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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom naszego Miasta
wszystkiego najlepszego.

Niech życzenia wszelkiego dobra i pomyślności 
towarzyszą nam w pięknych chwilach przyjścia 
na świat Jezusa Chrystusa 
i w naszej zwykłej codzienności!

Niech nowo narodzony Jezus odnowi w nas 
wiarę, nadzieję i miłość, 
abyśmy z nową mocą dawali o Nim świadectwo, 
przez codzienną obecność przy drugim człowieku!

Inicjatywa Mieszkańców 
Radzionkowa odniosła 
w  tegorocznych wybo-

rach samorządowych spek-
takularny sukces. Zgłoszony 
przez komitet Gabriel Tobor 
został wybrany na burmi-
strza miasta już w pierwszej 
turze, uzyskując poparcie 

76,58% wyborców (5116 gło-
sów). Drugi był Józef Korpak 
z  poparciem 18,77% (1254 
głosy), a  trzeci Kazimierz 
Morga (4,65% poparcia, 311 
głosów).
Jeżeli chodzi o  nowy skład 
Rady Miasta, to zasiądzie tam 
12 radnych z komitetu Inicjaty-

wy Mieszkańców Radzionko-
wa oraz 3 radnych startujących 
z listy Ruchu dla Radzionkowa 
(RdR), utworzonego przez Ra-
dzionkowskie Towarzystwo 
Społeczno – Kulturalne i Plat-
formę Obywatelską.
Poniżej podajemy wyniki wy-
borów do Rady Miasta, w ko-
lejności zgodnej z  numerami 
okręgów wyborczych: Euge-
niusz Marek (206 głosów), 
Erhard Reiss (169 głosów), To-
masz Gościniak (210 głosów), 
Piotr Tobór (239 głosów), 
Marian Osadnik (164 głosy), 
Marek Minas (226 głosów), 
Marek Wilczek (235 głosów), 
Klaudiusz Jania (218 głosów), 
Dariusz Wysypoł (239 gło-
sów), Andrzej Hajda (182 
głosy), Stefan Hajda (225 gło-
sów), Michał Dzionsko (213 
głosów), Łucjan Maruszczyk 
(325 głosów), Bernard Skibiń-
ski (221 głosów), Urszula Plu-
skota (205 głosów).

(ab)

Wybory za nami

Uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Gabriela Tobora i złożenie przez nie-
go ślubowania miało miejsce podczas sesji Rady Miasta, która odbyła 
się 13 grudnia.

Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom, którzy 
wzięli   udział w wyborach 
samorządowych udo-
wadniając tym samym, 
że sprawy naszego miasta 
nie są im obojętne. Jestem 
przekonany, że wybraliście 
Państwo osoby, które będą 
godnie reprezentowały Ra-
dzionków i  dbały o  jego 
dalszy rozwój.
Szczególnie serdecznie 
dziękuję tym z  Państwa, 
którzy obdarzyli mnie swo-
im zaufaniem, powierzając 
mi po raz wtóry mandat 
burmistrza. Cieszy mnie, 
że pozytywnie ocenili Pań-
stwo działania, jakie podję-
liśmy w  ostatnich czterech 
latach, że kierunek zmian 
jest akceptowany przez 
zdecydowaną większość 
mieszkańców. Obiecuję, że 
nie zawiodę Państwa zaufa-
nia, wykonując należycie 
swoje obowiązki i pozosta-
jąc otwarty na współpracę 
z  wszystkimi, dla których 
ważna jest nasza Mała 
Ojczyzna.

Burmistrz
Gabriel Tobor

Bernard Skibiński
Przewodniczący Rady Miasta

Gabriel Tobor 
Burmistrz
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— W  wyborach samorzą-
dowych zdobył Pan man-
dat radnego Rady Miasta 
Radzionków. Proszę po-
wiedzieć, dlaczego zdecy-
dował się Pan zaangażo-
wać w pracę samorządu?
— Chciałbym przy okazji 
tej rozmowy podziękować 
wszystkim Mieszkańcom 
za oddane na mnie glo-
sy i  powierzone mi zaufa-
nie. Zapewniam, że zrobię 
wszystko, żeby wypełniać 
swoje obowiązki jak naj-
lepiej będę potrafił. Moje 
zaangażowanie w  pracę 
samorządu jest podykto-
wane kilkoma powodami. 
Pierwszym z nich jest chęć 
pozytywnego wpływu na 
otoczenie, miasto i  dzielni-
cę, w  której mieszkam. Je-
stem przekonany, że moja 
praca korzystnie wpłynie 
na obraz naszego miasta. 
Tak jak mówiłem w  trakcie 
wyborów, jestem mieszkań-
cem Radzionkowa z  wy-
boru i  bardzo się cieszę, 
że będę mógł wpływać na 
wizerunek mojej dzielnicy 
oraz miasta poprzez pracę 
w Radzie Miasta. Kolejnym 
powodem, który zaważył 
na moim starcie w  wybo-
rach do Rady Miasta Ra-
dzionków, jest chęć podzie-
lenia się doświadczeniami 
oraz wykorzystania moich 
umiejętności w zarządzaniu 
ludźmi oraz samorządem – 
z  zarządzania samorządem 
obroniłem bowiem pracę 
dyplomową Master of Bu-
siness Administration na 
uniwersytecie w  Sztokhol-
mie. Pisałem na temat no-

woczesnych metod zarzą-
dzania w  samorządzie na 
przykładzie śląskiego mia-
sta. Z ludźmi pracuję przez 
kilkanaście lat mojej pra-
cy zawodowej i  posiadam 
szerokie doświadczenie 
i kwalifikacje we współpra-
cy i zarządzaniu zespołami. 
Ostatnim z powodów, które 
wpłynęły na moją decyzję 
o  starcie w  wyborach, jest 
tradycja rodzinna, w  której 
praca na rzecz mieszkań-
ców jest kontynuowana 
przez ojca od lat 90-tych 
ubiegłego wieku. Obecnie 
jest on radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. 

— Czym będzie się Pan 
zajmować w  Radzie 
Miasta?
— Chciałbym wykorzystać 
moją wiedzę i  doświad-
czenie we  współpracy 
z  ludźmi oraz w  zarządza-
niu samorządem dla dobra 
naszego miasta. W  Radzie 
Miasta będę się zajmował 
przewodniczeniem Komisji 
Rewizyjnej. Chciałbym też 
być członkiem Komisji Fi-
nansów, gdzie będę mógł 
wykorzystać moje doświad-
czenie oraz kwalifikacje 
w  nowoczesnym zarzą-
dzaniu samorządem oraz 
finansami.

— Wspomniał Pan o  Ko-
misji Rewizyjnej. Proszę 
powiedzieć, czym będzie 
się zajmować ta komisja?
— Zostałem poproszony 
o  przewodniczenie Komisji 
Rewizyjnej w  Radzionko-
wie. Jest ona obligatoryjną 
stałą komisją powoływaną 
przez Radę Miasta w  celu 
kontroli działania burmi-
strza oraz miejskich jed-
nostek organizacyjnych, 
a  przedmiot, zasady i  tryb 
działania Komisji jest okre-
ślony w  Regulaminie Pracy 
Komisji Rewizyjnej, co sta-

nowi część IV Statutu Mia-
sta Radzionków. Komisja 
ocenia na polecenie Rady 
Miasta materiały z  kontro-
li działalności burmistrza 
oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych. Opiniuje 
wykonanie budżetu miasta 
i  występuje z  wnioskiem 
do Rady Miasta w  sprawie 
udzielenia lub nie udzie-
lenia absolutorium burmi-
strzowi w danym roku. Do-
datkowo rozpatruje skargi 
dotyczące działalności bur-
mistrza Miasta oraz kierow-
ników gminnych jednostek 
organizacyjnych. Z  najbliż-
szych prac, jakie będziemy 
musieli wykonać, to kon-
trola wykonania budżetu 
za 2010 rok oraz udzielenie 
absolutorium burmistrzowi 
miasta.

— Mieszka Pan w  Rojcy. 
Czy i jakich inwestycji wy-
maga ta dzielnica? 
— Rojca posiada swoje 
szczególne potrzeby, jed-
nakże, jako część Radzion-
kowa współdzieli z  nim 
swoje problemy, głównie in-
frastrukturalne oraz miesz-
kaniowe. Wydaje mi się, że 
istotna dla Rojcy, jak i całe-
go Radzionkowa, jest kwe-
stia bezpieczeństwa. Bę-
dziemy szukać rozwiązania 
w kilku obszarach – ważne 
jest zwiększenie obecności 
patroli, rozszerzenie moni-
toringu miejskiego, a  także  
uaktywnienie przestrzeni 
publicznej i  tym samym 
zlikwidowanie jej mar-
twych stref, które powstają 
w godzinach nocnych. Inną 
kwestią, którą poruszyłbym 
w skali całego Radzionkowa, 
ale również Rojcy, jest po-
prawa estetyki miasta, czyli 
dalsze tworzenie przestrze-
ni publicznej, przywracanie 
terenów, które zostały z niej 
wyjęte, a ewidentnie się do 
tego nadają, czego przykła-

dem są  planty w Rojcy. Ko-
lejnym wielkim obszarem, 
który jest bardzo ważny dla 
mieszkańców Radzionkowa 
to jest aktywizacja zawodo-
wa mieszkańców, tworzenie 
nowych miejsc pracy po-
przez programy pomocowe 
dla małych i średnich przed-
siębiorstw. W  odpowiedzi 
na to pytanie wymieniać 
można by bardzo wiele, 
generalnie mówiąc chce-
my kontynuować dotych-
czasową politykę zrówno-
ważonego rozwoju miasta 
i  wszystkich jego dzielnic 
dla dobra mieszkańców. 
Dla Rojcy ważne jest też 
uregulowanie ruchu samo-
chodowego, który przecho-
dzi przez dzielnicę w  stro-
nę centrum Radzionkowa. 
Staje się on coraz bardziej 
uciążliwy, a  w  godzinach 
szczytu tworzy się najwięk-
szy korek w okolicy. Proble-
mów szczegółowych, które 
dotykają naszą dzielnicę 
jest bardzo wiele i można by 
o nich bardzo długo rozma-
wiać. Jestem przekonany, że 
szczegółowy program dla 
Rojcy, jak i  innych dzielnic 
na kadencję 2010 – 2014 
zostanie ustalony i ogłoszo-
ny przez Radę Miasta w naj-
bliższym czasie.

— Praca w  Radzie Miasta 
to tylko niewielki wycinek 
Pana działalności. Czym 
się Pan zajmuje na co 
dzień?
— Na co dzień pracuję 
w  dużej firmie informa-
tycznej Cisco Systems, jako 
inżynier. Polska siedziba 
firmy mieści się w  Warsza-
wie, a  ja dzięki użyciu no-
woczesnych metod pracy 
(telekonferencje, telecom-
muting oraz praca zdalna) 
większość pracy wykonuję 
z  domu w  Radzionkowie. 
Takie podejście do pracy 
daje duże możliwości de-

Rozmowa z Tomaszem Gościniakiem, radnym Rady Miasta Radzionków

Działać dla dobra mieszkańców
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cydowania nad podziałem 
czasu na pracę oraz życie 
społeczne i prywatne. Oso-
biście w  Cisco zajmuję się 
projektowaniem oraz wdra-
żaniem projektów informa-
tycznych dla największych 
firm w  regionie Centralnej 
i  Wschodniej Europy. Jed-
nym z  moich ostatnich za-
dań było zaprojektowanie 
oraz wdrażanie moder-
nizacji sieci dla Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji w  Rumunii, 
a  moimi stałymi klientami 
są obecnie Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji oraz 

Narodowy Bank Polski. 
Prywatnie jestem żonaty, 
mam dwie córki w  wieku 
szkolnym. Hobbystycznie 
uwielbiam biegać, uprawiać 
sporty wodne (pływanie, 
kite surfing) i zimowe (narty 
i snowboard). Interesuję się 
też astronomią.

— W 2006 roku pracował 
Pan jako konsultant dla 
NATO w  Belgii... proszę 
zdradzić, co to była za 
praca?
— W  2006 roku pracowa-
łem dla NATO, jako konsul-
tant w dużej bazie wojsko-
wej na terenie Belgii, gdzie 
zajmowałem się pracami 

związanymi z obszarem te-
lekomunikacji oraz informa-
tyki. Ze względu na to, że 
większość informacji zwią-
zanych z tym projektem jest 
objęta tajemnicą państwo-
wą oraz tajemnicą NATO, 
niewiele więcej będę mógł 
powiedzieć na ten temat. 
Dodam, że w Belgii spędzi-
łem około pół roku i bardzo 
miło wspominam ten okres 
mojej kariery zawodowej.

— I na zakończenie proszę 
powiedzieć, czy bogatą 
wiedzę i  doświadczenie, 
które zdobył Pan w trakcie 
swojej kariery zawodowej, 
wykorzysta Pan w pracy na 

rzecz Radzionkowa?
— Jeszcze raz powtórzę, że 
wykorzystanie mojej wie-
dzy, doświadczenia oraz 
umiejętności to jeden z po-
wodów, dla których zde-
cydowałem się startować 
w wyborach do Rady Miasta 
Radzionków. Mam nadzie-
ję, że moje umiejętności 
zarządzania zespołami wy-
korzystam, jako przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, 
a  doświadczenie w  nowo-
czesnych metodach zarzą-
dzania samorządem uda mi 
się spożytkować w pracach 
komisji finansowej i  w  Ra-
dzie Miasta. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsz-
nia zezwolił Związkowi Stowarzyszeń w Mikołowie na 
utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego o po-

wierzchni 15,67 ha na terenie Księżej Góry, użyczonym przez 
Gminę Radzionków. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym upra-
wiane, gromadzone, utrzymywane oraz dystrybuowane będą 
rośliny z różnych sfer klimatycznych. Naukowcy przeprowadzą 
w ogrodzie,  badania botaniczne i z zakresu ochrony środowi-
ska. Prowadzona będzie edukacja i popularyzacja wiedzy przy-
rodniczej. Zwiedzającym udostępnione zostaną kolekcje roślin 
oraz wystawy edukacyjne, a  także prowadzone będą zajęcia 
rekreacyjne i kulturalne. 
Organizatorzy, zgodnie z zezwoleniem Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, muszą w ciągu 4 lat zgromadzić w Ślą-
skim Ogrodzie Botanicznym roślinność, rozpocząć badania 
naukowe, wprowadzić ochronę upraw i  opisać oraz udoku-
mentować kolekcje. Powinni także zorganizować rekreację dla 
zwiedzających i  opracować regulamin korzystania z  ogrodu 
botanicznego.

Jest zezwolenie
na ogród botaniczny!

Rozpoczyna funkcjonowanie Obywatelski System Doradz-
twa Prawnego, w ramach którego utworzono wydawnic-
two „Adwokat Rodzinny” z suplementem w formie ga-

zety plakatowej oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa 
Prawnego. Na początku listopada uruchomiony został system 
korespondencyjnej, bezpłatnej informacji i porad prawnych dla 
osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, sieroctwem społecznym, 
bezrobotnych i ofiar przestępstw. Do ich dyspozycji jest grono 
wybitnych prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. 
Ośrodek powstał dzięki współpracy organizacji prawniczych 
i obywatelskich oraz ośrodków naukowych. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: www.uniaeuropejska.net.pl.

(ab)

Doradztwo prawneW ramach realizacji projektu „Gmina Radzionków 
– miejsce moich inwestycji” przedstawiciele na-
szego miasta wzięli udział w Targach Gmina 2010, 

które odbyły się w  dniach 23 – 25 listopada w  Poznaniu. 
Na targach promowano tereny inwestycyjne Radzionkowa 
i prezentowano ofertę miasta dla potencjalnych inwestorów.
Warto wiedzieć, że Targi Gmina 2010 to projekt Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, który w założeniu ma być 
miejscem wymiany doświadczeń reprezentantów samo-
rządów terytorialnych oraz przedstawicieli świata biznesu. 
W ramach tegorocznej edycji zorganizowano również Salon 
Nieruchomości i  Inwestycji Investfield, gdzie poszczególne 
regiony i  gminy przedstawiały swoje oferty inwestycyjne. 
Przygotowano też cykl wykładów i konferencji przybliżają-
cych realizację partnerstwa publiczno – prywatnego w ra-
mach Forum Samorządowo – Biznesowego. 

(ŁK)

Byliśmy na targach 
inwestycyjnych
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W środę, 1 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” 
odbyła się pierwsza, uroczysta Sesja Rady Miasta 
Radzionków kadencji 2010 – 2014. Zjawili się na 

niej przedstawiciele władz samorządowych, służb mundu-
rowych, radzionkowskich organizacji pozarządowych, rad-
ni powiatowi oraz członkowie Młodzieżowej Rady Miasta 
Radzionków. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego 
Rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, sesję popro-
wadził radny senior – Eugeniusz Marek.
Na początku sesji przewodniczący Miejskiej Komisji Wybor-
czej Kazimierz Zagrodnik wręczył radnym zaświadczenia 
o ich wyborze, składając im jednocześnie gratulacje.
Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez nowo 
wybranych radnych.
Następnie wybrano, w trakcie głosowań tajnych, przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta kadencji 2010 
– 2014. Po podliczeniu głosów, przedstawiciele Komisji Skru-
tacyjnej ogłosili, że na czele nowej Rady stanie Bernard Ski-
biński, a  jego zastępcą będzie Dariusz Wysypoł. Dodajmy, 
że radni ci pełnili te same funkcje w poprzedniej kadencji.
— Bycie przewodniczącym Rady Miejskiej to duża odpowie-
dzialność. Jednocześnie zapewniam państwa o  swojej bez-
stronności przy organizacji pracy Rady. Będę się starał, aby 
w nowej kadencji wszystko przebiegało jeszcze sprawniej. Ze 
strony radnych również oczekuję współpracy, aby Radzionków 
mógł się jeszcze szybciej rozwijać — mówił Bernard Skibiński.
Na zakończenie sesji burmistrz miasta Gabriel Tobor pogra-
tulował radnym, życząc im wielu sukcesów w nowej kadencji.
— Jestem pełen nadziei, że działania nowo wybranej Rady 
Miasta będą przyczyniały się do dalszego rozwoju miasta — 
powiedział Gabriel Tobor.

(ab)

Pierwsza sesja
nowej kadencji

Miło nam poinformować, że burmistrz Radzionkowa 
Gabriel Tobor został wybrany najlepszym samo-
rządowcem w  plebiscycie zorganizowanym przez 

„Dziennik Zachodni”. Pierwsze miejsce na podium w katego-
rii „najlepszy burmistrz”, to efekt wspólnej decyzji czytelników 
gazety i ekspertów. W pierwszym bowiem etapie kandydatów 
wybierali sami mieszkańcy naszego regionu. W drugim samo-
rządowcy poddani zostali surowej ocenie specjalistów. W jury 
znaleźli się politolodzy i socjologowie z Uniwersytetu Śląskiego 
– dr Małgorzata Myśliwiec, dr Marek Mazur, dr  Marcin Ga-
cek i dr Tomasz Słupik. 

(ŁK)

Mamy najlepszego burmistrza!

Członkowie Rady Miasta w Radzionkowie kadencji 2010 – 2014  POZNAJMY ICH

Eugeniusz Marek, lat 63
Okręg wyborczy nr 1: Nałkowskiej, Miedziowa, 
pl.  Okrzei, Szybowa, Wawelska
Wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel, 
były dyrektor Szkoły Górniczej w  Radzionkowie 
– Rojcy, radny Rady Miasta Radzionków w kaden-
cji 2006 – 2010, przewodniczący Komisji Kultury, 
Oświaty i  Zdrowia. Członek Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej.

Erhard Reiss, lat 48
Okręg wyborczy nr 2: Artura, Bezpieczna
Z wykształcenia specjalista hydrauliki siłowej, pneu-
matyki i klimatyzacji. Przez lata związany z kopal-
nią Powstańców Śląskich. Członek Stowarzyszenia 
Inżynierów i  Techników Górnictwa oraz organiza-
cji związkowych. W  kadencji 2006 – 2010 radny 
Miasta Radzionków i  członek Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej.

Tomasz Gościniak, lat 38
Okręg wyborczy nr 3: Południowa, Gen. Sikorskie-
go, Jaracza, Średnia, Ks. Pawlaka, Kużaja od nr 72A 
do  nr  74D, Objazdowa, Strzelców Bytomskich
Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu 
w Sztokholmie, Studia Master of Business Admini-
stration, inżynier w międzynarodowej firmie IT ob-
sługuje największe organizacje z branży telekomu-
nikacyjnej, bankowej i rządowej w regionie Europy 
Centralnej i Wschodniej, członek Społecznej Komi-
sji Mieszkaniowej.

Piotr Tobór, lat 60
Okręg wyborczy nr 4: Huzarów, Lotników, Kirasje-
rów, Piechurów, Artylerzystów, Fizylierów, Zwiadow-
ców, Grenadierów, Kadetów, Wopistów, Skotnicka, 
Łąkowa, Komandosów, Saperów
Wykształcenie średnie techniczne, były pracownik 
DB Schenker na stanowisku kierownika oddziału 
kolejowego ZG „Centrum”. Od sierpnia 2010 roku 
zasłużony emeryt, po 44 latach pracy.

Marian Osadnik, lat 54
Okręg wyborczy nr 5: Poprzeczna, Nieznanego Żoł-
nierza, Szczęśliwa, Wandy, Gwarków od nr 51 do nr 
79, Kużaja od nr 1 do nr 70, Gierymskiego
Były pracownik dozoru ruchu w KWK Powstańców 
Śląskich, radny Rady Miasta Radzionków I kadencji, 
gdzie pracował w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Kultury i Edukacji, zaangażowany w rozwiązywanie 
problemów społecznych oraz w  prace związane 
z  poprawą wizerunku przestrzeni publicznych w 
Rojcy.

Marek Minas, lat 48
Okręg wyborczy nr 6: Gwarków od nr 2 do nr 50, 
Lipoka, Męczenników Oświęcimia od nr 37 do nr 62, 
Schwallenberga, Stypy, Windera, Mazura, Ogierma-
na, Krasickiego, Szymały od nr 17 do nr 103, Pod Li-
pami, Gajdasa, Sienkiewicza, Unii Europejskiej
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Członkowie Rady Miasta w Radzionkowie kadencji 2010 – 2014  POZNAJMY ICH

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel 
historii w  radzionkowskim Liceum Ogólnokształ-
cącym, współzałożyciel pism m.in. „Adalbertusa” 
i „Radzionkoviany”, współautor książek o historii Ra-
dzionkowa, wiceprezes terenowego koła Związku 
Górnośląskiego.

Marek Wilczek, lat 32
Okręg wyborczy nr 7: Lawendowa, Przyjaźni, Wio-
senna, Adamieckiego, Miła, Barbórki, Wspólna, Wik-
torii, Larysza, Zwycięstwa, Dąbrowskiej, Kopernika 
od nr 1 do nr 16
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wy-
dziale Matematyczno – Fizycznym, współzałożyciel 
sieci komputerowej na „Górce”, prezes Stowarzy-
szenia Sieci Komputerowej ASK „HigH”, właściciel 
firmy „WOLFI Marek Wilczek” działającej w sekto-
rze finansów – konsulting inwestycyjny, radny Rady 
Miasta Radzionków w kadencji 2006 – 2010.

Klaudiusz Jania, lat 26
Okręg wyborczy nr 8: Długa (numery parzyste), Da-
nielecka, Pankiewicza, Jordanówny, Szylera, 27 Stycz-
nia, Piastowska, I  Powstania, Czwartaków, Broncla, 
Pisalskiego, Krzywa od nr 25 do nr 27, Sadowa od 
nr  90 do nr 106
Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach – In-
stytut Jazzu, obecnie doktorant na kierunku Kom-
pozycja w tejże uczelni. Realizuje się jako kompozy-
tor, aranżer, trębacz, organista i pianista. Jest także 
pierwszym organistą w  Sanktuarium Matki Bożej 
Piekarskiej w  Piekarach Śląskich. Współpracuje 
z wieloma znakomitymi muzykami i zespołami.

Dariusz Wysypoł, lat 37
Okręg wyborczy nr 9: Sadowa od nr 36 do nr 88, 
ks.  Knosały od nr 61 do nr 75
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wy-
dziale Mechaniczno – Technologicznym, absolwent 
Politechniki Częstochowskiej, na kierunku Zarzą-
dzanie i Marketing, ukończył Studia Podyplomowe 
„Sieci Komputerowe, Systemy Mikrokomputero-
we i Bazy Danych”, ukończył Polsko – Austriackie 
Studium Menedżerskie „Nowoczesne Zarządzanie 
Firmą – Zarządzanie Marketingowe”, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Radzionków kadencji 2006 
– 2010.

Andrzej Hajda, lat 40
Okręg wyborczy nr 10: Męczenników Oświęcimia od 
nr 1 do nr 36, Kilińskiego, Długa (numery nieparzy-
ste), Szymały od nr 1 do nr 16, Podchorążych, Krzy-
wa od nr 2 do nr 21, Śródmiejska od nr 3 do nr 32b, 
pl. Jana Pawła II
Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1, współdziała ze 
Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, od wielu lat 
zaangażowany w działalność charytatywną ukierun-
kowaną na najmłodszych, organizator koncertów 
charytatywnych oraz wyjazdów wakacyjnych dla 
dzieci.

Stefan Hajda, lat 47
Okręg wyborczy nr 11: św. Wojciecha od nr 2 do 
nr 25A, Śródmiejska od nr 1A do nr 1D, Kopernika 
od nr 17 do nr 28, Plebiscytowa, Górna, Zejera, Ma-
gnoliowa, Gałczyńskiego, Księżogórska, Cmentarna, 
Lompy, Grunwaldzka, Wielkopolska, Jaśminowa, 
Góra Powstańców Śląskich, Stolarska, Studzienna, 
Grzybowa
Wykształcenie wyższe, pracownik dozoru maszy-
nowego KWK Bobrek – Centrum, pracował rów-
nież w  kopalniach „Powstańców Śląskich” oraz 
„Rozbark”, radny Rady Miasta Radzionków dwóch 
kadencji, w latach 2006 – 2010 przewodniczący Ko-
misji Komunalnej Rady Miasta Radzionków.

Michał Dzionsko, lat 32
Okręg wyborczy nr 12: św. Wojciecha od nr 26 do nr 
90, Klasztorna, Chodkiewicza, Srebrna, Szeroka, Ko-
walska, Skryta, Pożarna I, Pożarna II, Kraka, Ciasna, 
Sobieskiego, A. Krzywoń, Holewiny, Orzechowska
Wykształcenie wyższe – administracja oraz zarzą-
dzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, 
uzyskane na Politechnice Częstochowskiej, pracow-
nik Starostwa Powiatowego, społecznie związany 
z klubem sportowym MKS Sokół Rojca, gdzie pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Łucjan Maruszczyk, lat 46
Okręg wyborczy nr 13: św. Wojciecha od nr 91 do nr 
14, Piwna, Wapienna, Piaskowa, Staszica, Nakielska, 
Pietrygów, Słowackiego, Obrońców Pokoju, Norwida 
od nr 25 do nr 65 (numery nieparzyste), Władysława 
Stanisława Reymonta
Prywatny przedsiębiorca, radny Rady Miasta Ra-
dzionków w kadencji 2006 – 2010, przewodniczący 
Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, organizator wie-
lu imprez integracyjnych.

Bernard Skibiński, lat 54
Okręg wyborczy nr 14: Ks. Knosały od nr 1 do nr 20, 
Brzechwy, Rowowa, Kruczkowskiego, E. Plater, Sto-
ińskiego, Wrodarczyka, Franiela, Chełmska, Norwida 
od nr 1 do nr 23 (numery nieparzyste), Norwida od 
nr 2 do nr 50a (numery parzyste)
Absolwent radzionkowskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, pracownik Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w  Tarnowskich Górach, radny 
Rady Miasta Radzionków w kadencji 2002 – 2006 
oraz 2006 – 2010, przewodniczący Rady Miasta 
w  kadencji 2006 – 2010, członek Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich i  Stowarzyszenia Inicjatyw 
Samorządowych.

Urszula Pluskota, lat 54
Okręg wyborczy nr 15: Sadowa od nr 1 do nr 34, 
Ks.  Knosały od nr 22 do nr 59, Ks. Knosały od nr 77
Wieloletni pracownik SM „Nasz Dom”, radna Rady 
Miasta Radzionków w kadencji 2006 – 2010, wice-
przewodnicząca Komisji Komunalnej Rady Miasta, 
inicjatorka wielu inwestycji miejskich, członek Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich działającej przy pa-
rafii św. Wojciecha.
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WYDAWNICTWO KA

Przy wyjątkowo niesprzyjającej aurze, 1 grudnia do-
konano odbioru technicznego remontu ulicy Jaracza. 
W ramach robót wykonano nowe sieci: wodociągo-

wą, kanalizacji deszczowej i  sanitarnej. Wykonano także 
nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej i urządzono 
obustronne chodniki, także z  kostki. Wykonano dwa za-
wężenia jezdni, których celem jest uspokojenie ruchu i po-
prawa bezpieczeństwa pieszych i  kierujących pojazdami. 
Docelowo skrzyżowania ulicy Jaracza z  ulicą Średnią zo-
staną wypiętrzone. Łączny koszt prac dla całego zadania 
wyniósł 1,228 miliona złotych, a  środki pochodziły z bu-
dżetu gminy.

(ab)Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha odprawio-
ną w intencji górników, także tych, którzy zginę-
li w  katastrofach kopalnianych oraz emerytów 

i rencistów górniczych, rozpoczęły się 4 grudnia br. obcho-
dy Barbórki w Radzionkowie. Po nabożeństwie uczestnicy 
przeszli do miniskansenu górniczego utworzonego w miej-
scu nieistniejącej kopalni Radzionków. Delegacja górników 
i urzędników z Ratusza złożyła kwiaty pod figurą św. Bar-
bary, którą kilka lat temu przeniesiono z cechowni zlikwi-
dowanej kopalni do budynku transformatorowni zamienio-
nej na kaplicę. 
Uroczystości barbórkowe zakończyły się biesiadą górni-
czą w  restauracji Figaro, podczas której Gabriel Tobor, 
burmistrz Radzionkowa, wręczył dyplom i rzeźbę z węgla 
Władysławowi Twardowskiemu, prezesowi Stowarzysze-
nia w  Obronie Praw Emerytów i  Rencistów Górniczych. 
Specjalne podziękowania burmistrza były wyrazem uzna-
nia i wdzięczności dla wszystkich górników oraz członków 
tej organizacji pozarządowej, którzy kultywują górnicze 
tradycje na terenie Radzionkowa. Na biesiadzie bawiło 
się około 200 gości, wśród których prym wiedli górnicy 
w mundurach. Po odegraniu hymnu górniczego przez ze-
spół muzyczny, uczestnicy zabawy śpiewali śląskie piosen-
ki i wzięli udział w konkursach i tańcach.

Świętował górniczy stan!

Zdjęcie sprzed lat
Publikujemy dziś zdjęcie, które otrzymaliśmy od 
mieszkanki Radzionkowa, pani Elżbiety Wistu-
by. Zdjęcie przedstawia „Stację Opieki nad nie-
mowlętami w Radzionkowie” w roku 1930/1931”. 
Właścicielka fotografii została na niej uwiecznio-
na jako mała dziewczynka, trzecia w pierwszym 
rzędzie od prawej. Osoby które rozpoznają siebie 
bądź swoich bliskich, proszone są o kontakt z Re-
feratem Promocji Kultury i Sportu UM Radzion-
ków – pok. nr 13.

Kolejna ulica jak nowa

Nasze miasto już od kilku miesięcy w ramach kam-
panii „Radzionków – miejsce moich inwestycji”  
kusi przedsiębiorców atrakcyjnymi terenami pod 

inwestycje. Okazuje się, że skutecznie. Udało się już bo-
wiem sprzedać dwa z ośmiu promowanych terenów. Swo-
ich inwestorów znalazła działka przy ul. Anieli Krzywoń 
o  powierzchni 2,11 ha, a  także nieruchomość gruntowa 
wraz budynkiem o powierzchni 0,69 ha przy ul. Knosały. 
Przypomnijmy, że w ramach kampanii zrealizowano m.in. 
30-sekundowy spot telewizyjny i radiowy, reklamujący tereny 
inwestycyjne Gminy Radzionków. We wrześniu odbyła się też 
konferencja poświęcona potencjałowi gospodarczemu Śląska 
w kontekście Radzionkowa. Powstała także specjalna strona 
internetowa www.inwestycje.radzionkow.pl, gdzie znajdują 
się informacje na temat promowanych terenów inwestycyj-
nych. Dodajmy, że miasto na przeprowadzenie kampanii 
uzyskało dofinansowanie w wysokości 372.268,55 zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(ŁK)

Kampania przynosi efekty
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Po raz jedenasty 
w  Radzionkowie 
zorganizowano ak-

cję promocji i profilaktyki 
zdrowotnej „Tydzień dla 
Zdrowia”. Od 17 do 30  li-
stopada br. mieszkańcy 
naszego miasta skorzystali 
z  profilaktycznych badań 
i porad medycznych prze-
prowadzanych przez leka-
rzy specjalistów, których 
usługi zapewnił Samo-
dzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Gajdasa 4.
Z  konsultacji kardiolo-
gicznych, połączonych 
z  badaniami aparatu-
rą EKG, tarczycowych 
z  USG i  badań piersi 
z USG, a także z badania 
krwi (morfologii z  roz-
mazem) skorzystało 335 
osób. Wszystkie konsul-
tacje, badania i  porady 
lekarskie były dla pa-
cjentów bezpłatne, sfi-
nansowane przez Gminę 
Radzionków. 
— W  związku z  tym, że 
nie ma u nas pełnej oferty 
medycznych usług spe-
cjalistycznych, a  znane są 
nam wszystkim utrudnie-
nia w  dostępie do spe-
cjalistów np. kardiologa 
(skierowanie, długie kolej-
ki oczekujących), organi-
zujemy dla naszych miesz-
kańców takie właśnie 
akcje profilaktyczne, przy 
których organizacji nie-
pośrednią rolę odgrywają 
pracownicy radzionkow-
skiego SP ZOZ-u, za co 
należą się im serdeczne 
podziękowania — pod-
sumowuje akcję Tomasz 
Machoń z Urzędu Miasta 
w Radzionkowie.

(BR)

Dni
bezpłatnych
badań

Zimowe utrzymanie dróg
Dwie firmy zajmują się w sezonie 2010/2011 zimowym utrzymaniem dróg gminnych 
w Radzionkowie. 

Za odśnieżanie jezdni 
dróg gminnych kate-
gorii I, II odpowiada 

konsorcjum firm z siedzibą 
w Będzinie – Zakład Usług 
Komunalnych Bartłomiej 
Kotuła oraz Zakład Usług 
Komunalnych Halina Kotu-
ła. Umowa podpisana jest 
na kwotę 427 778,03 zł. 
Z kolei zimowe utrzymanie 
jezdni dróg gminnych ka-
tegorii III oraz chodników 
i  przystanków na terenie 
Radzionkowa jest zada-
niem Firmy Wielobranżo-
wej Fabian Mateja z siedzi-
bą w Radzionkowie. W tym 
przypadku umowa pod-
pisana jest na kwotę 116 
345,86   zł. Obie umowy 
obowiązywać będą do 15 
kwietnia 2011 r.
Jednocześnie informujemy, 
że za zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych znaj-
dujących się na terenie 
Radzionkowa odpowiada 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach.
Poniżej podajemy numery 
telefonów do przedstawi-
cieli instytucji odpowie-
dzialnych za odśnieżanie 
dróg w naszym mieście:
662-179-588 – przedsta-
wiciel firm ZUK Kotuła
501-425-677 – przedsta-
wiciel FM Fabian Mateja
601-262-912 – przedstawi-
ciel UM Radzionków
32 285-48-62,
607 93 00 02 – Zarząd 
Dróg Powiatowych w Tar-
nowskich Górach
W uzasadnionych przypad-
kach można również dzwo-
nić do Straży Miejskiej.

Publikujemy wykaz dróg 
gminnych do zimowe-
go utrzymania w  sezonie 
2010/2011.

I KATEGORIA DRÓG
Artura, Artylerzystów, 
Brzechwy, Cmentarna, 
Danielecka, M. Dąbrow-
skiej (do Adamieckiego), 
Gajdasa, Gierymskiego (od 
Kużaja do Szczęśliwej), 
Górna, Gwarków, Jaśmino-
wa, Kadetów, Ks. Knosały 
(łącznik od Ks.   Knosały 
do Sadowej), Krasickiego, 
Krzywa, A. Krzywoń od św. 
Wojciecha do nieczynnego 
przejazdu PKP, od Orze-
chowskiej do Obwodnicy), 
Lotników, Łąkowa, Niezna-
nego Żołnierza, Objazdo-
wa, Orzechowska, Pawla-
ka, Plac Jana Pawła II, Plac 
Letochów, Podchorążych, 
I-go Powstania, Sadowa, 
Sienkiewicza, Skotnicka, 
27-go Stycznia, Szczęśliwa, 
Szymały (od Unii Europej-
skiej do granicy miasta), 
Śródmiejska (łącznik od Św. 
Wojciecha do Placu Jana 
Pawła II), Unii Europejskiej, 
Wopistów, Zejera.

II KATEGORIA DRÓG
Adamieckiego, Barbór-
ki, Bezpieczna, Broncla, 
Czwartaków, Fizylierów, 
Franiela, Gałczyńskiego, 
Grenadierów, Grzybo-
wa, Gwarków/Przyjaźni 
(łącznik od Gwarków do 
Przyjaźni), Holewiny, Hu-
zarów, Jaracza, Jordanów-
ny, Kilińskiego, Kirasjerów, 
Klasztorna, Komandosów, 
Kopernika, Kowalska, Księ-
żogórska (od Zejera do 
Holewiny), Kużaja (droga 
pomiędzy blokami nr 72 – 
74), Larysza, Lawendowa, 
Lipoka, Lompy (od Cmen-
tarnej do Magnoliowej), 
Magnoliowa, Miedziowa 
(od Artura), Miła, Nałkow-
skiej (dojazd do Muzeum 
Chleba), Pankiewicza, Pie-
churów, Pisalskiego, Pie-

trygów, Piwna, Pod Lipami, 
Południowa, Poprzeczna, 
Przyjaźni, Reymonta, Sa-
perów, Sikorskiego (plac 
przed Zakładami Odzie-
żowymi), Słowackiego, So-
bieskiego, Staszica, Szyle-
ra, Średnia, Śródmiejska 1, 
Wandy, Wiktorii, Wiosen-
na, Wspólna, Zwiadowców, 
Zwycięstwa.

III KATEGORIA DRÓG
Chełmska, Chodkiewicza, 
Ciasna, Cmentarna (ulica 
boczna), Grunwaldzka, Ja-
śminowa (ulica boczna), 
Kraka, Kruczkowskiego, 
Krzywa (ulice boczne), 
Lompy (od Magnoliowej 
do Księżogórskiej), Mazu-
ra, Norwida (ulice boczne), 
Obrońców Pokoju, Ogier-
mana, Orzechowska (ulice 
boczne), Piaskowa, Pia-
stowska, E. Plater, Plac Jana 
Pawła II (ciąg pieszy od Li-
ceum do Osiedla, dojazd 
do posesji nr 6), Plebiscyto-
wa, Podchorążych, Pożar-
na I, Pożarna II, Rowowa, 
Sikorskiego (ulice boczne), 
Skryta, Srebrna, Staszica 
(ulice boczne), Stoińskiego, 
Stolarska, Studzienna, Sty-
py, Szeroka, św. Wojciecha 
(ulice boczne), Wapienna, 
Wielkopolska, Windera, 
Wrodarczyka.

Wykaz dróg powiatowych, 
administrowanych przez 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach
Kużaja, Nałkowskiej, Mę-
czenników Oświęcimia, 
św.   Wojciecha, Śródmiej-
ska, Szymały (od Placu 
Letochów do Unii Euro-
pejskiej), Schwallenberga, 
Norwida, Nakielska, Szy-
bowa, Długa, Sikorskiego, 
Knosały.

(ab)
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Kino Karolinka zapra-
sza  9  stycznia 2011 r., 
w  niedzielę o  godzinie 

16.00 na seans „Biała i Strzała 
podbijają kosmos”.
Biała, pies cyrkowy i  Strza-
ła, kundel uliczny – nie śniły 
nawet o  podróży za granicę, 
a co dopiero o podboju galak-
tyki! Przezabawny zbieg oko-
liczności rzuci te dwa niezwy-
kłe czworonogi w wir wielkiej 
przygody! Zanim jednak się-
gną gwiazd, zaliczą odjecha-
ny i  karkołomny trening dla 
prawdziwych kosmonautów... 
Wspaniała, malowniczo zre-
alizowana animacja wzrusza, 
zaciekawia i  uczy, że nawet 
ktoś zupełnie od nas różny 
może zostać naszym najlep-
szym przyjacielem. Pokazuje, 
że razem łatwiej wyplątać się 
nawet z największych tarapa-
tów, że czasem warto oddać 
ostatnią kość, żeby zyskać 
kumpla na całe życie.

premiera: 17 września 2010
produkcja: Rosja, USA
gatunek: Animacja, Familijny, 
Komedia, Przygodowy
czas trwania: 95 minut
reżyseria: Inna Evlannikova, 
Svyatoslav Ushakov
scenariusz: John Chua, Alexan-
der Talal

BILETY W CENIE 10 ZŁ DO 
NABYCIA W  IMPRESARIA-
CIE LUB NA GODZINĘ 
PRZED SEANSEM W  KASIE 
KINA

Koncert Noworoczny, na który zaprasza Burmistrz Miasta Radzionków, to tradycja 
w Centrum Kultury „Karolinka”, a tradycja to rzecz święta. W roku 2011 zapraszamy 8 
stycznia na koncert po tytułem „W kręgu Straussa”, co ze względu na charakter wie-

czoru nie powinno być zaskoczeniem. Zagra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej 
pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. 
Jest jeszcze jedna dobra informacja. Odbędą się dwa koncerty. Oba 8 stycznia 2011, w so-
botę. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 17.00 (to dla tych najbardziej niecierpliwych), nato-
miast drugi o godzinie 20.00.
Bilety w cenie 12 zł będą w sprzedaży od 20 grudnia 2010 w  Impresariacie Centrum 
Kultury „Karolinka”. 

Biała i Strzała
podbijają kosmos

W kręgu Straussa

Wesołych, zdrowych,
rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
i Do Siego Roku

życzy

Centrum Kultury „Karolinka”
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Kino „Karolinka” zapra-
sza 9 stycznia 2011 
o  godz. 18.00 na naj-

nowszą polską  produkcję 
kinową, czyli „Śniadanie do 
łóżka”.
Historia zaczyna się od tego, 
jak zdolny, choć pechowy, ku-
charz Piotr (Tomasz Karolak) 
ku swemu zaskoczeniu trafia 
na okładkę poczytnego maga-
zynu i z dnia na dzień zostaje 
celebrytą. Sesja zdjęciowa 
przynosi mu sławę i... miłość. 
Piotr zakochuje się bez pamię-
ci w ponętnej stylistce Marcie 
(Małgorzata Socha), jednak 
jego była narzeczona Ewa (Iza 
Kuna) – szefowa działu mody 
magazynu i przełożona Marty 
– jest gotowa na wszystko, aby 
odzyskać względy utalento-
wanego eksfaceta. Piotra z ko-
lejnych opresji wyciąga jego 
niezawodny kumpel Konrad 
(Piotr Adamczyk) – koneser 
japońskiej kuchni i japońskich 
kobiet. Czy kulinarny geniusz 
okaże się również wirtuozem 
sztuki kochania?

premiera: 10 listopada 2010
produkcja: Polska
gatunek: Komedia rom.
czas trwania: 85 minut 
reżyseria: Krzysztof Lang
scenariusz: Hanna Węsierska, 
Krzysztof Lang

BILETY W CENIE 10 ZŁ DO 
NABYCIA W  IMPRESARIA-
CIE LUB NA GODZINĘ 
PRZED SEANSEM W  KASIE 
KINA. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz 
Centrum Kultury „Karolinka” zapraszają 
19  grudnia 2010 na kolejną odsłonę kon-

certu charytatywnego „O uśmiech dziecka”. 
Jak co roku, cały dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na organizację wypoczynku i wy-
jazdów kolonijnych dla dzieci z rodzin o niskich 
dochodach. 
Andrzej Hajda, inicjator i główny organizator 
koncertu zapowiada, że pojawią się tacy wyko-
nawcy śląskiej estrady jak: Książę Lipin Andrzej 

Potempa, Eugeniusz Stoll, czyli Zefel Zemła, 
Janina Libera i Golden Mix.
W specjalnej części świąteczno – noworocznej 
udział wezmą: Bernadeta Kowalska, Nas Tro-
je, Beata Mańkowska. Nie są to wszyscy wy-
konawcy, ale w końcu jakieś niespodzianki też 
trzeba chować w zanadrzu.
Zaczynamy koncert o 18.00. Cegiełki w cenie 
25 zł będą do nabycia na tydzień przed kon-
certem oraz w dniu imprezy. 

7 Festiwal Dziecięcych 
i  Młodzieżowych Ze-
społów Tańca Nowo-

czesnego „Arabeska” dobiegł 
końca. Za nami emocje kon-
kursowe, wysiłek, trema, ale 
jednak mimo wszystko rów-
nież doskonała zabawa. 

Jak co roku, festiwal wzbudził 
ogromne zainteresowanie. 
Wystąpiło bilsko 60 zespołów 
z  terenu całego Śląska,   rów-
nież Dolnego Śląska. Tak, mie-
liliśmy zespół z  Wrocławia.  
W tym tempie za rok będzie-
my mogli już mówić nie o fe-
stiwalu  regionalnym, a ogól-

Śniadanie
do łóżka

Arabeska za nami…
nopolskim. I  bardzo dobrze. 
W końcu o to chodzi. Chociaż 
jak sobie poradzimy z tym lo-
gistycznie... Warto dodać, że 
w  tegorocznej edycji wzięło 
udział blisko 1 000 (tak, słow-
nie jeden tysiąc) uczestników. 
Budynek Centrum Kultury 
„Karolinka” dosłownie pękał 
w szwach, gwar był wszędzie, 
młodzi tancerze wykorzy-
stywali każdy wolny skrawek 
korytarza by jeszcze raz, ten 
ostatni raz przećwiczyć układ 
przed wejściem na scenę. 
A  jury pracowało, oceniało, 
nagradzało, grymasiło... Przy-
pominamy, że w  skład jury 

weszli Sabina Woszek, zwią-
zana z  zespołem baletowym 
Opery Śląskiej, choreograf 
oraz Kamil Guzy, tancerz, 
choreograf, instruktor uczest-
nik programu „You can dan-
ce”. Ocenie podlegały: 
- technika i precyzja 
wykonania
- opracowanie 
choreograficzne
- ogólny wyraz artystyczny
- estetyka i dobór strojów

Wyniki festiwalu i relację 
zdjęciową można znaleźć na 
stronie www.arabeska.art.pl 

O uśmiech dziecka
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W  Centrum Kultury „Karolinka” w  Radzionkowie 
odbyło się 30.11.2010 r.  seminarium informa-
cyjno-promocyjne podsumowujące realizację 

trzeciej  edycji  projektu „Program aktywnej integracji AS-
aktywni społecznie i  zawodowo w  Gminie Radzionków” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. W  semina-
rium uczestniczyli beneficjenci  projektu oraz  zaproszeni  
goście: burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor i  sekretarz 
miasta Rudolf  Sobczyk. Zebranym  przedstawiono prezen-
tację multimedialną dotyczącą realizacji projektu w 2010 
roku. Następnie ekspert Regionalnego Ośrodka  Polityki 
Społecznej Dariusz Polakowski wygłosił  wykład  pt. „Pro-
gram aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i  zawo-
dowo w  gminie Radzionków jako sposób realizacji celów 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”. 
Uczestnicy projektu z  rąk burmistrza miasta otrzyma-
li certyfikaty ukończenia projektu, jak również gratulacje 
i życzenia  wykorzystania  szans zdobytych dzięki uczest-
nictwu w projekcie. Dwudziestu uczestników projektu, re-
alizowanego w  2010 roku ukończyło zajęcia podnoszące 
kompetencje i umiejętności społeczne, a 16 z nich ukoń-
czyło kursy zawodowe, podnosząc  swoje  kwalifikacje. 
Dzięki udziałowi w  projekcie,  beneficjenci zwiększyli 
swoje szanse na podjęcie pracy, wyrazem czego mogą być 
osiągnięte wskaźniki; a  mianowicie dwie osoby podpisa-
ły umowy o pracę, dwie osoby podjęły pracę na umowę 
zlecenie, a  jedna osoba podjęła działalność gospodarczą. 
Dzięki skutecznym działaniom,  osiągnięty  został cel pro-
jektu, jakim było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 
społecznym klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koordynator projektu
Ewa Reimann

Rozstrzygnięty został konkurs historyczny „Radzionków – 
ocal okruchy naszej historii” zorganizowany przez radzion-
kowski Urząd Miasta. W  konkursie uczestniczyć mogli 

wszyscy mieszkańcy miasta, którzy do 15 września br. nadesłali 
do Referatu Promocji, Kultury i Sportu UM w Radzionkowie pra-
ce pisemne (wywiad, rozprawka, opowiadanie, esej, fotoreportaż 
z opisem zdjęć). Prace można było wykonać indywidualnie lub 
w zespołach. Celem konkursu była popularyzacja wśród miesz-
kańców wiedzy o lokalnej historii. 
Nadesłane prace oceniało profesjonalne jury w składzie: Kornelia 
Banaś (pracownik IPN – oddział w Katowicach), Katarzyna Mar-
kusik (nauczyciel historii w Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodar-
czyka w Radzionkowie) oraz Jarosław Wroński (pracownik UM 
Radzionków). Pierwsze miejsce zajęła praca „Kiedy wróci mój 
tata?” Magdaleny Glanc. Ex equo drugim miejscem nagrodze-
ni zostali Kacper Horzela i Dawid Kalinowski za pracę „Bitwa 
do której nie doszło, czyli pozostałości linii B2 w Radzionkowie” 
oraz Jan Tobor za „Rodowód Rodzin: Hanzel, Tobor, Michalski, 
Masłoń”. Wyróżnienie otrzymali Karol Majewski, Artur Oleś, Ar-
tur Wrodarczyk, którzy zgłosili pracę „Radzionków – Rzesza za 
miedzą”.
Fundatorami nagród są: Urząd Miasta Radzionków, IPN oddział 
w  Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, Zwią-
zek Górnośląski Koło Terenowe w Radzionkowie, Andrzej Sławik, 
Centrum Kultury „Karolinka”. 

Ocalili okruchy pamięciCzłowiek zawsze
jest dobrą inwestycją

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Katarzynie Dolibóg

z powodu śmierci

Matki

składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor

oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Żywiołowym koncertem grupy Cree zakończyła się 27  li-
stopada tegoroczna odsłona Konfrontacji Kulturalno – 
Sportowych „Cidrowska Jesień”. Impreza od lat cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa. 
Nie inaczej było i w tym roku. 
Organizatorzy „Cidrowskiej Jesieni” zadbali, by każdy znalazł coś 
dla siebie. Były więc i turnieje sportowe, i pokazy filmów. Jed-
nak najwięcej emocji wzbudziła, zorganizowana po raz pierwszy, 
„Talentiada”, czyli przegląd twórczości młodych mieszkańców 
Radzionkowa. Przyjęto ponad 40 zgłoszeń. 17 listopada na sce-
nie CK „Karolinka” swoje talenty prezentowali wokaliści, tance-
rze, poeci i kabareciarze. Wszyscy uczestnicy, mimo tremy, sta-
rali się wykazać przed publicznością i jury, które miało niełatwy 
orzech do zgryzienia. Po burzliwych naradach zdecydowano, 
że pierwsze miejsce przyznane zostanie ex aequo Mateuszowi 
Katryniokowi, Adamowi Katryniokowi, Paulinie Konik, grupie 
Leksy Sisters i  Mateuszowi Pyka. Zwycięzcom gratulujemy. 
Przypomnijmy, że organizatorami tegorocznej edycji imprezy 
były: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Centrum Kultury „Karolinka”, Ruch Światło – Ży-
cie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie i Mło-
dzieżowa Rada Miasta.

(ŁK)

Jesień pełna talentów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII, Poddzialanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Przypomnijmy, że 10 
listopada nastąpiło 
uroczyste otwarcie 

hali sportowej, która zbu-
dowana została przy Szkole 
Podstawowej nr 1. W  pro-
gramie artystyczno – spor-
towym wystąpili m.in.: Asia 
Malik i  Michał Woźnica –
Mistrzowie Polski rock and 
rolla, Marysia Mazur, Mag-
da Krupa, Marzena Kupka 
z  UKS Dąb Katowice i  Ja-
worzna w pokazie gimnasty-
ki artystycznej oraz Tomasz 
Mrozek – młody wokali-
sta z  Radzionkowa, znany 
z  programu „Mam Talent”. 
Podczas uroczystego otwar-
cia nastąpiło symboliczne 
przekazanie przez burmi-
strza miasta „klucza” do hali 
przedstawicielom radzion-
kowskiego MOSiRu.
Otwarcie hali, które zbiegło 

się ze świętem Odzyskania 
Niepodległości, było okazją 
do rozegrania pierwszych 
zawodów sportowych na 
nowym obiekcie. Dzieci 
i  młodzież z  radzionkow-
skich szkół wzięły udział 
w I Turnieju Niepodległości. 
11 i  12 listopada został ro-
zegrany Turniej Piłki Nożnej 
Halowej. Po dwudniowych 
zmaganiach i  rozegranych 
32 meczach wyłoniono 
najlepsze drużyny turnieju. 
I  miejsce zdobyła drużyna 
„Sadowakknet”, II miejsce 
– „Prawie Galaktyczni”, a III 
miejsce – „AK-47”. 13  listo-
pada odbył się Turniej Piłki 
Koszykowej Halowej, w któ-
rym udział wzięło 9   dru-
żyn. Rozgrywki były bardzo 
zacięte, a  każda z  ekip ro-
zegrała 4  mecze. Pierwsze 
trzy miejsca zajęli kolejno: 

„Machina AG-Rolbud”, „Pa-
sibrzuchy” i  „Colop Team”. 
W  kolejnym dniu (14 listo-
pada) w  nowej hali sporto-
wej zorganizowano Turniej 
Piłki Siatkowej. Podobnie 
jak w koszykówce w turnieju 
wzięło udział 9 drużyn, które 
toczyły bardzo zacięte roz-
grywki na trzech boiskach. 
Wyniki turnieju przedstawia-
ją się następująco: 1 miejsce: 
„Ragor”, 2 miejsce: „Latające 
Gwoździe”, 3 miejsce: „Eki-
pa Wuja Zenona”.
W  ramach I  Turnieju Nie-
podległości 15 listopada 
odbył się z  kolei Turniej 
Koszykówki i  Siatkówki, 
w którym udział wzięli gim-
nazjaliści z  Radzionkowa, 
Rojcy oraz uczniowie klas 
pierwszych radzionkowskie-
go Liceum. W  klasyfikacji 
ogólnej zwyciężyli gimna-

zjaliści z Radzionkowa przed 
gimnazjalistami z Rojcy oraz 
uczniami klas pierwszych 
LO. 17 listopada do boju 
stanęły urocze przedszko-
laki. Żadna z  dotychczaso-
wych imprez, która odbyła 
się w  ramach otwarcia hali, 
nie dostarczyła aż tak wielu 
emocji, a  wszystkie przed-
szkolaki zaprezentowały się 
doskonałe.
18 listopada odbyła się ostat-
nia impreza w ramach I Tur-
nieju Niepodległości. W ko-
szykówkę zagrali dziewczęta 
i chłopcy z radzionkowskich 
szkół podstawowych, biorąc 
udział w Turnieju Koszyków-
ki Szkół Podstawowych. Naj-
lepszymi koszykarzami oka-
zali się uczniowie z  ZSPG 
z Rojcy przed SP 1 oraz SP 2.

opr. (ab)

I Turniej Niepodległości

Osiemnaście par małżeńskich obchodziło w  grudniu 
jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji Burmistrz Miasta Radzionków Gabriel To-

bor wręczył „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”. Od-
znaczenia, przedstawiające symbolicznie dwie splecione róże, 
przyznawane są parom, które przeżyły w związku małżeńskim 
50   lat. Dostojni jubilaci to: Jadwiga i Jerzy Albrecht, Elżbie-
ta i Józef Burzyk, Krystyna i Ryszard Dolibóg, Ruta i Zenon 
Dytman, Otylia i Piotr Golik, Barbara i Jerzy Hajda, Jadwiga 
i Paweł Idzik, Maria i  Jerzy Janus, Jadwiga i  Jerzy Jonczyk, 
Zofia i Zygfryd Kafka, Rozalia i Bronisław Kielisz, Maria i Jó-
zef Konopka, Róża i Franciszek Krus, Eugenia i Adolf Kubik, 
Stanisława i Władysław Lubas, Łucja i Tadeusz Moś, Stefania 
i Bonifacy Pakuła, Jan i Gertruda Sok.
Gratulacje odebrały również dwie pary z sześćdziesięcioletnim 
stażem: Matylda i Roman Gwóźdź oraz Katarzyna i Augustyn 
Jasiok. 

(ab)

Nasi jubilaci
Dnia 26 listopada uczniowie Gimnazjum im. Ojca Lu-

dwika Wrodarczyka byli gośćmi Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radzionkowie. Przybyli tam na spotka-

nie z radzionkowskim kolekcjonerem Waldemarem Krusem. 
Jest on posiadaczem unikatowego zbioru starych pocztówek 
i  fotografii, ukazujących historię radzionkowskiego grodu 
i okolic. Pan Waldemar z entuzjazmem opowiadał o zawiłych 
dziejach naszej śląskiej ziemi, uwidocznionych na pożółkłych 
fotografiach, imponując doskonałą wiedzą o  posiadanym 
zbiorze i niezwykłą osobowością.  Pytaniom uczniów nie było 
końca.
Wystawa zbiorów kolekcjonera miała miejsce w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej do 15 grudnia br. Niejednego, który w tych 
dniach odwiedził bibliotekę zaproszono do wyruszenia w po-
dróż po dawnej historii miasta ukrytej w starej pocztówce.
 

Iwona Mliczek
Halina Zgoda

Zatrzymany czas...
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Zmagania konkursowe 
z  Czarnym Władcą 
rozpoczęły się elimi-

nacjami szkolnymi, które 
odbyły się 15 październi-
ka. Wystartowało w  nich 
80   szkół z  całego woje-
wództwa śląskiego. Do fi-
nału zakwalifikowało się 12 
szkół, a wśród nich Gimna-
zjum im. Ojca Ludwika Wro-
darczyka w Radzionkowie.
Dalsze współzawodnictwo 
miało miejsce w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
w  Mysłowicach. Szkoła ta 

Jak co roku, w  naszej 
szkole hucznie obcho-
dziliśmy Dzień Tradycji 

Śląskich. W  poprzednich 
latach odbywały się kon-
kursy gwary śląskiej, turniej 
wiedzy o  Radzionkowie, 
śląskie śpiewanie. Tegorocz-
na impreza zbiegła się z Mi-
kołajkami. Uczniowie klasy 
VIa pod czujnym okiem ro-
dowitych radzionkowianek: 
Urszuli Kałuskiej i  Graży-
ny Ślosarczyk, przygotowali 
przedstawienie w  gwarze 
śląskiej na motywach baśni 
„Kopciuszek”. Prócz talen-
tów aktorskich uczniowie 
wykazali się znajomością 
gwary, która niestety zanika 
w naszym regionie. Publicz-
ność świetnie się bawiła, 
uśmiech nie znikał z  twa-
rzy nawet u najmłodszych 
widzów, którzy z gwarą nie 
mają kontaktu na co dzień. 
Po spektaklu szkolny Mikołaj 
obdarował uczniów słodkimi 
upominkami ufundowanymi 
przez Radę Rodziców.

Dariusz Dróżdż

15 listopada zamieniła się 
w  Hogwart i  zwołała wiel-
ki zlot najlepszych czaro-
dziejów na I  Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy o  Harrym 
Potterze – „Potteriada”, 
pod patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty w  Kato-
wicach. Turniej podzielony 
został na dwa etapy: część 
pisemną i ustną. Uczestnicy 
musieli wykazać się nie tyl-
ko doskonałą znajomością 
wszystkich części książki 
J. K. Rowling, ale również 
znajomością wszystkich 

adaptacji filmowych. Po-
ziom konkursu był bardzo 
wysoki, a rywalizacja zacię-
ta, rzec można – prawdziwe 
„igrzyska śmierci”. Jednak 
nasi gimnazjaliści okazali 
się niepokonani, zdobywa-
jąc I  miejsce. Zwycięzcami 
zostali: Magda Janik z klasy 
III b i  Marcin Augustyno-
wicz  z klasy III c. 
Podsumowaniem zmagań 
było wręczenie nagród i dy-
plomów oraz pstryknięcie 
czarodziejską różdżką ma-
gicznej fotki. Laureatom 
serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa i  niezwykłej 
pasji. Jednocześnie życzy-
my dalszych niezapomnia-
nych przeżyć z  „literaturą 
czarodziejów”.

A  ty! – „Jeśli sądzisz, że 
w dobie komputerów sztu-
ka czytania zanikła, zwłasz-
cza wśród dzieci, to nie-
zawodny znak, że jesteś 
Mugolem!” Szczęśliwym 
trafem naszym gimnazjali-
stom to nie grozi!

mgr Iwona Mliczek
nauczyciel – opiekun

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Harrym Potterze

Potteriada Dzień śląski 
w SP1

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź udział w naszym kon-
kursie. Napisz gdzie znajdują się przedstawione na zdjęciu elementy 
dekoracyjne.

Zdjęcie zamieszczone w  listopadowym numerze przedstawia tablicę znaj-
dującą się na budynku kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Rojcy. Niestety nie wpłynęła ani jedna poprawna odpowiedź.
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informacji 
o  swojej działalności, planach i  zamierzeniach. Jednocze-

śnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być dłuższe 
niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Kolejny nu-
mer „Kuriera” ukaże się w pierwszej  połowie lutego. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Ra-
dzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie 
do 20 stycznia. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

Jeśli mieszkasz w  woje-
wództwie śląskim, chodzisz 
do gimnazjum albo szkoły 

ponadgimnazjalnej, masz od 
12 do 19 lat, chcesz zrobić coś 
fajnego i  uczestniczyć w  in-
trygującym przedsięwzięciu 
z  najciekawszymi rówieśni-
kami z  całego województwa 
– Korba jest dla Ciebie. Taki 
tekst plakatu zainteresował 
moją wychowankę Magda-
lenę Dolibóg na samym po-
czątku roku szkolnego. I  tak 
się wszystko zaczęło...
Pomysł Magdy – zorganizo-
wanie aukcji charytatywnej 
połączonej z kiermaszem rę-
kodzieła wydawał się wspa-
niały, ale i trudny do realizacji. 
W pierwszym etapie, kiedy to 
należało opisać swój projekt 
i stworzyć krótką prezentację 
o  nim, trudno byłoby uwie-
rzyć, że spośród blisko tysiąca 
zgłoszeń pomysł Magdy zosta-
nie zaakceptowany i  będzie 
ona miała okazję uczestni-

czyć w  trzydniowych warsz-
tatach KORBY w  Ustroniu. 
Tam obserwowano półfinali-
stów, badano ich predyspo-
zycje liderskie i  w  rezultacie 
wyłoniono finałową ekipę 36 
osób, których nazwiska ogło-
szono 10 czerwca w  kinie 
Rialto w Katowicach. Nazwi-
sko Magdaleny Dolibóg po-
jawiło się oczywiście wśród 
finalistów, co umożliwiło jej 
udział w  wakacyjnych, tygo-
dniowych warsztatach Korbo-
wiczów. Od września Magda 
zaczęła działać. Zebranie 
ekipy organizacyjnej, pozyski-
wanie sponsorów, prace nad 
kiermaszem to tylko część 
ogromnego przedsięwzięcia, 
w  które zaangażowało się 
mnóstwo osób. W listopado-
wy wieczór w Centrum Kul-
tury „Karolinka” w  Radzion-
kowie nastąpiła kulminacja 
projektu.
Adam Łata – prowadzący 
licytację, stworzył niesamo-
witą, zabawną, miłą i  luźną 
atmosferę na sali widowisko-
wej. Program artystyczny, 
dekoracja sali, kiermasz biżu-
terii, obrazów, malowanych T-
shirtów oraz innych gadżetów 
wykonanych przez uczniów 
i  podarowanych przez spon-
sorów – wszystko to w całości 
zostało przygotowane przez 
uczniów i  nauczycieli Gim-
nazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka w  Radzionko-

wie. Na aukcji i kiermaszu ze-
brano ponad 2000  zł. Do tej 
kwoty „dorzucił” się Związek 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych ofiarując nam 1900 zł. 
Pieniądze zostały przekazane 
mamie Zuzi Świerzy, trzylet-
niej dziewczynki cierpiącej na 
szereg zaburzeń uniemożli-
wiających jej życie bez leków 
i  rehabilitacji. Gazeta „Życie 
Bytomskie” również prze-
kazała darowiznę na konto 
Zuzi. Wszystkim darczyń-
com i  sponsorom serdecznie 
dziękujemy!
Zakończył się projekt KORBA 
– ale nie zakończyły się nasze 
działania! Aktualnie prowa-
dzimy zbiórkę ubrań dla Zuzi 
oraz dodatkowych funduszy.
Ogromnym sukcesem, ale 
przede wszystkim radością 
jest fakt, że projekt Magda-
leny Dolibóg – liderki Ślą-
ska zdobył drugie miejsce 
w województwie!
Madziu – serdeczne gratu-
lacje! Zakręciłaś Radzionko-
wem i  Śląskiem, i  pokazałaś 
wielu osobom, że warto po-
magać i robić coś dla innych!
Koniec KORBY nie oznacza 
końca naszych działań. Dalej 
będziemy pomagać – nie tyl-
ko Zuzi. Bo przecież „to co 
możesz zrobić dla innych jest 
tylko kroplą w  oceanie... ale 
jednocześnie tym, co nadaje 
sens twojemu życiu...”

Agnieszka Jochlik
wychowawca i opiekun

KORBA – zakręć Śląskiem!

Dziewiętnastego listo-
pada grupa uczniów 
z  naszego liceum 

pod opieką mgr Romana 
Holewy udała się do Pań-
stwowego Muzeum Etnogra-
ficznego w  Warszawie, aby 
wziąć udział w „EtnoShow”- 
ogólnopolskiej prezentacji 
regionów. Impreza zorgani-
zowana została w  ramach 
szkolnego projektu „Etnolog 
– zaloguj się na ludowo”. 
W wydarzeniu wzięło udział 
ok. 100 uczniów z 15 szkół 
z całej Polski – były to szkoły 
które przygotowały najlep-
sze projekty. Każda szkoła 
miała do dyspozycji własne 
stoisko, na którym przed-
stawiła przywiezione ekspo-
naty. Mieliśmy więc okazję 
zobaczyć regionalne stroje 
ludowe, tańce łowickie, po-
kazy jak kiedyś obchodzono 
zapusty oraz wiele innych 
ciekawych rzeczy. 
Na naszym stoisku królowa-
ły wyroby cukiernicze przy-
gotowane w  piekarni Pana 
Bączkowicza. Znalazły się 
tam też materiały informa-
cyjne dotyczące Radzionko-
wa i naszej szkoły. W trakcie 
„EtnoShow”  odbyły się też 
prezentacje multimedialne 
i pokazy filmów. Nasza szko-
ła przedstawiła film „Odpust 
w  Radzionkowie” (film zo-
stał umieszczony na stronie 
www.edutuba.pl) i  pre-
zentację o  Radzionkowie 
i  naszym LO. Wśród wielu 
atrakcji i konkursów znalazła 
się również gra EtnoBingo, 
która pozwoliła nam poznać 
wszystkie stoiska regionalne. 
Nasze Liceum zdobyło trzy 
dyplomy i liczne nagrody dla 
szkoły. „EtnoShow” było dla 
nas okazją do wymiany do-
świadczeń oraz motywacją 
do dalszej kreatywnej pra-
cy nad badaniem naszego 
regionu.

Beata Biela
Karolina Golus

kl. 2c LO Radzionków

Radzionkowski
odpust
w Warszawie

Niestety tuż przed za-
mknięciem numeru do-
tarła do nas smutna in-
formacja o  śmierci Zuzi. 
Łączymy się w bólu z ro-
dziną i  bliskimi dziew-
czynki. Zuzia odeszła tam, 
gdzie choroby nie istnieją, 
gdzie nie ma cierpienia 
i gdzie wszyscy z nadzieją 
pielgrzymujemy.
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Witamy wszyst-
kich czytelników 
po wakacjach. 

Rozpoczęliśmy rok szkolny 
2010/2011 r. Dzieci są już 
prawdziwymi Przedszkolaka-
mi. W październiku bowiem 
stanęły na scenie Centrum 
Kultury „Karolinka” i  zostały 
pasowane na Przedszkolaka. 
Było to niezwykłe pasowanie, 
ponieważ dokonał go nad-
komisarz z Powiatowej Ko-
mendy Policji w Tarnowskich 
Górach Sebastian Korecki 
wraz z maskotką Sznupkiem. 
Tematem przewodnim było 
hasło: „Bezpiecznie i  zdro-
wo na ulicy, w  przedszkolu 
i w domu”.
Zgodnie z  wyznaczoną mi-
sją, przedszkolacy zaskakiwali 
nas swoją wiedzą i  umiejęt-
nościami, które zdobyli już 
w  przedszkolu w  zakresie 
bezpieczeństwa i  zdrowia. 
Nie obyło się bez podchwy-
tliwych pytań ze strony pani 
dyrektor i gromkich oklasków 
publiczności.
Jesteśmy pewni, że nasi wy-
chowankowie nie tylko zna-
ją zawody lekarza, strażaka, 

Z kroniki wydarzeń Przedszkola pod Topolą
policjanta, mają świadomość 
potrzeby dbania o  higienę 
osobistą, sprawność ruchową, 
ale będą potrafili też zacho-
wać się w sytuacji zagrożenia. 
Udowodnili, że numery alar-
mowe znają na pamięć, wie-
dzą w  jakich okolicznościach 
trzeba je wykręcić i jak zgłosić 
wypadek, a to było głównym 
celem naszych działań. Jed-
nym z gości specjalnych była 
autorka wydanej niedawno 
książeczki dla dzieci ,,Wier-
szyki ciotki Dominiki”. Pisarka 
Dominika Bylica przedstawi-
ła swoim wierszem ,,Sznup-
ka” – policyjną maskotkę, 
która przez całą uroczystość 
bawiła dzieci i  publiczność. 
Oczywiście na koniec można 
było zdobyć imienną dedyka-
cję do książeczki i pamiątko-
wą fotkę i słodki upominek.
Wcześniej, bo we wrześniu, 
odbyło się Święto Pieczone-
go Ziemniaka zorganizowane 
w  ogrodzie przedszkolnym. 
Imprezę rozpoczęła krótka 
historia ziemniaka, odśpie-
wanie hymnu o  ziemniaku 
i złożenie przysięgi. Potem już 
ruszyły konkurencje sportowe 

i zdobywanie punktów druży-
nowych. Na zakończenie był 
pyszny poczęstunek - pieczo-
ny ziemniak z grilla. 
Październik z kolei był wpro-
wadzeniem do tematyki bez-
pieczeństwa. Zaproszeni go-
ście z V Komisariatu – Bytom 
młodszy aspirant Adrian Rosa 
i  aspirant Agnieszka Krzysz-
tofik,  przeprowadzili poga-
dankę na temat: ,,Bezpiecz-
nie w domu, przedszkolu i na 
drodze”. Jednak najwięcej 
emocji wzbudził wóz policyj-
ny, który zajechał do ogrodu 
na syrenie. Odbyła się też pre-
zentacja kajdanek, kamizelek 
kuloodpornych, radiostacji. 
Dziękujemy przybyłym poli-
cjantom za przekazanie cen-
nych informacji dotyczących 
bezpieczeństwa.
Potem nadszedł czas turnieju 
sportowego, który odbył się 
w nowej hali sportowej.
Na trybunach zasiedli kibice: 
dzieci wraz z  nauczycielami 
i  rodzicami. Do rozgrywek 
10-osobowe drużyny prowa-
dziła maskotka Mosirek, która 
rozgrzewała nie tylko spor-
towców do rywalizacji, ale 

i  kibiców. Konkurencje były 
nie tylko dla dzieci. Wykazać 
mogły się wychowawczynie 
i  dyrektorzy radzionkow-
skich przedszkoli. Radości 
i  śmiechu było co niemiara. 
Zajęliśmy III miejsce, po raz 
pierwszy dzieci otrzymały 
prawdziwe medale i dyplomy. 
W grudniu wspaniałym wpro-
wadzeniem do obchodów 
barbórkowych był kącik re-
gionalny, który pojawił się 
w holu przedszkolnym. Dzieci 
odwiedziła zaproszona de-
legacja górników z  Zakładu 
Górniczego Piekary. Oprócz 
prezentacji strojów galowych, 
pokazali cały ekwipunek gór-
nika do pracy w kopalni. Po-
kaz multimedialny przybliżył 
dzieciom codzienność górni-
ka w ciężkiej pracy. Niedługo 
Święta – czas radości i  kolę-
dowania. Już nie możemy się 
doczekać tych wspaniałych 
chwil.
Z  pozdrowieniami i  po-
dziękowaniami dla wszyst-
kich, którzy są przyjaciółmi 
dzieci i  wspierają działania 
Przedszkola.

Rada Pedagogiczna

Sprostowanie

W  poprzednim 
numerze poda-
no błędny numer 
uchwały w  spra-
wie rozszerzeń 
zakresu ustawo-
wych zwolnień 
w  podatku od 
nieruchomości na 
rok 2011.
Prawidłowy nr 
to LVII/480/2010

Od 15 do 19 listopa-
da bieżącego roku 
w  ramach progra-

mu Comenius – Uczenie się 
przez całe życie – Zespół Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych 
w  Radzionkowie wziął udział 
w  seminarium kontaktowym, 
które miało miejsce w północ-
nej części Hiszpanii – w stolicy 
kraju Basków – Bilbao.  
Seminarium kontaktowe w ra-
mach programu Comenius jest 
wstępnym etapem przygo-
towującym  do międzynaro-
dowej współpracy pomiędzy 
innymi szkołami europejskimi.  
Seminarium kontaktowe 
umożliwia: 

• znalezienie potencjalnych 
partnerów,

• uzyskanie informa-
cji o możliwościach 
współpracy europejskiej 
pomiędzy szkołami, 

• poznanie nauczycieli 
z innych krajów euro-
pejskich, utworzenie 
z nimi potencjalnej grupy 
partnerskiej w ramach 
programu Comenius. 

W  wizycie wzięły udział 
24   kraje europejskie. 
W  trakcie spotkania dyrek-
torzy szkół oraz nauczyciele 
uczestniczyli w cyklu wykła-
dów dotyczących programu 

Comenius, jak również wy-
mieniali się swoimi doświad-
czeniami, poznawali systemy 
kształcenia poszczególnych 
krajów europejskich oraz sys-
temy organizacji pracy.
W  ramach spotkania zostały 
zawiązane również wstępne 
projekty pomiędzy szkołami. 
Zespół Szkół Podstawowo 
Gimnazjalnych w  Radzion-
kowie, po wstępnych nego-
cjacjach oraz bezpośredniej 
wymianie poglądów z innymi 
uczestnikami seminarium, ma 
duże szanse kooperować  ze 
szkołami z Hiszpanii, Włoch, 
Niemiec, Cypru oraz Litwy. 

Seminarium kontaktowe Comeniusa
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- ¡Hola!
- ¡Hola! ¿Oue tal?
- Muy bien. ¿Y tú?
- Estupendo, gracias.

Ten krótki dialog to niewielka 
część tego, czego uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego 
w  Radzionkowie nauczyli się 
na zajęciach z  języka hisz-
pańskiego. Zajęcia odbywa-
ją się od początku listopada 
w  każdy wtorek o  godzinie 
15.15. Cieszą się dużym za-
interesowaniem, o  czym 
świadczy spora frekwencja. 
Nauka języka hiszpańskiego 
jest oryginalnym sposobem 
spędzenia wolnego czasu 
i swego rodzaju nowatorskim 
pomysłem. Osoba prowa-
dząca zajęcia uczy nie tyl-
ko języka, ale opowiada też 
wiele ciekawostek na temat 
samej Hiszpanii. Uczniowie 
znają już podstawy języka 

¡Hola España!

UCHWAŁA NR LVII/481/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW

 
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku leśnym na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
30  października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

 Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1.

Zwalnia się od podatku leśnego lasy będące własnością gminy, za wyjątkiem lasów wydzierżawionych lub wynajętych 
osobom trzecim.

§2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLVI /402/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
 

§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz 
rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega 
opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński

Młodzieżowe Biuro 
Pracy OHP w  Ra-
dzionkowie zaprasza 

młodzież zainteresowaną pod-
jęciem pracy krótkoterminowej 
i  dorywczej w  okresie ferii zi-
mowych 2011 r. do skorzystania 
z naszych usług.
W dyspozycji MBP OHP znajdą 
się oferty pracy w handlu, rekla-
mie i promocji tj.
• kolportaż materiałów 

reklamowych;
• praca przy kasach;
• układanie towaru;
• praca w magazynie;
• przeprowadzanie akcji 

promocyjnych;
• prace przy pakowaniu 

produktów.
Pracodawcy zgłaszający ofer-
ty pracy proponują młodzieży 
stawki od 6 zł brutto za godzinę 
pracy.
Aby skorzystać z  oferty biu-
ra, należy zgłosić się osobiście 

i  wypełnić ankietę poszuku-
jącego pracy. Pytania w  niej 
zawarte pozwalają zarówno 
sprecyzować oczekiwania po-
szukującego, jak i  dać praco-
dawcy możliwie najlepiej wy-
kwalifikowanego pracownika. 
W  ankiecie należy zaznaczyć, 
czy szukamy zatrudnienia sta-
łego czy tymczasowego, w  ja-
kiej branży oraz czy posiadamy 
książeczkę zdrowia. 

Po wypełnieniu ankiety po-
średnik znajduje odpowiednie 
oferty i  wydaje skierowania 
do pracodawców. Dodatkowo 
wszystkie oferty pracy dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.mbp.ohp.pl.

Monika Buczek
Pośrednik pracy I stopnia

Filia MBP Radzionków
ul. Kużaja 19

tel. 32 289 08 83 wew. 8

Praca na ferie zimowe
i ciągle rozwijają swoje umie-
jętności. Zajęcia przebiegają 
w  sympatycznej atmosferze. 
Prowadząca swoją dobrą 
znajomością hiszpańskiego 
i  zdolnościami pedagogicz-
nymi zachęca uczniów do 
aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach.
Miejmy nadzieję, że jest to 
dobra promocja szkoły i  za-
chęta do nauki języków ob-
cych, tym bardziej, że nasza 
szkoła przygotowuje się do 
uczestnictwa w  programie 
Comenius. Jeżeli nawiążemy 
współpracę z  Hiszpanią, to 
dzięki tym zajęciom, będzie-
my mogli swobodnie porozu-
mieć się z  naszymi hiszpań-
skimi rówieśnikami.

Patrycja Marcinków
Sandra Plewnia
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Sport

Miłośników szachowych 
zmagań zapraszamy 
do udziału w  tur-

nieju szachowym Ciderszach 
2010. Zawody rozegrane zo-
staną w  dniach 27 – 30 grud-
nia w Radzionkowie – na tere-
nie Hali Sportowej  i w Szkole 
Podstawowej nr 1. Warunkiem 
uczestnictwa w  turnieju jest 
dokonanie zgłoszenia na stro-
nie chessarbiter.com do dnia 
26   grudnia br. Zawody ro-
zegrane zostaną w  systemie 
szwajcarskim (9   rund). Tempo 
gry wynosić będzie 90 minut na 
partię. Na najlepszych zawodni-
ków czekają puchary, dyplomy 
i atrakcyjne nagrody finansowe. 
Organizatorami turnieju są Sto-
warzyszenie Szachowe Strzyb-
niczanka Tarnowskie Góry, 
Urząd Miasta w Radzionkowie, 
MOSiR Radzionków i  Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich. 

cą radzionkowskie konto. 
Obronę Ruchu z Sewerynem 
Kiełpinem w bramce nie uda-
wało się pokonać piłkarzom 
Sandecji, Kolejarza, Niecie-
czy, GKS-u  Katowice, KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, Po-
goni Szczecin i Piasta Gliwice. 
A do tego z wyjątkiem pierw-
szego i czwartego z tych me-
czów wszystkie one kończyły 
się zwycięstwami „Cidrów”, 
a  rozgromienie walczącego 
o  awans i  dotąd niepokona-
nego Piasta 3:0 z pewnością 
aspirować może do mia-
na największych wydarzeń 
pierwszej części sezonu na 
zapleczu Ekstraklasy.
Niestety, niewspółmierne 
wyniki osiągane były na wy-
jazdach. Przywiezione z Wo-
dzisławia Śląskiego i  z  Po-
znania zwycięstwa to jedyny 
dorobek punktowy radzion-
kowskich piłkarzy na obcych 
terenach, a po wyjazdach do 
Łodzi, Świnoujścia i  Ząbek, 

w których Ruch pozwalał so-
bie łatwo wbić aż po cztery 
gole, do drużyny przyległa 
łatka zespołu tylko własnego 
boiska. Odmieniło to wspo-
mniane spotkanie z  Wartą, 
wygrane 2:0, bo w  Biel-
sku-Białej grający w  ekspe-
rymentalnym zestawieniu 
personalnym zespół bardzo 
blisko był sprawienia niespo-
dzianki i  urwania punktów 
gospodarzom.
Na wyróżnienie w przekroju 
całej rundy zasłużyli z  pew-
nością przede wszystkim 
bramkarz Kiełpin, młodziut-
ki obrońca Kamil Szymura, 
piłkarze środka pola Marcin 
Dziewulski i  Tomasz Fosz-
mańczyk, czy atakujący Mi-
łosz Przybecki, regularnie 
powoływany do reprezenta-
cji Polski U-20 i Dawid Jarka, 
a także „joker” Marek Suker, 
z pięcioma ligowymi bramka-
mi najskuteczniejszy strzelec 
drużyny.

Wysokie szóste miej-
sce na półmetku 
pierwszej ligi zajęli 

piłkarze Ruchu Radzionków, 
przypomnijmy, podchodzą-
cy do sezonu z  pozycji be-
niaminka tej klasy rozgryw-
kowej. Wynik ten oznacza, 
że radzionkowianie z  dumą 
mogą nazywać się najlep-
szym zespołem spośród 
nowicjuszy zaplecza Ekstra-
klasy. A  przecież jeszcze po 
godzinie gry w ostatnim me-
czu rudny jesiennej z  Pod-
beskidziem w  Bielsku-Białej 
żółto-czarni mogli widzieć 
się wręcz na miejscu czwar-
tym, tylko o  krok za zespo-
łami walczącymi o  awans 
do najwyższej ligi w  Polsce. 
Ostatecznie jednak fawory-
zowani gospodarze, wiceli-
derzy tabeli, przechylili szalę 
zwycięstwa w tym meczu na 
swoją korzyść, a podopieczni 
trenera Rafała Góraka musie-
li uznać minimalną wyższość 

w  tabeli Floty Świnoujście 
i Sandecji Nowy Sącz.
Głosy o rozczarowaniu w Ra-
dzionkowie, jakie w  tym 
kontekście mogłyby się poja-
wiać, są jednak co najwyżej 
marginalne. Przecież począ-
tek sezonu, wcale przecież 
w  wykonaniu naszej druży-
ny niesłaby, mógł wskazy-
wać na walkę o utrzymanie, 
albo co najwyżej o  miejsce 
w  połowie stawki. Pierwsze 
zwycięstwo przyszło dopiero 
w czwartej kolejce, w trzecim 
domowym meczu, z  Koleja-
rzem Stróże.
I  to właśnie dzięki wystę-
pom na stadionie w Bytomiu 
Stroszku, radzionkowianie 
powoli wspinali się w  górę 
stawki. Stracona tu na inau-
gurację sezonu z MKS Klucz-
bork bramka długo, aż po 
ostatni wygrany 3:1 mecz 
przed własną publicznością 
z  Górnikiem Łęczna, pozo-
stawała jedyną obciążają-

Ruch Radzionków na szóstym miejscu
w pierwszej lidze

Szach mat

Za nami mistrzostwa szkół gimnazjalnych 
powiatu tarnogórskiego chłopców w siat-
kówce, które odbyły się w dniach 7 i 9 

grudnia w  nowej hali sportowej. W  mistrzo-
stwach wzięło udział 17 drużyn. Po dwudnio-
wych zmaganiach i  bardzo zaciętych bojach, 

wyłoniono najlepsze drużyny mistrzostw. Pierw-
sze miejsce zdobyli gimnazjaliści ze Świerklańca, 
drugie – z Brynka, a trzecie – z Ożarowic.
Szczegółowe wyniki oraz obszerną fotorelację 
z mistrzostw można znaleźć na stronie:

www.mosir.radzionkow.pl

Udana gimnazjada już za nami


