Grudzień 2014

Lorenzo Lotto „Boże Narodzenie”

Z okazji nadchodzących Świąt
życzę Państwu i sobie,
abyśmy przeżyli prawdziwie
chrześcijańskie Boże Narodzenie
tak, aby każdy z nas miał pewność,
iż Bóg jest blisko i pragnie wraz z nami
przemierzać drogę życia.
Życzę pełnych pokoju i radości Świąt
Narodzenia Pańskiego.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy
wszystkim nam każdego dnia.
Radosnych Świąt!
Gabriel Tobor
wraz z Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa

Dziękuję!
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy w tegorocznych wyborach poparliście moją kandydaturę
na Burmistrza Radzionkowa oraz oddaliście głosy
na kandydatów Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa do Rady Miasta Radzionków i Rady Powiatu
Tarnogórskiego. Jestem wdzięczny, że dostrzegliście
Państwo nasze starania i pracę na rzecz naszej małej
ojczyzny. Zapewniam, że w dalszym ciągu rozwój
naszego miasta i współdziałanie z Państwem będzie
moim nadrzędnym celem. Jeszcze raz, w imieniu
własnym i radnych Inicjatywy, serdecznie dziękuję.
Gabriel Tobor
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16 listopada dokonaliście, Szanowni Państwo, wyboru Burmistrza i Radnych.
Oto wybrani przez Was przedstawiciele Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa:
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Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Łucjan Maruszczyk
radny Rady Miasta Radzionków

Michał Dzionsko
radny Rady Miasta Radzionków

Eugeniusz Marek
radny Rady Miasta Radzionków

Wojciech Głogowski
radny Rady Miasta Radzionków

Piotr Tobór
radny Rady Miasta Radzionków

Andrzej Hajda
radny Rady Miasta Radzionków

Marek Wilczek
radny Rady Miasta Radzionków

Stefan Hajda
radny Rady Miasta Radzionków

Dariusz Wysypoł
radny Rady Miasta Radzionków

Klaudiusz Jania
radny Rady Miasta Radzionków

Kazimierz Gwóźdź
radny Rady Powiatu Tarnogórskiego

Po wyborach
Stefan
Hajda

Czas szybko mija. Wraz z jego upływem następują nieuchronne zmiany.
Spojrzenie na zdjęcie Rady Miasta
pierwszej kadencji z lat 1998-2002
uświadomiło mi, że jestem jedynym radnym z tamtego okresu pełniącym obecnie tę funkcję. Dalsze
wpatrywanie się w zdjęcie uświadomiło mi również, że jestem obecnie jedyną osobą w Radzie czynnie
związaną zawodowo z górnictwem.
W pierwszej kadencji z osób zatrudnionych w Kopalni Powstańców
Śląskich i związanych z górnictwem
można było utworzyć solidny klub
radnych.
To samo zdjęcie przypomniało
mi entuzjazm, jaki towarzyszył nam
w pierwszych latach samodzielnego decydowania o Radzionkowie. Kiedy porównuję czas obecny
do tego, w którym zostało wykonane zdjęcie pierwszej Rady Miasta,
to stwierdzam, że nie tylko zmieniły się osoby, ale również zmieniły się zwyczaje, w tym również te
stosowane w kampanii wyborczej.
Kiedyś najważniejsze dla nas były
programy dotyczące wizji rozwoju
Radzionkowa, koncepcje czy cele
według nas najważniejsze dla miasta. Spieraliśmy się przed wyborami
i debatowaliśmy merytorycznie. Ale
potrafiliśmy również z uśmiechem
mijać się na ulicy, podawać sobie
dłoń po spotkaniach i życzyć nawzajem sukcesu. Wszyscy byliśmy tacy
– my kandydaci, sztaby wyborcze
i nasi zwolennicy. Niestety kolejne
kampanie wyborcze pod tym wzglę-

dem były coraz to brutalniejsze,
a ostatnie pokazały, że może być
jeszcze gorzej. Przykładem niech
będzie internetowy sondaż jednego z portali społecznościowych,
w którym to zwolennicy kandydata
na burmistrza mieli na niego oddawać swe głosy, a to miało prognozować o potencjalnym wyborze.
Jak się okazało, wynik sondażu był
całkowicie sprzeczny w stosunku
do wyniku rzeczywistego, uzyskanego przez kandydatów podczas
wyborów.
Jednakże to nie sprzeczność wyników wyborów wirtualnych i tych
rzeczywistych budzi mój niepokój.
Budzi go fakt, że w zamieszczanych
przy tej okazji komentarzach godzono nie tylko w kontrkandydatów, ale
i w osoby postronne, rodziny czy
ludzi od lat związanych zawodowo
z Urzędem Miasta, jednostkami
samorządowymi lub tych, którzy
chcieli zmieniać naszą lokalną rzeczywistość. Obrażano, insynuowano, przekazywano kłamliwe treści.
Prym wiedli „zwolennicy” RTSK.
W czasach, kiedy w kilka minut możliwe jest sprawdzenie kto
i co zamieszcza w internecie, ta całkowita beztroska nadawców dziwi
mnie, zwłaszcza, że jesteśmy małą
społecznością i trudno tak szybko
zapomnieć.
Wszystko to znika w momencie
nastania ciszy wyborczej. Pamięć
o tym jednak pozostaje.
Całkowity brak reakcji ze strony
osób odpowiedzialnych za kampa-

nię wyborczą RTSK, spowodował,
że dzisiaj chcę przeprosić, właśnie
za RTSK wszystkie osoby, które nie
kandydowały do Rady, a znalazły
się „na celowniku”. Przepraszam
Państwa za taki sposób prowadzenia
kampanii wyborczej. Chcę przeprosić kandydatów na radnych, którym
przypisywano niesłychane historie
i złośliwości. Przepraszam ich rodziny. Chcę przeprosić pracowników
urzędu i jednostek samorządowych.
Przede wszystkim przepraszam
moją żonę i jestem dumny, że mimo
wszystko ma swoje ambicje i je realizuje poprzez różne studia podyplomowe, doktoranckie oraz pracę
zawodową.
Szanowni Państwo,
Opisane powyżej sytuacje nie mają
wpływu na mój optymizm i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju
naszego miasta. Skromnie jednak
liczę, że ktoś w przyszłości, przy
następnych wyborach, nie pozwoli
na przesunięcie granicy poszanowania drugiego człowieka. Apeluję o to.
Dyskutujmy, polemizujmy, kłóćmy
się, ale merytorycznie, mając zawsze
na uwadze dobro, zwłaszcza dobro
nasze – bo my to Radzionków.
A następne wybory samorządowe
już niedługo – za cztery lata.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za zaufanie i za głosy oddane na mnie
16 listopada 2014 roku.
Z poważaniem,
Stefan Hajda
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Festung Radzionkau

Marek
Minas

miejscowość miała stać się punktem oporu w 1945 roku, tym
razem niemieckiego, przeciw Armii Czerwonej. Radzionków miał znaleźć się praktycznie na linii obrony Stellung
B2. Miały to być pozycje przeznaczone do obrony okrężnej,
miały zostać też włączone do niej fortyfikacje sprzed 1939
roku. Najczęściej wkopywano w ziemię tzw. kochbunkry,

Niniejszy tytuł jest nieco na wyrost, gdyż na szczęście nasz
Radzionków, w czasie drugiej wojny światowej żadną twierdzą się nie stał. Ominęły go większe walki, choć niekoniecznie musiało się tak stać.
W 1933 roku strona polska rozpoczęła tworzenie Obszaru
Warownego „Śląsk”. W jego ramach miano stworzyć umocnienia tzw. fortyfikacji rozproszonej, polegającej na budowie dużej liczby niewielkich bunkrów i schronów bojowych,
połączonych tańszymi umocnieniami ziemnymi. Na terenie
Radzionkowa zachował się jeden tego typu obiekt usytuowany na wzniesieniu niedaleko granicy z Bobrownikami. Jest
to polowy schron piechoty przeznaczony do prowadzenia
ognia dwubocznego, skierowanego w stronę ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Obszar Warowny, w tym i fortyfi-

Polski schron sprzed 1939 roku

kacja radzionkowska, nie wzięły udziału w walkach z Niemcami z tej prostej przyczyny, że już 2 września mająca bronić
Śląska Armia Kraków zaczęła wycofywać się za Wisłę. Należy tu przypomnieć, że autonomiczne województwo śląskie
odprowadzało przed wojną do Warszawy niemałe pieniądze
na wojsko, które miało Śląska bronić. Z wojskiem uciekł
oczywiście też ówczesny wojewoda Grażyński. Cóż, obroną mieli zająć się byli powstańcy i harcerze. Zaplanowano
stworzenie punktu oporu na cmentarzu, który góruje nad
okolicą, w murze miano wybić strzelnicę. Na szczęście tak
absurdalnego pomysłu nie zrealizowano. Ponownie nasza
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Jeden z kochbunkrów

czyli niewielkie betonowe schrony dla dwóch żołnierzy. Podobno wymyślił je gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch –
stąd nazwa. Takie betonowe „grzyby” miały być połączone
okopami, w których co jakiś czas przewidziano stanowiska
lekkiej artylerii. W Radzionkowie kochbunkry możemy
znaleźć na polach wzdłuż granicy z Bobrownikami i w kierunku Suchej Góry.
I tu znowu, na szczęście, do walk nie doszło. Radzionkowskiej B2 miało bronić pospolite ruszenie, czyli Volkssturm,
a ci nie mieli ochoty w styczniu 1945 roku umierać za Führera. Część powołanych nie stawiła się na miejsce zbiórki,
część nie wracała z przepustek, ukrywając się lub symulując
choroby. Tak więc naszej miejscowości udało się uniknąć
większych zniszczeń w 1939 i 1945 roku. My z kolei możemy odbyć dziś historyczny spacer i pooglądać sobie schron
i kochbunkry.
Marek Minas

Wnętrze polskiego schronu bojowego

Bóg się rodzi
Kazimierz
Gwóźdź

Górnikom, Rodzinom górniczym
z okazji ich święta
Pan dniówkę przeliczy...
Są na dole, na dole skały węgla
I na węglu, na węglu stoi dom.
		
Patrz kopalnia, kopalnia w niebo sięga
		
I jest sztygar Niebieski ponad nią.
Wiedzie On górnika
Kołem wyciągowym
Z tego wyrobiska
Na świtanie nowe,
A górnik w Piekarach
Te śląskie diamenty
Poświęca dla kraju
U Matki Najświętszej.
Są na dole, na dole skały węgla
I na węglu, na węglu stoi dom.
		
Patrz kopalnia, kopalnia w niebo sięga
		
I jest sztygar Niebieski ponad nią.
Dobry węgiel, przyjaciel i towarzysz,
Jest w nim płomień, co stopi każdy złom.
Wytop czysty ze złomu niech Bóg zdarzy,
On we wszystkim obecność znaczy swą.
Niech Chrystus mą pracę
Powszednią na ziemi
Przyjmie i w wartości
Niebieskie przemieni.
Tony i wagony
Swą miarą odmierzy
I dniówkę przeliczy
W dźwięk dzwonów na wieży.
Dobry węgiel, przyjaciel i towarzysz,
Jest w nim płomień co stopi każdy złom.
Wytop czysty ze złomu niech Bóg zdarzy,
On we wszystkim obecność znaczy swą.
Tradycyjne Szczęść Boże wszystkim górnikom, emerytom górniczym
i ich rodzinom z okazji Waszego święta.
Postanowiłem ponownie zadedykować ten utwór górnikom, bo jego treść
jest głęboka i niepowtarzalna.
Został napisany przez Zbyszka Bednorza (żył w latach 1913-2010), pisarza związanego z dziejami i losem ziemi rodzinnej, z jej wielowiekowymi zmaganiami o wolność, ze sprawami i przeżyciami człowieka współczesnego, doświadczonego przez wojenną i powojenną rzeczywistość
polską, szczególnie u nas, na Śląsku. Jego utwory literackie odznaczają
się walorami patriotycznymi i osadzone są „w katolickim systemie wartości moralnych”. Utwór śpiewany był na Sakrosongu w 1974 r., do którego muzykę napisał Józef Gębski.
Kazimierz Gwóźdź

W ten niepowtarzalny i jedyny wieczór, kiedy gromadzimy się wokół
wigilijnej wieczerzy, dotykamy najgłębszej tajemnicy ludzkiego istnienia. W tradycji Kościoła Wieczór Wigilijny jest bowiem momentem
szczególnym, w którym ujawnia się tęsknota i oczekiwanie towarzyszące każdemu pokoleniu i każdemu człowiekowi.
W ten święty wieczór narodzin naszego Pana i Odkupiciela z głęboką radością wsłuchujemy się w słowa proroka Izajasza: „Oto Pan Bóg
przychodzi z mocą” (Iz 40,10a). Te, jakże optymistyczne słowa, są dla
nas źródłem nadziei, że nasze życie nawet w najtrudniejszych chwilach
może nabrać sensu. Są też podstawą radości, jakiej pełna jest liturgia
Kościoła, który „śpiewa Panu pieśń nową” i zaprasza do tej pieśni całą
ziemię:
„Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa wykrzykują w radości”.
Królestwo Boga na ziemi zaczyna się podczas wigilijnej nocy – nie
wśród odznak doczesnej potęgi i mocy – ale pośród radości dusz i serc,
jaka przepełnia tych wszystkich, którzy Go przyjęli. Myśląc o tym,
wspominam słowa wiersza wielkiego poety, napisanego ponad trzydzieści lat temu, w samym środku totalitarnych czasów pogardy, kiedy
niektórym z nas wydawało się może, że wygasła już wszelka nadzieja:
„Pustka. Lecz sama myśl o niej sprowadza
światełko znikąd. I światłość się jarzy.
Im potężniejsza jest Heroda władza,
tym większa pewność, że cud się wydarzy.
W tej zależności, trwałej niewzruszenie,
ma swój mechanizm Boże Narodzenie.
To właśnie Jego niechybne nadejście
świętują wszyscy zestawiając razem stoły.
Choć gwiazdy w ciemnościach nikt jeszcze
nie wypatruje, widać już wyraźnie,
że zacność jakaś wśród ludzi rozbłyska,
jak rozniecone pasterzy ogniska”.
(J. Brodski „24 grudnia 1974 roku”, fragment)
Ta zacność, o której wspomina poeta, nosi imię solidarność. Słowo
piękne, niosące dla nas, Polaków, tyle drogocennych wspomnień i znaczeń. O jej najgłębszym znaczeniu przypominał nam wszystkim Ojciec
Święty w swoich katechezach o miłości miłosiernej, podczas niezapomnianych pielgrzymek do Ojczyzny. Dzisiaj, kiedy w naszych sercach
pojawia się tyle lęku, a może nawet i rozpaczy związanej z niepewnością
jutra, musimy na nowo odnaleźć źródło naszej wspólnej nadziei w solidarnym skupieniu wokół Boga obecnego wśród nas. Musimy na nowo
Mu zawierzyć. Z całą mocą i we wszystkim! Przyjdźmy do Niego z naszymi troskami i problemami. Poprośmy, aby nas nie pozostawił samym sobie. Otwórzmy mu na oścież nasze serca. Zawierzmy Mu naszą
obawę przed dotkliwościami bezrobocia i braku perspektyw rozwoju,
przed nieznanym w pełni obliczem wspólnej Europy, którą pragniemy
wraz z innymi narodami budować w duchu chrześcijańskich wartości.
Złóżmy u Jego stóp nasze serca przepełnione goryczą niezrozumienia
ze strony innych, zranione pogardą czy pomówieniem. Ofiarujmy mu
naszą samotność, biedę, ciężką chorobę, która nas przeraża i paraliżuje. On po to się narodził, aby nam pomóc w potrzebie.
Drodzy Mieszkańcy, z każdym z Was pragniemy przełamać się wigilijnym opłatkiem i pragniemy spotkać się w tym dobru, którego znakiem
jest chleb. Do każdego pragniemy dotrzeć ze słowem pokoju, miłości,
nadziei i pojednania. Życzymy Wam wszystkim zdrowia ciała i duszy
oraz pomyślności, której źródłem jest wierne spełnianie na co dzień
woli Bożej. Niech Światło z Betlejem, które świeci w ciemności
i oświeca każdego człowieka (J 1,5.9), rozbłyśnie z nową mocą w naszych sercach i umocni w nas nadzieję, która jest z Boga i prowadzi
ku prawdziwemu dobru.
Kazimierz Gwóźdź
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Młodzi historycy
z liceum w Krakowie

Na wykładach
w „Andaluzji”

13 listopada grupa
uczniów z klas drugich, realizująca poziom
rozszerzony
z historii, wybrała się
na wycieczkę do dawnej stolicy Polski
– Krakowa. Pierwsza wzmianka o tym
mieście
zachowała
się w opisie podróży kupca arabskiego
Ibrahima z 965 roku.
Wówczas Kraków był
już niewielkim grodem o niemałym znaczeniu.
Historycy swoją wycieczkę na dobre rozpoczęli w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w Podziemiach
Rynku. Pomiędzy Sukiennicami a Kościołem Mariackim,
kilka metrów w głąb ziemi, kryje się prawdziwy skarbiec
miasta. W tym muzeum licealiści zobaczyli około 700 zabytków średniowiecznego grodu.

Niedawno uczniowie klasy I B pedagogiczno-psychologicznej
radzionkowskiego Liceum uczestniczyli w IV edycji „Spotkań z Psychologią” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Tematem przewodnim była myśl: „Ciało domaga się ducha”.

Następnym punktem wycieczki był kościół św. Andrzeja.
Dwuwieżowa bazylika do dziś zachowała pierwotną bryłę
romańską, ale jednak z biegiem czasu pojawiły się elementy pochodzące z innych okresów – baroku (filary arkadowe, hełmy wież) czy gotyku (oratorium). Wnętrze kościoła
ma obecnie bogaty wystrój barokowy.
Na koniec uczniowie wybrali się do najstarszej archeologicznej placówki w Polsce. Jednym z najcenniejszych
obiektów w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
jest kamienny posąg Światowida. Bożek został wydobyty w 1848 roku z rzeki Zbrucz w pobliżu wsi Liczkowce. Posągowi przypisuje się ikonograficzne wyobrażenie
wszechświata, interpretuje się pas górny jako strefę niebiańską, środkowy jako świat zamieszkany przez ludzi,
zaś dolny utożsamiany jest z podziemiami. W muzeum
historycy zobaczyli również wystawy: „Bogowie Starożytnego Egiptu”, „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” i wiele innych.
Monika Gregorczuk

6

Wykład inauguracyjny poprowadziła mgr Alicja Grzesiak – terapeutka, autorka poradników psychologicznych, która skupiła się na tym, jak stan psychiczny
człowieka wpływa na jego zdrowie fizyczne. Dowiedzieliśmy się, iż lewa półkula mózgu skupia się na ego
jednostki, jej ciele, co musi oraz co należy. Prawa natomiast koncentruje się na wewnętrznym „ja” duszy – czego osoba chce, pragnie, o czym marzy.
Drugi wykład pt. „Seks, pieniądze i inne uzależnienia”
poprowadził mgr Wojciech Twardowski – psycholog
i psychoterapeuta z Tarnowskich Gór. Omawiał problem
uzależnienia na przykładzie hazardu, zakupoholizmu
oraz cyberseksu. Człowiek wpada w te oraz inne uzależnienia z chęci odczuwania przyjemności, a co za tym
idzie pozbywa się uczucia dyskomfortu.
Dużo dowiedzieliśmy się podczas tego spotkania. Bardzo
dziękujemy Pani Dyrektor mgr Danucie Minas oraz Pani
psycholog mgr Magdalenie Pietrzyk za zorganizowanie
wycieczki.
Daria Mrowiec
kl. I B

Obóz językowy
„EuroWeek”
w Międzygórzu

Z WIZYTĄ W OCHRONCE
12 listopada br. kilka osób z klasy I B Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie
wraz z Panią Dyrektor odwiedziło Parafialną Ochronkę Charytatywną w Piekarach
Śląskich. Siostry zakonne, które ją prowadzą, bardzo ucieszyły się z naszej pomocy.
Przebywające w Ochronce osoby mają od 2 do 26 lat, więc rozbieżność wiekowa jest
ogromna. Istnieje możliwość zjedzenia tam posiłku, odrobienia lekcji, jak i zabawy
oraz korzystania z komputera. Część podopiecznych pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, niektórzy zaś są upośledzeni. Poświęcając im czas, można było zaobserwować
ich pasje oraz chęć do współpracy.
Magda i Beata rysowały z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ja i Adrianna pomagałyśmy Wiktorii i jej siostrze Karolinie napisać kilka zdań o niepodległości na lekcję
języka polskiego. Natomiast Patrycja wraz z ośmioletnim Mateuszem spacerowała
wokół boiska oraz pilnowała sześciu chłopaków grających w piłkę nożną.
Ta wycieczka pokazała nam, jak ważne są instytucje takie jak Ochronka, gdzie pomaga się innym. Za zorganizowanie tego wyjazdu dziękujemy bardzo Pani Dyrektor
mgr Danucie Minas.
Daria Mrowiec
kl. I B

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego
w Radzionkowie wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „EuroWeek”, organizowanym przez fundację
Europejskie Forum Młodzieży w formie
pięciodniowego obozu szkoleniowego
„Szkoła Liderów”. „EuroWeek” to szansa dla młodych osób, które chcą pogłębić
swoją edukację i rozwijać zdolności, pozwalające im aktywnie włączyć się w życie
społeczne i zawodowe w Europie. „Szkoła
Liderów” ma na celu kształcenie najważniejszych umiejętności, takich jak praca
zespołowa, zarządzanie i wiele innych.
Ania, Dorota, Kasia oraz Monika i Marta uczęszczały na zajęcia, które były
prowadzone w formie interaktywnych
wykładów i praktycznych ćwiczeń przez
szkoleniowców EFM – stowarzyszenia
posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz
młodzieży.
Licealistki miały możliwość prowadzenia
konwersacji w języku angielskim z wolontariuszami z różnych państw, między
innymi z Azerbejdżanu, Bułgarii, Indii,
Indonezji, Kenii, Łotwy, Rumunii, Tajlandii i Turcji.
Monika Gregorczuk

Magia świąt na jarmarku
Prawdziwą magię świąt Bożego Narodzenia mogliśmy poczuć w Radzionkowie podczas Jarmarku Świątecznego. W dniach 12-14 grudnia na placu Letochów pojawiło się
kilkanaście ustrojonych w girlandy i lampki stoisk handlowych, na których można było
zakupić ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, tradycyjne przysmaki kuchni śląskiej
i oryginalne prezenty pod choinkę. Jarmark spotkał się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Dużo radości dostarczył odwiedzającym bogaty program artystyczny.
W trakcie trzech zimowych wieczorów posłuchać można było tradycyjnych kolęd i pastorałek, a także świątecznych utworów w wykonaniu Radzionkowskiego Big Bandu,
zespołu Cider Brass Kirmes Musikanten, chórów „Harfa”, „ACCORD” i „Lutnia”oraz
Ferajny Makuli. Mimo, że zimowa aura nie rozpieszczała, wspólne kolędowanie i gorące napoje rozgrzewały mieszkańców. Jarmark świąteczny, który w naszym mieści odbywa się już po raz trzeci, z roku na rok przyciąga coraz więcej gości przybywających
do Radzionkowa także z sąsiednich miejscowości. Cieszymy się, że wspólnie możemy
przygotować się do przeżywania tych wyjątkowych chwil w roku.
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OgrÓd
BotanicznY
Marek
Wilczek

Powstanie Ogrodu Botanicznego wraz z infrastrukturą miało związek
z budową nowego pasa
startowego na lotnisku
w Pyrzowicach. To środki częściowo pochodzące
z tej inwestycji są źródłem
finansowania i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Ogród istnieje
od 2009 roku i zajmuje obszar 16 hektarów. Jednak największe
inwestycje rozpoczęły się w 2012 roku. Powstało m.in.: dziewięć basenów (zagłębień) z systemem nawadniania, do których
z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”
w Pyrzowicach przeniesiono wybrane fragmenty roślinności
zagrożonej inwestycją. Koszty przenoszenia zbiorowisk roślinnych ponosił inwestor, czyli Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Stanowiły one około 3% wartości całej inwestycji,
czyli budowy nowej drogi startowej. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy
Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem
kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie dobiega końca. Dla przypomnienia, zakres inwestycji obejmował:
1. Budowę i wyposażenie obiektu kubaturowego przeznaczonego na siedzibę Stacji Edukacji Ekologicznej przy
Ogrodzie;
2. Ogrodzenie terenu Ogrodu w Radzionkowie;
3. Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek edukacyjnych na terenie Ogrodu;
4. Realizację czterech kolekcji edukacyjnych wraz z infrastrukturą nawadniającą, oświetleniem i elementami małej
architektury.
Uzupełnieniem inwestycji infrastrukturalnych będą działania
edukacyjno-promocyjne: 2 konferencje, 10 seminariów połączonych z warsztatami, 30 warsztatów połączonych z zajęciami terenowymi.
Wartość całego projektu wyniosła 5.490.009,64 zł, z czego dofinansowanie z UE – 4.468.738,26 zł.
Marek Wilczek
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Dziękuję
za głosy!
Andrzej
Sławik

Wszystkim mieszkańcom Radzionkowa, którzy w tegorocznych
wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos, chcę serdecznie podziękować za zaufanie. Zdobycie ponad 8 tys. głosów
uważam za ogromny sukces – dziękuję! To dla mnie najlepszy
dowód, że chcą Państwo, bym nadal walczył o nasze „małe ojczyzny”. Dołożę wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom
i pokładanym we mnie nadziejom.
W rozpoczynającej się kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego, tak jak w okresie minionych 2,5 lat, będę intensywnie pracować na rzecz naszego miasta. Będę udzielał się na forum lokalnego życia społecznego, by wiedzieć, jakie są Państwa potrzeby
i oczekiwania. Chcę się wsłuchiwać w Wasz głos.
Najbliższe cztery lata będą niezwykle ważne z punktu widzenia
rozwoju regionu, ponieważ w tym okresie zapadać będą najważniejsze decyzje odnośnie wydatkowania funduszy europejskich.
Tak, jak do tej pory, będę zabiegał o to, by środki trafiły także
do Radzionkowa. Będę starał się wypełniać również poszczególne punkty mojego programu wyborczego. Cieszę się, że popierając moją osobę poparli Państwo Ruch Autonomii Śląska – jedyne ugrupowanie, któremu nie zależy na stanowiskach, a służeniu
mieszkańcom regionu. Będziemy czynić, co w naszej mocy,
by nam wszystkim żyło się lepiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali i mnie poparli!
Szczęść Boże
Andrzej Sławik
radny Sejmiku Województwa Śląskiego
z klubu Ruch Autonomii Śląska
www.aslawik.pl

