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Lato, lato
w mieście...

P

laża, góry, słońce...
Wielu z nas wyjeżdża
na wakacyjny wypoczynek. Jednak ci, którzy
zostają w mieście, również
nie będą się nudzić. W Radzionkowie dla najmłodszych przygotowano bowiem bogatą ofertę zajęć
sportowo – rekreacyjnych
i świetlicowych w ramach
akcji Lato 2010.
Już od pierwszych dni lipca zapraszamy najmłodszych do wspólnych zabaw
w Centrum Kultury „Karolinka”. Wśród atrakcji, które
przygotowano, są m.in. Wakacyjna Liga Tenisa Stołowego o puchar „Karolinki”,
czwartkowe kino dla dzieci,
warsztaty plastyczne, akcja
„Zagraj z nami”, czyli gry
i zabawy logiczne, a wśród
nich kultowe „statki”, scrabble, „Państwa i miasta”
i wiele innych. Także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował szeroką
gamę propozycji, spośród
których każdy znajdzie coś
dla siebie. Będzie można spróbować swoich sił
w plażowym turnieju piłki
siatkowej, rozgrywkach tenisa ziemnego, czy w grze
w warcaby. Odbędzie się
też konkurs rzeźb z piasku,
pokazy nurkowania, zawody gry w bule. Wszystkie
planowane imprezy dostosowane zostaną do warunków pogodowych.
Dokończenie na str. 3
Kurier Radzionkowski

Świętowaliśmy aż miło!
W święto miasta odwiedzili nas: Paweł Kukiz i Zbigniew Wodecki

T

łumy pod sceną, setki artystów na scenie.
Kolorowy,
radosny
i z roku na rok cieszący się
coraz większą popularnością
korowód. Sportowe emocje,
muzyczne ekscytacje, taniec
i salwy śmiechu. Jednym słowem kulminacyjne obchody
IV Dni Radzionkowa po raz
kolejny okazały się strzałem
w dziesiątkę!

Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy już 29 maja Festynem z okazji Dnia Dziecka.
Najmłodsi mogli przenieść
się w czasy średniowiecza,
a wszystko dzięki występowi
grup rycerzy dawnych kompanii. Zabawa na całego rozkręciła się w dniach 11 – 13
czerwca, kiedy to na scenie
przy Centrum Kultury „Karolinka” zaprezentowali się

zaproszeni goście. Pierwszy
dzień świętowania rozpoczął
XIII Wojewódzki Przegląd
Zespołów Artystycznych Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, który
odbył się w ramach Dni Radzionkowa. Wieczorną zabawę rozkręcali uczestnicy
bajecznego korowodu, który
przeszedł ulicami naszego
miasta.
Dokończenie na str. 3

Ruszyła wymiana oświetlenia

W

czerwcu rozpoczęła się w Radzionkowie kolejna duża inwestycja, tym
razem związana z wymianą oświetlenia. Dzięki staraniom burmistrza, gmina
doszła do porozumienia ze
spółką Vattenfall na finansowanie tego zadania. Na początku prace obejmą ulice

Długą i Sadową (fragment
od ulicy Knosały do załamania ulicy Sadowej).
— Do tej pory gmina wykonywała wymianę oświetlenia na własny koszt, ponieważ oświetlenie dróg
i placów miejskich należy
do zadań własnych samorządu. W tym roku, dzięki
umiejętnie
prowadzonym
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negocjacjom, rozpoczęliśmy
współpracę z Vattenfallem.
Spółka ta w całości pokryje
koszty tych inwestycji. Corocznie nowe oświetlenie
zyskiwać będą kolejne ulice
w Radzionkowie — mówi
Krzysztof Kula, wiceburmistrz Radzionkowa.
Dokończenie na str. 2
1

Rozmowa z Kazimierzem Gwoździem, prezesem Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sokół” Rojca w Radzionkowie

Nasze siatkarki szlifują formę

— Jak Pan ocenia bazę
sportowo – rekreacyjną
Radzionkowa?
— W ostatnich latach obserwujemy duży rozwój bazy
sportowej w naszym mieście,
co mnie bardzo cieszy. Wystarczy wspomnieć, chociażby o tym, że dzięki dotacjom
z Unii Europejskiej powstają
ścieżki rekreacyjne na Księżej
Górze, która jest doskonałym miejscem do uprawiania
sportu. Zadowolony jestem
także, że już niedługo Radzionków posiadać będzie
własną, profesjonalną halę
sportową...
— Czy wiąże Pan z tym
miejscem jakieś plany?
— Zdecydowanie tak. Posiadanie hali sportowej jest
bardzo ważne dla rozwoju
sportu w mieście. Poza tym
to już najwyższy czas, by Radzionków mógł poszczycić
się własną halą, ponieważ
nawet mniejsze miejscowości
posiadają tego typu obiekty.
Mam nadzieję, że w powstającej hali będziemy mogli trenować, bo dotychczasowe

miejsca są dla nas za małe.
Co więcej, jest ona potrzebna nie tylko środowisku sportowemu, ale i mieszkańcom
Radzionkowa. Kibice, którzy
chętnie oglądają mecze, ze
względu na małe przestrzenie, nie mają pełnych możliwości dopingowania naszych
siatkarek. W nowym miejscu
zwiększy się znacznie komfort odbioru poszczególnych
rozgrywek.
— Klub „Sokół” Rojca od lat
konsekwentnie buduje swoją pozycję, osiągając coraz
większe sukcesy...
— Od samego początku
stawialiśmy sobie za cel promowanie dziewczęcej piłki
siatkowej nie tylko wśród
mieszkańców Radzionkowa,
ale i całego regionu. Mamy
nadzieję, że nasze działania
w jakiś sposób przyczyniają
się do zaszczepienia w młodych ludziach sportowego
modelu i stylu życia. I chociaż na samym początku
w naszym klubie działały
dwie sekcje - piłki nożnej
dla chłopców i piłki siatkowej
dla dziewcząt, to w pewnym
momencie zarząd klubu
zdecydował o ukierunkowaniu się wyłącznie na piłkę
siatkową. Dziś można powiedzieć, że była to słuszna
decyzja, o czym świadczą
coraz lepsze wyniki naszych
zawodniczek.

— Jak Pan ocenia mijający
sezon klubu?
— Sezon był bardzo dobry
dla wszystkich naszych siatkarek. Seniorki bez problemu
utrzymały się w pierwszej
ósemce trzeciej ligi. Należy
tutaj zaznaczyć, że sezon
siatkarski trwa najdłużej ze
wszystkich rozgrywek drużynowych – od września, aż do
końca czerwca są rozgrywane mecze, co wymaga od zawodniczek dużo siły i samozaparcia. Tym bardziej więc
należą im się słowa uznania.
Ponadto, jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt, że nasze zawodniczki trenują głównie na
sali gimnastycznej, która ma
mniejszą powierzchnię niż
hale sportowe, to tym bardziej widoczne stają się ich
starania o jak najlepszy wynik. Juniorki, kadetki i młodziczki szlifowały w tym sezonie swoją formę i sądzę, że
w nadchodzącym będą grały
jeszcze lepiej.
— Jak będą wyglądać przygotowania klubu do kolejnego sezonu?
— Dla zawodniczek z trzeciej ligi sezon rozpocznie się
wyjazdem do Niemiec. Od
czterech lat uczestniczymy
tam w Międzynarodowym
Turnieju Piłki Siatkowej Ka-Li
CUP w Kamp-Lintfort, gdzie
co roku nasze siatkarki odnoszą sukcesy. Już trzy razy

z rzędu zwyciężyły, pokonując między innymi drużyny
z Niemiec, Francji, Belgii, czy
Włoch. Turniej ten jest swego
rodzaju testem dla zawodniczek. Grając w systemie pucharowym, muszą zmierzyć
się z kilkoma zespołami, a to
pozwala trenerom zobaczyć,
co jeszcze należy udoskonalić przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Uważam,
że zbliżający się okres rozgrywek będzie dla seniorek sezonem, w którym będziemy
szlifować formę do dalszego
awansu. Dodam, że nasz zespół wzbogacił się też o dwie
nowe zawodniczki z zespołu
„Sokół” Chorzów. Ich doświadczenie i umiejętności
z pewnością okażą się dla
nas pomocne. Z wejściem do
zespołu nie będzie problemu, ponieważ nowe siatkarki
są przyjmowane z życzliwością. Nasz zespół jest bardzo
zgrany, a zawodniczki są bardzo z sobą zżyte. Natomiast
jeśli chodzi o młodsze zespoły to treningi rozpoczynamy
już w połowie sierpnia. A od
września juniorki rozpoczną rywalizację ligową młodzieżowych drużyn. Mamy
nadzieję, że podobnie jak
w minionym roku znajdą się
w pierwszej dziesiątce.
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

Ruszyła wymiana oświetlenia
Dokończenie ze str. 1

Na ulicy Sadowej, która jest
drogą gminną, inwestycja
oświetleniowa
przebiega
łącznie z przebudową sieci
wodociągowej i budową nowej nawierzchni drogi. Natomiast ulica Długa jest drogą
powiatową i za jej stan odpowiada starostwo powiatowe.
2

Tam, dzięki staraniom gminy,
będzie wymienione tylko
oświetlenie. Starosta, pomimo licznych próśb burmistrza
nie wyraził woli poprawy stanu technicznego nawierzchni
jezdni i chodników przy tej
drodze.
W dalszej kolejności roboty

oświetleniowe obejmą ulicę
Św. Wojciecha, na odcinku
od ul. Nakielskiej do przejazdu kolejowego.
— Dodajmy, że już w ubiegłym
roku
opracowana
została na zlecenie gminy
Radzionków
dokumentacja projektowa przebudowy
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oświetlenia ulicy Św. Wojciecha i części ulicy Staszica. Dokumentacja ta została
przekazana spółce Vattenfall,
która w najbliższych miesiącach rozpocznie prace — dodaje wiceburmistrz.
(ab)
Kurier Radzionkowski

Świętowaliśmy aż miło!

Tłumy pod sceną bawiły się doskonale

Zlot Pojazdów Militarnych zorganizowany w ramach Dni Radzionkowa

Dokończenie ze str. 1

Wzięli w nim udział m.in.
uczniowie radzionkowskich
szkół członkowie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, grupy
hobbystyczne, a także przedstawiciele naszych władz
samorządowych. Tego dnia
gwiazdą wieczoru był Zbigniew Wodecki, który zabrał
nas w muzyczną podróż po
swoich największych przebojach. Wśród wielu hitów nie
mogło zabraknąć i „Pszczółki
Mai”, którą doskonale pamiętamy z kultowej dobranocki.
Artysta żartobliwie przepraszał też, że przez dwadzieścia
lat gościł co niedzielę w naszych domach, gdy w czasie
„Koncertu życzeń” byliśmy
„zmuszani” do ciągłego słuchania ówczesnego przeboju
„Z tobą chcę oglądać świat”.
Na zakończenie piątkowego wieczoru publiczności

zgromadzonej pod sceną
zaprezentował się Jacek Kierok, znany z wielu śląskich
szlagierów.
Drugi dzień rozpoczął się od
zmagań sportowych. Chętni mogli spróbować swoich
sił w II etapie rozgrywek
Grand Prix Radzionkowa
w szachach, turnieju skata,
a także w II Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza
Radzionkowa, które rozegrane zostały na Księżej Górze.
Tego dnia do miasta przybyły
też w bojowym szyku pojazdy wojskowe, a wszystko
z okazji odbywającego się już
po raz szósty Zlotu Pojazdów
Militarnych. Wieczorem nie
lada gratka czekała na miłośników ostrzejszych brzmień.
Na scenie bowiem pojawiły się rockowe grupy młodzieżowe – Coda i Nieznani
Sprawcy. To był jednak tylko

Lato, lato w mieście...

Dokończenie ze str. 1

Ciekawy program zajęć zorganizowała również Miejska
Biblioteka Publiczna. We
wtorki najmłodsi będą mogli
poznać najciekawsze polskie
baśnie, a w czwartki odkrywać będą gry i zabawy,
w które bawili się ich dziadkowie i rodzice. Najmłodsi
będą mogli skorzystać także
z dwóch dwutygodniowych
Kurier Radzionkowski

turnusów półkolonii (od 28
czerwca do 9 lipca i od 2 do
13 sierpnia). Zajęcia będą
odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9.00 do 15.00 w Szkole
Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Organizatorzy
planują wycieczki, wyjścia
na basen, cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych i świetlicowych. Podczas tegorocz-

przedsmak, bowiem gwiazdą
wieczoru był Paweł Kukiz
z zespołem Piersi.
Trzeci dzień to przede wszystkim zabawa w lokalnych i śląskich klimatach. Zabawę zainaugurowały występy grup
artystycznych działających
przy CK „Karolinka”. Następnie grupa B.A.R. zaprezentowała się w śląskim repertuarze, zapraszając chętnych do
wspólnej zabawy. Przez cały
dzień bawiła nas też Joanna Bartel, prowadząca tego
dnia konferansjerkę. Artystka
wystąpiła również z krótkim
recitalem, w trakcie którego
nie mogło zabraknąć śląskich
wiców i piosenek. Co więcej, jej występ nie odbył się
wcale na scenie, ale między
publicznością, co wzbudziło
niemały entuzjazm wielbicieli
jej talentu. Joanna Bartel nie
tylko witała się z uczestnika-

mi, ale również pozwalała sobie na krótkie rozmowy i żartobliwe zaczepki. Wieczór
uświetnił występ kabaretu
Rak, który został owacyjnie
przyjęty przez mieszkańców.
Dzięki piosenkom i skeczom
prezentowanym gwarą, rozbrzmiewały przed sceną
salwy śmiechu. Ukoronowaniem trzydniowej zabawy był
tradycyjny już pokaz sztucznych ogni.
Zabawa pod CK „Karolinką”
nie zakończyła wcale Dni
Radzionkowa. Dla mieszkańców przygotowano jeszcze
parę atrakcji. 19 czerwca odbyły się Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie. A na
zakończenie świętowania,
20 czerwca przy parafii św.
Wojciecha zorganizowano
festyn parafialny Ciderfest
2010.
(ŁK)

nych wakacji będzie można
wybrać się też do Cafe Sorrento. W ramach cyklu
„Młodzieżowe pasje muzyczne” zapraszamy na koncert grupy The Papierocks
(9 lipca), natomiast w sierpniu zagra zespół Sonnellion.
Organizatorami tegorocznej
akcji Lato 2010 są: Urząd
Miasta Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”,

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna i Zakład Placówek Oświatowych.
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Szczegółowe
informacje
wraz
harmonogramem
wydarzeń można znaleźć
na ulotkach i na stronie:
www.radzionkow.pl.
(ŁK)
3

Pasjonaci z głową
w chmurach

Radzionkowski hejnał

Na

łamach „Kuriera Radzionkowskiego” parę miesięcy temu
informowaliśmy, że Radzionków dołączył do miast, które
mogą poszczycić się swoim własnym hejnałem. Teraz pragniemy
donieść, że od 27 maja, codziennie o godzinie 14.00, hejnał rozbrzmiewa z Urzędu Miasta. Wybór godziny nie jest przypadkowy,
bowiem według legendy, św. Wojciech wszedł do naszego miasta
właśnie o 14.00. Co więcej, o tym samym czasie je opuścił. Przypomnijmy, że autorem hejnału jest uzdolniony i ceniony kompozytor Adam Wesołowski.

Biesiada gwarą

Ś

K

olekcje mundurów i czapek wojskowych, muszli morskich, zapałek z różnych stron świata. To tylko część ekspozycji, którą mieszkańcy Radzionkowa mogli podziwiać
3 czerwca w Galerii pod Chmurką na terenie Forum Miejskiego. Możliwość prezentacji swoich zbiorów przyciągnęła liczne
grono radzionkowskich pasjonatów. Obok wspomnianych kolekcji można było podziwiać jeszcze m.in. zbiór literatury dotyczącej gry w szachy, młynki do kawy, militaria, zabytkowe motocykle, widokówki z różnych stron świata, obrazy czy kolekcję
Biblii. Swoimi osiągnięciami chwalił się też chór Harfa, klub
sportowy Husky Fun oraz Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych. Odwiedzający mieli więc niepowtarzalną okazję
zobaczyć, co też w swoich bogatych zbiorach kryją hobbyści z
naszego miasta. Ekspozycja „pod chmurką” zorganizowana została w ramach trwającej kampanii promocyjnej „Radzionków
– miasto ludzi z pasją”. Jej celem jest promowanie mieszkańców i prezentowanie Radzionkowa jako miejsca przyjaznego
pasjonatom.
(ŁK)

ląska lista przebojów to hasło przewodnie festynu, który 25 lipca odbędzie się na terenie Księżej Góry. Na gości
czekać będzie moc atrakcji. Wśród nich inscenizacja przedstawiająca legendarne dzieje Radzionkowa, przygotowana przez
uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka do scenariusza autorstwa Marii Kielar – Czapli. Publiczność zaproszona zostanie również do udziału w koncercie śląskiej muzyki biesiadnej.
Na specjalnie przygotowanej scenie zaprezentują się zespoły Nas
Troje, Golden Mix, Hanuta, a także Kabaretowa Grupa Biesiadna,
czyli K.G.B. Z kolei miłośnicy śląskiej kuchni będą mogli degustować specjały przygotowane przez mistrzów kuchni. Imprezę poprowadzi Andrzej Potempa.

Letnie inwestycje

W

miesiącach letnich
w naszym mieście
kontynuowanych
będzie szereg inwestycji, zarówno drogowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, jak
i związanych z zapleczem
sportowo – oświatowym.
Roboty drogowe i wodociągowo – kanalizacyjne realizowane będą przy następujących
ulicach: Średniej, Jaracza,
Cmentarnej 20a – 20e, Wrodarczyka, Św. Wojciecha 101
– 103 oraz 105 – 107, a także
Holewiny.

W dalszym ciągu trwają zaawansowane prace na Księżej
Górze związane z budową
ścieżek rekreacyjno – sportowych oraz tworzeniem priorytetowego siedliska zastępczego muraw traw ciepłolubnych.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę
oświatową, to finalizowane są
prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a także prace
związane z termomodernizacją radzionkowskich placówek
oświatowych.
(ab)

Roboty na Adamieckiego

W
Konferencja – wody opadowe

Z

akład Gospodarki Komunalnej oraz radzionkowski Urząd
Miasta zorganizowały 22 czerwca prezentację związaną
z tematyką kompleksowego zagospodarowania wód opadowych. Na spotkanie przybyli przedstawicieli firm wodociągowych, pracownicy Urzędu Miasta i zainteresowani mieszkańcy.

4

połowie czerwca
został przekazany
plac budowy na
przebudowę ulicy Adamieckiego w Radzionkowie. Zakres
robót obejmie m.in. wykonanie nowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, a także nowej
nawierzchni z kostki betonowej. Zamontowane zostaną
też elementy spowalniające
ruch pojazdów i poprawiające
bezpieczeństwo użytkowników drogi. W ramach inwe-
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stycji przebudowana zostanie
również sieć wodno – kanalizacyjna w ulicy Wspólnej, na
odcinku od ulicy Adamieckiego do ul. Przyjaźni oraz fragment ulicy Wiosennej. Prace
potrwają około 40 tygodni.
W przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych
termin wykonania może ulec
wydłużeniu. Koszt realizacji
inwestycji wyniesie 3,477 miliona złotych.
(ab)
Kurier Radzionkowski

Współpraca sformalizowana Przyjdź po podpis elektroniczny

P

P

odczas uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Serock, która
odbyła się 21 maja br., zostało podpisane porozumienie
pomiędzy samorządem Radzionkowa i Serocka dotyczące współpracy obu samorządów.
Porozumienie jest efektem podjętych wcześniej zgodnych
uchwał Rad Miejskich obu gmin oraz podpisanego w październiku ubiegłego roku listu intencyjnego. Przypomnijmy, że
współpraca obu gmin rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to samorząd Serocka zaprosił do siebie przedstawicieli miast posiadających w swoim herbie postać św. Wojciecha. Św. Wojciech
i jego kult jest wspólnym mianownikiem Radzionkowa i Serocka. Kilkuletnie nieformalne kontakty z Radzionkowem zostały
tym samym sformalizowane i Radzionków zyskał trzecie miasto
partnerskie.
W imieniu samorządu Serocka porozumienie podpisał burmistrz Sylwester Sokolnicki, w imieniu samorządu Radzionkowa – burmistrz Gabriel Tobor (na zdjęciu).

Informacja dla pasażerów linii autobusowej nr 73
Informujemy pasażerów korzystajacych z linii
autobusowej nr 73, że na wniosek Burmistrza
Miasta Radzionków, na stałe wprowadzono zmiany
w obowiązującym od 1 czerwca br. rozkładzie
jazdy autobusów w soboty oraz niedziele i święta.
Informacje umieszczone są na tablicach z rozkładami
jazdy oraz na stronie intenetowej KZK GOP.

Informacja w sprawie autobusów nr 744 i 167
Informujemy mieszkańców o wyłączeniu autobusów
linii nr 744 i 167 z kursowania na terenie naszej Gminy.
Od 1 czerwca br. obydwie linie jeżdżą na skróconej
trasie bez obsługi Radzionkowa. Powodem
wyłączenia było minimalne korzystanie z nich przez
mieszkańców naszego miasta. Koszty ponoszone
przez Urząd Miasta z tytułu opłat za utrzymywanie
linii były nieadekwatne do liczby przewożonych
pasażerów. Aktualnie autobusy te będą kursowały
z przystanku na Osiedlu J. Ziętka.
Kurier Radzionkowski

rzypominany, że od kwietnia w punkcie rejestracji Urzędu Miasta można uzyskać tzw. podpis elektroniczny, który znacznie ułatwia załatwianie spraw urzędowych. Wiele
czynności będzie można zrealizować, w dowolnym dniu tygodnia
i porze dnia, nie wychodząc z domu. Podpis elektroniczny wydawany jest na dwa lata osobom zamieszkującym województwo
śląskie. Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta (pokój nr 4) w Urzędzie Miasta. Tam po podpisaniu
wniosku oraz umowy, należy wpisać hasło do certyfikatu i dokument zostanie nam wydany. Możliwość zdobycia elektronicznego
podpisu to efekt prowadzonego w Radzionkowie projektu unijnego „e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”.
O zaletach podpisu elektronicznego rozmawiano również w trakcie spotkań informacyjnych, które zorganizował Urząd Miasta.
Pierwsze z nich odbyło się 9 czerwca. Obecni na nim byli uczniowie szkół średnich oraz przedstawiciele jednostek samorządowych.
Z kolei 15 czerwca na spotkaniu obecni byli członkowie działających w Radzionkowie organizacji pozarządowych i mieszkańcy.
Wszystkich, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:
www. sekap.pl. Natomiast elektroniczny formularz jest do pobrania na stronach portalu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta:
www.radzionkow.eboi.pl

Pieniądze dla szkół

N

asza gmina pozyskała
środki z rządowego
programu „Radosna
szkoła” na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w trzech
szkołach. Za łączną kwotę
34 019, 00 zł zostaną zakupione pomoce dla szkół podstawowych nr 1, 2 i 4. Program
„Radosna szkoła” skierowany

jest do uczniów klas I – III szkół
podstawowych oraz uczniów
klas I – III ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia.
Wśród prawie sześciu tysięcy
złożonych wniosków w skali
kraju, sporządzony przez Zakład Placówek Oświatowych
w Radzionkowie wniosek znalazł się w grupie rozpatrzonych
pozytywnie.

Radzionkowski akcent na konferencji w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie

Kontrakty energetyczne

Z

astępca Burmistrza Radzionkowa, Krzysztof Kula wygłosił wykład podczas works hop-u na temat „Uwarunkowań
wprowadzenia kontraktów energetycznych w Polsce”, organizowanego przez Katedrę Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie. Celem works hop-u jest prezentacja różnych aspektów
wprowadzania kontraktów energetycznych w Polsce, w kontekście
przygotowania projektu badawczego, a wniosek opracowany jest
w ramach Programu UE Intelligent Energy – Europe. Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Kulę obejmował temat „ESCO w partnerstwie publiczno-prywatnym”. ESCO to firma zajmująca się racjonalnym zarządzaniem energii.
Przypomnijmy, że Gmina Radzionków, jako pierwsza w Polsce,
zawarła umowę w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
Umowa dotyczy termomodernizacji gminnych placówek oświatowych o wartości 8.977.574,00 złotych.
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Wakacyjne kinoZAWSZE W CZWARTEK

BILETY W CENIE 5 ZŁ DO NABYCIA W IMPRESARIACIE OŚRODKA

1 lipca, godz. 11.00

GÓRA CZAROWNIC

produkcja: USA
gatunek: fantastyczno–naukowy, komedia
Dwójka nastoletnich kosmitów przylatuje na Ziemię w celu pobrania pozostawionych na niej próbek roślinności mogących uratować
ich ginącą planetę. Niestety statek kosmiczny, którym przylecieli,
zostaje uwięziony na Górze Czarownic – tajnej instytucji rządowej na pustyni w Nevadzie. Pomocy dzieciom postanawia udzielić
taksówkarz z Las Vegas – Jack Bruno (Dwayne Johnson). Wraz ze
specjalistką od UFO, doktor Alex Friedman (Carla Gugino) muszą bezzwłocznie udać się na Górę Czarownic i uwolnić statek.
W czasie wyprawy okazuje się, że dzieci dysponują nadludzkimi
zdolnościami. Sara (Anna Sophia Robb) posługuje się telekinezą
i czyta w myślach, a jej brat Seth (Alexander Ludwig) posiada niespotykaną siłę. Zadanie komplikują rządowi agenci, chcący wykorzystać dzieci do własnych celów, a także bezwzględny kosmiczny
zabójca Syphon, który planuje je zgładzić. Jeśli dzieci nie dotrą do
statku na czas, ich planeta nie będzie miała szans na przetrwanie,
a jej ludność rozpocznie inwazję na Ziemię.
W wersji polskiej udział wzięli:
Robert Więckiewicz – Jack Bruno
Danuta Stenka – Dr Alex Friedman
Zofia Jaworowska – Sara
Mateusz Narloch – Seth
Andrzej Grabowski – Burke
Mirosław Zbrojewicz – Carson
Ignacy Gogolewski – Harlan
Waldemar Barwiński – Matheson
Zbigniew Suszyński – Matt
Marcin Troński – Frank
Damian Damięcki – Eddie
29 lipca, godz. 11.00

LUCKY LUKE

MAGICZNE DRZEWO

produkcja: Polska
gatunek: familijny, przygodowy

Gwałtowna burza powala olbrzymi, stary dąb – Magiczne Drzewo.
Ludzie tną go na kawałki i robią z nich przedmioty codziennego
użytku. Kiedy trafiają one do sklepów, na całym świecie dzieją się
niezwykłe rzeczy, ponieważ cząstka niezwykłej, magicznej mocy
dębu pozostała we wszystkim, co zostało z niego zrobione. Pewnego dnia trójka dzieci – Tosia, Filip i Kuki - odnajduje krzesło,
które spełnia życzenia. Ich rodzice wyjechali za granicę do pracy
i pozostawili je pod opieką znienawidzonej ciotki. Dzieci wyruszają na wyprawę w poszukiwaniu rodziców, a dzięki magicznemu
zaklęciu zabierają ciotkę ze sobą. Podróż nie jest jednak łatwa,
gdyż ich śladem podąża ktoś, kto za wszelką cenę pragnie zdobyć
niezwykłe krzesło.
obsada:
Maja Tomawska jako Tośka
Filip Fabiś jako Filip
Adam Szczegóła jako Kuki
Kamil Półtorak jako kontroler portowy
Joanna Ziętarska jako mała ciotka
Agnieszka Grochowska jako matka
Andrzej Chyra jako ojciec
Hanna Śleszyńska jako ciotka
Dominika Kuźniak jako Marcelina
Maciek Wierzbicki jako Max
Arkadiusz Jakubik jako Gruby
5 sierpnia, godz. 11.00

produkcja: Francja, Hiszpania, Niemcy (2004)
gatunek: komedia/western
Joe jest najstarszym a Averell najmłodszym z braci Dalton, klanu
wyjętych spod prawa kryminalistów. Są oni najsłynniejszymi przestępcami – fajtłapami w historii Dzikiego Zachodu. Kiedy matka
wyrzuca ich z domu, postanawiają obrabować Gulch City Bank.
Ponosząc kolejną klęskę, bracia lądują w więzieniu, gdzie Meksykanin spod ciemnej gwiazdy opowiada im o magicznym sombrero,
które czyni jego właściciela niewidzialnym. Joe i Averell natychmiast postanawiają zdobyć sombrero. Uciekają z więzienia i jadą
do Meksyku. Udaje im się rozprawić z lokalnym gangiem i ukraść
magiczny kapelusz. To jednak dopiero początek kłopotów...
W wersji polskiej wystąpili:
Olaf Lubaszenko – Lucky Luke
Jarosław Boberek – Joe Dalton
Bartłomiej Topa – Avarell Dalton
Wojciech Paszkowski – Jack Dalton
Marcin Perchuć – William Dalton
Andrzej Blumenfeld – Sołtys
Antonina Girycz – Mama Dalton
Emilian Kamiński – Bankier
Marian Opania – Meksykanin
Mieczysław Morański – Doxey
Mariusz Benoit – El Tarlo
6

8 lipca, godz. 11. 00

ALEX RIDER: MISJA STORMBREAKER

produkcja: Wielka Brytania, USA, Niemcy (2006)
gatunek: Familijny, Przygodowy
Alex Rider jest nastolatkiem wychowywanym przez swojego wuja.
Według Alexa, wuj jest typem nudnego urzędnika. Dopiero kiedy
jego opiekun ginie w wypadku, dzięki prywatnemu śledztwu Alex
dowiaduje się, że wuj nie zginął przypadkiem. Chłopak odkrywa,
że Ian Rider w rzeczywistości był szpiegiem brytyjskiego wywiadu.
Alex zaczyna zdawać sobie sprawę, że całe życie wuj przygotowywał go do tego, by z czasem i Alex poszedł w jego ślady. Miliarder
Darrius Sayle zaoferował nieodpłatne przekazanie Stormbreakera
– megakomputera do każdej szkoły w Wielkiej Brytanii. Ten bezinteresowny gest wzbudza podejrzenia MI6. Co się kryje za tą hojnością? Alex zostaje wysłany, aby zbadać sprawę.
W wersji polskiej udział wzięli (dubbing):
Przemysław Cypryański – Alex Rider
Marcin Przybylski – Ian Rider
Anna Gajewska – Jack Starbright
Mirosław Zbrojewicz – Darrius Sayle
Agnieszka Dygant – Nadia Vole
Andrzej Blumenfeld – Alan Blunt
Agata Gawrońska – Pani Jones
Julia Kołakowska – Sabina Pleasure
Marek Obertyn – Premier
Paweł Szczesny – Smithers
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22 lipca, godz. 11.00

DON CHICHOT

produkcja: Hiszpania, Włochy
gatunek: Animacja, Familijny, Komedia

Animowana opowieść o Don Kichocie i Sancho Pansie. Osiołek
Rucio opowiada prawdziwą historię Don Kichota. Według niego
nie był on szalonym rycerzem, tylko bardzo inteligentnym, wesołym i pełnym życia kompanem. Wraz z rumakiem Rosynantem
i wiernym pomocnikiem Sancho Pansą, wyruszają na pojedynek z „Rycerzem z Księżyca”, od wyniku którego zależeć będzie
wszystko. Na ich drodze stanie jednak wielu wrogów, którym będą
musieli stawić czoła.
głos w wersji polskiej:
Artur Żmijewski jako Don Kichot
Krzysztof Globisz jako Sanczo Pansa
Borys Szyc jako Osiołek Rucio
Tomasz Kot jako koń Rosynant

15 lipca, godz. 11. 00

7 KRASNOLUDKÓW
– LAS TO ZA MAŁO

produkcja: Niemcy
gatunek: komedia

Bajkowa kraina, którą poznaliśmy w pierwszej części „7 krasnoludków”, nie jest już tym samym miejscem. Królewna Śnieżka zamieszkała w zamku i urodziła synka. Krasnoludki opuściły swoją
chatkę i rozeszły się po świecie. Gdy sługa Śnieżki ucieka, wystawia królewnę i jej synka na śmiertelne niebezpieczeństwo...
Dubbing:
Jerzy Kryszak jako Loczek (głos)
Jarosław Boberek jako Czak (głos)
Mieczysław Morański jako Dołek (głos)
Zbigniew Suszyński jako Młotek (głos)
Marcin Hycnar jako Szczycik (głos)
Piotr Zelt jako Arnie (głos)
Grzegorz Halama jako Knedel (głos)
Edyta Herbuś jako Królewna Śnieżka (głos)
Agnieszka Chylińska jako Czarownica/Zła Królowa (głos)
Wojciech Paszkowski jako Lustro (głos)
Marcin Troński jako Ślisk (głos)
Cezary Morawski jako Prezes/Król (głos)
Bohdan Smoleń jako Inteligentny Bohdan (głos)
Krzysztof Skiba jako Pumpernikiel (głos)

12 sierpnia, godz. 11.00

FRANKLIN I SKARB JEZIORA

produkcja: Kanada, Francja (2006)
gatunek: Animacja

Kreskówka oparta na bestsellerowej serii książek Paulette Bourgeois (pisarka) i Brendy Clark (autorka ilustracji), która zainspirowała popularny serial. Babcia Franklina w dzieciństwie spędzonym
nad Jeziorem Żółwi zakopała w ziemi kapsułę czasu z przedmiotami należącymi do członków jej rodziny, w tym z tajemniczym
talizmanem. Przedmiot ten może pomóc bohaterce wyzdrowieć,
gdy zapada na tajemniczą chorobę. Franklin nie ma co do tego
wątpliwości.
Dubbing:
Joanna Jabłczyńska jako Franklin
Artur Barciś jako Tata
Paweł Szczęsny jako Miś
Grażyna Wolszczak jako Ciocia Lusia
Iwona Rulewicz jako Mama
Kurier Radzionkowski
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IV Dni Radzionkowa w obiektywie
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Burmistrz Radzionkowa dziękuje sponsorom, patronom medialnym i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację IV Dni Radzionkowa.
Podziękowania kieruje do przedszkoli, szkół, klubów
sportowych – MKS „Sokół Rojca” Radzionków, KS
„Ruch” Radzionków, Klubu Sportowego Husky Fan
oraz zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury „Karolinka”.
Wdzięczność za zaangażowanie w tegoroczne Dni
Radzionkowa należy się również organizacjom pozarządowym, tj. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział w Radzionkowie); Sekcjom
Radzionków i Rojca Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych; Stowarzyszeniu Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”; Stowarzyszeniu
Żołnierzy Radiotechników „RADAR”; członkom koła
PTTK w Radzionkowie; Wolnej Kompanii Radzionków;
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich i Ruchowi Światło
– Życie; Chórowi „Harfa”, Stowarzyszeniu Miłośników
Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”; Radzionkowskiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu; Stowarzyszeniu w Obronie Praw Emerytów i Rencistów
Górniczych, Parafii św. Wojciecha oraz firmie Zakłady
Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „HAM”.
Burmistrz Miasta składa również wyrazy wdzięczności wszystkim radzionkowskim pasjonatom i kolekcjonerom, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie
IV Dni Radzionkowa, realizując hasło promocyjne:
„Radzionków – miasto ludzi z pasją”.
Pomocą i zaangażowaniem wykazali się również pracownicy Komisariatu Policji w Radzionkowie, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie oraz Straży Miejskiej.
Podziękowania należą się sponsorom i partnerom
IV Dni Radzionkowa – firmom: AG ROLBUD Materiały Budowlane, Siemens Sp. z o.o. oraz Zakład
Budownictwa Drogowego Wodno – Kanalizacyjnego
i Transportu Edward Hucz, Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart, Norman Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Hydrobud Sp. z o.o., KAUFLAND
Polska Markety Sp. Z o.o. Sp. k., Simply Market, O&S
Computer – Soft, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz firmom: Relkas, Fresco, Zuber – mechanika samoobsługowa i Systemy Zabezpieczeń wchodzącym w skład
grupy FHU RELAX Ireneusz Słomian.
GŁÓWNY SPONSOR IV DNI RADZIONKOWA

SPONSOR IV DNI RADZIONKOWA

WYDAWNICTWO KA

Kurier Radzionkowski
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Integracja społeczna – nasz wspólny cel

P

od takim hasłem 15 maja na terenie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy odbył się festyn integracyjny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy
współpracy nauczycieli, Rady Rodziców z Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzionkowie z dyrektorką szkoły Haliną Hypki na czele. Impreza była realizacją projektu, „Program
aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w gminie
Radzionków”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Na festyn licznie przybyli mieszkańcy Rojcy
oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Radzionków, Starosta
Powiatu Tarnogórskiego, Radni Rady Miasta Radzionków oraz
wielu innych gości. Burmistrz życzył wszystkim udanej zabawy
i jako gość honorowy wręczał medale drużynom, które wygrały w zawodach sportowych. W ramach festynu przygotowano dla mieszkańców wiele atrakcji. Na początek były konkursy
m. in. konkurs wiedzy o Unii Europejskiej przygotowany przez
panie: Janinę Wilczek, Joannę Labus – Kolano i Teresę Koczybę
oraz zawody sportowe i strzeleckie pod czujnym i sprawiedliwym okiem Remigiusza Okrutnego. Gimnazjaliści zmagali się
także w konkursie językowym pod hasłem „English is easy!”
prowadzonym przez nauczycielkę języka angielskiego Karinę
Walochę. Podczas festynu na „małej scenie,” czytaj w świetlicy, zaprezentował się teatr szkolny prowadzony przez Marię
Rabsztyn, przedstawiając fragmenty „Krzyżaków”. Trud i ciężka
praca włożona w przygotowywanie spektaklu, zwłaszcza pani
Marii Rabsztyn, opłaciły się. Występ bardzo się podobał i uczniowie – aktorzy zebrali zasłużone brawa. Na dużej scenie wszyscy gorąco oklaskiwali występy zespołów Valkiria i Abaddons,
jak również prezentacje i pokazy laureatów szkolnego konkursu
„Mam talent”. Zadbano również o najmłodszych, którzy doskonale bawili się podczas występu teatru dla dzieci „Tabaluga”.
Niemałą atrakcją okazała się licytacja bonów oraz loteria fantowa zorganizowana dzięki fantom ofiarowanym przez uczniów
ZSPG. Mieszkańcy Rojcy mieli okazję obejrzeć przygotowane
przez uczniów prezentacje dotyczące wybranych krajów Unii.
Były one barwne i ciekawe. Dodatkową atrakcję stanowiły stroje

„Moje Czyste Miasto” – finisz

P

rogram Moje Czyste Miasto to projekt, którego kolejne edycje realizowane są od 2006 roku zgodnie z latami szkolnymi przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”. W jego ramach
w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, nauczyciele – szkolni koordynatorzy – realizują różne działania edukacyjne ze swoimi uczniami. Przez 4 lata wzięło w nim udział ponad
16 tysięcy dzieci i młodzieży z około 52 placówek oświatowych
i edukacyjnych z powiatu tarnogórskiego, bytomskiego, piekarskiego i Katowic. Do czerwca 2010 roku uczestnicy zebrali ponad
126 Mg makulatury, ok. 16 Mg butelek PET i ponad 4 Mg baterii.
Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” przeprowadziło dla nauczycieli 4 szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami i 14 wykładów Akademii Edukacji Ekologicznej. Wzięło w nich udział ok.
1400 osób. Program realizowany jest przy współpracy z ponad
70 partnerami lokalnymi. Należą do nich jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje odzysku, firmy komunalne, punkty
skupu surowców wtórnych oraz organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i media. Podczas konferencji ekologicznej, która
odbyła się w Radzionkowie 10 czerwca wręczono nagrody najbardziej aktywnym placówkom, nauczycielom i wolontariuszom
programu.

10

uczniów nawiązujące do tradycji danego kraju oraz degustacja
narodowych potraw. Odważni, pod okiem instruktora TOPR,
próbowali swoich sił wspinając się na ściance wspinaczkowej. Na
najmłodszych czekało szaleństwo na dmuchanym zamku, na ciut
starszych zjeżdżalnie, a wszyscy bez wyjątku mieli możliwość
pomalowania twarzy w przeróżne wzory na specjalnym stoisku.
Pomimo że program imprezy był napięty, w krótkich przerwach
na scenie odbywały się konkursy i zabawy dla dzieci. Przez cały
czas czynna była „kawiarenka pod chmurką”, a uczestnicy festynu mieli możliwość pokrzepienia się pysznym ciastem upieczonym na tę okoliczność przez rodziców. Festyn zakończył występ
Kabaretowej Grupy Biesiadnej. Dzięki współpracy z gronem
pedagogicznym, rodzicami uczniów ZSPG oraz uczestnikami
Programu Aktywności Lokalnej, festyn okazał się godną kontynuowania inicjatywą integrującą mieszkańców naszego miasta.
Koordynator projektu Ewa Reimann

Energia przyszłości

10

czerwca w Radzionkowie odbyła się V Otwarta Konferencja Ekologiczna „Energia Przyszłości”, będąca
częścią programu edukacji ekologicznej, podjętej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona
Ziemia” i prowadzonego pod nazwą „Szukamy rady na odpady”. Patronat nad konferencją objął Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego.
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Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
Małgorzacie Zejer
z powodu śmieci

Ojca

składają Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie
Kurier Radzionkowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Tenisowy weekend Gołębie loty

P

o raz pierwszy na kortach Księżej Góry 29 maja odbył się
Turniej Tenisowych Par – „TENPAR”. W zawodach wzięło udział 6 par mikstowych (mieszanych) oraz 11 par debli
męskich. Po dziewięciu godzinnych, zaciętych pojedynkach wyłoniono najlepsze pary. Wśród par mieszanych wygrała para Gabriela Sławik/Robert Sławik (mama z synem) przed Martą Francik/Adamem Francik (córka z tatą) oraz Małgorzatą Podgórską/
Marianem Podgórskim (córka z tatą). W deblach męskich najlepszą okazała się para Grzegorz Książek/Wojciech Najuch
przed parami Mariusz Gontarz/Stefan Pracht oraz Krzysztof
Schafer/Grzegorz Łuczak. Ze względu na liczny udział w turnieju „rodzinnych” par tenisowych już dzisiaj radzionkowski MOSiR
zaprasza na wrześniowy Rodzinny Turniej Tenisowy, w którym
będą mogły zagrać pary z sobą spokrewnione.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w turnieju, a panu Andrzejowi Sławikowi dziękujemy za wsparcie
finansowe pierwszego turnieju „TENPAR”. Wszystkich miłośników tenisa ziemnego zapraszamy codziennie przez całą dobę
do korzystania z kortów. Opłata wynosi 10 zł za godz. Na
miejscu jest również możliwość wypożyczenia sprzętu do gry.
Rezerwacja kortów – pod nr tel. 32 784 64 02 59.

N

a obiekcie radzionkowskiego MOSiRu 8 czerwca odbyły
się II Zawody w Lotach Gołębi Pocztowych, w których
wzięły udział dzieci młodszych klas radzionkowskich
szkół. Zawody zostały zorganizowane wspólnie z hodowcami
gołębi pocztowych z Radzionkowa i Rojcy. Każdy uczeń wybrał
swojego gołębia, który reprezentował go w locie. Wybrane gołębie po otrzymaniu odpowiedniego kodu zostały wywiezione
samochodem za Strzelce Opolskie. Wszystkie dzieci otrzymały
słodki poczęstunek oraz wysłuchały ciekawych opowieści pana
Krzysztofa Pilarskiego o hodowli oraz lotach gołębi pocztowych. Później udały się do gołębników, gdzie czekały na przylot
ptaków. Towarzyszyły temu ogromne emocje oraz duże zainteresowanie. Dzieci, których gołąbki najszybciej przeleciały wyznaczoną trasę, otrzymały specjalne nagrody, które wręczył burmistrz miasta podczas Dni Radzionkowa. Zawodom towarzyszył
konkurs plastyczny związany z gołębiami pocztowymi. Najlepsze
prace również zostały nagrodzone.
— Zapewne wśród tej 70 - osobowej grupy dzieci znajdą się przyszli hodowcy gołębi, których w naszym mieście jest sporo, radzionkowski oddział prężnie działa w naszym regionie — mówi
Marian Prodlik, dyrektor MOSiR w Radzionkowie.
Więcej informacji i zdjęć na www.mosir.radzionkow.pl

Celne strzały

P

rzy pięknej, słonecznej pogodzie, w sobotnie południe
12 czerwca odbyły się Księżej Górze II Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu. W ubiegłym roku w zawodach
wzięło udział 50 osób, tym razem chętnych do sprawdzenia
swoich umiejętności strzeleckich było ponad 70. Podczas tegorocznych zawodów można było wykazać się umiejętnościami
nie tylko w strzelaniu z karabinka pneumatycznego, ale również
w strzelaniu z łuku, paintbolla oraz rzutów lotkami do tarczy.
Startowało wielu rodziców, a nawet dziadków ze swoimi pociechami. Gratulacje dla wszystkich zawodników, którzy cierpliwie
przy 30–stopniowym upale czekali w długiej kolejce do strzelania. Najlepszym strzelcom nagrody wręczył burmistrz Radzionkowa na scenie przed CK „Karolinka” w czasie występów z okazji
Dni Radzionkowa.
– Podziękowania kierujemy również dla Stowarzyszenia Żołnierzy
Radiotechników RADAR w Radzionkowie oraz grupy wolontariuszy współorganizującej zawody – mówi Marian Prodlik, dyrektor
MOSiR.

Kurier Radzionkowski
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Nasi licealiści górą
W

dniu 31.05 w Mikołowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Nasze siedlisko naturalne”. Grupa
uczniów naszej szkoły, kierowana przez nauczyciela geografii Romana Holewę napisała i bogato udokumentowała fotograficznie
pracę „Waloryzacja przyrodnicza Kocich Górek”. Należy nadmienić, że praca powstało po kilku „wyprawach” w ten rejon, także
w czasie najsurowszej zimy. Uczniowie LO zajęli trzecie miejsce
i wszyscy zostali uhonorowani nagrodami, w tym ciekawymi
przewodnikami do oznaczania roślin.
Również uczniowie Liceum im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie wzięli udział w II Konkursie National Geographic i Nowej
Ery pt. „Moje miejsce na Ziemi”. Do konkursu stają szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprezentowanie niezwykłych miejsc, które

na co dzień są ich „miejscem na Ziemi”, poprzez pryzmat ciekawych ludzi, interesujących wydarzeń, niesamowitej przyrody
czy też fascynującej historii – wzorem Magazynu National Geographic. Prace konkursowe tworzone są przez 4 – 6-osobowe
grupy uczniów, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego
oraz przy współudziale nauczyciela geografii lub biologii. Prace
prezentowane są w formie czterostronicowej gazetki opatrzonej
zdjęciami, w całości w języku angielskim.
Pracę konkursową pt. „A way to show you: Silesian beauty” wykonali: Karol Majewski, Radosław Gorczyca, Artur Oleś, Grzegorz
Gierula, Marta Niejodek, Dominika Orciuch pod kierunkiem
nauczyciela języka angielskiego Anny Labus oraz nauczyciela
geografii Romana Holewy. Praca ta została wyróżniona nagrodą
specjalną za uczenie zespołowe.

Szczęśliwy konkurs

Potrzebna pomoc

K

onkurs literacko – historyczny zatytułowany:
„Za waszą wolność
i naszą. Wojna polsko – bolszewicka 1920”, został zorganizowany przez Katowicki
Oddział Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1980, a patronował mu śląski Kurator
Oświaty oraz wojewoda katowicki Zygmunt Łukaszczyk.
Uczestnicy mogli zaprezentować swój pomysł w postaci
pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej. Mój licealny historyk, Marek Minas
zaproponował
nietypowe
podejście do zagadnienia.
Korzystając z zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zgro-

madziliśmy odpowiadające
wspomnianym wydarzeniom
wydania śląskiego czasopisma
satyrycznego – „Kocynder”.
Jak się okazało moja praca
zyskała uznanie komisji konkursowej, która przyznała jej
I miejsce. 2 czerwca w siedzibie NZS 1980 miałam przyjemność wraz z rodzicami
odebrać nagrodę, którą jest
dwutygodniowy kurs językowy w Wielkiej Brytanii.
Bardzo cenię sobie to motywujące wyróżnienie! Pragnę
też serdecznie podziękować
panu Markowi Minasowi.
Magdalena Glanc
LO im. Powstańców Śląskich
w Radzionkowie

F

undacja
„ISKIERKA”
w imieniu rodziców
zwraca się z apelem
o wsparcie finansowe dla
czteroletniego
Mateusza
Olejniczaka z Bytomia,
u którego zdiagnozowano
ostrą białaczkę limfoblastyczną. Mateusz jest pogodnym
dzieckiem pomimo tego, że
musi spędzać czas w szpitalu.
Niestety, koszty leczenia chorób onkologicznych u dzieci
są bardzo wysokie i często
przekraczają możliwości finansowe rodziców. Dlatego
bardzo jest potrzebna Państwa pomoc. Wszystkich, któ-

rzy chcieliby wesprzeć leczenie Mateusza informujemy, że
pieniądze można wpłacać na
konto:
Fundacja „ISKIERKA” na
rzecz dzieci z chorobą nowotworową
Warszawa
00 - 838, ul. Prosta 51
ING Bank Śląski nr konta: 30
1050 1588 1000 0023 0342
1412 na hasło: dla Mateusza
Olejniczaka.
Szczegółowe
informacje
można znaleźć na stronie:
www.fundacjaiskierka.pl

JEST NA
O
C

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się
widoczna na fotografii tablica pamiątkowa.
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres:
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby
czekają torby z miejskimi upominkami.
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Przedstawiona na zdjęciu tablica pamiątkowa znajduje
się na terenie Mini Skansenu Górniczego przy ulicy
Nałkowskiej. Nagrodę otrzymują: Dominika Bienek
oraz Marian Anders.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13.

12
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FOTOZAGADKA
Kurier Radzionkowski

W dwójce się dzieje…

Twórczość taneczna

S

zkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II podejmuje działania mające na celu zachęcenie do współpracy i pozytywnej
rywalizacji uczniów. W bieżącym roku szkolnym w naszej
szkole zostało zorganizowanych wiele konkursów zachęcających
uczniów do wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami.
W grudniu uczniowie klas I – III wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie „Stypendiada”. Dwoje naszych uczniów znalazło się
w czołówce w kategorii: konkurs czytelniczy. W kategorii konkurs plastyczny kilka uczennic otrzymało wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla naszej szkoły były obchody 100-lecia Piekarni Bączkowicz. Z tej okazji nauczyciele przeprowadzili dwa konkursy dla klas młodszych. Pierwszy
konkurs „Z szacunku do chleba” był konkursem recytatorskim.
Uczniowie recytowali wiersze o chlebie, wykazali się również
swoim talentem scenicznym. Pod tym samym tytułem odbył się
konkurs plastyczny. Uczniowie mogli popisać się wyobraźnią
i pomysłowością. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali zaproszeni przez pana Tadeusza Bączkowicza do Muzeum Chleba,
gdzie otrzymali słodki poczęstunek, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Podczas uroczystości zwycięzcy konkursu literackiego
prezentowali swoją twórczość, a uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Chleba i zobaczyć na żywo, jak powstają wypieki
pana Bączkowicza.
To nie koniec sukcesów i zaangażowania naszych uczniów
i nauczycieli. Dnia 23 marca 2010 r. w naszej szkole odbyła się
II edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego o tytuł
„Mistrza Matematyki” dla uczniów klas III, którego celem było
rozwijanie zainteresowań matematyką. Zaproszenie do konkursu zostało przyjęte przez trzecioklasistów Szkoły Podstawowej
nr 4 w Radzionkowie. Wszyscy zwycięzcy zostali obdarowani
nagrodami.
Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą również w konkursach organizowanych na terenie naszego miasta. Przyjęli
zaproszenie do uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na „Najpiękniejszą pisankę” w Cafe Sorrento. Dzieci
i nauczyciele chętnie angażują się we wszelkiego rodzaju projekty, a ich różnorodność pozwala każdemu podjąć inicjatywę
wykazania się w najlepszej dla niego dziedzinie. Widząc radość
i zapał, z jakim uczniowie biorą udział w konkursach chcemy
organizować ich coraz więcej.
D. Lisowska
B. Zdebel
K. Michalska

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 sierpnia. 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 24 lipca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Kurier Radzionkowski

W

dniu 22 kwietnia br. w Zespole
Szkół Techniczno
– Ekonomicznych w Radzionkowie po raz czwarty odbyły
się Prezentacje Amatorskiej
Twórczości Tanecznej PATT.
Tę bardzo taneczną imprezę w naszej szkole oficjalnie
otworzył dyrektor szkoły mgr
inż. Mariusz Sroka.
W tym roku zawitało do nas
10 zespołów wraz z opiekunami. W sumie 70 osób.
Może ilość zespołów nie była
imponująca, ale zapewne to,
co zaprezentowali uczestnicy
przerosło nasze oczekiwania.
Należy powiedzieć jedno –
tyle nowych, oryginalnych
i niecodziennych aranżacji,
choreografii dawno już nie
widzieliśmy. Dzięki Wam –
drodzy uczestnicy, zostaliśmy
przeniesieni w krainę czarów
i magii. Nieopanowaną radością obdarzył nas swoim występem zespół „G.T.W.”, gdzie
przebranymi króliczkami okazali się gimnazjaliści z Zespołu
Szkół z Nakła Śląskiego. Doprowadzili swoim występem
publiczność do łez wzruszenia. Było również dużo dobrego hip hopu, w którym
bardzo dobrze zaprezentował
się zespół „Gang” z Nakła
Śląskiego, zajmując pierwsze
miejsce w kat. szkół gimnazjalnych. Natomiast dziewczęta z ZSTE (zespół „GET
UP” w składzie: Angelika
Dzionsko, Agnieszka Sega,
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Eliza Szłuińska, Adriana Podgródna, Monika Pisarska)
czarowały w tańcu indyjskim
tańcem brzucha i uwodziły
wachlarzami. Występy zostały uświetnione profesjonalnymi pokazami tańca grupy
„F-21”ze szkoły tańca „Iskra”
w Bytomiu.
Miejsca medalowe w kategorii szkół gimnazjalnych przypadły dla:
I m. – „GANG” z Zespołu
Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim,
II m. – „COOL BAND” z Gimnazjum nr 4 w Piekarach
Śląskich,
III m. – „BILBAO” z Gimnazjum nr 2 w Piekarach
Śląskich.
Miejsca medalowe w kategorii szkół ponad gimnazjalnych
zdobyli:
I m. –„GET UP” z Zespołu
Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie,
II m. – „N.O.K.A.Ł.T. z Zespołu Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich w Bytomiu,
III m. – „MILITARY” z Zespołu
Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach.
Bardzo serdecznie dziękuję
za przybycie wszystkim zespołom na „PATT 2010”, za
wspaniałą publiczność i taneczne inspiracje. Życzę dalszych sukcesów na scenie. Zapraszam do oglądania zdjęć
z tej imprezy na naszej stronie
www.zste.pl
Katarzyna Krzyszpin
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 27 maja 2010 roku na LIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr LIII/441/2010 Rady Miasta Radzionków w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.
2. Uchwałę Nr LIII/442/2010 Rady Miasta Radzionków w sprawie emisji obligacji miasta Radzionków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Uchwałę Nr LIII/443/2010 Rady Miasta Radzionków w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/234/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Karty Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami
Pozarządowymi.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sekretarz Miasta
mgr inż Rudolf Sobczyk

Sport

Przegląd
piosenki religijnej

Sokół Rojca - czas
posumowań

parafii Najświętszej
Maryi Panny w Radzionkowie Rojcy 13
czerwca odbył się finał VII Powiatowego Festiwalu Piosenki
Religijnej Dzieci i Młodzieży.
W tegorocznej edycji finału
wyłoniono laureatów w następujących kategoriach: soliści,
zespoły wokalne i wokalno –
instrumentalne, chóry i schole
oraz duety. Każdy z laureatów
w danej kategorii zaprezentował jeden ze swoich najlepszych utworów.
Nad całością imprezy czuwał
Jacek Pieczyk - dyrektor Powiatowego
Młodzieżowego
Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach.
W kategorii soliści pierwsze
miejsce ex aequo zajęły Ewa
Biel oraz Magdalena Kocyga
ze Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach. Drugie miejsce
przyznano Zuzannie Mrozek
z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – Filia Radzionków. Trzecie miejsce wywalczyła Karolina Kloszczyk ze
Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wieczorków w Orzechu.
Do grona najlepszych zespołów
wokalnych i wokalno – instrumentalnych dołączyły: zespół
wokalny „Bemol” z Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu (II miejsce) oraz zespół

akończył się sezon
siatkarski 2009/2010.
Wszystkie zespoły MKS
„Sokół Rojca” Radzionków
mają obecnie przerwę, która
potrwa do połowy sierpnia br.
Czas na podsumowanie.
Młodziczki trenowane przez
Annę Niżewską, występowały w składzie: Nina Piechota,
Beata Badaczewska, Justyna
Białek, Iwona Gwóźdź, Angelika Matusek, Marta Książek,
Dorota Pawnuk, Agnieszka
Tobor, Karolina Pietryga,
Martyna Kojda, Angelika Matejczyk, Paulina Baran, Patrycja Sowa, Karolina Kwaśniewska, Monika Bula, Magdalena
Strzykała, Monika Tyka, Magdalena Rabsztyn, Joanna Banek, Patrycja Gruszka.
W mijającym sezonie najmłodsze zawodniczki rozegrały 30 meczów, ostatecznie zajmując 35 miejsce w
województwie śląskim na
49 zespołów.
Kadetki trenowane przez Iwonę Korczeską, występowały w
składzie: Joanna Banek, Kinga
Chmiela, Beata Badaczewska,
Hanna Hajda, Iwona Gwóźdź,
Martyna Gontarz, Wiktoria
Anczok, Patrycja Gryboś, Ewa
Huss, Paulina Hawryłko, Justyna Lalewicz, Agata Logie-

W
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„Uśmieszki Boga” ze Szkoły
Podstawowej w Ziemięcicach
(III miejsce). Pierwszego miejsca
w tej kategorii nie przyznano.
Schola „Dzieci Maryi” z parafii
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Radzionkowie –
Rojcy wywalczyła w tym roku
wysokie, drugie miejsce w swojej kategorii (Chóry i Schole).
Trzecie miejsce zostało przyznane scholi „Iskra” z sąsiadującej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Orzechu. Jury
nie przyznało tutaj pierwszego
miejsca.
Z kolei w kategorii Duety pierwsze miejsce zostało przyznane
Klaudii Szendzielorz i Elżbiecie Strugała z Gimnazjum
w Miedarach. Trzecie miejsce
natomiast wywalczyli Paulina
i Patryk Wanot z parafii św.
Stanisława w Bytomiu. Najwyższe laury – Grand Prix Festiwalu i jednocześnie szczególnie
wyróżnienie zostało przyznane
zespołowi wokalnemu „Szansa” pod kierownictwem pani
Małgorzaty Zachnik z Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury im. Henryka Jordana
w Tarnowskich Górach.
Wszystkim uczestnikom, sponsorom, gościom, a przede
wszystkim widzom dziękujemy
i zapraszamy już za rok.
Łukasz Przewoźnik
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wa, Marzena Bator.
W mijającym sezonie kadetki
rozegrały 16 meczy, ostatecznie zajmując 17 miejsce na
41 zespołów.
Seniorki prowadzone przez
Bogdana Gałęzioka, występowały w składzie: Agnieszka Adamek, Aleksandra Gałęziok, Katarzyna Horzela,
Joanna Krzykowska, Jolanta
Skorupa, Karolina Orłowska,
Marzena Czeladzka, Sandra
Wicik, Agata Jaroszek, Magdalena Logiewa, Magdalena
Potempa, Agata Zjeżdżałka, Katarzyna Toman, Agata
Tomczyk, Paulina Szybiak,
Katarzyna Graca.
W mijającym sezonie nasze
seniorki rozegrały 20 meczów,
ostatecznie zajmując 8 miejsce
wśród 14 zespołów.
Podsumowując mijający sezon, wszystkim dziewczętom
należą się słowa uznania za
waleczność, serce i wytrwałość w podnoszeniu swoich
umiejętności, za to że, chcą
i potrafią reprezentować nasze miasto, za uzyskane wyniki. „Poligowy” czas zespoły
spędzają na uczestnictwie w
turniejach piłki siatkowej halowej i plażowej.

Kurier Radzionkowski

Dni z Kulturą w ZSTH

P

od koniec kwietnia w Zespole Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie odbyły się zorganizowane po
raz pierwszy „Dni z Kulturą”. Był to cykl imprez, który pozwolił przybliżyć uczniom twórczość lokalnych artystów i działalność ośrodków kulturalnych w regionie, a także zaprezentować
talenty uczniów. Dni rozpoczęły się od przeglądu artystycznego młodzieży naszej szkoły. Odbyły się m.in. pokazy taneczne
Szkoły Tańca Krzysztofa Makielaka z Tarnowskich Gór, spotkanie z aktorką Teatru Ateneum z Katowic, pokazy prezentacji nt.
historii filmu polskiego. Można też było oglądać w szkole kilka
wystaw: malarstwa Marii Dziuk – Kurtz, fotografii Zygmunta
Maczka, makrofotografii nauczyciela Roberta Kufla oraz wystawę prezentującą ośrodki kulturalne naszego regionu.
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Starostwa Powiatowego, mieliśmy też w szkole okazję
podziwiać fotografie wykonane przez pana Piotra Gada w podziemiach Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Stanowią one fragment trwającej wystawy w Galerii ArtPark w Parku Wodnym. „Dni z Kulturą” zamykał Dzień Śląski, w którym
odbył się ogólnoszkolny konkurs gwary śląskiej. Uczestnicy wykazali się nie tylko znajomością gwary, ale także tradycji, historii
i kultury Śląska.
Wierzymy, że organizowanie tego typu imprez zachęca młodzież do spędzania wolnego czasu w bardziej „kulturalny” sposób i korzystania z bogatej oferty teatrów, domów kultury itp.,
działających w naszym regionie.
Organizatorzy: Cecylia Kuś, Tomasz Walaszek

I Rajd liceum

D

nia 29 maja uczniowie LO w Radzionkowie wraz z nauczycielami, udali się do
Koszęcina, gdzie rozpoczęli
pierwszy historyczny rajd
pieszy. Pierwszym punktem
wycieczki był stary kościółek
Św. Trójcy, który najprawdopodobniej powstał w 1564
roku.
Trasa, którą podążała wyprawa wiodła przez spokojny
las. W trakcie maszerowania
mogliśmy podziwiać koryto rzeki Leśnicy jak również
zwierzynę, która zamieszkuje
koszęcińskie lasy. Celem naszej wyprawy było uroczysko
Potępowe, gdzie odbyło się
ognisko i pieczenie kiełbasy
będące zwieńczeniem sobotniej wyprawy. W trakcie

marszu grupa miała do wykonania zadania, które zostały wcześniej przygotowane
przez profesora Józefa Tyrola.
Trzeba było np. zebrać liście
najbardziej pospolitych drzew
i określić ich przynależność
gatunkową, inne zadanie miało na celu odgadnięcie, jakie
poruszane kołem wodnym
i niegdyś bardzo powszechne
przedsiębiorstwo istniało przy
rzece Leśnicy i skąd wzięła się
nazwa „Rokosi Most”.
Na szczęście pogoda dopisała i chociaż uczestników
wyprawy było 19, to wszyscy
wrócili uśmiechnięci. Mamy
nadzieję, że na następny rajd
wybierze się o wiele więcej
uczestników.
Karol Majewski
LO Radzionków

Pierwsza pomoc – szkolenie ucznów

Dziękujemy

uż po raz kolejny w naszym
mieście zorganizowane zostało szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej dla uczniów
klas drugich radzionkowskich
gimnazjów. Szkolenie miało
na celu opanowanie przez
uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania
w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a także
szybkiego i właściwego reago-

arząd
Rodzinnych
Ogródków Działkowych Jutrzenka Radzionków składa podziękowanie burmistrzowi miasta
Gabrielowi Toborowi oraz
Radzie Miasta Radzionków za sfinansowanie remontu świetlicy ogrodów
działkowych.

J

Kurier Radzionkowski

wania w sytuacjach nagłych.
Uczestnicy zapoznali się więc
z następującą tematyką:
– zatrucia; rodzaje, objawy,
postępowanie;
– oparzenia; stopnie, objawy,
postępowanie;
– urazy narządu ruchu;
– objawy, niebezpieczeństwa;
– krwotoki, krwawienia i ich
zagrożenia;
– nieprzytomność, jej przyczyny, objawy, zagrożenia;

– podstawy reanimacji.
Szkolenie
obejmowało
osiem godzin lekcyjnych dla
każdej klasy, a realizowane
było w formie warsztatów
na podstawie szczegółowego programu z zastosowaniem metod aktywizujących
uczniów w postaci instruktażu, ćwiczeń, metody sytuacyjnej oraz problemowej.
Tomasz Machoń
(UM Radzionków)
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Prezes ROD Jutrzenka
Jerzy Gorzkowski
15

Sport

Sięganie po marzenia

S

pełniło się marzenie
piłkarskiej
społeczności Radzionkowa.
Ruch Radzionków w sezonie 2010/2011 zagra
w pierwszej lidze, z której
już tylko krok do skupiającej
najlepsze drużyny w Polsce
i najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. Mecze z ŁKS-em
Łódź, GKS-em Katowice,
Pogonią Szczecin czy Odrą
Wodzisław Śląski przywołają na pewno wspomnienia
sprzed lat, kiedy w futbolowej elicie byli i radzionkowianie, mierząc się i tworząc nieraz niezapomniane
boje między innymi z tymi
właśnie zespołami. Drugiej
lidze zachodniej Ruch liderował od samego początku,
nierzadko daleko w tyle zostawiając najgroźniejszych
rywali. I choć w awans nikt
nie wątpił, formalnie stał on
się faktem 26 maja.
Zwycięstwo 4:0 nad Turem
Turek, w obecności kamer
katowickiego oddziału Telewizji Polskiej, było najlepszym podsumowaniem tego
udanego sezonu. Kilkuset
kibiców wprost ze stadionu przeniosło się na Rynek,
gdzie świętowanie wraz
z głównymi bohaterami
trwało przez długie godziny. Do końca ligi pozostały
trzy mecze, w których trener Rafał Górak postanowił sprawdzić zawodników,

Burmistrz Gabriel Tobor gratulował naszym sportowcom
którzy dotąd grali mniej
bądź w ogóle. Remis z Elaną
Toruń mógł zostać odebrany jako rozczarowanie, ale
pozostawił raczej wrażenie
ambitnej walki o wyrównanie żółto – czarnej młodzieży. Potem jednak przyszedł
ten oczekiwany luz, fantazja, gra dla kibiców. Wygrana 5:2 w Janikowie z broniącą się przed spadkiem
i zdeterminowaną Unią, pokonanie wreszcie 3:1 Miedzi
Legnica po efektownych golach mogło zadowolić najwybredniejszych kibiców.
Meczem z Miedzią zakończono sezon 2009/2010.
Po tym spotkaniu uczczono
awans i zwycięstwo w lidze
wręczaniem pucharów, nagród, wywoływaniem po
kolei zawodników i trenerów na płytę boiska, wreszcie wspólnym zdjęciem dru-

Kolejne sukcesy
naszej szpadzistki

M

Z okazji awansu do I ligi
składam serdeczne gratulacje zawodnikom,
działaczom, kibicom i wszystkim miłośnikom Klubu
Sportowego „Ruch” Radzionków.
Wasz sukces jest powodem do dumy dla całej lokalnej
społeczności, a jako burmistrz jestem dumny, że piłkarze
Ruchu występują z herbem Radzionkowa na piersi.
Trzymając kciuki za kolejne sportowe osiągnięcia życzę
wszystkim sportowcom i działaczom udanych wakacji
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
dr Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Młodzi piłkarze na turnieju

iło nam poinformować, że Katarzyna Bielecka,
szpadzistka i uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1 z Radzionkowa, może poszczycić
się kolejnymi sukcesami. Na początku kwietnia w trakcie
III Memoriły im. Jerzego Janikowskiego, który odbywał się
w Katowicach, zajęła III miejsce. Młoda zawodniczka zdobyła też piąte miejsce na Mistrzostwach Śląska w szermierce
w kategorii klas IV – VI. Turniej rozegrany został w Radlinie.
Naszej szpadzistce gratulujemy dotychczasowych sukcesów
i życzymy kolejnych!
16

żyny z kibicami. Pożegnano
także kończącego karierę
piłkarską Adama Kompałę, kapitana drużyny. A już
31 lipca piłkarze Ruchu
powrócą na ligowe boiska,

ale już na zapleczu Ekstraklasy. Wcześniej 23 czerwca wznowią po urlopach
treningi. A w międzyczasie
czekają ich sparingi między
innymi z Koroną Kielce, Wisłą Płock, czeską Karviną,
ŁKS-em Łódź czy Polonią
Bytom, oraz obóz przygotowawczy w Gutowie Małym
(w dniach 10 – 18 lipca).
Warto nadmienić, że awans
do pierwszej ligi to nie jedyny sukces naszego klubu
w tym sezonie. W nowym
roku rozgrywkowym Ruch
będzie miał również swoich
przedstawicieli w prestiżowej Śląskiej Lidze Juniorów
Starszych, do której awans
wywalczyła drużyna Okręgowej Ligi Juniorów.
trener
Łukasz Suder

T

rampkarze Ruchu Radzionków zagrali w turnieju piłkarskim w Boguszowie – Gorcach. W rozgrywkach, które odbyły się 26 i 27 czerwca 2010 roku, więło udział
16 zawodników radzionkowskiego klubu. Z piłkarzami Ruchu
urodzonymi w 1995 roku pojechali na turniej także trenerzy
Radosław Osadnik i Tomasz Ligociński. Jak nas poinformował Dariusz Okoń, koordynator do spraw młodzieży Ruchu
Radzionków, udział w turnieju zorganizowanym w Boguszowie – Gorcach, mieście partnerskim Radzionkowa, możliwy
był dzięki radzionkowskiemu Urzędowi Miasta.
(BR)
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