marzec 2012

Centrum Dokumentacji
Deportacji
Górnoślązaków
do ZSRR
Powstanie w Radzionkowie

Andrzej Sławik
radny wojewódzki z Radzionkowa!

Po wielu latach starań w lutym tego roku Burmistrz Miasta
Gabriel Tobor podpisał akt notarialny na przejęcie przez
gminę byłego dworca kolejowego w Radzionkowie. Miasto
za dworzec przekazało PKP 264.466 złotych.
Według planu opracowanego przez gminę, budynek dworca zostanie wyremontowany i dostosowany do możliwości prezentowania w nim stałej ekspozycji pod nazwą „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”, przygotowanej na bazie
materiałów i eksponatów z Instytutu Pamięci Narodowej.
W budynku utworzone zostanie ponadto długo oczekiwane
miejsce do gromadzenia i eksponowania dokumentów i pamiątek związanych z przeszłością Radzionkowa. Z kolei teren
wokół budynku zostanie zaadaptowany przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego, co znacznie uatrakcyjni architekturę „starego końca”.
W chwili obecnej budynek dworca kolejowego obejmuje
przestrzeń około 300 m2, na którą składa się poczekalnia wraz
z punktem kasowym, służbówka, pomieszczenia gospodarcze
oraz trzy magazyny. Prace budowlane zakończyć mają się w listopadzie 2013 roku.
Projekt adaptacji dworca i przygotowania w nim ekspozycji sfinansowany zostanie m.in. ze środków Unii Europejskiej. Koszt
realizacji projektu wyniesie 417 026,84 zł.

W grudniu nastąpiło zaprzysiężenie nowego radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. W związku z otrzymaniem
mandatu poselskiego przez dotychczasowego radnego wojewódzkiego Piotra Pyzika, jego miejsce w Sejmiku Wojewódzkim zajęła kolejna osoba z listy czyli Andrzej Sławik.
Andrzej Sławik jest mieszkańcem Radzionkowa i prezesem Związku Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej. Od
wielu lat jest członkiem Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu
Tarnogórskiego i autorem wielu cennych inicjatyw gospodarczych i społecznych. Jako przedstawiciel Radzionkowa
pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
PEC Bytom.
Liczymy na aktywność i skuteczność jego działań dla Radzionkowa.
Kontakt: aslawik@zpag.org
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na pytania odpowiada:

Tomasz Stchlerowski

Tomasz Stchlerowski z rodziną: żoną Agnieszką i córeczką.
– Zauważyłem, że często mówi się o Panu
„urodzony społecznik” dlaczego?
– Być może jest to ocena tego co robię.
Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Całkiem możliwe, że tego bakcyla chwyciłem
w Oazie. Właściwie wszystko zaczęło się
w Ruchu Światło-Życie, tam ponownie dostrzegłem i ugruntowałem sobie to, czego
nauczyli mnie w domu rodzice, że człowiek powinien być dla drugiego człowieka.
Przez wiele lat wspólnie organizowaliśmy
parafialny Ciderfest, wyjazdy młodzieży do
Lednicy, Turniej o Puchar Farorza, który
w późniejszych latach stał się jedną z głównych atrakcji Cidrowskiej Jesieni Kulturalno-Sportowej. Od 2005 roku współpracuję
z Inicjatywą Obywatelską Powiatu Tarnogórskiego koło w Radzionkowie. Współtworzyłem pierwsze turnieje IO CUP, które
teraz cieszą się wielkim zainteresowaniem.
Dane było mi również pracować przez cztery lata w Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W 2008 roku za
swoją działalność społeczną zostałem uhonorowany Nagrodą Przewodniczącego Rady
Miasta Radzionków. Obecnie z żoną, działamy w Domowym Kościele. Wraz z Ojcem
Ksawerym Knotzem i grupą zapalonych
małżeństw z całej Polski współtworzymy
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunia
Małżeństw. Na razie jesteśmy na etapie
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swojej własnej formacji i przygotowywania
wszelkich materiałów, konferencji.
Od stycznia 2011 roku pełnię funkcję wiceprezesa MKS SOKÓŁ Radzionków, trzecioligowej drużyny siatkarskiej. Współorganizuję też w Radzionkowie spotkania z grami
planszowymi, tzw. „Gramy z Inicjatywą…”,
dzięki czemu udowadniamy, że w dobie
komputerów i wirtualnej rzeczywistości
ważny jest drugi człowiek. Spędzanie czasu
z ludźmi, którzy tak jak my, fascynują się
„planszówkami”, zmienia się w czas spędzany z przyjaciółmi. W Radzionkowie mamy
na przykład Mistrza Polski w dość popularnej grze „Osadnicy z Catanu”. Już teraz zapraszam na trzecią edycję wydarzenia „Gramy z Inicjatywą…” podczas kolejnych Dni
Radzionkowa. Będziemy tam dla Was. Od
stycznia 2012 roku zacząłem również współpracę z Wydawnictwem PORTAL, głównego wydawcy i producenta gier planszowych.
Jedną z moich pasji jest fotografia. Myślę
też w przyszłości o organizacji warsztatów
fotograficznych.
– Skąd bierze Pan na to wszystko czas?
– Dobra organizacja pracy no i przede
wszystkim wsparcie żony Agnieszki. Jeśli
coś robi się z pasją, to nie widzę problemów,
by tego nie pogodzić. Wszystko, w co się angażuję, napędza mnie do kolejnych działań.

Nie lubię jak nic się nie dzieje, zawsze powtarzam, że jak Bóg daje pomysły i talent do
dobrej organizacji pracy z ludźmi, to trzeba
działać. Bardziej martwiłbym się, gdybym to
zmarnował i nic nie robił.
– Jakie plany na przyszłość?
– Priorytetowym wyzwaniem, w jakie
w przyszłości chciałbym się włączyć, to
wspieranie budowy Rynku i zagospodarowanie terenu wokół niego. Oprócz tego pozostaje ciągłe wspieranie prac związanych
z poprawą infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej. Ważnym również dla mnie
zadaniem jest wspieranie projektu utworzenia galerii w budynku dawnego dworca PKP
w Radzionkowie.
– Czy doda Pan coś jeszcze na zakończenie naszej rozmowy?
– Dla kogoś, kto chce pracować dla innych
ważne jest zaangażowanie i pasja oraz umiejętność współpracy dla dobra miasta. W Radzionkowie wszyscy się znamy, tu nie można udawać, że jest się kimś innym jak to jest
w wielkiej polityce. Propozycja Inicjatywy,
abym wystartował w wyborach w okręgu
nr 14 jest dla mnie ważna. Deklaruję swoją dyspozycyjność i zaangażowanie. To
wszystko pragnę ofiarować Mieszkańcom.
Rozmawiał: KK

Dziękuję…

Wizualizacja radzionkowskiego rynku.

Kiedy w Radzionkowie
będzie rynek?
Decyzja o zakupie przez miasto terenu starego PGR-u jest w mojej opinii
decyzją strategiczną dla rozwoju Radzionkowa. Dzisiaj te 2,3 hektara jest
w zasobach gminy, jestem przekonany
że będzie to dźwignią rozwojową naszej
gminy. Nasuwa się pytanie: kiedy?
Inwestycja tego typu, gdzie głównym
źródłem kapitału inwestycyjnego jest
kapitał prywatny, dzisiaj jest bardzo
trudna do realizacji. Czas dekoniunktury gospodarczej, a właściwie kryzysu, nie sprzyja podejmowaniu ryzyka
inwestycyjnego przez prywatnych
inwestorów. W tej sytuacji można czekać na lepsze gospodarczo czasy albo
krok po krok przygotowywać warunki
do realizacji inwestycji. Od początku
głoszę pogląd, że taki projekt lepiej
przygotowywać 7 lat, a realizować go
przez 3 niż odwrotnie.
Jaki jest stan przygotowań w chwili
obecnej?
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, uwzględniając obszar
aż od ul. Śródmiejskiej. Chcemy, aby
Centrum Kultury „Karolinka” znalazło
się już w środku przebudowywanego
obszaru. Dlatego m.in. nie podejmujemy żadnych działań związanych
z przebudową parku przy CK Karolinka. Chodzi o to, aby jego charakter
był jednolity z całością rynku. Trwają
również prace geodezyjne związane
z porządkowaniem działek budowlanych oraz ich podziały. Równocześnie

dokonujemy niezbędnych prac projektowych związanych z przygotowaniem
pierwszych budynków do wyburzenia.
Mimo że część tego terenu nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej,
ich stan jest fatalny, mamy utrudnienia
ze strony konserwatora zabytków.
Opracowana koncepcja dzieli zagospodarowywany teren na dwie odrębnie pod względem funkcji przestrzenie
publiczne. Jedna od strony osiedla
Knosały będzie typowym rynkiem
o powierzchni zbliżonej do rynku tarnogórskiego, druga skupiona wokół
CK „Karolinka” będzie tzw. ECORynkiem czyli przestrzenią z dominującą zielenią i małą architekturą.
Precyzyjna odpowiedź na pytanie kiedy możemy się doczekać budowy rynku jest dzisiaj niemożliwa. Planowanie
czegokolwiek, niestety, w obecnej
sytuacji gospodarczej, jak i w obliczu
niemożliwych do przewidzenia decyzji
rządu dotyczących finansów publicznych, jest jak wróżenie z fusów. Naszym zadaniem zatem jest prowadzić
konsekwentnie prace przygotowawcze, mając nadzieję, że siedem chudych lat skończy się prędzej.
Koncepcję rynku można zobaczyć na
stronie internetowej miasta Radzionków.
Gabriel Tobor
Burmistrz

Szanowni Państwo!
W związku z podjęciem przeze mnie pracy na stanowisku zastępcy
burmistrza Miasta Radzionków, co w konsekwencji przełożyło się na
rezygnację z mandatu radnego, chciałbym serdecznie podziękować
moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość i dobrą współpracę
przez prawie 10 kolejnych lat. Nie bojąc się trudnych wyzwań, a takimi jest praca w radzie, trzykrotnie poddawałem się ocenie społecznej.
Nie ukrywam, że dużą satysfakcją dla mnie był każdy kolejny wybór. To
utwierdzało mnie w przekonaniu, że obrane kierunki działania były akceptowane przez większość wyborców. Przez te wszystkie lata stykałem
się z wieloma problemami naszych mieszkańców. Rozwiązaniu każdego
poświęcałem czas i zrozumienie, choć muszę przyznać, że niektóre wykraczały poza zakres działalności radnego. Czując się silnie związanym
z wyborcami zawsze starałem się identyfikować z Waszymi problemami i wizjami rozwoju miasta. Pomogło mi to wzbogacić doświadczenie
i wykorzystać je w pracy samorządowej.
Kiedy w swojej pierwszej ulotce przytoczyłem słowa francuskiego dramatopisarza Marcela Acharda – „nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi tego sam zrobić” – głęboko wierzyłem, że mogę liczyć
na Wasz udział w decyzjach podejmowanych przez lokalny samorząd.
I nie zawiodłem się. To Wasze sugestie, opinie, postulaty i zgłaszane
w ankietach potrzeby, przełożyły się na podjęcie działań zmieniających
wizerunek miasta. Tak naprawdę, to razem zmieniliśmy Radzionków także będący odmiennego zdania.
Zawsze uważałem, że obowiązkiem radnego jest przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb całej lokalnej społeczności. Toteż nigdy
w swoich „obietnicach wyborczych” nie wymieniłem konkretnych adresatów. Pomimo tego zaufaliście mi Państwo i daliście wiarę stawianym przeze mnie priorytetom. Dzięki temu mamy dziś wiele placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i przestrzeni
publicznych, służących całej radzionkowskiej wspólnocie.
W znacznym stopniu zmieniła się infrastruktura techniczna na obszarze
całego okręgu. Pozostała do zmodernizowania ulica Stoińskiego, która
będzie zrealizowana w tym roku i dwa nieuregulowane „sięgacze”(ślepe ganki).
Wielu z Państwa zgłaszało uwagi dotyczące zagospodarowania parku
przy ul. Śródmiejskiej. Zostały one ujęte w koncepcji budowy rynku
miejskiego, gdzie park połączono z tzw. „ECO-Rynkiem”. Wspominając o tej koncepcji warto również zaznaczyć o miejscach parkingowych
wzdłuż ul. Knosały na całej długości rynku. To także jeden z Państwa
postulatów.
Zwracaliście Państwo uwagę na relikt poprzedniej epoki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Gajdasa oraz na stan
techniczny targu miejskiego. Oba problemy zostaną rozwiązane w tym
roku. Wybudujemy nowe targowisko, a ośrodek zdrowia przekształcimy
w spółkę prawa handlowego.
Toczy się również postępowanie związane z wykupem mieszkań komunalnych przez najemców z budynku przy ul. Knosały 20. To proces
bardzo długi, związany z podziałami działek i służebnościami na nich
i mam nadzieję, że do końca roku uda się te sprawy uregulować.
Niestety, nie udało mi się doprowadzić do „zagospodarowania” dawnego przedszkola nr 1. To temat, z którym przyjdzie mi się zmierzyć jako
zastępcy burmistrza.
Oczywiście każdy z wyborców ma prawo do dowolnych kryteriów
i osobistej oceny mojej pracy. Zapewne nie wszystkich byłem wstanie
zadowolić, jestem tego świadomy. Niemniej z dużym sentymentem będę
wspominał ten okres. Cieszę się i jestem dumny, że razem z Państwem
mogłem współuczestniczyć i często inicjować wiele działań. Co prawda
nieco inne dzisiaj przede mną wyzwania, ale cel ciągle ten sam – dobro
naszego Radzionkowa.
Z wyrazami podziękowania
Bernard Skibiński
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Mistrz Świata na Ciderszach 2011

W dniach od 27 do 30 grudnia 2011
roku w Hali Sportowej w Radzionkowie rozegrany został Ciderszach 2011
– turniej z możliwością zdobycia kategorii szachowych.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał,
wraz z dyrektorem MOSIR-u Marianem
Prodlikiem i Sekretarzem Miasta Radzionków Rudolfem Sobczykiem, Mistrz
Świata Juniorów do lat 20 arcymistrz
Dariusz Świercz, który był jednocześnie
gościem honorowym zawodów. Przypomnijmy, że w 2001 roku debiutował on
właśnie na turnieju w Radzionkowie.
Ze zgłoszonych 48 zawodników na
„chessarbiterze” do gry ostatecznie przystąpiło 35 uczestników, w tym aż 29 zawodników z rankingiem ELO. Szachiści walczyli w następujących grupach:
open, kobiety, dzieci do lat 12 i młodzież
do lat 18. Zawody rozegrane zostały na
dystansie dziewięciu rund z czasem gry
90 minut dla każdego zawodnika. Rywalizacja była niezwykle wyrównana,
ale faworyt turnieju Sergiej Khamitski,
mistrz z Mińska prowadził od startu do
mety. Stabilna i pewna gra zawodnika
z Białorusi, pozwoliła mu osiągnąć cenne zwycięstwo w całym turnieju i zdobyć
puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł. Drugie miejsce zajął Henryk
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Banasik (400 zł), a trzecie Paweł Łęczycki (300 zł). W grupie Pań sklasyfikowano dziewięć zawodniczek. Zwyciężyła
Katarzyna Dwilewicz (Wrocław), zdobywając 41/2 pkt. Kolejne miejsca zajęły
Wiktoria Grzesiek (Tarnowskie Góry)
i Magdalena Kotula (Tarnowskie Góry).
Z kolei w grupie juniorów do 12 lat wygrał Stanisław Żyłka z Tarnowskich Gór
(4 pkt). Drugie miejsce zajęła Agata
Dwilewicz z Wrocławia, a trzecie Dominika Gredka z Chorzowa. Natomiast
w grupie juniorów do 18 lat zwyciężył
z 51/2 pkt. Thomas Wielek (Podlesie).
Na podium znaleźli się również Maciej
Pawłowski (Zabrze) i Jakub Lizak (Tarnowskie Góry).
Dla zwycięzców poszczególnych grup,
organizatorzy zawodów ufundowali
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla najmłodszych uczestników przygotowano
specjalne upominki. Nie zapomniano
również o seniorze, a był nim pan Andrzej Musialski. Specjalną nagrodę FairPlay wręczono Kazimierzowi Tchórzewskiemu za postawę w partii z Wiktorią
Grzesiek.
Zawody sędziował Łukasz Brożek, a zawodnicy jak na „rycerzy szachownic”
przystało wykazali wyjątkowe zdyscyplinowanie. Organizatorami turnieju były:
Urząd Miasta Radzionków, MOSIR Ra-

dzionków, Strzybniczanka Tarnowskie
Góry i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Wsparcia udzieliły firmy: Sputnik
Software Poznań, Wydawnictwo Szachowe Penelopa oraz TANQUID Polska
Sp. z o.o.
Szczegółowe wyniki z turnieju można
znaleźć na stronie:
www.chessarbiter.com
***
Kolejny Turniej Noworoczny w ramach
„Ferii 2012” rozegrany został 4 lutego
w Centrum Kultury „Karolinka”, przy
ekstremalnych warunkach atmosferycznych: mrozie ponad –200 C. W zawodach
wzięło udział 20 zawodników, co należy
uznać za spory sukces.
Zawody co roku cieszą się szczególnym
zainteresowaniem wśród najmłodszych
szachistów. Udział w turnieju pozwolił
im nabrać nowych doświadczeń.
***
Z ciekawostek szachowych należy odnotować, że Parlament Europejski przyjął
oświadczenie w sprawie wprowadzenia
do systemów oświaty w UE programu
„Szachy w szkole”.
Zanotował:
Rudolf Sobczyk

