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Dokończenie na str. 4

Dokończenie na str. 4

Dokończenie na str. 3

Radzionków ma się czym 
pochwalić. Na Księżej 
Górze powstało blisko 

2,5 km ogólnodostępnych, 
wielofunkcyjnych ścieżek re-
kreacyjnych. A  wszystko to 
w  ramach projektu „Dosto-
sowanie terenu pogórniczego 
Księża Góra dla potrzeb rekre-
acyjno – sportowych miesz-
kańców gminy Radzionków, 
powiatu tarnogórskiego oraz 
miast na prawach powiatu: By-

tom i Piekary Śląskie”.
Uroczyste otwarcie ścieżek od-
było się w niedzielę, 14  listo-
pada. Na Księżą Górę kursował 
tego dnia specjalny autobus. 
Dla wszystkich przygotowa-
no poczęstunek oraz zabawy, 
w których można było wygrać 
gadżety związane z księżogór-
skim parkiem.
Przypomnijmy, że nowe ścież-
ki częściowo przebiegają po 
śladzie istniejących ścieżek 

pieszo – jezdnych, które posia-
dają nawierzchnię asfaltową. 
Pozostałe wykonane zostały 
w  technologii ziemnej. Ko-
rzystać z nich będą mogli nie 
tylko spacerowicze, ale także 
miłośnicy jazdy na rolkach, 
rowerze i  zapaleni wędrowcy, 
uprawiający np. nordic wal-
king, a zimą miłośnicy nart bie-
gowych. Wszystkie ścieżki są 
oświetlone.

Odwiedź Księżą Górę

Po niespełna roku 
prac, przy Szkole 
Podstawowej nr 1 

w  Radzionkowie powstała 
nowoczesna hala sporto-
wa. Jej uroczyste otwarcie 
z  udziałem władz miasta 
odbyło się 10 listopada 
i  zgromadziło wielu fanów 
sportu.
Przypomnijmy, że hala 
funkcjonuje jako odręb-
ny obiekt, można do niej 

Hala jak się patrzy

Z  początkiem listopa-
da pierwsi lokatorzy 
wprowadzili się do 

wyremontowanego kosza-
rowca przy ul. Reymonta. 
Do dyspozycji mieszkań-
ców oddano 22   jedno 
– i  dwupokojowe loka-
le. Wnioski o  przydział 
mieszkania zweryfiko-
wała społeczna komisja 
mieszkaniowa. 
W  ramach przeprowadzo-
nych robót wyburzono 
ściany działowe, wybito 
otwory w  ścianach no-
śnych, uzupełniono stropy.

Kolejne
mieszkania

wchodzić zarówno ze 
szkoły, jak i  z  zewnątrz. 
Wybudowany obiekt ma 
powierzchnię całkowitą 
1   792 m2 (dla porówna-
nia dotychczasowa sala 
w  szkole to tylko 371 m2). 
Na parterze znajdują się 
sanitariaty ogólnodostęp-
ne, sanitariat dla niepeł-
nosprawnych, szatnie, ma-
gazyn sprzętu sportowego 
oraz kotłownia. Na piętrze 

są kolejne szatnie. Ponad-
to na wyższej kondygnacji 
znajduje się pomieszczenie 
dla sędziów, instruktorów, 
mała salka sportowa oraz 
pomieszczenia MOSiRu, 
który jest zarządcą budyn-
ku. Całość obsługuje gale-
ria, z  której można wejść 
do spikerki znajdującej się 
bezpośrednio nad prze-
strzenią sali.
Sala posiada poliuretanową 

podłogę sportową na kon-
strukcji drewnianej. Istnieje 
możliwość jej podziału na 
trzy mniejsze przestrzenie 
za pomocą zawieszonych 
kotar. W sali znajdują się try-
buny na 199  osób. Główną 
arenę boiska stanowią: bo-
isko do gry w  piłkę ręczną 
i halową piłkę nożną oraz do 
koszykówki i siatkówki.
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— Radzionków to dla 
Pana... 
— Radzionków dla mnie 
to Heimat, w całej rozciągło-
ści tego słowa. Radzionków 
dla mnie to wartość sama 
w  sobie. To miasto, w  któ-
rym przez wieki żyli moi 
przodkowie. Miasto, które 
mnie ukształtowało. Miasto, 
dla którego poświęciłem do-
tychczasowe życie zawodo-
we. Miasto, które stawia mi 
dalsze, wielkie wyzwania. To 
wreszcie miasto, w  którym 
żyją ci, których kocham – ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, 
mieszkańcy. Radzionków to 
dla mnie wiara w  ludzi, na-
dzieja na przyszłość i  także 
miłość do ojczyzny.

— Czy Gabriel Tobor za-
wsze dotrzymuje danego 
słowa? 
— O to trzeba zapytać naj-
bliższych i  mieszkańców. 
Wychodzę z założenia, że le-
piej nie obiecywać a zrobić, 
niż obiecać i nie zrobić. Jeśli 
chodzi o sprawy samorządo-
we, to czasem dotrzymanie 
słowa trwa długo, ale jestem 
konsekwentny i  staram się 
zawsze sprawy doprowadzić 
do końca. Dotrzymywanie 
słowa a polityka to podobno 
dwa różne światy. Ja jednak 
nie czuję się politykiem, czu-
ję się raczej menedżerem, 
który stara się sprawnie, 
przejrzyście i  wiarygodnie 
prowadzić sprawy przedsię-

biorstwa, jakim jest miasto 
Radzionków.

— Czy możemy w takim ra-
zie usiąść z wyborczą ulot-
ką i  sprawdzić, jak wywią-
zał się Pan z  wyborczych 
obietnic złożonych z  po-
przedniej kampanii? 
— Taki rachunek sumienia 
robiliśmy, jako Inicjatywa 
Mieszkańców Radzionko-
wa, co roku. I muszę powie-
dzieć, że są obszary jak np.: 
drogi, sieć wodno-kanaliza-
cyjna, baza sportowa, baza 
edukacyjna, zagospodaro-
wanie Księżej Góry, które 
zrealizowaliśmy w 120%. 
Są też obszary, gdzie wiele 
prac zostało przygotowa-
nych i  rozpoczętych. Są też 
obszary, gdzie apetyt był 
większy (biblioteka, miesz-
kalnictwo, zagospodarowa-
nie dworca PKP) i  nie uda-
ło się, z  różnych przyczyn, 
spraw doprowadzić do koń-
ca. Ale zwróćmy uwagę na 
dwa aspekty: po pierwsze 
to tylko cztery lata, a po dru-
gie funkcjonujemy w  czasie 
kryzysu, a raczej dekoniunk-
tury gospodarczej. O  tych 
czynnikach nie można 
zapominać.

— Myśli Pan o  sobie „je-
stem dobrym gospodarzem 
miasta”? 
— Myślę, że jestem dobrym 
gospodarzem. Rzetelność, 
sumienność, szacunek do 
człowieka, etos pracy – taki 
śląski – tego mnie uczono 
w domu rodzinnym, te war-
tości obserwowałem w oto-
czeniu, w  którym wzra-
stałem. Dziś staram się to 
konsekwentnie realizować. 
Co nie znaczy, że jestem 
bezkrytyczny w  stosunku 
do siebie. Mnie pokory uczą 
głównie moje pasje nauko-
we. W  nauce na każdym 
polu, czym więcej się wie, 
tym bardziej zdaje sobie 
człowiek sprawę, że jeszcze 
tak wiele nie wie. Ciągle sta-
ram się być dobrym gospo-

darzem. To jest jakby sedno 
dobrego gospodarowania 
– ciągłe działanie i myślenie 
o gospodarstwie, nie można 
przestać być dobrym gospo-
darzem nawet na chwilę, bo 
to grozi utratą plonów i stra-
tami nie do odrobienia. 

— Trudno uwierzyć, że nie 
było w tej kadencji żadnych 
porażek, potknięć...
— Porażek chyba nie. Na 
pewno chciałbym, abyśmy 
byli już dalej z  adaptacją 
starego dworca PKP, ale to 
niestety sprawa kolei, któ-
ra bardzo długo regulowa-
ła kwestie własnościowe. 
Wiele do zrobienia jest na 
Starym Końcu. Kilka nieza-
leżnych przyczyn sprawiło, 
że dopiero w tym roku roz-
poczęliśmy prace na prawej 
stronie Górki. Przy szkołach 
pozostały jeszcze dwa bo-
iska do odnowienia. Monito-
ring, straż miejska poprawiły 
wiele, ale droga do sukcesu 
w  zakresie bezpieczeństwa 
też jest jeszcze daleka, to na 
pewno jedno z zadań do re-
alizacji na kolejne lata. Mar-
twią mnie też relacje ze śro-
dowiskiem opozycji, za dużo 
niedobrych emocji. Radziń-
czanie na pewno oczekują 
współdziałania, współpracy.

— Dlaczego ubiega się Pan 
o reelekcję? 
— Dobre pytanie. Bo razem 
z  mieszkańcami, wspólnie, 
wiele osiągnęliśmy w tej ka-
dencji. Bo jestem liderem 
środowiska, które ma bar-
dzo wiele do zaproponowa-
nia miastu. Bo mam wizję 
naszego miasta, moim zda-
niem atrakcyjną. Bo mam 
do zaoferowania swoje kom-
petencje, zaangażowanie, 
wiedzę i  doświadczenie. 
Jeśli mieszkańcy uznają, że 
warto mnie obdarzyć zaufa-
niem na kolejne cztery lata, 
będę prowadził Radzionków 
dalej. Czas wyborów, to czas 
obietnic. Ja obiecuję jedno: 
że się nie zmienię.

— Jak Pan uważa, jakie ma-
rzenie może łączyć miesz-
kańców Radzionkowa? 
— Marzenie wspólne dla 
wszystkich mieszkańców? 
Miasto, które spełnia ich 
oczekiwania i  aspiracje. 
Miasto, w którym się dobrze 
żyje. Miasto, w którym moż-
na realizować swoje zainte-
resowania i  pasje. Miasto, 
które daje szanse na rozwój. 
Miasto, w  którym chcie-
libyśmy, żeby mieszkały 
i  rozwijały się nasze dzieci. 
I  społeczeństwo – otwarte, 
zaangażowane, pozytywne, 
konkurencyjne w regionie.

— Czy to również Pańskie 
marzenie? 
— Piękny, zadbany, pełen 
przyjaznej infrastruktury, 
dający możliwości rozwoju 
osobistego i  zawodowego, 
bezpieczny Radzionków, 
również jako znaczący ośro-
dek na Górnym Śląsku, to 
nie jest moje marzenie. To 
jest mój cel, zadanie do re-
alizacji. Jeżeli jednak ma-
rzenia potraktujemy jako 
wizualizację przyszłości, to 
wyobrażam sobie piękny 
tętniący życiem rynek, za-
dbany ogród botaniczny, 
ogrodzony park miejski na 
Księżej Górze, stadion, ba-
sen kryty, osiedla domków 
jednorodzinnych na Gór-
ce i  we wschodniej części 
miasta, obwodnicę, prze-
budowane ulice w centrum, 
piękne rojczańskie planty, 
funkcjonalne targowisko 
z  halą targową, placówkę 
kultury na starym dworcu 
i wiele, wiele zieleni i kwia-
tów w całym mieście. Miasto 
– ogród. Wyobrażam sobie 
to w  szczegółach. I  jestem 
przekonany, że tak właśnie 
kiedyś będzie. Takie obrazy 
kreśli moja wyobraźnia. Ja to 
już widzę.

Rozmawiała:
(lid)

Rozmowa z Gabrielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa

Łączy nas Radzionków,
łączą nas marzenia
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Występ zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” i zapiera-
jący dech w piersiach pokaz Teatru Tańca z Ogniem 
„Mantra” uświetniły 15 października uroczyste otwar-

cie zmodernizowanego placu przy ul. Kużaja w Radzionkowie. 
Mieszkańcy Rojcy zyskali tym samym całkowicie nową prze-
strzeń, w której będą mogli nie tylko spotykać się i wypoczy-
wać, ale także uczestniczyć w wielu wydarzeniach, które będą 
tam organizowane. Plac wyłożono specjalną kostką, postawio-
no też ozdobne ławki, mające formę czarnych sześcianów. Ich 
kolor nie jest przypadkowy – nawiązuje do brył węgla, który 
wydobywano swego czasu w nieistniejącej już kopalni w Roj-
cy. Co więcej, na ławkach umieszczono daty upamiętniające 
najważniejsze wydarzenia z historii miasta. I tak na przykład na 
jednej z nich znajdziemy zapis o 1326 roku, z którego to po-
chodzi pierwszy zapis o Radzionkowie. Odnowiony plac wzbo-
gacony został także o futurystyczną fontannę i plac zabaw dla 
dzieci. Ponadto wykonano nowy parking i drogę dojazdową, 
a cały teren placu oświetlono.

(ŁK)

Plac Kużaja 
zyskał nowy blask

W piątek, 29 października odbyła się ostatnia sesja 
Rady Miasta trzeciej kadencji. Jak zawsze pod ko-
niec roku radni podejmowali uchwały dotyczące 

stawek podatków w gminie, a także zmian w budżecie mia-
sta. Na zakończenie przewodniczący Rady Miasta Bernard 
Skibiński podsumował pracę rady kadencji 2006 – 2010. 
W ciągu czterech lat odbyło się 57 sesji RM, podczas któ-
rych podjęto 490 uchwał. Zorganizowano dwie uroczyste 
sesje: 29 stycznia 2008 roku oraz 15 października 2009 
roku. Radni pracowali w czterech komisjach: rewizyjnej, fi-
nansów i rozwoju miasta, komunalnej oraz kultury, oświaty 
i zdrowia.
Przewodniczący Rady Miasta wraz z burmistrzem Gabrie-
lem Toborem podziękowali radnym za ich czteroletnią pra-
cę, wręczając im pamiątkowe dyplomy. Kwiaty otrzymała 
skarbnik miasta Aleksandra Gryboś oraz pracownice Biura 
Rady Miasta. Specjalne podziękowania skierowano również 
w stronę burmistrza, jego zastępcy oraz przewodniczącego 
RM. Kolejna sesja RM odbędzie się już w nowym składzie 
po wyborach samorządowych.

(ab)

Ostatnia sesja
tej kadencji

Powstało również pięć miejsc 
rekreacyjno – postojowych. 
W  ramach projektu zabudo-
wano 100 ławek i 50 koszy na 
śmieci. Przygotowany został 
również miniskatepark, spe-
cjalny tor do ekstremalnej jaz-
dy na rowerze, a także miejsca 
do gry w szachy i tenisa stoło-
wego. Dla dzieci wybudowa-
no park linowy, a także siłow-
nię z  pełnym wyposażeniem, 
ścieżkę zdrowia oraz ścianki 
wspinaczkowe.
Koszt prac, które zostały 
przeprowadzone przez kon-
sorcjum firm P.U.H. „Do-
max” i  P.P.H.U. „Factor”, to 

1.887.665,95 zł. Środki zosta-
ły pozyskane z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013. Natomiast całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 
2.432.000 zł.
Władze Radzionkowa liczą, 
że Księża Góra stanie się kon-
kurencją dla Wojewódzkiego 
Parku Kultury i  Wypoczynku 
oraz ulubionym miejscem wy-
poczynku dla mieszkańców 
powiatu i okolic.

(ab)

Odwiedź Księżą Górę
Dokończenie ze str. 1

Burmistrz Radzionko-
wa oraz dwóch rad-
ców prawnych z kan-

celarii Adwokatów i Radców 
Prawnych z Krakowa będzie 
reprezentować Radę Miasta 
Radzionków w  postępowa-
niu z wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego RP. Chodzi 
o  wniosek o  stwierdzenie 
niezgodności przepisów 
Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z  dnia 25 czerwca 
2002 roku w  sprawie usta-
lenia granic niektórych gmin 
i  miast. Przedmiotem spra-
wy jest teren położony przy 
ul. Sikorskiego wyłączony 

Nasi pełnomocnicy
z  granic administracyjnych 
Radzionkowa. Obecnie 
wniosek jest w  trakcie ana-
lizy pod kątem formalnym 
na posiedzeniu niejawnym 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Każdy z  pełnomocników 
będzie mógł samodziel-
nie dokonywać czynności 
procesowych przed Try-
bunałem Konstytucyjnym 
w  imieniu Rady Miasta Ra-
dzionków oraz udzielać dal-
szych pełnomocnictw pro-
cesowych adwokatom lub 
radcom prawnym.

(ab)
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Sokół Rojca jest kolejnym klubem sportowym, z którym 
radzionkowski Urząd Miasta podpisał umowę na promo-
cję gminy. W sezonie 2010/2011 na koszulkach siatkarek 

umieszczony zostanie napis „Radzionków – miasto moich in-
westycji”. Identyczne logo reklamujące tereny inwestycyjne 
w gminie znajdzie się na plakatach klubowych, kalendarzach 
oraz na stronie internetowej. W hali sportowej podczas me-
czów rozwieszone zostaną trzy banery z tym hasłem. 
Dodatkowo na klubowej stronie w  internecie zamieszczony 
zostanie spot reklamujący tereny inwestycyjne w  Radzion-
kowie. Co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem każdego 
spotkania i w przerwie w  sali odtwarzana będzie podobna 
dźwiękowa reklama. W ramach promocji gminy drużyna siat-
karek rozegra w koszulkach z logiem co najmniej 12 meczów 
w  Radzionkowie i  10 w  całej Polsce. Weźmie także udział 
w 2 imprezach sportowo-kulturalnych organizowanych przez 
magistrat w Radzionkowie. 
Przebieg promocji udokumentowany zostanie w  zebranych 
przez klub filmach, zdjęciach i notatkach prasowych.
— W zamian za promowanie gminy miasto przekaże klubowi 
pieniądze na działalność sportową — mówi Jarosław Wroń-
ski, rzecznik prasowy UM w Radzionkowie.
W sumie Sokół Rojca dzięki umowie otrzyma od miasta w se-
zonie 2010/2011 około 60 tys. zł na utrzymanie klubu. Pierw-
sza transza 20 tys. zł przekazana będzie na klubowe konto 
jeszcze do końca 2010 roku. To druga umowa na promo-
cję gminy podpisana przez magistrat z  klubem sportowym. 
Pierwszym był Ruch Radzionków. 

(BR)

Pieniądze za logo
na koszulkach

Podczas październikowej sesji RM podjęto uchwałę 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści na terenie naszej gminy na rok 2011. Radni zadecy-

dowali, że pozostaną one na poziomie z roku 2010.
Przypominamy, jak w najważniejszych kwestiach przedsta-
wiają się podatki od nieruchomości:
• Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej – 0,73 zł rocznie za m2

• Od pozostałych – 0,29 zł rocznie za m2

• Od zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako drogi oznaczone symbolem „dr” wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego – 0,01 zł rocznie za m2

• Od budynków mieszkalnych – 0,61 zł za m2

• Od budynków związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej – 18,82 zł za m2

• Od budynków przeznaczonych na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
– 4,15 zł za m2

• Za garaże – 6,74 zł za m2

• Od pomieszczeń zajętych na potrzeby własne (bytowe) 
osób fizycznych – 4,26 zł za m2

• Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie działalności pożytku publicznego – 6,74 zł za m2

• Od budowli – 2%.
(ab)

Podatek od nieruchomości 
po staremu

W przyszłym roku stawki podatku od środków trans-
portowych na terenie naszej gminy pozostaną ta-
kie same jak w tym roku. Tak zadecydowali radni 

podczas ostatniej sesji RM. Przypomnimy, że Rada Miasta 
określa wysokość stawek podatku od środków transporto-
wych na podstawie ustawy o  podatkach i  opłatach lokal-
nych, jednak muszą one być zawarte w przedziale stawek 
maksymalnych i  minimalnych. Stawki te zostały zawarte 
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. 
w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lo-
kalnych w 2011 r. oraz w Obwieszczeniu Ministra Finansów 
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.
Mimo nieznacznego podwyższenia stawek maksymalnych 
przez Ministra Finansów oraz trudnej sytuacji finansowej 
wynikającej z kryzysu gospodarczego, Rada Miasta postano-
wiła pozostawić stawki podatku od środków transportowych 
na poziomie 2010 roku.
Pełna treść uchwały znajduje się w  Biuletynie Informacji 
Publicznej.

(ab)

Za transport

Wykonano także nowe ściany 
działowe, aranżujące poszcze-
gólne pomieszczenia miesz-
kalne, w  tym węzły sanitarne 
i  kuchenne. Dokonano tak-

Obiekt ponadto posiada trzy bo-
iska treningowe do gry w koszy-
kówkę i trzy boiska treningowe 
do gry w siatkówkę. Wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych zaplecza 
technicznego umieszczone zo-
stały mozaiki, które gmina pozy-
skała z rozebranej części Stadio-
nu Śląskiego w Chorzowie.
Koszt budowy sali wyniósł bli-
sko 4,7 miliona złotych. Na jej 
realizację miasto otrzymało 
dofinansowanie w  wysokości 
1,312 mln zł w  ramach Progra-
mu Rozwoju Wojewódzkiej 
Bazy Sportowej ze środków 

Skarbu Państwa i środków Mar-
szałka Województwa Śląskiego. 
Otwarcie hali, które zbiegło się 
ze świętem Odzyskania Nie-
podległości było okazją do ro-
zegrania pierwszych zawodów 
sportowych na nowym obiekcie. 
Dzieci i młodzież z radzionkow-
skich szkół wzięła udział w  tur-
nieju piłki nożnej, koszykówki 
i  siatkówki. Relację z  I  Turnieju 
Niepodległości przedstawimy 
w  kolejnym numerze „Kuriera 
Radzionkowskiego”.

(ab)

Hala jak się patrzy
Dokończenie ze str. 1

że wymiany stolarki okiennej 
i  drzwiowej. W  koszarowcu 
wymieniona została również 
instalacja wodna, kanalizacyjna 
i  elektryczna. Budynek został 
też ocieplony. Inwestycja kosz-
towała gminę 1,850 mln zł.

Kolejne mieszkania
Dokończenie ze str. 1
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W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi na ad-
res Urzędu Miasta oraz Kuriera Radzionkowskiego, 
burmistrz miasta Radzionków wysłał zapytanie do 

starosty tarnogórskiego dotyczące sposobu prowadzenia robót 
nawierzchniowych związanych z  wykonaniem nakładki bitu-
micznej na jezdni przy ul. Szymały.
Wątpliwości mieszkańców budzi nie sam, długo oczekiwany, 
remont ulicy, lecz zastosowana technologia (która nie gwaran-
tuje trwałości wykonanej nawierzchni) i  organizacja samych 
prac. Mieszkańcy Radzionkowa nie zostali powiadomieni 
o  zamiarze prowadzenia robót, a  ponadto realizowane one 
były dniu, w  którym czynne jest Targowisko Miejskie, kiedy 
to występuje wzmożony ruch samochodowy i pieszy w  tym 
rejonie. Ponadto miejsce prowadzonych robót oznakowane 
było w sposób mało czytelny i jednoznaczny, co powodowało 
znaczne utrudnienie ruchu i wpływało negatywnie na bezpie-
czeństwo jego uczestników.
Zdziwienie budzi również brak poinformowania o terminie ro-
bót Urzędu Miasta, wbrew wcześniej składanym deklaracjom, 
że wszelkie roboty wykonywane w obrębie dróg powiatowych 
położonych na terenie gmin będą konsultowane z jednostkami 
samorządowymi gmin, na których są usytuowane i koordyno-
wane z zadaniami planowanymi bądź realizowanymi przez te 
gminy.

W sprawie remontu ulicy Szymały
uwag kilka…

Gabinet okulistyczny w Prywatnej Poradni Wielospecja-
listycznej Medici w Radzionkowie wyposażony został 
w  koherentny tomograf okulistyczny wyprodukowany 

w 2010 roku w USA.
Najnowszym aparatem wykonuje się badania bez potrzeby 
rozszerzania źrenicy. Urządzenie obrazuje siatkówkę, rogów-
kę i przedni odcinek oka oraz kąt przesącza. Dokonuje także 
analizy siatkówki i parametrów tarczy nerwu wzrokowego wraz 
z  jego pomiarem. Automatycznie wykonuje pomiar grubości 
rogówki.
— Istnieje możliwość diagnostyki jaskry i schorzeń siatkówki (cu-
krzycy, zmian zwyrodnieniowych) — mówi dr nauk medycz-
nych Joanna Cichoń, specjalista chorób oczu.
Najnowsze urządzenie pozwala wykonać jednocześnie bada-
nia kilku parametrów oka, co było niemożliwe kilka lat temu. 
— Poradnia Medici serdecznie zaprasza pacjentów do wykony-
wania diagnostyki okulistycznej na bazie koherentnego tomogra-
fu okulistycznego. Badania wykonywane są w krótkim terminie, 
z dnia na dzień — dodaje Joanna Cichoń.

(BR) 

Okuliści badają wzrok
najnowszym tomografem

Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęły 
się w Radzionkowie 11 listopada o godz. 9.00 rano 
w kościele św.  Wojciecha, gdzie odprawiona została 

msza św. w intencji Ojczyzny, zamówiona przez członków 
radzionkowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Po nabożeństwie uczestnicy wraz 
z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na Plac Leto-
chów i złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich. 
Orkiestra dęta odegrała hymn państwowy. Krótkiego prze-
mówienia wygłoszonego przez burmistrza Radzionkowa Ga-
briela Tobora wysłuchali przedstawiciele władz lokalnych, 
organizacji pozarządowych, służb mundurowych i młodzież 
szkolna.

(BR)

Święto Niepodległości

Co roku jesienią w  naszym mie-
ście odbywa się szereg imprez, 
które pozwalają mieszkańcom 

Radzionkowa aktywnie spędzić wolny 
czas. Okazją do ich zorganizowania są 
Konfrontacje Kulturalno-Sportowe „Ci-
drowska Jesień”. Nie inaczej jest i w tym 
roku. Za nami już pokaz filmu „Brzdąc” 
z  niezapomnianą kreacją Charlesa 
Chaplina (14 listopada CK „Karolinka”) 
i Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Męż-
czyzn. Przed nami jednak jeszcze moc 
atrakcji. 
Dzieci, młodzież i  dorosłych (do 
30.  roku życia), którzy mogą pochwalić 
się niebanalnymi talentami zachęcamy 
do ich ujawnienia 17 listopada. Tego 
dnia w  „Karolince” odbędzie się kon-
kursowa „Talentiada”. Będzie można 
nie tylko zaprezentować przed szeroką 

publicznością swoje zdolności i  umie-
jętności, ale i  zdobyć cenne nagrody. 
Na finał tegorocznej Cidrowskiej Jesieni 
zapraszamy 27 listopada. Na scenie CK 
„Karolinka” wystąpi zespół Cree. Gru-
pa została założona w 1993 roku w Ty-
chach przez Sebastiana Riedla i Sylwe-
stra Kramka. Oprócz nich w  zespole 
grają także Lucjan Gryszka, Adam Lo-
mania i  Tomasz Kwiatkowski. Cree 
ma na swoim koncie kilka krążków. Ich 
ostatnia płyta, zatytułowana „15”, to 
zapis jubileuszowego koncertu, który 
z okazji 15-lecia istnienia grupy w 2009 
roku odbył się w Teatrze Śląskim w Ka-
towicach. Muzykę zespołu można scha-
rakteryzować jako połączenie rocka 
z elementami bluesa.
Przypomnijmy, że główną ideą Cidrow-
skiej Jesieni jest pokazanie młodzieży, 

ale także i dorosłym, że dobra zabawa 
jest możliwa bez wspomagania się nie-
bezpiecznymi używkami. Przygotowa-
ne imprezy mają zachęcić też młodych 
ludzi do większego zaangażowania 
się w życie kulturalne i  sportowe mia-
sta. Organizatorami tegorocznej edycji 
imprezy są: Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Cen-
trum Kultury „Karolinka”, Ruch Światło 
– Życie, Miejski Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w Radzionkowie oraz Młodzie-
żowa Rada Miasta. 
Szczegółowe informacje na temat pla-
nowych wydarzeń można znaleźć na 
stronach: www.radzionkow.pl i  www.
karolinka.art.pl.

(ŁK)

I znów mamy Cidrowską Jesień

Mieszkańcy Radzionkowa za swojego czworonożnego 
pupila zapłacą w przyszłym roku tyle samo, co w tym 
roku czyli 40 zł. Przypomnijmy, że trzy lata temu został 

zniesiony obowiązkowy podatek od posiadania psów, a w jego 
miejsce pojawiła się nieobowiązkowa dla gmin opłata. W Ra-
dzionkowie, podobnie jak w  większości gmin, wprowadzono 
opłatę, lecz w zdecydowanie niższej od maksymalnej stawce, 
która może wynosić nawet 110,66 zł rocznie od jednego psa. Za 
czworonoga należy zapłacić bez wezwania do 31 marca w kasie 
UM lub wpłacić pieniądze na konto urzędu, a na terenie spół-
dzielni mieszkaniowej pobór opłat odbywa się w drodze inkasa 
przez administrację spółdzielni.

(ab)

Opłata za psa bez zmian
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WYDAWNICTWO KA

Pierwsze spotkanie 
odbyło się 8 listopa-
da w  Zespole Szkół 

Podstawowo–Gimnazjal-
nych w Rojcy.
Wiceburmistrz Krzysztof 
Kula w  prezentacji mul-
timedialnej przedstawił 
najważniejsze osiągnię-
cia mijającej czterolet-
niej kadencji. Zaczął od 
przypomnienia, że mia-
sto uzyskało na inwesty-
cje i  inne działania ponad 
12  mln zł dotacji unijnych 
i państwowych.
— To jest 25% rocznego 
budżetu naszego miasta – 
mówił Krzysztof Kula.
Wiceburmistrz przekony-
wał, że dzięki pieniądzom 
pozyskanym z  zewnątrz 
oraz wydanym z  budżetu 
miasta, przeprowadzono 
za 4 mln zł rewitalizację 
parku na Księżej Górze, 
gdzie wyremontowano ba-
sen, ścieżki, zbudowano 
mostek oraz stoliki z  sza-
chownicami. Budowa no-
wej hali sportowej, któ-
ra kosztowała ponad 4,5 
mln zł, także możliwa 
była dzięki ok. 1,3 mln 
zł dotacji. Władze mia-
sta szczególnie dumne są 

z  termomodernizacji szkół 
wykonywanej w  ramach 
partnerstwa publiczno-
prywatnego. Burmistrz 
Gabriel Tobor wspomniał 
także o nowym skateparku 
w Rojcy, którego budowa 
była pomysłem młodzieży, 
nowych boiskach, placach 
zabaw, budynkach socjal-
nych, placu przy ul. Kuża-
ja, odnowionym placu Le-
tochów oraz cyklicznych 
imprezach kulturalnych. 
Nie zapomniał wymie-
nić, że wyremontowano 
w mieście 7 km ulic, wybu-
dowano 11  km kanalizacji 
i 10,5  km wodociągów. 
Do sukcesów zaliczył też 
akcję wymiany pieców 
na ekologiczne, założenie 
ogrodu botanicznego oraz 
pismo do Trybunału Kon-
stytucyjnego o  oddanie 
terenów zabranych mia-
stu pod budowę bytom-
skiej oczyszczalni ścieków. 
Szczególne zaintereso-
wanie i  radość mieszkań-
ców wywołała informacja 
o  kupnie w  Czechach 30 
zajęcy, które zamieszkają 
w  parku na Księżej Gó-
rze, gdzie już osiedlono 
50  bażantów.

Pozytywnie oceniony zo-
stał przez wiceburmistrza 
uliczny monitoring, który 
wzmocnił bezpieczeń-
stwo w  mieście, podob-
nie jak utworzenie Straży 
Miejskiej.
— Dzięki kamerom poli-
cjanci złapali już przestęp-
cę poszukiwanego listem 
gończym — przekonywał 
Krzysztof Kula.
Przedstawił również plany 
remontów dróg, wodocią-
gów i  kanalizacji, budo-
wy 60 mieszkań i nowego 
stadionu oraz rozwijania 
terenów rekreacyjnych na 
plantach i Księżej Górze.
Mieszkańcy Rojcy zadali 
pytania dotyczące ulicz-
nych barierek, zatkanych 
kratek ściekowych, braku 
latarń i  dziur w  chodni-
kach. Lokatorzy budynków 
przy ul. Kużaja upominali 
się o  remonty mieszkań 
oraz narzekali na zanie-
czyszczanie klatek schodo-
wych. Gabriel Tobor obie-
cał remonty oraz budowę 
mieszkań socjalnych.
Na kolejne spotkanie 
z  władzami miasta, któ-
re odbyło się 9 listopada 
w Galerii Mozaika w Cen-

Burmistrz podsumował cztery lata

Dwa razy mieszkańcy Radzionkowa spotkali się z burmistrzem Gabrielem Toborem, któremu towarzyszył wiceburmistrz 
Krzysztof Kula

trum Kultury „Karolinka” 
w  Radzionkowie, przyszło 
ponad 70 mieszkańców. 
Prawie połowa z nich to ki-
bice „Ruchu” Radzionków. 
I  to głównie oni zabierali 
głos po prezentacji multi-
medialnej Krzysztofa Kuli. 
Domagali się od magistratu 
jeszcze większej pomocy 
finansowej dla pierwszoli-
gowego klubu piłkarskiego 
i  budowy dachu nad 300 
siedzeniami na stadionie.
Burmistrz przypomniał 
o  przekazaniu klubowi 
przez miasto 300 tys. zł  na 
promocję. Poinformował 
o  planach przekształcenia 
klubu w  spółkę akcyjną. 
Wiele dyskutowano o  bu-
dowie nowego stadionu. 
Z  kolei inni mieszkań-
cy dopytywali o  remont 
przedszkola i  założenie 
żłobka. Padły pochwały za 
wybudowanie nowej hali 
sportowej.
Mimo gorącej dyskusji ki-
bice i mieszkańcy podzię-
kowali na zakończenie 
spotkania burmistrzowi 
i  jego zastępcy za to, co 
zrobili dla miasta w  ciągu 
minionych czterech lat.

(BR)
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Koszulki, oryginalną biżuterię, obrazy i ozdobne talerze 
wykonane ręcznie przez uczniów radzionkowskiego 
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, można 

było nabyć podczas specjalnej akcji charytatywnej. 5 listopa-
da w CK „Karolinka” zbierano pieniądze na leczenie trzylet-
niej Zuzi, która z powodu licznych schorzeń, ma m.in. proble-
my z poruszaniem się. By dziewczynka mogła powrócić do 
zdrowia potrzebna jest długa i regularna rehabilitacja, na którą 
potrzebne są duże środki finansowe. 
Z  pomysłem zorganizowania akcji wyszła Magdalena Doli-
bóg, która w konkursie  „KORBA – zakręć Śląskiem” zgłosiła 
ten jakże szczytny pomysł. Warto wiedzieć, że konkurs miał 
zaktywizować młodzież do opracowania i zrealizowania wła-
snych przedsięwzięć artystycznych dla młodych mieszkańców 
regionu. I  jak się okazało po odbytej akcji w Radzionkowie, 
pomysł Magdy był strzałem w dziesiątkę. Dodajmy, że w trak-
cie imprezy, można było wylicytować także wyjątkowy tort, 
przekazany na aukcję przez Tadeusza Bączkowicza. Trafił on 
w  ręce naszego burmistrza Gabriela Tobora, który przebił 
wszystkie inne oferty. Pieniądze zbierano także podczas so-
botniej imprezy hodowców gołębi. Łącznie uzbierano blisko 
2300 złotych. Młodzieżową akcję charytatywną uświetnił wy-
stęp kabaretu „Pod obojczykiem”, formacji tanecznej „Fess” 
i młodych wokalistek.

Młodzieżowa akcja
dla chorej Zuzi

W sobotę 6 listopada odbyło się w naszym mieście 
podsumowanie Śląskich Lotów Dalekodystanso-
wych. Spotkanie hodowców z całego regionu roz-

poczęła Msza Święta w kościele pw. św. Wojciecha, a na-
stępnie wszyscy uczestnicy wraz z  licznie zgromadzonymi 
pocztami sztandarowymi udali się do Centrum Kultury „Ka-
rolinka”. Imprezę prowadzili Piotr Głuch i Krzysztof Pilarski 
z radzionkowskiego oddziału PZHGP. Wśród 25 nagrodzo-
nych hodowców warto wspomnieć o hodowcach, których 
gołębie zajęły trzy pierwsze miejsca w locie z Furstenwalde. 
Byli to: I miejsce: Krzysztof i Grzegorz Mielczarek (Oddział 
Kłobuck), II miejsce: Kamil i Bolesław Kaiser (Oddział Przy-
szowice), III miejsce: Bartłomiej Zymliński (Oddział Kło-
buck). Po części oficjalnej na deskach „Karolinki” pojawili 
się twórcy kabaretowi, zespoły taneczne i  wokaliści zwią-
zani zarówno z  „Karolinką” jak i Gimnazjum im. Ojca Lu-
dwika Wrodarczyka. W trakcie spotkania burmistrz miasta 
Gabriel Tobor wyraził wdzięczność organizatorom za trud 
włożony w przygotowanie lotu z Furstenwalde oraz za pro-
mocję naszego miasta wśród środowiska hodowców gołębi 
pocztowych.
— Dziś serce wszystkich śląskich gołębi bije w Radzionkowie 
— dodał.

Stolica hodowców
gołębi pocztowych

Jak co roku, również i  tym razem 4 grudnia serdecznie 
zapraszamy na obchody Dnia Górnika. 
Program obchodów:

godz. 9.00 – Msza Święta w  kościele pw. św. Wojciecha 
w Radzionkowie;
godz. 10.15 – składanie wiązanek kwiatów w  kaplicy św. 
Barbary na terenie miniskansenu w Rojcy;
godz. 10.30 – biesiada barbórkowa w Restauracji Figaro.
Darmowe wejściówki do odbioru od 17 listopada w Refera-
cie Promocji, Kultury i Sportu UM Radzionków, pokój nr 13, 
II piętro.

UWAGA!
W związku z remontem muru oporowego w re-
jonie cmentarza przy ul. Orzechowskiej zostanie 
wyłączony z ruchu odcinek ul. Orzechowskiej 
od bramy cmentarnej do kładki. Zamknięcie 
tego odcinka drogi nastąpi od 15 listopada br. 
do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Barbórka tuż, tuż… 

Miejska Biblioteka Publiczna w  Radzionkowie, 
dzięki udziałowi w  Programie Rozwoju Bi-
bliotek wzbogaciła się o  nowy sprzęt multi-
medialny. Radzionkowska Placówka otrzyma-

ła sprzęt za ok. 13 tys. zł. Są to m.in. dwa nowe zestawy 
komputerowe z  najnowszym oprogramowaniem, laptop, 
rzutnik z ekranem, kserokopiarka, faks, drukarki oraz dwa 
aparaty cyfrowe. 
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsię-
wzięcie, które ma na celu wspieranie rozwoju bibliotek 
publicznych m.in. w małych miasteczkach. Program pro-
wadzi polska organizacja – Fundacja Rozwoju Informacyj-
nego, której budżet zasiliła Fundacja Billa i Melindy Gates. 
Projekt ma za zadanie przekształcenie bibliotek w małe 
centra kulturalne i  naukowe. Dzięki takiemu zabiegowi 
mieszkańcy mają mieć szansę pełniejszego uczestnictwa 
w  życiu społecznym i  gospodarczym. Dodatkowo w  ra-
mach programu odbyły się szkolenia dla bibliotekarzy, 
które były wsparciem dla rozwoju zawodowego pracow-
ników. Bibliotekarze dostają także granty na realizację 
konkretnych projektów w placówce.
— Jestem bardzo zadowolona z tego, że przystąpiliśmy do 
tego programu. Ten sprzęt to oczywiście ogromne wspar-
cie dla nas. Wcześniej mieliśmy trzy zestawy komputerowe 
teraz mamy już pięć z dostępem do internetu i oprogramo-
waniem — mówi Halina Zgoda, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Radzionkowie.
Miejska Biblioteka w  Radzionkowie będzie tworzyć cy-
frowe archiwa lokalne, czyli stronę internetową, gdzie 
będzie można znaleźć informacje o  najciekawszych, hi-
storycznych miejscach miasta. 
Biblioteki, które biorą udział w programie (w powiecie tar-
nogórskim są to jeszcze placówki w Tąpkowicach, Świer-
klańcu i Krupskim Młynie) musiały też wydłużyć czas pra-
cy oraz udostępnić swoje zbiory i sprzęt w soboty.

Biblioteka w Radzionkowie 
wsparta przez Billa Gates’a
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Marcin Daniec, 
gwiazda polskiej 
sceny kabaretowej, 

pojawi się w  Centrum Kul-
tury „Karolinka” z  najnow-
szym programem. Dokład-
nie rzecz ujmując wystąpi 
6 grudnia, początek godz. 
19.00. Jeśli ktoś szuka pomy-
słu na prezent mikołajkowy, 
to podsuwamy rozwiązanie. 
Oprócz udanego wieczo-

ru, gratis dorzucamy zdro-
wie, bo podobno śmiech to 
zdrowie. 
Marcin Daniec anegdotami 
i dowcipami sypie jak z ręka-
wa. Zawsze przy tym pamięta, 
by zachować dystans pomię-
dzy żartami a smutną niekie-
dy rzeczywistością. Marcin 
Daniec patrzy na świat przez 
różowe okulary, bo jak sam 
mówi, tak jest łatwiej. 

W ramach cyklu 
„Czwartkowy seans” 
kino Karolinka zaprasza 
18  listopada 2010 
o godzinie 19.30 na 
projekcję francuskiej 
komedii „Kobieta na 
Marsie, Mężczyzna na 
Wenus”, czyli… coś 
o dwóch światach, 
o kobiecie i o mężczyźnie.
 
Życie po drugiej stronie mał-
żeńskiego łóżka zawsze wy-
daje się przyjemniejsze i  ła-
twiejsze - tak myśli większość 
z nas, w tym również Ariane 
(Marceau) i  Hugo (Boon). 
Aby rozwiązać niekończą-

Daniec na Mikołaja
Jak sam wspomina, od dziec-
ka był żartownisiem.
— Przygotowywałem wystę-
py w przedszkolu, domu kul-
tury, no i rzecz jasna w domu 
— mówi Daniec. -  Pierwszy-
mi widzami były moje ciocie. 
To były zawodowe premiery, 
do których przygotowywa-
łem się sumiennie, pisałem 
scenariusze, robiłem deko-
racje. W  szkole parodiowa-

łem rzecz jasna nauczycieli. 
Starałem się pokazywać ich 
wady, ale starałem się robić 
to z  rozsądkiem, żeby zbyt-
nio się nie narażać. Czułem, 
że idzie mi to coraz lepiej, 
że bawię publiczność. Potra-
fiłem naśladować głosy na-
uczycieli i, jako nauczyciel od 
historii, dwa razy zwolniłem 
siebie przez telefon z  rosyj-
skiego — wspomina artysta. 
Spośród wielu, najbardziej 
znane są jego cztery estra-
dowe wcielenia:
– Pan Ignacy – w płaszczyku 
z  darów, okularach z  ubez-
pieczalni, sympatyczny, 
zagubiony szary obywatel 
z własną filozofią życiową.
– Waldemar K. – rokujący 
nadzieję na resocjalizację 
cwaniaczek po „ośrodku 
rehabilitacji”.
– Marcinek – duże dziecko.
– Góral – z charakterystycz-
ną swadą, z  lekką nutą re-
fleksji punktujący rzeczywi-
stość gazda.
Od marca 2010 Marcin 
Daniec prowadzi program 
Hit Dekady emitowany 
w TVP  2.

Bilety w  cenie 40 zł par-
ter/30 zł balkon do nabycia 
w  Impresariacie Centrum 
Kultury „Karolinka”.

cy się konflikt o  to, kto ma 
w życiu „lepiej”, postanawia-
ją wymienić się na jakiś czas 
życiowymi rolami. Prawnik 
pomaga im zamienić się 
pracą, kontami bankowymi 
i samochodami… Czy Hugo, 
który wcześniej zarządzał fir-
mą budowlaną, odnajdzie się 
w  roli sprzedawcy damskiej 
biżuterii, mając jednocześnie 
na głowie sprzątanie, pranie, 
gotowanie i  wychowanie 
dzieci? Czy Ariane, która do 
tej pory była „seksowną żon-
ką szefa”, zdobędzie posłuch 
wśród męskiej załogi? I  kto 
tak naprawdę jest z  Marsa, 
a kto z Wenus?

Kino „Karolinka” zaprasza 
4 grudnia o 18.00 na 
projekcję najnowszej 
produkcji Filipa Bajona, 
czyli ekranizację „Ślubów 
panieńskich”. 

Albin i  Gustaw to nie-
grzeczni faceci, którzy 
próbują za wszelką cenę 
uwieść spiskujące prze-
ciw mężczyznom panny: 
Anielę i  Klarę. Jednak tym 
razem poszukiwacze moc-
nych miłosnych wrażeń 
i  słabych kobiecych punk-
tów trafiają na ekstremal-
nie trudne przeciwniczki. 
Piękne dziewczyny zrobią 
wszystko, żeby pokrzy-

żować plany nałogowych 
podrywaczy i  spektakular-
nie utrzeć im nosa. Wybu-
cha wielka wojna męsko-
damska, w  której intryga 
goni intrygę, seryjnie łama-
ne są serca, a każdy chwyt 
jest dozwolony. Czy roz-
ważny, choć romantyczny 
twardziel Radost  zatrzyma 
lawinę zabawnych nieporo-
zumień i doprowadzi aferę 
do szczęśliwego końca?

Bilety w  cenie 10 zł do 
nabycia w  Impresariacie 
oraz na godzinę przed se-
ansami w kasie. 

KINO KAROLINKA
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Grupa MoCarta 
określana mia-
nem „kabareto-
wego boysbandu 

smyczkowego” to wybitnie 
zdolni muzycy z  ogrom-
nym poczuciem humoru. 
W marcu 2010 Grupa Mo-
Carta obchodziła jubileusz 
15-lecia działalności arty-
stycznej, czyli nieuchron-
nie zmierza do pełnoletnio-
ści. A  że rok jubileuszowy 
wciąż trwa, była okazja, 
by złożyć im życzenia oso-
biście… w  „Karolince”. Bo 
właśnie w Centrum Kultury 
wystąpili w  październiku. 
Sala dość szczelnie wypeł-
niona miłośnikami dobrego 
humoru, wybuchała salwa-
mi śmiechu co kilka minut. 
Grupa zaprezentowała 
sporo nowego materiału, 
którego raczej nie można 
zobaczyć w  popularnych 
programach telewizyjnych. 
I całe szczęście. Warto by-
wać na koncertach, bo ich 
atmosfera  jest niepowta-
rzalna. Można na przykład 
trafić na scenę i zaśpiewać 
arię „O  sole mio”. To zna-
czy można próbować. 
Na koniec na czterech 

MoCart ma 15 lat!

absolwentów Akademii 
Muzycznej w  Warszawie 
i Łodzi, czyli Filipa Jaślara, 
Michała Sikorskiego, Paw-
ła Kowaluka i Bolka Błasz-
czyka czekała specjalna 
niespodzianka. Młodzi 
adepci sztuki wiolinistycz-

nej pobierający nauki we-
dług zasad doktora Suzuki 
dali popis swoich umiejęt-
ności. Dzieci w  wieku od 
lat 4 do 8 zagrały… 100 lat. 
Muzycy z  grupy MoCarta 
nie pozostali dłużni i zaczę-
li grać razem z młodzieżą. 

Również publiczność nie 
pozostała obojętna i rozpo-
czął się chóralny śpiew.
Więc na cześć Grupy Mo-
Carta - Niech nam zyje! 
Hura! Niechże Wam się 
chłopcy wiedzie bez kłopo-
tów i bez bied.
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Blisko 100 fotografii wpłynęło na tegoroczną, siódmą już edycję 
konkursu „Radzionków w kadrze zatrzymany”. Komisja w skła-
dzie: Krystian Gryga, Tomasz Kipka, Dariusz Osak, Beata Ce-
remuga i Jarosław Wroński, oceniając nadesłane zdjęcia, miała 
w tym roku niełatwe zadanie, ponieważ większość prac odzna-
czała się dużą pomysłowością i wysoką jakością wykonania.
W kategorii „Nasze Miasto” bezapelacyjnym zwycięzcą został 
Jakub Hajda. Do tego stopnia, że jego fotografie zajęły trzy 
pierwsze miejsca! Jury zdecydowało, że najlepszym zdjęciem 
autora jest „Dworzec kolejowy w Radzionkowie – te-że-we.” (fot. 
powyżej). Pozostałe dwa nagrodzone zdjęcia to „Ściana kościoła 
w Radzionkowie – Na kolana” i „Przejazd kolejowy w Radzion-
kowie – Spóźniony”. Z kolei w kategorii „Reportaż” zwycięzcą 
został Dominik Peh za wykonanie fotografii „Mały Śląsk – Spo-
kojnie” (fot. obok). Autor zdobył też wyróżnienie za reportaż 
„Mały Śląsk”. Drugie miejsce przypadło Karolowi Majewskiemu 

Miasto
w obiektywie aparatu

za reportaż „Zlot Pojazdów Militarnych”, a trzecie Piotrowi Zwa-
ryczowi za zdjęcie reporterskie „Pożar trawy”.
„Dni Radzionkowa”, to trzecia kategoria, w której nasi mieszkań-
cy mogli walczyć o nagrody. W tym roku, niestety pierwszego 
miejsca nie przyznano. Natomiast drugą i trzecią nagrodę zdobył 
Piotr Zwarycz za fotografie „Dni Radzionkowa – Mały Śląsk” (fot. 
u góry) i  „Dni Radzionkowa – Korowód”. Nagrodzone zdjęcia 
zostaną wykorzystane jako materiały promocyjne miasta. 

(ŁK)

Z  okazji 20. rocznicy założenia Ośrodka Szkoleniowo–
Usługowego „Rajd”, Gabriel Tobor, burmistrz Radzionko-
wa, przekazał właścicielowi firmy list z gratulacjami.

Ośrodek Szkoleniowo–Usługowy „Rajd” został założony w Ra-
dzionkowie 15 października 1990 roku przez Ryszarda Walca. 
Założyciel „Rajdu”, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samo-
chodowej w Pile i Politechniki Wrocławskiej, od 1973 roku pra-
cował w jednostce wojskowej w Radzionkowie, gdzie prowadził 
kursy prawa jazdy dla żołnierzy i dla pracowników radzionkow-
skich firm. W latach 1977 – 1992 był egzaminatorem państwo-
wym Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach. Po przejściu na 
emeryturę założył własny ośrodek szkoleniowy. 
W ciągu 20 lat po przeszkoleniu w „Rajdzie” prawa jazdy uzyska-
ło 8 tys. osób. Rocznie na kursy do firmy Ryszarda Walca uczęsz-
cza około 450 osób. W 1994 roku przy ośrodku, który mieści się  
w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 23, otwarto sklep 
motoryzacyjny. Od trzech lat firma „Rajd” prowadzi zgodnie 
z unijnymi wymogami szkolenia okresowe i doskonalące dla kie-
rowców zawodowych prowadzących transport drogowy. Ostat-
nią formą działalności jest salon z telefonami komórkowymi.

(BR)

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnej chwili
dzielili ze mną smutek i żal,
okazali wiele życzliwości,

uczestniczyli we Mszy Św. i pogrzebie
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

moją Matkę

składam serdecznie podziękowania
Gabriela Wawrzyńczok

W ramach III edycji Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008–2011, 29 października Ko-
misja Oceny i Wyboru Projektów dokonała wyboru 

wniosków, które uzyskały pozytywną akceptację. Wśród nich 
jest też i wniosek złożony przez naszą gminę. Tak więc decyzją 
Komisji Radzionków otrzyma dofinansowanie na moderniza-
cję nawierzchni ulicy Orzechowskiej. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie 1.426.500 zł, z czego 713.300 zł zapłaci gmina, 
a 713.200 zł pokryje program.

Gratulacje dla „Rajdu”Będzie dotacja
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Zaczął się kolejny rok akademicki istnienia Radzion-
kowskiej Wszechnicy Edukacyjnej; czyli wykłady, za-
jęcia z informatyki i języka niemieckiego, a w tym roku 

też z aerobiku. Uzupełnieniem zajęć dla naszych emerytów 
i rencistów są wycieczki do różnych ciekawych (turystycznie 
lub historycznie) miejsc. Pomysłodawcami i organizatorami 
wycieczek są nauczyciele naszego Liceum Ogólnokształ-
cącego Józef Tyrol i Marek Minas. Jak dotąd nasi seniorzy 
uczestniczyli w  czterech wycieczkach: do Pawełek, gdzie 
podziwiali kwitnący gaj rododendronów i piekli kiełbaski na 
Brzozie, druga wycieczka dała sposobność obejrzenia kilku 
zabytkowych drewnianych kościółków oraz cmentarza ży-
dowskiego, kolejna zaprowadziła uczestników do Złotego 
Potoku na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, gdzie obok 
mszy św. w zabytkowym kościele, uczestnicy posmakowa-
li pysznego pstrąga, z którego słynie Złoty Potok. Wreszcie 
ostatnia wycieczka – inaugurująca nowy rok akademicki – 
do muzeum Edyty Stein i  do kościoła w  Sadowie, zakoń-
czona ogniskiem w Koszęcinie, gdzie uczestnicy mieli okazję 
wraz z burmistrzem Gabrielem Toborem zjeść pyszny bigos. 
W planie wycieczki do Nysy, oraz dwudniowa w Sudety.

(md)

Wszechnica edukacyjna

Śląsk… mały Śląsk… mini mały Śląsk – mała ojczyzna 
przedszkolaka Ślązaka. Tradycja rodziny gwarowej „od 
pokolenia do pokolenia”, od dziecka poznawana i uzna-

wana w naszej lokalnej społeczności. 
W naszym mieście swe początki ma folklorystyczny zespół ta-
neczno–wokalny „Mały Śląsk”, którego występy znane są ze 
sceny CK „Karolinka” od lat, nie tylko radzionkowskim miesz-
kańcom. Od 2010 roku, a  dokładnie od tegorocznych Dni 
Babci i Dziadka, w Przedszkolu Nr 4 „Bajka” w Rojcy, zaistniał 
z mojej inicjatywy przedszkolny „MINI MAŁY ŚLĄSK” – grupo-
wy zespół wokalno–taneczny, pielęgnujący tradycje rodzimej 
kultury Górnego Śląska. Pierwsze sukcesy poza przedszkolną 
placówką odniósł w maju tego roku, kiedy to dwoje wokalistów 
zespołu: Oliwia Polimarczyk oraz Robert Wyszyński z piosen-
kami śląskimi zdobyli nagrodę główną w I Powiatowym Festi-
walu Piosenki Przedszkolnej „Przedszkolaki – Super Śpiewaki”.
„MINI MAŁY ŚLĄSK”, w  swych zamierzeniach stanowić ma 
„przedpróg” w ujawnianiu talentów muzycznych na drodze do 
radzionkowskiego, naszego „Małego Śląska”. I tak poniekąd się 
staje! Już troje przedszkolaków z   grupy zespołu uczestniczy 
w zajęciach rytmiczno – tanecznych w CK „Karolinka”. Rodzi-
ce dzieci z zespołu rozumieją ten cel istnienia przedszkolnego 
„naboru” i z chęcią współpracują, m.in. w tegorocznym Koro-
wodzie z okazji Dni Radzionkowa, przebierając dzieci w śląskie 
stroje ludowe, stanowiące nieoceniony dobytek  przedszkolny. 
Zbliżająca się „Barbórka w przedszkolu”, do której przygotowu-
je się całe przedszkole, również uświetniona będzie występa-
mi dzieci z zespołu „MINI MAŁY ŚLĄSK”, a zaproszeni goście 
szczególni  tej uroczystości, artyści sceny śląskiej „Bernadeta 
Kowalska i Przyjaciele”, z całą pewnością dadzą dzieciom wzor-
ce w prezentacji rodzimego folkloru i tradycji śląskiego godania. 
Tradycja śląska… tradycja radzionkowska… nasza tradycja nie 
zaniknie, a  będzie kontynuowana, począwszy od przedszkola.

Barbara Buchacz
Nauczyciel Przedszkola nr 4 „Bajka” w Radzionkowie

„Mini Mały Śląsk”
w Przedszkolu nr 4!

Rada Rodziców wraz z Gronem Pedagogicznym przy 
Liceum Ogólnokształcącym w  Radzionkowie mają 
zaszczyt zaprosić nauczycieli, rodziców i  gości na 

bal karnawałowy, który odbędzie się 15 stycznia 2011 roku 
w tutejszym Liceum.
Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie: kawę, ciasto, 
lampkę szampana, zimną płytą oraz ciepłe posiłki. Dobry 
humor i  świetną zabawę zapewni zespół muzyczny. Koszt 
zabawy karnawałowej to 250 zł od pary.
Informacja ta ma na celu zapoznanie się z ilością chętnych. 
Jednocześnie informujemy, iż zgromadzone środki finanso-
we pomogą w  odnowieniu auli szkoły. Biorąc pod uwagę 
szczytny cel oraz możliwość świetnej zabawy, organizatorzy 
gorąco zachęcają do udziału w tej imprezie.

Uprzejmie prosimy o zastanowienie się i  złożenie deklara-
cji udziału w balu do dnia 16 grudnia 2010 r. na zebraniu 
rodziców. 

Z poważaniem
Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne

Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie

Bal w naszym liceum 
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FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajduje się 
widoczna na fotografii tablica pamiątkowa. 

Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: 
kurier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby 
czekają torby z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Zdjęcie zamieszczone w październikowym numerze 
przedstawia Pinokia, a rzeźba znajduje się przy placu 
zabaw na Księżej Górze.
Nagrody otrzymują: Urszula Kałuska i Anna Frej.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagród do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13. 

W dniach 25 – 26 października odbyła się wycieczka 
do Pawełek, w której wzięło udział 35 uczennic 
radzionkowskiego liceum wraz z trzema opiekuna-

mi: mgr E. Klimkowicz, mgr M. Minasem oraz mgr R. Ho-
lewą. W drodze do schroniska PTSM – celu naszej podróży 
– zwiedzaliśmy ciekawe miejsca, m.in.: cmentarz żydowski 
w Cieszowie, czy piękne drewniane kościółki w Koszęcinie 
i Bruśku. Historię tych miejsc przybliżył nam mgr J. Tyrol. 
W  trakcie wycieczki część grupy – uczennice realizujące 
program rozszerzony z geografii oraz należące do kółka geo-
graficznego – udała się wraz z p. Holewą na swoje zajęcia 
w teren – czyli nad zakola Małej Panwi, natomiast pozostali 
szukali grzybów w pobliskim lesie. Po południu osoby chęt-
ne wybrały się na długi spacer na polanę o nazwie „Brzoza”, 
przy okazji poznając ciekawostki i  uroki okolicy. Dla nie-
których była to pierwsza nocna wyprawa do lasu. Na za-
kończenie pierwszego dnia odbyło się ognisko. Następnego 
dnia dotarliśmy do fabryki fajek w  Zborowskim, która ani 
trochę nie jest podobna do dzisiejszych budynków fabrycz-
nych. Jednak na czasy, w których powstawała, była bardzo 
nowoczesna. Niektórzy na zaoranych polach znaleźli reszt-
ki fajek. Maskotką wycieczki został Leon, sympatyczny pies 
pana geografa. 
Wycieczka pozostanie w  naszej pamięci na długo, bo był 
to bardzo mile spędzony czas. Sądzę, że warto poznawać 
najbliższe okolice – są takie ciekawe.

Małgorzata Kurzydło
kl. 2b „dziennikarska”

LO Radzionków

Jesienna wycieczka

W dniu 29 października 2010 roku w siedzibie Fi-
lii Młodzieżowego Biura Pracy i Gminnego Cen-
trum Informacji w Radzionkowie przy ul. Kuża-

ja  19  odbyły się zajęcia warsztatowe dla osób planujących 
pracować na własny rachunek. Zajęcia prowadziły panie 
Małgorzata Duda i Joanna Foryś – doradcy zawodowi z 
Młodzieżowego Centrum Kariery w Katowicach. W warsz-
tatach uczestniczyły dwie grupy: młodzież ucząca się w 
Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionko-
wie oraz osoby planujące rozpocząć w najbliższym czasie 
działalność gospodarczą. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 
30 osób. Uczestnicy zajęć  poznali cechy idealnego przed-
siębiorcy, rodzaje działalności gospodarczej, etapy rejestra-
cji własnej firmy. Podczas zajęć została również poruszona 
tematyka instytucji wspierających sektor małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz źródeł finansowania firmy. Idea 
warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem ze stro-
ny przyszłych przedsiębiorców. Młodzieżowe Biuro Pracy 
i Gminne Centrum Informacji planują organizację przedsię-
wzięć o podobnym charakterze w I kwartale 2011 roku.

Monika Buczek
Młodzieżowe Biuro Pracy w Radzionkowie

Warsztaty dla przyszłych
przedsiębiorców
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Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywa-
nia mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informa-
cji o  swojej działalności, planach i  zamierzeniach. Jed-

nocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie mogą być 
dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12). Ko-
lejny numer „Kuriera” ukaże się w  połowie grudnia. Zachęca-
my do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej:  
kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Kurier Ra-
dzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922, w terminie 
do 25.11. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesła-
nych tekstów. 

PISZ DO KURIERA

W  czerwcu tego roku burmistrz Radzionkowa za-
twierdził do realizacji projekt Aleksandry Pachul-
skiej i Beaty Duch zatytułowany „ABC Młodego 

Dziennikarza”. Pomysł powstał w ramach programu eduka-
cyjnego „Rozwój bez granic” i realizowany jest od września 
w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Celem pro-
jektu było m.in. rozwijanie uczniowskich talentów, przy-
bliżenie gimnazjalistom pracy dziennikarza, zapoznanie się 
z  historią dziennikarstwa, poznanie procesu powstawania 
gazety oraz programu telewizyjnego. Dzięki pozyskanym 
funduszom, młodzież Szkolnego Koła Dziennikarskiego bie-
rze udział w warsztatach dziennikarskich, podczas których 
doskonali swoje umiejętności pisarskie, poszerza wiedzę, 
rozwija talenty oraz pasje. Ogromną atrakcją projektu była 
zorganizowana 25 października wycieczka edukacyjna do 
Drukarni Leyko oraz Telewizji Polskiej w Krakowie. W Te-
lewizji Kraków młodzież miała okazję zwiedzić studia na-
graniowe, przyglądać się pracy dziennikarzy krakowskiej 
„Kroniki”, zobaczyć jak wygląda praca w  service roomie 
oraz blue boxie. Zwiedziliśmy telewizyjną rekwizytornię 
i  charakteryzatornię. Byliśmy na planie programu „Mło-
dzież kontra, czyli… pod ostrzałem”. Wizyta w  drukarni 
pozwoliła uczniom poznać proces drukowania gazety: od 
momentu otrzymania zlecenia i  oczekiwania w  przygoto-
walni, poprzez druk na wysokowydajnych maszynach typu 
Roland 708, aż po introligatornię. To była wycieczka inna od 
wszystkich. Dostarczyła młodym dziennikarzom wielu wra-
żeń. Swoje nowe doświadczenia wykorzystają w pracy nad 
kolejnym numerem gazetki szkolnej. A już wkrótce, również 
w ramach projektu „ABC Młodego Dziennikarza”, odbędzie 
się w Gimnazjum spotkanie z reporterką Telewizji Polskiej – 
panią Moniką Sopniewską.

Aleksandra Pachulska

Młodzi dziennikarze

Zakład Placówek Oświatowych przy Urzędzie Miasta 
w Radzionkowie jest organizatorem projektu eduka-
cyjnego – „Rozwój bez granic”. Jego celem jest popu-

laryzacja wiedzy historycznej na temat Śląska poznawanej 
w  trakcie dwujęzycznych, polsko-niemieckich zajęć. Koor-
dynatorami przedsięwzięcia są nauczyciele radzionkowskie-
go LO – Anna Dolibóg i  Marek Minas, zaś uczestnikami 
uczniowie Gimnazjum im. O. Ludwika Wrodarczyka oraz 
naszego Liceum.
Podczas pierwszego szkolnego spotkania poznawaliśmy tajni-
ki czcionki gotyckiej używanej w czasach pruskich w starych 
opracowaniach i  dokumentach. Materiałami poglądowymi 
były dla nas archiwalne mapy, świadectwa oraz wydania 
„Radzionkauer Zietung” z początku ubiegłego wieku, które 
próbowaliśmy odczytać i przetłumaczyć. Kolejnym etapem 
projektu był wyjazd do Górnośląskiego Parku Etnograficz-
nego w Chorzowie. Na miejscu wzięliśmy udział w lekcjach 
muzealnych. Pierwsza miała formę plenerową i  polegała 
na zwiedzaniu doskonale odrestaurowanych zabudowań 
architektury drewnianej Beskidu Śląskiego oraz regionów 
pszczyńsko-rybnickiego i  lublinieckiego, a  także poznawa-
niu typowego wyposażenia domostw z XIX I XX wieku. Duże 
wrażenie zrobiły na nas wiekowe chaty, zabudowania go-
spodarcze, obiekty sakralne i przemysłowe oraz młyn i kuź-
nia. Druga prezentacja odbyła się w dziewiętnastowiecznej 
szkole, gdzie mogliśmy „poćwiczyć” pisanie rysikami oraz 
stalówkami, a także poznać wystrój ówczesnych klas lekcyj-
nych. Nie trzeba tłumaczyć, że ta właśnie lekcja przeniosła 
słuchaczy w czasie do epoki naszych pradziadków.
Nie zabrakło też okazji, aby pokrzepić się gorąca herbatą 
w „Karczmie u Brożka”, tym bardziej, że pogoda nas nie roz-
pieszczała. Wyprawa do chorzowskiego Skansenu nie zamy-
ka jeszcze samego projektu. W planie są kolejne odwiedziny 
miejsc, które podnoszą walory turystyczno-poznawcze na-
szego regionu.

Magdalena Glanc kl. II c
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie

„Rozwój bez granic”… 
w chorzowskim Skansenie
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INFORMACJA 

Informuję, iż w dniu 29 października 2010 roku na LVII sesji, 
Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr LVII/475/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
2. Uchwałę Nr LVII/476/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/451/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych 
towarzyszących budżetowi;

3. Uchwałę Nr LVII/477/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2011;
4. Uchwałę Nr LVII/478/2010 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2011;
5. Uchwałę Nr LVII/479/2010 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2011;
6. Uchwałę Nr LVII/480/2010 w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011;
7. Uchwałę Nr LVII/481/2010 w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku leśnym na rok 2011;
8. Uchwałę Nr LVII/482/2010 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
9. Uchwałę Nr LVII/483/2010 w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania leasingowego na samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Radzionkowie;
10. Uchwałę Nr LVII/484/2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek;
11. Uchwałę Nr LVII/485/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
12. Uchwałę Nr LVII/486/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Radzionków w postępowaniu 

z wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP o stwierdzenie niezgodności przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta z ustawą, 
ratyfikowaną umową międzynarodową i Konstytucją RP, wniesionego na podstawie Uchwały Rady Miasta Radzionków z dnia 
24  czerwca 2010 roku Nr LIV/456/2010;

13. Uchwałę Nr LVII/487/2010 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na 
lata 2011–2020”;

14. Uchwałę Nr LVII/488/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/322/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2006 
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/234/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2005 roku w sprawie uchwalenia 
Karty Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi;

15. Uchwałę Nr LVII/489/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.

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

Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk 

Uchwała Nr LVII / 477 / 2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2011

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. 
tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) 
(jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.)
*(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 ogło-
szenia 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.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 w następującej wysokości:
1. Od 1 m² powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,73 zł. 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,29 zł. 

c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa 
rolnego – 0,01 zł. 

2. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,98 zł. 
3. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,61 zł. 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzeniem działalności 

gospodarczej – 18,82 zł. 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,44 zł. 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,15 zł. 
e) zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 6,74 zł. 
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UCHWAŁA NR LVI/483/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. 
tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) 
(jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.)
*(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 ogło-
szenia 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.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle: 

a) będące własnością (współwłasnością) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

b) zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury powiązanych z budżetem miasta, za wyjątkiem nierucho-
mości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej; 

c) zajęte przez jednostki policji, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowa-
dzenie działalności gospodarczej; 

d) zajęte przez jednostki organizacyjne, będące zakładami opieki zdrowotnej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych 
osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej; 

2. Części budynków mieszkalnych stanowiące piwnice nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej; 
3. Budynki znajdujące się na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 
4. Części budynków, zajęte na szalet miejski. 
5. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu (współużytkowaniu) wieczystym gminy

§ 2. 
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLVI/401/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku. 

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Mę-
czenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych znajdu-
jących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński

f) zajętych na potrzeby własne (bytowe) osób fizycznych (np.pomieszczenia gospodarcze, stodoły, komórki) – 4,26 zł. 
g) zajętych na cele niewymienione w ust. 3, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 6,74 zł. 
4. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 

§ 2.
Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLVI /398/ 2009 z dnia 26 listopada 2009 roku.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. 
Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych 
znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński



Kurier Radzionkowski9 (40) listopad 201016

Sport

Po nieudanym starcie w rozgrywkach III ligi kobiet (dwie pierw-
sze kolejki – dwie porażki (przyp. red.) i wygranej w trzeciej 
kolejce z KPKS Halemba w meczu wyjazdowym, sytuacja na 

parkiecie ustabilizowała się. 8 października gościliśmy rezerwy eks-
traklasy – MKS Dąbrowę Górniczą II. Gra z Dąbrową pokazała, że 
potrafimy koncentrować się w trudnych sytuacjach. Obydwie druży-
ny zagrały dobre zawody, mecz zakończył się wynikiem 3:1 (32:30, 
25:17, 22:25, 27:25) dla MKS Sokół Radzionków. 10 października 
graliśmy w Lublińcu z dotychczasowym liderem rozgrywek. Do-
świadczony przeciwnik, trudny teren i przegrany mecz 3:0 (29:27, 
25:11, 25:22). Zabrakło koncentracji, wkradły się drobne błędy i je-
dynie pierwszy set pokazał, że stać nas na twardą wyrównaną walkę. 
15 października w Mysłowicach odbyło się spotkanie z Silesia Vol-
leybal III. Po emocjonującym meczu przegraliśmy 3:2 (25:20, 25:22, 
17:25, 15:25, 15:8), ale cieszy wywieziony jeden punkt. W dniu 23 
października 2010 r. w sali gimnastycznej ZST-E w Rojcy dziewczęta 
nasze wygrały z AZS Olimp–Sport Katowice 3:1. Pierwsze dwa sety 
po wyrównanej walce, wygraliśmy do 21 i do 23. W trzecim secie od 
początku prowadzenie ponownie wypracowały nasze zawodniczki, 
jednak w końcówce, po popełnieniu kilku błędów, drużyna z Kato-
wic wyrównała i ostatecznie wygrała do 23. W czwartym secie lep-
sze okazały się nasze dziewczyny, wygrywając 26:24, a cały mecz 
3–1. Tym meczem zakończyła się pierwsza runda I etapu. Nasze 
dziewczyny zakończyły tę rundę na miejscu piątym, premiowanym 
awansem do grupy zespołów grających o awans do II ligi (SMS PZPS 
Sosnowiec nie gra w II etapie). 
Początek drugiej rundy (rewanżowej) rozpoczął się niestety porażką. 
Spotkanie 24 października 2010 r. z SMS PZPS Sosnowiec zakoń-
czyło się wynikiem 2-3 dla drużyny z Sosnowca. Na początku se-
zonu nasza drużyna w Sosnowcu uległa drużynie SMS 3–0. W tym 
spotkaniu nasze zawodniczki ciągle goniły drużynę z Sosnowca. W 
pierwszym secie przegrały do 21, w drugim secie wygrały do 23, w 
trzecim secie znowu uległy do 20, by w czwartym wygrać do 19. 
Tie-break należał jednak do drużyny z Sosnowca, w którym ulegli-
śmy 12:15 i w całym meczu 2:3 (21:25, 25:23, 20:25, 25:19, 12:15). 

Piąta edycja Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogór-
skiego rozpoczęła się 22 października turniejem w Centrum 
Kultury „Karolinka” w  Radzionkowie. W  zawodach udział 

wzięło 23 uczniów z czterech szkół. Turniej składał się z dystansu 
5 rund z czasem gry 15 minut na każdego zawodnika. 
Najlepszy wynik uzyskała Magda Kotula (4½ pkt), która wyprze-
dziła o ½ pkt faworyta Jakuba Lizaka i Wiktorię Grzesik (zdobyli 
po 4 pkt). Kolejne miejsca zajęli Michał Kulikowski i Patryk Przy-
kuta (uzyskali po 3 ½ pkt.). W  turnieju wzięło udział aż osiem 

Mimo przegranej, zawodniczki nasze pokazały dobrą, twardą siat-
kówkę. Warunki fizyczne i rozgrzewka przedmeczowa dziewcząt z 
Sosnowca, wskazywały, że będzie to jednostronne spotkanie, nie-
stety na naszą niekorzyść. — Nasze dziewczyny walczyły jednak dziś 
bardzo ambitnie, uległy minimalnie zespołowi z Sosnowca — mówi 
Kazimierz Gwóźdź — prezes Sokoła Radzionków. — Tie-break jest 
krótkim setem, w którym niestety to my, popełniliśmy więcej błędów. 
Naszym celem jest awans do najlepszej ósemki i walka o jak najlepszą 
lokatę w górnej części tabeli III ligi siatkowej kobiet. Drużyna SMS  
Sosnowiec jest pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w 
Warszawie. Do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu trafiają 
dziewczęta z całej Polski, wyselekcjonowane z wielu klubów, dlatego 
wynik ten, mimo przegranej — cieszy.
Mecz w drugiej kolejce II rundy z MCKS Czeladź pokazał, że pierw-
szy rozegrany u nas był pomyłką. Wygraliśmy 1:3 (21:25, 25:23, 
20:25, 25:19, 12:15) i z dorobkiem 14 punktów znajdujemy się na 5 
miejscu w grupie 1.

dziewcząt, które bardzo dobrze zaprezentowały się w turnieju, 
o czym świadczy fakt, że w pierwszej trójce znalazły się aż dwie 
z  nich – Magda i  Wiktoria. Trzeba przyznać, że nie zdarza się 
to zbyt często w  turniejach szachowych. Poziom turnieju rośnie 
z  roku na rok. Uczestnicy za każdym razem przeżywają ogrom-
ne emocje, szczególnie faworyci. Zawody przebiegały nad wyraz 
sprawnie, w  czym zasługa organizatorów i  opiekunów poszcze-
gólnych grup. W Szachowej Lidze Szkolnej drużynowo prowadzi 
Szkoła Podstawowa nr 13 ze Strzybnicy, która zgromadziła 14 pkt 
i wyprzedziła o 1 pkt Szkołę Podstawową nr 3 z Tarnowskich Gór. 
Trzecie miejsce zajmuje obecnie SP nr 1 z Radzionkowa (10½ pkt), 
a czwarte Szkoła Podstawowa nr 2 z Radzionkowa (10 pkt.). Kom-
plet wyników można znaleźć na stronach: karolinka.art.pl i mosir.
radzionkow.pl 
Serdeczne podziękowania kieruję dla Centrum Kultury „Karolinka” 
za przyjęcie szachistów i udostępnienie sali, a także dla opiekunów 
i sędziów – Jarosława Szyndlera i Rudolfa Sobczyka. Kolejne edy-
cje Ligi Szkolnej odbędą się 3 marca 2011 w Strzybnicy i 12 maja 
2011 w Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach.
Wszystkich zapalonych szachistów zapraszamy także na finał 
IX Grand Prix Radzionkowa, który odbędzie się 20 listopada o go-
dzinie 10.00 w CK „Karolinka”.

Zanotował 
Rudolf Sobczyk

MKS Sokół Radzionków

Debiut ligi najmłodszych szachistów 


