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Dokończenie na str. 4

Więcej na str. 3

Jak co roku, 1 września zadzwonił 
pierwszy dzwonek szkolny ozna-
czający rozpoczęcie nowego roku. 

Uroczyste otwarcie roku szkolnego z udziałem 
Burmistrza Radzionkowa dr. Gabriela Tobora 
odbyło się w Zespole Szkół Podstawowo – Gim-
nazjalnych w Radzionkowie – Rojcy. Ze wzglę-
du na dużą ilość uczniów, rozpoczęcie odbyło 
się w trzech grupach. 
Warto dodać, że w  radzionkowskich szkołach 
podstawowych naukę rozpoczęło 914 uczniów. 

W gimnazjach będzie się kształcić 523 uczniów, 
natomiast w liceum 260. 
Choć czasu jest jeszcze sporo, już dziś wiado-
mo, że w przyszłym roku szkolnym 2010/2011 
w Gimnazjum nr 2, mieszczącym się przy Ze-
spole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, zo-
stanie utworzona nowa klasa sportowa, która 
ma liczyć 24 uczniów. Profil klasy skierowany 
będzie do uczniów, których pasją jest sport.

(jwa)

Pierwszy dzwonek

Kilkanaście zabytko-
wych samochodów, 
w  tym wiele limuzyn, 

lincolnów, mercedesów 
i  kultowych syren, pojawi-
ło się 12 września przed 
Centrum Kultury „Karolin-
ka”. A  wszystko to z  okazji 
odbywającej się tego dnia 
szóstej Parady Pojazdów 
Zabytkowych. 
Na kolumnę pojazdów, któ-
re przybyły do nas z Tarnow-
skich Gór, przed „Karolinką” 
czekały z  wielką niecierpli-
wością rzesze fanów czte-
rech kółek. Tego dnia moż-
na było nie tylko podziwiać 
piękne automobile, ale rów-
nież wziąć udział w  „Pikni-
ku Historycznym”. Licznie 
zgromadzoną publiczność 
w  zamierzchłe czasy prze-
nieśli rycerze z Wolnej Kom-
panii Radzionków. Można 
było też oglądać kolekcję 
radioodbiorników, modele 
pojazdów militarnych, zabyt-
kowe motocykle, broń białą 
i umundurowanie.

Czar 
czterech kółek

Z  okazji dziesięciolecia przyjęcia patronatu św. Woj-
ciecha nad miastem, 15 października o  godz. 16.00 
w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się uroczysta 

sesja Rady Miasta Radzionków.
Jedna z  uchwał podjętych podczas sesji dotyczyć będzie 
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta ks. bp. Euge-
niuszowi Juretzko. Ten urodzony w 1939 roku w Radzionko-
wie ksiądz, od 1970 roku przebywa na misjach w Kamerunie, 
gdzie z niezwykłym poświęceniem prowadzi ewangelizację 
plemion afrykańskich. Przypomnijmy, że pierwszy raz tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta otrzymał w 2006 roku prof. 
dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na październikowej sesji radni podejmą również uchwałę 
o nadaniu flagi i  chorągwi, których wzory opracowane zo-
stały już w 1999 oraz nadaniu hejnału autorstwa Adama We-
sołowskiego. Po herbie będą to dwa nowe miejskie insygnia. 
Oprócz tego, kwintet dęty z udziałem Klaudiusza Jani, po 
raz pierwszy wykona w „Karolince” utwór oparty na moty-
wach radzionkowskiego hejnału. Tego dnia zostaną również uro-
czyście wręczone nagrody honorowe „Crux Adalberti”.

Wyjątkowa sesja
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— Mijający trzeci rok kaden-
cji obecnego samorządu jest 
dobrą okazją, aby podsumo-
wać zadania, które udało się 
do tej pory zrealizować. Co 
uważa pan na najważniejsze?
— Myślę, że już możemy 
mówić o  małych sukcesach, 
gdyż rozwiązujemy w  tej 
kadencji kilka istotnych dla 
miasta problemów. Powstało 
wiele obiektów rekreacyj-
no – sportowych, placów 
zabaw, a  poprzez przebu-
dowę Placu Letochów zapo-
czątkowaliśmy rewitalizację 
„tkanki miejskiej”. Jednak 
przede wszystkim w  mieście 
znacznie poprawiła się infra-
struktura drogowa i  wodno 
– kanalizacyjna.
— W  Radzionkowie remon-
tuje się wiele krótkich ulic 
dojazdowych tzw. ganków, 
na których stan przez długie 
lata uskarżali się mieszkańcy 
okolicznych posesji...
— Przeważająca część ulic 
dojazdowych o  nawierzchni 
ziemnej, została już doprowa-
dzona do stanu z nawierzch-
nią z kostki betonowej. Cho-
dzi tutaj nie tylko o estetykę, 
ale o  poprawę jakości życia 
mieszkańców. Remonty gan-
ków wiązały się w większości 
przypadków z  przebudową 
przestarzałych sieci wodno 
– kanalizacyjnych. A  war-
to przypomnieć, że drogi te 
chronione są strefą konserwa-
torską jako układ urbanistycz-
ny, więc tym bardziej musimy 
dbać o  ich stan w  ścisłym 
centrum miasta. W miarę po-
siadanych środków finanso-
wych, będziemy sukcesywnie 
remontować dalsze ulice.

Rozmowa z zastępcą burmistrza Radzionkowa, Krzysztofem Kulą

Wiele udało się zrobić
— Miasto zadbało również 
o  bezpieczne place zabaw 
dla najmłodszych. Teraz 
mamy z  dziećmi mają do 
dyspozycji aż pięć takich 
obiektów. Czy będą tworzo-
ne kolejne?
— Wykonanie placów za-
baw było konieczne, bo do-
tychczas w  mieście nie było 
odpowiedniej liczby takich 
obiektów, a  te istniejące 
były mocno zdewastowane 
i  niezbyt bezpieczne. W  tej 
chwili kończymy pierwszy 
etap budowy placów zabaw 
w mieście. Przypomnijmy, że 
znajdują się one na terenie 
kompleksu sportowego Księ-
ża Góra, przy przedszkolu 
na ulicy Szymały 38, Kużaja 
15, Placu Jana Pawła II, przy 
wyremontowanych „kosza-
rowcach” na ulicy Knosały 
oraz przy boisku gimnazjum 
Ojca Ludwika Wrodarczyka. 
Kolejne place zabaw przewi-
dziane są w dużym projekcie, 
związanym z  przebudową 
Księżej Góry i  na terenach 
zielonych przy ulicy Pawlaka 
i Gierymskiego oraz na placu 
przy ul. Kużaja obok ZGK. 
Także na terenie szkoły ZSPG 
w  Rojcy w  ramach projektu 
Orlik zostanie wybudowany 
plac zabaw.
— W  połowie maja tego 
roku odbyło się uroczyste 
oddanie do użytku Placu Le-
tochów, który do momentu 
powstania rynku pełnił bę-
dzie funkcję forum miejskie-
go. Przebudowa kosztowała 
miasto sporo pieniędzy 
i  padały pytania, dlaczego 
akurat ta inwestycja była tak 
ważna dla miasta...
— Uważamy, że była to po-
trzebna inwestycja, gdyż 
wreszcie miejsce to nabrało 
właściwego znaczenia. W ni-
czym nie przypomina już 
zaniedbanego placu sprzed 
kilku lat, gdzie spotykali się 
amatorzy mocnych trunków. 
Teraz jest to okazały i czysty 
plac z nowoczesną fontanną. 
W Radzionkowie wielu ludzi 
ma wreszcie miejsce, gdzie 
może pójść, odpocząć i  za-

żyć odrobinę miejskiego ży-
cia. Każdy, kto szukał takiego 
miejsca w  naszym mieście 
w przeszłości, dziś zrozumiał, 
dlaczego była to tak ważna 
inwestycja.
— Wspomniał pan również, 
że powstało wiele obiektów 
rekreacyjno – sportowych. 
A jakie jeszcze są w planie?
— Owszem, powstało kilka 
boisk, m.in. przy gimnazjum 
im. O. Ludwika Wrodarczy-
ka, a na ukończeniu jest bo-
isko przy Zespole Szkół Pod-
stawowo – Gimnazjalnych, 
które sfinansowane będzie 
w ramach rządowego progra-
mu ORLIK 2012. Za prioryte-
towe działania w tej kadencji 
uważam rewitalizację i zago-
spodarowanie parku Księża 
Góra. Na ten cel pozyskali-
śmy 2 mln zł dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Na Księ-
żej Górze powstanie 2,5  km 
ogólnodostępnych, wielo-
funkcyjnych sieci ścieżek 
przeznaczonych do aktywne-
go spędzania wolnego czasu. 
Myślę, że zadanie zostanie 
ukończone do końca 2010 
roku. Przypomnę, że obecnie 
na Księżej Górze mamy ba-
seny, boisko do piłki nożnej, 
siatkówki plażowej, petanki, 
sztuczne lodowisko, a końca 
dobiega budowa drugiego 
kortu tenisowego z  oświe-
tleniem i  altany rekreacyjnej 
z  grillem. W  plan inwestycji 
sportowych wpisuje się rów-
nież budowa pierwszej w na-
szym mieście pełnowymiaro-
wej sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr  1. 
Obiekt powstanie do końca 
sierpnia 2010 roku, a  koszt 
zadania wynosić będzie po-
nad 4,5 mln zł. Oczekuje-
my również na informacje 
dotyczące dofinansowania 
ze środków unijnych prze-
budowy sali widowiskowej 
w Centrum Kultury „Karolin-
ka”. Projekt liczony na ponad 
6 mln zł, znajduje się na dru-
gim miejscu listy rezerwowej, 
więc mamy spore szanse na 
dofinansowanie.
— Na zakończenie proszę 

powiedzieć, jakie inwesty-
cje czekają nas w  ostatnim 
roku kadencji samorządu?
— W dalszym ciągu będzie-
my kontynuować przebudo-
wę ganków (np. ul. Holewiny 
Obrońców Pokoju, Wrodar-
czyka i  inne), a  także więk-
szych dróg w mieście. W  tej 
chwili na pierwszy plan wy-
suwa się przebudowa ulic 
Adamieckiego i  Wspólnej – 
będzie to rozpoczęcie prac 
związanych z  przebudową 
całego układu okolicznych 
dróg. Przebudowa ulicy Sa-
dowej od ulicy Krzywej do 
garaży, jak również długo 
oczekiwana przebudowa uli-
cy Średniej i  Jaracza. Poza 
tym mamy nadzieję, że roz-
poczniemy dalszy etap budo-
wy rynku, który znajdzie się 
na terenach byłego Agrosadu. 
Obecnie jesteśmy na etapie 
tworzenia programu funkcjo-
nalno – użytkowego dla tego 
miejsca i  jeżeli wszystko po-
toczy się zgodnie z  planem, 
chcielibyśmy zakończyć tę 
inwestycję do 2015 roku.
W  obecnej kadencji oddali-
śmy do użytku 27 mieszkań 
w wyremontowanym budyn-
ku po byłym „koszarowcu”, 
a  z  początkiem przyszłego 
roku przekażemy kolejne 
22 mieszkania w drugim bu-
dynku po byłej jednostce 
wojskowej. Chcielibyśmy, 
począwszy od roku 2011, 
budować kolejne mieszka-
nia, aby problem ich braku 
w naszym mieście został roz-
wiązany. Takie zapisy propo-
nujemy radnym do wpisania 
w  Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym. Z  ważniejszych 
inwestycji mogę wymienić 
jeszcze plan budowy placu 
miejskiego przy Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej na 
ulicy Kużaja, budowę długo 
oczekiwanego skateparku, 
a  także wielofunkcyjnego, 
nowoczesnego budynku na 
Księżej Górze z  małą salą 
gimnastyczną.

Rozmawiała:
Anna Bursig
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Z  okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
w dniu 1 września złożono hołd wszystkim poległym 
za Ojczyznę mieszkańcom Radzionkowa. Uroczy-

stości odbyły się pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na 
Placu Letochów oraz pod tablicą upamiętniającą poległe-
go strażnika kopalnianego Mariana Czerwińskiego. W ob-
chodach wzięli udział przedstawiciele radzionkowskiego 
samorządu, przewodniczący Rady Miasta oraz przedsta-
wiciele Związku Kombatantów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych.

(ŁK)

Oddano hołd poległym

Uchwała o  przyznaniu tych 
odznaczeń zostanie podję-
ta 24 września podczas sesji 
Rady Miasta. Przypomnijmy, 
że nagrody wręczono po raz 
pierwszy, podczas uroczy-
stej sesji związanej z  obcho-
dami 10. rocznicy restytucji 
praw miejskich Radzionkowa, 
w styczniu 2008 roku. Zostały 
one ustanowione dla wyróż-
nienia zasług oraz w  uznaniu 
dla osób bądź instytucji działa-
jących na rzecz Radzionkowa.
Jednym z punktów uroczystej 
sesji będzie również podpisa-
nie listu intencyjnego pomię-
dzy władzami Radzionkowa 
i  zaprzyjaźnionym miastem 
Serock. Ta położona w  po-
wiecie legionowskim gmina, 
w  swoim herbie ma również 
postać św. Wojciecha, a  po-
przez podpisanie listu inten-
cyjnego oba miasta mają za-
miar ugruntować wzajemną 
współpracę.
Natomiast po sesji, na terenie, 
gdzie w przyszłości powstanie 
rynek, zostanie symbolicznie 
wkopany dąb – nazwany od 
legendarnego założyciela Ra-
dzionkowa – Radzymem. Na 
zakończenie, przy dźwiękach 
hejnału, zostanie wypuszczo-
nych w niebo 120 lampionów, 
które symbolizować będą 120 
miesięcy, czyli 10 lat opieki 
św. Wojciecha nad miastem.

(ab)

Wyjątkowa
sesja
Dokończenie ze str. 1

W   poniedziałek 14 
września przekaza-
no plac budowy dla 

przebudowy dróg i  sieci wo-
dociągowo – kanalizacyjnych 
w  ulicach Średniej i  Jaracza. 
Zadanie realizować będzie 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Lemter”. 
— Koszt wykonania zamówie-
nia to 3.723.600 zł. Staraniem 
burmistrza udało się wygo-
spodarować dodatkowe środ-
ki na realizację zdania. Tak 
więc całkowity koszt inwesty-
cji pokryje gmina ze środków 
własnych — mówi Krzysztof 
Kula, zastępca burmistrza 
Radzionkowa. 
Przebudowa ulicy Średniej 

i  Jaracza będzie wiązała się 
z  utrudnieniami dla miesz-
kańców obydwu ulic. By 
uciążliwości było jak naj-
mniej, całość inwestycji zo-
stała podzielona na cztery 
etapy. Pierwszy etap obejmie 
odcinek ulicy Średniej od 
skrzyżowania z ulicą Skotnic-
ką do pierwszego skrzyżowa-
nia z ulicą Jaracza. W drugim 
przebudowywana będzie uli-
ca Jaracza. Kolejny etap ro-
bót przewiduje prace na ulicy 
Średniej pomiędzy numerami 
49 i  30 tj. pomiędzy dwoma 
skrzyżowaniami ul. Średniej 
z  ulicą Jaracza. Ostatnim 
przebudowywanym odcin-
kiem będzie ulica Średnia od 

nr 29  do nr 1. Realizacja za-
dania zaplanowana została na 
lata 2009 – 2011.
— Założone zostało, że każ-
dy z  tych etapów rozpocznie 
się dopiero po zakończeniu 
poprzedniego. Celem takie-
go podejścia jest maksymal-
ne ograniczenie uciążliwości 
dla mieszkańców Każdy etap 
wykonany będzie w  trzech 
podetapach: najpierw nastąpi 
budowa kanału sanitarnego 
i  deszczowego, potem sieci 
wodociągowej i na końcu na-
wierzchni drogowej — wyja-
śnia Krzysztof Kula.

(ŁK)

Przebudowa
ulicy Średniej i Jaracza
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UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

W  ramach akcji „Bez-
pieczne wakacje”, 
prowadzonej wraz 

z  Komisariatem Policji w  Ra-
dzionkowie, Straż Miejska, ob-
serwowała tereny placów zabaw, 
miejsc wypoczynku, skwerów 
oraz kompleksu wypoczynkowo 
– rekreacyjnego na Księżej Górze, 
tak by dbać o  bezpieczeństwo 
dzieci i  młodzieży przebywają-
cych na wakacjach w mieście.
— W ramach przeprowadzonej 
akcji na terenie Radzionkowa 
ujawniliśmy 36 wykroczeń. Za 
spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych nałożyliśmy 
24 mandaty, pouczyliśmy 8 osób, 
a wobec 4 sprawców wykroczeń 
sprawy zostały przesłane do Sądu 
Grodzkiego. Należy dodać, że 
osoby jedynie pouczone, zostały 
zobowiązane do przestrzegania 
prawa, gdyż inaczej będą wobec 
nich zastosowane odpowiednie 
sankcje karne — mówi Henryk 
Kwiecień, Komendant Straży 
Miejskiej.
W  tegoroczne wakacje Straż 
Miejska przeprowadziła zde-
cydowanie mniej interwencji 
z udziałem nieletnich niż w roku 
ubiegłym. 
— Myślę, że jest to wynik naszej 
pracy i  ciągłego obserwowa-
nia miejsc, w  których przebywa 
młodzież. Nasz największy pro-
blem dotyczy kibiców Ruchu Ra-
dzionków i Polonii Bytom, którzy 
mieszkają na terenie Radzionko-
wa. Co prawda nie dochodziło 
w  ostatnim okresie między nimi 
do bójek czy większych starć, 
jednak są agresywni i  grożą so-
bie nawzajem. W związku z tym 
musimy być czujni, by nie doszło 
do konfrontacji. Nasze postępo-

wanie w  razie naruszenia prawa 
przez osoby nieletnie jest jednak 
ograniczone i kończy się, zgodnie 
z przepisami prawa, „jedynie” na 
ujęciu nieletniego i  przekazaniu 
go policji — mówi komendant.
Nie tylko w okresie wakacyjnym, 
ale i przez cały rok Straż Miejska 
patroluje teren przy pawilonach, 
gdzie znajdują się sklepy, gdyż 
w  ich okolicach najczęściej spo-
żywany jest alkohol, co stanowi 
wykroczenie z  art.  43 ustawy 
„o  wychowaniu w  trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi”. Strażnicy prowadzą kontro-
lę, obserwują teren, tak w  pa-
trolach jak i poprzez monitoring, 
a w przypadku, gdy przyłapią ko-
goś na gorącym uczynku, nakła-
dają mandat karny w wysokości 
100 zł, bądź kierują sprawę do 
Sądu Grodzkiego.
— Chuligani, widząc coraz wię-
cej strażników i  policjantów na 
ulicach, bardziej się kontrolują 
a  mieszkańcy miasta mogą się 
czuć bezpieczniej. Należy także 
stwierdzić, że te wakacje prze-
biegały znacznie spokojniej od 
poprzednich. Zauważamy ten-
dencję spadkową dokonywanych 
wykroczeń — podsumowuje 
komendant.
Informujemy, że z dniem 1 wrze-
śnia br. Komenda Straży Miejskiej 
została przeniesiona z Placu Jana 
Pawła II 6 na ulicę Męczenników 
Oświęcimia 43 i  obecnie znaj-
duje się w tym samym budynku, 
co Komisariat Policji w Radzion-
kowie. W  razie pojawiających 
się problemów, mieszkańcy Ra-
dzionkowa mogą dzwonić do 
Straży Miejskiej pod numer tele-
fonu: (032) 389 96 96.

(jwa)

Podsumowując
wakacje

Tydzień Kariery powstał z  inicjatywy Stowarzyszenia 
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej 
Polskiej poświęconej promowaniu poradnictwa zawo-

dowego i wspieraniu działań na rzecz rozwoju kariery. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem sprawują: Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Adresatami Tygodnia Kariery są osoby bezrobotne, poszuku-
jące zatrudnienia, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych, a także studenci.
W  ramach Tygodnia Kariery w Radzionkowie przewidy-
wane są:
• Warsztaty „Moje miejsce na rynku pracy” mające na 

celu przybliżenie tematyki rynku pracy, skutecznych 
sposobów poszukiwania pracy, wymagań pracodaw-
ców, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz zachowa-
nia na rozmowie kwalifikacyjnej.

• Dni Otwarte, w trakcie których będą udzielane informa-
cje o posiadanych ofertach pracy, informacje na temat 
skutecznych sposobów poszukiwania pracy, pisania do-
kumentów aplikacyjnych, zakładania własnej działalno-
ści gospodarczej.

• Warsztaty „Kim będę w przyszłości?” dotyczące wybo-
ru zawodu i kierunku kształcenia.

• Warsztaty z  zakresu autoprezentacji i  komunikacji 
interpersonalnej.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o  kontakt 
z panią Katarzyną Woźniak lub Moniką Buczek pod nr tele-
fonu: 032 289 08 83 wew. 8.

Tydzień kariery

Filia Młodzieżowego Biura Pracy oraz Gminne Centrum 
Informacji w Radzionkowie zapraszają wszystkie zaintere-
sowane osoby do aktywnego udziału w Tygodniu Kariery, 
który odbędzie się w dniach 5 – 9 października w Radzion-
kowie przy ul. Kużaja 19.

Od stycznia 2008 r. nastąpiła zmia-
na kodów PKD 2004 na kody 
PKD 2007 zgodnie z  rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z  dnia  
z  dnia 24 grudnia 2007 r. w  sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Przedsiębiorcy, którzy posiadają za-
świadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej z  kodami PKD 
2004 (czyli wydanymi przed 1 stycznia 
2008 r.), muszą dokonać zmiany prze-
klasyfikując kody PKD 2004 na kody 
PKD 2007 najpóźniej do dnia 31 grud-
nia 2009 r.

Organizatorzy, w  oparciu o  starodawną recepturę, przygotowali 
także dla wszystkich uczestników tradycyjny śląski poczęstunek 
– „Żur Powstańców Śląskich”, który cieszył się dużym wzięciem. 
Z  kolei podczas konkursu elegancji mieszkańcy naszego miasta 
mogli wybrać „Najciekawszy Pojazd”. Po ponad półtoragodzinnej 
prezentacji uczestnicy parady wyruszyli do Bytomia, gdzie miała 
miejsce kolejna odsłona imprezy. Dodajmy, że organizatorami pa-
rady były: Urząd Miejski w Bytomiu, Urząd Miejski w Tarnowskich 
Górach i Urząd Miasta Radzionków. 

(ŁK)

Czar czterech kółek
Dokończenie ze str. 1
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— Jest pan ostatnim żyjącym w Radzionkowie uczestnikiem 
wojny obronnej z września 1939 roku. Jak to się stało, że zna-
lazł się pan w ogniu walk?
— W naszym domu panowała patriotyczna atmosfera. Ojciec 
uczestniczył we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Ja sam 
przed wojną byłem harcerzem. W 1939 roku ojciec powiedział 
mi, że jest możliwość, bym wstąpił do Szkoły Lotniczej w War-
szawie – Okęciu. Tam też znalazłem się w Jednostce Wojskowej 
71 Kompanii Szkolnej Lotniczej Warszawa – Okęcie. Po czterech 
miesiącach nauki zaskoczyła nas wojna. Pierwszego września 
walczyłem w  Radomiu. Już przed godziną piątą wyły syreny, 
pojawiły się też niemieckie samoloty. W trakcie bombardowań 
zostałem ranny w rękę, po czym dostałem się do niemieckiej 
niewoli. W październiku wróciłem do Radzionkowa. 
— Co się z panem działo po powrocie? 
— Nie miałem żadnej pracy, a gdy zgłosiłem gotowość do pracy, 
to niemieccy oficerowie powiedzieli mi, że skoro jestem Pola-
kiem, to muszę iść na roboty przymusowe. Trafiłem do Meklem-
burga, gdzie przez rok pracowałem u jednego z gospodarzy.  Za 
swoją pracę nie dostałem ani grosza, tylko miejsce do spania 
i jedzenie. Obowiązkowo musiałem też nosić literę „P”, co ozna-
czało, że jestem Polakiem. W 1943 wcielili mnie przymusowo do 
armii niemieckiej. Gdy chcieli mnie wysłać na front, na kompanii 
wraz z kolegą oświadczyliśmy, że jesteśmy Polakami i nie będzie-
my dla nich walczyć. Zostałem za to aresztowany i przewieziony 
na rozprawę Sądu Wojennego w Berlinie. Skazano mnie na czte-
ry tygodnie aresztu. 
— A gdy już pana wypuścili...
— To przydzielili mnie do Kompanii Karnej w Wojskowej Fa-
bryce w Halle. W pierwszych dniach maja 1945 roku, podczas 
nalotu wojsk alianckich, zwróciłem się do władz amerykańskich 
z  prośbą o  przeniesienie do obozu polskiego. Bezskutecznie. 
Nadal więc pracowałem w fabryce. Dopiero w maju 1946 roku 

Rozmowa z Romanem Gwoździem,
wieloletnim przewodniczącym miejscowego koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

„P” jak Polak

zostałem wezwany przez Polski Urząd Repatriacyjny i mogłem 
wrócić do domu. Do Radzionkowa dotarłem 2 czerwca.
— Wróćmy jeszcze na chwilę do tego pamiętnego września 
1939. Co panu najbardziej utkwiło w pamięci z tamtego czasu?
— Jak zaczęła się wojna, miałem 17 lat. Byłem ochotnikiem. Pa-
miętam, że była wtedy paradoksalnie piękna pogoda, a bombar-
dowanie było straszne. Przez cały czas miałem na szyi medalik 
Matki Boskiej Częstochowskiej, który dała mi mama. Gdy mnie 
postrzelili, znalazłem się w szpitalu polowym, a potem, jak już 
mówiłem, trafiłem w ręce hitlerowców. 
— A jak potoczyły się pana dalsze losy, już po zakończeniu 
wojny?
— Po wojnie rozpocząłem pracę jako magazynier najpierw 
w bytomskiej Kopalni „Powstańców Śląskich”, a potem w Kopalni 
„Dymitrow”. Od 1950 aż do emerytury byłem zaopatrzeniow-
cem w Zakładach Mięsnych w Bytomiu.

Rozmawiał: Łukasz Karkoszka

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
dziesięcioma głosami „za” i  trzema 
wstrzymującymi się, radni określili 

zakres współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2010. Jest to wynik 
obowiązującej Karty Współpracy Miasta 
z  Organizacjami Pozarządowymi. Pro-
gram przedstawiony podczas sesji, został 
12 sierpnia br. pozytywnie zaopiniowany 
przez wspólny zespół konsultacyjny samo-
rządu miasta i organizacji pozarządowych.
Jeden z  obszarów współpracy obejmo-
wać będzie realizację zadań z  zakresu 
współorganizacji szkoleń dla dzieci i mło-
dzieży (ze szczególnym uwzględnieniem 
zajęć sportowych), turniejów i  zawodów 
sportowych, imprez kulturalnych i zabaw 
plenerowych, konkursów wiedzy oraz 

działań prowadzonych w zakresie ochro-
ny i  promocji zdrowia. Współpraca do-
tyczyć będzie także realizowania imprez 
z  zakresu promocji lokalnego dziedzic-
twa kulturowego, postaw ekologicznych, 
jak również imprez, które w  założeniu 
kształtować mają postawy społeczeństwa 
obywatelskiego.
Współdziałanie przewiduje również udzie-
lanie dotacji lub częściowego dofinanso-
wania na szkolenia dzieci i młodzieży ze 
szczególnym uwzględnieniem zajęć spor-
towych, zadań z  zakresu organizacji tur-
niejów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 
imprez kulturalnych i zabaw plenerowych, 
a także działań z zakresu lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego.
Ponadto miasto Radzionków współpraco-

wać będzie z poszczególnymi organizacja-
mi pozarządowymi przy organizowaniu 
szkoleń dla członków tych instytucji oraz 
promowaniu wspólnych przedsięwzięć.
— W  tym roku zostały ogłoszone cztery 
otwarte konkursy na organizację imprez 
plenerowych oraz szkolenie dzieci i  mło-
dzieży w  zakresie sportu. Tradycyjnie na 
początku przyszłego roku zorganizujemy 
spotkanie ze wszystkimi organizacjami po-
zarządowymi, na którym poinformujemy 
o szczegółach programu współpracy, a tak-
że o  możliwościach budżetowych miasta 
na 2010 rok — mówi Jarosław Wroński, 
pełnomocnik burmistrza ds. współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi.

(ab)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
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Co roku odwiedza go 
blisko 40 tysięcy osób. 
W  tym roku muzeum 

obchodzi swój mały jubileusz – 
dziesięciolecia istnienia. 
Twórcą Muzeum Chleba, 
Szkoły i Ciekawostek jest Piotr 
Mankiewicz. Jak sam przyznaje  
pomysł narodził się z potrzeby 
serca. 
— Gdy ujawniłem się ze swoim 
pomysłem stworzenia Muzeum 
Chleba, wiele osób się śmiało 
i nie dowierzało, że ten projekt 
może odnieść sukces. Ja jednak 
wiedziałem, że jest to bardzo 
ciekawy pomysł. Na samym 
początku myślałem, że sporym 
osiągnięciem byłoby, jeśli przy-
jechałby jeden autobus z turysta-

O chlebie wiedzą wszystko

mi w ciągu tygodnia. Okazało się 
jednak, że było ich znacznie wię-
cej — mówi Piotr Mankiewicz, 
właściciel i  twórca Muzeum 
Chleba, Szkoły i Ciekawostek. 
Początkowo muzeum miało 
być miejscem udostępnianym 
piekarzom i  cukiernikom na 
gromadzenie starych i  zabyt-
kowych narzędzi pracy. Z cza-
sem jednak Muzeum rozwinęło 
swoją działalność i obecnie jest 
też placówką oświatową, gdzie 
można zapoznać się nie tylko 
z historią chleba, ale i zobaczyć 
dawne maszyny i  urządzenia 
służące do jego wypieku. Aktu-
alnie zbiory liczą już kilka tysię-
cy eksponatów. Są to różnego 
rodzaju maszyny i  urządzenia, 

pocztówki, zdjęcia, obrazy, gra-
fiki, publikacje i  książki. Dużą 
atrakcją dla zwiedzających 
jest możliwość przygotowania 
własnego wypieku, podczas 
specjalnych warsztatów manu-
alnych. Odwiedzający radzion-
kowskie muzeum biorą również 
udział w lekcji w dawnej klasie 
szkolnej i prelekcji o tym, jak to 
kiedyś w szkole bywało. Wśród 
„szkolnych atrakcji” jest  też in-
dywidualne pisanie rysikiem na 
kamiennej tabliczce. 
— Nasze muzeum odwiedzają 
przede wszystkim grupy dzieci 
i młodzieży. Jednak warto zazna-
czyć, że nasza oferta skierowana 
jest także dla dorosłych. To wła-
śnie dorośli bardzo często za-
chwycają się naszą działalnością 
i mówią, że jest to coś pięknego. 
Wielu z  nich bardzo przeżywa 
też szkolne lekcje, kiedy zasiada-
ją w starych ławkach, w których 
sami uczyli się, jak byli dziećmi 
— dodaje Piotr Mankiewicz. 
Chociaż muzeum świętuje dzie-
sięciolecie, to jego twórca myśli 
o jego dalszym rozwoju. 
— Dobrze by było, gdyby w przy-
szłości powstał nowy obiekt. Ma-
rzy mi się, by obok muzeum był 
plac zabaw i miejsce, w którym 
można by coś zjeść i kupić do-

bry radzionkowski chleb. Mam 
nadzieję, że w przyszłości wraz 
z  władzami miasta uda się to 
zrealizować. Apeluję też do ludzi 
z  pomysłami, by wspólnie lan-
sować Radzionków i jego cieka-
we obiekty — przekonuje Piotr 
Mankiewicz. 
Za swoją działalność Muzeum 
otrzymało liczne nagrody i wy-
różnienia, m.in. Nagrodę Mar-
szałka Województwa Śląskiego 
za Wydarzenie Muzealne 2008 
roku, Nagrodę Ministra Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego 
w kategorii „działanie na rzecz 
edukacji szkolnej” w Konkursie 
na Wydarzenie Muzealne Roku 
Sybilla 2008. Ośrodek wyróż-
niono też nagrodą „Orła i Róży” 
dla Zasłużonego dla Powiatu 
Tarnogórskiego w  uznaniu za-
sług na rzecz rozwoju i promo-
cji Powiatu Tarnogórskiego, Na-
grodą Przewodniczącego Rady 
Miasta Radzionków w uznaniu 
zasług w dziedzinie krzewienia 
kultury, nagrodą CRUX ADAL-
BERTI  i  Nagrodą Marszałka 
Województwa Śląskiego za Wy-
darzenie Muzealne 2005 roku 
w kategorii „dokonania z zakre-
su inicjatyw edukacyjnych”.

(ŁK)

Tylko w jednym miejscu można i poznać prawdziwą historię chleba, i spróbować swoich sił w tworzeniu własnych wypie-
ków. W Radzionkowie. Tu bowiem z wielkim powodzeniem działa Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, jedyne tego typu 
w Europie Środkowo – Wschodniej.

Jako jedna z  21 gmin województwa ślą-
skiego, Radzionków przystąpi do projektu 
„Śląska Karta Usług Publicznych” (ŚKUP). 

Tak jednogłośnie zdecydowali radni podczas 
wrześniowej sesji RM. 
Projekt zgłoszony jest przez Komunikacyjny 
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego w  Katowicach do współfi-
nansowania ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, w odpowiedzi 
na ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego o  naborze wnio-
sków do Programu Rozwoju Subregionu Cen-
tralnego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 2.2 
Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

ŚKUP ma na celu wdrożenie interopera-
cyjnego systemu płatności elektronicznych 
w  jednostkach sektora publicznego, takich 
jak obsługa miejsc parkingowych, dostęp 
do usług publiczno – kulturalnych, rekre-
acyjnych i  sportowych, płatność podatków 
lokalnych i  opłat publicznych (np. opłat 
targowych), dostęp do stadionów i  imprez 
masowych oraz usług bankowych. Wprowa-
dzenie ŚKUP ma również umożliwić objęcie 
całej metropolii śląskiej wspólnym biletem 
komunikacji tramwajowej, autobusowej 
i kolejowej.
Realizacja projektu pozwoli na szeroką 
promocję społeczeństwa informacyjnego, 
poprzez upowszechnienie płatności bez-
gotówkowych. ŚKUP, jako elektroniczny 
instrument płatniczy, będzie pozwalała na 

dokonywanie płatności bezgotówkowych 
za usługi publiczne świadczone na terenie 
gmin KZK GOP oraz Tychów i  Jaworzna. 
Dodatkowo karta będzie mogła służyć jako 
identyfikator mieszkańca. Przewiduje się 
również użycie ŚKUP w roli nośnika certy-
fikatu elektronicznego.

Jeżeli projekt uzyska unijne dofinansowanie, 
Radzionków zabezpieczy środki finansowe 
w  budżecie gminy w  latach 2010 – 2013 
na pokrycie wkładu własnego, jako partner 
projektu w  łącznej kwocie 43 699,49 zł. 
Natomiast kwota 75 908 zł będzie prze-
znaczona na utrzymanie trwałości projektu 
w latach 2013 – 2018.

(ab)

Karta elektroniczna
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Przedsiębiorstwo Handlo-
wo Usługowe TOMEX 
oraz Firma Kanlux to laure-

aci wyróżnienia „Spiżowy Jorg”, 
które po raz pierwszy przyznane 
zostało przedsiębiorcom aktyw-
nie promującym nasze miasto 
w regionie. Wręczenie statuetek 
odbyło się 29 sierpnia w Pałacu 
w  Brynku, podczas uroczystej 
gali tarnogórskiej Izby Przemy-
słowo – Handlowej.
Laureaci odbierali statuetki z rąk 
burmistrza Radzionkowa dr. Ga-
briela Tobora. 

Radzionkowskie firmy nagrodzone

Wyróżnienie  „Spiżowy Jorg” 
przyznaje Kapituła na podsta-
wie wniosku złożonego przez 
organizacje pozarządowe lub 
co najmniej dziesięcioosobową 
grupę osób fizycznych. Wnio-
sek  musi być złożony do 30 
czerwca każdego roku w  sie-
dzibie IPH. Tegoroczni laureaci 
to firmy, które dysponują spo-
rym potencjałem kreatywności 
i przedsiębiorczości. Są też wi-
zytówką regionu i  przyczynia-
ją się do poprawy wizerunku 
wśród śląskiej społeczności. 

Wyróżnione statuetką „Spi-
żowy Jorg” Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe TOMEX 
powstało w  sierpniu 2000 
roku. Obecnie ma swoje od-
działy również w  Świerklańcu, 
Bobrownikach Śląskich oraz 
Zbrosławicach. Firma zajmuje 
się gospodarowaniem odpada-
mi. Zakres jej działań obejmuje 
odbiór, przerób oraz sprzedaż 
metali, tworzyw sztucznych, 
kabli różnego rodzaju oraz aku-
mulatorów. Firma współpracuje 
z  przedsiębiorstwami, osoba-

mi prywatnymi i  kopalniami. 
Swoją pozycję na rynku buduje 
przede wszystkim na jakości, 
solidności oraz lojalności han-
dlowej, dzięki czemu cieszy się 
dobrymi opiniami wystawiony-
mi przez współpracujące firmy. 
Do swoich partnerów może za-
liczyć największych krajowych 
odbiorców i dostawców. Z kolei 
Kanlux S.A. to jedna z najwięk-
szych i  najstarszych polskich 
firm z sektora oświetleniowego. 
Jej wyroby sprzedawane są od 
1989 roku. Początkowo oferta 
handlowa firmy była stosunko-
wo wąska, koncentrowała się 
przede wszystkim na źródłach 
światła i  podstawowych mo-
delach opraw. W  miarę upły-
wu czasu Kanlux przekonywał 
do swoich wyrobów coraz 
liczniejsze grono odbiorców. 
Firma nieustannie rozszerza 
swoją ofertę handlową, dbając 
przy tym o  jej dostosowanie 
do obowiązujących trendów 
rynkowych.

oprac: (ŁK)

Od lewej:
dr Gabriel Tobor,
Tomasz Baran,
Bogdan Grzegorczyk,
Klaudiusz Siwiec

Już w najbliższym czasie na terenie Księ-
żej Góry rozpoczną się prace związane 
z realizacją projektu pod nazwą „Budo-

wa niezbędnej infrastruktury dla utworze-
nia zastępczego siedliska priorytetowego 
ciepłolubnych muraw napiaskowych na 
terenie Księżej Góry w  Radzionkowie”. 
Umowa o dofinansowanie realizacji została 
podpisana 18 sierpnia. 
Projekt zakłada przebudowę wyrobiska 
wapienia na Księżej Górze o  powierzchni 
ok. 2 ha i głębokości do 14 m, co pozwo-
li utworzyć zastępcze siedlisko. W ramach 

przygotowania terenu planuje się jego 
uprzątnięcie i odsłonięcie. Usunięta zosta-
nie też materia organiczna poza teren wy-
robiska. Poza tym teren zostanie ukształ-
towany tak, aby chronić brzegi wyrobiska 
przed erozją i  zostanie pokryty piachem 
oraz żwirem w  celu zubożenia siedliska. 
W planach jest również zainstalowanie sta-
cji monitoringu klimatycznego. 
Przypomnijmy, że głównym celem projektu 
jest ochrona i zachowanie bioróżnorodno-
ści biologicznej regionu i podniesienie świa-
domości ekologicznej wśród jego miesz-

kańców. Podjęte działania mają przyczynić 
się też do ochrony gatunkowej roślin oraz 
zwierząt rzadkich i  zagrożonych wyginię-
ciem. Projekt współfinansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 5.5. Dziedzictwo przy-
rodnicze. Prace związane z  przygotowa-
niem terenu zakończą się w  październiku 
2010  roku. Siedlisko będzie również czę-
ścią powstającego na terenie Księżej Góry 
Ogrodu Botanicznego.

(ŁK)

Cenne siedlisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WSL 2007-2013 Priorytet V. Środowisko, Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze.
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Kino „Karolinka” przygoto-
wało coś dla najmłod-
szych widzów. Jak 
w  każdym miesiącu. 

W dniu 3 października 2009 o  godz. 16.00 za-
praszamy na seans „Załoga G”. 
W filmie zespół wyszkolonych tajnych agentów –
świnek morskich – podejmuje się misji dla rządu 
Stanów Zjednoczonych. Mają powstrzymać pew-
nego multimilionera, który planuje zawładnąć 
światem za pomocą odpowiednio zaprogramo-
wanego sprzętu gospodarstwa domowego.

reżyseria: Hoyt Yeatman
scenariusz: Cormac Wibberley,
Marianne Wibberley
zdjęcia: Bojan Bazelli
muzyka: Harry Gregson – Williams
W wersji polskiej udział wzięli:
Andrzej Zieliński – Darwin
Jarosław Boberek – Walczak (Blaster)
Arkadiusz Jakubik – Brylus (Speckles)
Anna Przybylska – Juarez
Tomasz Steciuk – Bysio (Bucky)
Cezary Żak – Ben
Miłogost Reczek – Saber
Grzegorz Pawlak – Kędzior (Hurley)

Czas trwania: 89 min
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w impresariacie
lub w kasie na godzinę przed seansem.

Tajne świnki
3 października o godz. 16.00 
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Kolejna propozycja  z cyklu 
„czwartkowe wieczory 
kinowe” w  kinie „Karolin-
ka” to ostatnia produkcja  

Andrzeja Wajdy z Krystyną Jandą 
w roli głównej. Mowa o filmie „Ta-
tarak”, obrazie, który został nagro-
dzony na 59 Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym „Berlinale”.
MARTA (Krystyna Janda), kulturalna 
kobieta w średnim wieku, która jest 
żoną DOKTORA (Jan Englert) z ma-
łego miasteczka, nie zdaje sobie 
sprawy ze swojej śmiertelnej choro-
by. Pewnego dnia poznaje znacznie 
młodszego mężczyznę, BOGUSIA 
(Paweł Szajda), który oczarowuje ją 
swoją młodością i prostotą. Ich nie-
winne spotkania na brzegu rzeki są 
naznaczone wzajemną fascynacją, 
lecz kres kładzie im nagły i okrutny 
kaprys losu. To dopiero pierwsza 
warstwa tej wielowymiarowej histo-
rii, bo „Tatarak” jest również filmem 
o tworzeniu filmu, a Andrzej Wajda 
przeplata fabułę autentycznymi mo-
nologami Krystyny Jandy na temat 
przedwczesnej śmierci jej męża, 
cenionego operatora Edwarda Kło-
sińskiego. „Tatarak” to subtelna 
i wzruszająca historia o niemożliwej 
miłości, a  zarazem osobista wypo-
wiedź reżysera o  odwiecznych te-
matach: miłości, która przychodzi 
za późno, i  śmierci, która zawsze 
przychodzi za wcześnie.

Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Krystyna Janda, Andrzej Wajda
Zdjęcia: Paweł Edelman
Muzyka: Paweł Mykietyn
Obsada:
Marta: Krystyna Janda
Boguś: Paweł Szajda
Doktor: Jan Englert
Przyjaciółka: Jadwiga Jankowska – Cieślak
Halinka: Julia Pietrucha
czas 85 min
Bilety: 10 zł do nabycia w impresariacie
lub w kasie na godzinę przed seansem

Kino w szuwarach
15 października, godz. 19.30

Polsko – czeska superprodukcja z  gwiazdorską ob-
sadą. Na ekranie Maciej Stuhr, Tomasz Kot i Zbi-
gniew Zamachowski oraz… Jiri Menzel – zdo-
bywca Oscara, jeden z  najsłynniejszych czeskich 

reżyserów i aktorów. W Kinie „Karolinka” ten film zostanie 
zaprezentowany 3 października o godz. 18.00.
Film przenosi widzów do wydarzeń z  sierpnia 1968 roku, 
kiedy to podczas inwazji (zdaniem niektórych „przyjaciel-
skiej” interwencji) wojsk Układu Warszawskiego na Czecho-
słowację zaginęła „Biedroneczka” – wysłużony polski czołg. 
To wydarzyło się naprawdę. Dalsze zabawne losy bohate-
rów filmu nie mają już żadnego przełożenia na fakty. Załoga 
gubi drogę, a  jakby tego było mało – „parkuje” w niespo-
dziewanym miejscu…
Czy czterej pancerni wykonają zadanie? Czy polegną 
w starciu z niechęcią czeskich „przyjaciół” i urodą czeskich 
dziewcząt?
„Operacja Dunaj” – film w reżyserii Jacka Głomba i „pod 
specjalnym nadzorem” Jiriego Menzla , który nie tylko za-
grał jedną z głównych ról, ale był też opiekunem artystycz-
nym obrazu.

Czołgiem
do Czech

reżyseria: Jacek Głomb
scenariusz: Jacek Kondracki,
Robert Urbański
zdjęcia: Jacek Petrycki
muzyka: Bartosz Straburzyński
Obsada:
Grążel: Zbigniew Zamachowski
Florian: Maciej Stuhr
Jakubczak: Tomasz Kot
Romek: Przemysław Bluszcz
Jasiu: Maciej Nawrocki
Andrea: Eva Holubová

Jirzi: Bolek Polívka
Gustav: Jaroslav Dušek
Pan Kulka: Rudolf Hrušĺnský Jr
Helenka: Monika Zoubková
Petra: Martha Issová
Ota: Jan Budař
Lidka: Magdalena Biegańska
Pavel: Vojtěch Dyk
czas trwania: 104
Bilety: 10 zł do nabycia
w impresariacie lub w kasie na 
godzinę przed seansem.

3 października o godz. 18.00
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Na całym świecie jest już ponad 2500 
ogrodów botanicznych i  stale ich 
przybywa. Każdego roku Ogrody 

Botaniczne odwiedza ponad 2 miliardy lu-
dzi. Prace wszystkich ogrodów botanicznych 
integruje Światowa Organizacja Ogrodów 
Botanicznych (Botanic Gardens Conserva-
tion International – BGCI).
BGCI jest uważana za organizację wiodącą 
w  zakresie monitoringu rozwoju ogrodów 
botanicznych. Jednocześnie tworzy jedyną 
w  swoim rodzaju bazę danych kolekcji ro-
ślinnych w  ogrodach botanicznych – Plant-
Search. Ta baza uwzględnia również kolek-
cjonowanie roślin uprawnych z całego świata 
i dokonuje przeglądu pod kątem międzyna-
rodowej Czerwonej Listy. Jest to jedyna ist-
niejąca międzynarodowa lista roślin zagro-
żonych w  uprawie i  jest dostępna poprzez 
stronę internetową BGCI: www.bgci.org.
Warto zwrócić uwagę, że wielu naukowców 
próbuje nas ostrzec przed zagrożeniami śro-
dowiskowymi i proponuje konkretne rozwią-
zania. Jednym z  takich rozwiązań, chronią-
cych przyrodę jest funkcjonowanie ogrodów 
botanicznych będących jednocześnie roślin-
nymi bankami genów, czyli Arkami Noego 
świata roślin. 
Współczesne ogrody botaniczne i  arboreta 
to nowoczesne placówki naukowo – dydak-
tyczne, rekreacyjne, kulturalne, ale także 
prowadzące działalność wystawienniczą 

i  często gospodarczą. Przez wielość podej-
mowanych starań i  działań można w  nich 
dostrzec instytucje promujące zrównowa-
żony rozwój, odtworzenie i utrzymanie rów-
nowagi przyrodniczej. To placówki wpły-
wające na zmianę wizerunku regionów jako 
krain zasobnych przyrodniczo i  kulturowo. 
Nowoczesne ogrody botaniczne i  arboreta 
są inwestycjami koniecznymi dla utrzyma-
nia właściwych proporcji w  rozwoju naszej 
cywilizacji. 
W  Polsce utworzonych zostało i  zareje-
strowanych przez Ministra Środowiska po-
nad 30 Ogrodów Botanicznych. W  tym 
wyższe uczelnie prowadzą 11 ogrodów 
botanicznych.
Na Śląsku obecnie są trzy ogrody botaniczne 
należące do Rady Ogrodów Botanicznych 
w Polsce: Śląski Ogród Botaniczny w Miko-
łowie, Miejski Ogród Botaniczny w  Zabrzu 
oraz Arboretum Bramy Morawskiej w Raci-
borzu. Ponadto w Gliwicach znajduje się Pal-
miarnia Miejska, a w Sosnowcu Egzotarium. 
Spośród powyższych instytucji Śląski Ogród 
Botaniczny ma najbardziej otwartą formułę 
organizacyjną, dzięki czemu, zgodnie z  za-
pisami statutowymi, może tworzyć jednostki 
organizacyjne. Z tego powodu istnieje możli-
wość oparcia budowy ogrodu botanicznego 
w  Radzionkowie na Związku Stowarzyszeń 
Śląski Ogród Botaniczny.
Teren wytypowany pod ogród botanicz-

ny w  Radzionkowie ma dosyć dobrze roz-
winiętą sieć leśnych ścieżek i  dróg pieszo  
– jezdnych. 
Zdaniem autorów „Waloryzacji przyrodni-
czej fragmentu Księżej Góry w  Radzionko-
wie ze szczególnym uwzględnieniem wska-
zań dotyczących utworzenia na tym terenie 
Ogrodu Botanicznego” Księża Góra spełnia 
wymagania stawiane współczesnym ogro-
dom botanicznym, zwłaszcza jeśli chodzi 
o różnorodność siedliskową terenu i wielkość 
obszaru proponowanego do zagospodaro-
wania pod realizację tego celu. 
Z punktu widzenia celów, które ogród bota-
niczny w Radzionkowie ma realizować (np. 
edukacyjne) jego lokalizacja jest bardzo do-
bra. W  bezpośrednim sąsiedztwie położo-
ne są miasta, które łącznie liczą ok. 1 mln 
mieszkańców. Liczne szkoły, a  także uczel-
nie będą bezpośrednimi odbiorcami usług 
dydaktycznych ogrodu botanicznego w Ra-
dzionkowie. Właśnie tworzenie infrastruktu-
ry edukacyjnej, a na jej bazie rekreacyjnej, 
wydaje się być właściwą kolejnością podej-
mowania działań inwestycyjnych. W każdym 
jednak przypadku działania powinny zacząć 
się od poprawy jakości ciągów pieszo – jezd-
nych, pozwalających na bezpieczne dotarcie 
do różnych części tego obszaru, prowadze-
nie działań inwestycyjnych, oprowadzanie 
po tym terenie wycieczek i  grup uczestni-
czących w warsztatach.

Wokół Księżej Góry cz. IV
Po raz czwarty przedstawiamy ciekawostki z opracowania naukowego, poświęconego waloryzacji przyrodniczej fragmentu 
Księżej Góry, które powstało z myślą o utworzeniu Ogrodu Botanicznego na tym terenie. Ogród Botaniczny obejmować będzie 
najbardziej dziką część Księżej Góry, która jest miejscem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Jego misją będzie prowa-
dzenie działalności na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, a także szeroko pojęta edukacja ekologiczna i przyrodnicza.

W kwietniu br. Rada Miasta 
Radzionków nadała nowy 
Statut Młodzieżowej Ra-

dzie Miasta Radzionków, tym samym 
chcąc reaktywować działalność tejże 
Rady. Celem działania Młodzieżowej 
Rady Miasta jest:
1) kształtowanie i utrwalanie postaw 
demokratycznych oraz wyrabianie 
umiejętności podejmowania decyzji;
2) wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządowej wśród młodzieży;
3) wyrażanie opinii w sprawach spo-
łecznych i oświatowych miasta;
4) inicjowanie działań dotyczących 
życia młodych ludzi w  mieście, 
a w szczególności w zakresie nauki, 
kultury i sportu;
5) udział w  organizowaniu wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży;
6) koordynowanie inicjatyw młodych 
ludzi;
7) prowadzenie działalności infor-
macyjnej w zakresie funkcjonowania 
samorządów lokalnych;
8) nawiązywanie współpracy z  in-
nymi Młodzieżowymi Radami Miast 
w Polsce.
Wybory do Młodzieżowej RM III ka-
dencji odbędą się w październiku br. 

W wyborach na Radnych Młodzie-
żowej Rady Miasta Radzionków 
mogą kandydować uczniowie ra-
dzionkowskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, bez względu 
na miejsce zamieszkania.
W  przypadku zainteresowanych 
kandydowaniem uczniów będą-
cych mieszkańcami Radzionkowa, 
uczęszczających do szkół poza miej-
scem zamieszkania, mogą oni zgła-
szać swoją kandydaturę na Radnego 
w jednym z okręgów wyborczych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
W wyborach  Radnych Młodzieżowej 
Rady Miasta nie mogą kandydować 
uczniowie ostatnich klas szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Kandydatami na radnych nie mogą  
być również uczniowie, którzy będą 
wybrani na członków Okręgowych 
Komisji Wyborczych w  tegorocz-
nych wyborach. 
Aby ubiegać się o mandat Radnego, 
Kandydat zobowiązany jest uzyskać 
poparcie co najmniej 15 uczniów 
w swoim okręgu wyborczym. 

Druki listy poparcia oraz oświadcze-
nia kandydata o zgodzie na kandy-
dowanie można pobrać w sekretaria-
tach szkół – w okręgach  wyborczych 
oraz na stronie internetowej www.
bip.radzionkow.pl w  zakładce Wy-
bory, Referenda/Wybory do Mło-
dzieżowej Rady Miasta Radzionków.
Kandydat na Radnego składa wy-
pełnioną listę osób popierających 
jego kandydaturę oraz oświadczenie 
o zgodzie na kandydowanie, Okrę-
gowej Komisji Wyborczej. Doku-
menty można składać w okresie od 
08 do 15 października 2009r., za 
pośrednictwem sekretariatu szkoły.
Spośród zgłoszonych kandydatów, 
uczniowie w  danym okręgu wy-
borczym – szkole, wybiorą swoich 
przedstawicieli – Radnych, w bezpo-
średnich wyborach do Młodzieżowej 
Rady Miasta Radzionków.

Opiekun
Młodzieżowej Rady Miasta

Sekretarz Miasta
Rudolf Sobczyk

Szkoła
Numer 
okręgu 

wyborczego

Liczba 
wybieranych 

Radnych
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
ul. Krzywa 18, Radzionków 1 3

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych,
Gimnazjum
ul. Sikorskiego 8a, Radzionków

2 3

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
Plac Jana Pawła II nr 8, Radzionków 3 3

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych
ul. Zofii Nałkowskiej 2, Radzionków 4 3

Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych
ul. Ks. Dr J. Knosały 115, Radzionków 5 3
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Mszą świętą w koście-
le św. Wojciecha, 
rozpoczęło się we 

wtorek, 8 września spotka-
nie Animatorów Krajowego 
Duszpasterstwa Pracowni-
ków Wodociągów, Kanaliza-
cji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Mszy 
przewodniczył ks. Grzegorz 
Krząkała, krajowy duszpa-
sterz Pracowników Wodocią-
gów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i  Ochrony Śro-
dowiska. Na uroczystość, zor-
ganizowaną w Radzionkowie 
po raz pierwszy, zaproszeni 
zostali animatorzy duszpaster-
stwa ze Śląska, reprezentanci 
zakładów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gospodarki 
komunalnej, jednostek ochro-
ny środowiska oraz pracowni-
cy radzionkowskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.

Spotkanie animatorów

Po mszy goście udali się na 
spotkanie z  burmistrzem 
dr. Gabrielem Toborem oraz 
jego zastępcą Krzysztofem 
Kulą do Centrum Kultury „Ka-
rolinka”. Tutaj dyrektor ZGK 

Stefan Bijak omówił historię 
zakładu i zaprezentował jego 
osiągnięcia w przeciągu 10 lat 
istnienia. Natomiast burmistrz 
mówił o rozwoju miasta i wy-
mienił szereg realizowanych 

w ostatnim czasie inwestycji. 
Rozmawiano również o  bie-
żących sprawach związanych 
z  działalnością Krajowego 
Duszpasterstwa Pracowni-
ków Wodociągów, Kanaliza-
cji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, które 
swym zasięgiem obejmuje te-
ren całej Polski. Spotkania ani-
matorów tego duszpasterstwa 
odbywają się pięć razy w roku 
w różnych miastach. Ostatnie 
odbyło się w Ośrodku Badań 
i Kontroli Środowiska w Kato-
wicach, kolejne zorganizowa-
ne będą w Zabrzu i Krakowie.
Uroczystość zorganizowana 
została przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i  Urząd 
Miasta w Radzionkowie.

(ab)Mszy przewodniczył
ks. Grzegorz Krząkała

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radzionków.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm) oraz Uchwał Rady Miasta Radzionków Nr XXXV/299/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku; Nr XXIV/188/2008 z dnia 19 lu-
tego 2008 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Radzionków w dniach od 22.09.2009 r. do 21.10.2009 r. (włącznie z sobotami i niedzielami) 
w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 17, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 14.10.2009 r., w Sali Sesyjnej Urzędu o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzionków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2009 r.

Burmistrz Miasta Radzionków
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Zakończyły się rozgrywki I  Grand Prix Ra-
dzionkowa w siatkówce plażowej. W czte-
rech turniejach rozegranych w  ciągu wa-

kacji startowały 23 pary. W  ostatnim turnieju 
zwyciężyła para Kamil Badyla – Oskar Górny 
(z  Tarnowskich Gór) przed Robertem Tobór – 
Łukaszem Lasok (z  Radzionkowa) oraz Rado-
sławem Szymczykiem – Andrzejem Adamkiem 
(Tarnowskie Góry – Radzionków).
Zwycięzcami całego Turnieju Grand Prix zostali:
1. Marcin Krzanowicz (Radzionków) – Grzegorz 
Nowak (Tarnowskie Góry)
2. Andrzej Adamek (Radzionków) – Radosław 
Szymczyk (Tarnowskie Góry)
3. Wojciech Biadacz (Radzionków) – Adam 
Strzelczyk (Radzionków)
Zawodnicy najlepszych drużyny otrzymali pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe.

Siatkówkowe Grand Prix

Czternaście par z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, By-
tomia, Piekar Śląskich, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Bę-
dzina i Nysy walczyło w sobotę, 5 września po raz 

dziewiąty o tytuł Mistrza Radzionkowa w Siatkówce Plażo-
wej. Najlepsze pary otrzymały puchary oraz nagrody rze-
czowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Przed-
stawiamy wyniki:
Kobiety:
1. Sandra Wicik – Agnieszka Adamek – Radzionków
2. Jolanta Skorupa – Joanna Krzykowska – Radzionków
3. Martyna Stanek – Sylwia Lniany – Chorzów
Mężczyźni:
1. Mateusz Czernecki – Marek Pawnuk – Tarnowskie Góry
2. Kamil Badyla – Oskar Górny – Tarnowskie Góry
3. Jacek Kowalski – Adrian Kupka – Tarnowskie Góry.

Na plaży też siatka

Z oferty MOSiR skorzystało ponad 30 tys. osób. Pogo-
da, szczególnie w drugiej części wakacji, dopisała i na 
naszym kąpielisku było tłoczno. Oprócz możliwości 

kąpieli, można było korzystać z obiektów sportowych oraz 
uczestniczyć w ponad 30 imprezach sportowo – rekreacyj-
nych przygotowanych przez nasz ośrodek. A jak było zo-
baczcie sami.

Wakacje za nami

Fotograficzna relacja z wakacji na str. 16
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

ZDJĘCIU?

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 03 września 2009 roku na XLII sesji,
Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XLII/361/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
2. Uchwałę Nr XLII/362/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
3. Uchwałę Nr XLII/363/2009 w sprawie przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zgłaszanego do dofinansowania 

w  ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2 
Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 
i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu;

4. Uchwałę Nr XLII/364/2009 w  sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Radzionków z  Organizacjami Pozarządowymi 
w 2010 roku;

5. Uchwałę Nr XLII/365/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/356/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2009 roku 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym;

6. Uchwałę Nr XLII/366/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/291/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008 roku 
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych w spo-
rcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

7. Uchwałę Nr XLII/367/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/357/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2009 roku 
w sprawie określenia warunków przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników nie posiadających licencji;

8 .Uchwałę Nr XLII/368/2009 w  sprawie określenia warunków przyznawania, wstrzymywania i  cofania oraz wysokości stypendiów 
sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników nie 
posiadających licencji;

9. Uchwałę Nr XLII/369/2009 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych; 
10. Uchwałę Nr XLII/370/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie do wy-

dawania decyzji administracyjnych, z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
11. Uchwałę Nr XLII/371/2009 w sprawie uznania za bezprzedmiotową skargi właścicieli nieruchomości przy ul. Sikorskiego 20 – 30 

reprezentowanych przez zarządcę nieruchomości Pana X na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie;
12. Uchwałę Nr XLII/372/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącego likwidacji Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2;
13. Uchwałę Nr XLII/373/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samo-

dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka 
Zabiegów Dziennych w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.

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

/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk 

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? 
Weź udział w  naszym konkursie. Napisz, 
gdzie znajduje się widoczny na fotografii ele-
ment dekoracyjny ogrodzenia.
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na ad-
res: kurier@radzionkow.pl
Na pierwsze dwie osoby czekają torby z miej-
skimi upominkami. 

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU:

Przedstawiony na zdjęciu element elewacji 
znajduje się na budynku przy ulicy Męczen-
ników Oświęcimia 8.

Nagrodę otrzymują Michał, Ola, Teresa 
i  Bronisław Adamscy. Zwycięzcom gratu-
lujemy i  zapraszamy po odbiór nagrody do 
Urzędu Miasta, pok. nr 13.
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Pozostaną nam długo 
w pamięci, a  to za spra-
wą zarządu Związku 
Emerytów w  Radzion-

kowie, który w  dniach 15 – 17 
lipca zorganizował wycieczkę do 
trzech pięknych i  zabytkowych 
miast: Torunia, Malborka i Elblą-
ga. Opuszczamy Śląsk a kieruje-
my się na Kujawy i Warmię. 
Tuż przed Toruniem pani Ala, 
nasza związkowa przewodniczka 
i inicjatorka wycieczek, zapozna-
ła nas pokrótce z historią miasta 
i  jego zabytków. Wreszcie przed 
nami zabytkowe, pełne gotyckich 
budowli i pamiątek z przeszłości 
miasto wielkiego astronoma Mi-
kołaja Kopernika. Pierwsze kroki 
na starówce kierujemy w  kie-
runku Krzywej Wieży. To baszta 
stanowiąca część murów obron-
nych. Na skutek niestabilności 
podłoża zaczęła się pochylać. 
Jest wysoka na 15 metrów, a  jej 
odchylenie obecnie wynosi 
1,46  metra. Legenda mówi, że 
wieża została wybudowana za 
karę przez zakochanego w  to-
runiance rycerza – zakonnika, 
a swym pochyleniem miała przy-
pominać o  jego niegodnym wy-
stępku. I  my możemy sprawdzić 
tu swą niewinność. Wystarczy 
stanąć plecami przypartymi do 
muru, dotykając jego cegieł pię-
tami i  wyciągając przed siebie 
ręce. Jeżeli utrzymamy się przez 
chwilę w tej pozycji jesteśmy bez 
grzechu. Próbowaliśmy, a z jakim 
skutkiem? Nie zdradzę, dodam 
tylko, że szybko skierowaliśmy 
nasze kroki w  kierunku Rynku 
Staromiejskiego.
Po drodze mijaliśmy piękne, za-
bytkowe kamienice, wśród nich 
kamienicę późnogotycką, w któ-

Trzy dni z życia emeryta

rej prawdopodobnie urodził się 
w  1473 roku Kopernik. Dom 
Kopernika to obecnie oddział 
Muzeum. W  podziemiach oglą-
daliśmy wystawę „Świat toruń-
skiego piernika”, a  więc miejsce 
pracy mistrza piernikarskiego, 
bogatą kolekcję drewnianych 
form, egzotycznych przypraw 
korzennych. Poznaliśmy legendy 
i dzieje toruńskich pierników. Co 
więcej, z oryginalnego ciasta mo-
gliśmy ugnieść pierniki w ozdob-
nych formach i  je wypiec. Tam 
też zobaczyliśmy bardzo cieka-
wą, kilkunastominutową projek-
cję światła i dźwięku przy makie-
cie średniowiecznego Torunia, 
wiele mówiącą o dziejach grodu. 
Na Rynku godzien podziwu jest 
okazały Ratusz z  40–metrową 
wieżą, neorenesansowy budy-
nek – dawny Dwór Artusa, dwa 
pomniki – Kopernika i  flisaka 
grającego na skrzypcach, który 
według legendy, jak nam opo-
wiadała pani Ala, uratował Toruń 
od plagi żab.
Wart obejrzenia był Kościół 
pw.  Wniebowzięcia NMP po-
franciszkański (dlatego bez 
wieży) z XIII – XIV w. To, co za-
chowało się z  dawnych wieków, 
to drewniane stalle, ambona, 
krucyfiks i  częściowo odsłonię-
te malowidła ścienne. Udało mi 
się również zajrzeć do katedry 
Świętych Janów, częściowo też 
pochodzącej z XIII w. Tam znaj-
duje się chrzcielnica, przy której 
chrzczony był Mikołaj Kopernik. 
Niestety, nie udało się nam zo-
baczyć drugiego pod względem 
wielkości polskiego dzwonu, któ-
rym jest Tuba Dei (Trąba Boża) 
o dwumetrowej średnicy. 
Następnym etapem wycieczki 

był Malbork, a  w  nim najwięk-
sza w  Europie gotycka Twierdza 
Krzyżacka. Swoimi rozmiarami 
zrobiła na nas niesamowite wra-
żenie. Składa się z  trzech zam-
ków – Zamku Średniego, Pała-
cu Wielkiego Mistrza i  Zamku 
Wysokiego. Pokonując bramy, 
krużganki, liczne klatki schodo-
we, oglądaliśmy komnaty, po-
mieszczenia mieszkalne, Wielki 
Refektarz, sklepienia oparte na 
jednej kolumnie na środku sali. 
W dawnym skarbcu ciekawą wy-
stawą bursztynu chyba bardziej 
zainteresowane były panie,  na-
tomiast ekspozycja dawnej broni 
zainteresowała nie tylko panów. 
Na dziedzińcu znajduje się wiel-
ka studnia i  cztery figury Wiel-
kich Mistrzów z brązu. W Zamku 
Wysokim odpoczywamy chwilę 
w  sali Kapitulnej a potem „czła-
piemy” już przez komnatę skarb-
nika, wnętrza, w  których rezy-
dował komtur i  pomieszczenia 
kucharza. Z ciekawością zagląda-
my jeszcze do wieży Gdanisko, ze 
średniowiecznymi sanitariatami. 
I znów krużganki i najbardziej re-
prezentacyjne sale zamku, „złota 
brama” z  pięknie ozdobionym 
portalem prowadząca do kościo-
ła NMP, którego wnętrze zostało 
zniszczone w 1945 roku.
Zamek niszczony, odbudowywa-
ny i przebudowywany jest wielką 
atrakcją a dla nas niepowtarzalną 
lekcją historii (na naukę nigdy nie 
jest za późno). Tu chyba wszy-
scy poczuliśmy atmosferę śre-
dniowiecza. Zmęczeni, ale pełni 
wrażeń jedziemy dalej. Wkrótce 
przedmieścia Elbląga, miasta 
założonego przez krzyżaków 
w  1237 roku, leżącego u  ujścia 
rzeki Elbląg do Zalewu Wiśla-
nego. Znakiem rozpoznawczym 
Starówki jest 95–metrowa wie-
ża katedry św. Mikołaja. Wnę-
trze katedry jest dość mroczne, 
bo witraże wpuszczają niewie-
le światła. Mimo to  możemy 
dostrzec to, co najciekawsze, 
a więc stalle, rzeźby, chrzcielnicę 
z XIV w. oraz tryptyki.
Prowadzeni przez panią Alę uli-
cami Starówki podziwialiśmy 
pięknie odbudowane ciągi ka-
mienic z  wysuniętymi attykami 
(w  1945 roku w  gruzach legło 
80% zabudowy), które prezen-
tują się estetycznie i  kolorowo. 
Ich fasady nie posiadają jednak 
ozdób. Tylko kilka kamienic 
przypomina o  dawnym wyglą-
dzie Starówki – to renesansowe 
kamienice o  dekoracyjnych at-
tykach zwieńczonych figurami. 

Docieramy do gotyckiej Bramy 
Targowej, która strzegła od pół-
nocy wjazdu do miasta, widnie-
je na niej herb zakonu krzyżac-
kiego. Tuż obok stoi niewielki 
posąg piekarczyka opartego na 
łopacie. Upamiętnia on zdarze-
nie z  czasów wojny 13-letniej, 
kiedy to Krzyżacy chcieli pod-
stępnie zdobyć miasto. Wtedy to 
jakiś piekarczyk przeciął łopatą 
liny podtrzymujące bronę bramy 
i  ta zamknęła się przed nosem 
napastników.
Wiele innych podobnych legend 
wysłuchaliśmy podczas tej wy-
cieczki. Trzeciego i  ostatniego 
dnia już wczesnym rankiem mu-
sieliśmy dostać się na nabrzeże 
rzeki Elbląg, by statkiem pokonać 
część Kanału Ostródzko – Elblą-
skiego, wybudowanego w  latach 
1845 – 1860. 
Płynąc statkiem przez 5 godzin 
do Buczyńca napotkaliśmy na 
dwie atrakcje: jezioro Drużno 
i pochylnie. Przepływając jezioro 
zarośnięte sitowiem i  trzcinami, 
podziwialiśmy na wodzie kwit-
nące nenufary, kosaćce i  inne 
rośliny wodne. Ponieważ są tu 
idealne warunki do gniazdowa-
nia ptactwa wodnego, dlatego 
też w całej okazałości ukazywały 
się nam kaczki, perkozy, bociany, 
łabędzie, żurawie, czaple siwe, 
a  nawet czapla biała (przelotem  
– jak nas poinformował kapitan). 
Był to dla nas test z botaniki i or-
nitologii. Myślę, że nie wypadł 
źle. Od jeziora Drużno do Bu-
czyńca statek miał do pokonania 
99,5 metrów różnicy wysokości 
terenu. Pokonywał ją przy po-
mocy systemu pięciu pochylni, 
jedynych na świecie czynnych 
tego typu urządzeń hydrotech-
nicznych. Ze zdumieniem obser-
wowaliśmy jak statek wynurza 
się z wody na wielkiej platformie 
i  sunie w  górę na szynach po 
trawie (przy pomocy stalowych 
lin, wielkich kół wodnych). Na-
pędem tylko na pierwszej po-
chylni jest turbina, pozostałe na-
pędzane są wodą. Tych i  innych 
informacji udzieliła nam załoga 
statku, cierpliwie odpowiadając 
na nasze pytania może czasami 
zbyt naiwne.
Podsumowując, pogoda dopi-
sała, humory też, a  nogi niosły. 
A  pani Ali i  panu Józefowi Haj-
dzie dziękujemy za trud, jaki 
włożyli, by te trzy dni były nie-
zwykle ciekawe i barwne w sza-
rym, czasami, życiu emeryta.

(BP)
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazy-
wania mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, 
informacji o  swojej działalności, planach i  zamie-

rzeniach. Jednocześnie informujemy, że przesyłane 
teksty nie mogą być dłuższe niż połowa strony ma-
szynopisu (czcionka 12). Kolejny numer „Kuriera” uka-
że się w pierwszej połowie października. 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 25 września. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania nadesłanych tekstów. 

PISZ
DO KURIERA

Komitet Obchodów 25. rocznicy Męczeńskiej Śmierci ks. 
Jerzego Popiełuszki w Radzionkowie w  składzie: ks. pro-
boszcz Damian Wojtyczka, burmistrz miasta dr. Gabriel 

Tobor, poseł Wojciech Szarama, Jan Uchański, Jan Moj, Stani-
sław Matonia, Marek Minas, zaprasza mieszkańców do udziału 
w obchodach:
14 – 25.09.2009 r.
• Wystawa fotograficzna pt. „KAPŁAN” – Centrum Kultury 

„Karolinka” – Galeria „Mozaika”. Wystawa dostępna w go-
dzinach od 8.00 do 18.00. Dodatkowo można zobaczyć eks-
pozycję w dniu 20 września (niedziela) w godzinach od 9:30 
do 20:00. Wstęp wolny.

25.09.2009 r.
• Pielgrzymko – wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Sejmu, 

Senatu, Muzeum Powstania Warszawskiego, msza św. w ko-
ściele pw. św. Stanisława na Żoliborzu, złożenie kwiatów 
i modlitwa nad grobem ks. Jerzego.

22.10.2009 r.
• godz. 18.00: uroczysta msza św. w  kościele św. Wojcie-

cha w  intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Organizowany jest również konkurs dla młodzieży o życiu i dzia-
łalności ks. Jerzego Popiełuszki.
Komitet w  ramach obchodów tej rocznicy pragnie zwrócić się 
do Rady Miasta o  przyjęcie uchwały w  sprawie nadania na-
zwy ronda w  Rojcy (skrzyżowanie ulic: Sikorskiego, Artura,  
Z. Nałkowskiej, Kużaja ) imieniem ks. Jerzego Popiełuszki.  

Wielu z nas zapomina, 
iż uczenie się języka 
obcego to długo-

trwały proces, który wymaga 
cierpliwości i  konsekwencji. 
W  jaki sposób rozpoznać, na 
jakim poziomie zaawansowa-
nia znajduję się obecnie; czy 
jest to poziom podstawowy, 
średni, a może zaawansowany?  
a) poziom podstawowy – jeśli 
znajdujesz się na tym pozio-
mie, używasz głównie krótkich 
dwu– lub trzywyrazowych 
zwrotów typu: „jak się masz?”, 
„jak się nazywasz?”, „do zo-
baczenia wkrótce” itp. Twoja 
wymowa jest bardzo zbliżona 
do twojego języka ojczystego. 
Słysząc osoby posługujące się 
obcym językiem, reagujesz na 
zwroty i wyrażenia wyuczone 
w  trakcie zajęć. Są to zazwy-
czaj proste pytania i stwierdze-
nia dotyczące adresów, wieku, 
rodziny, pogody, codziennych 
zajęć. Poza tym jesteś w stanie 
czytać i rozumieć to, czego się 
nauczyłeś w trakcie zajęć. Do-
datkowo potrafisz pisać imio-
na, daty, adresy. Taki poziom 
biegłości osiągasz po poświę-
ceniu nauce języka obcego 
około 100 godzin. 
b) poziom średni – poziom ten 
osiąga osoba w  ciągu 100 do 
500 godzin nauki, w  zależno-
ści od języka, którego się uczy, 
i od tego czy jest to pierwszy 
czy kolejny język obcy (ale 
poprzednie języki muszą być 
dobrze opanowane). Jeśli osią-
gnąłeś ten poziom, będziesz 
w stanie bez problemu posłu-
giwać się swobodnie danym ję-
zykiem w obcym kraju. W tym 
momencie potrafisz bowiem 
posługiwać się biegle słownic-
twem ogólnym, poza tym opa-
nowałeś już na tym poziomie 
czas przyszły, teraźniejszy oraz 
przeszły. Bez problemu komu-
nikujesz się z obcokrajowcami, 
nawet wtedy jeśli nie jesteś 
w  stanie zrozumieć w  100% 
wszystkiego co do ciebie mó-
wią – wiele informacji potrafisz 

wychwycić z kontekstu ich wy-
powiedzi. Jeśli chodzi o  pisa-
nie, jesteś w  stanie pisać listy 
i  inne krótkie, w miarę proste 
formy. 
c) poziom zaawansowany – 
trzeci poziom osiągany jest 
przy poświęceniu nauce ję-
zyka obcego od 500 do 1500 
godzin nauki. Opanowując go 
jesteś w stanie mówić zadowa-
lająco w większości sytuacji to-
warzyskich i  zawodowych np. 
pracując w  innym kraju oraz 
używając specjalistycznego 
słownictwa. Po opanowaniu 
tylu jednostek lekcyjnych je-
steś w  stanie mówić płynnie, 
choć mogą ci się zdarzać błę-
dy gramatyczne. Nie sprawia 
ci również kłopotu słuchanie 
oraz rozumienie mówiących 
do ciebie normalnym tempem 
obcokrajowców. Na tym po-
ziomie zaawansowania jesteś 
w  stanie pisać i  redagować 
proste dokumenty.
Przyjdź i sprawdź na jakim po-
ziomie zaawansowania jesteś? 
Napisz test kwalifikacyjny i ucz 
się całkowicie za darmo. Nie 
przejmuj się, jeżeli w ogóle nie 
uczyłeś się jezyka niemieckie-
go, w tym roku przewidujemy 
również stworzenie grupy po-
czątkującej, a  więc też masz 
duże szanse, ważny jest jednak 
czas.
Oferta dotyczy tylko i  wy-
łącznie młodzieży uczącej się. 
Na bezpłatne zajęcia z języka 
niemieckiego zaprasza Po-
wiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Henryka Jordana 
w Tarnowskich Gorach / Filia 
w Radzionkowie ul. Zofii Nał-
kowskiej 2, 41-922 Radzion-
ków. Więcej informacji pod 
numerem telefonu (032) 289 
00 41 lub 696-423-902. 
Zapraszamy na stronę:
www.niemiecki.radzionkow.pl 
lub http://mdk.tgory.pl/ (...)

Łukasz Przewoźnik

Kurs języka niemieckiego 
całkowicie za darmo
Przeczytaj i dowiedz się czy masz szansę

śmierci ks. Popiełuszki
25 rocznica
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Sport

Sierpień był czasem świętowania dziewięćdziesiątych uro-
dzin Ruchu Radzionków, okraszonych spektakularnymi ak-
cjami marketingowymi, na czele z wydaniem jako pierwszy 

klub sportowy w Polsce, własnych regionalnych dukatów. Mie-
siąc ten zwieńczył festyn z tej okazji, który odbył się na kąpie-

lisku na Księżej Górze. Dukaty 
i  festyn to jednak nie wszyst-
ko. W  ofercie klubu pojawił się 
w  liczbie jedynie dwustu sztuk 
wyjątkowy klubowy znaczek 
pocztowy w  cenie 20 złotych, 
który z pewnością stać się może 
dla kibiców i kolekcjonerów rary-
tasem. Podobnie jak nawiązujące 
do jubileuszu klubu odznaki (10 
złotych) i  proporczyki (25 zło-
tych). Ale najważniejsi są prze-
cież piłkarze i  to na nich skupia 
się największa uwaga.
A  sprawili oni swoim kibicom 
w  tym okresie takie emocje, 
jakich ci nie przeżywali w  Ra-

dzionkowie już dawno. W przypadającym na dzień po dokładnej 
dacie dziewięćdziesiątych urodzin klubu spotkaniu z Górnikiem 
Polkowice licznie zgromadzeni na trybunach widzowie obejrzeli 
chyba najlepsze spotkanie ostatnich lat na stadionie w Bytomiu 
– Stroszku, i wysokie zwycięstwo swoich ulubieńców 4:1. Kilka 
dni wcześniej żółto – czarni rozgromili w  rozgrywkach Remes 
Pucharu Polski Kolejarza Stróże 5:0 i już w kolejnej rundzie tych 
rozgrywek podejmować mieli Koronę Kielce. Była to pierwsza od 
ośmiu lat wizyta klubu z Ekstraklasy na radzionkowskim stadio-
nie. „Cidry” walczyły dzielnie, swoje szanse miały, ale minimal-
nie lepsi okazali się tym razem goście wygrywając 1:0, których 
trener, Marek Motyka, nie szczędził bezpośrednio po meczu po-
chwał pod adresem naszego drugoligowca. Ruchowi pozostała 
więc tylko liga. A w niej w kolejnym ligowym hicie, przy kilku-
tysięcznej znakomicie dopingującej publiczności i w blasku sta-
dionowym jupiterów, bezbramkowy remis w Sosnowcu przyjęto 
w Radzionkowie jako sukces. Remis, tym razem 2:2, przytrafił 
się jednak żółto – czarnym także w domowym meczu z Nielbą 
Wągrowiec, i ten już musiano uznać jako porażkę. Ruch mimo 
dominacji na boisku w  trzy minuty roztrwonił dwubramkową 
przewagę w końcówce meczu. Ale mimo straty punktów wciąż 
bronił się na pozycji drugoligowego lidera. Przed wyjazdowym 
meczem z Jarotą Jarocin trener Rafał Górak zapowiadał, że jego 
drużyna przypomnieć musi sobie o swoim śląskim charakterze, 
którego zabrakło w poprzednim meczu. I  to się udało, tym ra-
zem to „Cidry” w  trzy minuty potrafiły strzelić rywalowi dwie 
bramki, i mimo straty gola w końcówce, wygrały z niepokonaną 
dotąd drużyną na jej terenie 3:2. Ale po kolejnej, ósmej kolejce 
i Ruch doczekał się w lidze pogromcy. Zawisza Bydgoszcz wy-
grała pewnie w Radzionkowie 3:1, co kosztowało żółto – czar-
nych spadek na czwarte miejsce.
— Widać było po nas zmęczenie graniem co trzy dni, dlatego 
cieszymy się, że do następnego meczu będziemy mieli wreszcie 
tydzień przerwy — powiedział po porażce trener Górak.

Ruch
Radzionków

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Relacja fotograficzna z wakacji


