
Kurier Radzionkowski 1 (22) styczeń 2009 �

St
yc

ze
ń 

   
 2

00
9

N
um

er
 1

 

Czytaj str. 6 

Siedmioma głosami „za” 
i sześcioma wstrzymu-
jącymi się radni, pod-

czas ostatniej w ubiegłym 
roku sesji, uchwalili budżet 
na 2009 rok. Jak zawsze, 
dyskusji nad budżetem to-
warzyszyły emocje i napię-
ta atmosfera, a radni mieli 
w poszczególnych kwestiach 
odmienne opinie.
Planowane dochody mia-
sta wyniosą w tym roku 
45.917.166,89 zł, wydatki zaś 
52.540.999,89 zł. Deficyt 
budżetu gminy w wysokości 
6.623.833 zł zostanie pokry-
ty przychodami pochodzący-
mi z wpływów ze sprzedaży 
papierów wartościowych 
wyemitowanych przez gminę 
i wolnych środków.
— W budżecie na rok 2009, 
kwota 21.279.548,89 zł sta-
nowi wydatki majątkowe  to 
znaczy wydatki inwestycyj-
ne. Tak więc budżet na rok 
2009 jest budżetem bardzo 
dynamicznym — mówi Ga-
briel Tobor, burmistrz Ra-
dzionkowa.

(ab)

Mamy nowy
budżet

Radzionkowski komisariat policji wzbogacił się o nowy radiowóz. Uroczyste przekazanie policyjne-
go samochodu nastąpiło 5 stycznia przy Urzędzie Miasta. Nowy samochód z pewnością przyczyni 
się do usprawnienia działań radzionkowskiej policji. Urząd Miasta dofinansował zakup radiowozu, 
przekazując na ten cel ponad połowę całej kwoty, czyli 37 tys. zł.

Kolejny radiowóz

Wysokość wielu podatków 
(zwłaszcza tych dotyczących 
transportu) w naszym mieście 
jest mniejsza niż w gminach 
sąsiednich.

Niskie podatki 

Niezwykle ciekawie 
przedstawiają się tego-
roczne propozycje na 
spędzenie ferii zimowych 
w naszym mieście. Przez 
całe dwa tygodnie dziać 
się będzie naprawdę dużo 
i z pewnością każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Dokończenie na str. 3

FERIE!
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— Czy mógłby pan powie-
dzieć kiedy i po co powstała 
Społeczna Komisja Mieszka-
niowa?
— Społeczna Komisja Miesz-
kaniowa została powołana 
przez burmistrza miasta Ra-
dzionków w oparciu o podjętą 
uchwałę Rady Miasta z kwiet-
nia 2008 roku o nowych za-
sadach rozdziału mieszkań 
w gminie Radzionków. Przed-
miotem działania Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej jest: 
weryfikacja złożonych wnio-
sków o przyznanie mieszka-
nia z mieszkaniowego zaso-
bu gminy, opiniowanie list 
osób oczekujących na lokale 
z mieszkaniowego zasobu 
gminy, opiniowanie odwołań 
wnioskodawców od decyzji 

Jeszcze w sprawie mieszkań
Rozmowa ze Stefanem Bijakiem, przewodniczącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Radzionkowie

podjętych w zakresie przy-
znawania lokali mieszkalnych, 
inne zadania przedstawione 
pod obrady Komisji przez bur-
mistrza miasta Radzionków 
lub jego zastępcę.
— Czym kierowała się Komi-
sja przy tworzeniu list?
— Tworzenie list odbywało 
się kolegialnie i obiektywnie 
w oparciu o zasady określo-
ne w Uchwale Rady Miasta 
nr XXVI/210/2008 z dnia 
28 kwietnia 2008 roku.
— Proszę szczegółowo opisać 
proces tworzenia list.
— Zgodnie z zapisami cyto-
wanej uprzednio uchwały, 
Referat Komunalny Urzędu 
Miasta przygotował dla Ko-
misji listy osób oczekujących 
na mieszkania socjalne, osób 
chcących dokonać  zamiany, 
jak również listę osób ocze-
kujących na lokale mieszkalne 
z podziałem na mieszkania do 
remontu bieżącego oraz po 
remoncie kapitalnym i nowo 
wybudowane. Weryfikację list 
Społeczna Komisja Mieszka-
niowa przeprowadziła w opar-
ciu o następujące kryteria: 
zamieszkiwania, lokalowe, 
dochodowe, powierzchniowe. 

Osoby spełniające powyższe 
kryteria zostały umieszczo-
ne na listach w kolejności 
wpływu wniosków. Jedynie 
w przypadku ustalania list na 
lokale socjalne osoby, których 
uprawnienie do takiego lokalu 
zostało przyznane na mocy 
prawomocnych orzeczeń są-
dowych, były umieszczane na 
pierwszych miejscach.
— Ile osób mogło znaleźć się 
na liście?
— Żadna z list nie była 
ograniczona limitem. Jeżeli 
wnioskodawca spełniał kry-
teria wskazane powyżej, był 
umieszczany na liście ocze-
kujących na miejscu odnoszą-
cym się do terminu wpływu 
wniosku. Im wniosek został 
później złożony, tym wnio-
skodawca zajmował dalsze 
miejsce na liście.
— Jak długo trwały prace Ko-
misji i czy zostały one w peł-
ni zakończone?
— Kadencja Społecznej Komi-
sji Mieszkaniowej jest dwulet-
nia, natomiast prace Społecz-
nej Komisji Mieszkaniowej 
trwały do 25 listopada 2008 
roku tj. do czasu rozpatrzenia 
odwołań. W tym czasie odby-

ło się 7 posiedzeń Komisji i na 
rok 2008 jej prace zostały za-
kończone.
— Kto wchodził w skład ko-
misji?
— Po rezygnacji pani Henry-
ki Książek, burmistrz miasta 
Radzionków zarządzeniem 
z miesiąca września 2008 r. 
powołał mnie w skład Spo-
łecznej Komisji Mieszkanio-
wej a członkowie Komisji 
w głosowaniu tajnym wybrali 
mnie na przewodniczącego. 
Wiceprzewodniczącym Ko-
misji jest pan Eugeniusz Ma-
rek a pozostali to członkowie 
w osobach: Erhard Reiss, Jan 
Kremiec, Tomasz Machoń, 
Władysław Twardowski i Jan 
Neuman.
— Czy ludzie, którzy ubie-
gali się o wpis na liście a nie 
znaleźli się na niej, mogą się 
dalej ubiegać o umieszczenie 
ich na listach?
— Oczywiście że tak. Wa-
runkiem jednak, aby te osoby 
znalazły się na konkretnych 
listach jest złożenie nowe-
go wniosku i spełnienie kry-
teriów wyszczególnionych 
w Uchwale Rady Miasta 
nr XXVI/210/2008

Urząd Miasta Radzion-
ków bierze udział 
w unijnym programie 

„e - Urząd”, który jest realizo-
wany w ramach Działania 2.2 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych”. Głównym 
celem projektu jest poszerzenie 
zakresu oraz dostępności usług 
świadczonych drogą elektro-
niczną przez nasz urząd. Po 
wprowadzeniu projektu w ży-
cie, mieszkańcy Radzionkowa 
swoje sprawy urzędowe będą 
mogli załatwić bez wychodze-
nia z domu, śledząc ich tryb 
postępowania. Ponadto drogą 
elektroniczną dostępne będą 
niezbędne formularze i doku-
menty. Dzięki wprowadzeniu 
dostępności urzędu drogą on 
– line znacznie skróci się czas 
oczekiwania na rozpatrzenie 
poszczególnych spraw. 

Istotnym elementem projektu 
jest także wprowadzenie nie-
kwalifikowanego elektroniczne-
go podpisu, który akceptowany 
będzie w radzionkowskim urzę-
dzie. Będzie go mógł otrzymać 
każdy mieszkaniec naszego 
miasta po otrzymaniu specjal-
nego certyfikatu, który wyda-
wany będzie przez centrum 
certyfikacji. 
— W 2007 roku złożyliśmy 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach wstępne studium 
wykonalności, które zostało po-
zytywnie rozpatrzone. Do koń-
ca stycznia br. nasz urząd musi 
złożyć komplet dokumentów 
dotyczących wniosku o przy-
znanie dotacji — mówi Rudolf 
Sobczyk, sekretarz  Miasta Ra-
dzionków. — Planujemy, że 
jeszcze w tym roku przeprowa-
dzimy przetargi na sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie. 
W urzędzie zostanie wymie-

nionych około 50 komputerów, 
wprowadzone zostanie także 
specjalne oprogramowanie 
aplikacyjne, dzięki któremu 
udostępnione zostaną poszcze-
gólne dokumenty i usługi dla 
mieszkańców. 
Łączna kwota realizacji całego 
projektu to prawie 800 tysięcy 
złotych. Gmina zobowiązana 
jest do pokrycia 15% ogólnej 
kwoty, natomiast pozostałe 
85% sfinansowane zostanie 
z unijnych dotacji. Projekt „e-
Urząd” zakończy się najpraw-
dopodobniej w trzecim kwar-
tale 2010 roku. 
— Mamy nadzieję, że z nowych 
możliwości skorzystają nie tylko 
osoby młode, ale także osoby 
starsze, które na co dzień nie 
korzystają z internetu. Dla nich 
przygotujemy specjalne szkole-
nia — dodaje Rudolf Sobczyk. 

(ŁK)

Radzionków w projekcie „e - Urząd”

Liceum Ogólnokształ-
cące w Radzionkowie 
zorganizowało kon-

kurs na swoje logo. Prace 
konkursowe należy dostar-
czać do sekretariatu szkoły 
w formie plakatu (format A4) 
lub na płycie CD do końca 
stycznia tego roku. Logo 
oprócz elementów graficz-
nych musi zawierać pełną 
nazwę szkoły. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie 
jest pisemne wyrażenie 
zgody na wykorzystywa-
nie logo dla potrzeb szko-
ły. Nagrodą dla zwycięzcy 
konkursu jest odtwarzacz 
MP-4. Zwycięskie logo bę-
dzie wykorzystywane jako 
znak rozpoznawczy szkoły.

(ab)

Konkurs na logo

Konkurs
na logo
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Nowy rok dla Komisaria-
tu Policji w Radzion-
kowie rozpoczął się 

wielkimi zmianami. Wszystko 
za sprawą reorganizacji, ja-
kiej właśnie dokonano. Od 
1 stycznia komisariat kontrolu-
je bowiem tylko teren Radzion-
kowa, a nie jak dotychczas Ra-
dzionków, gminę Świerklaniec 
i Ożarowice.
— Wyszliśmy naprzeciw spo-

łeczności lokalnej. To dla niej 
dokonaliśmy tych zmian — 
mówi kom. Jacek Bątkowski, 
komendant Komisariatu Policji 
w Radzionkowie. — Mieliśmy 
przede wszystkim na celu do-
bro mieszkańców. Chodzi o to, 
by czas oczekiwania na reakcję 
policji był krótszy, a mieszkań-
cy czuli się bezpieczniej — do-
daje. 
Wraz z nowym rokiem do 
komisariatu przyjęto trzech 
nowych policjantów. Powięk-
szono także zespół prewencji 
i zespół kryminalny. Planowa-
ne są dalsze zmiany mające na 
celu ograniczenie przestępczo-
ści w mieście. W najbliższym 
czasie realizowana będzie 
współpraca ze strażą miejską 
w ramach wspólnych patroli. 
Na każdy rejon Radzionkowa 

przypada jeden dzielnicowy.
Według danych z ostatnich 
dwóch lat, przestępczość 
w Radzionkowie utrzymuje 
się na tym samym poziomie. 
W 2007 roku dokonano 342 
przestępstw w tym 250 kry-
minalnych. W poprzednim 
roku ogólnie stwierdzono 384 
przestępstw w tym 301 krymi-
nalnych.
— Mamy nadzieję, że poprzez 
wszystkie zmiany, jakich do-
konaliśmy i jakie dokonamy 
w tym roku, przestępczość 
zmaleje — dodaje komendant. 
Już na początku marca, pod-
czas sesji Rady Miasta zostaną 
przedstawione pierwsze efekty  
pracy policji w Radzionkowie. 

(jwa)

Zmiany w policji

Rok 2009 obfitować bę-
dzie w Radzionkowie 
w wiele ważnych wy-

darzeń społecznych i kultural-
nych. Wśród najważniejszych 
znajdą się uroczystości związa-
ne z obchodami 1010 rocznicy 
kanonizacji świętego Wojcie-
cha, 1010 rocznicy otrzymania 
sakry biskupiej przez Radzyma 
Gaudentego, a także 10 rocz-

nicy ustanowienia świętego 
Wojciecha patronem Radzion-
kowa. Zarówno święty Woj-
ciech, jak i jego brat Radzym 
Gaudenty, uważani są za za-
łożycieli Radzionkowa i na 
stale zrośli się z wizerunkiem 
naszego miasta. Wspomniane 
rocznice będą także okazją do 
zorganizowania uroczystej se-
sji Rady Miasta.

W naszym mieście po raz ko-
lejny odbędą się także Dni 
Radzionkowa, które będą kul-
minacyjnym wydarzeniem 
całorocznych uroczystości. 
Szereg imprez i wydarzeń przy-
gotują również inne instytucje 
działające na terenie naszego 
miasta, m.in. Centrum Kultury 
„Karolinka”. 

(ŁK)

Rok rocznic
Kolejnych 12 miesięcy z życia miasta

W związku z błędem drukarskim i ewi-
dentnym niedopatrzeniem podczas korekty 
książki pt. „Radzionków na starych foto-
grafiach do 1945 roku” bardzo serdecznie 
przepraszamy Panią Helenę Brylską – Star-
czyk oraz jej rodzinę i znajomych. Wyraża-
my ubolewanie, że nasza pomyłka sprawiła 
wiele przykrości i nieporozumień.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie i autorzy wydawnictwa

Miasto zadbało o to, aby 
dzieci pozostające w czasie 
ferii zimowych w domach, 
nie nudziły się. Od 26 stycz-
nia do 8 lutego w naszym 
mieście odbywać się będą 
różnego rodzaju zajęcia, 
które umilać będą czas naj-
młodszym. Warsztaty tańca 
nowoczesnego, zajęcia pla-
styczne, turnieje, konkursy, 
projekcje filmów, warsztaty 
teatralne, kulig i zajęcia na 
lodowisku – to tylko nie-
które z atrakcji, jakie cze-
kają na dzieci w tym roku. 
Organizatorami zimowych 

atrakcji dla najmłodszych są 
Urząd Miasta Radzionków, 
Centrum Kultury „Karolin-
ka”, MOSiR w Radzion-
kowie, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Zakład Placó-
wek Oświatowych, Parafia 
Wniebowzięcia NMP, Ruch 
Światło – Życie Parafii Św. 
Wojciecha oraz Wniebo-
wzięcia NMP oraz Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Szczegółowy harmonogram 
zajęć przestawiamy na ulot-
ce wewnątrz numeru.

(ab)

Dokończenie ze str.1
Ferie

W ramach Narodo-
wego Programu 
Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011 na-
szemu miastu przyznano 
kwotę 790 tys. zł. na dofi-
nansowanie przebudowy 
jezdni ul. Artura. Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniesie 
1,581 255 tys. złotych. Dru-
gą połowę gmina pokryje ze 
środków własnych. Już wy-
brani zostali wykonawcy ro-
bót na przebudowę chodni-
ków oraz budowę parkingów 
wzdłuż drogi. Te inwestycje 
kosztować będą 470 tys. zł. 
Zakres robót obejmie prze-
budowę nawierzchni jezdni 
wraz z wykonaniem nowej 
podbudowy na odcinkach 
(wzdłuż torów kolejowych) 
od ul. Nieznanego Żołnie-
rza do ul. Artura (dł. 230 m) 
oraz od ul. Nałkowskiej do 
ul. Artura (dł. 385 m), wy-
konanie chodników, parkin-
gów i zieleńców, jak również 
oznakowania pionowego 
i poziomego. Zostanie też 
wykonany kanał deszczowy 
wraz ze studniami rewizyjny-
mi. Dzięki tej inwestycji ulica 
zyska nowy wygląd oraz po-
prawi się standard parkingów 
i chodników.

(ab)

Nowe oblicze
ulicy Artura

PRZEPROSINY
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W grudniowym nu-
merze miesięcz-
nika „Odkrywca” 

z 2008 roku znalazła się druga 
część artykułu, autorstwa Pio-
tra Maszkowskiego, poświę-
conego agentowi SOE (ang. 
Special Operations Executive 
– Kierownictwo Operacji Spe-
cjalnych), Paulowi Penczoko-
wi. Autor, badając jego losy, 
poszukiwał między innymi 
szczegółowych danych oso-
bowych jak i kontaktów z jego 
krewnymi. Część brakujących 
informacji udało już się ustalić 
i przekazać Piotrowi Masz-
kowskiemu, jednak odnale-
zienie potomków mogłoby się 
okazać bezcenne dla wyja-
śnienia tej niezwykle interesu-
jącej historii.
Kim więc był Paul Penczok? 
Z posiadanych dokumentów 

Szukamy potomków Paula Penczoka
Czy w Radzionkowie lub okolicy żyją do dnia dzisiejszego 
krewni Paula Penczoka, urodzonego w naszym mieście 
agenta brytyjskich służb specjalnych – na to pytanie 
odpowiedź próbują znaleźć historycy.

Odpowiadając na liczne 
pytania mieszkańców 
Radzionkowa doty-

czące braku wiaty przystanko-
wej przy ul. Knosały w pobli-
żu marketu Lidl, informujemy, 
że za całą zaistniałą sytuację 
winę ponosi Starostwo Powia-
towe w Tarnowskich Górach. 
Wszystkim zainteresowanym 
wyjaśniamy, że stara wiata 
przystankowa została zde-
montowana przez Starostwo 
Powiatowe w trakcie realizacji 
przebudowy ul. Knosały. W ra-
mach inwestycji Starostwo jed-
nak nie odbudowało zdemon-

Historia jednego przystanku...
towanej wiaty. Po licznych 
interwencjach Urzędu Miasta, 
Starostwo Powiatowe zade-
klarowało jedynie gotowość 
montażu nowej wiaty, kosz-
tem zakupu obarczając gminę 
Radzionków. Urząd Miasta 
w Radzionkowie zakupił wia-
tę z własnych środków, która 
następnie (19 grudnia) została 
przekazana Starostwu Powiato-
wemu. Do tej pory obiekt jed-
nak nie został zamontowany, 
co powoduje, że do tutejszego 
urzędu wpływają liczne skargi 
mieszkańców korzystających 
z komunikacji miejskiej. 

Z przykrością stwierdzamy, że 
opóźnienia nie są wynikiem 
złych warunków pogodowych 
(w tym samym czasie w in-
nych miejscach Urząd Miasta 
w Radzionkowie montował 
inne wiaty), lecz opieszałością 
pracowników Starostwa Powia-
towego. Pozostaje nam mieć 
nadzieję, że w najbliższym 
czasie sprawa zostanie pomyśl-
nie rozwiązana, a współpraca 
ze Starostwem i jej władzami 
bardziej pomyślna na rzecz 
mieszkańców Radzionkowa.

(AB)

Już wiosną wszystkich 
wjeżdżających do naszego 
miasta przywitają nowe 

tablice wjazdowe. Popularne 
„witacze” wykona firma AG-
bud s.c. Obecnie przygotowa-
na została już cała dokumen-
tacja projektowa. W ramach 
umowy z gminą Radzionków, 
firma zrealizuje dwie tablice 
wjazdowe, które znajdować 
się będą przy ulicy Długiej 
oraz przy ulicy Zofii Nałkow-
skiej. Koszt całej inwestycji to 
27 tysięcy złotych.

Tablice
wjazdowe

„T
he

 N
at

io
na

l A
rc

hi
ve

s,
 K

ew
” 

vi
a 

m
ie

si
ęc

zn
ik

 „
O

dk
ry

w
ca

”

„T
he

 N
at

io
na

l A
rc

hi
ve

s,
 K

ew
” 

vi
a 

m
ie

si
ęc

zn
ik

 „
O

dk
ry

w
ca

”

Syn i żona
Paula Penczoka

Paul Penczok

wynika, że Paul Penczok uro-
dził się w Radzionkowie 18 
czerwca 1908 roku, w domu 
przy obecnej ulicy Św. Woj-
ciecha, jako syn Andreasa 
Penczoka i jego żony Ma-
rii z domu Mainka (Mańka). 
Na pewno posiadał starsze 
rodzeństwo urodzone tak-
że w naszym mieście: brata 
Wilhelma (ur. 1905) i siostrę 
Józefę (ur. 1906). Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej 
najprawdopodobniej jako 
obywatel RP przeprowadził 
się wraz z rodzicami do By-
tomia, gdyż był zatrudniony 
w tamtejszej Kopalni He-
initz (Rozbark). W 1929 roku 
przeniósł się z Bytomia do 
Wrocławia (prawdopodob-
nie ze swoją żoną Hildegar-
dą) gdzie znalazł zatrudnie-
nie jako specjalista od prac 

wysokościowych. W 1936 
roku przez naturalizację stał 
się obywatelem niemieckim, 
a w 1938 roku urodził mu się 
syn, którego imienia niestety 
nie znamy. Po wybuchu woj-
ny otrzymał przeszkolenie 
wojskowe w Nysie, a w 1942 
roku walczył na wschodnim 
froncie pod Stalingradem. Po 
zachorowaniu na żółtacz-
kę i rekonwalescencji, został 
skierowany do garnizonu zlo-
kalizowanego we Francji. Tam, 
po lądowaniu aliantów w Nor-
mandii, został wzięty przez 
Brytyjczyków do niewoli. Po 
kilku przesłuchaniach wyraził 
gotowość współpracy ze służ-
bami specjalnymi i 4 września 
1944 roku został wysłany do 
Ośrodka Szkolenia Specjal-
nego w Wanborough Manor 
w hrabstwie Surrey. 
26 listopada 1944 w ramach 
operacji „Fleckney” wyszkolo-
ny Paul Penczok (znany rów-
nież jako Paul Wrodarski) wy-

ruszył samolotem RAF, który 
miał go zrzucić na spadochro-
nie nad terytorium Niemiec. 
Po zrzucie „nasz” agent miał 
dostać się do Wrocławia, by 
w znanym sobie środowisku 
zorganizować siatkę dywer-
syjną. Niestety, samolot wio-
zący Paula Penczoka został 
zestrzelony i roztrzaskał się 
w pobliżu belgijskiego mia-
sta Hauffalize. Katastrofy nikt 
nie przeżył. Istnieją jednak 
poważne poszlaki, by sądzić, 
że maszyna roztrzaskała się 
już po zrzuceniu Penczoka 
czyli w drodze powrotnej do 
Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienie 
tej zagadki mogłoby przyspie-
szyć odnalezienie krewnych 
bohatera tej opowieści.
Apelujemy więc do czytelni-
ków „Kuriera Radzionkow-
skiego”, którzy są potomka-
mi Paula Penczoka lub jego 
rodzeństwa o kontakt z re-
dakcją pod adresem kurier@
radzionkow.pl 

Jarosław Wroński
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Zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Ra-
dzionków, każda 

osoba związana z mia-
stem może używać herbu 
gminy. Podczas grudnio-
wej sesji Rady Miasta rad-
ni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie zasad 
i warunków używania 
herbu naszego miasta. 
Jest to związane z faktem 
udostępniania przez co-
raz większą liczbę gmin 
w Polsce wizerunku her-
bu swoim mieszkańcom 
w celach promocji idei 
samorządności. W myśl 
uchwały herb Radzionko-
wa stanowi jego własność, 
jest symbolem lokalnej 
społeczności i podlega 
ochronie jako dobro oso-
biste miasta. Herbu do 
swojej działalności mogą 
używać: Rada Miasta Ra-
dzionków, burmistrz Ra-

dzionkowa, Urząd Miasta 
Radzionków oraz miejskie 
jednostki organizacyjne 
dla celów związanych 
z realizacją swoich zadań 
statutowych. Herbu mia-
sta mogą używać również 
osoby fizyczne lub praw-
ne związane z Radzion-
kowem, jednak używanie 
herbu nie może godzić 
w dobre obyczaje, prestiż 
i interes miasta, a jego wy-
korzystanie nie może być 
sprzeczne z prawem i po-
rządkiem publicznym.

(ab)

Herb (prawie)
dla wszystkich

Honorowy obywa-
tel naszego miasta 
– profesor Karol 

Musioł, rektor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego został 
jednym z laureatów, te-
gorocznej Śląskiej Nagro-
dy im. Juliusza Ligonia. 
Kapituła uhonorowała 
profesora „za nieprzecięt-
ne umiejętności łączenia 

pasji badawczych z wysokim etosem nauczyciela aka-
demickiego”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
20 grudnia 2008 roku w Audytorium Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach. Obok prof. Musioła nagrodzono także 
siostrę Jadwigę Urszulę Wyrozumską, ks. bp prof. Jana 
Kopca, prof. dr hab. Krzysztofa Szczepana Nitscha.
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia to jedno z najstar-
szych wyróżnień na Śląsku. Przyznawane jest od 1963 
roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 
Do tej pory w szacownym gronie znalazło się ponad 200 
osób i instytucji, które poprzez swoje działania wpływa-
ły na rozwój regionu. Wśród laureatów z poprzednich 
lat są m.in. abp Damian Zimoń, reżyser Kazimierz Kutz, 
socjolog profesor Jan Szczepański czy też kompozytor 
Wojciech Kilar.

(ŁK)

Nagroda dla profesora
Karola Musioła

Aby kontynuować wspieranie 
rozwoju sportu i kultury fi-
zycznej w Radzionkowie, ko-

nieczne było ustanowienie warunków 
i trybu przyznawania stypendiów dla 
zawodników osiągających wysokie 
wyniki we współzawodnictwie krajo-
wym i międzynarodowym. W związ-
ku z tym na ostatniej w ubiegłym roku 
sesji Rady Miasta radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w sprawie określe-
nia warunków i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów sportowych 
w sporcie kwalifikowanym za wyso-
kie wyniki sportowe w międzynaro-
dowym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym.
Stypendia sportowe są wyrazem 
uznania dla prezentowanego przez 
zawodników poziomu sportowego 
i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu 
oraz formą pomocy dla podniesienia 

poziomu wyszkolenia i mogą zostać 
przyznane zawodnikom reprezentują-
cym Radzionków osiągającym wyso-
kie wyniki w sporcie kwalifikowanym, 
we współzawodnictwie krajowym 
w dyscyplinach indywidualnych 
i grach zespołowych. Stypendium 
może otrzymać zawodnik spełniają-
cy jednocześnie poniższe warunki: 
reprezentuje w grach zespołowych 
barwy klubu sportowego mające-
go siedzibę na terenie Radzionkowa 
lub jest mieszkańcem Radzionkowa 
i uprawia indywidualną dyscyplinę 
sportu; uprawia dyscyplinę olimpijską; 
posiada licencję polskiego związku 
sportowego; uczestniczy w rozgryw-
kach ekstraklasy, I, II i III ligi krajowej 
albo zajął miejsce od I do III w mi-
strzostwach Polski lub zdobył puchar 
Polski albo posiada znaczące sukcesy 
międzynarodowe. Wniosek o stypen-
dium może złożyć zawodnik, stowa-

rzyszenie kultury fizycznej lub klub 
sportowy. Podstawę ustalenia wyso-
kości stypendium stanowi, ogłaszane 
przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, przeciętne wynagrodzenie 
w roku poprzedzającym  rok przy-
znania stypendium. Dla stypendiów 
udzielanych w okresie pierwszego 
półrocza 2009 roku, podstawę usta-
lenia wysokości stypendium stanowi 
komunikat Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z 11 lutego 2008 
roku w sprawie przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej 
w 2007 roku. Ostatecznie wysokość 
stypendium uzależniona będzie od 
osiągniętego wyniku sportowego oraz 
kwoty zapisanej na ten cel w budże-
cie miasta.

(ab)

Będą sportowe stypendia
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Podczas ubiegłorocznej 
sesji radzionkowscy 
radni ustalili wysokość 

obowiązujących stawek 
podatkowych od środków 
transportu i nieruchomości 
na 2009 rok. W większo-
ści przypadków, pomimo 
wprowadzenia minimalnych 
podwyżek, wysokość podat-
ków w naszym mieście jest 
mniejsza niż w gminach są-
siednich.
Radzionków, biorąc pod 
uwagę podatek od środków 
transportu, posiada najniż-
sze stawki w porównaniu 
z sąsiadującymi miastami. 

Przykładowo, w przypadku 
samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej 3,5 do 5,5 
tony, stawka wynosi 280 zł 
(dla porównania w Tarnow-
skich Górach jest to kwota 
653 zł, a w Bytomiu – 564 
zł). W przypadku podatku 
od nieruchomości ustalono, 
że od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej tegoroczna 
stawka wynosi 0,71 zł rocz-
nie za m2 (taką samą kwotę 
podatku uiszczą mieszkańcy 
Piekar Śląskich, natomiast 
bytomianie zapłacą już 

0,72 zł za m2), natomiast dla 
pozostałych gruntów wyno-
si ona 0,28 zł rocznie za m2 
(podobnie jest w Tarnow-
skich Górach, podczas gdy 
w Piekarach Śląskich wy-
sokość stawki ustalono na 
kwotę 0,35 zł za m2, a w By-
tomiu wynosi ona 0,31 zł za 
m2). Od budynków zajętych 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz części 
budynków mieszkalnych za-
jętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej poda-
tek wynosi 18,18 zł za m2. 
W porównaniu z miastami 
sąsiednimi (Piekary Śląskie 

– 19,01 zł za m2, Tarnow-
skie Góry – 18,88 zł za m2, 
Bytom – 19,27 zł za m2) jest 
to najniższa stawka. W przy-
padku garaży stawka wynosi 
6,51 zł za m2 (dla porówna-
nia Tarnogórzanie zapłacą 
6,54 zł za m2, a mieszkańcy 
Bytomia aż 6,56 zł za m2), 
natomiast wysokość podatku 
od budowli jest niezmienna 
od poprzedniego roku i wy-
nosi 2%.
Szczegóły w Uchwałach 
Rady Miasta Radzion-
ków nr XXXIV/280/2008 
i XXXIV/282/2008 z dnia 27 
listopada 2008.

(ŁK)

Niskie podatki w Radzionkowie

W tym roku w Ra-
dzionkowie prze-
prowadzonych zo-

stanie wiele nowych inwestycji 
związanych z budową i prze-
budową istniejącej infrastruk-
tury. Ponadto kontynuowane 
będą prace, których realiza-
cja rozpoczęła się w ubie-
głym roku.
— Część podjętych działań 
stanowić będzie wstęp do 
zadań, których wykonanie 
zostało zaplanowane w la-
tach kolejnych.  W 2009 roku 
wykonane zostaną dokumen-
tacje projektowe dla zadań 
przewidzianych do realizacji 
od roku 2010. W bieżącym 
roku natomiast realizowane 
będą zadania, dla których 
została opracowana doku-
mentacja w latach poprzed-
nich, lub projektowanie jest 
obecnie w toku i zostanie 
ukończone do końca lata br. 
Takie działanie jest wynikiem 
uchwalenia przez Radę Mia-
sta Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego na lata 2009 
– 2012 — wyjaśnia Krzysztof 
Kula, wiceburmistrz Radzion-
kowa.
W tym roku sporządzona 
zostanie między innymi do-
kumentacja projektowa do-
tycząca przebudowy sieci 
wod. – kan. i poprawy stanu 

nawierzchni ulic: Cmentar-
nej 20a do 20g, Holewiny, 
Wrodarczyka, Stoińskiego, 
Obrońców Pokoju, a także 
„ganków” przy Św. Wojcie-
cha pomiędzy budynkami 
nr 101 do 103 i 105 do 107, 
oraz „łączników” pomiędzy 
ul. Słowackiego i Norwida 
między budynkami nr 27 – 29, 
41 – 43, 57 – 59. Ukończona 
zostanie także dokumentacja 
projektowa dotycząca prze-
budowy ulic: Adamieckie-
go, Barbórki, Larysza, Miłej, 
Przyjaźni, Wiktorii, Wiosen-
nej i Wspólnej. Oprócz opra-
cowania dokumentacji, już 
w tym roku rozpocznie się 
pierwszy etap prac budow-
lanych, które obejmą ulicę 
Adamieckiego i Wspólną. 
Ponadto przeprowadzony 
zostanie drugi etap przebu-
dowy ulicy Orzechowskiej 
oraz ulicy Artura. Wykonana 
zostanie także dokumentacja 
projektowa i budowa parkin-
gu przy ulicy Śródmiejskiej 1. 
W bieżącym roku planowa-
ne jest również rozpoczęcie 
kompleksowej przebudowy 
sieci wod. – kan. oraz dróg 
w ulicach Średniej i Jaracza. 
Zakres i tempo przebudowy 
uzależnione są od ewentu-
alnego pozyskania środków 
z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na ten 
cel. Ponadto kompleksowo 
przebudowane zostaną sieci 
i nawierzchnie dróg w uli-
cach: Kruczkowskiego, Rowo-
wej, E. Plater, Grunwaldzkiej, 
Wielkopolskiej i Sadowej.
Wśród planowanych zadań 
inwestycyjnych jest także bu-
dowa oświetlenia przy ulicy 
Cmentarnej od nr 10 do 12 
oraz przeprowadzenie dru-
giego etapu budowy oświe-
tlenia przy ulicy Miedziowej 
przy alejce w parku osiedlo-
wym. 
W Radzionkowie będą kon-
tynuowane również inwesty-
cje związane z budową tzw. 
ogólnodostępnej strefy rekre-
acji dziecięcej. W tym roku 
zbudowany zostanie kolejny 
plac zabaw, tym razem na te-
renie gimnazjum im. Ojca L. 
Wrodarczyka oraz powstanie 
jeden lub dwa skateparki. 
W drugiej połowie roku roz-
poczną się roboty budowla-
ne związane z budową hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, a także po-
wstanie kompleks boisk w ra-
mach rządowego programu 
„ORLIK 2012” przy Zespole 
Szkół Podstawowo – Gimna-
zjalnych przy ul. Sikorskiego.

(ŁK)

Inwestycje w mieście

Na terenie Księżej Góry 
w najbliższym czasie 
rozpocznie się budo-

wa drugiego kortu tenisowego. 
— Do przetargu zgłosiło się 
siedmiu wykonawców. Naj-
tańszą ofertę przedstawiła fir-
ma Bud – Wod – Bis z Katowic, 
która całość realizacji zadania 
wyceniła na 276 tysięcy zło-
tych. Obecnie trwa jeszcze 
procedura przetargowa. Prze-
widywany termin rozpoczęcia 
prac to luty – marzec, jednak 
roboty budowlane rozpoczną 
się dopiero wtedy, gdy warunki 
atmosferyczne będą sprzyjają-
ce — mówi Marcin Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji. 
W ramach realizacji zadania 
wybudowany zostanie kort 
tenisowy, łącznie z zamonto-
waniem drenażu oraz położe-
niem nawierzchni, wykonanej 
z syntetycznej trawy. Ponad-
to firma wykona także prace 
związane z oświetleniem za-
równo nowego kortu, jak i już 
istniejącego. Natomiast wypo-
sażenie kortu oraz jego ogro-
dzenie zostanie zrealizowane 
we własnym zakresie przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Radzionkowie.

(ŁK)

Kort
tenisowy
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KOMUNIKAT

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Pokaż jak jeździsz na nartach!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za-
prasza na XV Mistrzostwa Radzionko-
wa Amatorów w Tenisie Stołowym. 
wtorek 20. 01 – godz. 17.00 – ucznio-
wie szkół podstawowych
środa 21. 01 – godz. 17.00 – uczniowie 
szkół gimnazjalnych
czwartek 22. 01 – godz. 17.00 – ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych
czwartek 22. 01 – godz. 17.00 – dziew-
czyny i kobiety
piątek 23. 01 – godz. 14.00 – burmi-
strzowie, wójtowie, sekretarze i prze-
wodniczący RM (RG)
piątek 23. 01 – godz. 17.00 – pracowni-
cy straży pożarnej, policji, straży miej-
skiej
sobota 24. 01 – godz. 9.00 – mężczyź-
ni > 18 lat (w dwóch kategoriach wie-
kowych).
Mistrzostwa będą rozgrywane w Cen-
trum Kultury „Karolinka”. Obowiązuje 
strój sportowy. Zgłoszenie w dniu za-
wodów, udział bezpłatny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w IX Mistrzostwach Ra-
dzionkowa w narciarstwie. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 21 lutego (so-
bota) w DSD Bytom. Zapisy oraz szczegółowe informacje MOSiR Radzionków 
tel. 32 289 54 74 oraz www.mosir.radzionkow.pl

Tenis stołowy

Moja pasja. Moje hobby – to cykl wystaw, szczegól-
nie lubianych i cenionych przez czytelników na-
szej Biblioteki. Tutaj każdy może zaprezentować 

siebie i pokazać to, co jemu najbliższe – swoje pozytywne 
„nałogi”, „koniki” czy zainteresowania.
Obecnie zapraszamy do obejrzenia „anielskich” zbiorów 
Magdy Markusik i Kingi Wójtowicz, które od bardzo daw-
na kolekcjonują aniołki. Niektóre są stare i te otrzymały od 
babć i dziadków. Jak piszą młode pasjonatki: „Aniołki są 
bardzo różne. Niektóre są małe, słodkie i urocze, inne bar-
dzo poważne i jakby skupione (...) Niektóre są uśmiechnię-
te, inne smutne, ale wszystkie są symbolem dobra i ochra-
niają człowieka (...), są wyjątkowe”.
Wystawie towarzyszy prezentacja prac powstałych pod-
czas konkursu plastycznego „Jak anioła głos...”, prac pięk-
nych, pełnych fantazji, uroku, ale i zaskakujących sposo-
bem pokazania postaci anioła.
23 stycznia o godzinie 10.00 zapraszamy na głośne czyta-
nie baśni i opowieści o aniołkach do Biblioteki przy ul. Kno-
sały 61a. Czytać będzie ks. proboszcz Damian Wojtyczka. 
Dowiemy się m. in. dlaczego anioły latają na bosaka, jak 
wstąpić do bractwa aniołów i jak Pan Bóg stworzył anioły.

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?

Zgodnie z artykułem 12, pkt 5,  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (DZ. U. 01.72.747) informuję, iż woda do-
starczana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzion-
kowie, odpowiada normom higieniczno – sanitarnym, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 
roku (Dz.U. 02.203.1718) i nadaje się do spożycia. 
Szczegółowa analiza wody jest do wglądu w siedzibie Zakła-
du Gospodarki Komunalnej przy ul. Kużaja 17  oraz w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Gabriel Tobor
Burmistrz

Wojciech Michalski, uczeń trzeciej klasy Zespołu 
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzion-
kowie, zdobył I miejsce w I Otwartym Konkursie 

Artystycznej Twórczości Dziecięcej Miast Partnerskich – Dzie-
cięce Szopki w kategorii „szkoły podstawowe”. W konkursie 
organizowanym przez MBP – CK w Boguszowie Gorcach 
wzięło udział dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz dwóch z Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
w Radzionkowie.

Nasz najlepszy
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Tytuł powyższy wyma-
ga małych wyjaśnień. 
Po pierwsze „A jednak 

Dzień Kobiet”, bo już od kil-
ku lat na przekór złośliwcom 
świętujemy Dzień Kobiet. 
I można by tu tłumaczyć, że 
święto to sięga genezą do 
świata starożytnego Rzymu, 
ale po co. Do złośliwych to 
i tak nie dociera. Więc z innej 
beczki. Chodzi o to, by kobie-
tom chociaż w jeden dzień 
w roku pokazać, że mężczy-
zna to też człowiek. Chociaż 
płeć brzydka, potrafi się za-
chować pięknie i podarować 
kobiecie  swój czas i uwagę. 
I w dodatku chce przed nią 
odkryć swoją naturę. A to 
tłumaczy drugą część tytułu. 
Mówiąc wprost, mężczyzna 
chce podarować kobiecie to, 
co najcenniejsze  – wiedzę 
o swoim „marsjańskim” ga-
tunku. „Wszystko o mężczy-
znach”, to sztuka misternie 
skonstruowana przez współ-
czesnego chorwackiego dra-
matopisarza Miro Gavrana. 
Trzech aktorów  wykreuje 
dziewięć postaci (mężczyźni 
do kwadratu) z pasją i senty-
mentem, szczerością i humo-

A jednak dzień kobiet,
czyli wszystko o mężczyznach

rem, miłością i nienawiścią, 
szczęściem i rozpaczą. Opo-
wiedzą różne historie, obnażą 
skomplikowane relacje mię-
dzyludzkie i niezaprzeczalnie 
– rozbawią.
Kobieto, wejdziesz w męski 
świat, wykreowany ze strzę-
pów rozmów podsłuchanych 

w siłowni, deklaracji skła-
danych przy kieliszku, buń-
czucznych gróźb mafiosów 
z półświatka, nie do końca 
twardych męskich rozmów, 
w sytuacjach, kiedy staje się 
wobec utraty najbliższych… 
Tym samym znajdziesz  po-
wód do uśmiechu i jednocze-

śnie do zadumy. Nie przegap 
takiej okazji. Kolejna dopiero 
za rok.
Zapraszamy do Centrum 
Kultury „Karolinka” 8 marca 
o godz. 18. 00. Informacje 
o cenach biletów na stronie 
internetowej ośrodka.

(dr)

Wszystko o mężczyznach

Teatr Nowy w Zabrzu
Przekład: Anna Tuszyńska
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Bartłomiej Wyszomirski
Scenografia: Iza Toroniewicz

Premiera: 6 stycznia 2008
Wykonawcy:
Adam, Mały, Leon - Krzysztof Urbanowicz
Paweł, Rudy, Patryk - Marcin Kocela
Michał, Maks, Robert - Norbert Kaczorowski 

Galeria „Mozaika” 
zaprasza 11 lutego 
o godz. 18. 00 na wer-

nisaż prac Piotra Gregulskie-
go organizowaną pod tytułem 
„Być człowiekiem …”
Jego twórczość  inspirowa-

Być człowiekiem…
na jest tematami 
z życia codzienne-
go i dotyka sumie-
nia człowieka. To 
przytłaczający ob-
raz świata tworzo-
nego przez „Ludzi”. 
Prace to malarstwo 
olejne, rzeźba i ry-
sunek. W ostatnim 
okresie wystawiał 
w Hollembach, 
Rottueil i Brigachtat 

w Niemczech.
Piotr Gregulski (ur. 29 września 
1959 w Tarnowskich Górach). 
Członek grupy „MODELL” 
działającej w Domu Kultury 
w Tarnowskich Górach w la-

tach osiemdziesiątych. Uczest-
nik licznych plenerów,  wy-
staw zbiorowych, jak również 
wystaw indywidualnych. I to 
zarówno w kraju i poza jego 
granicami. Bierze udział w kon-
kursach plastycznych między 
innymi w „Rudzkiej Jesieni”, 
gdzie zostaje wyróżniony. Nie-
które z prac Gregulskiego zo-
stały zakupione przez Muzea 
w Bytomiu, Zabrzu i w Rudzie 
Śląskiej.
Wstęp na wernisaż i wystawę 
jest wolny. Ekspozycja będzie 
dostępna do 11 marca.

(dr)

Chór Mieszany „Har-
fa”, zespół o ponad 85 
– letniej tradycji pro-

pagowania sztuki śpiewaczej, 
a co za tym idzie, najstarszy 
chór w powiecie tarnogór-
skim (i nie tylko), zaprosił do 
wspólnego kolędowania dwa 
zaprzyjaźnione zespoły.

Koncert odbędzie się 31 
stycznia w Centrum Kultu-
ry „Karolinka”. Początek o 
godzinie 17.00. Wstęp jest 
wolny.

(ck)

Kolędowanie 
na trzy chóry
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Warto ten dzień za-
planować z „Ka-
rolinką”. Randka 

w kinie to dobra propozycja. 
Szczególnie na dobrym sean-
sie. A taki szykuje się 14 lutego 
w Centrum Kultury. 
„Mała Moskwa” to wzruszają-
ca historia zakazanej miłości, 
w czasach, w których nawet, 
o intymnych sprawach decy-
dowało sowieckie imperium. 
Film przenosi widza do świata, 
w którym w jednym mieście, 
oddzieleni murami i zakaza-
mi żyli Rosjanie i Polacy, któ-
rzy mimo strachu i wścibskich 
politruków kochali, cierpieli 
i mieli swoje marzenia.
W tym, docenionym przez wie-
lu krytyków oraz publiczność 
i jury na 33 Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, 
widz znajdzie także to, czego 
zazwyczaj szukamy w kinie 
rozrywkowym: miłość, śmiech, 
łzy, wielkie dramaty i wielkie 
radości oraz wzruszenia...

Jest rok 1967. Jura, młody pilot 
i niedoszły kosmonauta, tra-
fia do Legnicy, zwanej „Małą 
Moskwą”, ze względu na ulo-
kowanie tam największego 
garnizonu wojsk radzieckich 
w Europie Wschodniej. Towa-
rzyszy mu piękna młoda żona 
Wiera. Zafascynowana polską 
poezją i muzyką, wygrywa 
piosenkarski „konkurs przy-
jaźni”, wykonując porywająco 
i w części po polsku „Grande 
Valse Brillante” Ewy Demar-
czyk. Wtedy właśnie poznaje 
polskiego oficera i muzyka 
– Michała. Długo broni się 
przed obudzonym wówczas 
uczuciem. Zakazana miłość 
Rosjanki i Polaka musi rozwi-
jać się w tajemnicy i po kry-
jomu...

Kino Karolinka, 14 lutego 
2009, godz. 18.00. Bile-
ty w cenie 10 zł do nabycia 
w Impresariacie ośrodka. 

(ck)

Rok 2008 był rokiem jubileuszu 35 – lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mały Śląsk”.  Był to okres wypełniony koncertami 
galowymi i wyjazdowymi. W roku 2009 z nowymi siłami 

zespół przystępuje do pracy na kolejny jubileusz. A droga do 
niego prowadzi wypracowanymi wcześniej szlakami koncerto-
wymi. Jednym ze stałych elementów tych koncertów jest występ 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na scenie Centrum Kultury „Ka-
rolinka” grupa pojawi się 24 stycznia o godzinie 17.00. Programu 
zdradzać nie będziemy. Po co psuć niespodziankę. To po prostu 
trzeba zobaczyć. Bilety na koncert w cenie 7 zł jeszcze są do-
stępne w Impresariacie ośrodka.

(ck)

Mały Śląsk
dla Babci i Dziadka 

Walentynki z Karolinką

Powieści Michaiła Bułhakowa nikomu przedstawiać 
nie trzeba (przynajmniej tak się wydaje). Wciąż po-
budza wyobraźnię, a co cieszy nawet bardziej – po-

budza wyobraźnię ludzi młodych zafascynowanych sceną. 
Uczniowie II LO im. Stanisława Staszica i innych tarnogór-
skich szkół ponadgimnazjalnych postanowili wprowadzić 
zamierzenia w czyn. By dodatkowo podnieść poprzeczkę, 
postanowili zrobić… musical pod tytułem „Mistrz i Małgo-
rzata”. Była to od samego początku inicjatywa młodzieży. 
Żaden z uczestników projektu nie przekroczył osiemnaste-
go roku życia. Jakby tego było mało, od narodzin pomysłu, 
do premiery minęły zaledwie dwa miesiące. Trzeba przy-
znać, że wyczyn to nie lada. W realizacji przedsięwzięcia 
brało udział ponad czterdzieści osób: tancerzy, muzyków, 
wokalistów i aktorów.

(dr)

Mistrz i Małgorzata

Muzyka, scenariusz, reżyseria:
Paweł Klica

Choreografia:
Aleksandra Ziaja, Anna Gołąb

Honorowy patronat:
Burmistrz Miasta Radzionków

Artystyczne wsparcie:
Zespół Pieśni i Tańca Mały Śląsk

Wszystkie osoby, które lubią i chcą tańczyć zapraszamy na 
towarzyskie spotkania taneczne do „Karolinki”.
Dla zainteresowanych przewidziano m. in. pierwsze kroki 
salsy i tańca irlandzkiego. 
26 stycznia i 2 lutego – „Tańce świata dla każdego”
30 stycznia oraz 3 i 6 lutego – „Wieczorki z salsą dla każ-
dego”

Zatańcz z nami
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13 grudnia 2008 roku w Dąbrówce odbyły się przesłuchania zespołów, solistów i chórów 
w ramach VI Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W konkursie udział wzięli 
reprezentanci naszego miasta – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, którzy w kategorii 
zespołów wokalnych nie mieli sobie równych.

Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pa-
storałek zorganizowano już po 
raz szósty. Patronat nad nim ob-

jął ks. biskup Gerard Kusz, kurator oświaty 
województwa śląskiego, starosta powiatu 
gliwickiego i wójt gminy Wielowieś.
W finale wystąpili przedszkolacy, ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Razem przez scenę przewinęło się około 
70 zespołów. Młodzi artyści rywalizowali 
w trzech kategoriach: solista z akompania-
mentem, zespół wokalno – instrumentalny 
oraz chór a’capella.
Program artystyczny uczestników zawierał 
dwa dowolne utwory, w tym jedną kolędę 
obcojęzyczną – angielską lub niemiecką.
Celem każdego przeglądu, jak podkreślają 
organizatorzy, jest rozwijanie wrażliwości 
estetycznej dzieci oraz kultury wspólnego 
śpiewania i muzykowania. Poza tym popu-
laryzacja kolęd i pastorałek jako utworów 
osadzonych w tradycji i obyczajowości.

W imprezie po raz trzeci udział wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Ra-
dzionkowa. Choć wcześniej występowali 
już na scenie w Dąbrówce, to w tym roku 
popis był szczególnie ważny gdyż zajęli 
I miejsce w kategorii zespołów wokalnych 
klas 4 – 6. W kategorii solistów szkół pod-
stawowych klas 1 – 3 wyróżnienie otrzy-
mała Paulina Jacek z klasy IIa. Do sukce-
su przyczyniła się Henryka Frankowska 
– nauczycielka muzyki, która na co dzień 
pracuje z młodzieżą nad interpretacją tek-
stu, muzykalnością i emisją głosu. Młodzi 
artyści, oprócz udziału w przeglądach 
i festiwalach, często wzbogacają śpiewem 
akademie i uroczystości szkolne. Nie po-
zostaje nic innego, jak życzyć im kolej-
nych sukcesów i udanych występów.

Ewelina Taul

Dziwne, że jak się ma domowe pro-
blemy z prądem, czy gazem to 
wszyscy wiedzą kogo trzeba zapy-

tać o poradę lub poprosić o pomoc, a gdy 
chodzi o palenie w piecu węglowym, to 
większość się na tym zna i już. A sprawa jest 
poważna, szczególnie dla sąsiadów, bo dym 
z komina odprowadzającego spaliny z nie-
właściwie użytkowanego lub dobranego 
pieca zawsze leci do okien któregoś z sąsia-
dów. Sprawa jest możliwa do załatwienia, 
bo przecież nie wszystkie kominy kopcą 
bez przerwy, niektóre tylko przy rozpalaniu 
pieca. Wielu jest jednak takich użytkowni-
ków kotłów, których nie obchodzi, jaki dym 
i ile go wydostaje się z ich kominów. Jak już 
ktoś nie chce szukać pomocy fachowców, to 
przynajmniej niech obserwuje swój komin 
i popracuje nad sposobem palenia. Zmiana 
przyzwyczajeń i mentalności ludzi nie jest 
łatwa, ale trzeba się starać, wspólnie i każdy  
z osobna. Można popytać tych sąsiadów, 
którym się zbytnio z kominów nie kopci, 
jak to robią, albo poszperać w Internecie 
(np. www.info-ogrzewanie.pl), czy zainte-
resować się programami ograniczania ni-
skiej emisji, jednak przede wszystkim trze-
ba coś z tym zrobić. Należy pamiętać, że 
kotłownia domowa to: piec, komin i opał, 
nad tymi czynnikami użytkownik musi 

umieć zapanować. Popularny błąd w pa-
leniu to: rozpalić, zarzucić ogień węglem  
i zamknąć dół, aby za szybko się nie wy-
paliło. Skutek – tli się bez powietrza, dym 
i smród przez parę godzin, a sąsiedzi... czer-
woni ze złości. O sadzy lepiej nie wspo-
minać, szczególnie tej powstałej podczas 
palenia odpadów. Zauważmy, że związki 
chemiczne powstające podczas spalania 
odpadów z tworzyw sztucznych w paleni-
skach domowych mają bardzo niekorzystny 
wpływ na stan kominów. Powstająca w nich 
tak zwana mokra sadza działa niszcząco na 
ścianki przewodów kominowych, zatyka te 
przewody, co może grozić zaczadzeniem. 
Sadza taka jest bardzo trudna do usunięcia. 
Najgorszemu wrogowi nie należy życzyć 
zapalenia się sadzy w kominie, która odło-
żyła się tam z powodu niewłaściwego spa-
lania, a z uwagi na powstające coraz now-
sze rodzaje tworzyw sztucznych trudno 
mówić, że „zawsze tak robiłem i nic się nie 
stało”. Mówiąc wprost, palenie odpadów to 
przejaw skrajnej ignorancji w odniesieniu 
do sąsiadów. Dowodem na bardzo szkodli-
we działanie substancji powstających przy 
spalaniu tworzyw są śmiertelne zatrucia 
i groźne choroby ofiar pożarów i strażaków 
z oddziałów ratowniczych. Praktycznie 
wszystkie związki jakie w takim momencie 

ulatują w powietrze, są rakotwórcze. Gdy 
ktoś zauważy niebieskawy dym wydoby-
wający się z sąsiedniego komina (co nieste-
ty nocą jest w zasadzie niemożliwe) może 
być niemal pewny, że w tym domu spala się 
odpady. Może poprosić o interwencję straż-
ników miejskich, którzy z kolei mogą po-
uczyć lub nałożyć mandat. Dla najbardziej 
zagorzałych palaczy śmieci sprawa może 
skończyć się w Sądzie Grodzkim, który 
może nałożyć grzywnę do 5000 zł. Może, 
ale nie musi, bo mamy przepisy jakie mamy. 
Jest jednak światełko w tunelu, ekolodzy 
poprosili o pomoc prawników z między-
narodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel, 
ekspertyza jest już gotowa. Dokument ten 
trafi do wszystkich zainteresowanych samo-
rządów. Ludzie muszą odczuć, że palenie 
śmieci jest zabronione, a możliwe stanie się 
to dopiero, gdy kary będą odczuwalne. 
Miejmy odwagę upomnieć sąsiada.
„(...) Trzeba zatem uświadomić sobie, że 
istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku 
naturalnemu obciążający nasze sumienia, 
rodzący poważną odpowiedzialność przed 
Bogiem – Stwórcą” Fragment  homilii Jana 
Pawła II wygłoszonej w Zamościu 12 VI 
1999 r.

E.T.

Komin sąsiada

Hej, kolędy to czas…
Pary obchodzące w 2009 roku ju-

bileusz 50 oraz 60 – lecia pożycia 
małżeńskiego, zameldowane na 

pobyt stały w Radzionkowie proszone są 
o zgłoszenie tego faktu w radzionkow-
skim Urzędzie Stanu Cywilnego. Osoby, 
które zawierały związek małżeński poza 
Radzionkowem przedkładają odpis skró-
cony aktu małżeństwa do wglądu.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Męczenników Oświęcimia 42

czynny w godz.: 7.30 – 15.30 pokój nr 5

Czekamy na złote pary

Zapraszamy organizacje pozarządowe 
do przekazywania mieszkańcom, za 
naszym pośrednictwem, informacji 

o swojej działalności, planach i zamierze-
niach. Jednocześnie informujemy, że prze-
syłane teksty nie powinny być dłuższe niż 
połowa strony maszynopisu (czcionka 12). 
Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w połowie 
lutego 2009 roku. Zachęcamy do przesyłania 
informacji na adres poczty elektronicznej: 
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą 
na adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczen-
ników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie do  
5 lutego. Redakcja zastrzega sobie możli-
wość skracania nadesłanych tekstów. 

PISZ DO KURIERA
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

ZDJĘCIU?
Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz, gdzie znajdu-
je się miejsce widoczne na fotografii, będące przy-
kładem architektury modernistycznej. 
Odpowiedzi należy nadsyłać mailem na adres: 
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby 
czekają torby z miejskimi upominkami, w tym ze-
stawy książek.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Przedstawiona na zdjęciu elewacja z napisami 
w języku niemieckim znajduje się na budynku 
Zakładu Fotograficznego przy ulicy Św. Wojcie-
cha 37. Osoby, które jako pierwsze nadesłały 
prawidłową odpowiedź to: Zuzanna Markusik 
i Michał Macuda. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy po odbiór nagrody do Urzędu Miasta 
Radzionków, pok. nr 13.

W dniach 11 – 14 li-
stopada 2008 roku, 
w pięknej i malow-

niczo położonej Florencji, od-
było się spotkanie nauczycieli 
z czterech państw: Włoch, Da-
nii, Łotwy i Polski, biorących 
udział w programie Come-
nius. Polskę reprezentowały 
Anna Kubica i Anna Czekała 
z Zespołu Szkół Podstawo-
wo – Gimnazjalnych w Ra-
dzionkowie. Głównym celem 
wyjazdu było przygotowanie 
kolejnych, wspólnych działań 
oraz uzgodnienie szczegó-
łów dotyczących spotkania, 
jakie będzie miało miejsce 
w kwietniu przyszłego roku, 
gdy przyjadą do naszej szko-
ły już nie tylko nauczyciele, 
ale i uczniowie z właśnie tych 
państw. Gospodarze wspania-
le nas ugościli, dlatego czas 
ten był niezwykle intensywny 
i bogaty w wydarzenia, spo-
tkania oraz nowe doświadcze-
nia. Wiele trzeba było omówić 
i przedyskutować, ale także, 
choć w niewielkim stopniu, 
poznać to urocze miasto. 
Poza decyzjami związanymi 
z programem Comenius, które 
zajęły nam większość czasu, 

mogłyśmy zapoznać się z tam-
tejszą szkołą podstawową i jej 
uczniami, przyjrzeć się pracy 
nauczycieli, pedagoga, a na-
wet zasadom funkcjonowa-
nia stołówki. Nie obyło się 
bez degustacji tradycyjnego 
włoskiego jedzenia (makaro-
nu z sosem bolognese, pizzy, 
przepysznego deseru tiramisu) 
i zwiedzenia najpiękniejszych 
miejsc Florencji (katedry Mat-
ki Boskiej Kwietnej, galerii 
dell’Accademia, ze wspaniałą 
rzeźbą Dawida Michała Anio-
ła, kościoła Santa Maria No-
vella, pałacu Pitti). Ważnym 
wydarzeniem była uroczysta 
kolacja z przedstawiciela-
mi urzędu miasta i dyrekcją 
szkoły, która z całą pewnością 
zbliżyła nas wszystkich i po-
zwoliła wzmocnić zawiązane 
przyjaźnie. Teraz z niecier-
pliwością oczekujemy wizyty 
uczniów i nauczycieli z Łotwy, 
Danii i Włoch w Radzionko-
wie. Czeka nas wiele pracy 
i przygotowań, ale doskonale 
wiemy, że wizyta ta dostarczy 
nam wyjątkowych i niezapo-
mnianych wrażeń.

Anna Kubica, Anna Czekała

Spotkanie we Florencji Szkolna Biesiada Śląska

Piosenki biesiadne i ślą-
ski humor to gwaran-
cja znakomitej zabawy. 

Dlatego też 4 grudnia po raz 
kolejny uczniowie i nauczy-
ciele w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Radzionkowie uczest-
niczyli w Szkolnej Biesiadzie 
Śląskiej, aby wspólnie się ba-
wić, śpiewać, tańczyć i gawę-
dzić. Biesiada miała na celu 
propagowanie i rozwijanie 
zainteresowań kulturą Śląska, 
utrwalanie gwary  oraz wzbo-
gacanie i rozpowszechnianie 
repertuaru związanego z re-
gionem. Jednym z najistotniej-
szych założeń tej imprezy jest 
wychowanie uczniów w tra-
dycji śląskiej. Równie ważne 
jest, aby uczniowie tę wiedzę 
przyswajali w sposób dla nich 
przyjemny i jednocześnie sku-
teczny, czyli metodą praktycz-
nego działania.

Uczniowie z poszczególnych 
klas zaprezentowali tradycyj-
ne pieśni i piosenki ludowe 
(„Karlik”, „Koziery”, „Zacho-
dzi słoneczko”… ), stroje i tań-
ce ludowe tj.: „Miotlarz” czy 
„Trojak”. Były też wiersze po 
śląsku oraz zabawne przedsta-
wienie: „Czerwony Kapturek”. 
Młodzi wykonawcy bardzo 
starannie przygotowali swoje 
występy, przywiązując wielką 
uwagę do doboru repertuaru, 
autentyczności stroju oraz 
poprawności śląskiej gwary. 
Wszystkie pokazy były do-
kładnie przemyślane, a stroje 
i figury wierne tradycji.
Udział w biesiadzie i wspólna 
zabawa dostarczyły wszystkim 
uczestnikom satysfakcji, wielu 
wrażeń, emocji i radości.

Justyna Kowalska
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INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku na XXXV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę nr XXXV/291/2008 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

2. Uchwałę nr XXXV/292/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2009;
3. Uchwałę nr XXXV/293/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r.;
4. Uchwałę nr XXXV/294/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2008 r.;
5. Uchwałę nr XXXV/295/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2008 r.;
6. Uchwałę nr XXXV/296/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7. Uchwałę nr XXXV/297/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu;
8. Uchwałę nr XXXV/298/2008 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz służebno-

ścią przesyłu;
9. Uchwałę nr XXXV/299/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radzionków”;
10. Uchwałę nr XXXV/300/2008 w sprawie zasad i warunków używania herbu miasta Radzionków;
11. Uchwałę nr XXXV/301/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2009 roku.

Uchwałę wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.

             Sekretarz Miasta
             mgr inż. Rudolf Sobczyk

Uchwała Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 
zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.917.166,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 52.540.999,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki majątkowe na kwotę 21.279.548,89 zł oraz zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.623.833,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie – 1.200.000,00 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 3.642.000,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie 1.781.833,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.112.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.488.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000,00 zł.
§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 10.

2. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przekazywanych do budżetu Wojewody Śląskiego zgodnie z załącz-
nikiem nr 2.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 232.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.700,00 zł na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.177.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się wpłaty gminy na rzecz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.171.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Ustala się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
5. Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
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2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.842.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.488.167,00 zł.

§ 11.
Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące  lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12.
Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do:
1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 6,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.
Upoważnia się Kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia 
dotacji z budżetu.

§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta.

             Przewodniczący Rady 
             Bernard Skibiński 

Załączniki do uchwały znajdują się do wglądu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Radzionków (pok. nr 11, I piętro)

Uchwała Nr XXXV/300/2008
Rady Miasta Radzionków

z dnia 22 grudnia 2008 roku.

w sprawie zasad i warunków używania herbu miasta Radzionków.

Działając na podstawie art. 18 ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z § 4, ust. 2 i 3 Statutu Miasta Radzionków – załącznik do uchwały z IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 18 sierpnia 2003 roku, nr 81, poz. 2203 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.
1. Wzór herbu określa uchwała Nr I/N/2/99 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 11 września 1999 roku w sprawie nadania herbu miasta Radzionkowa oraz Uchwała 

nr IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 18 sierpnia 2003 roku, nr 81, 
poz. 2203, ze zm.)

2. Herb miasta Radzionków stanowi jego własność, jest symbolem lokalnej społeczności i podlega ochronie jako dobro osobiste Miasta.
3. Herbu miasta Radzionków używa do swojej działalności:

1) Rada Miasta Radzionków,
2) Burmistrz Miasta Radzionków,
3) Urząd Miasta Radzionków,
4) miejskie jednostki organizacyjne dla celów związanych z realizacją swoich zadań statutowych.

4. Herbu Miasta Radzionków mogą używać również osoby fizyczne lub prawne związane z Miastem Radzionków.

§ 2.
1. Używanie herbu miasta nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes miasta.
2. Wykorzystanie herbu nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.
3. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorem graficznym przyjętym w Statucie Miasta Radzionków, z zastrzeżeniem, że:

1) herb zawarty w druku jednobarwnym może być także jednobarwny,
2) dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu (jednobarwnej lub wielobarwnej) w postaci płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych. 

§ 3.
Używanie herbu z poszanowaniem zasad określonych w § 1. i § 2. stanowi promocję Miasta i jest bezpłatne.

§ 4.
Burmistrz Miasta Radzionków może zakazać używania herbu jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje go w sposób nie zapewniający mu należytej czci i szacunku, naraża 
dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta na szkodę.

§ 5.
W przypadku korzystania przez uprawniony podmiot z herbu po wydanym przez burmistrza pisemnym zakazie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

             Przewodniczący Rady
             Bernard Skibiński
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A jak Andrzejki – an-
drzejki obchodzimy 
pod koniec listopa-

da, ale nie było okazji by 
wspomnieć o nich wcze-
śniej. Uczniowie Zespołu 
Szkół Podstawowo – Gim-
nazjalnych w Rojcy mieli 
okazję uczestniczyć m.in. 
w andrzejkach klasowych, 
dyskotece szkolnej (spe-
cjalne podziękowania dla 
restauracji „u Blachuta” za 
pyszne frytki) oraz w tzw. 
Dniu Słodkości, podczas 
którego Samorząd Uczniow-
ski zaprosił wszystkich do 
degustacji ciastek z wróżbą 
przygotowanych przez trójki 
klasowe.
B jak Barbórka – w czasie 
uroczystej akademii, przy-
gotowanej przez p. Mateję, 
p. Koczybę, p. Kamińską 
i p. Chałubiec, uczniowie 
poznali wierzenia śląskie 
o „Utoplcu i nie ino”. Scena 
przypominała wnętrze ślą-
skiej kuchni, w której poja-
wiali się kolejno: Skarbnik, 
Utoplec, Strzyga. Śląskie 
biesiadowanie zakończono 
degustacją chleba z „tu-
stym”.
C jak czekamy na Boże 
Narodzenie – oczekiwanie 
umiliły nam akcje Samorzą-
du Uczniowskiego związa-
ne z dniem św. Mikołaja tj. 
loteria mikołajkowa (losy 
zamieniano na pluszaki), 
przedstawienie dla kl. I –III 
pt. „Legenda o św. Mikołaju” 
oraz wizyty Mikołaja w po-

szczególnych klasach. Przez 
cały grudzień trwał konkurs 
„Klasa z klasą” na najład-
niejszy świąteczny wystrój 
sal lekcyjnych. Powołana 
przez SU komisja oceniała 
wystrój okien, drzwi, gaze-
tek ściennych, a także laurki, 
listy i wiersze o św. Mikoła-
ju. Zaszczytny tytuł wraz 
z nagrodami trafił do klas: 
Ib (wych. D. Wienczek), 
Va (wych. M. Rabsztyn), 
IIIA (wych. K. Walocha) i IB 
(wych. A. Czekała). 
Ci, którzy nie lubią bierne-
go czekania, mogli dzięki 
p. A. Szydło i p. A. Skow-
ronkowi, uczestniczyć 
w interesujących zajęciach 
sportowych na sztucznym 
lodowisku w Radzionkowie. 
W atmosferę świąteczną 
wprowadziły nas również 
jasełka wyreżyserowane 
przez p. J. Boncol. Przed wi-
downią otworzyły się bramy 
nieba, za którymi ukazał się 
św. Piotr. Na rozmowę kwa-
lifikacyjną do niego zgłosili 
się: matka, uczeń, ojciec, 
nauczycielka, sportowiec, 
biznesmen i biedak. Długo 
chwalili się swoimi dokona-
niami ale nie one były prze-
pustką do nieba. W życiu 
każdego z nas jest bowiem 
ważna MIŁOŚĆ okazywana 
drugiemu człowiekowi. I tej 
MIŁOŚCI uczniowie i pra-
cownicy ZSPG życzą Tobie 
drogi Czytelniku!

Sonia Chmiela

Grudniowe ABC w ZSPG...

Urząd Miasta Radzionków 
organizuje akcję zbiórki 
odpadów zbieranych 

selektywnie z terenu gminy Ra-
dzionków.
Selektywna zbiórka surowców 
wtórnych odbywać się będzie 
raz w miesiącu (ostatnia środa 
lub czwartek miesiąca). W mie-
siącu wrześniu i grudniu odbiór 
odpadów nastąpi we wtorek lub 
środę.
W miesiącu styczniu worki 
mieszkańcy zakupują we wła-
snym zakresie natomiast od mie-
siąca lutego w celu ulepszenia 
rozpoznawalności segregowa-
nych surowców i przejrzystości 
przedmiotowej akcji, będzie 
możliwość zakupu worków do 
selektywnej zbiórki w atrakcyj-
nej cenie z logo miasta Radzion-
ków w siedzibie firmy ALBA 
ekoserwis przy ul. Sikorskiego. 
Od roku 2010 zostanie wprowa-
dzony jednolity system worków 
do selektywnej zbiórki.
Surowce wtórne będą odbiera-
ne przez firmę ALBA ekoserwis 
Sp. z o.o. niezależnie od opera-
tora, który obsługuje mieszkań-
ców gminy w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych.
Przypominamy równocześnie, 
że zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta, gospodarstwa domowe 
które nie prowadzą selektywnej 
zbiórki odpadów, zobowiązane 
są do opróżniania pojemników 
na śmieci co najmniej 2 razy 
w miesiącu.
Informujemy również o możli-
wości zbiórki odpadów zbiera-
nych selektywnie (papier, szkło, 
tworzywa sztuczne) w dużych 
pojemnikach, które opróżniane 
będą 1 raz w tygodniu – pią-
tek, w następujących punktach 
miasta: ul. Norwida 1, ul. Śród-
miejska 1A, ul. Szczęśliwa 
– łącznik (lewa strona), ul. 27 
Stycznia – obok Straży Pożar-
nej, ul. Sobieskiego/Pożarna II, 
ul. Zwycięstwa/ Wspólna.

HARMONOGRAM 
Termin odbioru odpadów 
w ostatnią środę miesiąca, czyli:
28.01, 25.02, 25.03, 29.04, 27.05, 
24.06, 29.07, 26.08, 29.09, 28.10, 
25.11, 29.12.
REJON 1 

ul. Adamieckiego, ul. Barbórki, 
ul. Cmentarna, ul. Dąbrowskie-
go, ul. Gałczyńskiego, ul. Górna, 
ul. Grunwaldzka, ul. Grenadie-
rów, ul. Holewiny, ul. Jaśmino-
wa, ul. Kopernika, ul. Księżo-
górska, ul. Larysza, ul. Lompy, 
ul. Miła, ul. Orzechowska, ul. 
Plebiscytowa, ul. Przyjaźni, 
ul. Wielkopolska, ul. Wikto-
rii, ul. Wiosenna, ul. Wspólna, 
ul. Zejera, ul. Zwycięstwa, ul. 
Artylerzystów, ul. Fizylierów, 
ul. Gierymskiego, ul. Gwar-
ków, ul. Huzarów, ul. Jaracza, 
ul. Kadetów, ul. Kirasjerów, ul. 
Komandosów, ul. Kużaja, ul. Li-
poka, ul. Lotników, ul. Łąkowa, 
ul. Magnoliowa, ul. Nałkow-
skiej, ul. Nieznanego Żołnie-
rza, ul. Pawlaka, ul. Piechurów, 
ul. Południowa, ul. Poprzeczna, 
ul. Saperów, ul. Sikorskiego, 
ul. Skotnicka, ul. Szczęśliwa, 
ul. Średnia, ul. Wandy, ul. Wopi-
stów, ul. Zwiadowców.
Termin odbioru odpadów 
w ostatni czwartek miesiąca, 
czyli:
29.01, 26.02, 26.03, 30.04, 
28.05, 25.06, 30.07, 27.08, 
30.09, 29.10, 26.11, 30.12.
REJON 2 
ul. I Powstania, ul. 27 Stycznia, 
ul. Broncla, ul. Czwartaków, 
ul. Danielecka, ul. Długa, ul. Gaj-
dasa, ul. Grzybowa, ul. Jorda-
nówny, ul. Kilińskiego, ul. Kno-
sały, ul. Krasickiego, ul. Krzywa, 
ul. Mazura, ul. Męczenników 
Oświęcimia, ul. Ogiermana, 
ul. Pankiewicza, ul. Piastowska, 
ul. Pisalskiego, ul. Pod Lipami, 
ul. Podchorążych, ul. Sadowa, 
ul. Schwallenberga, ul. Sienkiewi-
cza, ul. Stolarska, ul. Studzienna, 
ul. Stypy, ul. Szylera, ul. Szymały, 
ul. Śródmiejska, ul. Św. Wojcie-
cha, ul. Windera, ul. Brzechwy, 
ul. Chełmska, ul. Chodkiewicza, 
ul. Ciasna, ul. Franiela, ul. Kra-
ka, ul. Klasztorna, ul. Kowalska, 
ul. Kruczkowskiego, ul. Krzy-
woń, ul. Nakielska, ul. Norwida, 
ul. Obrońców Pokoju, ul. Plac 
Jana Pawła II, ul. Piaskowa, 
ul. Pietrygów, ul. Piwna, ul. Pla-
ter Emilii, ul. Pożarna I, ul. Po-
żarna II, ul. Rowowa, ul. Skryta, 
ul. Słowackiego, ul. Sobieskiego, 
ul. Srebrna, ul. Staszica, ul. Sto-
ińskiego, ul. Szeroka, Wapienna, 

Selektywna zbiórka
surowców wtórnych
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Sport

Przełom 2008 i 2009 roku przyniósł dla naszego klubu wie-
le radości. 29 grudnia 2008 r. przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miasta Radzionków zorganizowaliśmy w siedzibie 

naszego klubu, w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych 
w Rojcy, dla najmłodszej kadry – młodziczek – turniej „O Puchar 
Burmistrza Miasta Radzionków”. W Turnieju udział wzięły: UKS 
NET Piekary Śląskie z trenerem Piotrem Podobą, Drama Kamie-
niec z Grzegorzem Sitek, MDK nr 2 z Bytomia z Wackiem Ry-
dzyńskim i MKS „Sokół Rojca” Radzionków z Iwoną Korczeską. 
Z udziału w turnieju ze względów zdrowotnych zrezygnował 
GTSiK Sikret Gliwice.
Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”, w efekcie 
których zwyciężyły nasze dziewczęta w składzie: Beata Bada-
czewska, Justyna Białek, Nina Piechota, Iwona Gwóźdź, Wikto-
ria Anczok, Martyna Gontarz, Joanna Banek, Patrycja Gryboś, 
Magdalena Strzykała. Uroczystego wręczenia dyplomów, medali 
i pucharu dokonał Jarosław Wroński wraz z Kazimierzem Gwoź-
dziem. Tuż po nowym roku w dniach 2–4 stycznia 2009 r. MKS 
,,Sokół Rojca” Radzionków był organizatorem turnieju ćwierćfi-
nałowego Mistrzostw Śląska juniorek. Zaszczyt organizacji tego 
turnieju przypadł nam, dlatego, że juniorki zajęły w pierwszym 
etapie rozgrywek pierwsze miejsce w grupie pierwszej. Śląski 
Związek Piłki Siatkowej w Katowicach nie wyraził zgody, by tur-
niej ten odbył się w sali gimnastycznej ZSTE w Radzionkowie – ze 
względu na wymiary sali. Turniej odbył się w Liceum Ogólno-
kształcącym im. St. Staszica w Tarnowskich Górach.
Do naszej ćwierćfinałowej grupy po pierwszym etapie rozgry-
wek zakwalifikowały się, prócz naszego zespołu: AZS Politech-
nika Śląska z Gliwic, pierwsza i druga drużyna MKS – MOS Pło-
mień Sosnowiec. Patronat finansowy nad turniejem objął starosta 
tarnogórski Józef  Korpak. Uroczystego otwarcia dokonał prezes 
MKS ,,Sokół Rojca” Radzionków w obecności zaproszonych 
gości, a byli nimi: Sławomir Wilk – członek zarządu Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach, Gabriel Tobor – burmistrz 
Radzionkowa, Arkadiusz Czech – burmistrz Tarnowskich Gór, 
Kazimierz Sporoń – dyrektor LO im. St. Staszica w Tarnowskich 
Górach. Na trybunach zasiedli licznie zgromadzeni rodzice 
i przyjaciele klubu.
W każdym dniu odbyły się dwa mecze.
Wyniki:
2.01.2009 r.
MKS ,,Sokół Rojca” Radzionków – MKS – MOS Płomień So-
snowiec: 3:0
MKS–MOS Płomień Sosnowiec II – AZS Politechnika Gliwic-
ka: 3:0
3.01.2009 r. 
MKS–MOS Płomień Sosnowiec II – MKS – MOS Płomień So-
snowiec: 3:0
MKS ,,Sokół Rojca” Radzionków – AZS Politechnika Gliwic-
ka: 3:1
4.01.2009 r.
AZS Polotechnika Gliwicka – MKS – MOS Płomień Sosno-
wiec: 3:2
MKS ,,Sokół Rojca” Radzionków – MKS – MOS Płomień Sosno-
wiec II: 1:3
Kolejność w grupie pierwszej po rozgrywkach ćwierćfinało-
wych: 
I miejsce – MKS – MOS Płomień Sosnowiec II,
II miejsce – MKS ,,Sokół Rojca” Radzionków,
III miejsce – AZS Politechnika Gliwicka,
IV miejsce – MKS – MOS Płomień Sosnowiec.
Do półfinałów Mistrzostw Śląska awansowały dwa pierwsze ze-

MKS „Sokół Rojca” Radzionków

społy, w tym nasze dziewczęta. Zaskoczeniem dla wszystkich, 
a miłą niespodzianką dla organizatorów, było pojawienie się na 
ostatnim meczu turnieju prezesa Śląskiego Związku Piłki Siatko-
wej w Katowicach Marka Kisiela, który otrzymał z rąk Kazimierza 
Gwoździa książkę o Radzionkowie ofiarowaną przez burmistrza 
Radzionkowa, Gabriela Tobora. Uroczystego podsumowania 
i wręczenia nagród, medali i pucharu dokonał starosta tarnogór-
ski Józef Korpak. Juniorki występowały w składzie: rozgrywają-
ce: Agnieszka Adamek, Aleksandra Gałęziok, środkowe: Joanna 
Krzykowska, Magdalena Logiewa, Katarzyna Toman, skrzydło-
we: Katarzyna Horzela, Karolina Orłowska, Agata Zjeżdżałka, 
Magdalena Potempa, Paulina Szybiak, libero: Sandra Wicik.

Turniej półfinałowy odbędzie się w dniach 16–18 stycznia w Biel-
sku – Białej pomiędzy reprezentacjami: BKS Aluprof Bielsko – Bia-
ła, MMKS Dąbrowa Górnicza, MOSiR Mysłowice i MKS ,,Sokół 
Rojca” Radzionków. Zainteresowanych piłką siatkową w woj. ślą-
skim odsyłam do strony internetowej www.szps.pl.

(BG)

Zaproszenie
na turniej

Miłośników gry w szachy zapraszamy do 
udziału w V Noworocznym Turnieju Sza-
chowym, który odbędzie się 31 stycznia 

w CK „Karolinka”. Jest to jedna z atrakcji, jaką przy-
gotowano z okazji tegorocznych ferii zimowych. Za-
pisywać można się będzie w dniu turnieju od godziny 
9.30. Turniej rozpocznie się o godz. 10.00. Oprócz 
organizowanego cyklicznie Grand Prix Radzionkowa 
w Szachach, już od pięciu lat w „Karolince” odbywają 
się wspomniane Noworoczne Turnieje Szachowe. Za-
wody sędziował będzie Rudolf Sobczyk.
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Zawodnicy Klubu Husky Fan przywieźli 11 mi-
strzowskich tytułów z Mistrzostw Polski rozegra-
nych w warunkach bezśnieżnych 6–7.12.2008 

w Kędzierzynie – Koźlu.
Na zdjęciu od lewej strony u góry:
Grzegorz KapustaI wicemistrz Polski w kat. 2 psy
Adrian Rakocy I wicemistrz Polski Junior w kat. 2 psy
Krystian Rakocy I wicemistrz Polski Junior w kat. 2 psy
Krzysztof Janecki mistrz Polski w kat. 8 psów
Henryk Wysocki II wicemistrz Polski Senior starszy 
w kat CCM
Adam Mańka II wicemistrz Polski w kat. 2 psy
Jacek Sobota II wicemistrz Polski w kat. 4 psy
od lewej u dołu:
Zbyszek Kunert I wicemistrz Polski w kat. 6 psów 

Dariusz Stawicki wicemistrz Polski w kat. 4 psów
Józef Świniarski wicemistrz Polski w kat. 2 psy D2
nieobecny na zdjęciu Witold Płaneta II wicemistrz Polski 
w kat. 6 psów C0.

Sport

Przygotowania do sezonu w Ruchu Radzionków

W dniu 6 stycznia 
drużyna Ruchu 
Radzionków roz-

poczęła przygotowania do rundy 
wiosennej sezonu 2008/2009. 
Do tych rozgrywek radzion-
kowianie przystępować będą 
z pozycji lidera z przewagą 8 
pkt. nad drugą w tabeli druży-
ną, co przynajmniej teoretycz-
nie daje spory komfort pracy 
trenerowi Górakowi.
Cidry do tych przygotowań 
przystąpią w prawie niezmie-
nionym składzie. Na chwilę 
obecną jedyną nową twarzą 
jest pozyskany w ostatnich 
dniach Marek Kubisz. Jest 
to kolejne głośne nazwisko 
z piłkarskich boisk, które po-
jawiło się w Radzionkowie. 

Husky Fan

Drużyna Regionalnej Ligi Juniorów prowadzona przez trenera Sudera złożona jest z chłopców 
z roczników 1993 i 1994. Młodzi sportowcy będą nas reprezentować w Tarnowie na silnie 
obsadzonym turnieju halowym.

Świadczy to o tym, że Ruch 
myśli nie tylko o zwycięstwie 
w tegorocznych rozgrywkach 
III ligi, ale także o zawojowa-
niu rozgrywek w wyższej kla-
sie rozgrywkowej. Natomiast 
jedynym zawodnikiem, który 
na chwilę obecną ubył z kadry 
zespołu, jest Rafał Jabłoński, 
który całą poprzednią rundę 
spędził na leczeniu kontuzji 
i któremu w grudniu skończył 
się okres wypożyczenia do 
Ruchu Radzionków.
Harmonogram przygotowań 
pierwszej drużyny do sezonu:
• treningi drużyny Ruchu 

będą odbywać na Sta-
dionie Śląskim o godz. 
14.30,

• w poniedziałki zajęcia 

będą się odbywać na hali 
sportowej,

• w środę zajęcia będą się 
odbywać na siłowni.

W dniach 1 – 8 marca drużyna 
będzie przebywać na obozie 
w Gutowie Małym. W przerwie 
letniej również Gutów był miej-
scem przygotowań Ruchu do 
sezonu. Ośrodek ten zachwy-
cił i bardzo przypadł do gustu 
radzionkowskim zawodnikom, 
stąd też ponowny wybór tego 
miejsca. Cidry rozegrają tam 
również dwa sparingi. Jeden 
z drużyną z Aleksandrowa 
Łódzkiego, a drugi rywal nie 
jest jeszcze znany.

Nie można też zapomnieć 
o innych drużynach Ruchu Ra-

dzionków. Z pewnością wartym 
odnotowania jest wyjazd grup 
młodzieżowych na ogólnopol-
ski halowy turniej piłki nożnej 
do Tarnowa. W dniach od 31 
stycznia do 2 lutego w Tarno-
wie będą walczyć podopieczni 
trenera Sudera (rocznik 1994) 
oraz trenera Ficulaka (rocznik 
1997). W turnieju tym wystą-
pią m.in. takie drużyny jak: 
Unia Tarnów, Igloopol Dębica, 
Sandecja Nowy Sącz, Resovia 
Rzeszów, MOSiR Myszków. 
— Turniej ten jest z okazji 80 
– lecia Unii Tarnów. My rów-
nież w tym roku obchodzimy 
swój jubileusz 90 –lecia i rów-
nież chcielibyśmy zorganizo-
wać taki ogólnopolski turniej. 
Dlatego chcielibyśmy się tam 
bardzo dobrze zaprezentować 
i nawiązać kontakty z jak naj-
większą liczbą klubów z in-
nych regionów — mówi Woj-
ciech Cieszyński, sekretarz 
klubu z Radzionkowa. 
Po tak przepracowanym okre-
sie przygotowawczym, Ruch 
Radzionków przystąpi do roz-
grywek w dniu 21 marca, kie-
dy to w ramach XVI (pierwszej 
wiosennej) kolejki podejmować 
będzie na własnym stadionie 
drużynę Orła Psary Babienica. 
Mecz zapowiada się niezwy-
kle interesująco, gdyż jedyną 
porażkę w tym sezonie Cidry 
poniosły właśnie w Psarach.

Opracował:
 Marcin Wąsiak


