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Czytaj str. 4

Dokończenie na str. 3

Więcej na str. 7

Radzionków jest pierwszym miastem 
w Polsce, które zdecydowało się na za-
stosowanie innowacyjnego rozwiązania 
w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci przy 
szkołach.

Na wszystkich mi-
łośników muzyki 
klasycznej i dawnej 

czeka nie lada atrakcja. Już 
wkrótce w Radzionkowie 
odbędą się dwa koncerty 
w ramach czwartej edycji 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej im. Grze-
gorza Gerwazego Gorczyc-
kiego. Hasłem tegorocznego 
festiwalu jest „Złoty wiek 
muzyki angielskiej”. Moty-
wem przewodnim będzie 
twórczość dwóch wybit-
nych barokowych kompozy-
torów angielskich – Henrego 
Purcella i Jerzego Fryderyka 
Haendla.
Mieszkańców Radzionko-
wa już 23 kwietnia o godz. 
17.00 zapraszamy do Cen-
trum Kultury „Karolinka” 
na koncert suity „Muzyka 
Sztucznych Ogni” Jerzego 
Fryderyka Haendla. Utwór 
został skomponowany 
z okazji zawarcia pokoju 
w Akwizgrani. W Radzion-
kowie kompozycja zostanie 
wykonana przez Śląski Chór 
Puzonistów. Warto dodać, 
że jest to jeden z dwóch tego 
typu zespołów na świecie. 
Podczas koncertu usłyszy-
my również skomponowa-
ne na zamówienie zespołu 
Concerto grosso Adama 
Wesołowskiego oraz słynną 
Toccatę i fugę d-moll Jana 
Sebastiana Bacha.

Muzyka dawna
w nowym
brzmieniu

Dla bezpieczeństwa dzieci

Błogosławionych
Świąt
Wielkiej Nocy,
wypełnionych 
radością i beztroską,
Wszystkim
Mieszkańcom
Radzionkowa

życzą
Burmistrz
Gabriel Tobor

Przewodniczący Rady Miasta
Bernard Skibiński

Dwudziestego czwartego marca w Urzędzie Marszałkowskim zapadła decyzja o przyznaniu 
Gminie Radzionków dofinansowania na projekt pod nazwą „Budowa niezbędnej infrastruktu-
ry dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego ciepłolubnych muraw napiaskowych 

na terenie Księżej Góry w Radzionkowie”, w ramach funduszy europejskich Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Pieniądze dla Radzionkowa

Kwota dofinansowania wynosi 339.745,10 zł i pokryje 85% wartości inwestycji
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Nasze bezpieczeństwo
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta poruszono kwestię bezpieczeństwa. Zapytaliśmy przedstawicieli organów policji, straży miejskiej 
i straży pożarnej w Radzionkowie, jak oceniają aktualny stan bezpieczeństwa w naszym mieście – czy uległ on poprawie, czy może 
pogorszeniu w porównaniu do lat poprzednich i co sami mieszkańcy mogą zrobić, by poprawić bezpieczeństwo w Radzionkowie.

KOM. JACEK BĄTKOWSKI
Komendant Komisariatu Policji 
w Radzionkowie:

Ogólnie stan bezpieczeństwa 
w Radzionkowie oceniam jako 
dobry. W ubiegłym roku na te-
renie Radzionkowa odnotowano 
ogółem 384 przestępstwa. Dla 
porównania w 2007 roku było 
ich 342, natomiast w 2006 roku 
aż 723. Biorąc pod uwagę ilość 
przestępstw kryminalnych, to 
ich liczba w 2008 roku wynosi-
ła 301, natomiast w 2007 roku 
było ich 250, a w 2006 roku 443. 
Niewielki wzrost przestępczości 
w ubiegłym roku w porównaniu 
z rokiem 2007  wynika z faktu, 

że więcej odnotowaliśmy prze-
stępstw przeciwko mieniu na 
szkodę, w tym przypadku Tele-
komunikacji Polskiej S. A. Były to 
przede wszystkim kradzieże ka-
bli teleinformatycznych. Więcej 
wykrytych było także zdarzeń 
przestępczych na obszarach ko-
lejowych. Ponadto sami miesz-
kańcy Radzionkowa zgłaszają 
do nas sprawy związane z prze-
mocą w rodzinie, czy dotyczące 
gróźb karalnych. 
Należy pamiętać o tym, że Ra-
dzionków jest 17 – tysięcznym 
miastem, prężnie rozwijającym 
się, z bogatą infrastrukturą. Jest 
tu  wiele placówek handlowych, 
spora ilość barów i restauracji, 
stąd też potencjalna możliwość 
popełnienia przestępstwa jest 
większa. Należy wziąć pod 
uwagę również to, że w naszym 
mieście mieszkają kibice dwóch 
antagonistycznych klubów pił-
karskich – Ruchu Radzionków 
i Polonii Bytom. W ubiegłym 

roku na terenie naszego miasta 
mieliśmy przypadek pobicia ki-
bica ze skutkiem śmiertelnym, 
jednak sprawcy zostali zatrzyma-
ni. Z tym incydentem wiązało się 
także kilka bójek kibiców, jednak 
i sprawcy tych zdarzeń zostali 
zatrzymani.
Biorąc pod uwagę bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, to 
w 2008 uległ on nieznacznemu 
pogorszeniu, głównie za sprawą 
dwóch wypadków drogowych, 
w których śmierć poniosło 5 
osób. W sumie w 2008 roku 
odnotowaliśmy 21 wypadków, 
a 22 osoby zostały ranne. Dla 
porównania w 2007 roku na te-
renie Radzionkowa miały miej-
sce 32 wypadki drogowe, w któ-
rych rannych zostało 41 osób, 
a śmierć poniosła jedna osoba. 
Do najbardziej niebezpiecznych 
ulic w naszym mieście, na któ-
rych odnotowano najwięcej wy-
padków i kolizji drogowych nale-
żą ulica Knosały, św. Wojciecha, 

Kużaja i Nałkowskiej. Również 
skrzyżowanie ulicy Kużaja i Nie-
znanego Żołnierza jest uważane 
za szczególnie niebezpieczne. 
Warto dodać, że dla podniesie-
nia bezpieczeństwa mieszkań-
ców Radzionkowa w zeszłym 
roku Urząd Miasta wykupił 
dodatkowe służby policjantów. 
W okresie od 1 czerwca do 30 
września 2008 roku służbę peł-
niło 142 policjantów, którzy 
przede wszystkim dbali o bezpie-
czeństwo mieszkańców podczas 
różnego rodzaju imprez odby-
wających się na terenie miasta. 
Poprawie bezpieczeństwa służy 
także zwiększenie stanu etato-
wego – w naszym komisariacie 
zatrudnionych zostało trzech 
nowych policjantów (dwa etaty 
w prewencji i jeden w zespole 
kryminalnym). Ważne jest także 
by sami mieszkańcy zgłaszali do 
nas zaobserwowane niepokojące 
zdarzenia. 

ST. ASP. JANUSZ PRZYBYLSKI 
Dowódca Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej PSP
w Radzionkowie:

Stan bezpieczeństwa w Ra-
dzionkowie oceniam jako dobry. 
W ubiegłym roku nasze jednost-
ki uczestniczyły w 74 pożarach 
na terenie miasta. Odnotowano 
także 173 miejscowych zagrożeń, 
do których zaliczamy m.in. wy-

padki i kolizje drogowe, usuwa-
nie powalonych drzew, konarów 
drzew, usuwanie sopli lodu i na-
wisów śnieżnych z dachów, czy 
też usuwanie gniazd owadów.  
W porównaniu do poprzednich 
lat, odnotowujemy, że zmniej-
szeniu ulega ilość niebezpiecz-
nych pożarów (odnotowano 72 
pożary małe i 2 pożary średnie). 
Jednak z drugiej strony z roku na 
rok rośnie ilość podejmowanych 
interwencji przez straż pożarną 
w innych zdarzeniach. Wiążemy 
to z faktem, że ludzie mają coraz 
większą świadomość tego, co 
mieści się w kompetencjach stra-
ży pożarnej, stąd tak duża ilość 
zgłoszeń dotyczących nawisów 
śnieżnych w zimie, czy zagrożeń 

ze strony owadów w okresie let-
nim. Straż Pożarna zajmuje się 
również sprawdzaniem bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego 
obiektów, które mają zostać od-
dane do użytku. W Radzionkowie 
w ostatnim czasie powstało parę 
nowych obiektów, które zostały 
poddane kontroli. Przedstawi-
ciele straży pożarnej sprawdzali 
czy budynki spełniają wszystkie 
wymagane kryteria ppoż. W tym 
względzie wszystko jest w jak naj-
lepszym porządku.
Ważne jest też, by mieszkańcy 
Radzionkowa mieli świadomość, 
że sami również mogą przyczynić 
się do poprawy stanu bezpieczeń-
stwa. W okresie zimowym bardzo 
ważne jest, by sprawdzać szczel-

ność przewodów kominowych. 
Poza tym właściciele budynków 
powinni pamiętać o usuwaniu 
nadmiaru śniegu z dachów. My 
jako straż pomagamy, w momen-
cie, kiedy pojawia się zagrożenie, 
jednak najważniejsze jest niedo-
puszczanie do pojawienia się nie-
bezpieczeństwa. Z kolei w okresie 
wiosennym, zresztą jak co roku, 
pojawia się problem wypalania 
traw i nieużytków. Pamiętajmy 
o tym, że jest to niezgodne z pra-
wem i stanowi duże zagrożenie 
pożarowe. W Jednostce Ratowni-
czo – Gaśniczej pełniony jest 24 
– godzinny dyżur, tak więc można 
zgłaszać do nas wszelkie prośby 
o interwencję w przypadku poja-
wienia się zagrożenia. 

HENRYK KWIECIEŃ,
Komendant Straży Miejskiej 
w Radzionkowie: 

Z punktu widzenia kompeten-
cji Straży Miejskiej stan bez-
pieczeństwa w Radzionkowie 
uległ zdecydowanej poprawie. 
Aktualnie odnotowujemy mniej 
wykroczeń, głównie drogowych, 
ale także tych związanych z po-

rządkiem i spokojem publicz-
nym. Jednym z problemów, 
który ograniczyliśmy do mini-
mum jest spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych. W ze-
szłym roku do Izby Wytrzeźwień 
odwieźliśmy dziewięć osób, 
natomiast od początku roku do 
chwili obecnej jeszcze nikogo. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że wraz z nadejściem wiosny ten 
problem może powrócić i dlate-
go też miejsca, w których  spo-
żywano alkohol są przez nas na 
bieżąco sprawdzane. Mieszkań-
cy Radzionkowa zgłaszają do nas 
również wykroczenia związane 
z parkowaniem w miejscach do 
tego niewyznaczonych, czy też 
proszą o interwencję w sytu-

acjach, gdy właściciele psów za-
pomnieli „o założeniu kagańca 
i smyczy swoim czworonogom”. 
W okresie zimowym pojawił się 
problem związany z zajmowa-
niem klatek schodowych przez 
osoby bezdomne, jednak kiero-
waliśmy te osoby bezpośrednio 
do noclegowni oraz schronisk. 
Wraz z nadejściem wiosny wy-
stępuje także problem zachowa-
nia czystości w mieście. Wielu 
mieszkańców nie posiada waż-
nych umów na wywózkę śmieci, 
dlatego podejrzewany, że two-
rzone są nielegalne wysypiska. 
Staramy się na bieżąco kontro-
lować miejsca, w których śmie-
ci są składowane. Ponadto nasi 
funkcjonariusze będą spraw-

dzać, czy mieszkańcy posiadają 
ważne umowy na wywóz odpa-
dów komunalnych. 
Mieszkańcy Radzionkowa chcąc 
zwiększyć swoje bezpieczeństwo 
powinni zgłaszać niezwłocznie 
pojawiające się problemy do nas 
czy też do policji, która posiada 
większe kompetencje. Niestety 
nie możemy w trakcie służby być 
w każdym jednocześnie miejscu, 
dlatego widząc określone niepra-
widłowości, proszę je zgłaszać 
do Komendy Straży Miejskiej, 
a my na pewno podejmiemy sto-
sowną interwencję, jeżeli będzie 
ona w naszych kompetencjach 
lub przekażemy ją do właści-
wych organów i instytucji.
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Wstęp na koncert jest 
wolny (wejściówki do od-
bioru w CK „Karolinka”). 
Natomiast 29 kwietnia 
o godz. 17.00 w CK „Karo-
linka” będzie można wziąć 
udział w otwartej próbie 
generalnej zespołu Gospell 
Messiah Show. Próba odbę-
dzie się w przeddzień kon-
certu finałowego festiwalu. 
Grupa przy wykorzystaniu 
różnych stylów i gatunków 
jazzu i muzyki rozrywko-
wej zaprezentuje nową 
wersję partytury „Mesja-
sza” J. F. Haendla. Gospell 
Messiah Show tworzą so-
liści Ewa Uryga, Patrycja 
Gola, Andrzej Lampert, 
Marta Król oraz Silesian Big 
Band Gospel Choir A.Z.M. 
Politechniki Śląskiej pod 
dyrekcją Adama Wesołow-
skiego. Osoby zaintereso-
wane wejściówkami na pró-
bę proszone są o kontakt 
z impresariatem ośrodka.  
Warto przypomnieć, że 
głównym celem festiwalu 
jest promocja i propago-
wanie muzyki klasycznej 
wśród mieszkańców Górne-
go Śląska. Szczególną uwa-
gę zwraca się na twórczość 
najwybitniejszego kompo-
zytora polskiego baroku 
– Grzegorza Gerwazego 
– Gorczyckiego, który uro-
dził się właśnie na Śląsku. 
Cechą charakterystyczną 
festiwalu jest również fakt, 
że poszczególne wydarze-
nia odbywają się w różnych 
miastach naszego regio-
nu. Obok Radzionkowa są 
to: Bytom, Chorzów, Ruda 
Śląska, Świętochłowice, 
Tarnowskie Góry. W orga-
nizację koncertowych wy-
darzeń w naszym mieście 
aktywnie włączył się ra-
dzionkowski Urząd Miasta.

(ŁK)

Muzyka dawna
w nowym
brzmieniu
Dokończenie ze str. 1

Jaka będzie ulica UE?

W dniach 19 – 21 
marca 2009 r. 
w naszej part-

nerskiej gminie Dobre 
Miasto odbyła się między-
narodowa konferencja pod 
nazwą: „Dwa sektory – je-
den cel współpraca insty-
tucji publicznych z organi-
zacjami pozarządowymi”.
W konferencji udział wzię-
li przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Warmiński Za-
kątek”, Związku Ukraiń-
ców w Polsce Oddział 
w Dobrym Mieście, To-
warzystwa Polskiej Kultu-
ry w Kostopolu – Ukraina, 
Miasta Kostopol – Ukraina, 
Stowarzyszenia LAG HA-
SETAL – Niemcy, Miasta 
Quakenbrück – Niemcy, 
Miasta Montierchaume – 
Francja oraz przedstawicie-
le Radzionkowa w osobie 
zastępcy burmistrza mia-
sta Krzysztofa Kuli oraz 
zastępcy przewodniczące-
go Rady Miasta Dariusza 
Wysypoła. Ponadto obec-
ni byli inni zaproszeni go-

ście, w tym przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Dobrym 
Mieście, Powiatu Olsztyń-
skiego, Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Woje-
wódzkiego, Euroregionu 
Bałtyk, sąsiednich gmin 
a także stowarzyszeń dzia-
łających na terenie Gminy 
Dobre Miasto.
Tematem obrad był roz-
wój społeczno – gospo-
darczy, a w szczególności 
wzmocnienie współpracy 
administracji publicznej na 
poziomie regionalnym po-
przez transfer wiedzy z re-
gionów bardziej do mniej 
rozwiniętych, pobudzanie 
aktywności i wzrost poten-
cjału organizacji społecz-
nych w realizacji zadań 
publicznych samorządów 
oraz lepsze wykorzystanie 
i zarządzanie zasobami 
społecznymi. 
Uczestnicy konferencji 
wzięli także udział w szere-
gu spotkań jej towarzyszą-
cych. Odwiedzili i mogli 
zaobserwować, jak działają 
takie stowarzyszenia jak: 

OSP w Dobrym Mieście, 
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym – Koło 
w Dobrym Mieście, Sto-
warzyszenie Młodzieżowe 
„POD JESIONEM” w Jesio-
nowie, Stowarzyszenie na 
Rzecz Oświaty w Dobrym 
Mieście, Dobromiejski Klub 
Karate „KYOKUSHIN”.
Miasto Radzionków przed-
stawiło podczas pobytu 
różnorodność organizacji 
pozarządowych wystę-
pujących na jego terenie, 
dzieląc się doświadczenia-
mi współpracy w szeregu 
wielu inicjatyw podejmo-
wanych przez organizacje 
w naszym mieście. Szcze-
gólnie zwrócono uwagę na 
liczebność najliczniejszego 
naszego stowarzyszenia tj. 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział w Radzionkowie, 
czy też aktywność eko-
logiczną Stowarzyszenia 
Przyjaciół i Sympatyków 
Ekologii „Zielona Ziemia”. 

Współpraca instytucji publicznych z NGO

Dwa sektory – jeden cel

Trzy lata temu gmina 
Radzionków wybu-
dowała ulicę Unii 

Europejskiej. Inwestycja ta 
była współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej. 
Wydatkowanie środków 
z Unii wiąże się jednak za-
wsze z pewnymi zobowią-
zaniami, podejmowanymi 
przez tego, który środki 
otrzymuje. Nie inaczej jest 
i w naszym przypadku. 
Warto dodać, że obo-
wiązkiem gminy jest także 
stworzenie przy ulicy Unii 
Europejskiej odpowiedniej 
infrastruktury tworzącej 
nowe miejsca pracy oraz 
przynoszącej dochody dla 

gminy z podatku. Dlatego 
w najbliższym czasie przy 
ulicy powstaną sklepy oraz 
biurowiec z magazynami.

Wiceburmistrz Radzion-
kowa Krzysztof Kula wy-
jaśnia, że charakter in-
westycji, jakie mogą być 
lokowane przy ulicy Unii 
Europejskiej określa Plan 
zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty w 2004 
roku przez Radę Miasta.
— W związku z tym na-
bywca nie ma obowiązku 
występowania o zgodę do 
władz miasta, pozwole-
nie na budowę wydaje 
zaś starosta tarnogórski 

— wyjaśnia wiceburmistrz. 
— Chcemy, aby ulica Unii 
Europejskiej stała się swego 
rodzaju „shopping street”, 
przyciągającą mieszkań-
ców z okolicznych miej-
scowości. Korzystniejsza 
też będzie lokalizacja śred-
nich sklepów w jednym 
miejscu, niż w różnych 
punktach Radzionkowa, 
co psułoby układ urbani-
styczny miasta. Taka ulica 
będzie również z korzy-
ścią dla kupujących, którzy 
będą w jednym miejscu 
mieli targowisko i sklepy 
oraz parkingi — tłumaczy 
wiceburmistrz.
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Informujemy, że st. asp. Janusz Przybylski awansował na 
stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie. Kapitan 

Stanisław Dragon, który do tej pory zajmował to stano-
wisko, objął obowiązki zastępcy komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Chorzowie.

Zmiana warty u strażaków

Stowarzyszenie „Artefakty” 
z Krakowa zajmujące się 
promowaniem aktywności 

lokalnej mieszkańców, przygo-
towuje dwuletni projekt „Ich 
Radzionków”, którego głównym 
celem jest integracja najmłod-
szego i najstarszego pokolenia 
mieszkańców Radzionkowa 
podczas wspólnego odkrywania 
i dokumentowania historii mia-
sta. Dla uczniów przygotowy-
wane będą specjalne warsztaty 
tzw. oral history – historii mó-
wionej, podczas których mło-
dzież będzie mogła zbadać pa-
mięć społeczną, poznać lokalną 
historię i kulturę.  Z kolei osoby 
starsze będą mogły podzielić 
się swoimi doświadczeniami, 
wiedzą i refleksjami. Ponadto 
odbywać się będą rozmowy ze 
świadkami historii, sesje zdjęcio-
we oraz nagrania audio-wideo. 
W efekcie końcowym organiza-
torzy zakładają powstanie cy-
frowego archiwum wspomnień 
zarejestrowanych w technice 
audio i wideo (fotografie, film 

dokumentalny, prezentacja mul-
timedialna), które zostaną przed-
stawione podczas specjalnego 
spotkania z mieszkańcami. W za-
łożeniu projekt ma się rozpocząć 
we wrześniu bieżącego roku. 
Obecnie został złożony wniosek 
o dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Decy-
zja o przyznaniu dotacji zostanie 
ogłoszona w maju. 
— Nawiązaliśmy kontakt z kra-
kowskim stowarzyszeniem, bo 
uważamy, że przy ich fachowym 
wsparciu uczniowie radzionkow-
skich szkół ponadgimnazjalnych 
są w stanie stworzyć niezwykle 
ciekawy materiał historyczny. 
Fakt, że zarówno Liceum Ogól-
nokształcące, jak i Zespół Szkół 
Techniczno – Humanistycznych 
tak chętnie zaangażowały się 
w projekt, świadczy o moc-
nym zakorzenieniu w lokalnym 
środowisku — mówi Jarosław 
Wroński rzecznik prasowy ra-
dzionkowskiego ratusza.

(ŁK)

Nowy projekt

Janusz Przybylski i Stanisław Dragon odbierają gratulacje od 
burmistrza Gabriela Tobora.

Radzionków jest pierwszym miastem w Polsce, które od-
rzuciło standardowe metody i zdecydowało się na zasto-
sowanie jednego z innowacyjnych rozwiązań w dziedzi-

nie bezpieczeństwa dzieci przy szkołach. W ramach projektu 
„Julie”, zaproponowanego przez belgijską firmę Wolters, do-
tychczasowe biało – czerwone barierki zastąpione zostaną 
przez niebanalne, wielobarwne meble uliczne. Rozwiązanie to 
zauważone zostało przez władze miasta na wystawie „Dizajn 
w przestrzeni publicznej”, która odbyła się w Śląskim Zamku 
Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie. W ramach ekspozycji zademonstrowane zostały 
różnorodne obiekty i przyrządy mające niebagatelny wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Od wcze-
śniej stosowanych rozwiązań odróżniały się wysoką praktycz-
nością i estetyką.
— Wyjątkowy zestaw barierek, ławek i filarów podobnych 
do dziecięcych klocków przypominać ma przejeżdżającym 
kierowcom o konieczności zachowania należytej ostrożności, 
gdyż znajdują się w pobliżu szkoły — mówi zastępca burmi-
strza, Krzysztof Kula.
Ta oryginalna kolekcja ma również powstrzymywać dzieci 
przed gwałtownym i nieoczekiwanym wtargnięciem na jezd-
nię. Rozwiązanie to od kilkunastu lat, z dużym powodzeniem 
stosowane jest przy holenderskich oraz belgijskich szkołach 
i przedszkolach. W bieżącym roku trafi też na radzionkowskie 
ulice. Władze miasta przekazały na ten cel 60 tys. złotych.
Projekt zostanie wdrożony przy SP nr 1 i SP nr 2.

Dla bezpieczeństwa dzieci

Na przełomie kwietnia i maja ma zakończyć się przebudowa 
Placu Letochów w Radzionkowie. Do czasu powstania ryn-
ku, plac spełniać będzie funkcję atrakcyjnego forum miej-

skiego. Przebudowa placu kosztować będzie około 1,5 mln zł. Gmi-
na podpisała z wykonawcą robót tzw. umowę ryczałtową. Oznacza 
to, że kwota ta nie ulegnie zmianie bez względu na utrudnienia. 
Gmina stara się również o dofinansowanie inwestycji z funduszy ze-
wnętrznych. W tym celu złożono wniosek do funduszy europejskich 
Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 1 mln 245 tys. zł. 
Przypomnijmy, że prace zostały rozpoczęte w ubiegłym roku, ale 
przerwano je na czas zimy. Obecnie roboty zostały już wznowione. 
W tej chwili trwa odnawianie pomnika Powstańców Śląskich oraz 
budowa fontanny. Ponadto nawierzchnia placu zostanie wyłożona 
kostką brukową i płytami granitowymi. Wokół fontanny znajdą się 
ławki i zieleń, a teren będzie oświetlony i docelowo monitorowany.
Władze miasta mają nadzieję, że Plac Letochów stanie się jednym 
z ładniejszych miejsc w Radzionkowie. Oprócz funkcji reprezenta-
cyjnych, ma być miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców.

Forum coraz bliżej

BURMISTRZ MIASTA RADZIONKÓW OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI – PORTIER W REFERACIE

ADMINISTRACYJNYM W TRYBIE ANALIZY OFERT PRACY.
PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
* kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
* kserokopii świadectwa szkolnego,
* kserokopii świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających okresy,   
zatrudnienia zgodne z wymaganiami,
* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
naboru,
Kompletne oferty należy składać: w Biurze Obsługi Klienta pokój 4 lub 
przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radzionków ul. Męczenników 
Oświęcima 42, 41 – 922 Radzionków w terminie do 20.04.2009 r. Koper-
ty należy opatrzyć informacją „NABÓR na stanowisko portiera”.
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Trzynastego marca w Opatowicach odbyło się spotkanie in-
augurujące nową edycję programu PEAED 2009 – pomocy 
dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. W spo-

tkaniu brali udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczących od 5 
lat w tym programie. Aniela Jany, koordynator na powiat tarnogór-
ski z ramienia Caritas Diecezji Gliwickiej, podziękowała za ogrom-
ny wkład wszystkich, za sprawne rozdysponowanie w poprzednich 
latach otrzymanych towarów – w 2008 roku ponad 150 ton.
W całej Diecezji Gliwickiej Caritas rozprowadzi w tym roku po-
nad 350 ton dla około 35000 beneficjentów, a przewidziano 17 
różnych artykułów do rozdysponowania.
Ilość, jaką otrzyma cały powiat tarnogórski w 2009, to prawie 
150 ton. W toku dyskusji omówiono zadania związane zwłasz-
cza  z transportem i odbiorem towaru przez poszczególne orga-
nizacje; wnioskując o zwrócenie uwagi na coraz większe koszty 
transportu oraz całej obsługi przez organizacje, które nie posia-
dają środków, aby te koszty pokrywać. W Radzionkowie w  pro-
gramie uczestniczą: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Zespół 
Charytatywny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie ma jednak 
przeszkody, by inne organizacje włączyły się do tej akcji.
W Radzionkowie będzie do rozdysponowania prawie 15 ton 
żywności. Asortyment tegorocznej akcji to: mleko, mąka, cukier, 
kasza, płatki kukurydziane, makaron, dania gotowe, dżemy, mu-
sli i inne. Warunkiem koniecznym jest spełnienie wymogów for-
malnych w postaci dochodu nie przekraczającego 150% kwoty, 
o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 715,50 zł 
dla osoby samotnej; 526,50 zł na osobę dla jednego członka ro-
dziny. Limit pomocy w ramach programu będzie wnosić od 2,5 
kg do 5 kg miesięcznie, rocznie jednak nie mniej niż 30 kg i nie 
więcej niż 60 kg.
Uczestnicy programu otrzymują karty zweryfikowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, które można już 
odbierać. W przypadkach szczególnych, na wniosek organizacji 
koordynujących pomoc społeczną, na terenie Radzionkowa może 
być również udzielona pomoc w indywidualnych przypadkach.

Towary można odbierać w każdą środę w Domu im. Jana Paw-
ła II w Radzionkowie ul. Klasztorna 2 od godz. 16.00 – 18.00. 

Nowa edycja
programu PEAD

Aż 35 osób zgłosiło się do punktu krwiodawstwa podczas akcji 
poboru krwi, która odbyła się 7 marca przy Urzędzie Mia-

sta w Radzionkowie. W tym dniu pobrano prawie 16 litrów krwi. 
Każdy krwiodawca, za swą ofiarność, otrzymał paczkę ze słody-
czami oraz obiad ufundowany przez UM. 
W tym roku odbędą się jeszcze trzy akcje oddawania krwi. 
Najbliższa będzie miała miejsce już 9 maja. Organizatorami ak-
cji są: Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych 
Dawców Krwi „Skarbek” wraz z Urzędem Miasta.

16 cennych litrów krwi

W naszym mieście 
pojawiły się pierw-
sze „witacze”, czyli 

tablice informacyjne witają-
ce kierowców wjeżdżających 
w granice administracyjne mia-
sta. W Radzionkowie pojawi 
się sześć takich tablic, czyli 
tyle, ile dróg wjazdowych do 
miasta. Pierwsze dwie tabli-
ce zostały już ustawione przy 
ulicach Zofii Nałkowskiej oraz 
Długiej, czyli na granicy Ra-
dzionkowa i Bytomia.
„Witacze” mają betonowe 
podstawy, reszta wykonana 

jest ze stali. Na każdej tablicy 
widnieje nazwa Radzionków, 
herb, nazwy naszych miast 
partnerskich oraz słowa powi-
tania i pożegnania.
Projekt plastyczny „witaczy” 
został wykonany przez dr 
Tomasza Kipkę, pracownika 
Katedry Projektowania Gra-
ficznego Wydziału Artystycz-
nego Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie. Jest on autorem 
wielu elementów graficznych 
związanych z Radzionkowem, 
m.in. herbu miasta.
Przypomnijmy, że w 2007 roku 
ogłoszono ogólnopolski kon-
kurs na wzór tablic informa-
cyjnych. Projekty miały zawie-
rać elementy nawiązujące do 
historii Radzionkowa, a także 
przypominać o naszych mia-
stach partnerskich. Projek-
ty oceniane były przez jury, 
w skład którego weszli przed-
stawiciele UM w Radzionko-
wie, agencji reklamowej oraz 
artysta plastyk. Ostatecznie 
zwyciężył projekt Tomasz Kip-
ki. Rok później rozstrzygnięty 
został konkurs na opracowanie 
dokumentacji projektowej, któ-
rej autorem był dr Michał Wło-
darczyk. Ostatnim etapem było 
wybranie firmy, która wykonała 
tablice. Została nią firma AG 
– bud s.c.

(AB)

Witamy gości

Na corocznej Gali Cukierników i Piekarzy organizowanej 
przez bytomski Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-
czości w dniu święta patrona piekarzy św. Klemensa, 

Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” 
odebrał pan Tadeusz Bączkowicz. Honorową Odznaką Rzemio-
sła Śląskiego Związku Izb Rzemieślniczych została uhonorowana 
pani Małgorzata Kołodziej. Gratulujemy!

Słodka gala

Wybierz życie to tytuł 
kolejnego spotkania 
w ramach Wszech-

nicy Edukacyjnej Radzionków, 
które odbyło się 26 marca 
w auli Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Śląskich 
w Radzionkowie. Spotkanie 
poprowadziła pani Barbara 
Dziuk, prezes Terenowego 
Koła Polskiego Komitetu Zwal-
czania Raka w Tarnowskich 
Górach. 
Podczas spotkania wygłoszo-
ny został wykład na temat 
profilaktyki nowotworowej. 
W swoim wystąpieniu Barba-
ra Dziuk przedstawiła charak-
terystykę i statystykę nowo-
tworów, na które najczęściej 
chorują Polacy. Namawiała 
ponadto licznie zgromadzoną 

młodzież, by zachęcała swo-
ich bliskich do badań profi-
laktycznych. W przypadku 
kobiet, jak podkreślała, szcze-
gólnie ważne jest przepro-
wadzanie regularnych badań 
pod kątem raka szyjki maci-
cy i raka piersi. Prelegentka 
podzieliła się także swoimi 
własnymi doświadczeniami 
związanymi z przebytą cho-
robą nowotworową. W trakcie 
spotkania zaprezentowany zo-
stał również film edukacyjny 
dotyczący profilaktyki raka 
szyjki macicy. 
Marcowe spotkanie było 
pierwszym z cyklu „Wy-
bierz życie”. Kolejne prowa-
dzone będą przez lekarzy 
specjalistów. 

(ŁK)

Wybierz życie!
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

21 marca po raz czwar-
ty rozgrywano Tur-
niej Piłki Siatkowej 

o Puchar Termomana. Ponieważ 
turniej cieszy się coraz większą 
popularnością, pierwszy raz 
w historii imprezy, rozgrywki 
główne poprzedzone były elimi-
nacjami. Zgłosiło się piętnaście 
drużyn, z czego dwanaście wal-
czyło 14 marca, o udział w tur-
nieju głównym.
Tegoroczne współzawodnictwo 
prezentowało wysoki poziom, 
stąd wyłonione sześć drużyn mu-
siało sprostać dużemu wyzwa-
niu, które owocowało zaciętymi 
meczami. Mimo zawziętych po-
jedynków, panowała przyjazna 
atmosfera.
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
zawodnicy otrzymali od spon-
sora kolorowe koszulki, które 
rozróżniały poszczególne druży-
ny. W tym roku barwa granato-
wa przypadła zespołowi PSB & 
K ALL STARS z Bytomia, która 
we wspaniałym stylu zdobyła 
I miejsce (Michał Harazim, Artur 
Drzymała, Piotr Hudzik, Adrian 
Bembenek, Jakub Kierat, Marcin 
Grzelak, Daniel Jendrzejczyk, 
Łukasz Bielecki). Prócz satysfakcji 

bycia najlepszym, zespół otrzy-
mał okazały Puchar Termomana, 
piękne medale, upominki i moc-
ny uścisk prezesa firmy Mariana 
Podgórskiego. Warto zauważyć, 
iż wygrani do turnieju głównego 
dostali się w eliminacjach po-
przez mecz ostatniej szansy. Tak 
więc zwycięzcy musieli wykazać 
się nie tylko sportowymi umie-
jętnościami, ale również prze-
myślaną taktyką, która pozwo-
liła naprawić błędy poczynione 
w eliminacjach.
Mimo determinacji obydwu dru-
żyn, finałowy mecz zakończył 
się w dwóch setach, a II miejsce 
zajęła drużyna w żółtych ko-
szulkach ŚCIEPA TEAM z Ra-
dzionkowa w składzie: Marcin 
Krzanowicz, Oskar Balcer, Jacek 
Kowalski, Łukasz Adamczyk, Ro-
bert Tobor, Wojciech Nowacki 
i Artur Łukawski.
Trzecie i ostatnie miejsce pre-
miowane medalami, przypadło 
drużynie w czarnych barwach 
– RAGORKOM z Radzionkowa 
w składzie: Krzysztof Schafer, 
Michał Rekuś, Łukasz Biadacz, 
Wojciech Biadacz, Adam Strzel-
czyk, Przemysław Cieśla, Kamil 
Banaś i Maciej Hajda.

Na czwartej pozycji uplaso-
wała się drużyna „Zielonych” 
– SZCZYGIEŁKI z Radzionkowa 
Był to zespół, który poprzez za-
jęcie I miejsca w trzech ostatnich 
turniejach, zdobył Puchar Termo-
mana na własność.
Mecz rozstrzygający o V i VI miej-
sce okazał się być jednym z naj-
zacieklejszych. Niechęć bycia 
na ostatnim miejscu, dostarczyła 
niesamowitej determinacji i woli 
walki tak, iż poziom tej rozgrywki 
nie odbiegał od meczu finałowe-
go. Ostatecznie V miejsce zajęła 
drużyna w niebieskich koszul-
kach – EKIPA WUJA ZENONA 
z Radzionkowa, a ostatnie, ale 
nie mniej ważne, zespół OLD-
BOJE, również z Radzionkowa. 
Wszystkie trzy drużyny otrzyma-
ły na ręce kapitanów dyplomy 
i medale. Rozdawano również 
dyplomy dodatkowe wraz z upo-
minkami, za tzw. ”wartości spe-
cjalne”. Pierwsze dwa dyplomy 
powędrowały do „Żółtych” za 
postawę fair play. Wojtek Nowac-
ki otrzymał wyróżnienie za kon-
sekwentne przyznawanie się za 
przewinienia w przekroju całego 
turnieju, a Adrian Kupka za uzna-
nie swego błędu w decydującym 
momencie seta.
Ogólną radość i zachwyt wywo-
łała nagroda za najpiękniejsze 
nogi turnieju. Parą umięśnionych 
kończyn mógł pochwalić się je-
den z przedstawicieli dojrzałych 
zawodników – Andrzej Niżnik, 
członek drużyny „Oldboje”. Na-
tomiast Michał Niżnik z tej samej 
drużyny odebrał dyplom dla naj-
bardziej zakochanego zawodnika 
turnieju.
Wyróżnieniem mniej radosnym 
był dyplom dla najbardziej po-
szkodowanego zawodnika 
– Marcina Szczygła, który doznał 
kontuzji stawu skokowego.
Kolejne wyróżnienia przypadły 
EKIPIE WUJA ZENONA, która 

dzięki swoim żywiołowym reak-
cjom i radosnemu usposobieniu, 
otrzymała dyplom dla najbardziej 
sympatycznej i radosnej drużyny 
turnieju. Indywidualna nagroda 
powędrowała również do Rober-
ta Kawurka, za najbardziej nie-
samowite i skuteczne zagranie. 
Rozgrywający „Niebieskich” cał-
kiem nieźle wystawił nogą piłkę  
z pozycji leżącej, dzięki czemu 
udało się skutecznie umieścić 
ja w polu przeciwnika i zdobyć 
punkt.
Najbardziej uśmiechniętym za-
wodnikiem turnieju został Paweł 
Całka, który pogodą ducha ob-
dzielał wszystkich wokoło.
Należy wspomnieć, że poza tur-
niejem głównym, w eliminacjach 
wzięły również udział drużyny: 
Tensor z Piekar Śl., Lemparty z By-
tomia, Wróbelki z Radzionkowa, 
Piekary, Bez Jaj z Radzionkowa 
oraz MTS Kalety. Aby wzmocnić 
zawodników biorących udział 
w turnieju, sponsor zadbał rów-
nież o smaczny poczęstunek.
Nie byłoby tylu emocji, satysfak-
cji i sportowych przeżyć, gdyby 
nie wsparcie finansowe i orga-
nizacyjne miłośnika siatkówki 
Mariana Podgórskiego, który jest 
właścicielem radzionkowskiego 
Zakładu Usług Termoizolacyj-
nych „Termoman”. Z niecierpli-
wością czekamy do następnego 
roku i mamy nadzieję, że po-
nownie spotkamy się na Turnieju 
Termomana.
Szczegółowe wyniki oraz obszer-
na fotorelacja znajduje się na stro-
nie www.mosir.radzionkow.pl

Marian Prodlik

Szybka piłka

W sobotę, 25 kwietnia odbędzie się Szachowy Turniej 
Miast. Do udziału mogą zgłaszać się  czteroosobo-
we reprezentacje miast (dwie osoby do 18 lat i dwie 

osoby powyżej 18 lat). Chęć uczestnictwa można zgłaszać pod 
nr. tel. 032 388 87 80.
Bliższe informacje ukażą się wkrótce na stronie www.mosir.ra-
dzionkow.pl.
Zainteresowanie turniejem wykazały do tej pory następujące 
miasta: Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Świeto-
chłowice, Miasteczko Śląskie, Żory, Piekary Śląskie, Kalety, By-
tom oraz Radzionków.

Tradycyjnie z okazji 
święta 3 Maja odbędą 
się sztafetowe biegi 

przełajowe radzionkowskich 
szkół. Zostaną zorganizo-
wane 8 maja na Księżej Gó-
rze. Szkoły z Radzionkowa 
zainteresowane uczestnic-
twem w biegach proszone 
są o kontakt pod nr. tel. 032 
388 87 82.

Na przełajSzachowe zmagania
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CO SŁYCHAĆ
W BIBLIOTECE?

Do 20 kwietnia 2009 roku na te-
renie Gminy Radzionków prze-
prowadzana jest obowiązkowa 
deratyzacja.
Obowiązek przeprowadzenia 
deratyzacji spoczywa na wszyst-
kich właścicielach nieruchomości 
i zarządcach obiektów handlo-
wych i usługowych, którzy zobo-
wiązani są do: 

zamknięcia gryzoniom 
dróg dostępu do budynków 
i pomieszczeń; 
usunięcia z terenu wszelkich 
odpadów żywnościowych 
mogących stanowić pożywie-
nie dla zwalczanych gryzoni; 
wyłożenia na terenie nieru-
chomości w ww. terminie 
trutek do zwalczania szczu-
rów, szczególnie w miejscach 
pojawiania się i żerowania 
gryzoni (przy śmietnikach, 
pomieszczeniach gospo-
darczych, kanałach itp.). 
Wyłożoną truciznę należy 
uzupełniać w miarę zjadania 
jej przez gryzonie;
umieszczenia w miejscach 
wyłożenia trutki ostrzeżenia 
o treści: „Uwaga trucizna 
przeciw szczurom”.

Właściciele nieruchomości 
i zarządcy obiektów handlowych 
i usługowych mają obowiązek 
umożliwić właściwym służbom 
przeprowadzenie kontroli doty-
czącej potwierdzenia faktu prze-
prowadzenia deratyzacji poprzez 
okazanie rachunków za zakup pre-
paratów do zwalczania szczurów, 
bądź umowy z firmą specjalistycz-
ną świadczącą usługi w zakresie 
deratyzacji oraz sposobu przepro-
wadzenia i skuteczności działań 
w zakresie deratyzacji. 
Po dniu 20 kwietnia 2009 roku 
wyłożone trutki i ich pozostałości 
powinny być usunięte.
Tylko działania podjęte jednocześ-
nie przez wszystkich właścicieli 
nieruchomości mogą skutecznie 
rozwiązać problem pojawiających 
się w naszym mieście szczurów!
Obowiązek przeprowadzenia dwu-
krotnie w ciągu roku przez wszyst-
kich właścicieli nieruchomości 
deratyzacji wynika z Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Radzionków. 
Kolejna deratyzacja odbędzie się 
jesienią w terminie wyznaczonym 
w Zarządzeniu Burmistrza Miasta, 
pomiędzy 15 października a 30 
listopada.

•

•

•

•

KOMUNIKAT

Siedlisko utworzone zostanie 
w południowej części Księżej 
Góry na wyrobisku wapienia 
triasowego.
W ramach realizacji projektu 
powstaną 2 hektary ciepłolub-
nych muraw napiaskowych, 
automatyczna terenowa stacja 
meteorologiczna z własnym 
zasilaniem słonecznym oraz 
droga dojazdowa umożliwiają-
ca transport siedlisk z obszarów 
gdzie ulegają one zniszczeniu. 
Dla zwiedzających przewi-
dziano utworzenie piaskowo 
– żwirowych alejek oraz ścież-
ki edukacyjnej, która posłuży 
uczniom i studentom do zapo-

znania się z charakterystyczną 
dla tego siedliska florą i fauną 
oraz z zagrożeniami siedlisk 
związanych zarówno z działal-
nością człowieka, jak i zmiana-
mi klimatu.
Z projektem “Budowa niezbęd-
nej infrastruktury dla utworzenia 
zastępczego siedliska prioryte-
towego ciepłolubnych muraw 
napiaskowych na terenie Księ-
żej Góry w Radzionkowie, wią-
że się również przeprowadzenie 
szeroko zakrojonej kampanii 
edukacyjno – promocyjnej. 
Planowane jest umieszczenie 
tablic reklamowych i pamiąt-
kowych w miejscach realizacji 

inwestycji, wydrukowanie ma-
teriałów promocyjnych, oraz 
organizację szeregu seminariów 
i konferencji.
Kwota dofinansowania wyno-
si 339.745,10 zł i pokryje 85% 
wartości inwestycji. Celem pro-
jektu jest ochrona i zachowanie 
różnorodności biologicznej re-
gionu i podniesienie świadomo-
ści ekologicznej jego mieszkań-
ców. Prace na terenie Księżej 
Góry powinny się rozpocząć 
w pierwszych dniach lipca b.r., 
a zakończyć w październiku 
2010 roku. Powstałe siedlisko 
będzie częścią powstającego 
Ogrodu Botanicznego.

Pieniądze dla Radzionkowa

Dwudziestego siódmego 
marca w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Po-

wstańców Śląskich w Radzion-
kowie odbył się dzień otwarty. 
Z tej okazji szkołę wypełnili 
gimnazjaliści zarówno z Ra-
dzionkowa, jak i okolic. Ak-
cja miała na celu zapoznanie 
się z bazą szkoły i jej ofertą 
edukacyjną. Przyszli licealiści 
będą mieli możliwość podjęcia 
nauki m.in. w klasach z dodat-
kowymi przedmiotami, takimi 
jak dziennikarstwo i multime-
dia oraz pedagogika z psycho-
logią. Ponadto uczniowie już 
w drugiej klasie licealnej mogą 
sami decydować o wyborze 
przedmiotów rozszerzonych, 
które będą ewentualnie zda-
wać na maturze.

Dzięki współpracy z Urzędem 
Miasta, w szkole można także 
skorzystać z bogatej oferty do-
datkowych zajęć: sportowych, 
tanecznych, geograficznych, 
historycznych, biologicznych, 
językowych, fotograficznych 
i innych. Uczniowie mogą tak-
że uczęszczać na dodatkowe 
zajęcia mające na celu przygo-
towanie do matury z poszcze-
gólnych przedmiotów.
Szkoła stara się jednocześnie 
o utworzenie nowych kół 
m.in. warsztatów wspinacz-
ki skałkowej i koła filmowo 
– teatralnego.
W przyszłym roku szkolnym, 
placówka ma zamiar przyjąć 
105 uczniów, po 35 do każdej 
klasy.

(JuW)

Dzień otwarty w LO

Dokończenie ze str. 1

W Bibliotece przy ul. 
Knosały 61 moż-
na obejrzeć wy-

stawę fotograficzną przed-
stawiającą przyrodę naszych 
okolic. Autorem zdjęć jest 
pasjonat fotografii i znaw-
ca leśnych zakątków Piotr 
Tobór. Prezentuje on pod-
patrzone „trzecim okiem” 
piękno natury, jej bogactwo 
i ulotność a także wiele cie-
kawych gatunków flory i fau-
ny. Wystawa, którą tworzy 
kilkadziesiąt (zaskakujących 
niejednokrotnie) fotogra-
fii dostępna będzie do 14 
kwietnia.

W sobotę 9 maja oko-
ło godziny 8.30 
przybiegnie do 

Radzionkowa Sztafeta Polska 
Biega, złożona z entuzjastów 
biegania oraz osób znanych 
ze świata mediów, sportu i fil-
mu. Spotkanie z uczestnikami 
biegu odbędzie się przy Cen-
trum Kultury „Karolinka”.
Dzień wcześniej na Księ-
żej Górze odbędą się biegi 
w ramach tej ogólnopolskiej 
akcji. Szczegóły www.mosir.
radzionkow.pl

Polska Biega
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Wy c h o d z ą 
z założenia, 
że skoro ro-
bią kabaret 

to powinno być śmiesznie. 
Ale nie za wszelką cenę. 
Obce są im dosadne sek-
sualne dowcipasy, w czym 
celuje dość spora grupa, 
przeważnie starszych roz-
śmieszaczy. Nie bawią wi-
downi obrażając ją, choć  
istnieje specyficzny rodzaj 
odbiorców, którzy nie mają 
nic przeciw temu. Tworzą 
kabaret, któremu najbliższy 
jest przydomek „literacki”, 
który składa swoje progra-
my z piosenek, także tych 
lirycznych, skeczy i mono-
logów, także tych pisanych 
mową wiązaną. W Cen-
trum Kultury „Karolinka” 
pojawią się 20 maja o godz. 
17.30. 
Absolwenci Filologii Pol-
skiej UW z wyjątkiem ma-
jącego kłopoty z koncen-
tracją, studenta Filologii 
Polskiej UW, Mikołaja Cie-
ślaka. Bartek Krauz, o uro-
dzie bramkostrzelnego wło-
skiego napastnika, ma za 
sobą Akademię Muzyczną, 
zaś Wojtek Orszulak ukoń-
czył jakimś cudem Wydział 
Matematyki Wyrachowanej 
UW (w związku z czym 
został menadżerem) oraz 
rozgrzebał studia na Filolo-
gii Angielskiej UW, których 

Kabaret Moralnego Niepokoju

pewnie nie skończy, choć 
mówi, że skończy.

Spotkali się w Warszawie, 
ale tak naprawdę pocho-
dzą z całej wschodniej 
Polski – od emanujących 
surowym pięknem Dywit 
koło Olsztyna, przez uro-
kliwe i zanurzone w dzikiej 
melancholii Siedlce, aż po 
malowniczo położoną pod 
Łańcutem wieś Markowa. 
Domem kabaretu stała się 
jednak, zrównana z ziemią 
w krwawej pacyfikacji po-
wstania Warszawa, o której 
mieszkańcy innych miast 
nie draśniętych ani jednym 
pociskiem, mówią bezmyśl-
nie, że jest brzydka i zła.
Ponieważ nazwa kabaretu 
zobowiązuje, duża część 
ich twórczości odnosi się 
do aktualnej rzeczywisto-

ści społeczno – obycza-
jowej, choć nieobca jest 
im także poetyka absurdu. 
Ich oryginalność na tle dzi-
siejszej sceny kabaretowej 
podnosi fakt, że obok ak-
torów na scenie pojawia-
ją się prawdziwi muzycy, 
którzy inaczej niż auto-
matyczna muzyka z taśmy 
mogą się czasem pomylić, 
ale na szczęście nie robią 
tego zbyt często, a bywa, 
że wcale. Innym znakiem 
rozpoznawczym KMN jest 
wysoki blondyn we fraku, 
w jednej trzeciej prawdzi-
wy Czech, czyli konferan-
sjer, dzięki czemu jest oso-
ba, która może powiedzieć 
publiczności: dzień dobry, 
dobranoc, ewentualnie – 
dziękujemy bardzo. Bywają 
dni, w których on także się 
nie myli.

Skład Kabaretu Moralnego Niepokoju:
Robert Górski (teksty)Przemek Borkowski (teksty)Mikołaj Cieślak (teksty)Katarzyna Pakosińska (wdzięk)Rafał Zbieć (głupie odzywki)Bartek Krauz (akordeon, śpiew)Wojtek Orszulak (gitara)Bilety w cenie 45 zł do nabycia w Impresariacie CK

Na początku było 
słowo (..), potem 
pojawiły się księ-
gi, a wraz z nimi 

dzieło ponadczasowe – Biblia. 
Treść Ksiąg znana jest na całej 
kuli ziemskiej, toteż obecnie 
istnieje ponad 2000 tłuma-
czeń Biblii na prawie wszyst-
kie języki świata. Unikatowe 
egzemplarze w wielu językach 
i dialektach można oglądać 
od 8 kwietnia w galerii „Mo-
zaika” przy Centrum Kultury 
„Karolinka”.
W kolekcji Gabriela Tobora, 
który interesuje się Biblią od 
25 lat, znajdują się egzempla-
rze Pisma Świętego między 
innymi w takich językach jak: 
angielski, niemiecki, rosyjski, 
francuski, holenderski. Ponadto 
kolekcjoner posiada również 
wydania Starego i Nowego 
Testamentu w rzadkich języ-
kach. Możemy zobaczyć Biblię 
w języku esperanto, chińskim, 
greckim, malayalam, yiddish, 
a nawet w tok pisin.  
Ekspozycja obejmuje egzem-
plarze o stosunkowo dużym 
przedziale rocznikowym. 
Można obejrzeć Pismo Święte 
np. z 1872 roku, z 1877, 1908, 
a także najnowsze egzempla-
rze. Autor wystawy nie ogra-
niczył się tylko do klasycznych 
wydań. Umieścił również kilka 
Biblii dla dzieci. Szczególnie 
cenna jest Biblia pochodząca 
z Papui Nowej Gwinei i po-
darowana przez ks. Michalika, 
a także Nowy Testament w ję-
zyku indyjskim sprezentowany 
przez siostrę zakonną. 
Obecnie panuje zainteresowa-
nie przekładami biblijnymi na 
dialekty i gwary. Oprócz Biblii 
w językach całego świata na 
uwagę zasługuje Nowy Testa-
ment w przekładzie na gwarę 
górali skalnego Podhala, a tak-
że Biblia Ślązaka, która ostatnio 
wzbudza wiele kontrowersji. 
Te egzemplarze również będą 
dostępne na wystawie.
Ekspozycja będzie czynna 
do 30 kwietnia 2009. Wstęp 
wolny.

Biblie 
świata
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Centrum Kultury „Karolinka” 
we współpracy z Austriac-
kim Konsulatem Generalnym 
w Krakowie i Austriackim 

Forum Kultury, zapraszają 6 maja o go-
dzinie 18.00 na wernisaż autorskiej 
wystawy Heinza Cibulki „obraz #”.
Głównym obiektem zainteresowa-
nia autora jest człowiek i jego relacje 
z otaczającą rzeczywistością. Na wy-
stawie zostaną zaprezentowane kolaże 
komputerowe Cibulki, fotomontaże 
zbudowane z poetyckich aluzji i metafor.
Heinz Cibulka urodził się w 1943 roku w Wied-
niu. Swoje prace wystawia w wielu galeriach 
europejskich i amerykańskich. Poza pracami 
plastycznymi jest autorem konceptualnych tek-
stów i przedstawień. Od 1972 realizuje cykle 
fotograficzne i zestawy „Bildgedichte”, obiekty 
i fotografie obiektów, cyfrowe kolaże fotogra-
ficzne oraz liczne prace medialne we współpra-
cy z innymi artystami.
Tym razem zaprezentuje zestawy poświęcone 
Polsce – jej mieszkańcom, krajobrazom i at-
mosferze. Artysta podążając tropem rodzinnych 
korzeni oraz oddając się pasji fotografowania 

otaczającej rzeczywistości, zebrał tysiące zdjęć 
i złożył z nich własny obraz Polski – obserwo-
wanej czujnie, lecz subiektywnie i wybiórczo. 
Kraju „chwytanego” w kadr od wewnątrz i z ze-
wnątrz jednocześnie. Polska w oczach Cibulki 
pozostaje rozpoznawalna, ale jednocześnie „uni-
wersalizuje się”. Jej geograficzne położenie jawi 
się jako konkretne, określone i... nieuchwytne 
zarazem. Taka postawa  zdaje się być odbiciem 
idei by wszyscy, zarówno artyści jak i odbiorcy 
sztuki, uczestniczyli na równych prawach, jako 
eksperci i amatorzy, w jej kreowaniu.
Wstęp na wernisaż i wystawę jest wolny. Ekspo-
zycja będzie dostępna do końca maja.

(dr)

Obraz #

25 kwietnia 2009,
godz. 18.00
ILE WAŻY KOŃ 
TROJAŃSKI?
Film o przenoszeniu się 
w czasie, teleportacji do 
PRL–u i miłości ponadcza-
sowej. Nowa fantastyczna 
komedia Juliusza Machul-
skiego – kultowego reży-
sera Seksmisji, Vabanku 
i Kilera.
Reżyseria: Juliusz Machul-
ski, scenariusz: Juliusz 
Machulski
Bilety 10 zł

26 kwietnia 2009,
godz. 16.00
CZIŁAŁA Z BEVERLY 
HILLS
Psy rasy chihuahua są 
ulubieńcami zamożnych 
mieszkańców Los Angeles. 
Chociaż są małe i często 
bardzo rozpieszczane, to 
posiadają także silny cha-
rakter i są niezwykle wo-
jownicze. Chloe należy do 
pieskiej elity Beverly Hills. 
Żyje w luksusie, otoczona 
ubraniami, biżuterią i per-
fumami. Niestety podczas 
niespodziewanych wa-
kacji w Meksyku zostaje 
porwana. Desperacko 
potrzebującemu pomocy 
pieskowi przybywają na 
odsiecz nowi, poznani na 
ulicach miasta przyjacie-
le. Razem stawiają czoła 
przeciwnościom, a ich do-
świadczenie bezdomnych 
zwierząt przydaje się tym 
bardziej, że na diamen-
tową obrożę Chloe dybie 
pewien groźny doberman.
Bilety 10 zł

KINO
KAROLINKA
ZAPRASZA
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przeka-
zywania mieszkańcom, za naszym pośrednic-
twem, informacji o swojej działalności, planach 

i zamierzeniach. Jednocześnie informujemy, że przesy-
łane teksty nie mogą być dłuższe niż połowa strony ma-
szynopisu (czcionka 12). Z powodu ograniczonej ilości 
miejsca dłuższe teksty nie będą publikowane! 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 24 kwietnia. Redakcja zastrzega 
sobie możliwość skracania nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

W pewien zimowy poranek wyruszyliśmy eksplorować 
Księżą Górę. Naszymi przewodnikami byli psor Marek 
Minas oraz psor Roman Holewa. Na początku wypra-

wy wstąpiliśmy do marketu „Stonka” (nie uprawiamy kryptorekla-
my), w którym zaopatrzyliśmy się w niezbędne do przetrwania 
w trudnych warunkach produkty (pierogi, barszcz, etc.). Wkra-
czając na Księżą Górę, wszystkim nam dopisywał świetny humor. 
Przed niebezpieczeństwami czyhającymi w jej gąszczach bronił 
nas waleczny pies Leon.
Celem wycieczki było poznanie historycznych oraz geologicz-
nych dziejów tutejszych okolic. Pierwszym punktem naszej 
eskapady były stawy pozostałe po dawnej kopalni „Mathias”. 
Stopniowo przechodzą one sukcesję, ulegają wypłyceniu oraz 
zatorfieniu. Znajdują się na uboczu, więc by móc je podziwiać, 
musieliśmy pokonać błoto i zarośla. Ale było warto. Dowiedzie-
liśmy się nieco o ich historii. Ciekawe jest, że stawy powstały 
w miejscu kopalni odkrywkowej galmanu, która funkcjonowała 
co najmniej od XVII wieku. Szczyt eksploatacji przypadał na wiek 
XIX, kiedy największe wyrobisko połączono kolejką z hutą cynku 
w Rojcy. Byliśmy bardzo zdziwieni, że żyjemy w miejscach, któ-
re mają tak bogatą historię. Uwieńczeniem naszych trudów było 
długo oczekiwane ognisko. Zebraliśmy się wszyscy na szczy-
cie, gdzie, trzęsąc się z zimna i umierając z głodu, pomagaliśmy 
prof. Holewie w rozpaleniu ogniska. Jednej z naszych koleżanek 
przytrafiło się nieszczęście. W czasie zbierania chrustu weszła 
jej drzazga w palec, lecz dzięki szybkiej interwencji profesora 
Minasa problem został rozwiązany. Długo czekaliśmy na „rezul-
taty palenia ogniska”, czyli na przepyszny barszcz (przyrządzany 
w ekstremalnych warunkach, czyli z dodatkiem ziemi i patyków) 
oraz na pierogi, których przygotowanie przysporzyło nam nie 
lada problemów. Jedliśmy łapczywie, nie mogąc nacieszyć się 
własnym szczęściem :). Wreszcie rozgrzani barszczykiem i rado-
śni udaliśmy się każdy w swoją stronę.
Chcemy podziękować naszym profesorom za udaną wycieczkę 
i polecamy się na przyszłość :)

opracowanie:
Agnieszka Nierychło

Sandra Oleś
Anastazja Jurek  

Nikt nie wątpi, że zajęcia 
terenowe, odbywające 
się poza murami szko-

ły, mają bardzo dużą wartość 
dydaktyczną i wychowawczą, 
a bezpośredni kontakt uczniów 
z przyrodą pozwala na lepsze 
jej poznanie i zrozumienie. Na-
uczając przedmiotów przyrodni-
czych, opowiadając o procesach 
zachodzących w środowisku na-
turalnym, nie trzeba koniecznie 
wyjeżdżać w odległe rejony kra-
ju czy świata. Poznanie i uczenie 
się przyrody powinniśmy rozpo-
cząć od swej  „Małej ojczyzny”. 
Radzionków i okolice posiadają 
ogromny potencjał dydaktyczny. 
Liczne kamieniołomy, stawy po-
wyrobiskowe czy murawy kse-
rotermiczne stanowią swoisty 
zapis przeszłości górniczej tego 
rejonu. Ale dla przyrodnika są to 
przede wszystkim  wybitne miej-
sca, którymi przyroda zawład-
nęła i wprowadziła swe prawa, 
dzięki czemu umożliwiają one 
przeprowadzenie zajęć tereno-
wych z geografii, biologii czy 
przyrody na każdym szczeblu 
kształcenia.
Do najciekawszych obiektów 
przyrodniczych zaliczyć należy 
stanowisko dokumentacyjne ka-
mieniołom Blachówka wpisane 
do systemu Natura 2000. Znaj-
duje się tu jedna z największych 
w Polsce koloni nietoperzy. 
Ściany skalne kamieniołomu 
zbudowane z dolomitów, pod-
dawane są ciągłym procesom 
wietrzenia i erozji oraz grawi-
tacyjnych ruchów masowych, 
przez co stanowią świetne miej-
sce do przeprowadzenia zajęć 
z zakresu podstaw geografii 
fizycznej. Pobliski las „Rezer-
wat Segiet”, złożony głównie 
z buczyny, jest ewenementem 
na skalę województwa śląskie-
go i świetnie przybliża uczniom 
obraz lasu naturalnego. W lesie 
widocznych jest wiele świa-
dectw górniczej przeszłości, co 
można wykorzystać w poga-
dance o sukcesji roślinności na 
terenach pogórniczych. Księża 
Góra jest najcenniejszym przy-
rodniczo obszarem Radzion-
kowa. Wzniesienie jest częścią 
rozległego Garbu Tarnogórskie-
go, który ciągnie się aż po oko-
lice Chełmu. Skały tu zalegające  

to przede wszystkim dolomity 
i wapienie środkowego triasu. 
I właśnie z budową geologicz-
ną wiąże się zagospodarowa-
nie Księżej Góry w przeszłości. 
Do dziś istnieją ślady wapieni-
ków i małych kamieniołomów, 
z których wyrabiano materiały 
budowlane, czy pozostałości 
szybów górniczych, obecnie 
zalanych wodą. Po zaprzesta-
niu działalności gospodarczej, 
stała się ona miejscem szybkiej 
sukcesji roślinności. Niewątpli-
wy walor wzniesienia stanowią 
liczne stawy, które są miejscem 
rozrodu płazów, takich jak żaba 
trawna, moczarowa i wodna 
czy ropucha szara i zielona. Jak 
zatem widać, Księża Góra to 
miejsce o wybitnych walorach 
krajobrazowych. 
Opisane wyżej obiekty stanowią 
niewielki wycinek obszarów, 
gdzie możliwe jest zrealizowa-
nie zajęć terenowych. Zajęcia 
takie, prócz niewątpliwych 
walorów dydaktycznych, mają 
również ogromne znaczenie 
wychowawcze. Młodzież ode-
rwana od książek, komputerów, 
telewizji, poznaje swoją małą 
ojczyznę, zaczyna dostrzegać 
piękno otaczającego świata, co 
umożliwia rozwój zaintereso-
wań, ukierunkowanie młodzieży 
na pracę dla społeczności lokal-
nej i miasta. Przede wszystkim 
jednak zajęcia takie są świetną 
metodą integracji młodzieży, 
uczenia się współpracy i zrozu-
mienia. Jeśli tylko warunki temu 
sprzyjają, po zakończonej lekcji 
w terenie, staramy się rozpalić 
ognisko. Młodzież ma sposob-
ność poznać metody szybkiego 
rozpalania ogniska. Sama także 
zbiera chrust i przygotowuje je-
dzenie – nie tylko „tradycyjną” 
kiełbaskę na patyku, ale również 
takie dania, jak: grochówka, pie-
czonki, jesienią duszone grzyby 
leśne. Taka wspólna praca przy 
przygotowaniu posiłku i towa-
rzyszące jej niejednokrotnie we-
sołe sytuacje wspaniale integrują 
młodzież.
Niejednokrotnie uczniowie 
przez bardzo długi czas pamię-
tają takie lekcje w terenie i czę-
sto je wspominają.

Roman Holewa

Inne lekcje Księża Góra
naukowo
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W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie 
w dniu 11 marca odbył się Międzyszkolny Konkurs o tytuł 
„Mistrza Matematyki”. W konkursie brali udział uczniowie klas 

trzecich wszystkich radzionkowskich szkół. Do konkursu przystąpiło 15 
uczniów po 5 z każdej szkoły. „Mistrzem matematyki” została Julia Kucz-
kowska z SP 2, drugie miejsce zajęła Agnieszka Krysiak z SP 1, a miejsce 
III zdobył Rafał Soczek z SP 2. Wyróżnienia przyznano: Pawłowi Tom-
czykowi z SP 1, Katarzynie Bieleckiej z SP 1, Kalinie Janus z SP 2. Po-
zostali uczniowie, którzy brali udział to: Bartłomiej Wojakowicz z SP4, 
Magda Klimczok z SP4, Patryk Dragon z SP2, Faustyna Wolny z SP2, 
Wojciech Michalski z SP4, Aneta Dramska z SP4, Patryk Przykuta z SP1, 
Szymon Cziba z SP1 i Marta Łukaszewska z SP4. Sponsorem nagród 
był burmistrz Radzionkowa. Konkurs przygotowały i przeprowadziły na-
uczycielki nauczania zintegrowanego z SP 2 mgr Katarzyna Michalska 
i mgr Jolanta Wieczorek.

Jolanta Wieczorek

Nasze liceum  bierze udział w projekcie badawczym Akademii 
Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Bada-
nia, które prowadzi kierownik Zakładu Metodyki Wychowania 

Fizycznego dr Krzysztof Skalik, dotyczą aktywności fizycznej młodzieży 
krajów Unii Europejskiej. W celu obiektywnej oceny poziomu aktyw-
ności fizycznej zastosowano nowoczesne urządzenia pomiarowe Akti-
Graph oraz Pedometr Omron (krokomierz). W naszej szkole do diagnozy 
przystąpiły uczennice klas II. Wszystkie uczestniczki projektu po zakoń-
czonych badaniach otrzymają opracowane wyniki, dzięki którym  do-
wiedzą się, czy poziom ich aktywności fizycznej jest  wystarczający dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu, czyli dla zachowania zdro-
wia. Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka wychowania 
fizycznego p. Aleksandra Więzik.

W radzionkowskim liceum w ramach zajęć z „pedagogiki 
z elementami psychologii” uczennice klasy II c  przygotowały 
i przeprowadziły zajęcia „Anoreksja i bulimia jako choroby 

cywilizacyjne XXI wieku” oraz „Zespół Aspergera jako jedna z postaci 
autyzmu”. Pierwszy temat zajęć wynika z zainteresowań klasy „pedago-
gicznej”, a jego celem było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia dla 
ich zdrowia i życia niesie zła dieta i dążenie do idealnej figury poprzez 
nadmierne odchudzanie. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie 
tematem, aktywnie uczestniczyli, odpowiadali na zadawane pytania oraz 
dzielili się swoimi poglądami i wiedzą na temat obsesyjnego dbania o syl-
wetkę. Zajęcia pomogły w zrozumieniu niektórych kwestii i uświadomiły, 
jak ważne jest podchodzenie z dystansem do samego siebie. Celem pre-
zentacji drugiego tematu było uświadomienie, jak ważna jest tolerancja  
oraz umiejętność zaakceptowania i niesienia pomocy osobom chorym.
Niżej podpisane uczennice, które zajęcia przeprowadziły, chętnie przed-
stawią powyższą problematykę uczniom w innych szkołach (gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych). Kontakt – sekretariat LO – 032-2866-251.

Krystyna Owczarzak, Patrycja Motłoch
Marlena Kokot, Karolina Roszak

Za nami kolejne, dziesiąte już, spotkanie Akademii Edukacji Ekolo-
gicznej Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona 
Ziemia”. Gościem tego spotkania był dr Leopold Kobierski, który 

wygłosił wykład „Dzieje ochrony przyrody w Polsce”. Wykładowca zało-
żył w Bytomiu, i do tej pory nim kieruje, najstarszy oddział Ligi Ochrony 
Przyrody na Śląsku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi 
działalność naukową, ale przede wszystkim był nauczycielem i wycho-
wawcą. Stworzył klan społeczników. Jego oczkiem w głowie była idea 
nasadzeń drzewnych. Związany również z Radzionkowem. Jest twórcą 
zapomnianego już trochę dzisiaj arboretum przy Liceum. Arboreta to 
ogrody dendrologiczne. W placówkach oświatowych, pod jego kierun-
kiem, zbudowano ich 36. W niektórych szkołach zgromadzono ponad 

Pierwszego lutego o godzinie 6.00 dwudziestoosobowa grupa 
uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w Ra-
dzionkowie wyleciała na miesięczny staż do Wielkiej Brytanii. 

Czterotygodniowa praktyka możliwa była dzięki programowi Leonardo 
da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”. Byliśmy świadomi tego, że jest 
przed nami wielka szansa na to, aby wykorzystać nasze umiejętności, 
które nabyliśmy w szkole przez lata edukacji. Zajęcia przygotowawcze 
w szkole przygotowały nas do angielskiej codzienności. Ale niewielka 
dawka języka na szkolnych zajęciach była tylko przystawką do wielkiego 
posiłku, jakim miał być autentyczny pobyt w Anglii. Na początku była 
niepewność, obawa, pewnie mały strach, a z drugiej strony zaciekawie-
nie. Pojawiały się pytania. Jak tam jest? Jak będzie? Jaka okaże się nasza 
grupa? Jakie będą rodziny? Wszystkie te wątpliwości rozwiał pierwszy ty-
dzień pobytu. Mentalność Anglików bardzo nam wszystkim odpowiada-
ła, miejsca pracy okazały się spełniać nasze oczekiwania, a rodziny były 
wprost wspaniałe. Smaku całemu wyjazdowi dodawały, jakże wspaniałe 
wycieczki, szczególnie Tintagel. Po pierwszych tygodniach w Plymouth 
nasza grupa okazała się bardzo zgrana, chętnie spędzaliśmy wspólnie 
czas na wybrzeżu, na spacerach czy tez w pubach. Wspólne kręgle, wy-
pad na mecz czy, jak wcześniej wspomniałem, wycieczki, pewnie zosta-
ną w naszej pamięci na długie lata, a pewnie i do końca życia. Aż szkoda 
było wyjeżdżać z wspaniałego Plymouth. Ostatnie dwa dni w Londynie 
były bardzo długie, wspólne zwiedzanie wspaniałych zabytków miasta, 
Tower Bridge, Big Ben, Parlament, Millenium Bridge. Żal było wyjeżdżać. 
Zapewne każdy z nas poniekąd tęskni za wspaniałą Anglią.
Wyjazd na praktyki zagraniczne do Plymouth został zrealizowany i w ca-
łości sfinansowany w ramach programu Leonardo da Vinci.  Projekt „Go 
for it – zdobywanie doświadczenia na elektronicznym i informatycznym 
rynku pracy” został pozytywnie zaakceptowany przez  Narodową Agen-
cję programu  w czerwcu 2008 roku. W ramach przyznanych szkole fun-
duszy w wysokości 143 000 Euro na staż w lutym 2009 roku wyjechała 
20 – osobowa grupa uczniów

Łukasz Wawrzyńczok klasa IVA

Mistrz matematyki

Projekt badawczy

Trochę psychologii

Uczenie się przez całe życie

Spotkanie ekologiczne 100 różnych gatunków drzew i krzewów pochodzących z wielu czę-
ści świata. Tradycyjnie już, na spotkaniu Akademii dokonano również 
podsumowania współzawodnictwa prowadzonego w ramach III edycji 
Programu Moje Czyste Miasto. Wyłoniono Liderów Segregacji Zimy 
2008/2009. W powiecie tarnogórskim przodują placówki radzionkow-
skie. Liderami w swoich kategoriach wiekowych zostały: Przedszkole 
nr 4, Zespół Szkół Specjalnych i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 
W Bytomiu: Przedszkole Miejskie 32, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół 
Szkół Zawodowych nr 3. Do tej pory dzięki realizacji Programu, zebrano 
już ponad 71 ton makulatury, 15 ton butelek PET i ok. 2 ton baterii.
Partnerem Programu i Akademii Edukacji Ekologicznej jest Urząd Miasta 
w Radzionkowie. Na kolejne spotkanie Akademii zapraszamy do Restau-
racji Figaro 21 maja.

Teresa Bryś – Szczygieł
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Po raz drugi przedstawia-
my „w telegraficznym 
skrócie” ciekawostki 

z opracowania naukowego, 
poświęconego waloryza-
cji przyrodniczej fragmentu 
Księżej Góry, które powstało 
z myślą o utworzeniu Ogrodu 
Botanicznego na tym terenie. 
Ogród Botaniczny obejmować 
będzie najbardziej dziką część 
Księżej Góry, która jest miej-
scem o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych. Jego misją 
będzie prowadzenie działal-
ności na rzecz ochrony różno-
rodności biologicznej, a także 
szeroko pojęta edukacja eko-
logiczna i przyrodnicza.
Walory przyrodnicze Księżej 
Góry wynikają ze zróżnico-
wania siedliskowego i od-
miennych typów roślinności 
wykształconych na tym te-
renie. W części centralnej 
i południowo – zachodniej 
zdecydowanie dominuje ro-
ślinność leśna. Runo terenów 
zalesionych nie jest szczegól-
nie bogate, ale wykształcone 
jest stosunkowo dobrze i od-
powiada typom siedliskowym 
lasu. Związane jest to z tym, że 
duże ocienienie pod młodymi 
i zwartymi drzewostanami nie 
sprzyja rozwojowi runa, stąd 
z reguły małe pokrywania tej 
warstwy.
Na Księżej Górze stwierdzono 
występowanie czterech ga-
tunków roślin podlegające cał-
kowitej ochronie prawnej na 
mocy Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków 
dziko rosnących roślin obję-
tych ochroną (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1764): wilżyna ciernista 
Ononis spinosa, centuria po-
spolita Centaurium erythraea, 
pływacz zwyczajny Utricula-
ria vulgaris, kruszczyk szero-
kolistny Epipactis helleborine 
oraz jeden gatunek objęty 
ochroną częściową – konwalia 
majowa Convallaria majalis.
Obszar Księżej Góry jest 
w znacznej mierze terenem 
dawnej eksploatacji surowców 
węglanowych. Kilkadziesiąt lat 

temu w ramach rekultywacji 
został zalesiony. Ma to zasad-
nicze znaczenie dla ukształ-
towania się obecnej pokrywy 
roślinnej, w której dominują 
gatunki sztucznie wprowa-
dzone, w tym wiele taksonów 
obcych rodzimej florze, jak 
np. kasztanowiec Aesculus 
hippocastanum, robinia aka-
cjowa Robinia pseudoaccacia 
czy jaśminowiec Philadelphus 
sp. Także podłoże glebowe 
jest w znacznej mierze two-
rem antropogenicznym, stąd 
trudno jest określić z całą 
pewnością roślinność poten-
cjalną tego obszaru. Dzisiejsze 
składy florystyczne, struktura 
drzewostanów oraz dynami-
ka poszczególnych gatunków 

indykacyjnych wskazują, że 
drzewostany badanego obsza-
ru będą rozwijały się w kie-
runku zbiorowisk grądowych.
Większość drzewostanów to 
nieklasyfikowalne fitosocjolo-
gicznie zbiorowiska z domina-
cją często używanego w na-
sadzeniach rekultywacyjnych 
jesionu pospolitego Fraxi-
nus excelsior, jawora Acer 
pseudoplatanus, modrzewia 
zwyczajnego Larix decidua. 
Drzewostany są także często 
przerośnięte lub wręcz bu-
dowane przez ekspansywną 
w okresie porekultywacyjnym 
brzozę brodawkowatą Betula 
pendula.
Na obszarze Księżej Góry wy-
różnia się trzy obiekty zasłu-

gujące na szczególną uwagę 
i troskę konserwatorską:

Oczko wodne w połu-
dniowo – wschodniej czę-
ści badanego terenu (ok. 
0,5 ha). Jest to niewielki 
zbiornik wodny z dobrze 
rozwiniętym interesują-
cym zespołem rdestnicy 
połyskującej Potametum 
lucentis oraz zbiorowi-
skiem chronionego praw-
nie pływacza zwyczaj-
nego Utricularia vulgaris. 
Fitocenozy tego obszaru 
mają walor kontrasto-
wości wobec otaczają-
cych, antropogenicznych 
i silnie zsynantropizowa-
nych fitocenoz leśnych.
Murawy we wschodniej 
części ok. 3 ha. W grani-
cach niewielkiego, otwar-
tego terenu rozwinęły się 
zbiorowiska muraw kse-
rotermicznych związku 
Cirsio–Brachypodion pin-
nati, które charakteryzują 
się wyjątkowym w skali 
Księżej Góry bogactwem 
gatunkowym. Są też one 
siedliskiem bardzo waż-
nej na badanym terenie, 
chronionej prawem i na-
rażonej na wymarcie na 
Górnym Śląsku wilżyny 
ciernistej Ononis spinosa.
Fragment grądu subkonty-
nentalnego w zachodniej 
części, przy kąpielisku; 
ok. 2 ha. Jest to najlepiej 
wykształcony płat lasu 
nawiązującego składem 
gatunkowym do grądu 
subkontynentalnego Tilio-
Carpinetum. Dominuje tu 
lipa drobnolistna, zazna-
cza się także znaczący 
udział graba. Runo, mimo 
że słabo wykształcone 
wyróżnia się spośród po-
zostałych fitocenoz bada-
nego terenu najmniejszą 
degeneracją i poziomem 
synantropizacji. Jest sie-
dliskiem chronionego 
storczyka – kruszczyka 
szerokolistnego Epipactis 
helleborine. 

•

•

•

Wokół Ksieżej Góry cz. II
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

ZDJĘCIU?
Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? 
Weź udział w naszym konkursie. Napisz 
gdzie znajduje się  widoczna na fotografii 
metalowa tabliczka z napisem „Poległym 
– Pomordowanym”. Odpowiedzi należy 
nadsyłać mailem na adres: kurier@radzion-
kow pl. Na pierwsze dwie osoby czekają 
torby z miejskimi upominkami w tym zesta-
wy książek. 
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI Z PO-
PRZEDNIEGO NUMERU:
Przedstawiony na zdjęciu fragment dawne-
go szyldu reklamowego Spółdzielni Spo-
żywców znajduje się na budynku przy ulicy 
Św. Wojciecha 74.  
Osoby, które jako pierwsze nadesłały prawi-
dłową odpowiedź to: Leszek Pniok i Adam 
Żydek.  Zwycięzcom gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór nagród do Urzędu Miasta 
Radzionków, pok. nr 13.

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 26 marca 2009 roku na XXXVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
Uchwałę nr XXXVIII/315/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
Uchwałę Nr XXXVIII/316/2009 w sprawie przejęcia na własność Gminy Radzionków pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się;
Uchwałę Nr XXXVIII/317/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
Uchwałę Nr XXXVIII/318/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
Uchwałę Nr XXXVIII/319/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony; 
Uchwałę Nr XXXVIII/320/2009 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Miasta Radzionków wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Radzionków;
Uchwałę Nr XXXVIII/321/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. 
„Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”;
Uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Radzionków;
Uchwałę Nr XXXVIII/323/2009 w sprawie wniesienia aportem gruntów stanowiących własność Miasta Radzionków.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
             Sekretarz Miasta
            /-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Uchwała Nr XXXVII/317/2009 
Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta 
Radzionków,

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków na okres od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. przedsta-
wione przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2009 r.
             Przewodniczący Rady 
              /-/ Bernard Skibiński
Załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Radzionków (pok. nr 11, I piętro) 

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie w dniu 19.02.2009 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Radzionków opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123 poz. 858 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).
Wniosek określa koszty związane ze świadczeniem usług jakie przedsiębiorstwo poniosło w poprzednim roku obrachunkowym i planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryf 
podlegających zatwierdzeniu tj. w okresie od dnia 01.05.2009 r. do 30.04.2010 r. wraz z kalkulacją cen i stawek opłat.

Proponowane taryfy opłat są następujące:
opłata za zaopatrzenie w wodę za jeden miesiąc wynosi 4,20 zł/m3 (netto)
taryfa za odprowadzone ścieki za jeden miesiąc wynosi 3,85 zł/m3 (netto)
taryfy abonamentowe dla poszczególnych podgrup i pozostałych odbiorców w wysokości:

podgrupa „1” – 3,99 zł (netto)
podgrupa „2” – 8,92 zł (netto)
podgrupa „3” – 57,91 zł (netto)
odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 2,75 zł (netto)
odbiorcy rozliczani wg wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynkach wielolokalowych – 2,70 zł (netto)
odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – 2,70 zł (netto)

Do taryf dolicza się podatek VAT w wysokości 7%.
W stosunku do okresu poprzedniego proponowana taryfa za dostarczoną wodę jest większa o 7,69%, a opłata za odprowadzanie ścieków zwiększa się o 22,22%.

Po przeprowadzonej weryfikacji wykazane we wniosku przychody i koszty związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie pozwoliły uznać je za uzasadnione pod względem celowości ich ponoszenia przez wnioskodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług 
w okresie obowiązywania nowych taryf tj. od dnia 01.05.2009 r. do 30.04.2010 r.
             Zastępca Burmistrza 
              /-/ mgr Krzysztof Kula 

–
–
–

•
•
•
•
•
•
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Z okazji 90–lecia Klubu 
Sportowego Ruch Ra-
dzionków, w czerwcu 

tego roku ukaże się druga edy-
cja radzionkowskiego dukata 
lokalnego. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku monetę taką 
po raz pierwszy wydał Urząd 
Miasta Radzionków z okazji 
10–lecia restytucji praw miej-
skich. Tym razem „Cidry” wy-
dane zostaną w dwóch wer-
sjach: obiegowej o nominale 
4 Cidrów i kolekcjonerskiej 
(srebrnej) o nominale 90 Ci-
drów. W związku z bardzo 
dużym zainteresowaniem, ja-
kim cieszyła się pierwsza edy-
cja dukata, tym razem Cidry 

Dukat lokalny
Ruchu Radzionków

zostaną wyemitowane w 30 
tysięcznym nakładzie. Dukat 
srebrny ukaże się w nakładzie 
1000 sztuk.
Serdecznie zapraszamy punk-
ty usługowo – handlowe 
z terenu Radzionkowa do wpi-
sania się na listę punktów ho-
norujących „Cidry”. Zgłosze-
nia prosimy wysyłać poprzez 
e-mail: ks.ruch.radzionkow@
neostrada.pl lub telefonicznie 
032 387 04 56.
Więcej informacji w kolejnych 
wydaniach „Kuriera Radzion-
kowskiego” oraz wkrótce 
w miesięczniku klubowym 
„CIDERLAND”.
Zarząd KS „Ruch” Radzionków

Sportowe obrady

17 marca w sali sesyj-
nej Urzędu Miasta 
w Radzionkowie 

odbyło się kolejne posiedze-
nie Rady Sportu. Na spotkaniu 
dyskutowano m.in. na temat 
możliwości bezpłatnego rekla-
mowania imprez sportowych 
na terenie Radzionkowa i po-
wiatu tarnogórskiego oraz na 
temat reklamy imprez sporto-
wych na forum TV i gazet lo-
kalnych z pomocą gminy.
Poruszano także kwestię wyda-
wania bezpłatnego informatora 
o klubach sportowych dzia-

łających na terenie Radzion-
kowa. Rozmawiano również 
o bezpłatnej pomocy Straży 
Miejskiej podczas zawodów 
sportowych związanej np. 
kierowaniem ruchem. Istotną 
sprawą na spotkaniu była rów-
nież dyskusja na temat zapew-
nienia opieki medycznej pod-
czas zawodów sportowych.
Przedstawiono także informa-
cje dotyczące rozstrzygnięcia 
konkursu na realizację zadań 
publicznych w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu.

Sport

Jest dotacja
Młodzieżowy Klub Sportowy Sokół Rojca Radzionków 

uzyskał dotację w wysokości 21.500 złotych. Dotacja 
została przyznana w wyniku wygrania konkursu ogło-

szonego przez naszą gminę. Pieniądze zostaną przekazane na 
szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki.

Psie odchody stanowią standardowy element krajobrazu 
naszej gminy. Nietrudno wdepnąć, szczególnie wiosną 
podczas roztopów, w wyłaniające się „kupy” czy to w par-

ku, na skwerze, czy na środku chodnika. Nie dla każdego ozna-
cza to przypływ szczęścia, pomijając względy higieniczne. 
Przypominamy, że w przyjętym przez Radę Miasta Radzionków 
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Radzionków” znajduje się zapis mówiący iż „Właściciele zwie-
rząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych 
przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń 
przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice, chod-
niki, parkingi, zieleńce, skwery i inne”. Kto nie wykonuje po-
wyższych obowiązków, podlega karze grzywny, a egzekwowa-
niem ich wykonywania zajmuje się Straż Miejska. 
W związku z powyższym wzywamy właścicieli psów do po-
ważnego potraktowania problemu – sprzątajmy po naszych pu-
pilach, a pozostałych mieszkańców do zabierania głosu – zwra-
cajmy uwagę!
Gmina Radzionków, zdając sobie sprawę ze skali problemu, 
wspierając akcję „Sprzątam po swoim psie – to nie jest kupa 
roboty” Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielo-
na Ziemia (www.zielonaziemia.radzionkow.pl), zakupiła i roz-
stawiła 15 sztuk koszy ulicznych na odpady komunalne, które 
wyposażone są w dystrybutory worków na psie odchody. Ape-
lujemy do wszystkich właścicieli psów, aby korzystali z worków 
i koszy a tym samym dbali o czystość naszego miasta!
Wykaz miejsc na terenie miasta, gdzie ustawione są pojemniki 
z dystrybutorami worków znajduje się na stronie internetowe: 
www.eko.radzionkow.pl

Właścicielom psów przypominamy, że mają obowiązki

W zgodzie z prawem

Zgodnie z artykułem 12, pkt 5,  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (DZ. U. 01.72.747) informuję, iż woda dostarczana przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie, odpowiada nor-
mom higieniczno – sanitarnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku (Dz.U. 02.203.1718) i nadaje 
się do spożycia. 
Szczegółowa analiza wody jest do wglądu w siedzibie Zakładu Go-
spodarki Komunalnej przy ul. Kużaja 17  oraz w Urzędzie Miasta przy 
ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Gabriel Tobor
Burmistrz

KOMUNIKAT

Zgodnie z ust.9 art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. , Nr 123, poz.858) informuje się, 
że Rada Miasta Radzionków Uchwałą Nr XXXVIII/317/2009 z dnia 
26.03.2009r. dla Odbiorców Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ra-
dzionkowie zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywały od 
01.05.2009r. do 30.04.2010r. w wysokości:
– cena za 1 m3 dostarczanej wody:
  netto: 4,20 zł
  brutto: 4,49 zł 
– cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
  netto: 3,85 zł
  brutto: 4,12 zł
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie za-
potrzebowania  na wodę w zł/m-c :
– podgrupa 1  3,99 zł netto  4,27 zł brutto
– podgrupa 2  8,92 zł netto  9,54 zł brutto
–podgrupa 3  57,91 zł netto  61,96 zł brutto
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podsta-
wie przepisów   dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 
w zł/m-c:
 2,75 zł netto  2,94 zł brutto
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodo-
mierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalo-
wych w zł/m-c:
 2,70 zł netto   2,89 zł brutto 
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodo-
mierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
w zł/m-c:
 2,70 zł netto   2,89 zł brutto 

KOMUNIKAT
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Dokończenie na str.16 

Marian Janoszka: liczy się szacunek

— Wojciech Harpula: To 
prawda, że nakrzyczał 
pan kiedyś na Zinedine’a 
Zidane’a?
— Marian Janoszka: Praw-
da. To był 1994 rok. Zidane 
grał wtedy w Bordeaux, a ja 
w GKS Katowice. Wyelimi-
nowaliśmy Francuzów w Pu-
charze UEFA. Na wyjeździe, 
gdzie zremisowaliśmy 1:1, 
Zidane cały czas narzekał, 
że jest faulowany. Non stop 
miał o coś pretensje. No to 
mu powiedziałem po śląsku, 
żeby skońcył knolić, ino za-
coł groć.
— I co, zaczął grać? 
— I to fest. Wziął sobie do 
serca, bo zrobił duża kariera 
(śmiech).
— Ma pan 48 lat. Zida-
ne jest od pana młodszy 
o 11 lat, a karierę skończył 
po mistrzostwach świata 
w 2006 roku. Pan ciągle gra 
w piłkę? 
— Drama Zbrosławice zgło-
siła mnie do rozgrywek, więc 
kariery jeszcze nie skończy-
łem. Ostatni raz w meczu 
o punkty wystąpiłem pół 
roku temu, ale ciągnie mnie 
do piłki. Futbol to moje ży-
cie. Trudno się odzwyczaić 
od szatni, od boiska.
— Drama Zbrosławice to 
A klasa? 
— Tak jest. Mnie cieszy gra 
w piłkę, a jak coś człowieka 
cieszy, to czemu tego nie ro-
bić. Nieważne, czy w A kla-
sie, czy w ekstraklasie. Żona 
śmieje się, że dziadek idzie 
grać z 18-latkami. Co zrobić, 
po prostu to lubię.
— W tym wieku normalnie 
pan trenuje? 

— Nie, przyjeżdżałem tylko 
na mecze, ale i tak strzeliłem 
w poprzednim sezonie 15 bra-
mek. Mam dobrą wydolność. 
Kontuzje mnie omijały, nigdy 
nie paliłem. Wiadomo, że nie 
biegam tak dużo i tak szybko 
jak młodzi, ale doświadcze-
nie robi swoje. Wiem, jak 
rozprowadzić akcję, jak się 
ustawić pod bramką. Gdy 
grałem w Strażaku Mierzęci-
ce, też w A klasie, strzeliłem 
27 bramek w 30 spotkaniach. 
W ubiegłym sezonie przesta-
łem grać, bo po prostu nie 
miałem czasu. Pracowałem 
przy układaniu kostki bruko-
wej. Po robocie zmęczony 
byłem, w weekend chciałem 
odpocząć. Teraz znów chcę 
wrócić.
— Po 30 latach zawodowej 
gry w piłkę musiał pan ukła-
dać kostkę brukową? 
— Nudziło mi się w domu, 
chciałem dorobić. Emery-
tem jestem. Górnicy prze-
chodzą na emeryturę po 25 
latach pracy. A w Ruchu Ra-
dzionków byliśmy na etatach 
w Kopalni im. Powstańców 
Śląskich. (...)
— Jest pan legendą Ruchu 
Radzionków. Spędził pan 
w tym klubie 21 sezonów, 
czyli niemal całą karierę. 
Nie korciło pana, żeby wyje-
chać, spróbować sił w innym 
otoczeniu? 
— Miałem 21 lat, gdy chciała 
mnie Stal Mielec. Potem były 
jeszcze propozycje Stali Sta-
lowej Wola, Szombierek i Po-
lonii Bytom. Gdybym wtedy, 
w latach 80., zdecydował się 
na transfer do pierwszoligo-
wego klubu, moja kariera po-
toczyłaby się pewnie inaczej. 
Jednak zawsze byłem mocno 
związany z Radzionkowem. 
To moje miasto, tu czułem 
się najlepiej. Nie chciałem 
wyjeżdżać, zabierać stąd 
rodziny.
— Do Bytomia miał pan 
przecież bardzo blisko. Nie 
trzeba by się przenosić. 

— To prawda, ale taki już 
mam charakter. Niektórzy 
mówią: spróbuję, co mi za-
leży. A ja nie miałem takiej 
wiary we własne umiejętno-
ści. Nie chciałem zmieniać 
klubu. W Radzionkowie po 
prostu było mi dobrze.
— Po raz pierwszy zagrał 
pan w ekstraklasie po trans-
ferze do GKS Katowice. Miał 
pan wtedy 32 lata. Więk-
szość piłkarzy w tym wieku 
myśli już o końcu kariery. 
— A ja się dopiero rozkrę-
całem (śmiech). Grę w GKS 
wspominam bardzo dobrze, 
zwłaszcza mecze w euro-
pejskich pucharach. Z Ka-
towic odszedłem po trzech 
sezonach, bo dopadła mnie 
kontuzja łękotki – pierwsza 
poważna w karierze. Wróci-
łem do Radzionkowa i myśla-
łem, że będę grał najwyżej 
jeszcze jeden sezon. A oka-
zało się, że wszystko jeszcze 
przede mną i przed Ruchem. 
Udało się zmontować świet-
ną ekipę i awansowaliśmy do 
ekstraklasy. Po raz pierwszy 
w historii klubu. Pan wie, co 
to znaczy dla miasta, które 
ma 16 tys. mieszkańców?
— Mogę sobie tylko 
wyobrażać. 
— Gdy wracaliśmy z meczu 
z Krisbutem Myszków, któ-
ry zadecydował o awansie, 
na ulice wyszło kilka tysięcy 
osób. Witano nas jak boha-
terów, noszono na rękach. 
To był historyczny moment. 
Byłem dumny: ja, rodowity 
radzionkowianin, poprowa-
dziłem mój klub do ekstra-
klasy. Wielkie chwile wtedy 
przeżywaliśmy. Na inaugura-
cję ligi wygraliśmy z Widze-
wem 5:0. Na stadionie było 
10 tys. osób. Teraz Ruch gra 
w IV lidze, ale kibice mają co 
wspominać. Tego nikt im już 
nie odbierze.
— Wszyscy w Radzionkowie 
pana znają? 
— Większość pewnie zna. 
Obojętnie, gdzie się pokażę, 

to ludzie się kłaniają, pod-
chodzą, pytają, jak mi się 
żyje. Czasem żona pyta: a kto 
to był? Mówię: nie wiem, 
pewnie jakiś kibic. To bardzo 
miłe. Zdarza się też, że ludzie 
w innych miastach mnie po-
znają, zagadują. Tego się nie 
spodziewałem. Nie grałem 
w ekstraklasie zbyt długo, 
a jakoś zapadłem w pamięć 
kibiców.
— Jak pan myśli, dlaczego? 
— Nie wiem. Może dlatego, 
że tyle bramek głową strze-
lałem? To moja mocna stro-
na. Jest mi wszystko jedno, 
czy uderzam czołem, czy 
tyłem głowy. Na treningach 
żartowałem sobie z bramka-
rzy. Mówiłem: teraz strzelę 
ci tyłem głowy. I w wyskoku 
odwracałem się, strzelałem 
i wpadało. Bramkarze byli 
załamani.
— Nie żałuje pan, że tych 
umiejętności nie wykorzy-
stał pan w kadrze? Gdy grał 
pan w GKS wielu ekspertów 
mówiło, że gdyby trafił pan 
do I ligi w wieku 20, a nie 
30 lat, to pewnie grałby pan 
w reprezentacji. 
— Gdybym skorzystał z pro-
pozycji Stali Mielec i wyjechał 
z Radzionkowa, to pewnie 
osiągnąłbym więcej jako pił-
karz. Może otarłbym się o re-
prezentację. Jednak ja jestem 
człowiekiem stąd: ze Śląska, 
z Radzionkowa. Nie wiem, 
co by było, gdybym pojechał 
do Mielca, czy gdzieś indziej. 
Zostałem tu i nie żałuję.
— W I lidze zarobiłby pan 
więcej pieniędzy i nie musiał 
dorabiać układaniem kostki 
brukowej.
— Pewnie, że gdybym dłużej 
grał w ekstraklasie, to miał-
bym więcej pieniędzy i usta-
wione życie. W Radzionko-
wie zarabiałem tyle, żeby 
spokojnie żyć i żeby żona nie 
musiała iść do pracy. To nie 
były jakieś kokosy.

Krzyczał po śląsku na Zinedine’a Zidane’a, w wieku 40 lat strzelał bramki w I lidze. Dziś 
ma odwagę mówić, że piłkarze w pogoni za pieniędzmi zupełnie zapomnieli o przywiązaniu 
do klubowych barw i swoich kibiców.
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W dniach od 27 lu-
tego do 1 marca 
2009 r. w ma-

lowniczej miejscowości Kan-
dersteg w Szwajcarii poło-
żonej na wysokości 1200 m 
n.p.m odbyły się Mistrzostwa 
Europy WSA. Na starcie sta-
nęło ponad 150 załóg, sama 
„śmietanka” Europy w psich 
zaprzęgach. Trasy zostały 
przygotowane wyśmienicie. 
Wokoło góry (ponad 3,6 tys. m 
n.p.m), śnieg i słońce. W środę 
i czwartek przed zawodami 
panowała atmosfera pikni-
kowa. Włoska reprezentacja 
dwa dni przed zawodami ser-
wowała na stakeout świeżo 
przygotowane specjały kuchni 
śródziemnomorskiej: spagetti 
frutti di mare, callamari alla 
grilla, fritto misto oraz vino di 
casa. Polscy zawodnicy, po 
długotrwałej pochmurnej po-
godzie w kraju, korzystali ze 
słonecznej aury i w spokojnej 
sielankowej atmosferze przy-
gotowywali się do startów.
W pierwszym dniu zawodów 
niebo bezchmurne, tempera-
tura rano –10°C. Klasy narciarz 
plus pies, 8 psie zaprzęgi, 
6 psie zaprzęgi i więcej niż 
8 psów startowały jeszcze 
w cieniu doliny. W południe 
tuż przed startami klas 4 i 2 
psów w zaprzęgu temperatura 
wzrosła do +15°C. W drugim 

dniu zawodów słupek rtęci 
stale pnie się górę. Zawodni-
cy z niepokojem spoglądali 
na termometry. Klasa 8 psów 
startowała już przy +10°C. 
Psy zmęczone wbiegały na 
metę. W południe termometry 
wskazywał w słońcu +25°C 
a w cieniu +15°C. Główny Sę-
dzia Wyścigów po interwen-
cji zawodników skrócił trasę 
klasy 4 psów. Podobnie było 
w ostatnim dniu zawodów. 
Pomimo tych niesprzyjają-
cych okoliczności, reprezen-
tacja Polski stanęła na wyso-
kości zadania, przywożąc do 
kraju 9 medali i zdobywając 
drużynowe Mistrzostwo Eu-
ropy. Choć oczekiwania były 
większe, to jednak 8 miejsce 
naszego zawodnika Dariusza 
Stawickiego, który od miesią-
ca borykał się z odbudowywa-
niem formy psów po kontuzji, 
na zawodach tej rangi można 
uznać za całkiem udany. Ko-
lejny zawodnik Klubu Husky 
Fan Krzysztof Janecki w kla-
sie 8 psów zajął 10 miejsce, 
a Zbyszek Kunert w klasie 6 
psów miejsce 24.
Na kolejne informacje o osiąg-
nięciach naszych zawodników 
przyjdzie nam czekać do ko-
lejnego jesienno – zimowego 
sezonu.

Dariusz Stawicki

Mistrzostwa
psich zaprzęgów

Nie wszystko da się jednak 
przeliczyć na pieniądze. Li-
czy się też szacunek, uznanie 
ludzi. Ja to zdobyłem. Jestem 
symbolem Ruchu Radzion-
ków – klubu, z którym byłem 
od zawsze. To ważniejsze niż 
pieniądze.
— Mówi pan trochę jak 
człowiek z innego świata. 
Dziś futbol to biznes. Do 
klubu, barw i miasta mogą 
być przywiązani kibice, ale 
na pewno nie piłkarze. 
— Ma pan rację: teraz nikt 
nie ma sentymentów, każdy 
piłkarz goni za pieniądzem. 
Dostajesz lepszą ofertę, to 
pakujesz manatki i jedziesz 
na drugi koniec Polski. Uwa-
żam, że to źle. Z klubem 
trzeba być na dobre i na 
złe. Piłka nożna to nie jest 
zawód jak każdy inny. Trze-
ba zdawać sobie sprawę, że 
swoją grą daje się ludziom 
radość lub smutek. Że ktoś 
na ciebie liczy, a ty nie po-
winieneś zawieść. Dla mnie 
było ważne, że ludzie mnie 
szanują: w sklepie przepusz-
czają w kolejce, w urzędzie 
pomogą coś załatwić. Wiem, 
że z takim podejściem wiele 
bym dziś w piłce nie zwojo-
wał, ale zawsze wierzyłem, 
że piłka to nie tylko biznes, 
że nie wszystko opiera się na 
pieniądzach.
— Swojemu synowi Łukaszo-
wi też pan to mówi? Ma 22 
lata, też jest napastnikiem. 
Tyle że Ruchu Chorzów. 
— Jest zawodnikiem Ruchu, 
bo trenował w ich szkółce 
piłkarskiej. Nigdy nie oczeki-
wałem, że tak jak ja, będzie 
zawodnikiem jednego klubu. 
Ruch Radzionków gra w IV 
lidze, tutaj raczej trudno się 
rozwinąć. Łukasz ma talent 
i powinien zrobić wszystko, 
żeby go w pełni wykorzy-
stać. Zobaczymy, jak poto-
czy się jego kariera. Na pew-
no nie będzie grał w piłkę tak 
długo, jak ja, bo nie każdy 
ma taki organizm. Teraz pił-

karze myślą o tym, jak wy-
korzystać swoje pięć minut. 
I gdy Łukasz dostanie swoje 
pięć minut, to też powinien 
je wykorzystać – obojętnie 
w jakim klubie. Jego dom 
jest tu, w Radzionkowie, ale 
wszędzie można zostawić po 
sobie dobre wspomnienia.
— Trenuje pan teraz tramp-
karzy Ruchu Radzionków. 
Wychowa pan następnego 
Janoszkę? 
— Zobaczymy. Praca 
z młodymi jest przyjemna, 
ale wie pan, jaka dzisiaj jest 
młodzież.
— Mniej więcej. Dzieciaki 
nie chcą pana słuchać? 
— Mają swoje zdanie.
— Mariana Janoszki nie 
słuchają? 
— Czasami nie słuchają. 
I szybko się zniechęcają. Po-
trenują kilka miesięcy i po 
wszystkim. A żeby dobrze 
grać w piłkę, to trzeba solid-
nie pracować. Ja pracowa-
łem i pewien poziom udało 
mi się osiągnąć.
— Kibice w całej Polsce 
znają pana jako Mariana 
„Ecika” Janoszkę. Skąd wła-
ściwie wziął się ten „Ecik”? 
— Sam wymyśliłem. Jak za-
czynałem grać w Ruchu, to 
starsi zawodnicy wołali za 
młodymi „Ecik”. Gdy już 
dotarło do nich, jak mam 
na imię, to powiedziałem, 
że wolę dalej być „Ecikiem”. 
I tak już zostało.
— I chłopcy, którzy grają 
z panem w Dramie Zbro-
sławice, też mówią do pana 
„Ecik”? 
— Pewnie. Sam mówię im, 
żeby się nie wygłupiali z „pa-
nem Marianem”. Na boisku 
zawsze będę „Ecikiem”.

Rozmawiał Wojciech 
Harpula
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