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Trzecia kampania promocji
terenów inwestycyjnych

Kolejne środki
na promocję gminy

Z

satysfakcją informujemy, że gmina
Radzionków pozyskała środki w wysokości 624.282,50 zł na kolejną kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych.
W ramach zadania powstaną 30-sekundowy spot telewizyjny i radiowy, które
emitowane będą m.in. w stacjach ogólnopolskich i na lotnisku w Pyrzowicach.
W Katowicach, Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku umieszczone będą billboardy reklamowe, opublikowane będą także artykuły w prasie
ogólnopolskiej. Gmina planuje zorganizować konferencję ekonomiczną oraz
weźmie udział w Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji Real
Vienna. W ramach projektu wyprodukowane zostaną także gadżety reklamowe. Całkowita wartość projektu to
734.450,00 zł.
Przypomnijmy, że środki na promocję
udało się pozyskać naszej gminie już
po raz trzeci. W ubiegłym roku miasto
na kampanię promocyjną „Radzionków
– miejsce moich inwestycji” pozyskało
372.268,55 zł dofinansowania. Natomiast w tym roku gmina otrzymała kwotę
609.655,70 zł na ogólnopolską promocję
sześciu terenów inwestycyjnych znajdujących się na obszarze miasta w ramach
projektu „Inwestuję w Radzionkowie –
promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków”.
Wszelkie informacje na temat projektu
można znaleźć na specjalnej stronie internetowej:www.inwestycje.radzionkow.pl

Kolędowanie
na Rynku

C

zas Świąt Bożego Narodzenia to
okres spotkań w gronie rodzinnym,
obdarowywania prezentami, ale przede
wszystkim to wyjątkowy czas śpiewania
kolęd. Mieszkańcy Radzionkowa będą
mieli w tym roku niepowtarzalną okazję
do wspólnego kolędowania, które odbędzie się 23 grudnia na Forum Miejskim
(Plac Letochów). Przedświąteczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00.
Na rynku będzie można posilić się piernikami i grzanym winem. Serdecznie
zapraszamy wszystkich do udziału we
wspólnym kolędowaniu.
Kurier Radzionkowski

Barbórkowe obchody

U

roczyste obchody Dnia Górnika, zwane popularnie Barbórką, odbyły się w Radzionkowie 3 grudnia. Uczestnicy spotkali się najpierw w Miniskansenie Górniczym
w Rojcy przy kaplicy św. Barbary, gdzie delegacja górników i przedstawiciele Urzędu
Miasta złożyli wiązanki kwiatów. Odbyło się krótkie nabożeństwo, któremu przewodniczył
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rojcy, ks. Eugeniusz Krawczyk. Dalsze świętowanie miało miejsce już w restauracji „Figaro”, gdzie uczestnicy udali się na tradycyjną biesiadę
górniczą. Wśród przybyłych gości nie mogło zabraknąć i górników w galowych mundurach.
Uroczystości barbórkowe zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Radzionków.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, spokoju, miłości i szczęścia
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego 2012 Roku
życzą
Gabriel Tobor
Burmistrz
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Bernard Skibiński
Przewodniczący Rady Miasta
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Rozmowa z Gabrielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa

Krok przed innymi

– Na początku tego roku mówił pan, że gminy czeka wiele ponadprzeciętnych wyzwań. Jednocześnie istniało zagrożenie, że trudna sytuacja finansowa kraju odbije się na samorządach lokalnych.
Tymczasem patrząc na cały 2011 rok, trzeba powiedzieć, że przynajmniej dla Radzionkowa, był to dobry czas: rok dużych inwestycji, zakończonej sukcesem ogólnopolskiej promocji, wreszcie
rok nagród, prestiżowych wyróżnień i wygranych plebiscytów…
– Nie zmienia to faktu, że był to jednak trudny rok wytężonej pracy. Nawet w dobrze zarządzanym samorządzie nie da się bowiem
uciec od problemów, jakie odczuwa cały kraj, od wszystkich niepokojących informacji, przede wszystkim dotyczących spraw ekonomicznych. Jestem zdania, że w obiektywnie trudnej sytuacji kryzysu
ekonomicznego dotykającego Europę, nadal ta niewielka gmina wyprzedza wiele innych miast, wykorzystując swoje szanse, rozwiązując na czas odważnie problemy. To obiektywnie trzeba uznać za
sukces. Bo ciągle jesteśmy krok przed innymi. Dlatego też dostaliśmy, jako gmina, wiele nagród i wyróżnień. Uczciwie trzeba jednak
powiedzieć, że zewnętrzny wizerunek Radzionkowa jest lepszy, niż
opinia jego mieszkańców. Sami radzionkowianie są bardziej surowi
w ocenie, co wynika z tego, że na własnej skórze odczuwają nierozwiązane jeszcze problemy gminy. Na szczęście część z tych bardziej dotkliwych spraw doczeka się niebawem finału. Myślę o budowie ulicy Księżogórskiej, która możliwa będzie dzięki pozyskanym
w tym roku przez gminę funduszom unijnym. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozwoli na wybudowanie szerokiej
jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja pozwoli
udrożnić i poprawić komunikację w tej części miasta. Pozyskanie
przez gminę 4 milionów złotych na ten cel uważam za jeden z największych sukcesów gminy w tym roku. Za kolejny uważam fakt, że
również dzięki pomocy gminy i jej wsparciu finansowemu, udało
się utrzymać Ruch Radzionków w pierwszej lidze. To wielka radość
dla kibiców i mieszkańców. Zarząd klubu przyznaje otwarcie, że
bez finansowego zaangażowania miasta byłoby to bardzo trudne.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że utrzymanie pomocy finansowej na takim poziomie, jak w tym roku, nie będzie dłużej możliwe.
Zobowiązania finansowe gminy na przyszłe lata ograniczają możliwości samorządu. Dlatego też przyszłoroczna umowa promocyjna
klubu z gminą będzie skromniejsza, pozostaniemy natomiast przy
stypendiach sportowych.
– Nie wszystko się jednak w tym roku udało...
– Rozczarowujące jest to, że nadal nie mamy środków unijnych dla
ogrodu botanicznego na Księżej Górze. Staraliśmy się o nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, jednak trafiliśmy na listę rezerwową. Więc
czekamy „w kolejce”. Nie zamyka nam to drogi do zdobycia funduszy, jednak niewątpliwie nieco je opóźnia.
– Ostatnie pół roku było dla burmistrza Radzionkowa wyjątkowo
obfitujące w obowiązki, pracował pan bez zastępcy. W samorządach to raczej rzadka praktyka. Zazwyczaj, kiedy z obowiązków
2

rezygnuje jedna osoba, automatycznie przejmuje je kolejna. Dlaczego tak się nie stało?
– Głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem,
były oszczędności finansowe dla gminy. Pół roku to dla sprawnego
menedżera, a takim powinien być burmistrz, czas w jakim można radzić sobie w dobrze zgranym zespole bez zastępcy. Wiceburmistrz
pozostawił swój zespół w takim stanie, że wszystko działało bez
problemów. Niewątpliwie był to jednak dla mnie czas większego
wysiłku i pracy. Taki stan jest możliwy do zaakcentowania przez pół
roku, jednak na pewno nie na stałe, dlatego wkrótce moim zastępcą
zostanie doświadczony samorządowiec – pan Bernard Skibiński, aktualnie przewodniczący Rady Miasta Radzionków. Swoje obowiązki
będzie pełnił od początku przyszłego roku.
– Na samorządy lokalne nakładane są coraz to nowe obowiązki.
Ogólnopolskie media donoszą, że rok 2012 ma być rekordowy
pod względem zatrudniania w i tak przeludnionym samorządzie.
Nowa ustawa zobowiązuje gminę m.in. do stworzenia stanowisk
tzw. asystentów rodziny. Wchodzą też w życie przepisy ustawy
o czystości i porządku w gminach. Potrzebni będą kolejni pracownicy do obsługi tzw. podatku śmieciowego.
– W tak niewielkiej gminie, jaką jest Radzionków, przynajmniej
w pierwszej fazie obowiązki asystenta rodziny, który ułatwiać ma
rodzinom dysfunkcyjnym wypełnianie ich ról społecznych, wykonywać może już zatrudniony pracownik ośrodka pomocy społecznej.
Ostatecznie potrzebować będziemy jeszcze jednego pracownika.
W skali roku to dla budżetu niewielkie obciążenie około 60 tysięcy
złotych. Jeśli chodzi natomiast o tzw. podatek śmieciowy, powinniśmy sobie poradzić przy aktualnych zasobach kadrowych. Jeśli jednak okaże się, że zatrudnienie kogoś jest konieczne, nie będzie to
również problem, bo w tym roku w sposób naturalny – bez zwolnień
– ograniczyliśmy zatrudnienie w urzędzie o dwa etaty. Jak widać,
w gminie wielkości naszej, przy optymalizacji zadań i dobrej organizacji pracy, nowe obowiązki gminy nie powinny być dla budżetu
znacznym obciążeniem.
– Czy w 2012 roku mieszkańców czekają jakieś spektakularne
zmiany, duże inwestycje?
– Będzie to raczej rok kontynuacji już rozpoczętych prac oraz „przymiarek” pod przyszłe duże inwestycje. Poza wspomnianą wcześniej
ulicą Księżogórską, na pewno rozpoczniemy pierwsze wyburzenia
pod budowę rynku. Trzeba też przymierzyć się do dość kosztownej,
ale koniecznej modernizacji targowiska. Dlatego bierzemy pod uwagę możliwość znalezienia inwestora, który w zamian za wykonanie
modernizacji własnym kosztem, mógłby zarządzać targowiskiem
przez około 10 lat. Rok 2012 jest dla wszystkich gmin, nie tylko naszej, niepokojący w tym sensie, że nadal nie znamy odpowiedzi na
podstawowe pytania. Na przykład ile będzie nas kosztować oświata. Nie wiemy, czy sześciolatki pójdą od września obowiązkowo do
szkoły, czy decyzja zostanie przesunięta na kolejne lata. Pod względem organizacyjnym i lokalowym jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci, ale nie znamy wysokości subwencji oświatowej. Rok 2012
to również praktycznie końcówka aktualnego okresu programowania dla środków unijnych. Oznacza to, że dostępność aktualnych
funduszy jest mocno ograniczona. Uważam, że w tak trudnych czasach, kiedy kryzys ekonomiczny dotyka wielu krajów europejskich,
musimy wykazać się w samorządzie dużą rozwagą, przewidywalnością i roztropnością decyzyjną. Finanse samorządowe są bowiem
bezpośrednio powiązane z budżetem państwa. Dlatego jestem
pewny, że czekają nas miesiące wytężonej pracy.
– A czego życzy pan mieszkańcom na przyszły rok?
– Żeby nadchodzące czasy okazały się mniej trudne niż wszyscy się
tego obawiamy.
Rozmawiała: (lid)

7 (48) grudzień 2011

Kurier Radzionkowski

Orzechowska
gotowa

Operetkowa
gala karnawałowa

Z

urmistrz miasta Radzionków zaprasza mieszkańców na tradycyjny Koncert Noworoczny, który odbędzie się w sobotę,
7 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 oraz 20.00 w Centrum Kultury
„Karolinka”. Wspólne śpiewanie, ale również szaleństwo w niecodziennych tanecznych rytmach, będzie jedną z wielu atrakcji
tego wieczoru. Akcja spektaklu, to nie tylko pokaz najpiękniejszych tańców takich jak: rumba, cha-cha czy rock and roll, ale
również przedstawienie charakteru karnawałowego balu, na którym pojawią się postaci z najpiękniejszych operetek: Księżniczka
Czardasza, Wesoła wdówka, Hrabina Marica i wiele innych. Tego
wieczoru mistrzami ceremonii będą trzej przystojni arystokraci,
którzy z humorem i wyszukanym dowcipem przeprowadzą widza
ścieżkami miłości, namiętności i zdrady. Urocze damy, przystojni
i szarmanccy panowie, zaśpiewają znane wszystkim arie, czardasze i duety oraz będą się bawić w rytmach wiedeńskiego walca
i kankana. W spektaklu nie zabraknie tradycyjnych noworocznych
życzeń, lampki szampana, konfetti i serpentyn. W operetkowej gali
karnawałowej wystąpią aktorzy Teatru Muzycznego IWIA z Gliwic.
Bilety w cenie 12 zł są do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury
„Karolinka” od 19 grudnia 2011.

początkiem listopada zakończyły się roboty budowlane przy ulicy Orzechowskiej.
Przebudowa objęła 770-metrowy odcinek od ulicy Anieli Krzywoń do skrzyżowania z ulicą
św. Wojciecha. W ramach projektu powstała nowa nawierzchnia z asfaltobetonu na jezdni,
której szerokość wynosi 6 metrów. Wykonany został również
jednostronny chodnik o szerokości 1,5 metra i nowe wjazdy
do wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż przebudowanego odcinka drogi. Z drugiej strony drogi powstało utwardzone

B
pobocze o szerokości około
1 metra.
Przypomnijmy, że na przebudowę ul. Orzechowskiej pozyskano środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Wysokość dofinansowania wyniosła 50%. Drugą
część gmina dołożyła ze środków własnych. Łączna wartość
robót wyniosła 864 tys. zł.

Nowe stawki podatku od nieruchomości

P

odczas listopadowej sesji RM podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie naszej
gminy na rok 2012. Wprowadzono co prawda podwyżki, jednak
większość podatków jest niższa od dopuszczalnych maksymalnie oraz obowiązujących wkrótce w sąsiednich miastach stawek.
W przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości na terenie
Radzionkowa zostaną na poziomie umiarkowanym.
W najważniejszych kwestiach podatki przedstawiają się następująco:
• Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,76 zł rocznie za m2
• Od pozostałych – 0,30 zł rocznie za m2
• Od zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków
jako drogi oznaczone symbolem „dr” wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego – 0,01 zł rocznie za m2
• Od budynków mieszkalnych – 0,64 zł za m2
• Od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 19,61 zł za m2
• Od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,32 zł za m2
• Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
działalności pożytku publicznego – 6,90 zł za m2
• Od budowli – 2%

Program współpracy

J

ednym z punktów listopadowej sesji Rady Miasta było przyjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2012 Miasta
Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt programu powstał na bazie programu współpracy na rok 2011 oraz
doświadczeń wynikających z jego realizacji, z uwzględnieniem
zmian wynikających ze zmian w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w oparciu o środki zaplanowane
w budżecie miasta na 2012 rok. Program zostanie szczegółowo
omówiony z organizacjami pozarządowymi podczas spotkania
w styczniu przyszłego roku.
Pełna treść uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU MIASTA

Pomóżmy Krzysiowi

J

eszcze niedawno czteroletni Krzysiu Tobór z Radzionkowa był zupełnie
zdrowym dzieckiem. Latem
zaczęły mu dokuczać bóle
głowy i wymioty. Okazało
się, że to nowotwór złośliwy... Trwa walka o zdrowie
i życie Krzysia. Usunięty
w sierpniu przez lekarzy
guz okazał się niestety złośliwym rdzeniakiem. Malec jest poddawany bardzo
agresywnej chemioterapii
i radioterapii. Mimo że cierpi, jest bardzo dzielny. Zapytany jak się czuje, niezmiennie odpowiada: „dobzie”. Marzy
o tym, żeby wyzdrowieć, być w domu i bawić się ze starszym bratem żołnierzykami i wojskowymi wozami. Fundacja Iskierka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową objęła
chłopczyka opieką.
Wszyscy możemy pomóc Krzysiowi w dalszym leczeniu
poprzez wsparcie finansowe. Pieniądze należy zbierać do
puszek umieszczonych w sklepach na terenie Radzionkowa. Są to: sklep wielobranżowy Ilona Hetmańczyk, Werniks s.c., Foto Optyka, Sklep obuwniczy Genowefa Kalus,
Piekarstwo-Cukiernictwo E.J. Pietryga, Piekarnia u Karola, Sklep ogólnospożywczy M. Orzechowska, Sklep spożywczy G. Gałęziok, Sklep ABC, Ośrodek SzkoleniowoUsługowy Rajd, Piekarnia Michał Przykuta oraz w Salonie
firan.

Od 2 stycznia 2012 roku ulegają zmianie dotychczasowe godziny pracy Urzędu Miasta Radzionków na następujące:
		
poniedziałek 7.00-15.00
		
wtorek 7.00-15.00
		
środa 7.00-17.00
		
czwartek 7.00-15.00
		
piątek 7.00-13.00
Kurier Radzionkowski
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Kapliczka na Księżej Górze

Opłata za psa bez zmian

W

Z

czwartek, 3 listopada
na Księżej Górze odbyło się poświęcenie kapliczki
św. Huberta. Kapliczka stanęła
w miejscu, gdzie do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku
stał pamiątkowy głaz wraz
z wykutą informacją o smutnym wydarzeniu, które miało
miejsce w 1908 roku. Przypomnijmy, że 2 sierpnia 1908
roku kłusownicy zastrzelili na
Księżej Górze leśniczego Paula
Neukircha.
Po wielu latach Radzionków postanowił przywrócić pamięć wśród
społeczności lokalnej o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat i na
Księżej Górze została wybudowana kapliczka ku czci św. Huberta,
patrona leśników i myśliwych.
Kapliczkę poświęcił proboszcz parafii św. Wojciecha, ksiądz Damian Wojtyczka. W poświęceniu kapliczki licznie uczestniczyli członkowie koła łowieckiego „Orzeł” z Piekar Śląskich wraz
z pocztem sztandarowym, z którymi samorząd radzionkowski
współpracuje od kilku lat. Dzięki tej współpracy w grudniu 2010
wypuszczono na terenie Księżej Góry 15 zajęcy, pochodzących
z hodowli ze Słowacji, a kilka miesięcy wcześniej na tym samym
terenie wypuszczono 50 bażantów.

a swojego czworonożnego pupila mieszkańcy Radzionkowa zapłacą w przyszłym roku tyle samo, co w tym roku,
a więc 40 zł. Tak zdecydowali radni podczas listopadowej sesji RM, jednogłośnie przyjmując uchwałę w sprawie opłaty od
posiadania psów na terenie naszej gminy na 2012 rok.
Przypomnijmy, że cztery lata temu został zniesiony obowiązkowy podatek od posiadania psów, a w jego miejsce pojawiła
się nieobowiązkowa opłata. W Radzionkowie, podobnie jak
w większości gmin, wprowadzono opłatę, lecz w zdecydowanie niższej od maksymalnej stawce, która może wynosić nawet 115,31 zł rocznie od jednego psa. Za czworonoga należy
zapłacić bez wezwania do 31 marca roku podatkowego w kasie UM lub wpłacić pieniądze na konto urzędu, a na terenie
spółdzielni mieszkaniowej pobór opłat odbywa się w drodze
inkasa przez administrację spółdzielni.
(ab)

Radzionków w obiektywie

W

Dostojni jubilaci świętowali

poniedziałek, 31 października w radzionkowskim Urzędzie
Miasta oficjalnie ogłoszono wyniki VIII edycji konkursu fotograficznego „Radzionków w kadrze zatrzymany”.
Komisja w składzie: Krystian Gryga, Tomasz Kipka, Dariusz Osak,
Beata Ceremuga i Anna Milewska wyłoniła zwycięzców w trzech
kategoriach: „Nasze Miasto”, „Reportaż” (lub zdjęcie reporterskie)
oraz „Dni Radzionkowa”.
W kategorii „Nasze Miasto” zwycięzcą został Jakub Hajda za zdjęcie zatytułowane „A jednak się kręci”. Drugie miejsce zajął Adrian
Król za fotografię „Cienie przeszłości”. Trzeciego miejsca w tym
roku nie przyznano. W kolejnej kategorii jury uznało za najlepszy
reportaż Agnieszki Pietron zatytułowany „Radzionkowski rzeźbiarz”. Druga nagroda powędrowała do Łukasza Kowalskiego, za
reportaż „Europejski Radzionków”. W kategorii „Reportaż”, podobnie jak w kategorii „Nasze Miasto”, trzeciego miejsca nie przyznano. Z kolei w ostatniej kategorii konkursowej – „Dni Radzionkowa” – zwycięzcą został Radosław Gorczyca za fotografię „Nasi
najmłodsi”. Autora nagrodzono także drugim miejscem za zdjęcie
„Ale jestem wielki”. Trzecie miejsce zdobyła Dominika Kużaj za
zdjęcie zatytułowane „Czas na oddech”. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się 22 listopada w Urzędzie
Miasta.
Zgodnie z regulaminem konkursu, nagrodzone fotografie będą wykorzystywane, podobnie jak w poprzednich latach, do promocji
naszego miasta. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok, a wszystkim laureatom tegorocznego konkursu serdecznie gratulujemy.

ubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzi
w grudniu dziewiętnaście par małżeńskich z naszego miasta,
a dwie – sześćdziesięciolecie stażu małżeńskiego. Z tej okazji
14 grudnia w restauracji „Figaro” burmistrz miasta Gabriel Tobor wręczył przybyłym parom „Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Odznaczenia, przedstawiające dwie splecione róże,
otrzymały pary: Renata i Jerzy Badura, Maria i Konrad Bańczyk,
Edeltrauda i Ernest Bomba, Krystyna i Edward Cioch, Maria i Józef Klimczok, Alicja i Erwin Krawczyk, Matylda i Józef Malok,
Wiktoria i Jan Mateja, Irena i Sylwester Michalik, Róża i Józef
Neuman, Helena i Józef Surowiec, Regina i Józef Szczygieł,
Gerda i Erwin Szefer, Maria i Henryk Szmidt, Adelajda i Hubert
Szolke, Czesława i Augustyn Tobor, Lidia i Karol Ulfik, Anna i Ryszard Urbańczyk, Aniela i Rudolf Wójcik. Dwie pary, które mogą
poszczycić się sześćdziesięcioletnim stażem pożycia małżeńskiego: Matylda i Jan Bieniok oraz Anna i Józef Szołtysik.
Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie
wielu wspólnych i szczęśliwych lat.

Nagrodzona fotografia Agnieszki Pietron – kategoria reportaż

Odwiedzili Radzionków

N

auczyciele, urzędnicy i animatorzy kultury z Łotwy odwiedzili
w dniach 7-11 listopada Radzionków. Spotkanie odbyło się
w ramach europejskiego projektu Comenius Regio.
W trakcie swojej wizyty, 10 listopada Łotysze spotkali się z burmistrzem Radzionkowa Gabrielem Toborem. Rozmawiano między
innymi o polskim systemie edukacji. Zagraniczni goście uczestniczyli też w zajęciach w szkołach, a także mieli okazję bliżej przyjrzeć się działalności Centrum Kultury „Karolinka”. Była to już druga wizyta Łotyszy w Radzionkowie. Pierwsza odbyła się w marcu
tego roku. Także przedstawiciele naszego miasta odwiedzili Łotwę
we wrześniu ubiegłego roku. Dodajmy, że w projekcie Comenius
Regio biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie,
Gimnazjum im. Ojca Wrodarczyka, Centrum Kultury „Karolinka”
oraz Urząd Miasta Radzionków. Ze strony łotewskiej w projekcie
uczestniczą szkoły i instytucje z miasta Dobele.

J
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Święto Niepodległości

Zakończenie sezonów lotowych

W

T

egoroczne obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada w kościele św. Wojciecha uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, ofiarowaną przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Następnie
złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, organizacji
pozarządowych, służb mundurowych i młodzież szkolna. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Radzionkowa Gabriel
Tobor. Wartę honorową wystawili żołnierze Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa w składzie: dowódca warty plut. Rafał Marek, st. kpr. Mateusz Ciemcioch i kpr. Adrian
Witek oraz członkowie 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty
Zmechanizowanej w składzie: Adam Konieczny i Krzysztof Pięta.
Dodajmy, że w ramach obchodów Święta Niepodległości w hali
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się też Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków.

Podatek transportowy

W

przyszłym roku zmienią się stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy. Tak zadecydowali radni podczas listopadowej sesji RM. Rada Gminy określa wysokość
stawek podatku od środków transportowych na podstawie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, jednak muszą one być zawarte
w przedziale stawek maksymalnych i minimalnych. Stawki te zostały
zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października
2011 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2012 roku.
Przypomnijmy, że aby przyciągnąć przedsiębiorców, w 2008 roku
w Radzionkowie obniżono podatki od środków transportu. O tym,
że się udało świadczą dane, które podczas sesji przybliżyła skarbnik
miasta Aleksandra Gryboś. W listopadzie 2007 roku w Radzionkowie zarejestrowanych było 221 pojazdów powyżej 3,5 tony, a w listopadzie tego roku już 339. Większa liczba zarejestrowanych pojazdów przełożyła się automatycznie na wpływy do budżetu miasta.
Przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie stawek podatku
od środków transportowych na terenie miasta w roku 2012 wzięto
pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony
na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.07.2011 r. i opublikowanego w Monitorze Polskim,
który w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do pierwszego
półrocza 2012 roku wyniósł 4,2%.
W uzasadnieniu uchwały napisano: „Przy ustalaniu projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, wzięto pod uwagę trudną sytuację przedsiębiorstw transportowych w dobie trwającego kryzysu finansowego i podwyższono stawki podatku tylko
o wskaźnik wzrostu cen, tj. 4,2%”.
Treść uchwały publikujemy w aktualnym numerze „Kuriera
Radzionkowskiego”.
(ab)

Kurier Radzionkowski

listopadzie uroczyście zakończono sezon lotowy 2011
w Sekcji Rojca oraz Sekcji Radzionków Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych. Podczas obchodów najlepszym
hodowcom wręczono nagrody w podziękowaniu za wysokie wyniki
podczas tegorocznych lotów gołębi.
I tak, zakończenie sezonu Sekcji Rojca odbyło się 5 listopada w restauracji „U Blachuta”. Na spotkaniu nagrodzono zwycięzców lotów
gołębi dorosłych. Tytuły Mistrzów Sekcji Rojca otrzymali Jan Szczygieł (I miejsce), Andrzej Pawelek (II miejsce) oraz Jan i Damian Konon (III miejsce). Z kolei w kategorii lotów gołębi młodych zwyciężył
Andrzej Pawełek.
Sekcja Radzionków zakończenie sezonu świętowała natomiast 26 listopada w Restauracji „U Letochy”. Także i tutaj odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym radzionkowskim hodowcom.
Mistrzami Sekcji Radzionków w tegorocznym sezonie lotowym zostali: Jerzy Rabsztyn (gołębie dorosłe), który jednocześnie zdobył
tytuł Supermistrza oraz Andrzej Horzela (gołębie młode).
Wspomnijmy też, że 11 listopada w Centrum Kultury „Karolinka”
spotkali się hodowcy gołębi z całego regionu, by podsumować tegoroczne Śląskie Loty Dalekodystansowe. Odbywały się one w tym
roku z Sullingen oraz z Furstenwallde. Natomiast 29 października
w restauracji „U Letochy” miała miejsce Gala Mistrzów Oddziału
Radzionków, na której podsumowano mijający sezon.

Podsumowanie projektu

29

listopada w CK „Karolinka” w Radzionkowie odbyło się seminarium informacyjno-promocyjne podsumowujące realizację IV edycji projektu „Program aktywnej integracji AS – aktywni
społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W seminarium uczestniczyły osoby biorące udział
w projekcie oraz przedstawiciele władz miasta. Zebranym przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą realizacji projektu
w 2011 roku. Następnie ekspert Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Dariusz Polakowski wygłosił wykład „Wpływ środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój usług w pomocy społecznej”. Uczestnicy projektu z rąk przewodniczącego Rady
Miasta Bernarda Skibińskiego otrzymali certyfikaty ukończenia
projektu, jak również gratulacje i życzenia wykorzystania szans
zdobytych dzięki uczestnictwu w projekcie. 20 osób – uczestników projektu ukończyło zajęcia podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, spośród nich 8 podniosło swoje kwalifikacje
poprzez ukończenie kursów zawodowych. Udział w projekcie
zwiększył szanse tych osób na podjęcie pracy. Podkreślić należy,
iż podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach projektu realizowano
Program Aktywności Lokalnej, który w 2011 roku był skierowany do osób niepełnosprawnych. W ramach PAL uczestnicy mieli
możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych oraz
możliwość uczestnictwa w grupie samopomocowej. Realizując
działania środowiskowe przeprowadzono 4 spotkania edukacyjne, piknik integracyjno-edukacyjny pt. „Integracja społeczna nasz
wspólny cel”, warsztaty rękodzieła oraz 2 wycieczki integracyjnoedukacyjne. Wszystkie te działania podejmowane na rzecz osób
niepełnosprawnych miały na celu poprawę jakości ich życia oraz
pokonanie izolacji społecznej przy ich aktywnym udziale w tym
procesie.
Dzięki skutecznym działaniom, osiągnięty został cel projektu,
jakim było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
koordynator projektu Ewa Reimann
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
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Comenius w Jedynce

Bieg na orientację

12

października na terenie kompleksu rekreacyjnego MOSiR
na Księżej Górze odbył się I Środowiskowy Drużynowy Bieg
na Orientację. Organizatorem imprezy był Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Radzionkowie. Celem biegów było rozwijanie aktywności fizycznej młodzieży i społeczności lokalnej poprzez promowanie zdrowego wypoczynku w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu i obiektów rekreacyjnych miasta Radzionków – Księża
Góra, a także: podnoszenie sprawności i umiejętności w poruszaniu
się po terenach leśnych z mapą, promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu, poznawanie piękna i walorów rekreacyjnych
miasta Radzionków, wzbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody oraz rozwój świadomości ekologicznej. W biegu wzięło udział
razem 13 drużyn z 6 szkół – uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. I miejsce zdobył zespół Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie, II miejsce Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, III miejsce Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka. Oprócz
pucharów, wszystkie drużyny otrzymały dyplomy w podziękowaniu
za uczestnictwo w zawodach. Na zakończenie imprezy zorganizowano dla wszystkich uczestników oraz opiekunów ciepły poczęstunek przygotowany przez wychowanki Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
oraz opiekunom i do zobaczenia za rok.
Organizatorzy

Uwaga! Konkurs!
Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących bądź uczęszczających do
szkół na terenie Radzionkowa do wzięcia udziału w konkursie na artykuł pt. „Ogrody Botaniczne Świata”. Konkurs
polega na wyszukaniu w książkach, czasopismach lub Internecie ciekawostek związanych z ogrodami botanicznymi
i napisaniu krótkiego artykułu na ten temat. Do wygrania są
autentyczne, profesjonalnie wyhodowane drzewka bonsai
wraz z podręcznikami ich uprawy. Na prace konkursowe
czekamy do 20 lutego 2012 r. pod adresem mailowym:
eko@radzionkow.pl. Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.eko.radzionkow.pl. Konkurs odbywa się
w związku z utworzeniem ogrodu botanicznego na Księżej
Górze w Radzionkowie, a jego organizatorem jest Referat
Ochrony Środowiska UM Radzionków.

Nauczyciele szkoły podczas roboczego spotkania w Hiszpanii (w hiszpańskiej prasie ukazał się artykuł o realizacji projektu)

R

adzionkowska SP nr 1 przystąpiła do programu „Comenius
uczenie się przez całe życie – partnerskie projekty szkół”.
W dwuletnim projekcie „Teaching trough art – nauczanie przez
sztukę” biorą udział szkoły z dziesięciu krajów UE: Hiszpanii, Francji, Włoch, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Litwy, Wielkiej Brytanii,
Grecji i Polski.
Istotą projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę sztuki
w wychowaniu i nauczaniu młodego człowieka. Fakt, iż może ona
mieć niebagatelny wpływ na jego rozwój, jest niezaprzeczalny.
By dać temu dowód, uczniowie szkół z dziesięciu państw będą
wykonywać różnymi technikami prace największych dwudziestowiecznych artystów swoich krajów, porozumiewając się przy pomocy komunikatorów internetowych oraz prezentując swoje prace
wszystkim uczestnikom, a elementy sztuki wykorzystywane będą
na różnych przedmiotach.
Nasza szkoła wybrała jako polskiego przedstawiciela Tadeusza
Makowskiego. Prace uczniów będą udostępniane sukcesywnie na
stronie internetowej szkoły, a wszystkie dzieła zaprezentowane zostaną między innymi na wystawie z okazji stulecia SP 1, na którą
już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Mamy ogromną nadzieję, iż udział w projekcie pozwoli naszym
uczniom na głębsze przeżywanie kontaktu ze sztuką, co z kolei
uczyni ich naukę ciekawszą, bardziej fascynującą, a tym samym
efektywniejszą.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że zgodnie
z § 18 ust. 1 Uchwały nr XXVI / 210 / 2008 Rady
Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Radzionków:
„Każda osoba znajdująca się na jednej z list osób
oczekujących na mieszkanie z mieszkaniowego
zasobu Gminy, zobowiązana jest do zaktualizowania
danych osobowych (wniosek) oraz przedstawienie zaświadczenia o dochodach członków rodziny
w terminie do 31 grudnia 2011 roku bez dodatkowych
wezwań ze strony Urzędu Miasta Radzionków, pod
rygorem skreślenia z listy”.

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.
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Dzieci „dwójki” dzieciom Nepalu

Na drugim końcu Europy

W nepalskiej szkole

N

ie od dziś wiadomo, że dawanie sprawia więcej radości niż
branie. Poruszeni niezwykłą prezentacją pani Agnieszki Jochlik o życiu ludzi w dalekim Nepalu, postanowiliśmy okazać
wsparcie tamtejszym dzieciom. Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w zbiórce pieniędzy, za które będzie
można kupić dla nich artykuły szkolne. Wiemy, że nepalskie dzieci
żyją w ubóstwie i nie znają rzeczy, które dla nas są codziennością.
Pomagając im chcieliśmy sprawić radość, okazać serce i po prostu
zrobić coś dobrego.
Justyna Kozłowska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

Drugi rajd LO

D

nia 17 listopada uczniowie radzionkowskiego liceum wyruszyli na drugi rajd, tym razem do Nysy i jej okolic. Naszą
przygodę z tymi pięknymi, malowniczymi terenami rozpoczęliśmy
od zwiedzania miejskiego muzeum, gdzie podziwialiśmy sławne
obrazy (…). Następnie udaliśmy się przed Carolineum, czyli do
dawnego kolegium jezuickiego uczącego na poziomie uniwersyteckim oraz na rynek, gdzie znajduje się przepiękna gotycka katedra św. Agnieszki i św. Jakuba. Pan Marek Minas opowiadał nam
ciekawą historię tego niezwykłego budynku, po czym weszliśmy
do środka i zwiedzaliśmy boczne kapliczki, jedna jest poświęcona
naszemu, śląskiemu poecie epoki romantyzmu Josephowi Eichendorffowi, w innej spoczywa błogosławiona Maria Luiza Merkert,
zwana „śląską samarytanką” – założycielka zakonu elżbietanek. Po
zwiedzaniu kościoła mieliśmy czas na obiad i spacer po mieście.
W drodze do autokaru obejrzeliśmy studnię Trytona, renesansową
studnię miejską, dwie ocalałe wieże strzegące bram miejskich oraz
bastion św. Jadwigi czyli fragment umocnień twierdzy nyskiej. (...)
Druga część wycieczki miała miejsce w Otmuchowie. Chcieliśmy
wejść do pięknego barokowego kościoła na rynku, ale niestety, był
on zamknięty, więc pominęliśmy ten punkt i przeszliśmy do renesansowego zamku (…). Wyprawę udokumentowaliśmy wspólnym,
grupowym zdjęciem. Uczniowie liceum dziękują nauczycielom
pani Klimkowicz, panu Minasowi oraz panu prof. Holewie za organizację i udział w rajdzie. Czekamy na więcej takich atrakcji!
Patrycja Kamela i Beata Siudeja
Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie

Kurier Radzionkowski

B

onjour, merci – tych słów używałem na co dzień będąc w Brukseli na pięciodniowej wycieczce ufundowanej przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka. Moja
wycieczka zaczęła się od wyjazdu z Polski w dniu 9 października
(…). Po przekroczeniu granicy belgijskiej, odwiedziłem wspaniałe
miasto Leuven, gdzie rozpoczęła się moja belgijska przygoda. Na
początku udałem się do pobliskiej katedry, gdzie zachwycałem się
jej architekturą. Wspaniałą cechą tego budynku był dzwon umiejscowiony na wieżyczce znajdującej się blisko wielkiego, złotego
zegara.
Ciekawostką Belgii jest promocja zdrowego, aktywnego trybu życia i ekologia poprzez zachęcanie mieszkańców do rezygnacji z samochodów na rzecz jazdy rowerem (…). Kolejnym punktem mojej
wycieczki było zwiedzanie pobliskiego klasztoru. Następny dzień
przeznaczono na poznawanie Brukseli. Na początku udałem się
do katedry św. Michała. Później przechadzałem się ulicami tego
wspaniałego miasta. Kolejnym punktem mojej wycieczki było Muzeum Militariów i Atomium (…).
Na ostatni, trzeci dzień pobytu zaplanowano wizytę w Parlamencie Europejskim. Tam również mieliśmy spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, panem Jerzym Buzkiem. Niestety
pan Jerzy Buzek nie miał dla nas zbyt wiele czasu z powodu sesji
plenarnej Parlamentu, ale rekompensatą dla nas było zaproszenie
do Muzeum Parlamentu Europejskiego. Tak zakończył się ostatni
dzień mojego pobytu w Brukseli. W tak krótkim czasie poznałem
historię oraz kulturę Belgii oraz najważniejsze tradycje. Pełen wrażeń i przeżyć wróciłem do domu 13 października. Teraz pozostały
mi wspomnienia, których nie zapomnę do końca życia.
Mateusz Pyka
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

NAPISZ DO KURIERA
Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w połowie lutego przyszłego roku . Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty
elektronicznej: kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na
adres: Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42,
41-922, w terminie do 19 stycznia 2012 r. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
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Klimakterium... i już

B

ohaterkami musicalu są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”. Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą
się uporać. Pragniemy pokazać, że klimakterium jest
wpisane w życie kobiety
– mają je bohaterki występujące na scenie, ale także
kobiety siedzące na widowni – miały, mają albo będą je
miały. Jest to czas dla kobiety
trudny, co wcale nie znaczy,
ze beznadziejny. Ważna jest
świadomość wspólnoty pewnych doświadczeń – kobiety siedzące na widowni dowiadują
się, że ich dolegliwości nie są czymś wyjątkowym. Mimo iż
menopauza dotyczy wszystkich kobiet, jest to temat wstydliwy,
a co za tym idzie – starannie pomijany.
Poprzez spektakl pragniemy zilustrować, w sposób zrozumiały,
przystępny i humorystyczny, jak różnymi sposobami można sobie z tym radzić. Jedne bohaterki 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 humorystyczny - tym bardziej, że sam humor
jest doskonałym lekarstwem (bez skutków 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 publiczność. 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 mężem czy dziećmi. Myślę, że
problemy czasu klimakterium najlepiej charakteryzuje początkowy tekst, który kobiety „rapują” na początku przedstawienia.
Spektakl ma za zadanie pokazać że każda kobieta ma na to
wszystko swój dobry sposób. Najważniejsze by ten temat przestał być tematem tabu, by móc o tym rozmawiać. Ważne tematy nie muszą być przedstawione poważnie, dlatego tak ważny
jest w spektaklu humor.
W spektaklu występują zamiennie następujące aktorki:
Elżbieta Jodłowska, Lidia Stanisławska, Elżbieta Okupska,
Małgorzata Różniatowska, Elżbieta Jarosik, Ewa Śnieżanka,
Jolanta Chełmicka, Krystyna Sienkiewicz, Ewa Złotowska,
Małgorzata Gadecka, Ewa Cichocka, Małgorzata Duda, Grażyna Zielińska, Barbara Wrzesińska, Ludmiła Warzecha, Mirosława Krajewska
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. Kolejna dobra
informacja jest taka, że zostanie zaprezentowany dwa razy.
Pierwszy spektakl o 17.00, drugi o 20.15.
Bilety: 80 zł parter, 70 zł balkon.
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Basie, Baśki
i Barbórki

Z

espół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Bernadeta Kowalska, Janina Libera i inni goście pojawili się podczas koncertu barbórkowego „Basie, Baśki i Barbórki”, który w Centrum Kultury
„Karolinka” zorganizowała Barbara Dziuk, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawował
Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta Radzionków. Patronat medialny
nad spotkaniem objęło Radio Piekary.
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Spokojnych
Świąt
Bożego Narodzenia
i do zobaczenia
w Nowym 2012 Roku

dyrekcja i pracownicy
Centrum Kultury
„Karolinka”

Kurier Radzionkowski

Cidrowska Jesień za nami

T

urniej Piłki Siatkowej, koncert zespołu Happysad, Talentiada 2011 i VIII edycja Festiwalu Tańca Nowoczesnego
„Arabeska”, to tylko część atrakcji tegorocznych konfrontacji sportowo – kulturalnych „Cidrowska Jesień”. Szkolenia z zakresu profilaktyki, warsztaty i konkursy profilaktyczne to także
niezmiernie ważna część konfrontacji. Impreza od lat cieszy się
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nie inaczej było i w tym
roku.
Po ubiegłorocznym sukcesie Talentiady, organizatorzy postanowili pójść za ciosem i przygotowali kolejną edycję. Do konkursu,
którego finał odbył się 19 listopada w Centrum Kultury „Karolinka”, zgłosiło się ponad trzydziestu uczestników w wieku od 4
do 30 lat. Swoje talenty wokalne prezentowali wokaliści i zespoły muzyczne. Jury w składzie: Iwona Ziemniewicz, Katarzyna
Frysz-Katryniok i Mateusz Węgrzyn, nie miało łatwego zadania.
Po burzliwych naradach Grand Prix Talentiady 2011 trafiło do
Dominika Franusika.
Gratką tegorocznej Cidrowskiej Jesieni była ósma edycja Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Arabeska”, która 26 listopada odbyła
się w „Karolince”. Do rywalizacji stanęło aż 61 zespołów tanecznych z regionu i nie tylko. W jury zasiedli Joanna Malik i Kamil
Guzy.
Miłośnicy sportu mogli spróbować swoich sił w Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwycięska drużyna „Latające Gwoździe” w składzie: Artur
Łukawski, Łukasz Lasok, Dawid Krzykawski, Mateusz Osadnik,
Łukasz Adamczyk, Damian Biderman, Marek Kojda pokonała
swoich kolegów z drużyny „Latajace Gwoździe II”. Obydwie druKurier Radzionkowski

żyny prowadzone były przez jednego kapitana Roberta Tobora.
Na finał organizatorzy przygotowali koncert zespołu Happysad
(9 grudnia). Ich muzyka to mieszanka rocka alternatywnego i gitarowego. Muzycy zespołu mówią jednak o swojej twórczości, że
jest to rock regresywny. W trakcie koncertu grupa zaprezentowała swoją najnowszą płytę.
W ramach tegorocznej odsłony Cidrowskiej Jesieni w szkołach
odbywały się też imprezy profilaktyczne (szkolenia, warsztaty,
spektakle), bo przypomnijmy, że główną ideą imprezy jest propagowanie wśród młodzieży, że dobra zabawa jest możliwa bez
wspomagania się niebezpiecznymi używkami.
— Chcemy promować życie w prawdziwej wolności, bez przemocy, agresji, zniewoleń. Wierzymy, że każdy jest dobry, potrzebuje
tylko miłości a czasem zwykłej ludzkiej dobroci i zainteresowania.
Zwracamy uwagę na wartości, takie jak: miłość, przyjaźń, dobroć,
wolność, szacunek do innych i odpowiedzialność. Jak powiedział
w swoim programie do gimnazjalistów Piotr Nagiel: „Żyj prawdziwie, dopóki masz wybór’’. Wierzymy, że wskazywanie tej dobrej
drogi zawsze ma sens, dlatego Wybieramy życie – komentuje Justyna Konik, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Organizatorami tegorocznej edycji imprezy byli: Urząd Miasta Radzionków, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Kultury „Karolinka” i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radzionkowie.
(ŁK)
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UCHWAŁY RADY MIASTA
INFORMACJA
Informuję, że w dniu 27 października 2011 roku na XIV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIV/102/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011–2026;
2. Uchwałę Nr XIV/103/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr XIV/104/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w latach 2011-2016;
4. Uchwałę Nr XIV/105/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Radzionkowie przy ul. Gajdasa 1 i 4;
5. Uchwałę Nr XIV/106/2011 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011;
6. Uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;
7. Uchwałę Nr XIV/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Informuję, że w dniu 24 listopada 2011 roku na XV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XV/109/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011–2026;
2. Uchwałę Nr XV/110/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr XV/111/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
4. Uchwałę Nr XV/112/2011 w sprawie udzielenia poręczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie;
5. Uchwałę Nr XV/113/2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2012;
6. Uchwałę Nr XV/114/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2012 (załączniki znajdują się do wglądu na
stronie internetowej www.bip.radzionkow.pl oraz w Wydziale Organizacyjnym);
7. Uchwałę Nr XV/115/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2012;
8. Uchwałę Nr XV/116/2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XV/117/2011 w sprawie zwolnień od podatku leśnego;
10. Uchwałę Nr XV/118/2011 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (załączniki znajdują się do wglądu na stronie
internetowej www.bip.radzionkow.pl oraz w Wydziale Organizacyjnym);
11. Uchwałę Nr XV/119/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;
12. Uchwałę Nr XV/120/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie;
13. Uchwałę Nr XV/121/2011 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2011–2014;
14. Uchwałę Nr XV/122/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków;
15. Uchwałę Nr XV/123/2011 w sprawie programu współpracy na rok 2012 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
16. Uchwałę Nr XV/124/2011 w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie oznaczenia nazwy Radzionków;
17. Uchwałę Nr XV/125/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/88/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 6 września 2011 r. o zaliczeniu drogi do
kategorii drogi gminnej.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk
Uchwała Nr XV/113/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2012
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 z 2010 r. Dz. U. 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 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 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 2012 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 – 0,76 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 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 – 4,15 zł
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,61 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,84 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,32 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,90 zł
4) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7
§ 2.
Tracą moc uchwały Rady Miasta Radzionków: Nr LVII/477/2010 z dnia 29 października 2010 roku oraz Nr II/16/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
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§ 3.
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Kurier Radzionkowski

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński
Uchwała Nr XV/114/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2012
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. 18a i art. 19 pkt 1 lit f. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst
z 2010 r. Dz. U. 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 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą:
1) wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
Wprowadza się na terenie Miasta Radzionków opłatę od posiadania psów.

§ 2.

§ 3.
Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł 00 gr od jednego psa.
§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty
w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku
podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5.
1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radzionków lub w kasie Urzędu.
2. Pobór opłaty na terenie spółdzielni mieszkaniowych odbywa się w drodze inkasa. Inkasentem ustanawia się Panią Jolantę Bartkowiak zamieszkałą
w Bytomiu.
§ 6.
Inkasent zobowiązany są do poboru i przekazania pobranej opłaty na konto dochodów budżetu miasta Radzionków w terminie zgodnym z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), przesyłając jednocześnie do Referatu Księgowości
i Budżetu Miasta rozliczenie z pobranej opłaty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 7.
Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranego podatku.
§ 8.
Tracą moc Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVII/478/2010 z dnia 29 października 2010 r. oraz Nr II/17/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 9.

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.
Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński
Uchwała Nr XV/115/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2012
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. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U.
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 r.),
Kurier Radzionkowski
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2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 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 środków transportowych na rok 2012 w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 302 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 524 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 646 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

15

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie

15

728

782

782

1318
3 osie

12

21

21

842

896

1070

1660

4 osie i więcej
12

29

29

1098

1742

1742

2584

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 664 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:
dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

31

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie

31

728

970

1488

2042
3 osie

12

40

40

1312

1816

1816

2686

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 376 zł
4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

25

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
1 oś
406

25

420

430

592
2 osie

12

28

448

502

28

33

648

896

33

38

896

1360

38

1210

1792
3 osie

12

38

38

714

994

994

1350

5) od autobusu:
autobusy

liczba miejsc

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

448

równej lub więcej niż 30 miejsc

502

§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII/479/2010 z dnia 29 października 2010 r.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
12
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§ 4.
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.
Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński
Uchwała Nr XV/116/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U.
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 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 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 wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej pozostających w zakresie działania gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.);
3. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;
4. Grunty, budynki lub ich części użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, kulturalne, oświatowe,
pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i sportu.
5. Części budynków mieszkalnych stanowiące piwnice nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;
6. Budynki znajdujące się na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
7. Części budynków zajęte na szalety miejskie;
8. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu (współużytkowaniu) wieczystym gminy.
§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII/480/2010 z dnia 29 października 2010 r.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.

§ 4.
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.
Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński
Uchwała Nr XV/117/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie zwolnień od podatku leśnego
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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się od podatku leśnego lasy stanowiące mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), za wyjątkiem lasów wydzierżawionych lub wynajętych osobom trzecim.
§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII/481/2010 z dnia 29 października 2010 r.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.

§ 4.
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.
Przewodniczący Rady
/-/ Bernard Skibiński

Kurier Radzionkowski

7 (48) grudzień 2011

13

PISZĄ DO KURIERA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Pamięci Józefa Szylera

Turniej halowej piłki nożnej

ostatnim czasie
bardzo dużo się
mówi lub pisze
o „ojczyznach lokalnych”
albo używa się terminu
„mała ojczyzna”. Wypełnienie treścią ww. terminów jest dosyć trudne, ale
pomocą może być refleksja
historyczna dotycząca np.
miejscowości z jej uwarunkowaniami
społecznymi,
gospodarczymi i politycznymi. To co działo się na
Śląsku (i w Polsce) w latach
dwudziestych XX wieku,
było udziałem i ludności Radzionkowa. Na uwagę zasługują działania mieszkańców Radzionkowa w czasie
trzech powstań śląskich, jak
i wyniki przeprowadzonego
plebiscytu, w którym miejscowa ludność w zdecydowany sposób opowiedziała się za niepodległą Polską. W historii tego okresu dali się poznać nie tylko rdzenni
radzionkowianie, ale i osoby przybywające do Radzionkowa z innych miejscowości.
W książce pt. „Dzieje Radzionkowa” na stronie 288, pan dr Jacek
Kurek, przedstawiając swoje refleksje na temat ojczyzn lokalnych,
pisze piękne słowa „gdziekolwiek człowiek w wędrówkach swojego
życia się znajdzie, tam będzie gotowy pozostać, jeżeli spotka miłość
i jeżeli przyjęty zostanie jako swój. A potem zaczyna się proces zakorzenienia oraz pielęgnacji miłości, którym pomaga i służy między
innymi refleksja wyrażająca się w mądrym pisaniu o historii lokalnego świata”.
Powyższe stwierdzenie może być użyte w odniesieniu do tak wielkich działaczy Radzionkowa, jakimi byli na początku XX wieku Emil
Gajdas, ks. dr Józef Knosała, Jerzy Ziętek i m.in. mój dziadek, Józef
Szyler. Jego nazwiskiem nazwana jest ulica znajdująca się pomiędzy
ulicą 27 Stycznia a ulicą Danielecką.
Ignacy Tobor

okazji Święta Niepodległości oraz rocznicy powstania hali
sportowej w Radzionkowie w dniach 11 i 12 listopada został
rozegrany II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.
Do zawodów zakwalifikowano 16 drużyn. W pierwszym dniu toczyły się rozgrywki w 4 grupach systemem „każdy z każdym”. Do
ćwierćfinałów awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Dwudniowy turniej zakończył się zwycięstwem radzionkowskiej
drużyny In Plus Team. Drugie miejsce zdobyła drużyna IF ZEN
TEAM również z Radzionkowa, a trzecie CMB CEVAHIR z Tarnowskich Gór. Mecze, szczególnie od ćwierćfinałów, były wyjątkowo
zacięte i wyrównane, o czym świadczy aż pięć remisów i fakt, że
o wyłonieniu zwycięzców decydowały rzuty karne. Gratulacje dla
wszystkich uczestników oraz podziękowania dla sędziów, którzy
mieli sporo pracy.
Fotorelacja z II Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
znajduje się na stronie www.mosir.radzionkow.pl

W

Ciąg dalszy artykułu w kolejnym numerze Kuriera

Projekt równościowy

W

Z

Badminton
coraz bardziej popularny

N

ikt się nie spodziewał, ze w Radzionkowie badminton stanie
się tak popularny. Na początku w nowo wybudowanej hali
MOSiR-u przygotowano trzy korty. Szybko jednak okazało
się, że zainteresowanie tą grą jest bardzo duże, w związku z czym
pracownicy MOSiR-u przygotowali kolejne cztery korty do gry
w badmintona. W ciągu wakacji odbył się pierwszy Wakacyjny Turniej Badmintona, w którym wzięło udział 20 zawodników. W październiku odbyły się I Mistrzostwa Radzionkowa w Badmintonie
w deblach, podczas którego boje toczyło 32 zawodników, a z okazji
Święta Edukacji Turniej Badmintona dla nauczycieli.

trzech radzionkowskich szkołach podstawowych od
sierpnia realizowany jest projekt „Nasze dzieci dzisiaj – jutro”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Bierze w nim udział 291 uczniów z klas
I-III. Głównym celem projektu jest przekazanie uczniom niestereotypowej wiedzy dotyczącej postrzegania ról kobiecych i męskich
w społeczeństwie oraz szerokiego, niezależnego od płci, spektrum
możliwości wyborów życiowych. W trakcie zajęć dzieci uczą się
też szacunku do odmienności i partnerskich relacji między płciami. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie
w przyszłości stereotypowego myślenia o podejściu do wyboru drogi życiowej. W ramach projektu, który potrwa do marca 2013 roku,
do szkół zakupiony został szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych oraz nowoczesny sprzęt edukacyjny.
Projekt „Nasze dzieci dzisiaj – jutro” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi 185.883,00 złotych.

14
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Dokończenie na stonie obok

Kurier Radzionkowski

Badminton coraz bardziej popularny

Dokończenie ze str. 14
Natomiast 26 listopada w I Indywidualnych Mistrzostwach Radzionkowa w Badmintonie wzięła udział rekordowa ilość zawodników –
45, w tym 5 pań. Na 7 kortach w trzech kategoriach wiekowych
męskich oraz 1 żeńskiej przez 5 godzin toczyli boje zawodnicy
z Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Śl., Katowic, Chorzowa, Łazisk
Górnych, Zabrza, Knurowa, Nakła Śl., Bobrownik, Potępy, Dąbia, no
i oczywiście Radzionkowa. Najstarszym zawodnikiem był 64-letni
Wojciech Borzęcki z Tarnowskich Gór (III miejsce w swojej kategorii), a najmłodszym 15 letni Wojtek Sułkowski z Katowic (VI miejsce).

w kategorii mężczyzn >41 lat:
Wojciech Drwięga – Łaziska Górne
Radosław Sułkowski – Katowice
Wojciech Borzęcki – T. Góry

Relacje i zapowiedzi najbliższych imprez sportowych można znaleźć na stronie: www.mosir.radzionkow.pl

SPORT

Super finisz na szachowym
Grand Prix

Centrum Kultury „Karolinka” w sobotę, 19 listopada odbył
się ostatni turniej jubileuszowego X Grand Prix Radzionkowa w szachach. W turnieju uczestniczyło aż 34 szachistów.
Zwycięzcą zawodów został Kazimierz Tchórzewski, który zdobył
6 pkt z 7 partii. Tuż za nim uplasowała się grupa zawodników z 5 pkt,
a byli to: Marian Banasik, Maciej Janiszewski, Jakub Lizak, Bronisław Wiechowski, Krzysztof Lach. W turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się też stali uczestnicy: Henryk Bogacki, Damian Brożyna,
Bogdan Tarasek i Jan Marini.
Zawody rozegrane zostały w systemie siedmiorundowym, z czasem
gry 15 minut na każdego zawodnika. Połowę zawodników stanowiły
dzieci i młodzież. Szczególne zainteresowanie wzbudziła gra pięcioletniego Jasia Giołbasa oraz trójki siedmiolatków: Julii Samborskiej,
Wiktorii Tarasek i Maksa Wawrzyczka. Mimo młodego wieku, wypadli bardzo dobrze. Dużo emocji wzbudziła też walka w finałowym
turnieju, która była niezmiernie wyrównana. Dobry start zanotowali
też Marian Banasik i Maciej Janiszewski. Po porażce w trzeciej rundzie zwycięzca ostatniego turnieju Maciek Janiszewski nie mógł już
dogonić liderów i zakończył turniej z pięcioma punktami. Walka
o drugie miejsce również była niezwykle emocjonująca, a rozstrzygnięcie padło dopiero w ostatniej rundzie, kiedy to Maciek Janiszewski zamatował Mariana Banasika w bardzo interesującej końcówce,
którą z zapartym tchem oglądali uczestnicy turnieju.
Zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach: Open, do 18 lat i do
12 lat. W grupie młodzieżowej zwyciężył Jakub Lizak (5 pkt), przed
Nikodemem Markiem (3½ pkt) i Michałem Kulikowskim (3 pkt).
W grupie do 12 lat najlepszy okazał się Patryk Przykuta (3 pkt). Kolejne miejsca zajęli: Weronika Szeliga (2½ pkt) i Jakub Wujek (2 pkt).
Cały finał okazał się niezwykle wyrównany. Aż trzech zawodników

Kurier Radzionkowski

w kategorii do 33 lat:
Adam Prasołek – Zabrze
Tomasz Dąbek – T. Góry
Łukasz Suder – Radzionków
— Po roku funkcjonowania radzionkowskiej hali sportowej można
stwierdzić, że potrzeby w zakresie kultury fizycznej – nie tylko sportu
wyczynowego, ale również w zakresie rekreacji są ogromne. Zainteresowanie wynajmem hali przerosło wszelkie oczekiwania, trudno
znaleźć w grafiku wolny termin, a wynajmy w godzinach 23.00 – 2.00
w nocy nie należą do rzadkości — mówi Marian Prodlik, dyrektor
MOSiR w Radzionkowie.

Wyniki
w kategorii kobiet:
Katarzyna Czerwińska – Bytom
Grażyna Telenga – Bytom (Sucha Góra)
Magdalena Lisek – T. Góry

W

w kategorii mężczyzn 34–41 lat:
Tomasz Wanicki – Knurów
Zenon Baczewski – Bobrowniki Śl.
Tomasz Morzyński – Zabrze

uzyskało 15 pkt z trzech najlepszych turniejów, dlatego przy wyborze zwycięzców zastosowano dodatkowe kryteria, które okazały się
niezwykle szczęśliwe dla stałego już uczestnika turniejów w Radzionkowie Kazimierza Tchórzewskiego. Wygrał on bowiem już po raz
drugi cały cykl Grand Prix. Kolejne miejsca zajęli Jan Marini i Marian
Banasik, zdobywając również po 15 pkt.
Nagrody dla zwycięzców ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Radzionków oraz
Centrum Kultury „Karolinka”. Z okazji jubileuszu rozgrywek, każdy
uczestnik otrzymał z rąk Justyny Konik, dyrektora CK „Karolinka”
upominek. Zawody sędziowali i prowadzili: Rudolf Sobczyk i Jarosław Szyndler. Wszystkie turnieje przebiegały w niezwykle sportowej
atmosferze, a zawodnicy wykazali duże zdyscyplinowanie. W całym
cyklu wzięło udział 64 zawodników. Jako organizatorów cieszy nas,
że w ciągu dziesięciu lat przez turnieje Grand Prix Radzionkowa
przewinęło się prawie 600 zawodników, a jednym z nich był w 2002
i 2003 roku aktualny Mistrz Świata Juniorów Dariusz Świercz. Organizatorem cyklu Grand Prix w szachach było Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, działające przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
oraz Centrum Kultury „Karolinka”. Komplet rezultatów z zawodów
można znaleźć na stronie: www.karolinka.art.pl
***
Miłośników szachowych rozgrywek już teraz zapraszamy na turniej
CIDERSZACH 2011, który w dniach od 27 do 30 grudnia odbywać
będzie się w Radzionkowie. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na:
www.chessarbiter.com
Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Zwycięstwo przez nokaut
Artur „Kornik” Sowiński, zawodnik MMA i mieszkaniec Radzionkowa odniósł spektakularne zwycięstwo w walce wagi lekkiej podczas
gali walk formuły MMA „KSW 17 Zemsta”, która 26 listopada odbyła
się w łódzkiej hali Atlas Arena. Nasz zawodnik zmierzył się z Maciejem „Irokezem” Jewtuszko, uważanym za najlepszego zawodnika MMA wagi lekkiej w Polsce. Już w 46 sekundzie walki Sowiński
znokautował weterana WEC i UFC Macieja Jewtuszkę, co dało mu
upragnione zwycięstwo.
Warto wiedzieć, że MMA są to walki, w których dopuszczane jest
użycie wszystkich technik dozwolonych w innych sportach walki
bez broni. Podczas starć zawodnicy stosują więc rzuty, ciosy pięściami, dźwiganie, kopnięcia itp. Wszystko jednak odbywa się pod czujnym okiem sędziów. Pełna gama dozwolonych technik sprawia, że
dyscyplina ta zaliczana jest do jednej z najbardziej widowiskowych.
Arturowi Sowińskiemu gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych
sukcesów!
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Końcówka sezonu Ruchu Radzionków

P

iłkarze Ruchu Radzionków zakończyli już jesienne rozgrywki. Dziewiąte
miejsce na półmetku sezonu dokładnie odpowiada temu, jakie radzionkowska drużyna zajęła na finiszu rozgrywek
2010/2011 w pierwszej lidze. Pięć punktów
straty do szóstego miejsca, otwierającego szeroką czołówkę ligi, pozwala patrzeć
z nadzieją na poprawę pozycji. Ale też tyle
samo punktów przewagi nad pierwszą drużyną w strefie spadkowej, każe bacznie
spoglądać za plecy. Jednym słowem – druga część sezonu zapowiada się niezwykle
ciekawie.
Dziewiątego miejsca w tabeli nie byłoby,
gdyby nie wygrana w derbowym meczu
z Polonią w Bytomiu. Wygrana zdecydowanie poprawiła nastroje po przeciętnej
końcówce października i pierwszych tygodniach listopada. O tym, jak ważne było
to zwycięstwo, świadczy nie tylko awans
aż o cztery miejsca w tabeli, ale przede
wszystkim ogromna radość drużyny i kilkusetosobowej grupy kibiców z Radzionkowa
po końcowym gwizdku sędziego oraz euforia szczęśliwych strzelców bramek bezpośrednio po swoich trafieniach – Mateusza
Maka i Piotra Rockiego.
Zanim jednak to się stało, radzionkowianie
w ostatni weekend października pechowo
zremisowali u siebie z Flotą Świnoujście,
wówczas jedną ze zdecydowanie najlepszych drużyn ligi. Bramkę na 2:2 goście
zdobyli w ostatniej minucie gry. Po tym remisie spotkanie z Dolcanem Ząbki nabrało
bardzo ważnego charakteru. W przypadku

porażki z sąsiadem z tabeli w tym pierwszym meczu rundy rewanżowej żółto-czarni
znaleźliby się w gronie drużyn będących tuż
nad strefą spadkową. Na szczęście ten drugi
z rzędu domowy mecz przyniósł trzy punkty, a zwycięską bramkę zdobył Adam Giesa.
Potem jednak Ruch dwukrotnie musiał
przełknąć gorycz porażki i to bez zdobytej
bramki. Najpierw w meczu z Kolejarzem
w Stróżach przegranym 0:2 i u siebie z Bogdanką Łęczna (0:1). Na początku sezonu
w spotkaniach z tymi rywalami „Cidry”
wywalczyły cztery punkty. Zaległy mecz
z Polonią w Bytomiu stał się więc kolejnym
w ciągu kilku tygodni „meczem o życie”.
Zwycięstwo 2:1 dało oddech ulgi i spokój
na długie miesiące zimowych przygotowań

do rundy wiosennej. Znów spoglądać można w górę tabeli.
WYKAZ OSTATNICH MECZÓW RUCHU
RADZIONKÓW:
Ruch – Flota Świnoujście 2:2 (1:0)
Bramki: Rocki 37’ (rzut karny), Michał Mak
59’ – Tomasik 61’, Jasiński 90’
Ruch – Dolcan Ząbki 1:0 (0:0)
Bramka: Giesa ‘49
Kolejarz Stróże – Ruch 2:0 (0:0)
Bramki: Zawiślan 66’, Wolański 80’
Ruch – Bogdanka Łęczna 0:1 (0:1)
Bramka: Paluchowski 6’
Polonia Bytom – Ruch 1:2 (1:2)
Bramki: Mąka 27’ – Mateusz Mak 31’,
Rocki 45’

O&S Sokół Radzionków:

Walka o utrzymanie w trzeciej lidze

W

ostatnim meczu, kończącym
pierwszą rundę rozgrywek III ligi,
nasze siatkarki pokonały MCKS
Czeladź. Spotkanie było bardzo wyrównane i zacięte, o czym świadczą wyniki poszczególnych setów. Wprawdzie pierwszy
set zakończył się naszą porażką, ale kolejne
rozstrzygnęliśmy na naszą korzyść. Dziewczyny wykazały się wyjątkową ambicją
oraz odpornością psychiczną, zwłaszcza
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w secie czwartym, kiedy to przegrywały już 22:17, potem 23:18, a mimo to, po
wspaniałej końcówce (kiedy na zagrywkę
poszła Jolanta Skorupa), zdobyliśmy siedem punktów z rzędu i set ten zakończył
się naszym sukcesem. Wynik meczu wyglądał następująco: MCKS Czeladź – O&S
MKS Sokół Radzionków 1:3 (25:11, 23:25,
22:25, 23:25). W najbliższych dniach nastąpi krótka przerwa, po której przystąpimy do
drugiej części rozgrywek. Przed nami walka
o utrzymanie się w III lidze. Kolejność drużyn po pierwszej rundzie:
1. MKS Zorza Wodzisław Śląski
2. MOSM Tychy
3. STS Victoria Lubliniec
4. SMS PZPS III Sosnowiec
5. UKS Dębowianka Dębowiec
6. KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice
7. MKS II Dąbrowa Górnicza
8. BKS Aluprof II Bielsko-Biała
9. MKS Czechowice-Dziedzice
10. KPKS Halemba Ruda Śląska
11. UKS Jedynka ERBUD Rybnik
12. MKS-MOS Płomień Sosnowiec
13. AZS KU AT-H Bielsko-Biała
14. O&S Sokół Radzionków
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15. MCKS Czeladź
16. VC Victoria MOSiR Cieszyn
Przed rozgrywkami zakładaliśmy walkę
o podium, ale szybko, bo jeszcze przed
pierwszą kolejką, z powodu kontuzji wypadły z podstawowej szóstki dwie zawodniczki: przyjmująca Karolina Orłowska i atakująca Anna Garus. Po trzech kolejkach
kontuzji uległy: libero Katarzyna Horzela
i środkowa bloku Joanna Krzykowska.
Gra w tym momencie okazała się walką
o utrzymanie w III lidze. Po szóstej kolejce
z powodów rodzinnych z gry zrezygnowała podstawowa środkowa bloku Agnieszka
Cienciala.
Dopięty przed rozgrywkami zespół, obecnie jest mocno przetasowany. Ogromne
braki kadrowe i brak pomysłu przy takim
osłabieniu, okazują się silniejsze, niż wola
walki i chęć wygranej w tym sezonie. Do
drugiej rundy przystępujemy również z nowym trenerem Piotrem Podobą. Agnieszka
Machcińska–Krzemień z powodów rodzinnych zrezygnowała z dalszego prowadzenia
zespołu.
Bogdan Gałęziok
Kurier Radzionkowski

