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Zmiana warty 

Mamy nowego wiceburmistrza
Od początku roku funkcję zastępcy burmistrza Radzionkowa 
pełni Bernard Skibiński, który do tej pory był Przewodniczącym 
Rady Miasta Radzionków. Zastąpił on na tym stanowisku Krzysz-
tofa Kulę, który w sierpniu ubiegłego roku zrezygnował z funkcji 
wiceburmistrza, a  swoją karierę zawodową związał z  sektorem 
prywatnym.
Bernard Skibiński urodził się w 1956 roku. Jest absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzionkowie i Medycznego Studium Za-
wodowego w Tarnowskich Górach (dyplom technika analityki me-
dycznej). Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową na kie-
runku: administracja. Do tej pory pracował w wydziale komunikacji 
tarnogórskiego starostwa. 
W związku z objęciem nowego stanowiska Bernard Skibiński zrzekł 
się mandatu radnego. Dlatego też 11 marca w okręgu nr 14 odbędą 
się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Dodajmy, że podczas 
grudniowej sesji radni wybrali także nowego przewodniczącego. 
Został nim Dariusz Wysypoł, dotychczasowy wiceprzewodniczący 
Rady, wywodzący się z klubu Inicjatywa Mieszkańców Radzionko-
wa. Natomiast podczas styczniowej sesji radni podjęli decyzję, że 
nowym wiceprzewodniczącym Rady Miasta zostanie Stefan Hajda. 
W  bieżącym numerze „Kuriera” (strona 2) zamieszczamy wywiad 
z nowym wiceburmistrzem, z którym rozmawiamy o najważniej-
szych wyzwaniach, jakie czekają nasze miasto w najbliższym cza-
sie. Zachęcamy do lektury.  

Galeria w budynku 
dawnego dworca PKP
Po pięciu latach starań, 2 lutego burmistrz miasta Gabriel Tobor 
podpisał akt notarialny na przejęcie przez gminę byłego dworca 
kolejowego w Radzionkowie. Miasto za dworzec przekazało PKP 
264.466 złotych. Dzięki temu koncepcja modernizacji budynku 
i utworzenia w nim stałej ekspozycji upamiętniającej deportacje 
Ślązaków do Związku Sowieckiego po II wojnie światowej wresz-
cie nabierze realnych kształtów. str. 3

Pomimo wyjątkowo mroźnej 
aury, w  czasie ferii zimowych 
kilkaset dzieci z  naszego mia-
sta skorzystało z  bogatej oferty 
zajęć. A naprawdę było w czym 
wybierać! Zajęcia sportowe, in-
formatyczne, plastyczne, sceno-
graficzne i  teatralne, warsztaty 
gitarowe i projekcje filmów – to 

wszystko, aby dzieci i  młodzież 
z Radzionkowa mogły aktywnie 
spędzać dni w czasie ferii, które 
w tym roku odbywały się w ter-
minie od 30 stycznia do 10  lu-
tego. Sporą atrakcją było także 
lodowisko naturalne przed halą 
sportową, na którym można 
było jeździć w drugim tygodniu 

ferii. Najwięcej zajęć odbywało 
się w Centrum Kultury „Karolin-
ka”, na hali sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cie-
kawą ofertę przygotowały rów-
nież radzionkowskie szkoły (SP 1, 
SP 2, ZSPG), Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Katolickie Cen-
trum Młodzieży.  

W ciągu dwóch tygodni dzieci nie mogły narzekać na nudę

Ferie pełne atrakcji
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Bernard Skibiński
Wiceburmistrz Radzionkowa

Aby mieszkańcom żyło się lepiej
Od początku stycznia tego roku sprawuje Pan funk-
cję zastępcy burmistrza miasta. Przybyło Panu obo-
wiązków...?
Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Na pewno jest tego 
sporo i potrzeba trochę czasu, aby to wszystko ogarnąć. 
Staram się najpierw poznać wszystkich podlegających 
mi pracowników, aby zbudować właściwe relacje, bo 
to one przełożą się na efekt finalny. W każdym drzemie 
jakiś potencjał, trzeba go tylko efektywnie wykorzystać 
dla dobra wspólnego. 

Czy zamierza Pan kontynuować politykę poprzedni-
ka? A może ma Pan jakieś inne plany?
Mój poprzednik to bardzo twórcza osobowość i  trud-
no będzie dorównać mu kroku. Ale nie o to chodzi. Nie 
sposób dziś odejść od obranego wcześniej kierunku, 
który jest ściśle związany z tym, by mieszkańcom naszej 
gminy żyło się lepiej. Poprawa estetyki naszego miasta 
i  jego infrastruktury to wciąż priorytet. Ponadto, trze-
ba dbać przede wszystkim o to, aby sprawy ważne dla 
mieszkańców były załatwiane prawidłowo i terminowo. 
Co zaś się tyczy planów, to chciałbym najpierw zrealizo-
wać te wcześniej wspólnie wypracowane pomysły, a jak 
znam życie, potrzeba wymusi kolejne.

Jak Pan ocenia kondycję gminy, szczególnie w obli-
czu nakładania na samorządy coraz to nowych obo-
wiązków?
Dla mnie państwo powinno być przede wszystkim prze-
widywalne. Niestety ciągle jesteśmy zaskakiwani. Zmia-
na definicji długu publicznego – hamująca inwestycje 
samorządów, zmiana stawki PIT – obniżająca dochody 
gmin, obciążenia związane z  Kartą Nauczyciela i  pro-
wadzenie przedszkoli – to tylko kilka przykładów zadań 
nakładanych na samorządy bez wskazania nowych źró-
deł ich finansowania. Tak na marginesie – otrzymaliśmy 
8 mln 600 tys. subwencji oświatowej, a na same wyna-
grodzenia z  pochodnymi w  szkołach i  przedszkolach 
wydamy przeszło 10,5 mln zł.
Jeżeli chodzi o kondycję finansową gminy, to nie jest źle. 
Udało się nam z końcem roku sprzedać kolejne tereny 
inwestycyjne przy ulicy Wawelskiej i  rok zakończymy 
z nadwyżką.

Miasto przygotowuje się do kolejnej kampanii pro-
mującej tereny inwestycyjne. Jak Pan ocenia jej do-
tychczasowe efekty? 
Przed chwilą wspomniałem o sprzedaży terenów inwe-
stycyjnych. Jak dobrze sobie przypominam to po pierw-
szym spocie reklamowym sprzedaliśmy dwie duże i kil-
ka pomniejszych działek za przeszło 5 mln zł. Oczywiście 

trudno ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że to 
właśnie te spoty przyczyniły się do sprzedaży terenów 
inwestycyjnych. Same spoty są bardzo nowatorskie, 
żeby nie powiedzieć „szalone”. Oba też zostały doce-
nione na Przeglądzie Filmów Promocyjnych Miast i Re-
gionów Promocity, pierwszy – wyróżnieniem, a  drugi 
pierwszym miejscem.
Udało się nam po raz trzeci pozyskać środki, tym razem 
w wysokości 624 tys. zł na kolejną kampanię promocyj-
ną terenów inwestycyjnych. W ramach tego zadania po-
wstanie 30-sekundowy spot telewizyjny i radiowy, które 
emitowane będą m.in. w  stacjach ogólnopolskich i  na 
lotnisku. Ponadto w Katowicach, Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku umieszczone będą bill-
boardy reklamowe. Zorganizujemy również konferencję 
ekonomiczną oraz weźmiemy udział w Międzynarodo-
wych Targach Nieruchomości i Inwestycji Real Vienna. 

Dla mieszkańców niezwykle ważne są inwestycje 
drogowe. Czy w  tym roku czekają nas kolejne re-
monty dróg?
Mówiąc o remontach dróg zapewne ma Pan na myśli ich 
całkowite odtworzenie lub nowe odcinki dróg, a nie ła-
tanie dziur. Na inwestycje i remonty dróg przeznaczyli-
śmy w tegorocznym budżecie prawie 7,5 mln zł, a trzeba 
jeszcze dodać do tego środki na wodociąg i kanalizację 
w kwocie 1,3 mln zł. Pracami objęte zostaną między in-
nymi ulice Zejera, Wspólna, Adamieckiego, Obrońców 
Pokoju, Lawendowa, Stoińskiego, projekty na ulicach 
Sobieskiego i Sienkiewicza. Ale sztandarową inwestycją 
będzie ulica Księżogórska. Piątego stycznia ogłosiliśmy 
przetarg na budowę ulicy Księżogórskiej etap I. Jest to 
odcinek od ulicy Anieli Krzywoń do zjazdu w kierunku 
kąpieliska miejskiego (około 1000 m). Zakres zamówie-
nia obejmuje budowę jezdni, kanalizacji deszczowej, 
chodnika, ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji ka-
blowej wraz z  punktami oświetleniowymi, oznakowa-
nie poziome i  pionowe. Zadanie realizowane jest ze 
środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. To zadanie, 
w połączeniu z budową ulicy Anieli Krzywoń, którą też 
chcielibyśmy zrealizować w  tym roku, pozwoli na lep-
sze skomunikowanie terenów tak zwanej górki. Nieste-
ty w przypadku ulicy Anieli Krzywoń nie udało się nam 
uzyskać środków ze „schetynówek”. Najpierw rząd wy-
cofał się z 50% dotacji zmniejszając ją do 30%, z tym że 
dofinansowanie nie może być większe niż 1 mln, teraz 
jeszcze zmniejszono pulę środków przeznaczonych na 
ten cel. No cóż, spróbujemy zrobić to sami.

Udana zbiórka
W poprzednim nume-
rze „Kuriera” pisaliśmy 
o chorym na nowotwór 
czteroletnim Krzysiu 
Toborze z Radzionkowa. 
Apelowaliśmy o wsparcie 
finansowe, które pomoże 
chłopczykowi w dalszym 
leczeniu. W grudniu 
i styczniu na terenie na-
szego miasta odbyła się 
zbiórka na rzecz Krzysia. 
W imieniu Krzysia oraz 
jego rodziny serdecznie 
dziękujemy paniom Jo-
lancie i Dominice Glomb, 
dzięki którym zbiórka 
została zorganizowana, 
właścicielom sklepów, 
którzy zgodzili się na 
przeprowadzenie zbiórki 
na terenie ich lokali, 
sprzedawcom, którzy 
dbali o bezpieczeń-
stwo puszek, a przede 
wszystkim mieszkańcom 
Radzionkowa, którzy włą-
czyli się do zbiórki. Dzięki 
Państwa hojności udało 
się zebrać 6 tys. zł.
Wciąż możemy pomóc 
Krzysiowi poprzez wpłaty 
na konto bankowe: 30 
1050 1588 1000 0023 0342 
1412 Fundacja Iskierka, 
ul. Prosta 51, Warszawa 
00-383 z dopiskiem: „dla 
Krzysia Tobora”. Pomóc 
Krzysiowi można również 
poprzez przekazanie 1% 
swojego podatku. Wy-
starczy, że w odpowied-
nich rubrykach w formu-
larzu PIT wpiszemy nazwę 
OPP: Fundacja Iskierka, 
cel szczegółowy: Krzysiu 
Tobór oraz numer KRS: 
0000248546, a obok kwo-
tę 1% podatku. Na konto 
Krzysia pieniądze przeleje 
Urząd Skarbowy.  
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Według planu opracowanego przez gminę, budynek 
dworca zostanie wyremontowany i  dostosowany 
do możliwości prezentowania w  nim stałej ekspo-
zycji. W budynku utworzone zostanie też miejsce do 
gromadzenia i eksponowania dokumentów i pamią-
tek związanych z przeszłością Radzionkowa. Z kolei 
teren wokół budynku zostanie zaadaptowany przy 
zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego. 
By całości nadać charakter społeczno-kulturalny 
wprowadzone zostaną elementy małej architektu-
ry. W  chwili obecnej budynek dworca kolejowego 
obejmuje przestrzeń około 300 m², na którą składa 
się poczekalnia wraz z punktem kasowym, służbów-
ka, pomieszczenia gospodarcze oraz trzy magazyny. 
Prace budowlane zakończyć mają się w  listopadzie 
2013 roku. Zgodnie z  założeniami, otwarcie galerii 
zapoczątkuje ekspozycja stała pn. „Deportacja Gór-
noślązaków do ZSRR w 1945 roku”, przygotowana na 
bazie materiałów i eksponatów z  Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Projekt adaptacji dworca i przygotowania w nim eks-
pozycji sfinansowany zostanie m.in. ze środków Unii 
europejskiej. Koszt realizacji całego projektu wynie-
sie 417.026,84 zł.  

Ucit qui corepud aeptaectus aut 
assitinctem doluptae volorerum.

str. 1

Priorytetowa inwestycja

Mamy już projekt rynku!
Staraniem Gminy Radzionków 
opracowana została koncepcja 
projektowa budowy rynku w Ra-
dzionkowie, na terenie byłego fol-
warku. W ramach koncepcji opra-
cowano między innymi projekt 
zagospodarowania terenu.
Projekt ten przewiduje wydzie-
lenie czterech obszarów. Pierw-
szy z  nich – usługowo-miesz-
kaniowy wzdłuż ulicy Knosały, 
przeznaczony zostanie na cele 
komercyjne. W  drugim – han-
dlowo-usługowym z  funkcjami 
usług publicznych, wybudowa-
ny zostanie nowy ratusz. Trzeci 
to rynek w  formule ekologicznej 
z  dużą ilością urządzonej zieleni, 
alejek spacerowych i  elementów 
małej architektury. Połączony on 
zostanie z istniejącym budynkiem 
„Karolinki” poprzez całoroczną 

scenę przyległą do domu kultury 
od strony północno-zachodniej. 
Cały teren przedzielony zosta-
nie ciągiem pieszym – depta-
kiem łączącym osiedle Sadowa 
– Knosały z  ul. Śródmiejską. Ca-
łość terenu zostanie „zamknię-
ta” czterema ulicami: Knosały, 
Śródmiejską, ulicą południowo–
zachodnią pomiędzy terenem 
gimnazjum, a  terenem byłego 
folwarku oraz ulicą północno-
zachodnią po śladzie istniejącej 
ul. Knosały jako przedłużenie 
ul. Norwida. Wzdłuż powyższych 
ulic urządzone zostaną miejsca 
postojowe dla samochdów.
Zgodnie z pomysłem zespołu na-
ukowego opracowującego kon-
cepcję, w  obrębie przyszłego 
rynku zlokalizowane będą cztery 
ciekawe elementy architekto-

niczne nazwane wieżami. Będą 
to wieże: ziemi, wody, słońca, po-
wietrza, zieleni.
– Aktualnie prowadzone są prace 
związane z  dokonaniem podziałów 
geodezyjnych oraz przygotowa-
niem części istniejących obiektów 
do wyburzenia – wyjaśnia Marcin 
Szczygieł, Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Miejskiej i  Inwestycji ra-
dzionkowskiego Urzędu Miasta.
Autorem koncepcji budowy rynku 
jest zespół naukowców pod prze-
wodnictwem profesora Politech-
niki Śląskiej – Stanisława Lessaera. 
Całość prac poprzedzona została 
badaniami ankietowymi przepro-
wadzonym wśród mieszkańców 
naszego miasta. 

Koncepcję projektową rynku przed-
stawiamy na stronach 8-9.  

Wyjątkowo rozśpiewany 
i roztańczony był tegorocz-
ny Koncert Noworoczny, 
który 7 stycznia  odbył 
się w Centrum Kultury 
„Karolinka”. A wszystko 
to za sprawą artystów 
Teatru Muzycznego IWIA, 
którzy zabrali publiczność 
w podróż po najpiękniej-
szych ariach operowych 
i standardach muzyki 
rozrywkowej. Wieczór 
wypełniły utwory z takich 
operetek jak: „Księżnicz-
ka czardasza”, „Wesoła 
wdówka” czy „Hrabina 
Marica” oraz tańce: rumba, 
cha-cha, kankan i rock&roll. 
Oczywiście nie mogło 
zabraknąć tradycyjnych 
noworocznych życzeń, 
lampki szampana, konfetti 
i serpentyn. Dodajmy, że 
ogromne zainteresowanie 
mieszkańców koncertem, 
sprawiło, że karnawałowy 
spektakl w „Karolince” 
tego dnia zagrany został 
dwukrotnie.   

Noworoczna gala

Publiczność bawili artyści 
Teatru Muzycznego IWIA

Na stronie interneto-
wej bip.radzionkow.pl 
w zakładkach: Mieszkania 
i Budownictwo, Tablica 
Ogłoszeń oraz na Tablicy 
ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta Radzionków 
przy ul. Męczenników 
Oświęcimia 42, zostało 
opublikowane Zarządzenie 
Nr 516/12 z dnia 30 stycznia 
2012r. w sprawie aktuali-
zacji listy osób uprawnio-
nych do uzyskania lokalu 
mieszkalnego z zasobów 
mieszkaniowych Gminy 
Radzionków na rok 2012.   

Komunikat

W  połowie stycznia dokonano odbioru technicz-
nego czwartego etapu robót związanych z przebu-
dową ulic Średniej i Jaracza. Prace obejmowały bu-
dowę kanału sanitarnego i deszczowego, budowę 
sieci wodociągowej oraz przebudowę drogi w ulicy 
Średniej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jaracza 
aż za skrzyżowanie z ulicą Sikorskiego.
Przypomnijmy, że wcześniej ruch w tym rejonie od-
bywał się wąską drogą. Obecnie istniejące wcześniej 
zieleńce zostały zastąpione chodnikami, a  droga 
została poszerzona, co umożliwia ruch dwukierun-
kowy dla pojazdów. Na jezdniach zostały również 
zastosowane elementy spowalniające ruch w  po-
staci wysepek zawężających i wypiętrzonych skrzy-
żowań. Łączna wartość inwestycji to 3.723.000  zł. 
Środki pochodzą z budżetu gminy.   

Zakończono czwarty etap

Średnia i Jaracza gotoweGaleria
w budynku dawnego 
dworca PKP
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O reorganizacji oświaty słów kilka

Co dalej z „Elektronikiem”?
O proteście uczniów i okupacji budynku 
Zespołu Szkół elektryczno-elektronicz-
nych w  Bytomiu słyszał już chyba każdy 
czytelnik lokalnej i regionalnej prasy. Przy-
pomnijmy krótko, wszystko zaczęło się od 
zapowiedzi bytomskich władz dotyczącej 
reorganizacji oświaty w  mieście. Ucznio-
wie i nauczycie Technikum nr 4, czyli daw-
nego ZSee, obawiają się, że szkoła zostanie 
zlikwidowana, chociaż oficjalnie mówi się 
tylko o jej przeniesieniu. Ponieważ do by-
tomskiego „elektronika” uczęszcza także 
radzionkowska młodzież, dlatego władze 
naszego miasta wyszły z propozycją prze-
niesienia szkoły do Radzionkowa.
Zgodnie z  propozycją władz Bytomia, 
młodzież musiałaby opuścić budynek przy 
ulicy Katowickiej i  przenieść się w  dwa 
inne miejsca. Pierwsze z  nich to Zespół 
Szkół Mechaniczno-Samochodowych. Po 
połączeniu go z  Technikum nr 4 powsta-
nie Zespół Szkół Mechaniczno-elektro-
nicznych. Drugie miejsce to Zespół Szkół 
ekonomicznych, który ma się przeobrazić 
w  Zespół Szkół Administracyjno-ekoni-

micznych i Ogólnokształcących. Podobne 
plany dotyczą kilku innych szkół gimna-
zjalnych i  ponadgimnazjalnych. Jako po-
wód reorganizacji miasto wskazuje sy-
tuację demograficzną i  koszty związane 
z utrzymaniem placówek, w których uczy 
się coraz mniej uczniów.
Uczniowie, nauczyciele, a  nawet absol-
wenci Technikum nr 4 nie zgadzają się 
z zamierzeniami miasta. Jak twierdzą, 
ich szkoła mająca prawie 60-letnią tra-
dycję, jest dobrze oceniania pod wzglę-
dem poziomu nauczania i  odpowiada 
współczesnym potrzebom, oferując 
profile kształcenia zawodowego gwa-
rantujące znalezienie pracy. Dodajmy, że 
szkoła kształci m.in. w  profilach: technik 
awionik, fototechnik, technik cyfrowych 
procesów graficznych, technik obsłu-
gi portów i  terminali. Lokalne władze 
z  kolei zapowiadają, że po przeniesieniu 
uczniów do nowego budynku, wszystkie 
kierunki kształcenia zostaną zachowane, 
a  wraz z  uczniami przejdą nauczyciele. 
Przewieziony ma zostać również sprzęt 

dydaktyczny. Uczniowie nie chcą zaak-
ceptować tych planów.
Głos w tej sprawie zabrał również burmistrz 
Radzionkowa Gabriel Tobor, który zapro-
ponował przeniesienie bytomskiej szkoły 
do budynku Zespołu Szkół Techniczno-
Humanistycznych przy ulicy Knosały w Ra-
dzionkowie. Dodajmy, że ZSTH to szkoła 
prowadzona przez Starostwo Powiatowe 
w  Tarnowskich Górach. Przejęcie „elektro-
nika” przez Radzionków jest korzystne dla 
starostwa, ponieważ los ZSTH również jest 
zagrożony. W chwili obecnej w szkole jest 
tylko pięć oddziałów, a  od   września po-
zostaną prawdopodobnie tylko trzy. Gdy-
by „elektronik” został przeniesiony do Ra-
dzionkowa, istnieje szansa, że obie szkoły 
mogłyby funkcjonować w jednym miejscu.
Jak na razie, losy szkół nie są jeszcze prze-
sądzone. Chociaż na początku stycznia 
bytomska Rada Miejska przegłosowała 
uchwałę intencyjną w sprawie przeniesie-
nia szkoły, to uczniowie zapowiadają, że 
nie poprzestaną o nią walczyć.  

(ab)

Mamy nowy budżet
Radni Rady Miasta na grudniowej sesji 
uchwalili budżet na 2012 rok. Planowa-
ne dochody miasta wynieść mają w  tym 
roku 54.291.353,78 zł. Wydatki z kolei sięgną 
51.001.361,82 zł. Nadwyżka budżetu w wy-
sokości 3.289.991,96 zł przeznaczona zosta-
nie na spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów oraz wykup obligacji komunalnych.
Największe wydatki w budżecie na rok 2012 
dotyczą oświaty. Wyniosą one 15,3 mln zł, 
co stanowi 30,01% zaplanowanych wydat-
ków budżetu.
Sporo środków, bo 9,09 mln zł, przezna-
czonych zostanie na transport i  łączność, 
w tym na inwestycje drogowe. Radni przy-
znali też 4,7 mln zł na działania związane 
z  pomocą społeczną. Z  kolei na gospo-
darkę komunalną i  ochronę środowiska 
zaplanowali kwotę 2,7 mln zł. Dodajmy 
jeszcze, że sport z budżetu miasta otrzyma 
8,08 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego przeznaczonych zosta-
nie 1,69 mln zł.
Pełna treść uchwał znajduje się w Biulety-
nie Informacji Publicznej:
www.bip.radzionkow.pl  

(ŁK)

Solarów za 15% raczej nie będzie
W gminie Radzionków wiosną ubiegłe-
go roku zaplanowano złożenie wniosku 
do Marszałka Województwa Śląskiego 
o pozyskanie środków na realizację projek-
tu (składanego w ramach Priorytetu V. Śro-
dowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze 
RPO WSL 2007–2013), pod tytułem: „Po-
prawa jakości powietrza poprzez montaż 
instalacji solarnych na budynkach miesz-
kalnych w  Radzionkowie”. Możliwe było 
uzyskanie dofinansowania do montażu 
instalacji solarnych na domach jednoro-
dzinnych w  wysokości 85% poniesionych 
kosztów.
W  wyniku procedury przetargowej wy-
łoniono firmę AXON CONSULTING, by 
w oparciu o umowę: opracowała studium 
wykonalności oraz program funkcjonal-
no–użytkowy, sporządziła kompleksową 
dokumentację techniczną oraz wypełniła 
i złożyła wniosek aplikacyjny. Ustalone wy-
nagrodzenie w wysokości 16.000 zł wypła-
cono tylko w 40% (6.400 zł), gdzie dalsza 
zapłata miała nastąpić dopiero po uzyska-
niu dofinansowania.
Warunkiem niezbędnym do prawidłowego 
przygotowania projektu była wspólna re-

alizacja tego przedsięwzięcia przez gminę 
oraz jej mieszkańców. Wniosek aplikacyjny 
objął 265 mieszkańców, a dla 31 osób, które 
nie złożyły deklaracji w terminie, utworzo-
no listę rezerwową. Wniosek aplikacyjny 
został złożony w  wymaganym terminie 
i pozytywnie przeszedł ocenę merytorycz-
no-techniczną przez Komisję Ocen Projek-
tów Zarządu Województwa Śląskiego.
29 listopada Zarząd Województwa Ślą-
skiego przyjął listę rankingową projek-
tów i wybrał projekty do dofinansowania. 
Gmina Radzionków nie znalazła się wśród 
12  wybranych projektów z  obszaru „ma-
łych” gmin i  zajęła jedynie 23 miejsce na 
liście rezerwowej, wśród 80 innych gmin 
do 50 tys. mieszkańców.
Radzionków na zbiorczej liście rankingo-
wej projektów po ocenie merytoryczno-
technicznej zajmuje 64 miejsce wśród 
143  innych projektów. Nie jest to miejsce 
bardzo odległe, ale zważywszy na ilość 
wybranych projektów, istnieje niewielkie 
prawdopodobieństwo pozyskania środ-
ków na realizację naszego zamierzenia. 
Szczegóły: www.rpo.slaskie.pl  

Oprac. E. Tomanek
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inwestycją, o  której słyszy się już kilku lat, jest budowa 
rynku w Radzionkowie. Czy w obliczu szalejącego kryzysu, 
kiedy słyszy się o konieczności oszczędzania, jest to nadal 
inwestycja, która jest miastu potrzebna?
Powiedziałbym więcej – bardzo potrzebna. Rynek ten będzie 
głównym elementem urbanistycznym miasta i  zwiększy dy-
namikę jego rozwoju. Mamy gotową koncepcję budowy ryn-
ku. Częścią integralną całego przedsięwzięcia będzie rynek 
skupiający wiele funkcji: mieszkaniową, handlowo-usługową, 
parkingową i parkową – tak zwany eko-rynek wkomponowany 
w  otoczenie Centrum Kultury „Karolinka”, które wzbogaci się 
o amfiteatr skierowany w stronę rynku. Chcemy rozpocząć od 
części zlokalizowanej wzdłuż ulicy księdza Knosały. Jak wspo-
mniałem, to na razie koncepcja. Przedstawiliśmy ją radnym na 
wspólnej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta oraz Komisji Komu-
nalnej, myślę że w krótkim czasie przedstawimy ją mieszkańcom 
miasta. Oczywiście od pomysłu do realizacji droga daleka. Jest 
to proces długofalowy dlatego też proszę mieszkańców o cier-
pliwość i wyrozumiałość. 

Coraz więcej miast w Polsce buduje swój wizerunek w opar-
ciu o kulturę i sport. Ma Pan jakieś nowe pomysły na rozwój 
miasta w tych dziedzinach?
Jeżeli chodzi o sport, bo kulturę mieliśmy dobrze poukładaną, 
my ten wizerunek rozpoczęliśmy budować przeszło pięć lat 
temu. Wtedy nie mieliśmy nic. Dzisiaj mamy kilka boisk, skate-
park i  halę sportową. Powstał również nowoczesny kompleks 

sportowo-rekreacyjny na Księżej Górze. Dzisiaj brakuje tam za-
plecza hotelowego i małej gastronomii. 
Tak naprawdę do pełni szczęścia brakuje nam stadionu, z wkom-
ponowanym w  jego otoczenie krytym basenem. Jesteśmy 
umówieni z Agencją Własności Rolnych na podpisanie umowy 
nabycia pięciu hektarów gruntów do zasobu gminnego. Nie wy-
cofaliśmy się z przedsięwzięcia budowy stadionu. Po decyzjach 
ministra finansów zaliczających Partnerstwo Publiczno-Prywat-
ne do długu publicznego, byliśmy zmuszenie zrezygnować z tej 
formy realizacji przedsięwzięcia. Niemniej, ciągle poszukujemy 
rozwiązania finansowego pozwalającego na jego realizację.
Przystępujemy również do realizacji projektu moderniza-
cji budynku po byłym dworcu kolejowym na potrzeby stałej 
ekspozycji pod nazwą „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku”. Na pewno wzbogaci ona naszą ofertę kulturalną. 
Myślę, że nasza propozycja jest na tyle atrakcyjna, że każdy znaj-
dzie tam coś dla siebie.

i na zakończenie, proszę powiedzieć jakie, największe wy-
zwania stoją przed Radzionkowem w tym roku?
Chciałbym, aby w  tym roku można było rozpocząć pierwsze 
prace przy budowie rynku. Musimy też przebudować wreszcie 
tereny targowiska miejskiego, bo tak dalej ono wyglądać nie 
może. No i  na koniec przekształcenie Samodzielnego Publicz-
nego ZOZ na ulicy Gajdasa. To chyba jeden z nielicznych jeszcze 
działających w rejonie publicznych ośrodków zdrowia.  

Opr. ŁK

Księżogórski dinozaur

Figura notozaura w grocie
na Księżej Górze

Według wyników badań, które przepro-
wadził lokalny badacz i  geograf – Piotr 
Tyczka, na terenie dzisiejszego radzion-
kowskiego parku żyły swego czasu no-
tozaury – gady z  rzędu zauropterygia, 
reprezentujące podrząd prymitywnych, 
żyjących w wodzie i na lądzie płetwojasz-
czurów. Osiągały one do czterech metrów 
długości, miały wydłużoną część zaoczo-
dołową czaszki, a  w  pysku liczne, lekko 
zagięte ku tyłowi zęby. Charakteryzował je 
bardzo opływowy kształt. Miały długi, spi-
czasty ogon zakończony fałdem skórnym 

tworzącym płetwę. Gady te uważane są 
za krewnych dzisiejszych krokodyli. Warto 
wiedzieć, że w  skale wapiennej Radzion-
kowa i okolic można znaleźć zęby właśnie 
notozaurów, ale również ich kości i  kręgi 
z kręgosłupa.
Odkrycia te zmobilizowały dyrekcję MO-
SiR-u  do przybliżenia wszystkim, którzy 
odwiedzają Księżą Górę, ciekawej histo-
rii tego terenu. Figura notozaura została 
umieszczona w  kamiennej grocie, wybu-
dowanej jeszcze w  okresie międzywo-
jennym. Grota, która przez ostatnie lata 

służyła jako śmietnisko, została wyremon-
towana, a wejście okratowane.
– Przy grocie umieściliśmy tablice z  infor-
macjami o notozaurze i odkryciach na Księ-
żej Górze. Wyjaśni to oglądającym, dlaczego 
figura akurat tego gada znalazła się w parku 
– wyjaśnia Marian Prodlik, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Ra-
dzionkowie.
MOSiR ogłosi w  najbliższym czasie kon-
kurs na imię notozaura, dlatego też zachę-
camy do odwiedzania strony internetowej 
www.mosir.radzionkow.pl.  

W kamiennej grocie na Księżej Górze pojawił się 
nowy „mieszkaniec”. Jest nim rzeźba notozaura, 
który zamieszkiwał te tereny ponad 200 milio-
nów lat temu. Figurę zamówił Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, a wykonawcą był Adam Bocek 
z Domaradzu w Bieszczadach.

Aby mieszkańcom żyło się lepiej
str. 2
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W Radzionkowie powstanie kolejny obszar 
rekreacyjny dla mieszkańców

Czysta rzeka Szarlejka
Dzięki wsparciu unijnemu rozpoczę-
ła się rekultywacja radzionkowskiego 
odcinka rzeki Szarlejki w  ramach pro-
jektu „Czysta rzeka Szarlejka”. Obszar 
ten w ciągu najbliższego roku przejdzie 
gruntowną metamorfozę, co w  przy-
szłości przyczyni się do poprawy jego 
stanu ekologicznego. Całość prac po-
dzielono na dwa etapy.
– Projekt zakłada przede wszystkim 
przebudowę koryta rzeki Szarlejki na 
odcinku o  długości prawie 1,5 kilometra 
– od oczyszczalni ścieków „Centralna” 
do ulicy Hajdy. Z obszaru doliny zostaną 
usunięte zalegające w  niej odpady, zli-
kwidowane będą dzikie wysypiska śmie-
ci, a  teren będzie zabezpieczony przed 
powstawaniem nowych wysypisk – wy-
jaśnia Marcin Szczygieł, Naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 
Urzędu Miasta Radzionków.
Wykonawca zadania musi również 
utworzyć poldery zalewowe w wypro-
filowanych meandrach koryta rzeki, 
odtworzyć fragmenty starorzecza, 
wykonać deregulację koryta przez 
utworzenie bystrzy, spiętrzeń, progów 
i ostróg. W dolinie Szarlejki oraz w ob-
rębie zlewni powstanie także cały sys-
temu zbiorników małej retencji. Dzięki 
temu znacząco zmniejszy się ryzyko 
wystąpienia podtopień terenów, także 
w  sąsiednich Piekarach Śląskich. Waż-
nym elementem zadania jest również 
wykarczowanie wszelkich chwastów, 
zasadzanie nowych roślin, ale z zabez-
pieczeniem tych elementów przyrod-
niczych doliny Szarlejki, które posiada-
ją obecnie dużą wartość przyrodniczą. 
Fachowcy nazywają ten element „bio-
logiczną zabudową doliny Szarlejki”.
Projekt jest współfinansowany w  ra-
mach Programu Rozwoju Subregionu 

Centralnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2007–2013. Całkowity koszt 
zadania wynosi ponad 4 mln 600 tys. zł 
brutto, z  czego 85% kosztów kwalifi-
kowanych będzie pochodziło z  fun-
duszy Unii europejskiej (ponad 3 mln 
989  tys.). Pozostałą część nakładów, 
czyli ok. 703 tys. zł, poniesie gmina Ra-
dzionków.
Drugi etap rekultywacji, którego za-
kończenie planowane jest w 2013 roku, 
pomoże kompleksowo rozwiązać pro-
blemy ekologiczne związane z  rzeką. 
Na tym etapie cele są podobne, czyli 
doprowadzenie do stanu naturalnego 
doliny i rzeki, co wiąże się z podtrzyma-
niem, a nawet rozbudową istniejącego 
zakrzewienia i  zadrzewienia. Zamiesz-
kują je ssaki, w  tym drobne gryzonie, 
zające i sarny, a tuż przy rzece również 
płazy i  skorupiaki. W  założeniach ma 
także powstać przyjazne środowisko 
naturalne dla takich ptaków jak pu-
stułki, myszołowy, bażanty, kukułki, 
skowronki, pierwiosnki, słowiki rdza-
we, kosy, sroki, świergotki drzewne 
i  łąkowe, pliszki siwe oraz dzięcioły 
duże. Aby oczyścić rzekę, konieczne 
będzie znalezienie i zlikwidowanie nie-
legalnych punktów zrzutu ścieków. Po 
zrekultywowaniu będzie to obszar re-
kreacyjny z  alejami spacerowymi i  ro-
werowymi.
Ten etap projektu również będzie 
współfinansowany w  ramach Progra-
mu Rozwoju Subregionu Centralnego. 
Koszt całkowity projektu wyniesie po-
nad 5 mln. 200 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie unijne będzie stanowiło 85%, 
a  więc nieco ponad 4 mln 400  tys.  zł. 
Natomiast wkład własny miasta to po-
nad 770 tys. zł.  

„Czysta rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I”

Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

CENTRUM KULTURY
KAROLiNKA

Babcie i Dziadkowie 
świętowali 
W  ramach podziękowań za opiekę, troskę i  miłość 
dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia tańca, śpie-
wu, nauki gry na instrumentach przygotowały kon-
cert pt.: „Cztery pory roku”. Oprócz tego również ZPiT 
„Mały Śląsk” przygotował swój autorski program kon-
certowy. 
Każda pora roku to inne piosenki, tańce, muzyka. Dzie-
ci prezentowały barwne stroje adekwatne do przed-
stawianej pory roku. Około 200 dzieciaków przewinęło 
się przez scenę Centrum Kultury „Karolinka” podczas 
tego koncertu. Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych pro-
wadzonych w Centrum Kultury osobiście wybrali pro-
gram, by w  ten oto artystyczny sposób powiedzieć 
swoim babciom i dziadkom „Z całego serca dziękuję”. 
Natomiast koncert ZPiT „Mały Śląsk” był prezentacją 
piękna polskiego folkloru, tańca, śpiewu i strojów nie-
mal ze wszystkich regionów Polski. Również podczas 
tego koncertu wystąpiło prawie dwieście osób i  to 
w  przedziale wiekowym od najmłodszych po osoby 
dorosłe. Podczas tego występu swoją ponad 20-letnią 
współpracę z Małym Śląskiem zakończyły Alicja Biada-
siewicz i Julia Rosa. W podziękowaniu na trud, talent, 
czas i poświęcenie dla zespołu otrzymały od kierow-
nika Małego Śląska, Kazimierza Ratajczaka, dwa serca. 
Nad całą oprawą techniczną prezentowanych twór-
czości czuwali instruktorzy: Bronisław Lewandowski, 
Dorota Siedlecka-Dominiak, Agnieszka Brenza, Justy-
na Szlufik, Jolanta Świder, Mariola Lis, Joanna Malik, 
Łukasz Langer, Agnieszka Jochlik, Marta Prodlik, Ma-
teusz Mateja, Kazimierz Ratajczak, ewelina Taul, Grze-
gorz Kłaczek, Tadeusz Hajduk, Barbara Stanisz, Izabela 
Hajda, Stefania Garus. A było nad czym panować, bo 
w sumie odbyły się aż cztery koncerty: dwa w wykona-
niu ZPiT „Mały Śląsk” i dwa kolejne wykonaniu adep-
tów zajęć i  tańców nowoczesnych prowadzonych 
w ośrodku.  
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Bohaterkami musicalu są 
cztery kobiety w  wieku 
„menopauzalnym”. Wszyst-
kie mają problemy, z którymi 
muszą się uporać. Pragnie-
my pokazać, że klimakterium 
jest wpisane w życie kobiety 
– mają je bohaterki wystę-
pujące na scenie, ale także 
kobiety siedzące na widow-
ni – miały, mają albo będą je 
miały. Jest to czas dla kobie-
ty trudny, co wcale nie zna-
czy, ze beznadziejny. Ważna 
jest świadomość wspólnoty 
pewnych doświadczeń – ko-
biety siedzące na widowni 
dowiadują się, że ich dolegli-
wości nie są czymś wyjątko-
wym. Mimo iż menopauza 
dotyczy wszystkich kobiet, 
jest to temat wstydliwy, a co 
za tym idzie – starannie po-
mijany.
Poprzez spektakl pragniemy zilustrować, w sposób zrozumiały, przystępny i hu-
morystyczny, jak różnymi sposobami można sobie z tym radzić. Jedne bohater-
ki chcą się poddać zastępczej terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają 
ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku jogi lub ćwiczeń gimnastycznych. 
Sztuka ma pokazywać owe różne zachowania, zawsze jednak w sposób humo-
rystyczny – tym bardziej, że sam humor jest doskonałym lekarstwem (bez skut-
ków ubocznych). Śmiejąc się łatwiej znosimy przeciwności losu.
Aktorki nie boją się śmieszności, nie wstydzą się grać postaci w wieku średnim 
i starszym. To znane postacie medialne, potrafiące rozbawić i wzruszyć publicz-
ność. Pokazują, że można być czynną i  twórczą kobietą, bawić się i  tańczyć 
do późnego wieku. Nikt tak jak druga kobieta nie zrozumie cierpień, których 
doświadcza się w tym czasie. Stąd popularne „babskie” spotkania, na których 
można porozmawiać na „wstydliwe” tematy, o których trudno rozmawiać z mę-
żem czy dziećmi. Problemy czasu klimakterium najlepiej charakteryzuje tekst, 
który kobiety „rapują” na początku przedstawienia.
Spektakl ma za zadanie pokazać, że każda kobieta ma na to wszystko swój do-
bry sposób. Najważniejsze, by ten temat przestał być tematem tabu, by móc 
o tym rozmawiać. Ważne tematy nie muszą być przedstawione poważnie, dla-
tego tak ważny jest w spektaklu humor.
W spektaklu występują zamiennie następujące aktorki:
elżbieta Jodłowska, Małgorzata Duda, Lidia Stanisławska, Małgorzata Różnia-
towska, elżbieta Jarosik, ewa Śnieżanka, Jolanta Chełmicka, ewa Złotowska, 
Małgorzata Gadecka, ewa Cichocka, Grażyna Zielińska, Barbara Wrzesińska
Reżyseria: Cezary Domagała 
Kierownik muzyczny: Janusz Bogacki
Scenografia i kostiumy: Tatiana Kwiatkowska
Choreografia: Tomasz Tworkowski
Produkcja: Tomasz Heller
Plakat: Jacek Frankowski

Ten niezwykle popularny musical zostanie zaprezentowany w Centrum Kultury 
„Karolinka” 25 lutego 2012 r. o godz. 16.30. Bilety: 80 zł parter, 70 zł balkon.
Planowany drugi spektakl na godzinę 19.30 nie odbędzie się. Osoby, które za-
kupiły bilety na spektakl o 19.30 proszone są o zgłaszanie się do Impresariatu 
ośrodka osobiście lub telefonicznie (nr tel. 32 286 64 54).  

Klimakterium... i już XXVI Konkurs Szopek 
Śląskich rozstrzygnięty
Pomimo iż w  tym 
roku szopek było 
mniej niż w roku ubie-
głym, to poziom prac 
był bardzo wysoki. 
Oddano prace wyko-
nane z  masy solnej, 
wosku, z  wykorzy-
staniem węgla, orze-
chów, maku, a  także 
malowane na szkle. 
Udział wzięły szkoły 
i  dzieci z  Radzionko-
wa, Tarnowskich Gór i Bytomia.
Głównym kryterium oceniania było umieszczenie 
w szopkach tematyki śląskiej, tak też oprócz świętej 
rodziny w szopkach znalazły się: szyb, górnicy, śląskie 
stroje. Prace oceniała komisja złożona z przedstawi-
cieli instytucji organizujących konkurs. W  jej skład 
weszli: Marcin Ogrocki (Muzeum Górnośląskie w By-
tomiu), Małgorzata Janota (Koło PTTK Nr 111 w  Ra-
dzionkowie), Zbigniew Zachtej (Oddział PTTK w By-
tomiu) i Adrian Kurzal (Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie).
Jury nie miało łatwego wyboru, a po długiej i wnikli-
wej ocenie w końcu udało się wytypować zwycięz-
ców trzech kategorii.
W kategorii prac zbiorowych:

 • I miejsce szopka nr 6 zgłoszona przez Przed-
szkole nr 4,

 • II miejsce szopka nr 9 zgłoszona przez Adama 
i elżbietę Przybył,

 • III miejsce szopka nr 3 zgłoszona przez Magdę 
Biadasiewicz;

 • Wyróżnienie specjalne szopka nr 11 Młodzieżo-
wy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce;

 • Wyróżnienie specjalne Nikodem i Tymoteusz 
Majcher (przedszkole).

W kategorii twórców do lat 13:
 • I miejsce szopka nr 14 zgłoszona przez Tomasza 

Adamka,
 • II miejsce szopka nr 1 zgłoszona przez Weronikę 

Horyń,
 • III miejsce szopka nr 4 zgłoszona przez Marcina 

Kopera i Macieja Stańczyka.
Wyróżnienia uzyskały szopki: 

 • I stopnia: Nr 8 Izabela Przęczek, 
Nr 16 Wiktoria Kossakowska i Wiktoria Kujawa, 
Nr 17 Nicol Szołtysik, Ula Uzarska, Kuba Chalecki.

 • II stopnia: Nr 7 Martyna Plewnia, 
Nr 5 Adam Czajka.

 • III stopnia: Nr 15 Paulina Bomba, 
Nr 10 Daria Deptała.

W kategorii twórców powyżej 13 lat: 
 • I miejsce szopka nr 2 zgłoszona przez rodzinę 

Piechowiaków
 • II miejsce szopka nr 12 zgłoszona przez Jadwigę 

Wylenżek.
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Semestr na zimowo

Pomimo tego, że było zimno, ślisko i śnieg powoli 
topniał, wszyscy bawili się znakomicie. Na sankach 
nie obyło się też bez wywrotek, ale nikomu nic się 
nie stało, a reszta grupy miała się z czego pośmiać. 
W międzyczasie prof. Holewa mijał nasze sanie cią-
gnięty na nartach przez dwa piękne psy husky. To 
była kolejna atrakcja, którą na pewno zostanie w na-
szej pamięci. Oczywiście był z nami też nasz piesek 
Leon, zmuszający nas do rzucania mu śnieżynek.
Po kuligu był czas na ognisko – wszyscy głodni, z pa-
tykami w ręku piekli swoje kiełbaski i popijali ciepłą 
herbatę z kawiarni lub z własnych termosów. Wokół 
uczniowie rzucali się śnieżkami, tarzali w śniegu, le-
pili bałwana Wacka – już z daleka było słychać nasze 
śmiechy i krzyki.
Dziękujemy nauczycielom: prof. Pischce, prof. Mina-
sowi, prof. Kobek, prof. Dolibóg oraz prof. Holewie 
za organizację tej wspaniałej imprezy i czekamy na 
kolejne takie wyjazdy. 

Beata Siudeja
iii c pedagogiczna

LO Radzionków

Śp. Józef Szyler uro-
dził się 29 października 
1871 roku we  Wróblinie, 
powiat prudnicki, i  był 
synem Jana Szylera 
i matki Karoliny, z domu 
Stein. W  domu rodzin-
nym był wychowany 
w duchu polskim i kato-
lickim. Pracę zawodową 
podjął w  kopalni „Fer-
dynand” i  zamieszkał 
w  Bogucicach (dzielni-
ca Katowic), gdzie za-
warł związek małżeński 
z Franciszką Olkis, córką 
Jana i  Joanny, z  domu 
Samek. Z  małżeństwa 
tego urodziło się 4 dzie-
ci, z których jedyny syn 
Ignacy zmarł 15 września 
1926 roku.
Zamieszkując w  Bogu-
cicach Szyler wstąpił do 
organizacji „Wzajemna 
Pomoc” i  do Towarzy-
stwa Gimnastyczne-
go „Sokół”. Przez sze-
reg lat był prezesem 
filii „Wzajemna Pomoc” 
w  Bogucicach, a  poza 
pracą zawodową krze-
wił polskiego ducha, 
organizując teatry, wy-
cieczki i podobne akcje. 
W  1908  roku, podczas 
wyborów do parlamen-
tu niemieckiego, w zna-
czący sposób popierał 
sprawę polską, za co 
został zwolniony z  pra-
cy. Nie zaprzestając wal-
ki o  swe przekonania, 
był karany grzywnami 
i  aresztem. Stosowane 
szykany spotęgowały 
jego pracę społeczną 
i narodową. W 1911 roku 
zostaje powołany na se-
kretarza Zjednoczenia 
Zawodowego Polskie-
go (związki zawodowe 
nieklasowe) na powiat 
tarnogórski, i w związku 
z tym przenosi się wraz 
z  rodziną do Radzion-
kowa. Przez następne 
25  lat działa na czele 
wyżej wymienionej or-

ganizacji w  powiecie 
tarnogórskim.
Nie chcę tutaj poruszać 
tematu działalności 
w  Radzionkowie moje-
go dziadka Józefa Szy-
lera, ponieważ mógłby 
mnie spotkać zarzut 
o  brak obiektywnego 
spojrzenia na sprawę 
i dlatego pozwalam so-
bie przytoczyć artykuł, 
jaki ukazał się po jego 
śmierci (01.04.1937  r.) 
na łamach „Głosu Ra-
dzionkowskiego” z dnia 
17.04.1937 r., pod tytu-
łem: „OPUŚCIŁ NAS JÓ-
ZeF SZYLeR, ale duch 
Jego w  sercach pozo-
stanie”:
„Józef Szyler nie żyje...
Wieść ta pogrążyła wszys-
tkich Polaków w Radzion-
kowie, w  powiecie Tarno-
górskim i poza powiatem 
w  głębokim smutku. Nie 
chciano po prostu wie-
rzyć, że życzliwe oczy 
i  wymowne usta Józefa 
Szylera zamknęły się na 
zawsze.
Przecież żyliśmy długie 
lata pod wpływem Jego 
wyjątkowej osobistości...
Sp. Józef Szyler był typem 
kresowca w  najlepszym 
tego słowa znaczeniu. 
Pochodząc z  Wróblina, 
w  pow. prudnickim na 
samej granicy etnogra-
ficznej polsko–niemiec-
kiej zabrał ze Sobą do Bo-
gucic i  do Radzionkowa 
przekonanie o  polskości 
Śląska. To przekonanie 
dało zmarłemu funda-
ment swej narodowej 
polityki przez całe Swe 
życie. Zakładał w  tej tej 
myśli „Sokoła”, przysię-
gał w P. O. W. rozszerzał, 
wzmacniał i  prowadził 
do rozkwitu Zjednocze-
nie Zawodowe Polskie. 
Pomnażał polski stan 
posiadania, aby po tym 
przystąpić do walki 
otwartej o  nasze prawa 

staro–polskie. Walczył 
o  przyłączenie Śląska do 
Polski, bo był człowie-
kiem walki, walki szla-
chetnej, walki o  wielkie 
ideały ludzkości.
Był z  zawodu górnikiem, 
którego jako okręgowy 
sekretarz Z.Z.P. stał się 
orędownikiem i  obroń-
cą wobec pracodaw-
ców. Czy w  „Wzajemnej 
Pomocy”, czy po 1910  r. 
w  Zjednoczeniu Zawo-
dowym Polskim, obronę 
praw górnika prowadził 
szlachetnie, nie uciekał 
się do demagogii ani do 
walki klasowej. Znalazł 
zawsze drogę pośrednią, 
dążył do porozumienia 
się robotnika z  praco-
dawcą. 
Trudne to zadanie speł-
nić mógł śp. Józef Szy-
ler, dzięki Swej głębokiej 
religijności, która od 
dziecka prowadziła Go 
jako niezawodny i  nie-
omylny drogowskaz we 
wszystkich Swych po-
czynaniach do sukcesów 
i  zwycięstwa, To też bę-
dąc ławnikiem Zarządu 
Gminnego pamiętał za-
wsze o  Ubogich, Wdo-
wach i sierotach, starając 
się przyjść im z  pomocą 
i  służąc im światłą radą. 
Na ustach najczęściej 
miał słowo „druh”, któ-
re u  Niego brzmiało tak 
miło, tak szczerze! Bo 
śp.  Józef Szyler należał 
do tych ludzi, którzy bę-
dąc szczerzy w  Swym 
bliźnim widzą najchęt-
niej jego dobre strony. 
To też był On najszczer-
szym przyjacielem i Jego 
przyjaźń była serdeczna 
i  trwała, nie szukając 
i  nie oczekując korzyści 
osobistych.”  

Ciąg dalszy artykułu 
w kolejnym numerze 

Kuriera
ignacy Tobor

Pamięci Józefa Szylera cz. 2

19 stycznia w Świerklańcu odbył się 
kulig dla uczniów radzionkowskiego 
liceum z okazji zakończenia pierwszego 
semestru roku szkolnego 2011/2012. Na 
miejsce zbiórki przybyło około stu zain-
teresowanych oraz nauczyciele opieku-
jący się nami przez całą imprezę.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, które 
od lat prowadzi ośrodek rehabilitacyjny realizujący 
kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej uprzejmie prosi o przekazanie 1% 
dochodu za rok 2011 na zakup busa z windą. 
Samochód ten umożliwi bezpieczny przewóz mło-
dzieży niepełnosprawnej placówki na codzienne 
zajęcia szkolne. Dotychczasowe warunki trans-
portu wymuszały przenoszenie wychowanków do 
przewozu.
Nr KRS Stowarzyszenia to: 0000169285
Dziękujemy za okazane wsparcie! 

1% dla stowarzyszenia

PiSZĄ DO KURiERA
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Mathematics in English, czyli matematyka po 
angielsku, to tytuł konkursu międzyszkolnego zor-
ganizowanego przez SP nr 2. Celem zawodów było 
rozwiązywanie zadań matematycznych napisanych 
w języku angielskim. Dzieci startowały w zespołach 
trzyosobowych na poziomie klasy czwartej, piątej 
i  szóstej. W  konkursie mogli wykazać się nie tylko 
matematycy, ale również ci, którzy mają zdolności 
do języków. Taki konkurs odbył się w  naszym mie-
ście po raz pierwszy i  był ciekawym eksperymen-
tem dla uczniów i nauczycieli. Okazało się, że dzieci 
świetnie posługują się językiem angielskim również 
w przestrzeni matematycznej. Mamy wiele zdolnych 
dzieci, a tego typu konkursy pomagają odkryć talen-
ty, uatrakcyjniają szkolną rzeczywistość, przełamują 
niechęć wobec „królowej nauk” i  rozbudzają kre-
atywność uczniów. 

Justyna Kozłowska
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2

W karnawałowych rytmach, przy dźwiękach do-
brej muzyki, w środę 25 stycznia bawili się ucznio-
wie klas IV–VI ze Szkoły Podstawowej nr 1. Tego 
popołudnia nasza szkolna aula zamieniła się w salę 
dyskotekową. Jednak taniec i  zabawa nie były je-
dynymi atrakcjami tej imprezy. Uczniowie mogli 
także wziąć udział w  loterii fantowej oraz zakupić 
pączki, pierniczki, pizzę oraz soczki. Cały dochód 
z  dyskoteki – 500 zł został przeznaczony na dofi-
nansowanie leczenia chorego Krzysia. Już po raz 
kolejny uczniowie udowodnili, że nie są obojętni na 
potrzeby innych, a dzięki dobrej zabawie i zaanga-
żowaniu mogą pomagać. Nad bezpieczeństwem 
uczestników zabawy czuwały opiekunki Samorzą-
du Uczniowskiego oraz wychowawcy klas. Pragnie-
my jeszcze raz podziękować Rodzicom za ogromne 
zaangażowanie – świetną oprawę muzyczną oraz 
za sponsorowanie pączków i pizzy. 

Samorząd Uczniowski SP 1

Już po raz ósmy na 
tydzień przed świętami 
Bożego Narodzenia 
w naszym radzionkow-
skim Centrum Kultury 
„Karolinka” zabrzmiała 
piosenka wykonana przez 
Pana Jacka Kieroka „Śląska 
ziemio”. Tak też rozpo-
czął się kolejny koncert 
charytatywny „O uśmiech 
dziecka”, pod patronatem 
przewodniczącego Rady 
Miasta pana Bernarda Ski-
bińskiego, przygotowany 
przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich. Bilety 
wyprzedały się już na kil-
ka dni przed koncertem, 
cel szczytny, dlatego też 
tak duże zainteresowanie 
bardzo cieszy. Podczas 
koncertu całkowicie 
za darmo wystąpiły 
gwiazdy naszej śląskiej 
sceny muzycznej m.in. 
Bayery, Golden Mix, Beata 
i Marcin, Beata Mańkow-
ska, duet Mariola i Piotr, 
Jessika, zespół Jinks i inni. 
Widzowie mieli również 
możliwość przeniesienia 
się w świat dźwięków 
podczas wirtuozyjnej gry 
na trąbce w wykonaniu 
pana Jacka Krupy. Całość 
prowadził pan Andrzej 
Potempa, któremu 
w rozbawianiu widowni 
początkowo towarzyszyli 
panowie Jasiu Ryś i Ma-
rian Makula. Natomiast 
podczas drugiej odsłony 
widzowie mieli okazję 
zobaczyć specjalnie przy-
gotowane przedstawie-
nie muzyczne, którego 
pomysłodawcą i głów-
nym reżyserem była pani 
Bernadeta Kowalska (…). 
Podczas koncertu zebra-
no ze sprzedaży cegiełek 
kwotę 6900 zł, a całość 
została przeznaczona na 
tygodniowy zimowy wy-
jazd dzieci z najuboższych 
radzionkowskich rodzin 
na zimowy wypoczynek 
podczas tegorocznych 
ferii. 

Tomasz Stchlerowski

O uśmiech
dziecka

Licznie zgromadzeni goście, zwłaszcza babcie 
i  dziadkowie, którym z  okazji ich święta dedyko-
wany był występ, mieli okazję podziwiać na scenie 
swoje wnuki. W pierwszej części odbył się koncert 
muzyczny w  wykonaniu uzdolnionych uczniów 
naszej szkoły (…) Drugą część uroczystości „Po na-
szymu, czyli po ślonsku” rozpoczęliśmy wspólnym 
śpiewem piosenki „Szła dzieweczka”. Następnie 
Ola i  Marek z  kl. 4b zaprezentowali wierszyk „Kto 
ty jesteś”, uczniowie kl. 1c wystawili przedstawie-
nie „Królewna Śnieżka”, a  aktorzy z  kl. 5a spektakl 
„Czerwony Kapturek” – wszystko oczywiście w na-
szej śląskiej gwarze. Występy uczniów przeplatane 
były wesołym i  gromkim śpiewem śląskich piose-

Mathematics in English Szkolna dyskoteka

„Jedynka” stulatka
Dnia 18 stycznia w wypełnionej po brzegi i odświętnie udekorowanej auli szkolnej 
rozpoczęły się obchody stulecia Szkoły Podstawowej nr 1. 

nek przy akompaniamencie Jana Michalika. Można 
też było napić się kawy, herbaty, a także spróbować 
wypieków naszych mam oraz nauczycieli. Imprezę 
profesjonalnie poprowadziła ewelina Taul, o stronę 
techniczną zadbał Dariusz Dróżdż, a  nad całością 
czuwały panie U. Kałuska, J. Leciej i  G. Ślosarczyk. 
Dochód z  imprezy zostanie przeznaczony na cele 
wolontaryjne. Dziękujemy wszystkim, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością i zapraszamy ponow-
nie. Kolejna impreza związana z obchodami stulecia 
szkoły to zabawa karnawałowa dla absolwentów 
(i nie tylko) naszej szkoły, która odbędzie się 17 lute-
go w restauracji „Figaro” w Radzionkowie. 

Urszula Kałuska

KOMUNiKAT
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie informuje 

mieszkańców Radzionkowa
o zmianie godzin pracy Zakładu

z dniem 1 lutego 2012 r. na następujące:
GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek,
wtorek i czwartek:  od godz. 7.00 do 15.00
środa:   od godz. 7.00 do 17.00
piątek:   od godz. 7.00 do 13.00

KASA CZYNNA:
poniedziałek,
wtorek i czwartek:  od godz. 7.00 do 14.30
środa:   od godz. 7.00 do 16.00
piątek:   od godz. 7.00 do 12.00

Informacja o 
workowej zbiórce 
odpadów
informujemy, że w  związku z  cy-
klicznie prowadzoną akcją zbiera-
nia selektywnie zgromadzonych 
odpadów opakowaniowych w sys-
temie workowym, można stoso-
wać dowolnego rodzaju worki. 
Niemniej jednak prosimy, aby od-
pady szklane umieszczać w  grub-
szych workach, gdyż zwykłe rekla-
mówki łatwo ulegają uszkodzeniu 
i utrudniają dalszy transport odpa-
dów.  
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Ruszyła druga edycja 
Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej „Ciderplas”. 
W  ubiegłym roku na hali 
w  Radzionkowie rywali-
zowało ze sobą 9 drużyn. 
W  tym roku do rozgry-
wek zostało zakwalifiko-
wanych 12 drużyn (choć 
chętnych było więcej). 
Drużyny w  niedzielne 
przedpołudnia rozgry-
wają mecze systemem 
każdy z  każdym. Mecze 
odbywają są równocze-
śnie na trzech boiskach, 
a każda drużyna podczas 
jednej kolejki rozgrywa 

Pod amatorską siatką

Nastała zima, która jest najtrudniejszą porą roku dla zwierząt leśnych. Nie za-
pomnieli o nich jednak pracownicy MOSiRu, budując kolejny paśnik dla saren 
oraz karmniki dla ptaków, w których na bieżąco uzupełniany jest pokarm.  

dwa mecze. Zwycięską 
drużynę poznamy pod 
koniec marca.
8 stycznia została roze-
grana pierwsza kolejka 
ligowa. Zanim jednak roz-
poczęto rozgrywki, odby-
ło się uroczyste otwarcie, 
prezentacja zawodników 
oraz sesja zdjęciowa 
z  Mosirkiem. Zawodnicy 
do rozgrywek przystąpili 
z  werwą i  zaangażowa-
niem, a  wspomagali ich 
wierni kibice. Po pierw-
szych spotkaniach trud-
no było wskazać fawory-
tów. Choć ubiegłoroczni 

zwycięzcy ligi – Latające 
Gwoździe oraz Pronet-
bud wygrały swoje me-
cze, to jednak przyszło 
im to niełatwo. Dobrze 
zaprezentowali się de-
biutanci SMS Miasteczko, 
One Move Lasowice oraz 
MTS Kalety wygrywając 
po dwa mecze nie tracąc 
seta.
Kolejne mecze zostały 
rozegrane 22 stycznia. 
Zdecydowanie najlepiej 
jak do tej pory prezentuje 
się drużyna „One Move 
Lasowice”. Na drugim 
miejscu znajduje się do-
świadczona piekarsko-
radzionkowska drużyna 
Pronetbud, choć z  tru-
dem przyszło im zwycię-
stwo z  młodą piekarską 
drużyną „Jedenastka”.
– Do końca marca będą to-
czyć się rozgrywki i  mamy 
nadzieję, że tak zacięte 
pojedynki, świetny doping 
i atmosfera będą panowa-
ły w  radzionkowskiej hali 
do końca zawodów. Sporo 
informacji, w tym zdjęć i fil-
mów z ligi, można znaleźć 
na naszej stronie interne-
towej – mówi Marian Pro-
dlik, dyrektor MOSiR.  

Trudny okres dla zwierząt

MiEJSKi OŚRODEK
SPORTU i REKREACJi

Dotacja dla klubu
Kwotę 53 tysięcy złotych w formie dotacji przekazał 
Urząd Miasta dla Klubu Sportowego „Ruch Radzion-
ków”. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenie 
dzieci i  młodzieży w  zakresie piłki nożnej od lutego 
do końca grudnia tego roku. Dodajmy, że kwota jest 
niewiele wyższa od przyznanej w  ubiegłym roku na 
ten cel.  

Dostaną stypendia
Podczas styczniowej sesji Rady Miasta przyjęto 
uchwałę w  sprawie wypłacania stypendiów spor-
towych. Otrzymają je zawodnicy takich dyscyplin 
sportowych jak: piłka nożna, siatkówka, narty wodne, 
kajakarstwo i  judo. Stypendia są przyznane na okres 
siedmiu miesięcy, tj. od 1 stycznia do 31 lipca 2012. 
Przypomnijmy, że zostały one przyznane zgodnie 
z uchwałą z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie określenia 
warunków i  trybu przyznawania i  pozbawiania oraz 
wysokości okresowych stypendiów za wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współ-
zawodnictwie sportowym.  

O puchar rektora
W drugiej edycji Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Rek-
tora GWSH w Katowicach walczyło sześć drużyn. Zawo-
dy odbyły się 27 stycznia i trzeba przyznać, że poziom 
rozgrywek był wyższy niż w ubiegłym roku. Młodzież 
zaprezentowała bardzo wysokie umiejętności, a sam 
finał dostarczył ogromnych emocji. Podziękowanie 
dla dr. Jacka Ignacika z GWSH za inicjatywę organizacji 
tego typu zawodów. Wyniki turnieju oraz fotorelacja 
znajdują się na stornie internetowej MOSiR.  

W  związku z  rozpoczynającym się okresem roz-
liczeń rocznych PIT chcielibyśmy zachęcić Państwa 
do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz 
grup młodzieżowych Ruchu Radzionków za pośred-
nictwem Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe 
Dzieci”.
W  odpowiednich rubrykach w  formularzu PIT należ 
wpisać numer KRS - 0000133718 i kwotę 1% obliczoną 
z kwoty podatku należnego. Środki w ten sposób uzy-
skane zostaną przekazane w całości na rzecz konkret-
nego rocznika dziecka trenującego w Ruchu Radzion-
ków w  formie dofinansowania celów uzgodnionych 
przez Fundację z  Zarządem Klubu, dlatego bardzo 
ważne jest aby w  „informacjach uzupełniających 
w  celu szczegółowym” wpisać nazwę Klubu Sporto-
wego Ruch Radzionków oraz rocznika. 

1% dla klubu

informujemy, że w tym roku w Radzionkowie zostaną 
zorganizowane cztery akcje, podczas których będzie 
można oddać krew. Poniżej podajemy ich terminy:
3.03.2012 – Parking Urzędu Miasta: 9.00 – 14.00
9.06.2012 – Parking Urzędu Miasta: 9.00 – 14.00
1.09.2012 – Parking Urzędu Miasta: 9.00 – 14.00
1.12.2012 – Parking Urzędu Miasta: 9.00 – 14.00

Oddaj krew
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informuję, iż w dniu 22 grudnia 2011 roku na XVi sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr XVI/126/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011-2026;
2. Uchwałę Nr XVI/127/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr XVI/128/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów infor-
macyjnych towarzyszących budżetowi;
4. Uchwałę Nr XVI/129/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
5. Uchwałę Nr XVI/130/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2012;
6. Uchwałę Nr XVI/131/2011 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie z obowiązku 
wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Radzionków;
8. Uchwałę Nr XVI/132/2011 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku;
9. Uchwałę Nr XVI/133/2011 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku;
10. Uchwałę Nr XVI/134/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Radzionków;
11. Uchwałę Nr XVI/135/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
12. Uchwałę Nr XVI/136/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2012 roku;
13. Uchwałę Nr XVI/137/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
14. Uchwałę Nr XVI/138/2011 w sprawie odwołania Pana Bernarda Skibińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków, w związku ze złożoną rezy-
gnacją;
15. Uchwałę Nr XVI/139/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków;
16. Uchwałę Nr XVI/140/2011 w sprawie odwołania Pana Dariusza Wysypoła z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Radzionków, w związku ze złożoną re-
zygnacją;
17. Uchwałę Nr XVI/141/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Bernarda Skibińskiego. 
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.  

informuję, iż w dniu 26 stycznia 2012 roku na XVii sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwałę Nr XVII/142/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022;
2. Uchwałę Nr XVII/143/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.;
3. Uchwałę Nr XVII/144/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012;
4. Uchwałę Nr XVII/145/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012;
5. Uchwałę Nr XVII/146/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu;
6. Uchwałę Nr XVII/147/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;
7. Uchwałę Nr XVII/148/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków”;
8. Uchwałę Nr XVII/149/2012 w sprawie wypłacania stypendiów sportowych;
9. Uchwałę Nr XVII/150/2012 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie;
10. Uchwałę Nr XVII/151/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Radzionków;
11. Uchwałę Nr XVII/152/2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Stefana Hajdy ze składu Komisji Rewizyjnej.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 

UCHWAŁA NR XV/118/2011
RADY MiASTA RADZiONKÓW

z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 
z późn. zmianami ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) ( jedn. tekst z 2010r. Dz.U.Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ), art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( jedn. tekst z 2006r. Dz. U .Nr 136 poz. 969) oraz art. 6 ust.9 ustawy a dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz .U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zmianami) 
1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich: 1. dyrektywy 92/106/eWG z dnia 7 grudnia 
1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. We L 368 z 
17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/We z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.
Urz. We L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkowstwa w Unii europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii europejskiej – wydanie specjalne. 
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości/ podatku rolnego (INR-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 
c) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
d) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnie-
niach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 
e) określa się wzór załącznika do informacji o podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatko-
wych w podatku rolnym” (ZR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 
f) określa się wzór załącznika do informacji o podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Informacja o pozosta-
łych nieruchomościach” (IPN) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 
g) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/ podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek rolny – „Wykaz gruntów” (WG) 
stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny: 
a) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 
b) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej 
uchwały 

§ 3. 
Tracą moc Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVII/482/2010 z dnia 28 października 2010 roku oraz Nr II/18/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

Sekretarz Miasta 
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Sekretarz Miasta 
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Przewodniczący Rady 
Bernard SkibińskiZałączniki znajdują się do wglądu na stronie www.bip.radzionkow.pl oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
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Szachy w mroźnym 
Radzionkowie
Nowy sezon szachowy w Radzionkowie zainaugurowano 4 lu-
tego corocznym, dziewiątym już z kolei, Noworocznym Turnie-
jem Szachowym. Zwycięzcą pierwszego turnieju szachowego 
w 2012 roku został Bogdan Tarasek, który zdobył 6 pkt. Kolejne 
miejsca zajęli: Paweł Łęczycki (5 ½ pkt) i Damian Brożyna (5 pkt).
Zaciętej walki o zwycięstwo tym razem nie było, ponieważ for-
ma pana Bogdana sprawiła, że prowadził od samego począt-
ku, nie ponosząc żadnej porażki. Wysoką formę pan Bogdan 
utrzymuje już od kilku turniejów. W ostatnich rozgrywkach był 
zawsze wśród pięciu najlepszych szachistów. Bardzo dobrze na 
ostatnim turnieju radzili sobie tym razem zawodnicy z  bardzo 
dużym stażem gry, którzy praktycznie rozdzielili miejsca między 
sobą. Młodsi szachiści (Paweł Łęczycki, Jakub Lizak i debiutujący 
Michał Warda) tylko w nielicznych pojedynkach stawili opór do-
świadczonym graczom. 
Klasyfikację prowadzono w trzech grupach: open i młodzieżowej 
do lat 12 i 18 lat.
I  tak w grupie młodzieżowej do lat 18 zwyciężył Patryk Zapała, 
przed Patrykiem Przykutą i Patrycją Michalik. Wszyscy zdobyli po 
3 pkt. Kolejne miejsca zajęli Alan Różycki i Weronka Szeliga. Bar-
dzo interesującą rywalizację toczyły „beniaminki”, czyli najmłodsi 
zawodnicy w grupie poniżej 12 lat. Zwyciężyła Wiktoria Tarasek 
(2½ pkt) przed Julią Samborską i Jasiem Giołbasem, którzy zdo-
byli po 2 pkt.
Noworoczny Turniej Szachowy odbył się w  jednym z  najmroź-
niejszych dni, kiedy to temperatura na zewnątrz wynosiła ponad 
–20ºC, ale sala w Centrum Kultury „Karolinka” wytrzymała te mro-
zy, a wśród zawodników panowała gorąca atmosfera. W turnieju 
złożonym z siedmiu rund, z czasem gry po 15 minut na każdego 
zawodnika, wystartowało 20 zawodników, co jak na taką pogodę 
jest wielkim sukcesem, bo przecież nikt przy takich temperatu-
rach raczej nie wychodzi z domu. Cieszy fakt, że aż 12 zawodni-
ków to młodzież poniżej 18 lat, w tym aż pięć przedstawicielek 
płci pięknej. Zawody prowadzili Jarosław Szyndler i Rudolf Sob-
czyk. Dodajmy, że turniej odbywał się w ramach atrakcji ferii zi-
mowych w naszym mieście, zorganizowanych pod patronatem 
Urzędu Miasta Radzionków i Centrum Kultury „Karolinka”.
Wyniki grupy OPEN:
1. Bogdan Tarasek – 6 pkt
2. Paweł Łęczycki – 5½ pkt
3. Damian Brożyna – 5 pkt
W grupie młodzieżowej do 12 lat:
1. Wiktoria Tarasek – 2½ pkt
2. Julia Samborska – 2 pkt
3. Jan Giołbas – 1½ pkt
W grupie młodzieżowej do 18 lat: 
1. Patryk Zapała – 3 pkt
2. Patryk Przykuta – 3 pkt
3. Patrycja Michalik – 3 pkt

Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Radzionkowa
Redaktor naczelny: Jarosław Wroński
Wydawca: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42, tel. 32 289-07-27, email: kurier@radzionkow.pl
Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c., ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39-000-39, www.kasc.pl   Druk: Mikopol, tel. 32 289-82-75   nakład: 2.500 egz.

SPORT W KURiERZE

Pozycja z partii liderów grupy Open: B. Tarasek – P. Łęczycki 
Trudna końcówka wieżowa, jednak Paweł jest w głębokim niedo-
czasie pozostało mu około jednej minuty do końca partii, a czar-
nym 10 minut  zagrał optymalnie:

1.Kxf4, 2.Ke2 f5, 3.Wf8 , We7+, 3. Kd3 , Kg5 4.Wg8+, Kh4 5. Wh8+ , 
Kg5 6.Wh7 i plan zdobycia piona b7aby falanga pionów „a” i „b” by 
uzyskać promocję. Zaczął się wyścig z czasem czarne nie utrzy-
mały tej końcówki choć były duże szanse na remis.
Poniżej na diagramie partia najmłodszego uczestnika turnieju 
Jasia Giołbasy.

Partia W.Szeliga – J.Giołbas jak na pięciolatka toczyła się w miarę 
tego co Jasiu się nauczył, ale Weronika gra już od kilku lat, więc 
Weronika nie przepuściła takiej okazji: 1.Sxg6+, hxg6 2.Hh4 , Se7 
3.Hxf6+, Kh7 4.Hg7X  
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Z początkiem tego roku MKS „Sokół” Radzionków roz-
począł kolejny rok swojej działalności. Już dwanaście lat 
z rzędu promujemy sportowy tryb życia i propagujemy 
siatkówkę w Radzionkowie. Bez zbytniej zarozumiałości 
można powiedzieć, iż z wielce pozytywnym skutkiem 
oraz z  pożytkiem dla społeczności naszego miasta. 
W  swojej działalności położyliśmy nacisk na jeszcze 
prężniejszą realizację celu statutowego klubu, którym 
jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i  mło-
dzieży na terenie działania klubu oraz wychowywanie 
dzieci i  młodzieży poprzez kulturę i  sport. Zadania te 
realizowaliśmy  tworząc struktury do aktywności spor-
towej mieszkańców oraz ich integracji poprzez uczest-
niczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi 
wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, organizo-
wanie zawodów, imprez o charakterze sportowo-rekre-
acyjnym, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz 
sprawowanie opieki wychowawczej nad członkami klu-
bu. Działania te w decydującym stopniu przyczyniły się 
do popularyzacji siatkówki i  upowszechnianiu sportu 
w naszym mieście. 
Nasze działania zostały docenione przez Radę Miasta 
Radzionkowa, która w  swojej Uchwale nr VII/57/2011 
uznała siatkówkę, obok piłki nożnej, za dyscyplinę spor-
tową o  szczególnym znaczeniu dla naszego miasta. 
W  ubiegłym roku prowadziliśmy szkolenia i  treningi 
w czterech grupach wiekowych: grupa naborowa (11-13 
lat), kadetki (14-15 lat), juniorki (16-18 lat) oraz seniorki. Za-
jęcia w każdej z grup odbywały się trzy razy w tygodniu. 
Łącznie trenowało w  naszym klubie 81 zawodniczek. 
Zdecydowana większość z nich, bo ponad 80%, miesz-
ka w naszym mieście. Z dumą pragniemy podkreślić, iż 
praca z młodzieżą przynosi wymierne efekty. W chwili 
obecnej trzon 17-osobowej kadry naszego pierwszego 
zespołu stanowią wychowanki, których jest tam aż 11. 
Zespoły juniorek i kadetek brały udział w rozgrywkach 
mistrzowskich, w swoich kategoriach wiekowych, orga-
nizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej, nato-
miast seniorki występowały w III lidze.
W  tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować 
Władzom Miasta za okazaną pomoc i zrozumienie dla 
naszej pracy w klubie. Mamy nadzieję, iż w dalszym cią-
gu możemy liczyć na współpracę i życzliwość władz sa-
morządowych Radzionkowa oraz jego mieszkańców.  

Zarząd MKS „Sokół” Radzionków

Podsumowanie sezonu

MKS „Sokół” RadzionkówMistrz Świata otwiera Ciderszach
Ciderszach 2011, to turniej z  możliwością zdobycia kategorii szachowych. 
W dniach 27–30 grudnia rozegrany został w radzionkowskiej Hali Sportowej.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał wraz z  dyrektorem MOSIR-u  Marianem 
Prodlikiem i  Sekretarzem Miasta Rudolfem Sobczykiem, Mistrz Świata Juniorów 
do lat 20, arcymistrz Dariusz Świerc. Wypowiadając słowa: „runda pierwsza – czas 
start”, Darek dał znak do rozpoczęcia rywalizacji na 17 szachownicach. Ze zgłoszo-
nych 48 zawodników na „chessarbiterze” do gry ostatecznie przystąpiło 35 osób, 
w tym aż 29 zawodników z rankingiem eLO.

Wśród klasowych zawodników na turnieju w Radzionkowie zagrał po raz pierwszy 
mistrz międzynarodowy Sergei Khamitskiy z Mińska. Organizatorów ucieszył rów-
nież udział młodzieży, szczególnie z Mikołowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, Chorzo-
wa, Gliwic, oraz zawodników z Jeleniej Góry reprezentujących znany w Polsce klub 
Polonia Wrocław.
Na dystansie 9 rund z czasem gry 90 minut dla każdego zawodnika rywalizacja była 
niezwykle wyrównana, ale faworyt – mistrz z Mińska prowadził od startu do mety. 
Choć jak stwierdził najtrudniejszym rywalem był Bronisław Richter, który jako je-
dyny wygrał ze zwycięzcą. Po 5 rundach prowadził Henryk Banasik z 4½ pkt przed 
koalicją Khamitskiy, Łęczycki i Widera po 4 pkt. Kolejne miejsca zajmowali: Marian 
Banasik, Bronisław Richter, Adam Kasperlik, Andrzej Musialski i Kazimierz Tchórzew-
ski (3½ pkt). Ostatecznie stabilna i pewna gra zawodnika z Białorusi pozwoliła mu 
zdobyć cenne zwycięstwo w całym turnieju. I to on odebrał zwycięski puchar i na-
grodę pieniężną w wysokości 700 zł. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Henryk 
Banasik (6½ pkt), Paweł Łęczycki, Marian Banasik, Michalina Botor (6 pkt), a szóste 
nagrodzone miejsce przypadło znanemu zawodnikowi z  gry korespondencyjnej 
Janowi Widerze (5½ pkt). Szczegółowe wyniki z turnieju można znaleźć na stronie: 
chessarbiter.com.
Zawody sędziował Łukasz Brożek, a zawodnicy jak na rycerzy szachownic wykazali 
wyjątkowe zdyscyplinowanie. Przypomnijmy, że Ciderszach jest nowym turniejem 
wśród szachowych aren i mamy nadzieję , że w przyszłym roku również zgromadzi 
adeptów królewskiej gry.  

Rudolf Sobczyk



16 KURIeR RADZIONKOWSKI  >>  STYCZeŃ–LUTY 2012

Przygotowanie do rundy wiosennej
Klub Sportowy Ruch Radzionków 

Testy wytrzymałościowe, treningi, 
zmiany personalne, testowanie i po-
szukiwanie nowych graczy – tak jak 
w większości klubów, tak i w Radzion-
kowie wygląda przygotowanie do 
rundy rewanżowej.
Na pierwszym trenin-
gu, podopieczni Artura 
Skowronka spotkali się 
dziesiątego dnia stycz-
nia w  radzionkowskiej 
hali sportowej, gdzie pod 
wodzą drugiego trenera, 
Grzegorza Mokrego od-
były się testy motoryczne. 
Kibice, którzy zdecydo-
wali się obejrzeć pierwszy 
w  nowym roku trening 
Ruchu zobaczyli zgoła 
odmienną, w  porówna-
niu do tej zeszłorocznej 
drużynę. W  szeregach 
Cidrów zabrakło bowiem 
nie tylko braci Mateusza 
i  Michała Maków, którzy 
przenieśli się do Bełchato-
wa, ale również ściągnię-
tych z  wypożyczenia do 
Zabrza Damiana Micha-
lika i  Bartosza Kopacza, 
oraz trenującego z  Wartą 
Poznań Piotra Giela. W za-
jęciach nie wziął również 
udziału Marcin Suchański, 
któremu z  końcem roku 
wygasł kontrakt z klubem. 
W  miejsce zawodników, 
którzy opuścili klub poja-
wiła się liczna grupa testo-
wanych, a wśród nich takie 
nazwiska jak: Dawid Jarka, 
Marcin Dziewulski czy Ma-
riusz Muszalik. Pierwszego 
z nich nie chcieli w swoim 
zespole kibice Ruchu, a ich 
opinie wkrótce podzielił 
również trener Skowronek.
Tego samego dnia okazało 
się, że zmienia się nie tyl-
ko skład pierwszoligowej 
drużyny, ale i  jej zarząd. 
Najszerszym echem odbi-
ło się dołączenie do ludzi 
zarządzających klubem 
byłego prezesa Górnika 
Zabrze, Łukasza Mazura. 
Drugiego dnia zimowych 
przygotowań drużyna 
Ruchu Radzionków po 
raz pierwszy wybiegła 
na boisko. Na sztucznej 
nawierzchni Stadionu Ślą-
skiego pod okiem trenera 

Skowronka piłkarze wzięli 
udział w  ogólnorozwo-
jowym treningu, który 
zakończyła wewnętrzna 
gierka. W  porównaniu 
z pierwszymi zajęciami na 
hali, zabrakło wśród ćwi-
czących Piotra Łopucha 
i  Marcina Kowalskiego, 
który zmagał się jeszcze 
z  urazem z  poprzedniej 
rundy.
Następne dni to następne 
zmiany personalne. Kon-
trakt z  klubem przedłużył 
Piotr Łopuch, a  z  druży-
ną pożegnał się Mateusz 
Mika. W  Radzionkowie 
narodził się poważny pro-
blem, bo jedynym bram-
karzem okazał się być 
niedoświadczony Piotr 
Adamek.
Kolejne testy wytrzymało-
ściowe i treningi na sztucz-
nej murawie miały pomóc 
trenerowi Skowronkowi 
w  wyłonieniu z  grupy te-
stowanych piłkarzy kan-
dydatów na wzmocnienie 
składu Cidrów. Ważnym 
sprawdzianem miał być 
pierwszy zimowy sparing. 
W  swoim pierwszym me-
czu kontrolnym, rozgrywa-
nym również na bocznym 
boisku Stadionu Śląskiego 
w  Chorzowie, Ruch Ra-
dzionków, którego skład 
złożony był głównie z gra-
czy testowanych, pokonał 
trzecioligową Polonię Łazi-
ska Górne 2:1 po bramkach 
Muszalika i  Marcina Drob-
nego. Obok bramkarzy 
Michała Przybyła i  Pawła 
Szokaluka, oraz Jakuba 
Ochmana, Krzysztofa Da-
nielewicza, Muszalika i Ma-
teusza Września, którzy 
trenowali już z  zespołem 
wcześniej, trenerzy przy-
glądali się także: obrońcy 
Marcinowi Motyce (Pod-
beskidzie Bielsko-Biała Me)
oraz ofensywnym braciom 
bliźniakom Marcinowi (Po-

prad Muszyna) i  Rafałowi 
(Hutnik Kraków) Drobnym.
Wygrana w  sparingowej 
potyczce była jednak koń-
cem testów dla większości 
graczy ubiegających się 
o  angaż w  Radzionkowie. 
Pozytywne wrażenie na 
sztabie szkoleniowym 
zrobili tylko Wrzesień i Da-
nielewicz, oraz mający już 
wyrobioną markę Muszalik 
i  Dziewulski, który w  spa-
ringu nie wziął udziału. 
Kolejny tydzień to znów 
treningi na sztucznej mu-
rawie i  testy siłowe na ka-
towickim AWF-ie. Grupę 
trenujących zawodników 
wzmocnił między innymi 
Krzysztof Gajtkowski, jed-
nak z Ruchem pożegnał się 
Szymon Skrzypczak. Do 
treningów wrócili również 
Dziewulski i  Marcin Krzy-
wicki.
W  głowie trenera Skow-
ronka budowała się wciąż 
nowa wizja zespołu, w dal-
szym ciągu przez trenin-
gi Cidrów przewijali się 
gracze testowani, jednak 
Dziewulski (Polonia By-
tom), Muszalik (Olimpia el-
bląg) i Wrzesień (UKS Ruch 
Chorzów) przekonali do 
siebie już dawno trenera, 
a po sparingu z Polonią Ła-
ziska Górne to samo uczy-
nił też Danielewicz (Zagłę-
bie Lubin Me).
Ruch czekał kolejny spa-

ring, tym razem z drużyną 
Sandecji Nowy Sącz, a  na 
testy do Widzewa Łódź zo-
stał zaproszony Paweł Giel. 
Jeszcze przed planowa-
nym meczem z  ligowym 
rywalem kontrakt z  klu-
bem podpisał Wrzesień. 
Po szybkim i  obfitującym 
w sytuacje strzeleckie me-
czu sparingowym Ruch 
uległ w  Bielsku-Białej ry-
walowi 3:4. W  zespole 
żółto-czarnych pokazało 
się siedmiu testowanych 
i  trzech przymierzanych 
do gry w  Ruchu zawodni-
ków.
Po drugim sparingu zapa-
dły kolejne decyzje. Osta-
tecznie do porozumienia 
z klubem nie doszedł Gajt-
kowski, z testów w Widze-
wie powrócił Paweł Giel, 
a  coraz lepsze wrażenie 
robili gracze właśnie Wi-
dzewa – Sebastian Radzio 
i emil Wrażeń, ponadto do 
grona testowanych dołą-
czył napastnik Górnika, 
Szymon Sobczak.
O  ile sparing z  Sandecją, 
mimo porażki mógł się 
podobać, to kolejne star-
cie towarzyskie, tym ra-
zem z  Flotą Świnoujście 
to porażka 0:2 i  niewiele 
pozytywów dla szkole-
niowców Ruchu. Treningi 
z  klubem przerwał po raz 
kolejny Paweł Giel, który 
został zaproszony na te-

sty przez ekstraklasową 
drużynę z Bełchatowa. Do 
krystalizującej się coraz 
bardziej kadry Ruchu do-
łączył natomiast Marcin 
Biernat – obrońca Cracovii, 
oraz kolejni bramkarze, na 
których w  Radzionkowie 
obserwowaliśmy wciąż 
deficyt. Nowy kontrakt 
z klubem podpisał wycho-
wanek, Marcin Trzcionka.
W  końcu udało się zakon-
traktować dwóch kolej-
nych piłkarzy, a  są nimi 
Seweryn Kiełpin i  Musza-
lik. Poprawa w  ustawieniu 
i poruszaniu się po boisku, 
to obok testowania zawod-
ników przymierzanych do 
gry w  Ruchu, był główny 
cel w sparingowym meczu 
z LZS Leśnica, który zakoń-
czył się rozczarowującym 
remisem 1:1. Biernat, Michał 
Steć (Jagiellonia) i bramka-
rze Krzysztof Baran (Jagiel-
lonia) i  Przemysław Wró-
bel, który chory nie zagrał 
w  tym sparingu, przeko-
nali do siebie trenera lub 
zasłużyli na kolejką szansę, 
po której zapadną decyzje 
o  ich przyszłości w  Ruchu 
Radzionków. 
Przerwa zimowa może 
być okazją do aktywności 
dla kibiców Ruchu, któ-
rzy zostali zaproszeni do 
udziału w konkursie na za-
projektowanie klubowej 
maskotki.  

Zawodnicy rozpoczęli już intensywne treningi przed rundą wiosenną

SPORT W KURiERZE


