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Gdyby przyszli do Ciebie wtedy
w świętą noc
kiedy świeciła jedna czytelna gwiazda
dzisiejsi chrześcijanie
zwłaszcza ci co uważają że trzeba wszystko mieć
żeby nie przestać być
może chcieliby przykryć Cię wełnianą kołdrą
porozwieszać Ci firanki w stajni
sprawić świętemu Józefowi rękawiczki
te najcieplejsze z jednym palcem
obmyślać centralne ogrzewanie
bardziej wpływowi pisaliby do Urzędu
Kwaterunkowego
o mieszkanie dla Ciebie z wygodami
żebyś nie mieszkał kątem
nieufni doszukiwaliby się w podskakującym ośle
kucyka trojańskiego z podejrzanym sumieniem
najodważniejsi zaczęliby protestować powołując się
na Deklarację Praw Człowieka i Obywatela
i wszystkie dekrety o wolności wyznań
poeci ubraliby Betlejem w liryczne dekoracje
malarze smarowaliby złotym pędzlem
bo inaczej nie wypada
w najlepszym wypadku modliliby się do Ciebie
jak do dziecka milionera
złożonego umyślnie na sianie
a Ty tłumaczyłbyś otwartymi oczami
ze zmarzniętą mamusią przy policzku
że nie chcesz takiego Bożego Narodzenia
że jesteś nagą tajemnicą
że oddajesz wszystko
wszystko możesz oddać
że właśnie będąc tylko oddawaniem
jesteś Bogiem

Ks. Jan Twardowski

Rysunek Kamila BOŻE NARODZENIE
ZDOREWiR dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli
Wszystkim Mieszkańcom Radzionkowa
oraz Gościom, którzy w tych świątecznych
dniach odwiedzą nasze miasto i będą dzielić
z nami radość z obecności Zbawiciela wśród nas,
życzymy z całego serca pogodnych, radosnych
i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wsparcia Bożej Opatrzności
w Nowym Roku.
Trwając przy Chrystusie
spokojnie możemy patrzeć w przyszłość
Gabriel Tobor
wraz z Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa
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Od pewnego czasu trwa ogólnopolska akcja pn. „zmieleni.pl”. Na czym ona polega i skąd się wzięła ta
przedziwna nazwa? Warto przeczytać.

Akcja: Zmieleni.pl

J

esienią 2004 r. politycy Platformy
Obywatelskiej podjęli akcję ustrojową, którą przedstawiali jako „jeden
z największych projektów przeprowadzonych na polskiej scenie politycznej”.
Na czele akcji stanął obecny premier
– wówczas wicemarszałek Sejmu. Jednym z głównych postulatów było wprowadzenie jednomandatowych okręgów
wyborczych. W celu sprawnego przeprowadzenia akcji powołano 2,5 tysiąca pełnomocników gminnych, 379 pełnomocników powiatowych i 41 pełnomocników
okręgowych. Uruchomiono ok. 1000 sta-

łych punktów zbierania podpisów. Po
trzech miesiącach zebrano ponad 750 tysięcy podpisów i triumfalnie, w spektakularnej procesji wniesiono do Sejmu.
Co się stało z listami podpisów?
Ten „największy projekt przeprowadzony
na polskiej scenie politycznej” okazał się
gigantycznym oszustwem. Film Tomasza
Sekielskiego pt. „Władcy marionetek”
dokumentuje fakt, że zebrane podpisy
przeszły przez sejmową niszczarkę i trafiły do pieca. Po prostu zostały ZMIELONE!

Grupa ludzi powołała do życia stronę
zmieleni.pl i zachęca, byśmy wraz z nimi
odtworzyli tamtą listę poparcia. Gwarantują, że te podpisy nie zginą i nie zostaną
zniszczone. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony zmieleni.pl, podpisania
się pod apelem i udostępnienia strony
znajomym. Niech to będzie wielka obywatelska akcja! Tylko w ten sposób możemy pokazać klasie politycznej czerwoną kartkę, zmieniając sposób wybierania
przedstawicieli na przyjazny obywatelom, a nie wodzom partyjnym!

Radzionkowska
Barbórka
Klubu Emerytów Górniczych w Radzionkowie oraz Urząd Miasta Radzionków po raz
kolejny zorganizowali obchody barbórkowe
w naszym mieście. 4 grudnia o godzinie 9.00
w kościele św. Wojciecha, rozpoczęła się uroczysta msza św., którą koncelebrował ks. proboszcz Damian Wojtyczka. W homilii wielokrotnie podkreślał szacunek i zaufanie, jakim
górnicy obdarzają św. Barbarę. Następnie
przedstawiciele radzionkowskiego samorządu, górnicy i burmistrz partnerskiego Serocka, złożyli kwiaty pod figurą św. Barbary na
terenie Mini Skansenu Górniczego. Krótkie
nabożeństwo odprawił tam także ks. Eugeniusz Krawczyk, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy.
Obchody zakończyły się spotkaniem biesiadnym w restauracji „Figaro”, które poprowadził zespół muzyczny „Akcentis”. W czasie
karczmy jej uczestnicy na żywo łączyli się ze
słuchaczami Radia Piekary. Wszystkim górnikom życzymy Szczęść Boże!
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Diamentowe Gody
Radzionkowskiego Liceum
MUZYCZNIE
W ZADUSZKI

T

Wielkie przygotowania
Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do Diamentowego Jubileuszu naszej szkoły. Codziennie odbywały się treningi grupy tanecznej, kabaretu, gościa specjalnego „Sakiny” i konferansjerów prowadzących jubileuszową akademię.
Wszystko to pod czujnym okiem reżysera części artystycznej pani dr Izabeli Pischki oraz
głównego organizatora całego przedsięwzięcia pani mgr Celiny Napieraj. Pojawił się również pomysł upiększenia drzwi pracowni szkolnych, który wywołał u nas prawdziwą burzę
mózgów. Efektem pracy były intrygujące, zabawne i ciekawe projekty związane tematycznie
z przedmiotem pracowni.
Kulminacja wielkich przygotowań przypadła na dzień 5 października. Każdy z nas miał ręce
pełne roboty. Odbywały się próby generalne, a w międzyczasie przygotowanie sal na przyjęcie zaproszonych gości i absolwentów.
Ogłoszony został również konkurs na plakat jubileuszowy. Główna nagroda przypadła Klaudii Ściślak z klasy IIA. Wszystkie prace można było zobaczyć w Galerii „Antresola” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach.

Wielki finał
Wreszcie nastąpił wyjątkowy i długo oczekiwany 6 października. W tym dniu obchodzony był jubileusz 60-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich
w Radzionkowie. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie
uroczystą Mszą Świętą w intencji nauczycieli, uczniów, pracowników oraz absolwentów. Następnie w Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się akademia w której udział wzięli absolwenci, nauczyciele uczniowie oraz wybitne osobistości: prof. dr hab. Karol Musiał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiciele władz miasta Radzionkowa, powiatu
tarnogórskiego, Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie oraz dawni dyrektorzy
liceum. W części oficjalnej po raz pierwszy w historii szkoły wręczone zostały przez Panią
Dyrektor, Danutę Minas, „Diamenty Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie” – nagroda dla osób wybitnych oraz zasłużonych dla szkoły.
Część artystyczną uświetnił występ „Małego Śląska”, kabaret w wykonaniu naszych uczniów,
polonez klasy IA w tradycyjnych szlacheckich strojach, układ taneczny IIIB do piosenki
Abby „Mamma Mia” oraz występ gościa specjalnego „Sakiny”, absolwentki liceum prezentującej taniec indyjski. W trakcie akademii odtworzony został film promujący szkołę i teledysk „LipDub” w wykonaniu uczniów. Na zakończenie części artystycznej odśpiewana
została piosenka „Pokolenie” zespołu Kombi, która „porwała” całą salę do wspólnej zabawy.
Następnie zaproszeni goście oraz absolwenci udali się do szkoły na poczęstunek. W auli przygotowano wystawę starych fotografii przedstawiających minione lata. Nie zabrakło wspomnień i wzruszeń.
Tomasz Hanzel kl. III b LO w Radzionkowie

egoroczne Muzyczne Zaduszki to
przegląd standardów muzyki jazzowej, rozrywkowej i filmowej. Na scenie Centrum Kultury „Karolinka” wystąpił
Radzionkowski Big Band. Zespół powstał
w marcu tego roku i jest efektem pasji Klaudiusza Janii dyrygenta i lidera big bandu.
W zespole grają muzycy, którzy na stałe grają
w orkiestrze dętej przy parafii św. Wojciecha
oraz muzycy z zespołu Asch’n’becher. Radzionkowski Big Band składa się z 16-18 muzyków, a ich różnorodność sprawia, że wykonywany repertuar brzmi świeżo i wyjątkowo
oryginalnie.
Jeśli zaś mowa o Muzycznych Zaduszkach, to
wpisały się one już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych organizowanych w naszym
mieście. Podczas pierwszego koncertu, zorganizowanego przez radzionkowskie koło Inicjatywy Obywatelskiej w 2002 roku, wystąpił Jacek Dewódzki. Kolejno wystąpili zespół
Mate.o /Mateusz Otremba/, zespół Donegal,
kwartet smyczkowy NONA, Karina Bisaga
z zespołem, radzionkowski Chór „Harfa”,
zespół jazzowy Klaudiusz Jania Trio, Siódma
w Nocy, Marcin Wyrostek oraz Cracow Brass
Quintet.
Rokrocznie w ramach Muzycznych Zaduszek
organizatorzy starają się prezentować inny
gatunek muzyczny – być może dlatego impreza gromadzi wielu miłośników dobrej muzyki. Tak było również i w tym roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w następnych edycjach Muzycznych Zaduszek.
IO
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Autonomia
Marek
Minas

W

dla Śląska!

1922 roku część Górnego Śląska przyłączono do Polski. Tworzący polską
administrację, a pochodzący z Galicji Władysław Borth, działacz Naczelnej Rady Ludowej, pisał: „różnica między Śląskiem a Zagłębiem była wówczas kolosalna. Stopa życiowa
robotnika polskiego na Śląsku w okresie plebiscytowym była bowiem znacznie wyższa
niż w reszcie Polski, a zwłaszcza w Zagłębiu.
Robotnik śląski zarabiał dużo więcej, lepiej
się odżywiał i ubierał, i miał znacznie lepsze
mieszkanie, niż taki sam robotnik w innych
dzielnicach kraju. Był też na Śląsku robotnik
ubezpieczony od choroby, inwalidztwa, starości i nieszczęśliwego wypadku przy pracy.
W razie jego śmierci rodzina otrzymywała
rentę. Zgoła inaczej było w tym czasie w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam robotnik uzyskiwał
niższe zarobki, gorzej się ubierał i nędznie
mieszkał. Nie korzystał z dobrodziejstw
ubezpieczenia od chorób, bo kasy chorych
dopiero organizowano. Nie miał prawa do
rent wypadkowych, inwalidzkich, starczych,
a robotnicze rodziny pozbawione były rent
wdowich i sierocych. W razie jakiegoś wypadku, robotnik w Zagłębiu Dąbrowskim
i jego rodzina zdani byli na łaskę i niełaskę
losu. Przy tym wszystkim każdy robotnik na
Śląsku kończył 8 klas szkoły podstawowej,
bo przymus szkolny był przez władze pruskie
z całą bezwzględnością przestrzegany. Nadto
wielu kończyło szkoły zawodowe. Robotnik
w Zagłębiu Dąbrowskim był wówczas często
analfabetą”. Trzeba tu jeszcze dodać, że województwo śląskie było najmniejsze w kraju
– 1,1% powierzchni ówczesnej Polski, liczyło
natomiast 4,4% ludności, było więc najgęściej
zaludnionym regionem. Z pracy w przemyśle ciężkim utrzymywało się 54,6% mieszkańców (w Polsce 19,2%), z rolnictwa czy
leśnictwa żyło 12,7% (w Polsce 60,7%). Na
Śląsku była najwyższa koncentracja kapitału,
najlepiej w Polsce rozwinięta sieć dróg bitych
i kolejowych, najszybsza łączność pocztowa, największe zużycie prądu, gazu i wody
dostarczanej wodociągami (są to dla mnie
mierniki rozwoju cywlizacyjnego). Nic więc
dziwnego, że województwo śląskie musiało
otrzymać autonomię.
Po prostu to, co w Polsce było sufitem, u nas
dawno było podłogą. Autonomię gwarantował Statut Organiczny z 1920 i 1921 roku.
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W jego myśl organem zarządzającym Śląskiem był Sejm Śląski z siedzibą w Katowicach. Nie mógł się zajmować jedynie polityką
zagraniczną, cłami, wojskiem i niektórymi
sprawami wewnętrznymi. Podlegały mu natomiast wszystkie sprawy dotyczące województwa i akceptacja ustaw parlamentu ogólnopolskiego. Było jedno zastrzeżenie – ustawy
Sejmu Śląskiego nie mogły naruszać polskiej
konstytucji. Z racji posiadania autonomii, posiadaliśmy własny skarb, do Warszawy była
odprowadzana tzw. tangenta – podatek równy ok. 7% dochodów województwa. Władza
wykonawcza należała do wojewody i Śląskiej
Rady Wojewódzkiej. Jaki był efekt autonomii? – wyższe pensje niż w reszcie kraju,
korzystniejsze ustawodawstwo socjalne, lepiej rozwinięte szkolnictwo i służba zdrowia,
własna śląska policja. To tylko niektóre z korzyści. Ale moim zdaniem ważna była ówczesna samorządność – jak najwięcej możliwości
i kompetencji na szczeblu lokalnym, jak najmniej na centralnym – i o to zadbał Wojciech
Korfanty, wróg numer jeden Piłsudskiego.
Marek Minas
Ilustracje: Biblioteka Cyfrowa Biblioteki
Śląskiej w Katowicach

Inne lekcje w naszym LO
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie organizuje dla swoich uczniów wiele ciekawych wycieczek programowych, które są okazją do zdobycia wiedzy w nieco inny sposób.

P

ierwszą w tym roku szkolnym wycieczką była wycieczka na leśne
uroczysko Brzoza, która odbyła się
26 września. Została zorganizowana przez
pasjonata przyrody, nauczyciela geografii
pana Romana Holewę i nauczyciela historii pana Marka Minasa. Uczestnicy zatrzymali się w schronisku młodzieżowym
w miejscowości Pawełki, gdzie przy okazji
zwiedzili zabytkowy kościółek. Największą
atrakcją była nocna wyprawa na rykowisko
jeleni zakończona ogniskiem.
Następna wycieczka odbyła się 31 października, a jej celem było zwiedzanie chorzowskiego skansenu. Zorganizował ją pan Marek Minas, kierując ją głównie do uczniów,
którzy wybrali rozszerzenie z historii. Młodzież zapoznała się tam m.in. z trybem życia dawnych mieszkańców naszego regionu
oraz warunkami, w jakich żyli, a także
zwiedziła domy oraz pracownie z dawnych
czasów, cały czas słuchając wielu ciekawostek na ich temat.
8 listopada odbył się rajd zorganizowany
przez Instytut Pamięci Narodowej. Brały w nim udział dwie pięcioosobowe grupy złożone z wybranych uczniów naszego
liceum. Opiekunami byli: nauczycielka
wiedzy o społeczeństwie pani Katarzyna
Markusik oraz pan Marek Minas. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie
z przewodnikiem Bazyliki Piekarskiej wraz
z kalwarią. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu dr Kornelii Banaś, w którym
omówiła liczne metody inwigilacji piel-

grzymek oraz represje stosowane przez UB
i SB wobec pielgrzymów. Po zakończonym
wykładzie uczniowie dostali różnego typu
zadania oraz materiały niezbędne do ich
prawidłowego wykonania, np. jednym z zadań było odszukanie budowli z fotografii,
nazwanie ich oraz zaznaczenie ich położenia na mapie. Była to naprawdę bardzo ciekawa i chyba sprawiająca najwięcej frajdy
część całego rajdu. Na zakończenie dr Kornelia Banaś zaprezentowała dokumenty
oraz zdjęcia operacyjne tajnych służb, do-

tyczące pielgrzymek piekarskich. Wszyscy
uczestnicy otrzymali książki i czasopisma
wydane przez IPN.
W ramach umów podpisanych przez naszą szkołę z wyższymi uczelniami zainteresowani uczniowie mogą brać udział
w wykładach na Politechnice Śląskiej
i Uniwersytecie Śląskim oraz mieć zajęcia
w laboratoriach. Zainteresowani przyrodą
biorą z kolei udział w ciekawych zajęciach
terenowych w ramach współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym.
Aleksander Lis
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ROWEREM

Górnikom,
rodzinom górniczym
z okazji ich święta

Michał
Dzionsko

W związku ze stale rosnącym
zainteresowaniem mieszkańców
Radzionkowa turystyką rowerową, chciałbym z Państwem
podzielić się – w moim przekonaniu – istotną informacją
w tym zakresie.

W

bieżącym roku w Tarnowskich
Górach zawiązało się Stowarzyszenie Trasy Rowerowe łączące
ludzi, dla których rower, podróże i aktywny
wypoczynek stały się pasją i dobrym sposobem spędzania wolnego czasu. Założyciele
stowarzyszenia swoją wiedzą i zaangażowaniem chcą wspomagać rozwój infrastruktury
rowerowej, poprawiać bezpieczeństwo rowerzystów, stawiają na poznawanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego Polski, propagują sport i turystykę. Propagowanie turystyki rowerowej odbywa się m.in. poprzez
organizowanie wycieczek rowerowych na terenie i poza terenem powiatu tarnogórskiego.
Stowarzyszenie posiada własną stronę internetową www.stowarzyszenie.trasyrowerowe.pl,
gdzie można między innymi znaleźć ofertę
tras rowerowych z bogatą galerią fotograficzną i rzeczowym opisem, które niejedną wycieczkę przemienią we wspaniałą przygodę.
W związku z tym, że aura oraz pora roku nie
sprzyjają podróżom rowerowym serdecznie
zapraszam do odwiedzenia powyższej strony
internetowej celem zapoznania się z zamieszczonymi informacjami. Jeśli mają Państwo
jakieś pomysły, którymi warto się podzielić
lub je zrealizować, chcecie aktywnie spędzić
czas, macie ochotę podyskutować o palących
problemach rowerzystów, serdecznie zapraszam do współpracy ze Stowarzyszeniem.
Michał Dzionsko

Kazimierz
Gwóźdź
Pan dniówkę przeliczy...
Są na dole, na dole skały węgla
I na węglu, na węglu stoi dom.
Patrz, kopalnia, kopalnia w niebo sięga
I jest sztygar Niebieski ponad nią.
Wiedzie On górnika
Kołem wyciągowym
Z tego wyrobiska
Na świtanie nowe,
A górnik w Piekarach
Te śląskie diamenty
Poświęca dla kraju
U Matki Najświętszej.
Są na dole, na dole skały węgla
I na węglu, na węglu stoi dom.
Patrz, kopalnia, kopalnia w niebo sięga
I jest sztygar Niebieski ponad nią.
Dobry węgiel, przyjaciel i towarzysz,
Jest w nim płomień, co stopi każdy złom.
Wytop czysty ze złomu niech Bóg zdarzy,
On we wszystkim obecność znaczy swą.
Niech Chrystus mą pracę
Powszednią na ziemi
Przyjmie i w wartości
Niebieskie przemieni.
Tony i wagony
Swą miarą odmierzy
I dniówkę przeliczy
W dźwięk dzwonów na wieży.
Dobry węgiel, przyjaciel i towarzysz,
Jest w nim płomień co stopi każdy złom.
Wytop czysty ze złomu niech Bóg zdarzy,
On we wszystkim obecność znaczy swą

Tradycyjne SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim górnikom emerytom górniczym
i ich rodzinom z okazji Waszego Święta
Utwór literacki napisany przez Zbyszka BEDORZA (żył w latach 1913-2010), pisarza związanego z dziejami i losem ziemi rodzinnej, z jej wielowiekowymi zmaganiami o wolność,
ze sprawami i przeżyciami człowieka współczesnego, wielorako doświadczonego w wojennej
i powojennej rzeczywistości polskiej, szczególnie na Śląsku. Jego utwory literackie odznaczają się walorami patriotycznymi i osadzone są „w katolickim systemie wartości moralnych”.
Utwór śpiewany był na Sakrosongu w 1971 r., do którego muzykę napisał Józef Gębski.
Kazimierz Gwóźdź
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Zrównoważony program
naprawy ulic w rejonie Górki
dla jej mieszkańców

Marek
Wilczek

M

ija właśnie półmetek kadencji 2010-2014 Rady Miasta Radzionków, w czasie której, dzięki Państwa zaufaniu zostałem radnym
Rady Miasta Radzionków. Półmetek skłania do pewnych refleksji, do próby odpowiedzi na niektóre, często powtarzające się i nurtujące
mieszkańców naszego miasta, w tym także mieszkańców „Górki”, pytania.
Najczęściej pojawiającym się tematem (znacząco dominującym) w rozmowach z mieszkańcami „Górki” jest niewątpliwie stan nawierzchni dróg naszego osiedla i najbliższa perspektywa zmian tego stanu rzeczy. Problem
ten to największa bolączka tej części miasta. Od początku sprawowania
mandatu radnego jest to dla mnie osobiście sprawa priorytetowa.
W związku z faktem, iż od trzech lat mamy sposobność obserwować prace
związane z przebudową dróg naszego osiedla, chciałbym przedstawić Państwu genezę zmian, jakie zaszły i jakie będą zachodzić, abyśmy w efekcie
końcowym wszyscy mogli cieszyć się nowymi drogami wzdłuż posesji.
Od czasów nadania praw miejskich Miastu Radzionków w roku 1998 do
26.10.2005 r. w żadnych planach rozwoju miasta nie było wzmianki o jakiejkolwiek inwestycji w rejonie osiedla „Górka”. Dopiero w dniu 26.10.2005
r. ówczesna Rada Miasta uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy
Radzionków na lata 2006-2008. We wspomnianym planie radni zaplanowali m.in.:
•
projekt przebudowy wodociągu na ul. Adamieckiego w roku 2006,
•
projekt przebudowy ulicy Wspólnej w roku 2007,
•
przebudowę wodociągu na ul. Adamieckiego w roku 2007, pod warunkiem pozyskania środków z UE,
•
przebudowę ulicy Wspólnej w roku 2008,
•
projekt przebudowy ulicy Adamieckiego w roku 2008.
Jak można zauważyć w pierwszej kolejności przewidziano remont ulicy
Adamieckiego, lecz remont ten, jednej drogi, został rozbity na trzy lata (i to
pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych), podobnie jak ulica
Wspólna, która miała być wykonana w przeciągu dwóch lat.
W ww. planie, nikt z ówcześnie rządzących nie wspominał o pozostałych
ulicach naszego osiedla.
Po wyborach, które odbyły się u schyłku roku 2006, nastąpiła pewna zmiana koncepcji rozwoju Radzionkowa, którą na pewno można zauważyć.
W koncepcji tej została m.in. ujęta przebudowa ulic naszego osiedla. Lecz
do sprawy podeszliśmy bardziej kompleksowo. Zważając na fakt, iż nie
posiadaliśmy wówczas żadnego projektu dotyczącego przebudowy dróg na
terenie „Górki”, została podjęta decyzja o kompleksowym projekcie przebudowy wszystkich dróg, jakie znajdują się na „Górce”. Już wtedy wiedzieliśmy, iż przebudowa będzie rozłożona na kilka lat, ze względu na ogromne
środki finansowe, jakie pochłonie ta inwestycja, a przecież Radzionków to
nie tylko „Górka”. Od samego początku, już w fazie projektu, gmina ubiegała się o środki zewnętrzne, aby sfinansować tak kosztowną inwestycję.
Po wielu staraniach i szukaniu źródeł finansowania, w sierpniu 2008 roku
został zaciągnięty kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
(FRIK) na projekt modernizacji dróg naszego osiedla wraz z budową sieci
wodno-kanalizacyjnej. Uwzględniając fakt, iż projekt obejmował kompleksowe rozwiązanie, jego realizacja musiała zostać rozłożona na kolejne etapy
w następnych latach.
W roku 2010, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia realizacji projektu, przystąpiono do realizacji I etapu przebudowy. Cały projekt został podzielony na II etapy. I etap obejmował przebudowę ul. Adamieckiego
i ul. Wspólnej, natomiast etap II obejmuje pozostałe ulice naszego osiedla.
Ze względu na złożoność projektu, szczególnie pod względem przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, wynikającej z ukształtowania terenu,
w pierwszej kolejności przystąpiono do przebudowy kanalizacji i wodociągu w ul. Wspólnej, z celowym pominięciem przebudowy nawierzchni, gdyż
w przeciwnym wypadku zostałaby zniszczona podczas przebudowy kolejnych ulic, które to przecinają ul. Wspólną, aż pięciokrotnie. Nawierzchnia

tej ulicy zostanie wykonana w ostatnim etapie przebudowy, po wykonaniu
przebudowy wszystkich ulic, jakie są do niej przyległe, co ma uzasadnienie
finansowe, związane z prawidłowym i rzetelnym gospodarowaniem środkami publicznymi.
W kolejnym etapie przystąpiono do realizacji przebudowy ulicy K. Adamieckiego. Podobnie, jak to miało miejsce z ul. Wspólną, jest to uwarunkowane budową kanalizacji, a w szczególności przepompownią ścieków,
jaka została na tym etapie wybudowana. Umożliwia to: po pierwsze skanalizowanie domów umiejscowionych na końcu ulicy, które do tej pory nie
posiadały w ogóle kanalizacji, a po drugie staje się niezbędne do rozpoczęcia II etapu projektu (część ulic z II etapu będzie skanalizowana właśnie do
tej przepompowni). Poza tym umożliwi to w przyszłości skanalizowanie
budynków budujących się przy ul. M. Dąbrowskiej. Pierwsza część wspomnianego projektu została zrealizowana i zakończona w 2011 roku.
W tym roku, tj. 2012 rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ulic naszego
osiedla. I znowu, jak to miało miejsce w I etapie, wybór dróg, jakie mają być
przebudowane, nie jest przypadkowy i nie jest to powiązane ani politycznie,
ani sąsiedzko, a jest to uwarunkowane znowu przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Jak już wspomniałem, ze względu na ukształtowanie terenu
i jego specyfikę w kolejnym etapie przebudowy muszą być jednocześnie
wykonywane prace na trzech ulicach: Miłej, Barbórki, Wiktorii. Prace rozpoczną się niebawem, plac budowy już został przekazany firmie wykonawczej z końcem września tego roku, która ma od tego momentu 18 miesięcy
czasu na skończenie inwestycji, a więc pierwszy kwartał 2014 roku.
W kolejnym etapie przebudowy prawdopodobnie ujęte będą ulice Wiosenna
i Przyjaźni, które również połączone są ciągiem kanalizacyjnym. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w kolejnych latach. Zwieńczeniem całości
inwestycji będzie zakończenie przebudowy ulicy Larysza i nałożenia nawierzchni na ul. Wspólnej.
W międzyczasie zostanie dokończone połączenie ul. M. Dąbrowskiej do
ul. Nieznanego Żołnierza z odzyskanych płyt betonowych pozostałych
remontowanych ulic. Połączenie to, jak dziś można zauważyć, prawie codziennie jest wykorzystywane do dojazdu ciężkiego sprzętu na nasze osiedle, dzięki temu nie ulegają dewastacji drogi już istniejące.
Reasumując, chciałbym podkreślić, iż nie można, jak wskazują niektórzy
z obserwatorów, przebudować wszystkich dróg wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w ciągu jednego roku czy kadencji. Jest to technicznie niewykonalne, przecież same prace projektowe trwały prawie dwa lata. Poza tym
trzeba też rozsądnie pomyśleć o tym, jak sfinansować taką inwestycję
i jak zrealizować projekt, zgodnie z przesłankami technicznymi, np. biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, racjonalność działania bez dodatkowych kosztów, które i tak przy takich inwestycjach są kolosalne. Przecież
środki finansowe na realizację poszczególnych zadań muszą zostać zaplanowane w budżecie miasta, a budżet musi być zrównoważony po stronie wydatków, stroną dochodów (a przecież nikt nie lubi, jak się podnosi
podatki, które też są dochodem gminy). Nie wszyscy jednak muszą o tym
wiedzieć i się w temacie orientować. Nie wszyscy, ale ktoś, kto zabiera
głos w sprawie, powinien.
Na sam koniec chciałem zaprosić Państwa na moją stronę internetową
www.marekwilczek.pl, gdzie mogą Państwo na bieżąco obserwować
wszystkie znaczące inwestycje, jakie są wykonywane w naszym mieście
(zdjęcia w galerii) oraz gdzie staram się informować Państwa o najistotniejszych wydarzeniach naszego miasta. Zachęcam również do dalszej
współpracy i informowania mnie o nurtujących Was problemach związanych z miastem.
Z poważaniem
Radny RM Marek Wilczek
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„Kiedy pojechałem dobrowolnie tam, gdzie nie chciałem, do Bułgarii, Pan Bóg dał mi wszystko, co potrzebne
było do pracy wśród tych ludzi. Język bułgarski w mgnieniu oka, włoski również, bo potrzebny był do kontaktów
z nuncjaturą. Zrealizowałem wszystkie pragnienia muzyczne tylko po to, żeby się przekonać, że wcale mnie nie
pociągają występy sceniczne, ale ich organizowanie. Że wcale nie muszę umieć robić aranżacji i ich nagrywać,
ale wystarczy wymyślać i dać komuś innemu do roboty. Kiedy zostałem w Bułgarii, Pan Bóg dał mi wszystko, co
wydawało mi się potrzebne, żeby się przekonać, ile niepotrzebnych rzeczy chciałem”.

Ks. Krzysztof Andrzej Kurzok, kapucyn
W tym roku obchodzi 23 lata życia zakonnego i 17 lat kapłańskiego

Krzysztof Andrzej, z bierzmowania Jan Kurzok urodził się 23 stycznia 1966 r. i mieszkał z rodziną na Osiedlu Radzionków III
(Stroszek), a od 1981 r. w Radzionkowie przy
ul. ks. J. Knosały. Jego rodzice: Erich (Ignacy) oraz Urszula z domu Dworaczek byli pracownikami PKP. Dwaj synowie poszli w ich
ślady: Krzysztof – ukończył w 1986 r. Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji
w Gliwicach z maturą i dyplomem technika
maszyn i urządzeń drogowych oraz Piotr Paweł – technik w Wagonowni w Tarnowskich
Górach. Najmłodszy brat Leszek Andrzej jest
inżynierem spawalnictwa.
– Wpływ na moje życie religijne mieli przede
wszystkim katecheci z Suchej Góry: ks. Grzesik i ks. Krawiec, to oni zapalali moją lampkę
powołania i zainteresowanie wiarą. – wspomina ks. Kurzok. – Ostateczna decyzja dokonała się jednak w Radzionkowie w oazie.
Tworzyliśmy wtedy zespół artystyczno-muzyczny „Quo vadis”, który nawet zdobył nagrodę na Sacrosongu w Katowicach. Naszej
wesołej kompanii zawsze towarzyszył Jezus
Chrystus i św. Franciszek z Asyżu – podsumowuje. Pewnego razu na spotkanie prowadzonej grupy oazowej potrzebował informacji
na temat zakonów. Nie było jeszcze możliwości elektronicznych, więc wysłał list do dominikanów, cystersów i kapucynów. Odpowiedzieli cystersi i kapucyni. – „Zaniepokoili”
mnie kapucyni – wspomina. – Wszystko było
„dobrze”, dopóki do nich nie pojechałem.
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Na początku sierpnia 1986 roku rozpoczął
sześciotygodniowy postulat w Tenczynie koło
Rabki, a we wrześniu roczny nowicjat w Sędziszowie Małopolskim. Tam 27 września
1987 r., w obecności ks. proboszcza Grajckego i licznej delegacji młodzieży z Radzionkowa, złożył pierwsze śluby zakonne i został
studentem I roku WSD kapucynów w Krakowie. W krakowskim seminarium oo. franciszkanów studiował cztery lata, a kolejne dwa
lata teologii w seminarium Braci Mniejszych
Kapucynów. Śluby wieczyste złożył 19 marca 1992 r., a w maju we Wrocławiu przyjął
diakonat. Pracę magisterską z informatyki
i teologii biblijnej na temat „Problem autorstwa tekstów biblijnych na przykładzie Listu do Hebrajczyków” pisał pod kierunkiem
ks. prof. Tomasza Jelonka i obronił w kwietniu 1993 r. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
28 kwietnia 1993 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Jana Szkodonia.
Uroczysta msza prymicyjna odbyła się 2 maja
1993 r. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Jako motto wybrał
słowa z księgi proroka Izajasza: „wezwałem
cię po imieniu; tyś moim” ( Iz 43,1). – Nie byłem już „farbowanym Cidrem”, ale „naszym
kapłanem z Radzionkowa”, Krzysiem z Radzionkowa, pierwszym po wojnie franciszkaninem z Radzionkowa – wspomina po latach
tamte chwile.
Od 1 lipca do końca września 1993 r. uczył
się języka bułgarskiego w Sofii, a później
przez prawie 15 lat tam pracował. Od 1993
do lutego 2001 r. był proboszczem w parafii św. Józefa w Sofii, od września 2001 do
czerwca 2006 roku pełnił funkcję proboszcza
i budowniczego nowej konkatedry św. Józefa w Sofii, a od lutego do września 2001 r.
pracował jako wikary parafii w Bełozem.
W latach 2001-2006 był także przełożonym
regularnym Kustodii Bułgarii Kapucynów,
przewodniczącym Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonnych, w latach 20002007 dyrektor artystyczny ośmiu Festiwali
Międzynarodowej Młodzieżowej Chrześcijańskiej Muzyki w Belozem (pięć nagranych
CD po bułgarsku). Nieoficjalny korespondent sekcji polskiej Radia Watykańskiego

do 2007 r., założyciel i dyrektor radia internetowego Radio TAU, obecnie TAUCAP od
25 grudnia 2005 r. do chwili obecnej. Srebrny
Krzyż Zasługi od Prezydenta RP za zasługi
w pracy z Polonią w Sofii – 2000 rok.
– We wrześniu 2007 r. na własną prośbę
wyjechałem do bawarskiej prowincji kapucynów i pracowałem przez rok w parafii St. Joseph w Monachium. Kolejny rok spędziłem
w klasztorze w Ingolstadt, gdzie pracowałem
ze wspólnotą włoską w diecezji Eichstaet
oraz neokatechumenatem w Monachium – referuje ks. Kurzok.
Od września 2009 r. w ramach solidarności
personalnej przebywa w Prowincji Kapucynów Austrii-Południowego Tyrolu i mieszka
w klasztorze kapucynów w Merano (Północne Włochy). Tu pierwsze dwa lata pracował
jako proboszcz wspólnoty języka włoskiego
przy parafii Maria Himmelfahrt w Lana,
która jest własnością Zakonu Niemieckiego
(w Polsce zakon jest znany jako „krzyżacy”)
- Od ponad roku, po zjednoczeniu z braćmi
z Austrii w nowej prowincji kapucynów Austria-Południowy Tyrol, pełnię funkcję sekretarza misyjnego. Odpowiadam za misje
kapucyńskie w Indonezji (Północna Sumatra)
i na Madagaskarze. Często podróżuję z kazaniami misyjnymi w Austrii i Włoszech oraz
po Azji i Madagaskarze – podsumowuje.
W refleksji poświęconej swojej drodze zakonnej i kapłańskiej ks. Kurzok powiedział:
Jak nikt z nas nie jest godny przyjąć Chrystusa w sakramencie Komunii św., tak nikt z nas
nie jest godny, aby dostąpić godności kapłańskiej. To Bóg tak chce, tak wybiera i tak daje.
Od nas zależy, co z tym darem zrobimy. Ja
miałem okazję spotkać na swojej drodze
wspaniałych ludzi. Dobrych nauczycieli, katechetów, księży i rówieśników, tak w Suchej
Górze, jak później w Radzionkowie. Myślę,
że my, współcześni duchowni, powinniśmy
nauczyć się wierzyć i przeżyć najpierw tę osobistą wiarę, wtedy ludzie nam uwierzą, że nie
jesteśmy nauczycielami, ale świadkami prawdziwej wiary i mówimy, co sami znamy, co
widzieliśmy i czego doświadczyliśmy.
Oprac. Kornelia Banaś

