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— Mija właśnie dziesięć lat od 
kiedy nasza wspólnota samo-
rządowa oddała miasto pod 
opiekę świętego Wojciecha. 
Decyzja ta była podyktowana 
naszą wielowiekową historyczną 
tożsamością, ale i  poczuciem 
odpowiedzialności oraz troską 
o  rozwój miasta po restytucji 
praw miejskich. Jestem głęboko 
przekonany, że był to nie tylko 
jednorazowy gest, ale przede 
wszystkim wierność chrześci-
jańskim wartościom. Dzisiejszy 
dzień to wyjątkowe spotkanie, 
które jest wyrazem naszej jedno-
ści i  poczucia wspólnoty, którą 
prowadzi św. Wojciech. Jego pa-
tronat jest dla Radzionkowa da-
rem szczególnym i wyjątkowym, 
z  którego możemy być dumni. 
Nadamy dziś tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Radzionków 
ks. bp. Eugeniuszowi Juretzko 
OMI, którego osoba w  niezwy-
kły sposób łączy się z  naszym 
patronem. Św. Wojciech kiedyś 
przybył do Radzionkowa na mi-
sje, a kilka wieków później z na-
szego miasta wyjechał ksiądz 
Juretzko, aby głosić ewangelię 
na innym kontynencie — mówił 
burmistrz dr Gabriel Tobor.

120 miesięcy opieki św. Wojciecha
W 1999 roku święty Wojciech, biskup i męczennik został ogłoszony patronem Radzionko-
wa, a jego wizerunek znalazł się w herbie miasta. Z okazji 10. rocznicy tego wydarzenia 
w czwartek, 15 października w Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miasta Radzionków. Uczestniczyli w niej nie tylko radni i władze miasta, ale również przed-
stawiciele władz samorządowych ościennych gmin i powiatów, przedstawiciele kościoła, 
świata kultury, organizacji pozarządowych, gospodarki i biznesu.

Jednym z  głównych punktów 
obchodów było jednogłośne 
przyjęcie uchwały o  nadaniu 
tytułu Honorowego Obywa-
tela Miasta właśnie ks. Euge-

niuszowi Juretzko OMI – Bi-
skupowi diecezji Yokadouma 
w  Kamerunie, urodzonemu 
w 1939 roku w Radzionkowie. 
Specjalnie z  tej okazji biskup 
Juretzko przybył do Radzion-
kowa wraz z  misjonarzami 
Oblatami Maryi Niepokala-
nej. W  swoim krótkim wystą-
pieniu z  niezwykłą skromno-
ścią dziękował za nadane mu 
wyróżnienie.
— Jestem niezmiernie wzruszo-
ny za przyznanie mi dziś hono-
rowego obywatelstwa Radzion-
kowa. Już czterdzieści lat, pod 
opatrznością Bożą, prowadzę 
życie misjonarskie. Początki 
były trudne, ale my, jako mi-
sjonarze, byliśmy szczęśliwi, że 

możemy być na tak odległym 
lądzie w  imieniu kościoła pol-
skiego — mówił biskup.
Ks. Juretzko nie krył swo-
jej dumy z  tego, że uro-
dził się i  wychował właśnie 
w Radzionkowie.
— Jako znak śląskiej tożsamości 
umieściłem młot i kilof w moim 
herbie biskupim. Z  każdym 
dniem mojej pracy w  Kame-
runie, zgadzałem się na wolę 
Bożą i byłem gotowy do służby 
Bogu. Trudno mi dziś znaleźć 
słowa wdzięczności za uhono-
rowanie mnie tym zaszczytnym 
tytułem, uważam to za wyraz 
uznania dla mojej pracy misyj-
nej — dodał.
Podczas uroczystej sesji rad-
ni przyjęli również uchwałę 
o nadaniu flagi i chorągwi dla 
miasta, które w ten sposób sta-
ły się kolejnymi miejskimi insy-
gniami. Radzionków wzbogacił 
się także o własny hejnał, któ-
rego autorem jest uzdolniony 
i ceniony kompozytor Adam 
Wesołowski. Zgromadzeni 
tego dnia w  CK „Karolinka” 
mogli usłyszeć po raz pierwszy 
hejnał w  wykonaniu Klaudiu-
sza Jani.
W ramach obchodów 10. rocz-
nicy nadania miastu patronatu 
św. Wojciecha po raz drugi 
nadane zostały też wyjątkowe 
wyróżnienia „Crux Adalberti”.

Crux Adalberti
po raz drugi

Bp E. Juretzko OMI dziękuje za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta

Prezentacja nowej chorągwi Radzionkowa
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Rozmowa z Przewodniczącym Rady Miasta Radzionków, Bernardem Skibińskim

— Mija właśnie dziesięć 
lat od przyjęcia patronatu 
św. Wojciecha nad Radzion-
kowem. Jak ocenia Pan tę 
dekadę z  punktu widze-
nia funkcjonowania Rady 
Miasta?
— Dokładnie 11 września 
1999 roku ówczesna Rada 
Miasta podjęła uchwa-
łę w  sprawie ogłoszenia 
św. Wojciecha patronem Ra-
dzionkowa i  ustanowiła herb 
miasta. Odzyskując 1 stycz-
nia 1998 roku status miasta, 
rozpoczynaliśmy budowę 
samorządności od nowa. 
Przed radą pierwszej kaden-
cji, oprócz spraw związanych 
z  odbudową zniszczonej in-
frastruktury, stanęło zadanie 
nadania miastu odpowied-
niego charakteru integrują-
cego społeczność lokalną, 
chociażby po to, żebyśmy 
czuli, że jesteśmy związa-
ni z  tym miejscem. Dzisiaj 
to już trzecia kadencja rady, 
która powoli dobiega końca 
i  myślę, że miasto nabiera 
tego charakteru, o  którym 
wspomniałem. Mamy dzisiaj 
piękne forum miejskie, liczne 
place zabaw, nowe boiska, 
piękniejące w  oczach zaple-
cze rekreacyjno – wypoczyn-
kowe na Księżej Górze. My-
ślę, że całości dopełni rynek 
miejski, ale na efekt końcowy 
będziemy musieli poczekać 
jeszcze parę lat. Oczywiście 
łatwo dzisiaj o  tym wszyst-
kim mówić, ale pamiętajmy, 
że proces tworzenia wcale 
nie był taki prosty. To prze-
cież prace komisji, podjęcie 
stosownych uchwał na se-
sjach, określających kierunki 
działania i wreszcie realizacja 
zadań przez organ wykonaw-

czy. A  przy tym wszystkim 
niejednokrotnie przychodzi 
nam się spierać, miewać inne 
zdania, ale i często upolitycz-
niać swoje zachowania. Ale 
pozwoli pani, że o tym nie tu-
taj i nie dzisiaj. Trudno jest mi 
także ocenić całą dekadę, bo 
radnym jestem siódmy rok, 
a  moje uwagi i  propozycje 
są realizowane dopiero w  tej 
kadencji. Ponadto mogłoby 
mi zabraknąć obiektywizmu, 
bo przecież każdy z  nas jest 
z  określonej opcji, toteż po-
przestanę na stwierdzeniu, że 
generalnie nie zmarnowali-
śmy tego czasu.
— A  jak widzi Pan kolejne 
lata?
— Jeśli chodzi o rozwój mia-
sta, to przed nami ciągle 
nowe wyzwania. Wspomnia-
łem już o rynku. Można rzec, 
że rynek to tętniące serce 
miasta, które za każdym ude-
rzeniem nadaje tempa roz-
wojowi. Głęboko wierzę, że 
budowa rynku przyspieszy 
rozwój miasta.
Poważnym wyzwaniem bę-
dzie budowa stadionu miej-
skiego. Dzisiaj musimy upo-
rać się z pozyskaniem terenu 
pod nową lokalizację, bo ta 
wskazana poprzednio nie 
pozwoli na jego realizację 
przez co najmniej kolejnych 
dziesięć lat. Ponadto prace 
projektantów przygotowują-
cych drugi etap obwodnicy 
zachodniej miasta, od ulicy 
Długiej do ulicy Knosały, przy 
której miał być budowany 
stadion, potwierdzają, że ta 
lokalizacja nie jest najlepszą.
Wspomniałem już o  dalszej 
budowie obwodnicy zachod-
niej miasta. Pozwoli to komu-
nikacyjnie odciążyć centrum. 
Dzisiaj tranzytem przez Ra-
dzionków przejeżdża wie-
lu użytkowników z  miast 
ościennych.
To największe inwestycje, 
które moim zdaniem powin-
niśmy zrealizować. Potrzeba 
na nie kilkadziesiąt milio-
nów złotych, o  które trudno 
w  jednym budżecie, ale my-
ślę, że etapowanie tych prac, 

pozwoli na ich realizację.
— Z  okazji jubileuszu 
dziesięcioletniej opieki 
św. Wojciecha nad miastem, 
15  października odbyła się 
uroczysta sesja Rady Mia-
sta. Proszę powiedzieć, jak 
przebiegały przygotowania 
do niej?
— Pomysł tej sesji zrodził się 
z początkiem roku. Wytyczy-
liśmy sobie cele i  uzgodnili-
śmy z  burmistrzem wstępny 
harmonogram. W  zasadzie, 
poza „drugim rozdaniem” 
Nagrody Honorowej „Crux 
Adalberti”, wstępny program 
nie odbiegał od ostateczne-
go. Cała oprawa techniczna, 
przygotowanie okolicznościo-
wych uchwał, przygotowanie 
insygniów – to wszystko re-
alizował organ wykonawczy. 
Mnie pozostaje podziękować 
wszystkim pracownikom sa-
morządu, którzy dołożyli sta-
rań, aby wzbogacić ten uro-
czysty charakter sesji.
— Podczas sesji przyję-
to uchwałę o  nadaniu po 
raz drugi tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta. 
W  2006  roku otrzymał ją 
prof. dr hab. Karol Musioł, 
a  teraz ks. bp Eugeniusz 
Juretzko OMI. Tego dnia 
wręczane były również po 
raz drugi Nagrody Honoro-
we „Crux Adalberti”. Czym 
kierowała się Rada Miasta 
przyznając w  tym roku te 
wyróżnienia?
— Ustawodawca w  usta-
wie o  samorządzie gmin-
nym przyznał radzie miasta 
wyłączną kompetencję do 
nadawania honorowego oby-
watelstwa gminy. Ten tytuł to 
wyróżnienie, jakim obdarza 
się osoby wybitne i szanowa-
ne w uznaniu ich zasług. Obo-
je nasi Honorowi Obywatele, 
to osoby o  niepodważalnym 
autorytecie moralnym, po-
zostawiające po sobie trwa-
ły ślad w  historii – jeden na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
drugi na misji w  Kamerunie. 
Ponadto ich rodzinne korze-
nie wywodzą się z  tej ziemi. 
Można więc rzec, że tym sa-

mym są naszymi ambasado-
rami. Takich pereł trzeba nam 
więcej, musimy je tylko wyło-
wić i uhonorować.
Na miesiąc przed uroczystą 
sesją, postanowiliśmy wzbo-
gacić ją o  „drugie rozdanie” 
Nagrody Honorowej „Crux 
Adalberti”. Przy takich uro-
czystych okazjach trzeba pa-
miętać o  ludziach służących 
miastu w  sposób szczególny, 
czy to poprzez ofiarną dzia-
łalność publiczną, czy przez 
sumienne wykonywanie obo-
wiązków, czy też promocję 
miasta. Stąd też te sześć na-
gród, w  tym jedna pośmiert-
na dla Pani Marty Wichary.
— Po sesji Radzionków 
wzbogacił się o  własny hej-
nał i  dwa nowe miejskie 
insygnia, czyli flagę i chorą-
giew. Skąd taki pomysł?
— Insygnia władzy są czymś 
naturalnym w  wielu mia-
stach świata. Nas tej tradycji 
pozbawili najpierw zaborcy, 
później sąsiedzi zza wschod-
niej granicy, zakorzeniając na 
długie lata idee socjalizmu. 
Najwyższy czas, aby te ele-
menty wróciły do polskich 
miast. Zresztą ten trend ob-
serwujemy już od jakiegoś 
czasu i  nie jesteśmy tutaj 
żadnym wyjątkiem. Ustawa 
o  samorządzie terytorialnym 
i  o  odznakach i  mundurach 
zezwalają jednostkom sa-
morządu lokalnego na po-
siadanie pełnego kompletu 
insygniów. Oczywiście moż-
na zadać pytanie – po co to 
miastu? Dla osób utożsamia-
jących się ze społecznością 
lokalną to coś naturalnego 
i  bardzo ważnego. To sym-
bole integrujące społeczność 
potwierdzające przywiązanie 
i lokalny patriotyzm. Ponadto 
to wyróżnik gminy, jej identy-
fikacja. Te symbole edukują, 
informują, ułatwiają rozpo-
znawanie osób i  instytucji, 
służą w promocji miasta. My-
ślę, że nieprzekonanym to 
powinno wystarczyć.

Rozmawiała:
Anna Bursig

Nasza mała ojczyzna
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Czym jest siedlisko za-
stępcze, jakie zadania 
pełni i na czym polega 

specyfika muraw napiasko-
wych, można było dowiedzieć 
się w  trakcie seminarium po-
święconego zagadnieniom 
związanym z florą i fauną cie-
płolubnych muraw napiasko-
wych. Spotkanie, które odbyło 
się 30 września w  Centrum 
Kultury „Karolinka”, zorgani-
zowane zostało w  ramach re-
alizowanego projektu „Budo-
wa niezbędnej infrastruktury 
dla utworzenia zastępczego 
siedliska priorytetowego cie-
płolubnych muraw napiasko-
wych na terenie Księżej Góry 
w Radzionkowie”. 
— Tworzenie siedlisk zastęp-
czych jest jednym z  elemen-
tów realizowanych przez Ślą-
ski Ogród Botaniczny. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że miasto 
Radzionków zwróciło się do 
nas z pytaniem, czy nie chcie-
libyśmy wziąć udziału w  pro-
jekcie, którego efektem było-
by zaadoptowanie pewnego 
fragmentu Księżej Góry chro-
niącego przyrodę w  postaci 
utworzenia siedliska zastępcze-
go. Razem z władzami  miasta 
podjęliśmy próbę uzyskania 
dofinansowania z  Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Pro-

Naukowo o siedlisku zastępczym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WSL 2007 – 2013 Priorytet V. Środowisko, Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze.

jekt, który realizujemy razem 
z  Radzionkowem, może wy-
dawać się mało spektakularny, 
lecz jest on niezwykle cenny. 
Tak naprawdę najtrudniej jest 
chronić te tereny przyrody, któ-
re spektakularne nie są. Dużo 
łatwiej jest objąć ochroną coś 
pięknego, niż mało efektow-
nego i  rzadkiego — mówił 
podczas swojego wystąpienia 
dr  Paweł Kojs, dyrektor Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego.
W  trakcie konferencji uczest-
nicy mogli zapoznać się też 
z założeniami projektu siedliska 
zastępczego dla ciepłolubnych 
muraw napiaskowych, które 
przedstawił mgr Maciej Krzy-
żowski ze Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego. Z  kolei dr  Jan 
Duda wygłosił referat zatytuło-
wany „Flora ciepłolubnych mu-
raw napiaskowych”, zapoznając 
słuchaczy z  roślinnością, którą 
można spotkać na tego typu 
siedliskach, a dr Arkadiusz No-
wak z  Uniwersytetu Opolskie-
go scharakteryzował specyfikę 
muraw napiaskowych Śląska. 

Przypomnijmy, że głównym 
celem projektu utworzenia 
zastępczego siedliska w  połu-
dniowej części Księżej Góry na 
wyrobisku wapienia triasowe-
go jest ochrona i  zachowanie 
bioróżnorodności biologicznej 
regionu. W  tym celu przebu-
dowane zostanie wyrobisko 

o powierzchni ok. 2 ha i głębo-
kości do 14 m. Projekt współ-
finansowany jest z  Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 5.5. Dzie-
dzictwo przyrodnicze. Umowa 
o dofinansowanie realizacji zo-
stała podpisana w sierpniu. 

(ŁK)

Dr Maja Głowacka (SOB) w trakcie wykładu

Szanowni Nauczyciele!
Z okazji

 Dnia Edukacji Narodowej 

życzę Państwu 

wielu sukcesów 
w nauczaniu 

i wychowaniu młodzieży, 
satysfakcji z wykonywanej 

pracy i wytrwałości 
w codziennych 

działaniach 
dydaktycznych 

Życzę również, 
by trudowi wkładanemu 
w edukację towarzyszyło 

zaufanie i szacunek 
uczniów

dr Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Kolejnym z  punktów uroczy-
stej sesji było podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy wła-
dzami Radzionkowa i  zaprzy-
jaźnionego miasta Serock, 
które w  swoim herbie ma 
także postać św.  Wojciecha.  
Celem porozumienia podpisa-
nego przez dr. Gabriela Tobora 
i burmistrza Serocka Sylwestra 

Sokolnickiego, będzie zapew-
nienie warunków do podjęcia 
współpracy kulturalnej, sporto-
wej i  gospodarczej, opartej na 
zasadach wzajemnych korzyści. 
Ważne będą również kontakty 
na szczeblu samorządowym, 
takie jak wymiana informacji 
i doświadczeń w funkcjonowa-
niu i zarządzaniu miastem.

Tego dnia na mównicy poja-
wiło się wielu znakomitych 
gości. Dla wszystkich  przyby-
łych tego dnia do CK „Karo-
linka” czekała jeszcze strawa 
duchowa w  postaci koncertu 
kwintetu dętego, który po raz 
pierwszy publicznie wykonał 
„Suitę hejnałową” opartą na 
motywach radzionkowskiego 
hejnału. Później na terenie, 
gdzie w przyszłości powstanie 
rynek, symbolicznie wkopa-
ny został dąb – nazwany od 
legendarnego założyciela Ra-
dzionkowa i brata św. Wojcie-
cha – Radzymem. 
Sesja zakończyła się nietypo-
wo i  bardzo uroczyście: wy-
puszczeniem w  niebo, przy 
dźwiękach hejnału, 120 lam-
pionów symbolizujących 120 
miesięcy opieki św. Wojciecha 
nad miastem.

(ab)

120 miesięcy opieki św. Wojciecha
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30 września swoje 102. urodziny obchodził najstarszy mieszka-
niec Radzionkowa pan Piotr Bomba. Z tej okazji kierowniczka 

Urzędu Stanu Cywilnego Gabriela Mol odwiedziła dostojnego jubila-
ta w jego mieszkaniu, wręczając dyplom z życzeniami od burmistrza 
dr. Gabriela Tobora, bukiet kwiatów oraz kosz z upominkami. Piotr 
Bomba urodził się 30 września 1907 roku w Tarnowie. Jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej pracował jako nauczyciel w  szkole 
w Bobrownikach Śląskich, a tuż po wojnie był pierwszym dyrektorem 
Szkoły Podstawowej na Bobrku.
Z okazji urodzin życzymy jubilatowi wszystkiego najlepszego i dużo 
zdrowia.

Najstarszy mieszkaniec

Podczas wrześniowej sesji RM podjęto uchwałę w sprawie nadania 
Nagrody Honorowej „Crux Adalberti” dla wyróżnienia zasług oraz 
w uznaniu dla osób działających na rzecz Radzionkowa. Przypomnij-
my, że nagrody te wręczono po raz pierwszy podczas uroczystej 
sesji związanej z obchodami 10. rocznicy restytucji prac miejskich 
Radzionkowa, w styczniu 2008 roku.

W tym roku Rada Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii 
Kapituły Nagrody Honorowej postanowiła, że Nagrodę 
Honorową „Crux Adalberti” pierwszego stopnia otrzyma-

ją: Marta Wichary (nagroda pośmiertna), ks. bp Eugeniusz Juretzko 
OMI oraz Roman Gwóźdź. Z  kolei Jerzy Hajda i  Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowe-
go w Radzionkowie zostali uhonorowani odznaczeniami drugiego 
stopnia. Natomiast „Crux Adalberti” trzeciego stopnia otrzymał Jan 
Wieczorek.
Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 
15 października (relacja z tego wydarzenia znajduje się w tym nu-
merze „Kuriera Radzionkowskiego”). Poniżej przedstawiamy krótkie 
sylwetki nagrodzonych.
MARTA WICHARY urodziła się 28 lipca 1940 roku, zmarła 15 czerw-
ca 2009 roku. Gdy Radzionków odzyskał prawa miejskie, Marta Wi-
chary przez cztery lata pełniła obowiązki skarbnika miasta (1998 – 
2002). W październiku 2002 roku odeszła na zasłużoną emeryturę.
Ks. bp EUGENIUSZ JURETZKO OMI urodził się 25 grudnia 1939 
roku w Rojcy. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1964 roku. 
Pięć lat później podjął pracę ewangelizacyjną w Kamerunie. Święce-
nia na biskupa diecezji Yokadouma przyjął w 1991 roku.
ROMAN GWÓŹDŹ urodził się 24 lutego 1922 roku w  Radzion-
kowie. Dzięki jego inicjatywie i  zaangażowaniu, w  Radzionkowie 
powstał oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych. Jest równocześnie ostatnim żyjącym w  Radzionkowie 
uczestnikiem wojny obronnej Polski w 1939 roku.
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I  INWALIDÓW – 
ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W RADZIONKOWIE oraz 
jego założyciel i prezes JERZY HAJDA otrzymali Nagrody Honoro-
we „Crux Adalberti” drugiego stopnia. Jerzy Hajda urodził się 7 mar-
ca 1938 roku w  Radzionkowie. Kierowany przez niego Oddział 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów jest najlicz-
niejszą radzionkowską organizacją pozarządową skupiającą ponad 
500 członków. Cyklicznie organizuje obchody Międzynarodowego 
Dnia Inwalidy, spotkania Opłatkowe i Dni Seniora.
JAN WIECZOREK urodził się 5 lipca 1942 roku w Sączowie. Przy-
czynił się do nazwania jednego z wodowanych statków nazwą „Ra-
dzionków”, był też jednym z członków pierwszej załogi. Po zezło-
mowaniu statku i restytucji praw miejskich, ponownie zabiega, by 
nazwa Radzionków powróciła na morza i oceany. W 2009 roku był 
współorganizatorem obchodów Dnia Morza w Radzionkowie.

Opr. (ab)

Crux Adalberti
po raz drugi

Zakończyła się akcja promocyjna „Dukata Lokalnego” o no-
minałach 4 i 90 Cidrów, wydanego z okazji 90 – lecia Klubu 
Sportowego „Ruch” Radzionków. Obecnie trwa akcja pro-

mocyjna „Dukata Lokalnego” o nominale 4 Floreny Tarnogórskie 
wydanego przez Starostwo Powiatowe w  Tarnowskich Górach 
z  okazji upamiętnienia X – lecia Restytucji Powiatu Tarnogór-
skiego. Moneta została wybita w  Mennicy Polskiej w  nakładzie 
40 000 sztuk wg projektu Tomasza Kipki. 

Pamiątkowe monety

A jednak warto
Sukcesem kończy się realizacja przez OPS drugiego etapu 

projektu AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Ra-
dzionków. Wszyscy uczestnicy przeszli ścieżkę reintegracji 

społecznej. Obecnie część uczestników ukończyła szkolenia za-
wodowe, a część kontynuuje szkolenia. Dzięki  wsparciu  finanso-
wemu z Unii Europejskiej, stworzona została możliwość  zastoso-
wania instrumentów aktywnej integracji  wobec klientów Ośrodka, 
które do tej pory nie były dostępne.

Koordynator projektu
Ewa Reimann

Na koniec października przewidziane jest zakończenie robót 
związanych z budową boisk przy Zespole Szkół Podstawo-

wo – Gimnazjalnych w Rojcy (budynki zostaną oddane pod koniec 
listopada). Przypomnijmy, że boiska powstaną w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”, zakładającego budowę ogólnodostęp-
nych i bezpłatnych boisk sportowych w każdej gminie na terenie 
naszego kraju. Projekty realizowane są głównie z myślą o dzieciach 
i młodzieży, by mogły uprawiać sport w bezpiecznych warunkach.
Koszt budowy radzionkowskiego kompleksu wyniósł około 
996  tys. zł, z czego po 333 tys. zł pochodzi z budżetów Skarbu 
Państwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Po-
zostałą część kwoty wygospodarowała gmina Radzionków ze środ-
ków własnych.
W  Radzionkowie w  ramach programu Orlik zostało wybudowa-
ne jedno boisko ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną i  jedno 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Boiska będą 
oświetlone, co zapewni korzystanie z nich po zmierzchu. W  ra-
mach Orlika przy ZSPG w Rojcy będzie działać również okazały 
plac zabaw. A pod koniec listopada ma zostać ukończona budowa 
budynku z zapleczem sanitarno – szatniowym, którego koszt wy-
niesie 274 499, 60 zł.

(ab)

Orlik na ukończeniu
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotka-
nie autorskie z Agnieszką Frączek – autorką wier-
szy i opowiadań dla dzieci. Na spotkaniu pojawili 

się uczniowie II i III klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Radzionkowie. 
Swoją przygodę z  literaturą dziecięcą rozpoczęła 
w 2002  roku, pisząc opowiadanie o  stawianiu pierwszych 
kroków swojej córki Weroniki. Zadebiutowała rok później 
tomikiem wierszyków dla dzieci pt. „Co ja plotę?”.  
W  swoich utworach bawi się językiem, stosując dużo ję-
zykowych gier i zabaw. Autorka napisała do tej pory m.in. 
„Trzeszczyki, czyli trzeszczące wierszyki”, „Berek literek, 
czyli psoty od A do Z”, „Kelner Kornel i  inne wiersze nie-
sforne” oraz „Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą 
dzieci”.

Spotkanie z autorką bajek

W  Rojcy 25 września poświęcony został krzyż, 
znajdujący się przy ul. Wopistów. Krzyż po-
wstał z  inicjatywy mieszkańców i  jest obec-

nie najmłodszym obiektem architektury sakralnej w  na-
szym mieście. Poświęcenia dokonali: proboszcz parafii 
pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – ksiądz 
Eugeniusz Krawczyk oraz były proboszcz parafii ks. Wik-
tor Sopora. Fundatorami krzyża są Gabriela i  Andrzej 
Sławikowie.

Poświęcenie krzyża 

Podczas wrześniowej 
sesji Rady Miasta rad-
ni przyjęli uchwałę 

w  sprawie Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gmi-
ny Radzionków na lata 2010 
– 2013. Dokument zawiera 
wykaz działań i  zamierzeń 
miasta w  zakresie inwesty-
cji, jakie zostaną przeprowa-
dzone w  najbliższych latach 
w naszym mieście.
— Dzięki przygotowaniu 
Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, możemy planować 
i przygotować wykonanie po-
szczególnych inwestycji z  du-
żym wyprzedzeniem. Plan 
dostosowany jest do możli-
wości budżetowych miasta 
i  uwzględnia również ze-
wnętrzne źródła finansowa-
nia. Podlega on corocznej 
aktualizacji, dzięki czemu 
możliwe jest zachowanie cią-
głości w  realizacji kolejnych 
przedsięwzięć — wyjaśnia 
Marcin Szczygieł, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Miej-
skiej i Inwestycji.

Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny jest kontynuacją planów 
gminy z  lat ubiegłych. Wśród 
wszystkich inwestycji zapisa-
nych w  przyjętym dokumen-
cie warto wspomnieć o  tych 
najważniejszych z punktu wi-
dzenia wszystkich mieszkań-
ców Radzionkowa, takich jak: 
budowa stadionu piłkarskiego, 
kompleksowa termomoderni-
zacja szkół i  przedszkoli, bu-
dowa kolejnego odcinka za-
chodniej obwodnicy miasta, 
dalsza rewaloryzacja „Księżej 
Góry”, rewitalizacja Szarlej-
ki, czy też przeprowadzenie 
wstępnych i  projektowych 
prac związanych z  budową 
rynku.
Oprócz zadań kierowanych 
do całej gminnej społeczno-
ści, są też takie, które doty-
czą konkretnego fragmentu 
miasta. Przykładem takiej 
inwestycji jest kompleksowa 
przebudowa dziewięciu ulic 
na zachód od ulicy Marii Dą-
browskiej, na tzw. „górce”.

(ŁK)

Mamy Wieloletni
Plan Inwestycyjny

Nagrodzono najlepszych 

Z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, 14 paździer-
nika w  Centrum Kultury 

„Karolinka” odbyła się uroczysta 
gala, podczas której wręczono 
nagrody Burmistrza Radzionko-
wa dla najlepszych nauczycieli 
i najzdolniejszych uczniów. 
Wśród nauczycieli nagrodzo-
nych za osiągnięcia dydaktycz-
no – wychowawcze, znaleź-
li się: Ilona Tomczyk, Beata 
Janta, Grażyna Domańska, We-
ronika Sitarz i Celina Napieraj. 
Natomiast za wybitne osiągnię-
cia w  dziedzinie nauki, kultury 
i  sportu burmistrz dr Gabriel 

Tobor wręczył nagrody absol-
wentom szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i  ponadgimna-
zjalnych. I tak nagrody I stopnia 
Burmistrza Miasta Radzionków 
otrzymali: Magdalena Glanc, 
Paweł Łęczycki i  Ewa Tobór. 
Natomiast nagrody II stopnia 
odebrali: Jacek Bula, Piotr Gret-
szel, Agnieszka Łęczycka, Mi-
chał Nitszke i Dominika Pauly, 
a  nagrody III stopnia Szymon 
Cziba, Weronika Kamińska, 
Karolina Madejska, Karolina 
Molik, Aleksandra Szołtysik.

(ŁK)
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W  wyniku rozstrzy-
gniętego przetar-
gu został wyło-

niony wykonawca budowy 
sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ulicy 
Knosały. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło Przedsiębior-
stwo Usługowo – Produkcyj-
no – Handlowe „Budowlani” 
Sp. z o. o. z  siedzibą w By-
tomiu. W środę, 7 paździer-
nika burmistrz dr Gabriel 
Tobor podpisał umowę 
z  wykonawcą inwestycji, 
czyli prezesem Marianem 
Siemieńcem i jego zastępcą 
Andrzejem Adamskim (na 
zdjęciu).
Budowa obiektu ma zostać 
ukończona z dniem 31 sierp-
nia 2010 roku, a koszt tego za-
dania wyniesie 4,514 mln zł.
— Sala będzie funkcjono-
wała jako odrębny obiekt, 
będzie można do niej wcho-
dzić zarówno ze szkoły, jak 
i  z  zewnątrz. W  ramach za-
dania powstanie pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna 
z areną do gry o wymiarach 

27 na 46 metrów umożliwia-
jącą grę w piłkę ręczną i pił-
kę nożną halową, siatkówkę 
i  koszykówkę. W  poprzek 
sali wydzielone zostaną trzy 
boiska do gry w  piłkę siat-
kową i koszykówkę. W razie 
konieczności, będzie istnia-
ła możliwość wydzielenia 
tych boisk ruchomymi ko-
tarami — mówi Krzysztof 
Kula, zastępca burmistrza 
Radzionkowa.
Sala posiadać będzie także 
trybuny na około 200 miejsc 
oraz pełne, dwupiętrowe 
zaplecze sanitarno – gospo-
darcze (szatnie, prysznice, 
toalety, kotłownię), po-
mieszczenia dla nauczycieli 
w-f i  salkę konferencyjną. 
Ponadto obiekt będzie do-
stosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
Sala będzie dostępna dla 
uczniów szkoły Podstawo-
wej nr 1, a także Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

(ab)

Coraz bliżej
sali gimnastycznej

„Studium komunikacyjne dla gminy Radzionków” to nazwa 
dokumentu przygotowanego przez naukowców z Katedry 
Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno 
– Przyrodniczego w Bydgoszczy na zlecenie władz Ra-
dzionkowa. Powstał on pod kierunkiem profesora Tomasza 
Szczuraszka. Studium zawiera najważniejsze założenia 
dotyczące rozwoju dróg lokalnych w naszym mieście na naj-
bliższe 20 lat. Ocenia także obecną sytuację komunikacyjną 
Radzionkowa.

Jak się okazuje, naukowcy przygotowali na lata 2010 – 2019 
długą listę inwestycji, liczącą kilkadziesiąt pozycji. Zwracają 
oni uwagę na konieczność modernizacji i przebudowy cią-
gów komunikacyjnych, budowy nowych miejsc parkingo-
wych i nowych ulic. Poszczególne prace związane z przy-
gotowaniem nowych rozwiązań komunikacyjnych rozłożone 
zostały na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje inwestycje 
na lata 2010 – 2014 (m.in. budowa zachodniej obwodnicy 
miasta od ul. Długiej do ul. Knosały i połączenie ul. Sadowej 
z obwodnicą zachodnią), drugi obejmuje okres 2015 – 2018 
(m.in. budowa zachodniej obwodnicy miasta od ul. Knosały 
do drogi nr 911, przebudowa wiaduktu przy ul. Szybowej), 
a trzeci etap dotyczy lat 2019 – 2029. Łączną kwotę wszyst-
kich zakładanych prac szacuje się na 114 milionów złotych. 
Fundusze pochodzić mają z budżetu samorządu, funduszy 
Unii Europejskiej i  instytucji będących właścicielami po-
szczególnych dróg, a nienależących do gminy Radzionków. 
Jeśli wszystkie zakładane inwestycje zostaną przeprowadzo-
ne, to – zdaniem naukowców – pozwoli to uniknąć parali-
żu komunikacyjnego i przyczyni się do usprawnienia ruchu 
w naszym mieście. 

(ŁK)

Plan rozwoju
dróg lokalnych

Drugiego października dokonano odbioru końcowe-
go dla przebudowy ulic Kruczkowskiego i Rowowej. 
Przypomnijmy, że prace polegające na wykonaniu 

nowej podbudowy i  nawierzchni obu dróg rozpoczęły się 
w  kwietniu br. Wcześniej wykonano niezbędną wymia-
nę sieci wodno – kanalizacyjnej. Koszt inwestycji wyniósł 
258 859,60 zł, a pieniądze pochodziły z budżetu gminy.

(ab)

Ulice jak nowe

W dniach 22 października oraz 5 i 19 listopada w Ra-
dzionkowie zostanie przeprowadzona jesienna ak-
cja wywozu liści z terenu posesji. W związku z tym 

prosimy mieszkańców o wystawienie worków z liśćmi przed 
posesję w godzinach rannych w dniu wywozu.

Jesienny wywóz liści
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Odtwarzają regularny 
oddział wojska z  lat 
1390 – 1430 i  posłu-

gują się nazewnictwem pocho-
dzącym z  języka niemieckiego. 
I chociaż dawno już minęły cza-
sy średniowiecznych rycerzy, 
postanowili kultywować etos 
rycerza i  z  ogromnym poświę-
ceniem angażują się w  swoje 
hobby.
Założycielami bractwa są Marek 
Pietryga i  Dawid Pięta, którzy 
obecnie uczą się w klasie matu-
ralnej Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Śląskich 
w Radzionkowie. W skład brac-
twa wchodzą jeszcze: Adrian 
Pięta, Krzysztof Pięta, Artur 
Pyrek, Grzegorz Gierula i  Ra-
fał Piontek. Chłopcy pochodzą 
z Radzionkowa i Rojcy.
Na pytanie, skąd wzięły się ich 
zainteresowania, odpowiadają:

— Na początku interesowali-
śmy się grami komputerowymi 
i  książkami fantasy. Później po-
stanowiliśmy odtwarzać czasy 
historyczne, jednak na początku 
nie działaliśmy zgodnie z historią. 
Zabawa w  rycerzy przeobra-
ziła się w  formowanie regular-
nej kompanii — mówi Marek 
Pietryga.
— Uznaliśmy, że najłatwiej bę-
dzie nam na początek odtwa-
rzać okres okołogrunwaldzki, na 
który ukierunkowanych jest wie-
le bractw rycerskich w  Polsce. 
Niektóre rzeczy podpatrzyliśmy 
z Bractwa Chorągwi Ziemi Gór-
nośląskiej, które pomogło nam 
utworzyć naszą kompanię. I  tak 
zaczęliśmy ręcznie wykonywać 
akcesoria i stroje rycerskie — do-
daje Dawid Pięta.
Jednak chłopcy nie chcą, aby 
nazywać ich rycerzami, ponie-

waż odtwarzają piechotę, a nie 
rycerstwo. Można więc określać 
ich mianem żołnierzy, wojowni-
ków czy piechurów. Członkowie 
Wolnej Kompanii Radzionków 
trenują musztrę i szermierkę na 
polach pod Księżą Górą, zacho-
wując przy tym reguły rycerskiej 
kultury. Zimą ćwiczą w sali gim-
nastycznej radzionkowskiego 
liceum.
— Na razie bractwo ukierun-
kowane jest tylko na stronę bo-
jową, ponieważ nie posiadamy 
w  naszym składzie dziewcząt, 
które mogłyby zająć się szyciem 
strojów i  gotowaniem. Dlatego 
apelujemy w  tym miejscu do 
dziewcząt, które chciałyby wstą-
pić w  poczet naszego bractwa, 
aby kontaktowały się z  nami 
poprzez forum internetowe — 
mówi Dawid Pięta.
A  forum bractwa znajduje się 
na stronie www.wkradzionkow.
fora.pl. Można tam przeczytać 
regulamin Wolnej Kompanii 
Radzionków i nawiązać kontakt 
z jego członkami.
— Staramy się od czasu do 
czasu wyjeżdżać na zloty rycer-
skie, zabieramy wtedy ze sobą 
cały sprzęt. W  przyszłym roku 
chcielibyśmy uczestniczyć w ob-
chodach 600. rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem. I  oczywiście 
w dalszym ciągu będziemy kom-
pletować sprzęt i  uczyć się no-
wych rzeczy — dodaje Marek 
Pietryga.

(ab)

Niecodzienne hobby
O ciekawej odskoczni od rzeczywistości może mówić siedmiu chłopców z Radzionkowa.
W 2006 roku założyli Bractwo Rycerskie zwane Wolną Kompanią Radzionków. Stowarzyszenie Wzajem-

nej Pomocy „Bona Fides” 
wyróżniło w  ostatnim 

czasie radzionkowski Biuletyn 
Informacji Publicznej za speł-
nienie wysokich standardów 
udostępniania informacji pu-
blicznych. Według ekspertów 
współpracujących ze stowa-
rzyszeniem, BIP Urzędu Mia-
sta w  Radzionkowie spełnia 
wszystkie wymogi prawa i za-
wiera wiele dodatkowych in-
formacji publicznych, ważnych 
z  punktu widzenia mieszkań-
ców. W uzasadnieniu podkre-
ślano również, że radzionkow-
ski BIP jest bardzo przejrzysty, 
łatwy w obsłudze dla użytkow-
ników i może być wzorem dla 
innych instytucji i  urzędów 
z  całej Polski, zobowiązanych 
do ich prowadzenia. 
Warto wiedzieć, że katowickie 
Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy „Bona Fides” jest or-
ganizacją pozarządową, której 
głównym zadaniem jest rozwój 
społeczeństwa obywatelskie-
go i podnoszenie jakości życia 
publicznego w Polsce. W swo-
jej działalności zajmuje się też 
ochroną wolności i praw czło-
wieka oraz swobód obywatel-
skich, dba o  coraz lepszy do-
stęp do informacji publicznej, 
stara się kontrolować wydatki 
publiczne i przeciwdziałać ko-
rupcji w  instytucjach publicz-
nych. Założone cele statuto-
we stowarzyszenie realizuje 
prowadząc m.in. monitoring 
wszystkich 167 urzędów gmin 
w województwie śląskim oraz 
udzielając pomocy prawnej 
i obywatelskiej lokalnym orga-
nizacjom pozarządowym.

(ŁK)

Wzorowy BIP

Radzionków
w obiektywie

Znamy już zwycięzców 
VI edycji konkursu „Ra-
dzionków w  kadrze za-

trzymany”. Jury 25 września 
spośród ponad 100 prac wyło-
niło najlepsze prace. Szczegó-
łową relację z  rozstrzygnięcia 
konkursu wraz ze zdjęciami za-
mieścimy w następnym nume-
rze Kuriera Radzionkowskiego. 

Koncert z okazji Święta Niepodległości

9 listopada w Centrum Kultury "Karolin-
ka" o godz. 18.00 odbędzie się koncert 
poświęcony rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.
Piosenki podczas koncertu zatytułowanego 
„Z PRL do Polski” wykona Jan Pietrzak.
Darmowe wejściówki będą do odbioru 

w Impresariacie Centrum Kultury "Karolinka" 
od 2 listopada.
11 listopada zapraszamy serdecznie do wzię-
cia udziału w uroczystości składania wiąza-
nek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na 
Forum Miejskim w Radzionkowie.
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7 listopada 2009, sobota, godz. 16.00

PRAWDZIWA HISTORIA KOTA W BUTACH

„Prawdziwa historia kota w butach” to pełna 
humoru uwspółcześniona adaptacja słynnej 
bajki Charles’a Perrault. Jest to jedna z naj-
droższych animowanych produkcji tego roku. 
Młody młynarz dostaje w spadku dziwne-
go kota, który nie dość, że mówi, to jeszcze 
chodzi w butach, posiadających magiczną 
moc. Przy pomocy różnych sztuczek i z nie-
odłącznym humorem, kot pomoże swojemu 
nowemu panu zdobyć serce pięknej królewny, 
której największą życiową pasją jest taniec. Nie 
obejdzie się przy tym bez zasadzek, które na 
dzielną parę zastawiają różne typy spod ciem-
nej gwiazdy…

reżyseria: Jerome Deschamps, Pascal Herold, 
Macha Makeieff 
scenariusz: Jerome Deschamps, Pascal Herold
głos w wersji polskiej: 
Cezary Pazura jako Szambelan 
Borys Szyc jako Kot w Butach 
Piotr Fronczewski jako Ogr 
Rafał Bryndal jako Błazen 
Maryla Rodowicz jako Królowa 
Tomasz Karolak jako Małpa 
Maria Peszek jako Królewna 
Marian Opania jako Kucharz 
Mariusz Benoit jako Charles Perrault
czas trwania: 71 min.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie 
lub w kasie na godzinę przed seansem.

7 listopada 2009, sobota, godz. 18.00

MIŁOŚĆ NA WYBIEGU

Julka (Karolina Gorczyca) mieszka w  małej 
nadbałtyckiej miejscowości. Marzy o studiach 
artystycznych w wielkim mieście. Niestety, za-
wód miłosny sprawia, że oblewa egzamin, ale 
przyrzeka sobie, że nie wróci w rodzinne stro-
ny, tylko spróbuje jakoś sobie poradzić w War-
szawie. Przypadkowe spotkanie w salonie fry-
zjerskim owocuje ofertą pracy – Julka dostaje 
propozycję dołączenia do zespołu modelek 
prestiżowej warszawskiej agencji. W  ten spo-
sób dziewczyna wkracza w wielki świat mody, 
który nie zawsze jest tak piękny i idealny, jak na 
zdjęciach w kolorowych magazynach.

reżyseria: Krzysztof Lang
scenariusz: Anita Nawrocka, Paweł Trześniowski
zdjęcia: Michał Englert
obsada:
Marcin Dorociński – Kacper 
Urszula Grabowska – Marlena 
Karolina Gorczyca – Julia 
Sonia Bohosiewicz – Asystentka Marleny 
Tomasz Karolak – Prezes firmy zamawiającej 
sesję zdjęciową w Turcji 
Anna Guzik– Szefowa konkurencyjnej agencji 
modelek 
Izabela Kuna – Przyjaciółka Marleny 
Barbara Brylska – Przyjaciółka Julii
czas trwania: 93 min.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie 
lub w kasie na godzinę przed seansem.

„Listy...”
Katarzyny Groniec

Katarzyna Groniec debiutowała pierw-
szoplanową rolą Anki w  musicalu 
„Metro” (1991), w  1997 zdobyła 

Grand Prix na Przeglądzie Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu.

W  1988 na Festiwalu Młodych Talentów 
w  Poznaniu zdobyła główną nagrodę, na-
stępnie wystąpiła w  musicalu „Metro”, 
gdzie zagrała rolę Anki. Od tego czasu 
kilka lat współpracowała z  teatrem Buf-
fo w  Warszawie, gdzie wystąpiła m.in. 
w  spektaklach: „Do grającej szafy grosik 
wrzuć”, „Brel”, „Grosik 2”, „Obok nas” 
i  „Tyle miłości”. Po rozstaniu z  Teatrem 
Buffo zaczęła występować w  Teatrze Ate-
neum, w którym gra w  spektaklu 3 x Piaf. 
Na początku września 2000 r. ukazała się jej 
debiutancka płyta „Mężczyźni”, której pro-
ducentem był Grzegorz Ciechowski. Jej ko-
lejnym albumem była płyta „Poste restante” 
składająca się z trzech części. Pierwsza część 
zawierała piosenki kabaretowe i  filmowe 
z lat 30. XX wieku, z repertuaru m.in. Édith 
Piaf i Marleny Dietrich. Utwory premierowe 
znajdujące się na części drugiej, to sześć me-
lancholijnych piosenek o miłości. W części 
trzeciej znalazły się trzy utwory Astora Piaz-
zolli w przekładzie Marcina Sosnowskiego 
oraz romans Aleksandra Wertyńskiego ze 
słowami Jonasza Kofty. Motywem przewod-
nim i  inspiracją dla płyty stała się piosenka 
Ewy Demarczyk „Jaki śmieszny jesteś pod 
oknem”, a  dokładnie jej fragment:... „więc 
dróg poznaj sto, aby dojść do mych ust...”
Płyta „Emigrantka” została wydana 
w 2004 r. Znalazły się na niej kompozycje 

Piotra Dziubka z kilkoma tekstami Groniec 
oraz aranżacja piosenki z berlińskiego kaba-
retu Kurta Weila i Bertolda Brechta. Następ-
na płyta to już autorski projekt wraz z Pio-
trem Dziubkiem „Przypadki”. Płyta została 
bardzo dobrze odebrana przez krytyków jak 
i przez słuchaczy, osiągając kilkanaście tysię-
cy sprzedanych nośników. Następnym pro-
mującym singlem był utwór „Poniedziałek”. 
W 2008 Katarzyna Groniec otrzymała Dy-
plom Mistrzowski Nagrody im. Aleksandra 
Bardiniego za wybitne osiągnięcia w piosen-
ce aktorskiej. W tym samym roku ukazał się 
nagrany na żywo dwupłytowy album „Na 
żywo”.
27 marca 2009 r. w Teatrze Capitol odbyła 
się premiera recitalu pt. „Listy Julii” podczas 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocła-
wiu. Na jesieni tego roku wydany został al-
bum pod tym samym tytułem, czyli „Listy 
Julii”. Na album składają się piosenki Elvisa 
Costello z płyty „The Juliet Letters” w pol-
skich tłumaczeniach autorstwa Groniec.

I właśnie z  tym recitalem zawita w dniu 
22 listopada 2009, w  niedzielę do Cen-
trum Kultury „Karolinka”. Początek reci-
talu o godzinie 18.00.
Jest to koncertowa odsłona Cidrowskiej 
Jesieni Kulturalno – Sportowej. Bilety 
w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie. 

90 lat śpiewająco 

Radzionkowski chór mieszany „Har-
fa” obchodzi jubileusz 90-lecia 
działalności. Niemal wiek  propago-

wania sztuki śpiewaczej, niemal wiekowa 
tradycja nieprzerwanego istnienia, niemal 
wiek z muzyką. Kilka pokoleń wychowan-

ków, których miłość do muzyki rozwinę-
ła się właśnie w tym chórze, razem z tym 
chórem. 
Z  okazji jubileuszu chór wydał monogra-
fię, która przeprowadzi czytelnika przez 
te dziewięćdziesiąt, często niełatwych lat 
istnienia i muzykowania. A w dniu 24 paź-
dziernika w  Centrum Kultury „Karolinka” 
chór zaprasza na specjalny, jubileuszowy 
koncert. Uroczystość odbędzie się w  sali 
widowiskowej ośrodka. Początek koncer-
tu przewidziany jest na godzinę 18.00. 
Zespół zaplanował kilka niespodzianek. 
Wszystkich miłośników sztuki śpiewaczej 
zapraszamy. Wstęp na koncert jest wolny.
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19 listopada 2009, czwartek, godz. 19.30

U PANA BOGA ZA MIEDZĄ

Sielanka nigdy nie trwa wiecznie. Nad Kró-
lowym Mostem zbierają się ciemne chmury, 
a dzwon, który dotychczas harmonijnie od-
mierzał czas mieszkańców miasteczka, pew-
nego dnia zabrzmiał fałszywie. Ksiądz patrzy 
w niebo i pyta Najświętszą Panienkę, czy zło 
wyprze dobro i czy zło tylko dobrem można 
zwyciężać…

reżyseria: Jacek Bromski
scenariusz: Jacek Bromski
zdjęcia: Ryszard Lenczewski
obsada: 
Agnieszka Kotlarska – Marina Chmiel 
Grzegorz Heromiński – Amerykanin – Staś 
Niemodko 
Krzysztof Dzierma – Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Zaborski – Komendant 
Mieczysław Fiodorow – Burmistrz 
Katarzyna Śmiechowicz – Ludmiła 
Agata Kryska–Ziętek – Luśka, córka komen-
danta 
Emilian Kamiński – Jerzy Bocian 
Małgorzata Sadowska – Halinka Struzikowa 
Jan Wieczorkowski – Witek
czas trwania: 111 min.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie 
lub w kasie na godzinę przed seansem.

26 listopada 2009
czwartek, godz. 10.00 oraz 17.30

MAGICZNE DRZEWO

Gwałtowna burza powala olbrzymi, stary dąb 
– Magiczne Drzewo. Ludzie tną go na kawałki 
i robią z nich przedmioty codziennego użytku. 
Kiedy trafiają one do sklepów, na całym świecie 
dzieją się niezwykłe rzeczy, ponieważ cząstka 
niezwykłej, magicznej mocy dębu pozostała 
we wszystkim, co zostało z niego zrobione.

reżyseria: Andrzej Maleszka 
scenariusz: Andrzej Maleszka 
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski 
muzyka: Krzesimir Dębski
obsada:
Maja Tomawska – Tosia 
Filip Fabiś – Filip 
Adam Szczegóła – Kuki 
Anna Guzik – Konduktorka 
Andrzej Chyra – Tata 
Agnieszka Grochowska – Mama 
Maciej Wierzbicki – Max
czas trwania: 90 min.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Impresariacie 
lub w kasie na godzinę przed seansem.

Młodzi
Panowie w Karolince

Młoda grupa kabaretowa założona 
w  Rybniku – Kabaret Młodych 
Panów – pojawi się w  Centrum 

Kultury „Karolinka” 15 listopada, w niedzie-
lę. Początek spektaklu o godzinie 18.00.
Premiera pierwszego programu pt. „My 
naprawdę chcemy pracować” odbyła się 
7 października 2004 roku podczas IX Ryb-
nickiej Jesieni Kabaretowej. Patronat nad 
kabaretem sprawuje Fundacja Elektrowni 
Rybnik. Od tego momentu w  życiu gru-
py sporo się działo. Mnóstwo występów, 
konkursów, nagrań dla telewizji. Zdoby-
wał on nagrody na przeglądach PAKA, 
Lidzbarskich Wieczorach Humoru i  Sa-
tyry, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A., Ogólnopolskiej 
Giełdzie Kabretowej PrzeWAŁka. Kabaret 
pojawia się na największych imprezach 
w kraju. Tylko w roku bieżącym były to:

• Sopot Hit Festiwal 2009 
(realizacja TVP2)

• Mazurska Noc Kabaretowa 
(realizacja TVP2)

• Kabareton Opolski – Festiwal Opole 
2009 (realizacja TVP1)

• Gorączka Majowej Nocy 
(realizacja TVP2)

• Kochajmy się mocno
(realizacja TVP2)

• XIV Rybnicka Jesień Kabaretowa 
RYJEK (realizacja POLSAT)

W skład Kabaretu Młodych Panów 
wchodzą:
Mateusz „Banan” Banaszkiewicz
Bartosz Demczuk
Łukasz „Kaczor” Kaczmarczyk
Robert Korólczyk
Piotr Sobik

Propozycja kabaretowa w  ramach Ci-
drowskiej Jesieni Kulturalno – Spor-
towej. Bilety w  cenie 10 zł do nabycia 
w Impresariacie.

Arabeska po raz szósty
VI Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Tańca Nowoczesnego „Arabe-
ska” ruszy 28 listopada 2009, w sobotę. 
Początek o godzinie 9.00. 

Cele, jakie organizatorzy stawiają wyda-
rzeniu, to integracja środowisk tworzą-
cych amatorski ruch taneczny, prezenta-
cja dorobku artystycznego amatorskich 
zespołów tanecznych czy też wymiana 
pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy 
z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami 
tanecznymi. Nie bez znaczenia jest też 
promowanie dziecięcej i  młodzieżowej 

twórczości tanecznej oraz rozwijanie ta-
lentów estradowych.
Festiwal ma charakter konkursu, w  któ-
rym mogą wziąć udział wyłącznie zespoły  
amatorskie prezentujące różne formy ta-
neczne. Wszystkie zespoły biorące udział 
w  imprezie otrzymają wyróżnienia I, II 
lub III stopnia. Warunkiem uczestnictwa 
jest dostarczenie do Impresariatu naszej 
placówki czytelnie wypełnionego zgłosze-
nia, płyty z nagraniem konkursowym oraz 
wpłacenie na konto kosztu uczestnictwa 
(20 zł za każdy zespół) w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 13. XI 2009 r.
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Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców do wzięcia udziału 
w  programie lojalnościowym przygotowanym przez Klub 
Sportowy „Ruch” Radzionków oraz burmistrza miasta 

dr. Gabriela Tobora.
Program ma na celu wspieranie Klubu Sportowego „Ruch” Ra-
dzionków, jako jego partner. Jest także sposobem integracji kibi-
ców klubu, mieszkańców Radzionkowa oraz okolicznych przed-
siębiorców. Dzięki przedsiębiorcom zostanie utworzony specjalny 
system rabatowy dla członków klubu, który obecnie zrzesza grupę 
81 osób. Dzięki programowi klub ma na celu powiększenie grona 
osób utożsamiających się z nim.
Każdy może bezpłatnie wziąć udział w programie. Z przystąpienia 
do programu wynika wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorców, 
jak i klubu. Każdy przedsiębiorca, jako partner programu, zyskuje 
grono stałych i zadowolonych klientów, tworząc jednocześnie swój 
własny system rabatowy oraz budując korzystny wizerunek firmy. 
Każda firma, która przystąpi do programu, otrzyma odpowiednie 
oznaczenia w postaci plakatów oraz naklejek informujących o ak-
ceptowaniu kuponów rabatowych. Wszelkie informacje o firmach 
będą zamieszczone na stronie internetowej oraz w miesięczniku 
CIDERLAND.
Wszystkich przedsiębiorców z Radzionkowa i okolic zapraszamy 
do wzięcia udziału w programie. 
W sprawie przystąpienia do programu prosimy o kontakt: Marcin 
Wąsiak – Dyrektor ds. Marketingu, tel. 504 122 961, e-mail:
marketing@ruchradzionkow.com.

Program lojalnościowy
KS „Ruch” Radzionków

KOMUNIKAT
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Radzionkowie przypomina o obowiązku dokonania 
przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie Radzion-
kowa przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpiecze-
nie jej przed zamarznięciem, a w szczególności o:
• odwodnieniu przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, 

garaży, budynków gospodarczych, basenów, fontann itp.,
• ociepleniu instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzien-

kach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
• zapewnieniu dostępu do armatury usytuowanej na terenach pry-

watnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),
• oczyszczaniu zasuw, hydrantów i  włazów kanalizacyjnych usy-

tuowanych w pasie drogowym z  liści, a w okresie zimowym ze 
śniegu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regu-
laminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiado-
mienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych 
zabezpieczeń na nich zainstalowanych ”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia 
wodomierza z powodu jego niezabezpieczenia przed okresem zimo-
wym, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wodo-
mierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.

Bezpieczna droga do szkoły to tytuł akcji, którą 8 paździer-
nika zorganizowano dla uczniów pierwszych klas szkół 
podstawowych w Radzionkowie. Tego dnia policjanci z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach i radzionkowscy 
strażnicy miejscy przygotowali dla najmłodszych uczniów poga-
danki na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. 
Pierwszoklasiści otrzymali też odblaskowe worki na buty i opaski 
na rękę. Funkcjonariuszom podczas szkolnych odwiedzin towarzy-
szył Sznupek – uwielbiana przez dzieci maskotka policyjna. Akcję 
przygotował Urząd Miasta Radzionków z Telewizją Sfera TV.

Bezpiecznie do szkoły

Już po raz trzeci Radzionków aktywnie przyłączył się do akcji 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z  tej 
okazji w dniach 16 – 22 września w naszym mieście odbyło się 

wiele proekologicznych wydarzeń. Hasłem tegorocznej edycji było 
„Popraw KLIMAT swojego miasta”. 
Jedna z akcji to warsztaty budowania latawców – „Czyste powie-
trze to... piękne latawce, delikatne dmuchawce unoszone przez 
orzeźwiający wiatr”. W ciągu paru dni w ich tworzenie zaangażo-
wało się około 15 osób. Później wszystkie powstałe dzieła moż-
na było podziwiać, gdy unosiły się nad naszym miastem. Miejska 
Biblioteka Publiczna przygotowała z kolei konkurs plastyczny dla 
dzieci, zatytułowany „Pojazdy przyszłości – wymyśl swój model!”. 
W ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyły się też 
warsztaty malarskie w plenerze „Czysty klimat to... zielone nasze 
miasto” zakończone wystawą poplenerową. Najmłodsi mogli spró-
bować swoich sił zasiadając w symulatorach bolidów Formuły 1. 
Tradycyjnie miała miejsce również akcja znakowania rowerów. 
W tym roku oznakowano ich prawie 30. Policjanci z tarnogórskiej 
komendy promowali również bezpieczne zachowania na drodze 
m.in. przez stosowanie elementów odblaskowych przez użytkow-
ników ruchu drogowego. 
Punktem kulminacyjnym akcji był obchodzony 22 września Euro-
pejski Dzień bez Samochodu. Z tej okazji w MBP odbyła się pre-
lekcja ekologiczna „Księża Góra – zielone płuca naszego miasta”, 
a w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji miały miejsce mistrzostwa 
w siatkówce plażowej „GIMNAZJADA” – powiatu tarnogórskiego. 
W tym dniu okazując dowód rejestracyjny samochodu mieszkańcy 
Radzionkowa mogli skorzystać z darmowego przejazdu środkami 
komunikacji miejskiej KZK GOP. 
Przypomnijmy, że główny celem akcji jest popularyzowanie alter-
natywnych form transportu, takich jak komunikacja miejska, ro-
werowa i  piesza oraz kształtowanie proekologicznych wzorców 
zachowań. Coroczne akcje przyczynić się mają do wzrostu świa-
domości ekologicznej ludzi, co przełoży się m.in. na zmniejszenie 
zanieczyszczenia i poziomu hałasu w naszych miastach.

(ŁK)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Jeśli transport,
to tylko zrównoważonyMiło nam poinformować, że w  finale 

prestiżowego konkursu Nauczy-
ciel Roku 2009, organizowanego 

przez „Głos Nauczycielski” i  Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, znalazła się Agniesz-
ka Jochlik, nauczycielka języka angielskiego 
z Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 
w Radzionkowie. 
Pani Agnieszka znalazła się w elitarnym gronie 
13 osób, z których został wybrany najlepszy 
belfer. W  tym roku do konkursu zgłoszono 
prawie 130 kandydatów. Laureaci plebiscytu 
to osoby, których pasją jest praca z młodzie-

żą. W  swojej pracy pedagogicznej nie tylko przekazują uczniom 
wiedzę, ale są dla nich także autorytetami. Zaszczytne miejsce w fi-
nale nasza nauczycielka zawdzięcza zaangażowaniu w pracę z mło-
dzieżą oraz sukcesom, które osiągają jej uczniowie. Kandydatów 
do konkursu zgłaszają samorządy, rady pedagogiczne, organy nad-
zorujące szkoły, rodzice, uczniowie i inni nauczyciele. Najlepszego 
pedagoga wybiera jury, w  którym zasiada grono ekspertów, pod 
kierownictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego. Pani Agnieszce 
zaszczytnej nominacji do nagrody Nauczyciela Roku 2009 serdecz-
nie gratulujemy.

Nauczycielka z pasją
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Przy pięknej, słonecznej pogodzie 22 i 23 września na Księżej Górze 
w ramach „Mistrzostw Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów 
Powiatu Tarnogórskiego” rozegrano drugą edycję zawodów w siatków-
ce plażowej.

Na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na Księżej Gó-
rze w Radzionkowie został odda-

ny do użytku drugi, nowo wybudowany 
kort o nawierzchni syntetycznej. Dodat-
kowo zostało zainstalowane oświetlenie 
obydwu kortów. Jest okazja, aby jeszcze 
w tym sezonie pograć w tenisa na najwy-
żej i pięknie położonych kortach na Ślą-
sku! Korzystać z kortów można przez całą 
dobę. Koszt wynajęcia kortu za godzinę 
to 10 zł bez oświetlenia, a z oświetleniem 
18 zł w przypadku gry na jednym korcie, 
a po 14 zł przy grze na dwóch kortach. 
Że jest to najtaniej, wiedzą doskonale do-
jeżdżający na Księżą Górę nawet z Kato-
wic! ZAPRASZAMY. Rezerwacja kortów 
tel. 784 640 259.

Nowy kort
Gimnazjada

W  pierwszy week-
end października 
rozegrano, po raz 

pierwszy na obiektach ra-
dzionkowskiego MOSiR–u, 
VII Mistrzostwa Radzionkowa 
Amatorów w Tenisie Ziemnym. 
Dwudniowe zawody odbywa-
ły się na oświetlonych kortach 
na Księżej Górze, rozgrywano 
je w  5 kategoriach. Wzięło 
w nich udział 40 zawodników. 
Dziękujemy panu Bogdanowi 
Rosiek za udostępnienie swo-
jego kortu do przeprowadza-
nia rozgrywek pań.
Wyniki oraz relacje zdjęciowe 
ze wszystkich wydarzeń znaj-
dują się na stronie
www.mosir.radzionkow.pl

Amatorzy tenisa

Zakończył się IV Turniej Piłki Nożnej IO CUP, w którym wzięło udział 
21 drużyn (około 250 zawodników). Po meczach w grupach elimina-
cyjnych, 3 października odbyły się rozgrywki finałowe.

Io Cup 2009
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26 września  społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w  Radzionkowie spędziła 

popołudnie na drugim już Pikniku Ro-
dzinnym. Zalane jesiennym słońcem 
szkolne podwórze tętniło zabawą, 
muzyką i  tańcem aż do późnych  go-
dzin popołudniowych. W tym roku na 
czas imprezy plac szkolny zamienił się 
w  minimiasteczko. W  Alei Artystów 
zagościli rzeźbiarz, fotograf, malarze, 
hafciarki. Można było obserwować ich 
pracę i  zakupić wykonane arcydzieła 
„hand made”. Aleja Medyków przezna-
czona była dla chętnych do pomiaru 
ciśnienia, nauki pierwszej pomocy czy 
porad kosmetycznych bądź zakupu 
kosmetyków.
Na Placu Teatralnym odbywały się 
turnieje, zawody dla rodzin, aerobik 

oraz występy grupy tanecznej z  klubu 
„Tęcza”. 
Aleja Mistrzów Kuchni, przygotowana 
przez niezwykle ofiarnych sponsorów, 
dozorowana bacznym okiem mam 
z Rady Rodziców, oferowała wielorakie 
smakołyki słodkie i nie tylko, które moż-
na było degustować w Alei Smakoszy. 
Całość uświetnił występ zespołu mu-
zycznego „Akcent”, za który serdecznie 
dziękujemy panom Leszkowi Pniokowi 
i  Franciszkowi Żydkowi, a  także za-
wody wędkarskie zorganizowane dla 
uczniów przez pana Latyńskiego. Swo-
ją obecnością zaszczyciła nas również 
pani wizytator Aleksandra Dyla.
Ogromną atrakcję stanowiła jak zwy-
kle aukcja prac dzieci i  nauczycieli, 
gwoździem programu jednak było lo-
sowanie niezwykle atrakcyjnych nagród 

głównych loterii fantowej. Za nagrody 
rzeczowe, każdy kawałek ciasta czy 
kiełbaskę, pragniemy złożyć najser-
deczniejsze podziękowanie wszyst-
kim sponsorom i  rodzicom, którzy 
przyczynili się w  ogromnej mierze do 
uświetnienia naszej uroczystości. Lista 
naszych darczyńców znajduje się na 
stronie internetowej szkoły, tam także 
można obejrzeć galerię zdjęć z imprezy 
www.sp1radz.prv.pl

Gorące podziękowania składamy rów-
nież wszystkim tym, którzy swoim 
wkładem pracy przyczynili się do zor-
ganizowania całej imprezy.
Całkowity dochód z niej zostanie prze-
znaczony na zakup szafek do szatni dla 
uczniów.

Organizatorzy

Piknik Rodzinny w SP 1

Wszystko, co dobre, 
niestety szybko się 
kończy, ale zawar-

te przyjaźnie pozostaną na 
zawsze. A  wszystko zaczęło 
się tak. Po długich oczekiwa-
niach, grupa uczniów z Gim-
nazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka w  Radzionko-
wie wraz ze swoimi opieku-
nami: dyrektorem Markiem 
Napierajem, Janiną Heczko 
– Sapota, Agnieszką Jochlik 
oraz Sylwią Piekarczyk wy-
ruszyła w  daleką podróż do 
krainy reniferów – Finlandii 
w ramach projektu Comenius 
uczymy się przez całe życie.  
Po dotarciu do Warszawy 
skąd mieliśmy wylot, wszyscy 
z  napięciem oczekiwali lotu 
do Helsinek – dla niektórych 
pierwszego w  życiu, więc 
emocji było niemało. Prze-
stworza jednak okazały się 
niestraszne dla naszych zu-
chów, a chęć spotkania przy-
jaciół silniejsza od strachu. 
I  tak szczęśliwie wylądowali-
śmy w Helsinkach, skąd uda-
liśmy się autokarem do Lahti, 

gdzie mieści się nasza szkoła 
partnerska. Lahti zaskoczyło 
nas nie zimnem i  chłodem, 
a  uśmiechniętymi twarzami 
oraz ciepłym przywitaniem 
rodzin, które z  niecierpli-
wością na nas czekały wraz 
z  koordynatorami projektu 
z Finlandii. 
Cały nasz pobyt był dokład-
nie zaplanowany i doskonale 
zorganizowany dzięki Marku-
sowi Korpi–Hallila – fińskie-
mu koordynatorowi projektu, 
któremu szczerze dziękuje-
my. Pierwszego dnia wizyty 
zwiedziliśmy dwie szkoły – 
zawodową, niezwykle popu-
larną wśród młodych ludzi 
oraz liceum. Z  nieukrywaną 
zazdrością wszyscy stwierdzi-
liśmy, że marzeniem byłoby 
uczęszczać do tak doskonale 
wyposażonych szkół. Drugie-
go dnia zostaliśmy zaproszeni 
do naszej szkoły partnerskiej- 
Mukkulan peruskulum yla-
aste. Uczniowie mieli okazję 
wziąć udział w  różnorakich 
zajęciach, nauczyciele na-
tomiast mieli okazję pod-

sumować dotychczasową 
pracę nad projektem oraz 
zaplanować kolejne zadania. 
Jednak najlepsze czekało nas 
po południu. Udaliśmy się do 
przepięknego miejsca nad 
jeziorem Lehmonkärki, gdzie 
odbyły się minipodchody, 
barbecue z naleśnikami sma-
żonymi na grillu, sauną i  ką-
piel w jeziorze dla odważnych 
oraz pokaz naszego mistrza 
karate – Kamila Orciucha. 
Kolejny dzień to wycieczka 
do Helsinek, zwiedzanie mia-
sta oraz wizyta w  Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej Kiasma, 
która z  pewnością zostawiła 
niezapomniane wrażenia na 
nas wszystkich. Jak widać, 
było coś dla ciała, ale także 
i dla ducha. Mieliśmy też oka-
zję uczestniczyć w  koncercie 
Orkiestry Symfonicznej Lahti 
w Sibeliustalo, który zrobił na 
nas niesamowite wrażenie. 
W  przedostatni dzień udali-
śmy się do centrum sportowe-
go Lahti, z nadzieją spotkania 
Janee Ahonena ćwiczącego 
na skoczni przed zawodami 

i  mieliśmy dużo szczęścia. 
Udało się podpatrzeć mi-
strza podczas treningu. Cały 
tydzień minął tak szybko, 
że ani się zorientowaliśmy 
a nadszedł ostatni, pożegnal-
ny wieczór, który młodzież 
spędziła w  Centrum Papisto 
w Lahti na zabawie i wspomi-
naniu minionego tygodnia.
Nasz ostatni dzień, mimo 
iż bardziej stresujący, gdyż 
trzeba było zostawić nowo 
poznanych przyjaciół, minął 
w  niezwykle miłej i  magicz-
nej atmosferze, jaką stwo-
rzyło małe miasteczko Po-
rvoo w starej swej części całe 
drewniane. Niestety i  to nie-
samowite miejsce trzeba było 
opuścić i  nasze rozmarzone 
myśli pękły jak bańka mydlana 
– czas wracać do domu. 
Możemy zapewnić, że nigdy 
nie zapomnimy tego pobytu, 
ale przede wszystkim ludzi, 
którzy swoją obecnością spra-
wili, że zimni z natury Finowie, 
przełamali lody swoich i  do-
tarli do naszych serc.

mgr Sylwia Piekarczyk

Gimnazjaliści z „Wrodarczyka” z wizytą w Finlandii
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

ZDJĘCIU?

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 24 września 2009 roku na XLIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwałę Nr XLIII/374/2009 w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”;
2. Uchwałę Nr XLIII/375/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
3. Uchwałę Nr XLIII/376/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
4. Uchwałę Nr XLIII/377/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
5. Uchwałę Nr XLIII/378/2009 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radzionków na lata 2010 – 2013 r.;
6. Uchwałę Nr XLIII/379/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XLIII/380/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XLIII/381/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XLIII/382/2009 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;
10. Uchwałę Nr XLIII/383/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani X z dnia 19 czerwca 2009 roku na Burmistrza Miasta;
11. Uchwałę Nr XLIII/384/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piekary Śląskie;
12. Uchwałę Nr XLIII/385/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 
Sekretarz Miasta

/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk
Uchwała Nr XLIII / 374 / 2009

Rady Miasta Radzionków 
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”

Działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z § 4, załącznika do Uchwały Nr XIX/151/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2007 roku, w sprawie ustanowienia 

Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”.
Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje:

Dla wyróżnienia zasług oraz w uznaniu dla osób działających na rzecz miasta Radzionków, Rada Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii Kapituły 
Nagrody Honorowej „Crux Adalberti” postanowiła, że:

§ 1.
Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” pierwszego stopnia otrzymują:
1) Pani Marta Wichary (nagroda pośmiertna);
2) Jego Eminencja Ksiądz Biskup Eugeniusz Juretzko OMI;
3) Pan Roman Gwóźdź.

§ 2.
Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” drugiego stopnia otrzymują:
1) Pan Jerzy Hajda;
2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Radzionkowie.

§ 3.
Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” trzeciego stopnia otrzymuje:
1) Pan Jan Wieczorek.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrze-
gawczy? Weź udział w naszym kon-
kursie. Napisz gdzie znajduje się wi-
doczny na fotografii element ozdobny 
pewnej radzionkowskiej budowli. 
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem 
na adres: kurier@radzionkow.pl. Na 
pierwsze dwie osoby czekają torby 
z miejskimi upominkami.
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU 
Przedstawiony na zdjęciu element 
ogrodzenia znajduje się przy ulicy 
Męczenników Oświęcimia 32. Na-
grody otrzymują Mateusz Hadamik 
i Robert Ziętek.
Zwycięzcom gratulujemy i  zaprasza-
my po odbiór nagrody do Urzędu 
Miasta Radzionków, pok. nr 13. 
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do prze-
kazywania mieszkańcom, za naszym pośrednic-
twem, informacji o  swojej działalności, planach 

i  zamierzeniach. Jednocześnie informujemy, że prze-
syłane teksty nie mogą być dłuższe niż połowa stro-
ny maszynopisu (czcionka 12). Kolejny numer „Ku-
riera” ukaże się w  połowie listopada. Zachęcamy do 
przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Ku-
rier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-
922, w terminie do 27 października. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

Tegorocznym tematem 
Europejskiego Dnia 
Młodzieży (EYW), któ-

ry odbył się na Łotwie, była 
polityka młodzieżowa w na-
szych gminach. W tym pro-
gramie, oprócz nas i gospo-
darzy, brali udział uczniowie 
z  Niemiec (Schmöln, Her-
ford, Müchlacker), Szwecji 
(Ängelholm), Włoch (Bassa-
no del Grappa) i Francji (Vo-
iron). Głównym celem spo-
tkania było pokazanie, jak 
polityka młodzieżowa funk-
cjonuje w naszych miastach. 
Mieliśmy się również zasta-
nowić, czego potrzebujemy 
i  co my sami możemy zro-
bić, aby to osiągnąć. W tym 
celu zorganizowano nam 
symulację, w  której prze-
kształcaliśmy się w  różne 
organizacje, np. Młodzi Zie-
loni, Biznesmeni, Kreatywni, 
Media, Sportowcy oraz Po-
litycy. Mieliśmy za zadanie 
zagospodarować budynek 
i  otaczający go teren za 
10000 euro tak, aby mło-
dzież chciała tam spędzać 
czas. To zadanie nauczyło 
nas, że powinniśmy nie tylko 
liczyć na innych, ale również 
na siebie. Sami powinni-
śmy wykazywać inicjatywę 
i  działać. Poza dyskusjami 

o polityce mieliśmy również 
czas na zabawę, prywatne 
rozmowy i  zawieranie no-
wych znajomości. Każdy 
dzień był inny. W tym czasie 
zwiedzaliśmy park narodo-
wy, biegaliśmy na orientację 
w  Dobele, braliśmy udział 
w lekcji przetrwania, odwie-
dziliśmy burmistrza, a  także 
pobieraliśmy naukę tańców 
narodowych na rynku  itd. 
Co dzień inne państwo 
miało swój wieczór, który 
przybliżał nam kulturę, zwy-
czaje oraz politykę naszych 
zagranicznych kolegów i ko-
leżanek. Czas zleciał bar-
dzo szybko i miło. Jesteśmy 
szczęśliwi, że mogliśmy brać 
udział w  tej akcji i  mamy 
nadzieję, że będziemy mieć 
okazję kiedyś, by to powtó-
rzyć. Tymczasem bardzo 
dziękujemy wszystkim oso-
bom, które umożliwiły nam 
wyjazd, a przede wszystkim 
p. Dagmarze Ziembie, któ-
ra jak anioł stróż czuwała 
nad nami przez ten tydzień. 

Europejski
Tydzień Młodzieży

Obchody 25 rocznicy śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki

W  dniu 14 wrze-
śnia z  inicjatywy 
Komitetu Obcho-

dów rozpoczęły się obcho-
dy 25. rocznicy męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego Popie-
łuszki w Radzionkowie, ma-
jące na celu upamiętnienie 
mordu na kapłanie „Solidar-
ności” oraz przybliżenie jego 
sylwetki. Data rozpoczy-
nająca obchody nie została 
wybrana przypadkowo, bo-
wiem 14 września 1947 roku 
w  Okopach ks.  Jerzy przy-
szedł na świat.
Z  tej okazji w  auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Po-
wstańców Śląskich w  Ra-
dzionkowie odbyła się kon-
ferencja poświęcona życiu 
i  śmierci ks. Popiełuszki. 
Spotkanie rozpoczęło się 
przemową proboszcza pa-
rafii św. Wojciecha w  Ra-
dzionkowie ks. Damiana 
Wojtyczki, który powitał 
zgromadzonych oraz po-
dzielił się swoimi refleksjami 
związanymi z osobą księdza 
Jerzego. Następnie głos za-
brała Kornelia Banaś, któ-
ra przybliżyła uczestnikom 
konferencji biografię kapła-
na oraz okoliczności jego 
męczeńskiej śmierci. Głos 
zabrali też Jan Uchański, 
poseł na sejm RP Wojciech 
Szarama oraz dr  Andrzej 
Drogoń, dyrektor Instytutu 

Pamięci Narodowej w  Ka-
towicach. Po wysłuchaniu 
wykładu zgromadzeni go-
ście wzięli udział w  otwar-
ciu wystawy fotograficznej 
„Kapłan”.
Kolejnym punktem obcho-
dów była pielgrzymko – wy-
cieczka do Warszawy, która 
odbyła się dnia 25 września. 
Uczestnicy zwiedzali Sejm, 
Senat, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, wzięli też 
udział we  mszy św. w  ko-
ściele pw. św. Stanisława na 
Żoliborzu oraz złożyli kwiaty 
przy grobie ks. Jerzego. Zor-
ganizowano również kon-
kurs dla młodzieży z wiedzy 
o  życiu i  działalności ka-
płana. Z  kolei dnia 22 paź-
dziernika o  godzinie 18.00 
odbędzie się uroczysta msza 
św.  w  kościele św. Wojcie-
cha w intencji rychłej beaty-
fikacji Sługi Bożego, która 
będzie zakończeniem ob-
chodów 25. rocznicy śmierci 
ks. Popiełuszki.
Komitet pragnie zwrócić się 
też do Rady Miasta Radzion-
ków o  przyjęcie uchwały 
w  sprawie nadania nazwy 
ronda w  Rojcy (skrzyżowa-
nie ulic: Sikorskiego, Artura, 
Nałkowskiej, Kużaja) imie-
niem ks. Jerzego Popiełuszki.

Agata Moj
kl 3b dziennikarska LO

Marta Kluba
Magdalena Mocek

Dawid Orciuch
Mateusz Bąk

Gimnazjum nr 2 
w Radzionkowie
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Sport

Każdy nowy sezon siatkarski rozpoczyna się w lipcu prze-
rwą w  rozgrywkach halowych. Treningi i  przygotowania 
do nowego sezonu wznawia się w sierpniu. Zarząd MKS 

„Sokół Rojca” Radzionków postanowił w  nowym sezonie wy-
startować w trzech kategoriach wiekowych (młodziczki, kadetki, 
i seniorki w III lidze). 
Młodziczki prowadzone przez trenera Annę Niżewską występu-
ją w składzie:
Joanna Banek, Nina Piechota, Beata Badaczewska, Justyna 
Białek, Iwona Gwóźdź, Angalika Matusek, Marta Książek, 
Dorota Pawnuk, Agnieszka Tobor, Karolina Pietryga, Marty-
na Kojda, Angelika Matejczyk, Paulina Baran, Patrycja Sowa, 
Karolina Kwaśniewska, Monika Bula, Magdalena Strzykała, 
Monika Tyka, Magdalena Rabsztyn. Do ligi młodziczek Śląskie-
go Związku Piłki Siatkowej w Katowicach zgłosiło się 47 drużyn 
z całego województwa śląskiego, które podzielono na 12 grup. 
Nasze dziewczęta znalazły się w grupie nr 10, w której plasują 
się na 4 miejscu. 
To jest pierwszy etap rozgrywek, w którym do rozegrania jest 
jeszcze jeden turniej ligowy w Piekarach Śląskich, jest szansa na 
poprawienie dotychczasowego dorobku. Łącznie jest pięć eta-
pów. Walka o końcową klasyfikację uzależniona jest od miejsc 
zajmowanych w poszczególnych etapach.
Kadetki prowadzone przez trenera Iwonę Korczeską występują 
w składzie:
Agata Logiewa, Martyna Gontarz, Hanna Hajda, Marzena Ba-
tor, Beata Badaczewska, Kinga Chmiela, Joanna Banek, Iwona 
Gwóźdź, Wiktoria Anczok, Patrycja Gryboś, Ewa Huss, Paulina 
Hawryłko, Justyna Lalewicz.
Do ligi kadetek Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w  Katowi-
cach zgłosiło się 40 drużyn, które podzielono na 12 grup. Nasze 
dziewczęta znalazły się w grupie nr 9, w której obecnie znajdują 
się na 2 miejscu.
To jest pierwszy etap rozgrywek, w którym nasza drużyna ma 
do rozegrania jeszcze dwa mecze, jeden w Będzinie, drugi z Mi-
chałkowicami u nas, jest szansa na zajęcie pierwszego miejsca 
w  grupie po 1 etapie. Łącznie są 3 etapy. Walka o  końcową 
klasyfikację, podobnie jak w młodziczkach, uzależniona jest od 
miejsc zajmowanych w poszczególnych etapach. 
W  sezonie 2008/2009 juniorki naszego klubu wywalczyły 
5 miejsce w województwie śląskim. Te same dziewczęta wzmoc-
nione kilkoma seniorkami (wychowankami), grając od lutego br. 
w IV lidze, wywalczyły awans do III ligi.
Obecnie grają i trenują w składzie: 
rozgrywające – Agnieszka Adamek, Aleksandra Gałęziok, Aga-
ta Jaroszek; przyjmujące – Katarzyna Horzela, Jolanta Skoru-
pa, Agata Zjeżdżałka, Magda Potempa, Katarzyna Graca; ata-
kujące – Karolina Orłowska, Paulina Szybiak; środkowe bloku 
– Joanna Krzykowska, Magdalena Logiewa, Marzena Czeladz-
ka, Katarzyna Toman; libero – Sandra Wicik, Agata Tomczyk.
Inauguracja rozgrywek III ligowych, w  których udział bierze 
14  drużyn podzielonych na dwie grupy odbyła się 19 wrze-
śnia. Po czterech kolejkach nasza reprezentacja znajduje się na 
4 miejscu.
To również jest pierwszy etap rozgrywek. W  drugim  etapie 
pierwsze cztery drużyny z obydwu grup, przechodzą do grupy 
drużyn walczących o awans do II ligi, a trzy pozostałe, do grupy 
drużyn grających o utrzymanie w lidze trzeciej. 
Wszystkie mecze – młodziczki, kadetki i  III liga – rozgrywamy 
w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie 
– Rojcy. Młodziczki w wybrane soboty, kadetki w środy o 17.00, 
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Sukcesem Gabrieli Sławik, mieszkanki naszego mia-
sta, zakończyły się XXV Narodowe Mistrzostwa Polski 
w  Łodzi. Pani Gabriela została wicemistrzynią Polski 

w tenisie ziemnym amatorów, w singlu i deblu. Dwa srebr-
ne medale, które zdobyła w  swojej kategorii wiekowej, to 
duży sukces. Został on osiągnięty dzięki ciężkiej pracy na 
kortach przy ul. Gajdasa i dobrej pracy trenera M. Piękosia. 
Wraz z zabrzanką Beatą Świątek, pani Gabriela brała udział 
w finale międzynarodowego BABA CUP we Wrocławiu, któ-
ry pechowo przegrały z warszawiankami. Warto dodać, że 
w tych finałach, po raz pierwszy od siedmiu lat, wzięli udział 
Ślązacy. Panie już się przygotowują do następnego turnieju.

Miło nam poinformować, że podczas Mistrzostw 
Polski Seniorek i  Seniorów w  Judo, rozgrywanych 
w  dniach 2 – 4 października w  Opolu, dwóch 

mieszkańców naszego miasta stanęło na podium. Paweł Za-
grodnik zdobył złoty medal w kategorii do 66 kilogramów, 
a Wincenty Krawczyk zajął III miejsce w kategorii OPEN oraz 
III miejsce w kategorii do 90 kg. Obaj na co dzień są zawod-
nikami bytomskiego klubu GKS „Czarni” Bytom. Zwycięzcom 
gratulujemy, życząc kolejnych sportowych sukcesów.

Srebrne medale
dla Gabrieli Sławik

Dżudocy z Radzionkowa
na podium

a trzecia liga w soboty o 17.00. Sympatyków serdecznie zapra-
szamy. Wszelkie informacje dotyczące terminarzy rozgrywek, 
zawarte są na stronie internetowej www.szps.pl.
We wrześniu doszło do dwóch miłych spotkań naszych zawod-
niczek z  burmistrzem Radzionkowa dr. Gabrielem Toborem. 
Pierwsze odbyło się 16 września w ZST-E w Rojcy, kiedy to pan 
burmistrz odwiedził naszą najstarszą drużynę przed treningiem. 
Tematem rozmów była, przede wszystkim, przyszłość siatkówki 
w  Radzionkowie, natomiast 24 września burmistrz przyjął de-
legację młodszych zawodniczek z  trenerami, które opowiadały 
o wrażeniach z  turnieju w Serocku. Pierwszy raz nasze dziew-
częta (kadetki), mogły wziąć udział w  tak poważnym turnieju, 
w którym oprócz drużyn z Polski grały drużyny z Czech, Nie-
miec, Litwy, Łotwy, a nawet z Chin. Reprezentantki Radzionkowa 
zajęły wprawdzie przedostatnie miejsce w turnieju, plasując się 
przed zespołem z Chin, ale bagaż przywiezionych doświadczeń 
na pewno zaprocentuje w bieżącym sezonie w lidze kadetek.

B.G.

Jubileuszowa akademia

Z okazji Jubileuszu 90-lecia KS Ruch Radzionków w dniu 
29 października o godzinie 17.30 odbędzie się w Cen-
trum Kultury „Karolinka” uroczysta akademia. Ten 

wspaniały jubileusz jest okazją do świętowania nie tylko dla 
kibiców klubu ale dla wszystkich mieszkańców Radzionkowa, 
dumnych ze swojej bogatej historii.
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klub nasz rozpoczął od początku sierpnia. Nasza reprezentacja 
występowała w składzie: rozgrywające – Agnieszka Adamek, 
Aleksandra Gałęziok, środkowe – Joanna Krzykowska, Mag-
dalena Logiewa, Katarzyna Toman, atakująca – Agata Zjeż-
dżałka, przyjmujące – Jolanta Skorupa, Katarzyna Horzela 
(kapitan), Magdalena Potempa, libero – Sandra Wicik. Orga-
nizatorzy już teraz zaprosili nas do udziału w przyszłorocznym 
turnieju. 

W dniu 28 sierpnia dziewczęta Młodzieżowego Klubu 
Sportowego „Sokół Rojca” Radzionków wyjechały 
do Kamp–Lintfort w Niemczech, by tam uczestni-

czyć w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej „Kali-Cup 
2009”.
W tym roku w rozgrywkach uczestniczyło trzynaście żeńskich 
drużyn z Belgii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Polski.
Drużyna Sokoła czwarty raz skorzystała z zaproszenia gospo-
darzy – klubu sportowego Volleyball Verein Kamp–Lintfort e.V., 
by reprezentować nasze miasto i region w  turnieju „O Puchar 
Prezydenta Kamp–Lintfort dra Christoph’a Landscheitt’a”.

W ubiegłym roku młoda kadra siatkarska z Radzionkowa zajęła 
2 miejsce ulegając w finale miejscowej drużynie TV Menden, 
teraz również  wygrała z wszystkimi drużynami dochodząc do 
finału, w którym bez straty seta, wygrała z TuS Hattingen. Pod-
czas turnieju organizatorzy i uczestniczące drużyny otrzymały 
od nas pamiątkowe albumy i broszury informacyjne o Radzion-
kowie i powiecie tarnogórskim. Ofiarodawcami tych pamiątek 
byli burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor i starosta tarno-
górski Józef Korpak. 
Udział dziewcząt w tych rozgrywkach był udaną inauguracją 
sezonu siatkarskiego 2009/2010, do którego przygotowania 

Sport

Zwycięstwo Pawła Łęczyckiego w IV Pucharze Lata

Zwycięzcą turnieju o Puchar Lata w szachach został Pa-
weł Łęczycki, 16–letni szachista z Radzionkowa. Turniej 
z  dziewięcioma rundami rozegrany został 19 września 

w Tarnogórskim Centrum Kultury. Czas gry wyniósł po 15 mi-
nut na każdego zawodnika. Zawody zorganizowała KS Strzyb-
niczanka, przy współudziale Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.
Nasz zawodnik pokazał bardzo dobrą grę i zdobył 8 pkt z 9 par-
tii, co sprawiło, że już na rundę przed końcem zapewnił sobie 
zwycięstwo. Tempo narzucone przez lidera okazało się jednak 
zbyt duże, aby ktokolwiek mógł mu zagrozić. Natomiast walka 
o pozostałe miejsca była bardzo wyrównana. I tak kolejne miej-
sca na podium zajęli Michał Jelonek (Piekary Śląskie) i Grze-
gorz Stala (Łazy) zdobywając po 7 pkt. Czwarte miejsce zajął 
Michał Jopek 6 ½ pkt, a na kolejnych pozycjach uplasowali się 
znani weterani szachownic Andrzej Cudnik, Henryk Banasik, 

Marian Banasik i Jarosław Szyndler, zdobywając po 6 pkt. 
W  pojedynczych partiach zanotowano kilka niespodzianek, 
a młodzież z turnieju na turniej czyni stałe postępy. Bardzo do-
brze zaprezentowali się młodzi szachiści, nie tylko z Radzionko-
wa. W grupie juniorów zwyciężył reprezentant Rybnika Michał 
Orzechowski (5 ½ pkt). Kolejne miejsca zajęli zawodnicy z Tar-
nowskich Gór: Jakub Pawlak i Jakub Lizak osiągając po 4 ½ 
pkt. Najmłodszymi i debiutującymi szachistami, w tak poważ-
nym turnieju, byli: Patryk Przykuta, który uzyskał 3 pkt i We-
ronika Szeliga z Radzionkowa, która zdobyła 2 pkt. Zawody 
prowadził i sędziował Rudolf Sobczyk. Na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce – 250 zł) i rzeczowe.

Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Ka–Li Cup 2009

B.G.


