne. Ponadto doszło do 137 kolizji. Jeśli chodzi o przyczyny
wypadków, najczęściej należały do nich nadmierna prędkość,
często niedostosowana do warunków atmosferycznych oraz
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innym użytkownikom
dróg. W tym roku policjanci będą prowadzili kolejne działania,
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście. Najważniejszą rzeczą jest obniżenie dynamiki przestępczości oraz zwiększenie czynnika wykrywalności przestępstw.
oprac.: (AS)
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Zima trzymała wyjątkowo długo w tym roku. Wiele wskazywało na to, że śnieg będzie leżeć
lub, co gorsza, ciągle padać, do samego maja. Stąd i nasza Wiosna Teatralna odbędzie się nieco później niż zwykle. Tak na wszelki wypadek, by nie dać się zaskoczyć zimie. A w programie
XI Wiosny Teatralnej A.D. 2010 zobaczymy:
Anna Burzyńska
JEŚLI CHCESZ KOBIETY, TO JĄ PORWIJ
Karnety na trzy spektakle
Komedia
90 zł. Karnet nie obejmuje
czas trwania: 1 godz. 40 min/przerwa
Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz
bajki.
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Muzyka: Maciej Makowski
Kostiumy: Wioletta Wołczyńska – Bryćko
Obsada: Arkadiusz Janiczek, Andżelika Piechowiak, Krystyna Tkacz, Stefan Friedmann
21 maja 2010, godz. 10.00

20 maja 2010, godz. 19.00

AMELKA, BÓBR i KRÓL NA DACHU
(bilety 15 zł)

JEŚLI CHCESZ KOBIETY,
TO JĄ PORWIJ (bilety 60 zł)

B

rawurowa komedia, w której główny bohater, księgowy Adam (Arkadiusz Janiczek) realizuje swoje
specyficzne hobby – porywanie przypadkowych
kobiet! Branki podejmowane są wystawną kolacją, traktowane jak księżniczki, po czym… odsyłane do
domu. Problem pojawia się, kiedy kolejna ofiara, Elżbieta
(Andżelika Piechowiak), odnajduje w Adamie mężczyznę
swojego życia. Role odwracają się, ofiara staje się prześladowcą, a za drzwiami czekają już kolejni kłopotliwi goście
– namiętna Czesława (Krystyna Tkacz) i Wiesław (Stefan
Friedmann), uzbrojony w ciupagę. Wartko tocząca się akcja, świetnie napisana sztuka i doborowa obsada gwarantują Państwu niezapomniany wieczór, po którym już żadna kolacja nie będzie taka sama…
Spektakl jest komedią na dobrym, wysokim poziomie. Niebanalne dowcipy słowne i sytuacyjne śmieszą publiczność.
Podteksty obsceniczne potęgują humorystyczny charakter
sztuki. A wszystko dzięki ciekawie zbudowanym dialogom,
dobrej reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza i mistrzowskiej
grze aktorskiej. Arkadiusz Janiczek po raz kolejny pokazuje
świetny warsztat aktorski. Jego opanowanie w komicznych
sytuacjach może budzić zachwyt, ale przede wszystkim
potęguje komizm sytuacji. Trzeba też wspomnieć o jego
giętkim ciele, które wygina śmiało, nawet bardzo śmiało.
Stefan Friedmann wykreował mężczyznę czułego, wrażliwego, trochę pantoflarza, a zarazem twardziela, z pasją,
którą obudziła w nim ukochana kobieta. Aktorki: Andżelika Piechowiak i Krystyna Tkacz grają całym ciałem, korzystając ze wszystkich swoich walorów. Ponadto kontrast
zbudowany pomiędzy kobietami a bohaterem intryguje
i bawi.
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S

pektakl odwołuje się do dziecięcej wyobraźni. Jego
autor, zafascynowany poezją i fantazją bajek nadreńskich, stworzył zupełnie nową historię. W tej dowcipnej a nade wszystko poetyckiej zabawie skojarzeniami, odnajdujemy uniwersalną prawdę, że świat nieustannie
się zmienia, że skromna dziewczyna może zostać księżniczką, Bóbr księciem, a Dynia ogromnym pałacem. Jest to opowieść o podróży grupy przyjaciół, którzy odkrywają prawdę
o tym, kim są. Spektakl adresowany do dzieci, bo któż lepiej
niż one zrozumie, co to znaczy „wylać na siebie sukienkę”.

Tankred Dorst
AMELKA, BÓBR i KRÓL NA DACHU – bajka
czas trwania: 1,20/bez przerwy
Tłumaczenie: Jacek St. Buras
Reżyseria: Petr Nosálek
Scenografia i kostiumy: Pavel Hubicka
Muzyka: Krzysztof Dzierma
Projekcje multimedialne: Krzysztof Lisiak
Obsada:
AMELKA: Agnieszka Radzikowska
Pani FRYGA (Trujacy Grzyb i Wielka Pokrzywa) - Jolanta
Niestrój-Malisz
MRUKSA: Dorota Rusek
WRÓŻKA LULEJKA: Danuta Lewandowska
DOJRZAŁA GRUSZKA: Aleksandra Gajewska
DYNIA: Joanna Romaniak
BÓBR: Andrzej Kroczyński
ROZTARGNIONY KRÓL: Marian Kierycz
TAJNY RADCA: Krzysztof Urbanowicz
KOS: Jacek Wojnick
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Kurier Radzionkowski

22 maja 2010, godz. 19.00

23 maja 2010, godz. 19.00

R

odliszka w reżyserii Zbigniewa Stryja to włoska
komedia z wątkiem kryminalnym i zaskakującym zakończeniem. Główna bohaterka Ewa
jest kobietą uroczą i piękną, ale nieszczęśliwą
w małżeństwie. Przyjeżdża nad morze, by w samotności
wszystko przemyśleć, ale i tu dopadają ją same nieszczęścia.
W odludnym zakątku plaży spotyka samotnego mężczyznę… być może ekshibicjonistę. Bruno, o zgrozo, słucha
muzyki klasycznej i nie wiadomo dlaczego wpada w gniew,
gdy dowiaduje się, że Ewa rozbiła jego nowiutki samochód.
Na domiar złego ten mężczyzna bez serca nie zamierza zapłacić biedaczce odszkodowania, choć to on przecież tak
niefortunnie zaparkował swój wóz. Piękna, zapłakana kobieta zachowuje się jednak wielkodusznie. Obiecuje podwieźć
znajomego z plaży do miasta. I od tej chwili ich losy splotą
się nierozerwalnie… A co z tego wyniknie zobaczycie Państwo sami!

MODLISZKA (bilety: 30 zł)

TUTAM (bilety: 30 zł)

M

enata Dancewicz i Zbigniew Stryj znowu razem,
już nie „Na Wspólnej”, tylko na scenie. I znowu
rzecz będzie o miłości. Tylko po co oglądać w teatrze coś, co znamy z telewizji? No, chyba że sztukę
napisał Bogusław Schaeffer, bo jego komedie, choć wielokrotnie przenoszone na ekran, najbardziej śmieszą właśnie
w teatrze. I tak jest w „Tutamie”.
W małej kawiarni spotyka się przypadkiem dwoje ludzi. On,
prawdopodobnie po miłosnych przejściach, ucieka przed
uczuciami. Ona postanawia go zdobyć, on chowa się przed
nią i przed sobą, przybierając różne pozy i maski; ona nie
pozostaje w tyle, i tak kawiarnia zamienia się teatr. Ale każdy
teatr oprócz sceny ma także kulisy, a kawiarnia zaplecze: tam
rozgrywa się kolejny uczuciowy dramat. Kelner i kelnerka od
dawna są razem, ale on wciąż chowa się przed nią i przed
sobą, przybierając różne pozy i maski, ona też nie pozostaje w tyle, i tak kulisy zamieniają się w scenę, aż w końcu
nie wiadomo, gdzie jest „tu” a gdzie „tam”, gdzie kawiarnia,
gdzie zaplecze, gdzie teatr, gdzie rzeczywistość, gdzie jawa,
gdzie sen; tym bardziej, że kelnerka trochę się chyba podkochuje w kliencie, a kelner w klientce. I choć może z jednej strony trudno mu się dziwić, skoro klientka do złudzenia
przypomina Renatę Dancewicz, to jednak z drugiej trochę
dziwić się trzeba, bo przecież kelnerka do złudzenia przypomina klientkę: w końcu obie role gra ta sama aktorka. No
cóż, takie są już kobiety, niezmienne w swej zmienności...
a może zmienne w niezmienności? Za to mężczyźni wszyscy
tacy sami i nawet wyglądają podobnie: czy to kelner, czy
klient, czy grający ich obu Zbigniew Stryj.
Spektakl reżyseruje Krzysztof Prus, uważany przez Schaeffera za jednego z najlepszych realizatorów jego sztuk, scenografię zaprojektował Marek Mikulski: obaj są już znani
widzom Teatru Nowego z realizacji „Procesu” Kafki i autorskiego spektaklu Prusa pt. „Wszyscy śpią na wzgórzu”.
Bogusław Schaeffer
TUTAM komedia
czas trwania 1,30/bez przerwy
Reżyseria: Krzysztof Prus
Scenografia: Marek Mikulski
Obsada:
Renata Dancewicz
Zbigniew Stryj
Inspicjent/Sufler: Jacek Tomaszewski
Kurier Radzionkowski

Aldo Nicolaj
MODLISZKA komedia
czas trwania: 1,40/przerwa
Tłumaczenie: Zofia Ernstowa
Reżyseria: Zbigniew Stryj
Scenografia: Marcel Sławiński
Kostiumy: Julia Kornacka
Muzyka: Bogdan Kisiel
Inspicjent/Sufler: Jacek Tomaszewski
Obsada: Joanna Falkowska, Zbigniew Stryj, Jarosław
Karpuk

8 maja 2010, godz. 16.00
Alicja w Krainie Czarów
gatunek: familijny, fantasy, przygod
owy
czas trwania: 108 minut
8 maja 2010, godz. 18.00
Trick
komedia sensacyjna, Polska, 2010
czas trwania: 95 minut
13 maja 2010, godz. 19.30
Czwartkowy seans
Parnassus – człowiek, który oszuka
ł diabła
gatunek: fantasy, przygodowy
czas trwania: 122 minut
Bilety w cenie 10 zł na każdy
seans do nabycia
w Impresariacie lub na godzinę
przed projekcją
w kasie ośrodka.
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Co słychać w Bibliotece?
PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

W

lipcu ubiegłego roku zostaliśmy finalistami pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek, nowatorskiego przedsięwzięcia, którego celem jest
przeobrażanie bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne –
informacyjne, kulturalne i edukacyjne centra wiedzy oraz
przygotowanie bibliotekarzy do organizowania ciekawych
i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania
dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność,
promowania swojej placówki i gminy. Jako Biblioteka Wiodąca współpracujemy z trzema Bibliotekami Partnerskimi –
Gminnymi Bibliotekami Publicznymi w Krupskim Młynie,
Świerklańcu i Tąpkowicach. Wspólnie uczestniczymy m.in.
w szkoleniach, których zadaniem jest również wzmocnienie
kompetencji zawodowych bibliotekarzy (cykl szkoleniowy
„Plan Rozwoju Biblioteki”, szkolenia informatyczne, szkolenia specjalistyczne). Miło nam poinformować, iż w marcu br.,
w ramach tegoż programu, biblioteki naszego miasta zostały
wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy – laptop, 2 zestawy komputerowe (z pełnym oprogramowaniem
systemowym i antywirusowym), osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie hotspotu, 2 urządzenia wielofunkcyjne –
wysokowydajne i standardowe, drukarkę A3, projektor wraz
z ekranem oraz 2 cyfrowe aparaty fotograficzne.

SPOTKANIE DLA DUŻYCH I MNIEJSZYCH

11 maja 2010 r. o godz. 10.00 w Bibliotece przy ul. Knosały
61a odbędzie się spotkanie autorskie ze znanym rysownikiem Edwardem Lutczynem. Autor przyjedzie na to spotkanie z Warszawy, gdzie mieszka i tworzy. Podczas spotkania
artysta opowie o sobie i swojej pracy ilustrując opowieści
zabawnymi rysunkami. Z wielką przyjemnością zapraszamy
więc tych wszystkich, którzy chcieliby osobiście poznać ilustratora wierszy, komiksów i bajek, jego charakterystyczną
kreskę i specyficzny dowcip. W czerwcu zaś zapraszamy na
wystawę prac, które powstaną w czasie spotkania.

Wiosenna zbiórka

P

od tym hasłem odbywają się tegoroczne „Rodzinne Ekoporządki”. Uruchamiamy w mieście 24 kwietnia dwa punkty
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii:
• Parking Urzędu Miejskiego (od strony ulicy Szymały),
w godz. 8.00 – 10.00
• Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (od strony
ul. Sikorskiego), w godz. 10.00 – 12.00
Dla wygody mieszkańców sprzęt ciężki, o gabarytach stwarzających trudności transportowe będzie odbierany z posesji samochodem firmowym Wtórmetu już w dniach: 22.04.2010 r. –Górka, Rojca i 23.04.2010 r. –w pozostałych rejonach Radzionkowa,
w godzinach od 7.30 do 10.00 i od 14.00 do 17.00.
Prosimy o wystawienie przed posesją w/w sprzętu, którego odbiór
zostanie potwierdzony zaświadczeniem uprawniającym do odbioru sadzonek. W tym roku za oddane odpady będzie można
uzyskać sadzonki pelargonii. Dla zorganizowanych grup przygotowano worki i rękawice do sprzątania oraz sadzonki do nasadzeń.
Zapraszamy też bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie
na relację z uczestnictwa w akcji. Szczegóły na stronach internetowych organizatorów Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”, UM Radzionków i firmy „Wtórmet Recycling” z Radzionkowa.
10

Taniej niż u sąsiadów

P

odczas marcowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków dla odbiorców z terenu
Radzionkowa. Nowe stawki obowiązywać będą w okresie od
1 maja br. do 30 kwietnia 2011 roku. Taryfy opracowane zostały
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie zgodnie
z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Zgodnie z przyjętą uchwałą w naszym mieście miesięcznie za
wodę zapłacimy brutto 4,76 zł/m3. Natomiast odprowadzenie
ścieków będzie nas kosztować miesięcznie brutto 4,17 zł/m3.
Opłata abonamentowa wyniesie 4,27 zł.
Drożej za wodę i ścieki zapłacą mieszkańcy Tarnowskich Gór,
Bytomia, Piekar Śląskich i klienci Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
I tak w Tarnowskich Górach stawki są wyższe o 0,33 zł za
m3 wody i 0,72 zł za m3 ścieków. Opłata abonamentowa jest
natomiast o 2,33 zł wyższa niż w Radzionkowie. W Bytomiu za
m3 wody i ścieków zapłacimy odpowiednio o 0,06 zł i 1,81 zł
drożej niż u nas, a opłata abonamentowa wynosi 8,80 zł. Jeżeli
chodzi o miesięczne stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Piekarach Śląskich, to w przypadku wody cena
za m3 jest o 0,02 zł niższa niż w naszym mieście, z kolei cena za
m3 ścieków jest o 1,62 zł wyższa. Opłata abonamentowa wynosi
w Piekarach 6,42 zł. Dla porównania w Chorzowsko – Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji miesięczna opłata za zaopatrzenie w wodę wynosi 5,28 zł za m3,
a za ścieki – 6,69 zł/m3. Za opłatę abonamentową zapłacimy
5,37 za m3.
Niższe stawki obowiązują jedynie w Świerklańcu, gdzie tamtejszy Urząd Gminy w okresie od kwietnia tego roku do 31 marca
2011 roku przekazywać będzie dotację do cen wody i ścieków.
Dzięki dotacji za m3 wody mieszkańcy gminy Świerklaniec zapłacą więc 4,10 zł, a za m3 ścieków 3,33 zł. Opłata abonamentowa
wynosi tam 2,14 zł.
Pełna treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Radzionkowa znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
(ab)
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Kurier Radzionkowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Co nas czeka
Turniej Termomana
II SZACHOWY TURNIEJ MIAST – 17 kwietnia
Pierwszy Szachowy Turniej Miast odbył się w ubiegłym roku
w niezwykłym miejscu i w niesamowitej atmosferze. Został
rozegrany w urokliwych pomieszczeniach radzionkowskiego
Muzeum Chleba. Do rozgrywek stawiło się aż dziesięć czteroosobowych drużyn reprezentujących: Piekary Śl., Rudę
Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Kalety, Lubliniec, Sosnowiec, Bytom i Radzionków. Zawodnicy
zmagali się ponad pięć godzin na 20 szachownicach. Tegoroczny II Szachowy Turniej Miast odbędzie się 17 kwietnia
o godz. 10.00 w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Więcej
informacji na stronie: www.mosir.radzionkow.pl.
Serdecznie zapraszamy!
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE – 4 maja
Do udziału w biegach zapraszamy reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych – 5 dziewczyn + 5 chłopców.
I NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – 22 maja
Zapraszamy osoby pełnoletnie do udziału w I Nocnym Turnieju Piłki Nożnej. System rozgrywek i czas jednego meczu
będzie dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 drużyn. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zapisy: do 14 maja MOSiR tel. (32) 388 87 82 lub mosir@
cidernet.pl. Zgłoszenie drużyny zostaje przyjęte po dostarczeniu karty zgłoszeniowej i uiszczeniu wpisowego w kwocie 50 zł od drużyny.
„TENPAR” – TURNIEJ TENISOWY PAR – 29 maja
Do turnieju zapraszamy pary tenisowe. Zawody odbędą się
w kategoriach: miksty (pary mieszane) oraz deble męskie.
System rozgrywek zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych par. Zapisy w siedzibie MOSiRu lub poprzez adres email: mosir@cidernet.pl
II MISTRZOSTWA RADZIONKOWA W STRZELANIU
– 12 czerwca
W tym roku będzie nie tylko możliwość strzelania z broni
pneumatycznej, ale również strzelanie z łuku, stanowisko
paintballu oraz rzuty darta. Zapisy na turniej odbędą się
w dniu zawodów od godz. 11 na kąpielisku Księża Góra.
VIII MISTRZOSTWA RADZIONKOWA W ŻEGLARSTWIE
– 19 czerwca

Po raz ósmy zapraszamy miłośników żeglarstwa do udziału
w VIII Mistrzostwach Radzionkowa w Żeglarstwie. Zapisy
przyjmowane są w siedzibie MOSiR.
Kurier Radzionkowski

S

ześć drużyn stawiło się 20 marca w sali radzionkowskiego gimnazjum na V Turnieju o Puchar Termomana
w piłce siatkowej, by walczyć o puchar, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Nowością tegorocznych rozgrywek był konkurs na najciekawszą nazwę
zespołu, która kierując się branżą firmy sponsora, miała być
związana z tematem termoizolacji.
Jak co roku, zacięta rywalizacja nie przeszkodziła w utrzymaniu sportowej i rodzinnej atmosfery. Poważne i najbardziej
zacięte boje na boisku kończone były zawsze uściskiem dłoni
i uśmiechem. Drugi raz z rzędu zwycięstwo przypadło drużynie „Izotermo Dominatorzy” z Bytomia, którym potrzeba
jeszcze jednego zwycięstwa, by puchar przewodni stał się
ich własnością. Triumfowali oni w finałowym tiebreaku nad
drużyną „Docieplaczy.pl” z Radzionkowa, którzy prócz zajęcia drugiego miejsca, otrzymali nagrodę specjalną za najlepszą nazwę zespołu. Miejsce trzecie przypadło radzionkowskiej drużynie „Waciaki”, która pokonała „Piekarskie
Styropiany”, plasując się tym samym na czwartym miejscu.
Piąte miejsce zdobyli „Termoterminatorzy” z Tarnowskich
Gór, pokonując drużynę „Szybkie i Zwinne Termoizolatory”
z Piekar Śląskich. Każda drużyna otrzymała koszulki z logiem
sponsora, a dodatkowo trzy pierwsze miejsca premiowane
były nagrodami rzeczowymi.
Tradycyjnie już, prócz nagród głównych, zakończenie
uatrakcyjniły wyróżnienia. Pierwsze dla Mariusza Ziemskiego – najbardziej żywiołowego zawodnika turnieju, który
swymi spontanicznymi reakcjami zarażał entuzjazmem publiczność. Drugie dla Rudolfa Dembińskiego za niesamowite i skuteczne zagranie nogą. Najbardziej „ofiarnym” zawodnikiem został Piotr Waloszczyk. Szczególne wyróżnienie
otrzymał zespół „Termoterminatorów” dla „najbardziej rodzinnej ekipy” (w drużynie grało trzech ojców oraz ich synowie) i nie była to jedyna drużyna, w której grał równocześnie ojciec i syn. Pamiątkowy medal oraz statuetkę, a przede
wszystkim ogromne oklaski i wdzięczność uczestników turnieju otrzymał Marian Podgórski prezes firmy Termoman,
dzięki któremu turniej odbył się już pięciokrotnie.
Marian Prodlik
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I Radzionkowskie Dni Nauki

Konkurs

P

10

od patronatem Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora
w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich i w Gimnazjum im.
Ojca Ludwika Wrodarczyka
w dniach 18 i 19 marca br.
miały miejsce I Radzionkowskie Dni Nauki.
W ramach tych dni w Gimnazjum zorganizowano imprezę
dedykowaną uczniom klas
III, którzy stoją przed dylematem wyboru dalszej drogi
kształcenia, czyli Targi Edukacyjne. Natomiast w LO zorganizowano szereg konkursów
przedmiotowych – z języka
angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych, z języka niemieckiego, geografii,
matematyki, biologii i zajęcia
laboratoryjne z chemii. Odbył się również wykład pracowników Śląskiego Ogrodu
Botanicznego, z którym liceum stale współpracuje.
W konkursach brali udział
głównie gimnazjaliści z Radzionkowa, Bytomia oraz
Piekar Śląskich. Uczniowie
z liceum zapewnili świetną
organizację I Radzionkowskich Dni Nauki, no i świetną

zabawę. Samorząd liceum
miał się czym pochwalić. Przecież to samorząd jest głównym organizatorem warsztatów dziennikarskich, które
prowadzili red. Beata Tadla i
Jakub Porada, oboje z TVN.
Uczniowie liceum biorą
udział również w wielu innych przedsięwzięciach, np.
w wolontariacie na rzecz
dzieci niepełnosprawnych
(klasy pedagogiczne), biorą
udział w wykładach naukowych organizowanych przez
pracowników naukowych
Politechniki Śląskiej oraz np.
przez architekta, pracownika naukowego Uniwersytetu
Amerykańskiego w Bejrucie p. Georga Arbida (wykład w języku angielskim).
O tym wszystkim usłyszeli

gimnazjaliści i zaproszeni
goście oglądając prezentację
multimedialną.
Na Dniach Nauki sporym
zainteresowaniem
cieszyła się, rekrutująca się spośród uczniów LO, grupa
rekonstrukcyjna
„Wolna
Kompania
Radzionków”,
czyli śląska piechota z przełomu XIV i XV wieku. Warto
tu dodać, że broń i ubiory
członkowie grupy wykonują
sami zgodnie z technologią
średniowieczną.
Na
zdobywców
pierwszych miejsc czekały drobne upominki i występ
szkolnego kabaretu. Zapraszamy do wirtualnego
spaceru- zapraszamy na
www.liceum.radzionkow.pl

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się
widoczny na fotografii wizerunek Matki Boskiej.
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 ozdobny element kamienicy
znajduje się przy ul. św. Wojciecha 25. Nagrodę otrzymują: Paweł Bloch oraz osoba (prosimy o kontakt),
która nadesłała odpowiedź z adresu monisla@op.pl.
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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marca
uczniowie
Szkoły Podstawowej
nr 1 uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego. Konkurs
został zorganizowany przez
firmę Edukom, a odbywał
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu w dwóch kategoriach:
klasy II i III oraz IV – VI. Naszymi reprezentantami byli
uczniowie klasy III a: Bogna
Kobek, Zuzanna Mania,
Przemysław Jasiewicz, Julia
Cholewa i Karolina Kukla.
Klasy starsze reprezentowane były przez uczniów klasy
VI c: Dagmara Wysocka,
Paulina Krupa oraz Maciej
Cholewa.
Łącznie w konkursie wzięło
udział 7 szkół podstawowych. Ku radości uczniów,
dyrekcji szkoły i nauczycieli
nasze uczennice z klasy III a
Bogna Kobek i Zuzanna Mania zajęły ex aequo I miejsca, wygrywając darmowy
półroczny kurs języka angielskiego prowadzony przez
firmę Edukom. Serdecznie
gratulujemy!
Atamaniuk Iwona,
Policht Iwona

JEST NA
O
C

FOTOZAGADKA
Kurier Radzionkowski

Co dalej Gimnazjalisto?

Polowanie z obiektywem

stałe wpisało się już w tradycję, że każdej wiosny
w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie odbywają się Targi Edukacyjne. Tak było
też 18 marca tego roku. Tym razem dzień ten stanowił część
Radzionkowskich Dni Nauki.
Nasza szkoła gościła w swych progach przedstawicieli ponad
20 szkół z Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich i samego Radzionkowa. Uczniowie gimnazjów mieli niebywałą
okazję zapoznać się z ofertami obecnych szkół, porozmawiać z ich nauczycielami, uczniami, a przez to rozwiać swe
ewentualne wątpliwości i podjąć trafną decyzję w tak ważnej sprawie, jaką jest wybór szkoły średniej.
Po wizycie na targach uczestników czekał miły poczęstunek.
Przyjemnie było usłyszeć opinie zadowolonych gości i ich
zapewnienia, że za rok znów z chęcią do nas powrócą.
My ze swej strony dziękujemy reprezentantom szkół za
udział w targach, przygotowanie ciekawych prezentacji,
a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do usprawnienia tej imprezy. Mamy nadzieję, że nasza akcja ułatwi
uczniom gimnazjum właściwy wybór odpowiedniej dla nich
szkoły średniej.
Grono Pedagogiczne
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie

marcowy poranek grupa uczniów naszego liceum wraz z nauczycielami Romanem Holewą oraz Markiem Minasem, a także wiernym
towarzyszem wycieczek, psem Leonem, ruszyła na „Kocie Górki, aby realizować projekt w ramach współpracy
z ogrodem botanicznym. Do pokonania mieliśmy trasę
od Księżej Góry poprzez łąki po Kopiec Powstańców
Śląskich. Uzbrojeni w aparaty fotograficzne i lornetki, ruszyliśmy poprzez łąki, stawy i zarośla, aby zaobserwować
zwierzęta i rośliny(...). Dzięki objaśnieniom naszych wspaniałych nauczycieli, poznaliśmy nazwy zwierząt, które
mieszkają obok nas, a my tak niewiele o nich wiemy. Mogliśmy dzięki lornetkom obserwować ptaki latające nad
nami, a dzięki aparatom mamy „naoczną” dokumentację. Zmęczeni i zmarznięci z utęsknieniem czekaliśmy na
ognisko i posiłek. Jedzenie na powietrzu przygotowane
przez nauczyciela smakowało wyśmienicie. Wszystko to,
co nas otaczało, okazało się bardzo ciekawe. Trawy, ptaki, które na co dzień nie przykuwają naszej uwagi, nagle
stały się interesujące.
Myślę, że najważniejsze jest to, aby ktoś potrafił młodych ludzi zainteresować przyrodą i zechciał im pokazać i przekazać rzeczowo świat, który nas otacza. Dzięki
zaangażowaniu nauczycieli, to się udało. Polecam innym
uczestnictwo w takich wyprawach.
Sara Dzionsko kl. I C
LO Radzionków

Na

Moje Czyste Miasto

W

yłoniono Liderów Segregacji Zimy IV edycji programu Moje Czyste Miasto Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”. W powiecie tarnogórskim liderami
w swoich kategoriach wiekowych zostali: Przedszkole nr 3
w Radzionkowie, koordynator: Beata Janta, Karina Szołtysik;
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu, koordynator Joanna Skolik – Dąbrowska; Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, koordynatorzy: Anna Kucharczyk, Daniel Kamiński, Monika
Franusik i Katarzyna Wojtal. Nagrody, ufundowane przez
UM Radzionków, UM Bytom i Gminę Świerklaniec, wręczono na spotkaniu Akademii Edukacji Ekologicznej 25 marca.
Do tej pory, dzięki realizacji Programu, zebrano już ponad
113 ton makulatury, 15 ton butelek PET i ok. 3,2 ton baterii.
W programie uczestniczą 52 placówki oświatowe wszystkich
typów z województwa śląskiego, w których jest 66 nauczycieli koordynatorów szkolnych zbiórek.
Teresa Bryś – Szczygieł

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 maja.
Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do 25 kwietnia. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Kurier Radzionkowski

W

Rozmowy o ekologii

25

marca odbyło się kolejne spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”.
Wykład nt. „Pestycydy – historia stosowania i dzień dzisiejszy” wygłosił kierownik Zakładu Monitoringu Środowiska GIG-u w Katowicach dr Leszek Drobek. W spotkaniu
uczestniczyli sympatycy ekologii oraz urzędnicy wydziałów
ochrony środowiska z powiatu tarnogórskiego, Bytomia
i Piekar Śląskich.
Przypomnijmy, że Akademia zajmuje się edukacją ekologiczną dorosłych. Powołana została w październiku 2007 dla
popularyzowania wiedzy dotyczącej ochrony środowiska
i rozwoju zrównoważonego. (...) W wykładach uczestniczyło już ok. 1200 osób. Skąd taka popularność tych spotkań?
W roli wykładowców staramy się zapraszać niebanalnych
i kompetentnych ludzi, a dodatkowym magnesem jest nasza sala wykładowa, którą jest gościnna i lubiana restauracja
Figaro. Na spotkaniach Akademii wręczane są także nagrody liderów Programu Moje Czyste Miasto Stowarzyszenia
„Zielona Ziemia”, a w części artystycznej zapraszamy zespoły muzyczne reprezentujące różne style muzyczne.
Obecni na wykładzie nauczyciele i studenci otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie. Do tej pory zorganizowano
13 wykładów i wydano 656 takich zaświadczeń. Mecenasem Akademii jest UM w Radzionkowie. Na kolejne spotkanie zapraszamy 20 maja.
Teresa Bryś – Szczygieł
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 18 marca 2010 roku na L sesji,
Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr L/426/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
2. Uchwałę Nr L/427/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
3. Uchwałę Nr L/428/2010 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia
lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska;
4. Uchwałę Nr L/429/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla
odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
5. Uchwałę Nr L/430/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
6. Uchwałę Nr L/431/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
7. Uchwałę Nr L/432/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Radzionków.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.

Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk
Uchwała Nr XLVI / 401 / 2009
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
a) będące własnością (współwłasnością) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
b) zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury powiązanych z budżetem miasta, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności
gospodarczej;
c) zajęte przez jednostki policji, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom
trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
d) zajęte przez jednostki organizacyjne, będące zakładami opieki zdrowotnej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części
wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
2. Części budynków mieszkalnych stanowiące piwnice nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;
3. Budynki znajdujące się na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Części budynków, zajęte na szalet miejski.
5. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu (współużytkowaniu) wieczystym gminy.
14
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§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXXIV/283/2008 z dnia 27 listopada 2009 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablic ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie
na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.
Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Sześciolatki w szkole

„Lubisz działać? Rozwiń działalność”

N

iewiele czasu pozostało rodzicom sześciolatków do podjęcia decyzji, czy swoją pociechę zapisać do przedszkola, czy też złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
Decyzja ta stanowi poważny dylemat dla rodziców. Dlatego, by
pomóc w dokonaniu właściwego wyboru, Szkoła Podstawowa
nr 1 zorganizowała dni otwarte dla rodziców i przedszkolaków.
Przez cztery dni staraliśmy się przybliżyć zainteresowanym
ofertę i funkcjonowanie naszej szkoły. Celem było oswojenie
rodziców i ich pociech ze szkolnymi murami. Zaprosiliśmy także
naszych gości do czynnego udziału w zajęciach przedstawiając
sposób prowadzenia zajęć z „maluchami”. Mamy nadzieję, że
udało nam się przekonać rodziców, iż współczesna szkoła to nie
tylko zdyscyplinowani uczniowie siedzący w ławkach, a jedynej
pomocy dydaktycznej nie stanowią tablica i kreda.
Współczesna szkoła nie jest tą sama instytucją, którą pamiętają
dorośli. Szkoła, tak jak dzieci, rozwija się i stara się dostosowywać do potrzeb zmieniającego się otoczenia. Może nie mamy
na półkach szkolnych lalek czy samochodzików, ale pomocami
dydaktycznymi, którymi dysponujemy, staramy się maksymalnie
i profesjonalnie zachęcić uczniów do poznawania świata. Nasi
nauczyciele prowadzą zajęcia metodami przystosowanymi do
wieku dziecka, a szkoła jest przyjazna i sprzyja wszechstronnemu rozwojowi. Dzieci nie są też pozostawione samym sobie,
gdyż mają zapewnioną stałą opiekę nauczycieli. Drodzy Rodzice! Nie bójcie się decyzji o wysłaniu sześcioletnich pociech do
szkoły.
Dyrektor SP 1
Bożena Łukawska

Sport

Ruch Radzionków
Poz.

M

Pkt.

1.

Ruch Radzionków

Drużyna

22

49

2.

Zagłębie Sosnowiec

23

44

3.

Zawisza Bydgoszcz

22

42

4.

Górnik Polkowice

22

42

5.

GKS Tychy

22

38

Kurier Radzionkowski

Jesteś osobą zwolnioną lub przewidzianą do zwolnienia
z przyczyn niedotyczących pracownika?
Nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie
ostatnich 12 miesięcy?
Zamierzasz prowadzić własną firmę?
Zgłoś się do nas otrzymasz kompleksowe przygotowanie oraz
finansowe środki na otwarcie działalności gospodarczej
Oferujemy:
• bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej,
• opiekę indywidualnego doradcy,
• opiekę doradcy zawodowego i psychologa,
• wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
do 40 000,00 zł,
• wsparcie pomostowe podstawowe do 6 miesięcy w wysokości do 1 317,00 zł miesięcznie,
• w uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe
przedłużone do 12 miesięcy w wysokości
do 1317,00 zł miesięcznie.
Projekt „Lubisz działać? Rozwiń działalność” skierowany jest
do osób fizycznych mieszkających i/lub pracujących na terenie
powiatu tarnogórskiego, które zostały zwolnione lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.
Formularz zgłoszeniowy z załącznikami można pobrać w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 16 kwietnia
2010 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel/fax 32 285 50 38, www.pup-tg.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Sport

Młodzi i szachy

D

Koszykarskie rozgrywki

M

iło nam poinformować, że drużyna Machina AG
Rolbud z Radzionkowa zajęła drugie miejsce podczas VII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki
„Przyjaciele Szymona kontra Goście”. Zawody rozegrane
zostały w dniach 4 – 6 marca w sali sportowej II LO im. Staszica w Tarnowskich Górach.
Pomimo zaciętej walki o zwycięstwo, radzionkowskim zawodnikom nie udało się pokonać zespołu z Kutnej Hory.
Mecz finałowy zakończył się wynikiem 50:56 dla czeskiej
drużyny. W trakcie turnieju zawodnicy mogli też spróbować swoich sił w konkursie rzutów za trzy punkty. Dla kibiców natomiast przygotowano pokaz sztuk walki karateków
z Tarnogórskiego Klubu Sportowego „Karate”. Dodajmy, że
w skład drużyny z Radzionkowa wchodzą Grzegorz Zychajło, Dariusz Bąk, Marek Przybecki, Rafał Przybył, Maciej
Urbański, Tomasz Dziekański, Łukasz Błędowski, Michał
Błędowski, Robert Ky, Adam Ky, Krzysztof Swoboda.
Międzynarodowy turniej rozgrywany w Tarnowskich Górach
upamiętnia przedwcześnie zmarłego Szymona Łysika, który
był uczniem tarnogórskiego II LO im. Staszica. Turniej odbył
się pod patronatem burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha, burmistrza miasta Radzionków Gabriela Tobora i prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich
Górach Klaudiusza Siwca.
(ŁK)

rugi turniej IV edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu
Tarnogórskiego odbył się 11 marca w Szkole Podstawowej nr
13. Tym razem do zawodów zgłosiło się 30 uczniów z czterech szkół. Turniej rozegrany został w systemie 5 rund, z czasem gry
po 15 minut na każdego zawodnika.
Bardzo dobry wynik uzyskał Jakub Lizak, który i tym razem wygrał
wszystkie partie, zdobywając maksymalną liczbę 5 pkt. Zdaniem obserwatorów w niektórych partiach dopisało mu szczęście. Po 4 punkty zdobyli Krzysztof Grzesiek, Mateusz Paździo, Agata Binkowska
i Magdalena Kotula. Natomiast Patryk Przykuta uzyskał 3½ pkt. Komplet wyników z turnieju można znaleźć na stronie: www.karolinka.art.pl
i www.mosir.radzionkow.pl
Serdeczne dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 13 za przyjęcie szachistów i udostępnienie sali, a także opiekunom i sędziom
Jarosławowi Szyndlerowi i Rudolfowi Sobczykowi. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w maju, pozostało jeszcze trochę czasu.
Zachęcamy więc młodych zawodników do treningu, który pozwoli
poprawić ich pozycje. Rywalizacja jeszcze się nie skończyła, tak więc
możemy spodziewać się zaciętej walki o zwycięstwo. Każda ze szkół
nadal ma szansę na podium. Już teraz zapraszamy chętnych na najbliższe zawody. 17 kwietnia rozegrany zostanie Turniej Drużynowy
w Muzeum Chleba Radzionków (początek zawodów o godz. 9.00).
W CK „Karolinka” w Radzionkowie trwa natomiast nabór do grupy
juniorów młodszych. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania
w każdy wtorek o godz. 17.15.
Zanotował:
(RS)

Zawody w ujeżdżeniu

D

la miłośników sportów konnych w długi majowy weekend
szykuje się nie lada gratka. Już po raz trzeci w Radzionkowie
zorganizowane zostaną zawody w ujeżdżeniu. Po raz pierwszy jednak będą one miały rangę międzynarodową. Mieszkańców
naszego miasta zapraszamy więc w dniach 30 kwietnia – 2 maja do
Klubu Jeździeckiego „Lider”, gdzie będzie można podziwiać zawodników z całego świata. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne,
o łącznej wartości 15.000 Euro. Szczegółowe informacje na temat zawodów można znaleźć na stronie: lider.ham.com.pl.

Sukces młodej szpadzistki

M

a jedenaście lat. Szermierkę trenuje dopiero od półtora roku,
a już może pochwalić się sukcesami. O kim mowa? - o Katarzynie Bieleckiej, uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1 z Radzionkowa. Podczas XXXIII
Międzynarodowego Turnieju Szermierczego Dzieci „Challenge Wratislavia”, który odbył się 24 - 28 marca, zajęła drugie miejsce
w kategorii „szpada dziewcząt 99 – 00”.
Wrocławski turniej jest jednym z największych tego typu imprez sportowych
w Polsce. W zawodach wzięło udział 1773
zawodników i zawodniczek (w tym 744
zagranicznych). Reprezentowanych było
187 klubów, w tym 107 zagranicznych
i 80 polskich. Sukces naszej zawodniczki
podczas „Challenge Wratislavia” to jednak

16

nie jedyne jej osiągnięcie. W 2009 roku
zajęła pierwsze miejsce w Karnawałowym
Turnieju Szermierczym, który odbył się
w Bytomiu. Młoda zawodniczka została też
w zeszłym roku finalistką Ogólnopolskiego Turnieju Szermierczego z okazji Dnia
Dziecka Radlin 2009.
Szermierką Kasię zaraził ojciec, który sam
trenował walki szpadą podczas studiów
w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej
w Łodzi. Zawodniczka swoje umiejętności
szlifuje pod okiem doświadczonych trenerów Piotra Bortela i Zbigniewa Wasiołka,
w klubie szermierczym działającym w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Naszej szpadzistce gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych!
(ŁK)
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