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Szczęść Boże
Górniczej Braci!

Tradycyjną górniczą pobudką o 5.30 rozpoczęły się w Radzionkowie obchody Barbórki
– święta górników.

Pokłon pasterzy, Domenichino, witraż w Kościele Saint Severin w Paryżu

Wszystkim mieszkańcom
życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas będzie pełen radości,
ciepła i rodzinnej atmosfery.
Nadchodzący 2016 rok niech przyniesie dobre dni i prowadzi
wprost do realizacji planów i marzeń.
Burmistrz Miasta
Gabriel Tobor

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Wysypoł

Zmiany w radzionkowskich wodociągach
31 grudnia 2015 r. kończy swoją działalność
gminny zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), obecnie dostarczający wodę i odbierający ścieki od
mieszkańców Radzionkowa.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku dostawą wody
do mieszkańców i odbiorem ścieków zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowa spółka wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki istniejącego do końca
bieżącego roku zakładu. Decyzja o takim przekształceniu została podjęta przez Radę Miasta

w czerwcu br. Siedzibą spółki jest budynek
przy ul. Kużaja 17 (dotychczasowy budynek
ZGK).
Likwidacja zakładu budżetowego i utworzenie w jego miejsce spółki prawa handlowego
ma na celu poprawę funkcjonowania usług
w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru
ścieków, a także wzrost sprawności podmiotu
komunalnego jako instytucji. Rozszerzony zostanie możliwy katalog usług świadczonych
przez spółkę w porównaniu do możliwości
zakładu budżetowego. Przekształcenie przyczyni się do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku.
str. 3

O 8.30 górnicy, w mundurach, zebrali się
w kościele św. Wojciecha, gdzie odprawiono
godzinki ku czci św. Barbary. Następnie odbyła się Msza Św. w intencji braci górniczej, którą odprawił ks. proboszcz Damian Wojtyczka.
Po jej zakończeniu złożono kwiaty pod figurą
Św. Barbary oraz przy urnie z ziemią przywiezioną z Doniecka. Msza Św. w intencji górników odprawiona została również w kościele
parafialnym w Rojcy.
Następnie uroczystości przeniosły się do
miniskansenu górniczego w Radzionkowie
Rojcy, gdzie burmistrz, zaproszeni goście
i górnicy składali kwiaty w kaplicy św. Barbary. Modlitwie przewodniczył ks. prob. Eugeniusz Krawczyk z parafii Wniebowzięcia NMP
w Rojcy. Po oficjalnej części, wszyscy udali
się do radzionkowskiej restauracji „Figaro”,
gdzie odbyła się tradycyjna biesiada, podczas
której górnicy wspominali czas pracy na kopalniach całego Śląska i rozmawiali na temat
obecnej sytuacji w ich zawodzie.
– Pracowałem w górnictwie od 1983 roku.
W kopalni „Radzionków” aż do zakończenia
wydobycia. – mówi Władysław Twardowski,
obecny prezes Klubu Emerytów Górniczych
w Radzionkowie. – Chcemy przekazać tradycje
górnicze młodszym pokoleniom, dlatego cieszy
nas, że w uroczystościach brał też udział poczet
sztandarowy szkoły górniczej z Radzionkowa –
dodaje.
***
Warto dodać, że burmistrz Radzionkowa został nominowany przez Ministra Gospodarki
na stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego. 
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rozmowa z Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa

Radzionków to dobra marka
Jak mijający rok zapisał się na kartach historii miasta? Zalicza go Pan
do udanych?
Z perspektywy lokalnych samorządów był to rok wyczekiwania na zielone światło związane z wdrażaniem Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Póki co, nie doczekaliśmy się szczegółowych wytycznych, które umożliwiłyby nam rozpoczęcie przygotowań dokumentów aplikacyjnych. Wiemy, że Radzionków otrzyma pięć milionów euro w ramach tak
zwanych Obszarów Strategicznej Interwencji. Środki docelowo mają być
przeznaczone na rewitalizację Kolonii Hugona – górniczego osiedla przy
ulicy Kużaja. Niestety nadal nie wiemy, na co konkretnie będziemy mogli
je wydać. Tkwimy więc w pewnego rodzaju zawieszeniu. Patrząc jednak
na nasz budżet i nasze podwórko, to miniony rok był udany. Uruchomiliśmy nowoczesne Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku. Po dziewięciu miesiącach działalności możemy już
powiedzieć, że placówka spełnia swoje zadania. Odwiedziło ją już ponad
osiem tysięcy zwiedzających! Tak ogromna liczba gości pozytywnie nas
zaskoczyła. Dowodzi, że Centrum staje się ważną jednostką muzealną
o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale też regionalnym. W tym roku oddaliśmy do użytku również Regionalną Stację Edukacji Ekologicznej, z której
oferty miesięcznie korzysta kilkuset uczniów szkół. Imponująco rozwija się
też otwarty kilka miesięcy temu Śląski Ogród Botaniczny, uznawany przez
ekspertów za najlepszy ogród siedliskowy nie tylko w Polsce, ale i Europie.
Ważnym projektem gminy, który rozpoczął się kilka miesięcy temu,
jest też wymiana oświetlenia ulicznego na nowe – ledowe.
To jedna z kluczowych inwestycji z punktu widzenia miejskiego budżetu,
bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju miasta. Zdecydowaliśmy się na
ten odważny krok, aby uregulować stan własnościowy słupów oświetleniowych, a także obniżyć energochłonność oświetlenia i wysokie koszty
jego utrzymania. Przedsięwzięcie przyniesie wymierne korzyści dla gminy – zamiast prawie 300 tys. zł rocznie, po zmianach zapłacimy za prąd
ok. 80 tys. zł. Zmniejszą się również koszty konserwacji ze 150 tys. zł do ok.
20 tys. zł rocznie. Zdaję sobie sprawę, że wśród niektórych mieszkańców,
przedsięwzięcie budzi pewne zastrzeżenia, wynikające głównie z uwarunkowań technicznych czy nowego usytuowania słupów, jednak końcowy
efekt jest wart tymczasowych utrudnień. Kompleksową wymianę oświetlenia jako pierwsi przeprowadziliśmy w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Kolejne gminy zamierzają pójść naszym śladem – władze
Rudy Śląskiej i Bytomia przygotowują się już do przeprowadzenia podobnych inwestycji. W tym roku zapadła też decyzja w sprawie kolejnego ważnego zadania inwestycyjnego, związanego z przebudową wiaduktu przy
ulicy Zejera. Udrożnienie komunikacji w tym rejonie to ogromne wyzwanie
zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym. Jesteśmy już po

pierwszych spotkaniach z przedstawicielami PKP. Na początku przyszłego
roku ogłoszony zostanie przetarg na stworzenie projektu budowlanego
wiaduktu. Planujemy poszerzyć wiadukt: docelowo ma być dwujezdniowy z chodnikami dla pieszych. Szacunkowy koszt realizacji przebudowy to
około dwa miliony złotych. Środki pochodzić będą z budżetu miasta, choć
będziemy poszukiwać również funduszy zewnętrznych na realizację tego
przedsięwzięcia. Przewidywany czas realizacji projektu to lata 2017-2018.
Jakich jeszcze inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy?
Kontynuować będziemy przebudowę ulic na „górce”. Zamierzamy również
zmodernizować ulicę Lotników. Mam nadzieję, że uda nam się na ten cel
pozyskać środki w ramach tak zwanych „schetynówek”. Jeśli tylko ruszą
interesujące nas nabory w ramach RPO WSL 2014-2020 będziemy starać
się o środki między innymi na budowę ścieżki rowerowej do Bobrownik
Śląskich. W planach mamy również projekt ograniczenia ruchu kołowego w centrum miasta poprzez wprowadzenie zarządzania sygnalizacją
świetlną i budowę parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w Rojcy obok dworca PKP. Kierowcy będą mogli tam zostawić swoje samochody i przesiąść
się na komunikację miejską. Kontynuować będziemy też prace związane
z budową rynku. Ponieważ jest to przedsięwzięcie związane z rewitalizacją przestrzeni miejskich, również będziemy starali się pozyskać na ten cel
środki z budżetu UE. Wystąpimy także o zwrot części kosztów związanych
z wymianą oświetlenia ulicznego. Z dniem 1 stycznia 2016 roku swój status
zmieni również Zakład Gospodarki Komunalnej, który będzie pełnił znacznie więcej zadań niż dotychczas. Chcemy by spółka odpowiedzialna była
nie tylko za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ale również za
utrzymanie czystości i porządku, a więc letnie i zimowe utrzymanie dróg
i placów, zieleni miejskiej, a w przyszłości także za remonty dróg. Kontynuować będziemy też projekty związane z redukcją niskiej emisji. Wyzwaniem
nie tylko na przyszły rok, ale na kolejne lata jest budowa drugiej części obwodnicy. Aktualnie nie mamy na to środków, jednak zobaczymy, jakie będą
możliwości w przyszłości.
Z nowym rokiem zbliża się symboliczna „osiemnastka” miasta.
1 stycznia 1998 roku Radzionków odzyskał prawa miejskie. Jak Pan
ocenia ten okres? Co by Pan uznał za największy sukces miasta?
Największy sukces miasta to zadowoleni mieszkańcy. Dwudziesta druga
pozycja Radzionkowa w rankingu „Gdzie żyje się najlepiej” miesięcznika
„Wprost” to potwierdza. Od lat utrzymujemy wysoki wskaźnik inwestycyjny. Zmiany widoczne są gołym okiem. Park na Księżej Górze, hala sportowa,
Centrum Kultury „Karolinka”, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 czy Śląski Ogród Botaniczny to przestrzenie, z których chętnie korzystają mieszkańcy nie tylko naszego miasta. Satysfakcja
mieszkańców z jakości życia w naszym mieście wynika nie tylko z infra-
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W bożonarodzeniowej atmosferze
Świąteczne wypieki, ozdoby choinkowe, wyroby pszczelarskie i prezenty pod choinkę można było nabyć w trakcie Jarmarku Świątecznego, który w dniach 11-13 grudnia odbył
się na Placu Letochów. Oprócz świątecznie przystrojonych stoisk, organizatorzy zadbali
o dobre nastroje odwiedzających, przygotowując cykl występów artystycznych. Do wspólnego kolędowania zapraszali m.in. dzieci i młodzież w radzionkowskich szkół i przedszkoli,
Radzionkowski Big Band, Chór Mieszany „Harfa”, Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Orkiestra Parafialna parafii św. Wojciecha i Leszek Pniok, który przygotował wyjątkowy recital –
„W świątecznym nastroju”. 

Świętujemy osiemnastkę
1 stycznia 2016 roku minie osiemnaście lat od odzyskania przez Radzionków praw miejskich. Z tej okazji 20 stycznia odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta, w trakcie której
wręczone zostaną Nagrody Honorowe „Crux Adalberti”.
Wyróżnienia te przyznawane są osobom bądź instytucjom, które swoją działalnością w sposób szczególny przysłużyły się dla miasta. Nagroda po raz pierwszy wręczona została
w 2008 roku, kiedy Radzionków obchodził dziesięciolecie restytucji praw miejskich. Sylwetki
tegorocznych laureatów opublikujemy w kolejnym numerze „Kuriera Radzionkowskiego”.
W ramach miejskiej „osiemnastki” 27 stycznia w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się Radzionkowska Gala Wolontariatu, w trakcie której władze miasta podziękują przedstawicielom
lokalnych organizacji pozarządowych za działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wydarzenie uświetni recital Zbigniewa Wodeckiego. Szczegółowe informacje o uroczystościach
jubileuszowych będzie można znaleźć na plakatach i na stronie: www.radzionkow.pl. 

Zaproszenie na Koncert Noworoczny
Mieszkańcy Radzionkowa będą mieli w tym roku niepowtarzalną okazję zobaczyć przedstawienie baletowe „Don Kichot” w wykonaniu artystów Narodowego Lwowskiego Baletu.
Motywy z dzieła Cervantesa na deskach scenicznych na całym świecie obecne są od ponad
czterystu lat. Cieszą się niesłabnącą popularnością. Furorę robi balet Mariusa Petipy z muzyką
Ludwiga Minkusa (1869), odświeżany i przetwarzany przez kolejne pokolenia choreografów.
I właśnie tę sztukę, w choreografii Juliana Malkhasyantsa, zobaczymy w Radzionkowie. Na balet w dwóch aktach zapraszamy 10 stycznia 2016 roku o godz. 16.00 do Centrum Kultury „Karolinka”. Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w kasie „Karolinki” oraz w systemie sprzedaży online. 

str. 2
struktury, ale również możliwości współuczestnictwa w zarządzaniu gminą. W ciągu tych osiemnastu lat stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń do życia. Radzionków to dziś dobra marka na mapie Śląska. Jako gmina zdaliśmy
egzamin dojrzałości. To cieszy i buduje potencjał na przyszłość.
Jaka jest więc Pana wizja rozwoju gminy w perspektywie kolejnej
dekady?
Mimo niepewnej przyszłości, powinniśmy skupić się przede wszystkim na
gospodarce i rozwijaniu przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych.
Potencjał Radzionkowa, który zbudowaliśmy na poczuciu tożsamości,
pracowitości i odpowiedzialności, należy efektywnie wykorzystać. Jestem
przekonany, że w najbliższych latach przybędzie naszej gminie mieszkańców – dobrze rozwija się chociażby budownictwo jednorodzinne. Należy
utrzymać też aktywność i zaangażowanie mieszkańców we współdecydowaniu o losach miasta, bo jest to wielka wartość. Chciałbym, żeby Radzionków miał bogatą ofertę rekreacyjno-sportową, kulturalną, edukacyjną, spo-

Zmiany
w radzionkowskich
wodociągach
str. 1
Będzie można rozszerzyć zakres działalności
poza teren gminy oraz poza sferę użyteczności publicznej, gdyż zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, „działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności
publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego”.
Brak osobowości prawnej powoduje, że zakład budżetowy jest „ułomnym” podmiotem
gospodarczym. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę spowoduje, że powstały
nowy podmiot uzyska osobowość prawną, co
z kolei stworzy m.in. możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, w tym środków pomocowych.
Ewentualne zadłużenie spółki nie wpłynie na
zadłużenie budżetu gminy. Zadłużenie zakładu budżetowego natomiast obciąża budżet
gminy.
Istotną różnicą pomiędzy spółką a zakładem
budżetowym jest możliwość prowadzenia
działalności inwestycyjnej. Zakład budżetowy nie może samodzielnie decydować nawet
o najdrobniejszych inwestycjach (w przeciwnym razie stanowi to naruszenie prawa). Spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki
inwestowania i może wygospodarować na ten
cel dodatkowe środki. Jednocześnie gmina nie
pozbawia się możliwości współdecydowania
o inwestycjach.
Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, spowoduje w perspektywie kilkuletniej, poprawę jakości i standardów
usług komunalnych świadczonych dla mieszkańców Radzionkowa.
Ponadto informujemy, że dotychczasowe
dane teleadresowe oraz numery rachunku
bankowego pozostają bez zmian. 

łeczno-obywatelską, gdyż to jest jeden z wyznaczników samorządowego
sukcesu. Już dziś podążamy tą drogą i mam nadzieję, że obranego kursu
nie zmienimy.
Czego życzy Pan mieszkańcom Radzionkowa z okazji osiemnastych
urodzin?
Aby okoliczności zewnętrzne sprzyjały naszemu miastu, przepisy były
stabilne, władza państwowa nie przeszkadzała nam się rozwijać, a finanse gminy były przewidywalne. Dynamicznego rozwoju życzę nie tylko
Radzionkowowi, ale też naszym sąsiadom, ponieważ tam też są miejsca
pracy dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że dalej będziemy rozwijać
poczucie lokalnej tożsamości, społeczne zaangażowanie i nadal będziemy
wspólnie działać, by Radzionków był wymarzonym miejscem do życia. 
Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Konferencja
„O tym sie nie godało...”

„Śląsk” na jubileusz
kościoła św. Wojciecha

25 listopada w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku odbyła się konferencja podsumowująca Rok Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 pt. „O tym sie nie godało…”.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, nauczyciele,
uczniowie, pracownicy instytucji kultury z regionu oraz rodziny i krewni osób
deportowanych.
Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej, po powitaniu zebranych gości przez dyrektor Centrum Justynę Konik oraz wystąpieniu burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora, Monika Kobylańska – rzeczniczka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, podsumowała obchody
Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. Następnie głos zabrał Tomasz
Nolewajka, który przedstawił dotychczasową działalność Centrum.
Drugą część zainaugurowała dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, której
wystąpienie dotyczyło systemu obozów w Polsce po zakończeniu II wojny
światowej na przykładzie Górnego Śląska. Następnie głos zabrał przedstawiciel Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – Jan Planta, który mówił
o dwóch działających w latach 1943-1945 obozach: Eintrachthütte – Zgoda.
Dr Elżbieta Borkowska i Łucja Pachniewska przybliżyły z kolei historię i dzieje
deportowanych z Łubia i Kopienic, opierając się na wynikach najnowszych
badań. Na koniec, przedstawicielki radzionkowskiego Centrum – Małgorzata
Laburda i Monika Nawrat mówiły o losie deportowanych w świetle zgromadzonych w Centrum dokumentów.
Zwieńczeniem konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy
pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach a Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie. Po
oficjalnej części wszyscy uczestnicy zwiedzili ekspozycję Centrum. 

PRZECIW NISKIEJ EMISJI

Ważne, by mieć plan
Gmina przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Jest to dokument strategiczny zawierający cele i zadania, których realizacja przysłuży się m.in. do poprawy efektywości energetycznej gospodarki,
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenia ilości energii
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz do poprawy jakości powietrza.
Opracowanie i przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli ponadto
na uzyskiwanie dofinansowań do inwestycji w tych obszarach, gdzie kładzie
się nacisk na zmniejszenie energochłonności i emisyjności zanieczyszeń – są
to m.in. inwestycje w rozwój zrównoważonego transportu, poprawę jakości
usług komunalnych, takich jak oświetlenie czy gospodarowanie odpadami
oraz programy ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń. Dokument będzie także zawierał dane o wielkości obecnej emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery oraz będzie jednym z narzędzi monitoringu zmian tych emisji w
przyszłości, pokazując skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Radzionkowie. 

Walczymy z niską emisją
W związku z nawiązaną przez Radzionków współpracą z firmą zajmującą
się m.in. pobieraniem i badaniem prób popiołu, Straż Miejska wraz z rzeczoznawcą rozpoczęła kontrole czy w piecach domowych są spalane odpady
komunalne. Kontrole będą prowadzone w sezonie grzewczym. W tym celu
funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie
rzeczoznawcą wejść do domu i pobrać popiół do badań. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia strażnika miejskiego – nie czyniąc tego,
popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego.
Pamiętajmy, że w wyniku spalania odpadów do powietrza dostają się trujące
substancje zagrażające naszemu zdrowiu. Jeśli masz wiedzę o nieruchomościach, w których spalane są odpady, poinformuj Straż Miejską. 

Kościół św. Wojciecha w Radzionkowie obchodzi w tym roku
140. rocznicę powstania. Obchody jubileuszowe odbyły się
6 grudnia. Parafianie i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Sumie, która została odprawiona w intencji wszystkich
wiernych. Wieczorem odbył się wyjątkowy koncert „Bogurodzica” Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
– 140. rocznica poświęcenia kościoła przypada na 8 grudnia, ale
zgodnie z liturgią kościoła obchodziliśmy ją dzisiaj, 6 grudnia. Mszy
Świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej ksiądz Adam Wodarczyk, który jest związany z Radzionkowem – jego rodzice zawarli związek małżeński w naszym kościele,
a jego dziadkowie mieszkali w Radzionkowie – mówi ks. Damian
Wojtyczka, proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. –
Ukoronowaniem obchodów parafialnego jubileuszu był niezwykły
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zorganizowany z inicjatywy
naszej parafii oraz Urzędu Miasta, za co serdeczne Bóg zapłać. Cieszę się z tej współpracy, bo dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć
i posłuchać zespołu w murach naszego kościoła, chluby pięknego
Radzionkowa.
140 lat naszego kościoła
Pierwsza źródłowa wzmianka o radzionkowskiej parafii pochodzi z roku 1326. Stary kościół został rozebrany 21 czerwca
1872 roku, a trzy dni później zaczęto kopać fundamenty pod
nowy, zbudowany w stylu neogotyckim, zgodnie z projektem Herzoga z Tarnowskich Gór. Uroczysta konsekracja została zastąpiona prostym i skromnym poświęceniem. Dokonał
tego proboszcz i dziekan z Piekar – ks. Bernard Purkop wraz
z 13 księżmi podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia 1875 roku. Oficjalna konsekracja odbyła się dopiero
16 czerwca 1896 roku. Dokonał jej biskup wrocławski kardynał
Georg Kopp. 

Zmiany w ustawie
W związku ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych dokonanymi ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2015 r., poz. 1045) informuje się, iż zostały wprowadzone nowe zasady płatności podatku od nieruchomości:
1. nie będzie się wszczynać postępowania, (a wszczęte
postępowania zostaną umorzone), jeżeli wysokość
podatku nie przekroczy najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za
potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Koszty
te obecnie wynoszą 6,10 zł. W wyniku tej zmiany nie
powstanie obowiązek podatkowy i nie będą wysyłane
decyzje, gdy kwota podatku nie przekroczy 6,10 zł,
2. wprowadza się jednorazową płatność podatku
w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy
100 zł – z terminem płatności pierwszej raty, tj. 15.03. 
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Remonty, inwestycje, prace budowlane

Pomnik odsłonięty

Kanalizacja przy Lawendowej gotowa
Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Lawendowej w Rojcy zakończyły
się 8 grudnia. W ramach projektu wykonano kanał główny (dł. 137,5 m), przyłącze kanalizacyjne, studnię rewizyjną oraz cztery studnie kanalizacyjne rewizyjne. Inwestycję przeprowadziło
Przedsiębiorstwo Budowlane „Lemter” Maciej Lempart, a wartość projektu wyniosła 69 850 zł.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez
ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby i wody. 

Przebudujemy wiadukt
Od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad koncepcją rozwiązania problemu komunikacyjnego, związanego z wiaduktem przy ul. Zejera, prowadzącego na tzw. „Górkę”.
W listopadzie odbyło się spotkanie burmistrza Gabriela Tobora z przedstawicielem PKP, na
którym przedstawiono propozycję przebudowy wiaduktu. Według planów modernizacja polegać będzie na stworzeniu dwukierunkowego ruchu pod wiaduktem. Poszerzona zostanie
więc jezdnia do dwóch pasów ruchu o szerokości 3 m każdy. Dodatkowo wykonane zostaną
dwustronne chodniki o szerokości 3 m. Szacunkowy koszt realizacji przebudowy to ok. 2 mln zł.
W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na stworzenie projektu budowlanego wiaduktu
oraz projektu rozbiórki wiaduktu za restauracją „U Blachuta”. Przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2017-2018. 

Razem przez życie
Burmistrz miasta Gabriel Tobor oraz przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł 24 listopada w restauracji „Marco” wręczyli ośmiu parom z pięćdziesięcioletnim, dwóm parom
z sześćdziesięcioletnim oraz jednej parze z sześćdziesięciopięcioletnim stażem małżeńskim,
medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dostojni jubilaci z pięćdziesięcioletnim stażem to: Barbara i Wincenty Banaś, Stefania i Eugeniusz Bartoszek, Kalina i Adam Beluch, Stefania i Ignacy Bomba, Maria i Ryszard Gałęziok, Jadwiga i Jan Jany, Leokadia i Stanisław Łuczak, Adelajda i Stanisław Sroka. Dostojni jubilaci, którzy
związani są węzłem małżeńskim przez 60 lat, to Marta i Alojzy Musialik, Róża i Alojzy Szeliga.
Natomiast dostojni jubilaci świętujący 65 lat pożycia małżeńskiego to Irena i Emil Golus.
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych razem w zdrowiu i radości. 

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości
rozpoczęły się w naszym mieście już 10 listopada. W księżogórskim parku odsłonięty
został – po raz drugi w swojej historii – pomnik Powstańców Śląskich.
Rzeźba w latach 1980-2014 mieściła się w pobliżu Centrum Kultury „Karolinka”. Niszczejący pomnik władze miasta postanowiły
poddać renowacji i zmienić jego lokalizację.
Wybór padł na Księżą Górę. Nieprzypadkowo. Jej topograficzna nazwa to Góra Powstańców Śląskich. Dlatego też właśnie tutaj
umieszczono monument. Dalsza część obchodów odbyła się 11 listopada. W kościele
pw. św. Wojciecha odprawiona została Msza
Święta w intencji ojczyzny, ofiarowana przez
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koło Miejskie Radzionków. Po
Mszy Św. na Forum Miejskim pod Pomnikiem
Powstańców Śląskich odbyło się uroczyste
składanie wiązanek kwiatów. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta,
organizacji pozarządowych, służb mundurowych oraz dzieci i młodzież z radzionkowskich szkół. 

Potrzebna pomoc!
W 2014 roku u mieszkanki Radzionkowa
– Natalii Wyrzykowskiej, zdiagnozowano bardzo groźny nowotwór pochodzenia
astroglejowego – guza wewnątrzrdzeniowego. Po intensywnej terapii, którą nastolatka
przeszła w 2015 roku, jej stan zdrowia niestety nie uległ poprawie. Nadzieją dla Natalii
jest leczenie za granicą, jednak na ten cel potrzebne są duże środki finansowe, znacznie
przekraczające możliwości jej rodziny. Dlatego dla każdej osoby chcącej pomóc w leczeniu Natalii, Fundacja „Iskierka” uruchomiła specjalny numer konta, na który można
wpłacać dowolną sumę pieniędzy. Każda
pomoc na obecnym etapie ma ogromne
znaczenie.
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-460, Daimlera 2
ING Bank Śląski nr konta:
76 1050 0099 6781 1000 1000 0481
1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Natalia Wyrzykowska”

6

Kurier RADZIONKOWSKI >> GRUDZIEŃ 2015

Doposażenie
Regionalnej Stacji
Edukacji Ekologicznej
Przyrodnicze warsztaty edukacyjne w Regionalnej Stacji Edukacji
Ekologicznej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie
cieszą się dużym uznaniem wśród okolicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. W niektórych miesiącach wręcz trudno
jest znaleźć wolny termin dla wszystkich chętnych. To cieszy i mobilizuje do zwiększonego wysiłku.
Aby uatrakcyjnić zajęcia i zwiększyć ofertę, Ogród zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie doposażenia Stacji do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Środki szczęśliwie zostały przyznane i do końca bieżącego roku
stacja wzbogaci się między innymi o lornetki, lupy, specjalistyczne
książki, pszczele akcesoria, narzędzia ogrodnicze dla dzieci, odczynniki chemiczne i wiele innych. Dzięki dofinansowaniu, wiosną będzie
możliwe przeprowadzenie zupełnie nowych tematów warsztatów,
a te scenariusze, które już są realizowane, zostaną wzbogacone
o nowe elementy i pomoce dydaktyczne. Podczas zajęć najmłodsi
zapoznają się z pracą ogrodnika oraz samodzielnie posieją nasiona
kwiatów, które będą mogli zabrać ze sobą, aby obserwować ich wzrost
i kwitnienie. W pracowni chemicznej na zajęciach „Ogrodowe laboratorium” powstawać będą między innymi kosmetyki z wykorzystaniem
naturalnych surowców, a „Tropiciele przyrody” wyruszą na ścieżki ogrodu uzbrojeni w odpowiednie narządy obserwacyjne. To, oczywiście, nie
wszystkie zagadnienia, które wiosną pojawią się w ofercie ogrodu, więc
warto zaglądać regularnie na stronę www.obradzionkow.robia.pl oraz
śledzić ogrodowy profil na Facebooku.
Tymczasem Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza na
jesienno-zimowe spacery. Bramy ogrodu pozostają otwarte dla odwiedzających, a edukatorzy na bieżąco prowadzą warsztaty dla szkół.
I choć przyroda częściowo zamiera i zasypia, to i tak wciąż dzieje się tu
wiele ciekawego. 
Julia Góra
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Jak pięknie śpiewa
kanarek
19 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie odbyły
się Mistrzostwa Radzionkowa Kanarków Śpiewających, połączone z wystawą ptaków egzotycznych.
Hodowcy do konkursu wystawiali kanarki harceńskie, które swoją
nazwę zawdzięczają górom Harz w Niemczech. W radzionkowskich
zawodach wzięło udział pięciu hodowców, którzy łącznie wystawili 14 kolekcji. Wincenty Wasilewski, ekspert posiadający certyfikat
międzynarodowej federacji ornitologicznej, przez 30 minut słuchał
każdej kolekcji, a następnie oceniał je w skali od 0 do 360 punktów,
przy czym jeden ptak mógł maksymalnie zdobyć 90 punktów. Najlepsze okazały się kanarki z kolekcji Teodora Żelazko. Drugie miejsce zajął Henryk Przykuta.
W tym roku radzionkowski oddział Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych obchodził jubileusz 50-lecia powstania. Z tej okazji, specjalnymi gośćmi konkursu byli założyciele
oddziału – Paweł Idzik i Roman Matysik.
Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, oddział w Radzionkowie, przy współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

RELACJE Z CIEKAWYCH WYDARZEŃ

Loty gołębi
Prawie 420 km pokonały gołębie podczas trzynastej edycji Śląskich
Lotów Dalekodystansowych Gołębi Pocztowych, która odbyła się
19 września. Trasa wiodła z miejscowości Pyrzyce w województwie zachodniopomorskim do Radzionkowa.
Śląskie Loty Dalekodystansowe Gołębi Pocztowych odbywają się nieprzerwanie od 2004 roku. Zorganizowane zostały z inicjatywy hodowców gołębi pocztowych z Radzionkowa, pod przewodnictwem Piotra
Głucha. Celem tego przedsięwzięcia jest jednoczenie hodowców gołębi pocztowych z całego województwa śląskiego oraz stworzenie możliwości do rywalizacji hodowców z regionu, na terenie całego kraju.
W poprzednich latach loty odbywały się z Brukseli, Ostendy, Amsterdamu czy Sulingen. Od 2012 roku loty rozpoczynają się w Pyrzycach.
W spotkaniu podsumowującym loty długodystansowe, które odbyło
się 7 listopada w restauracji „U Letochy”, brali udział hodowcy, a także zaproszeni goście – burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, Poseł na
Sejm Wojciech Szarama, ksiądz proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie Damian Wojtyczka, a także sponsorzy – Sebastian Kosobucki z firmy WIKOSS-SPORT i Jarosław Kuś z firmy Taubenmedik. Poseł
Szarama, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył statuetkę
zwycięzcy lotu – Piotrowi Paterowi z Rudzińca.
Oprócz zabawy w ciepłej i przyjaznej atmosferze, hodowcy gołębi
przekazali również datki na świąteczne paczki dla dzieci. 

Flash mob i festiwal
im. G.G. Gorczyckiego
W listopadzie rozpoczął się 10. Międzynarodowy Festiwal im.
G.G. Gorczyckiego, którego celem jest propagowanie muzyki klasycznej, w szczególności barokowego twórcy, urodzonego na śląskiej ziemi – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. W tym roku,
oprócz tradycyjnych koncertów, w programie znalazły się też niecodzienne akcje tzw. flash moby zorganizowane 23 listopada w szkołach w Radzionkowie i w Bytomiu.
– Te miasta są mi szczególnie bliskie, dlatego chciałem, aby pierwsze edukacyjne flash moby odbyły się właśnie w Radzionkowie i Bytomiu – mówi
Adam Wesołowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu im. G.G.
Gorczyckiego, dyrektor Orkiestry Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, kompozytor, pianista.
Flash mob to „krótkotrwały happening, zwykle inicjowany przez użytkowników internetu, polegający na spontanicznym spotkaniu się, tworzeniu sztucznego tłumu i wykonaniu różnych czynności w miejscu
publicznym”. Uczniowie radzionkowskiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 zostali zaskoczeni występami tanecznymi na przerwach.
– Reakcja była oszałamiająca, dzieci krzyczały „Jeszcze! Jeszcze!” – myślę,
że nie ma lepszej reakcji młodych ludzi na tego typu happening – mówi
Adam Wesołowski.
Wydarzenie nagrało sześć kamer tak, aby projekt mógł dalej żyć
w przestrzeni publicznej.
– Festiwal ma na celu promocję muzyki klasycznej. Ważnym elementem
działań jest dla nas aspekt edukacyjny i poznawczy, stąd poszukiwania
nowych form dotarcia z muzyką klasyczną do ludzi młodych. Jednym
z nich był pomysł na pierwszego edukacyjnego flash moba w Polsce! –
mówi Adam Wesołowski. – Sam festiwal ma uczyć i przedstawiać muzykę
w sposób, którego nie zobaczymy na żadnej sali koncertowej. Dlatego też
połączyliśmy tańce barokowe z tańcem współczesnym w możliwie najlepszym wykonaniu – zespołu Scandicus i tancerzy Teatru Rozbark w choreografii Anny Piotrowskiej – dodaje. 

PISZĄ
DO KURIERA

Uczniowie dzieciom

W naszym liceum od lat otwierane są klasy o kierunku pedagogiczno-psychologicznym, ściśle współpracujące z lokalnym
środowiskiem. Ostatnio klasa 2b przygotowała spektakl o tematyce
świątecznej dla dzieci z przedszkola „Pod Topolą” i podopiecznych
Centrum Rehabilitacji. Młodzież sama wyszukała scenariusz przedstawienia, którego przesłaniem było sprawienie radości innym, a nie
tylko myślenie o własnych prezentach. W roli chłopczyka, w którym
dokonuje się przemiana wystąpił Patryk Korus. Przez scenę przewinęły się postaci z bajek – Królewna Śnieżka, krasnoludki, Kopciuszek,
Baba Jaga i wiele innych. Każda z postaci otrzymała od głównego
bohatera to o czym marzyła: czarownica – szklaną kulę, Kopciuszek
– suknię balową, itd. Na koniec do dzieci zawitał św. Mikołaj (Przemek Adamczyk), który po rozdaniu cukierków zaprosił wszystkich do
wspólnej zabawy: ubierania choinki, wykonania kolorowanki o tematyce świątecznej i układania postaci św. Mikołaja z przygotowanych
specjalnie kolorowych puzzli.
Z kolei 5 grudnia w liceum odbyło się II Radzionkowskie Pieczenie
Pierników. Impreza zorganizowana została przy współpracy i nieocenionej pomocy zakładu „Cukiernia Piekarnia Pietryga”. Dzieci
pod opieką licealistów same przygotowywały pierniki z materiałów
dostarczonych przez Jana Pietrygę. Oczekując na ciasteczka można
było wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych na sali gimnastycznej. Ostatnim etapem ciężkiej przedświątecznej pracy było
ozdabianie pierniczków i podjęcie trudnej decyzji, które wytypować
do konkursu na najładniejsze ciasteczko. 

Licealistka z talentem
Pod koniec maja 2015 roku wraz z przyjaciółmi z klubu dostaliśmy propozycje stworzenia nowej pokazowej grupy akrobatycznej pod nazwą Acro Team Silesia. W czerwcu wybraliśmy się
wspólnie z grupą na casting do ósmej edycji programu „Mam Talent”.
Gdy zakończyliśmy nasz występ otrzymaliśmy pozytywne opinie
oraz 3xTAK! (tym samym kwalifikując się do kolejnego etapu). Czekaliśmy aż do 10 lipca na ostateczną decyzję, w końcu jury zdecydowało, że wystąpimy w półfinale! Po raz kolejny jurorzy byli zachwyceni
naszym występem, a nasi kibice oszaleli z radości, co zapewniło nam
udział w wielkim finale. Przygotowania do finału były czystym szaleństwem, musieliśmy wymyślić coś równie dobrego, a nawet lepszego niż to, co pokazaliśmy w półfinale. Narodził się pomysł, by zabrać
naszych widzów w świat Pandory z filmu „Avatar”. Nasz występ wyszedł perfekcyjnie. Ostatecznie skończyliśmy na drugim miejscu. Troszeczkę byliśmy zawiedzeni tym, że otarliśmy się o zwycięstwo, ale
mimo to i tak czujemy się zwycięzcami. Nie osiągnęłabym tego dzięki
mojej rodzinie, której bardzo dziękuję za wielkie wsparcie. Dziękuję
też wszystkim nauczycielom, którzy wyrozumiale pomagali mi w nauce, a przede wszystkim dziękuję w imieniu całego Acro Team’u za
wysłane smsy i doping. 
Daria Szulc

Dziękujemy!
21 listopada w restauracji „u Letochy” w Radzionkowie odbyło się
uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2015 dla hodowców gołębi
sekcji Radzionków i Rojca. Podczas tej imprezy zwycięzcom wręczono okazałe puchary, wszyscy hodowcy uczestniczyli też w zabawie
tanecznej. Hodowcy gołębi z Radzionkowa i Rojcy dziękują Urzędowi Miasta Radzionków za współpracę w organizacji imprezy. Dziękujemy również naszym gościom, sekretarzowi Miasta Radzionków
Rudolfowi Sobczykowi, przewodniczącemu Rady Miasta Dariuszowi
Wysypołowi, księdzu proboszczowi Damianowi Wojtyczce, dyrektor
Centrum Kultury „Karolinka” Justynie Konik, przedstawicielowi MOSiR-u, Pawłowi Wieczorkowi, Jolancie Szostak, za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. 
za zarządy sekcji Radzionków i Rojca
Henryk Lazar
Prezes Sekcji Rojca

Podziękowanie

Orientalne klimaty z LO
Pragniemy zaprosić Państwa do krainy
orientu wraz z zespołem Saathi Dance&Events.
Grupa istnieje na Śląsku od 2006 roku i w maju
będzie hucznie obchodzić swoje dziesięciolecie.
Saathi D&E to grupa przyjaciół, która składa się
aktualnie z sześciu tancerzy. Do składu zespołu
wchodzi Julia Wolfgarth – uczennica Liceum
Ogólnokształcącego w Radzionkowie oraz jego
absolwentka Katarzyna Buk, a także Martyna
Zielonka, Sabina Wójcik, Anna CzarnowskaGrudzień i Jaromir Bracki. Członkowie wzajemnie uczą się od siebie, tworzą energetyzujące
mieszanki stylów, eksperymentują i bawią się
tańcem. Saathi D&E prezentuje na scenie całej
Polski różne style, jednak przeszłość zespołu
związana jest ściśle z różnymi formami tańca
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indyjskiego, także aktualnie tańce indyjskie stanowią główną część repertuaru grupy. Saathi
występuje w najróżniejszych miastach Polski
podczas festiwali, wydarzeń kulturalnych, imprez. Saathi ma za sobą także m.in. występ na
żywo w Telewizji Silesia, w reportażu o zespole
dla Telewizji Telpol, grali też w jednym z odcinków popularnego indyjskiego serialu „Veera – Ek
Veer Ki Ardaas”, w którym także dwójka tancerzy
była choreografami. Już dwukrotnie zespół gościł na Dniach Radzionkowa w ramach licealnego happeningu. Julia często występuje również
na szkolnych uroczystościach. 
Kasia Buk , Julia Wolfgarth

W imieniu Hodowców Gołębi Pocztowych Ziemi Śląskiej składam serdeczne podziękowania Prezydentowi
RP Andrzejowi Dudzie, Burmistrzowi
miasta Radzionków Gabrielowi Toborowi, Posłowi na Sejm RP Wojciechowi
Szaramie, ks. proboszczowi Damianowi Wojtyczce z parafii św. Wojciecha,
Jarosławowi Kuś z firmy Taubenmedik,
Sebastianowi Kosobudzkiemu z firmy
Wikoss-Sport, właścicielom restauracji
„U Letochy” za przyjęcie zaproszenia
i wsparcie idei Śląskich Lotów Dalekodystansowych. 
Z wyrazami podziękowania
Piotr Głuch
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Smile w „Karolince”

21 listopada w „Karolince” gościliśmy Kabaret Smile z programem „Czy jest w domu kakao?”. Program, który zaprezentowali artyści był kompilacją najnowszych skeczy kabaretu, które robią furorę wśród publiczności w każdym wieku. W programie można było zobaczyć przeróżne postaci, od
słynnego kierowcy TIRa – Stanisława po Marlina i jego żonę. Kabaret Smile to nie tylko skecze – to
również piosenki wykonywane na najwyższym poziomie. I tych także nie zabrakło podczas występu
w „Karolince”. 

To właśnie był kabaret
Z programem „Live” Kabaret
Skeczów Męczących wystąpił
w Centrum Kultury „Karolinka”
7 listopada. Była to niesamowita
okazja obejrzenia na żywo tegorocznych skeczów kabaretu, nawet przedpremierowych. Właśnie
LIVE ujawnił największy talent
KSM, niesamowity wręcz kontakt
z publicznością oraz naturalną
i niepohamowaną skłonność do
improwizacji. Nie da się dwa razy
wejść do tej samej rzeki i nie da
się dwa razy obejrzeć takiego
samego programu KSM. Każdy
kto przybył do Centrum Kultury
tego wieczoru może to potwierdzić. Podczas spektaklu pojawiła
się Jadwiga Paździeż w zupełnie
nowej odsłonie, można się było
dowiedzieć, jak tradycyjna rodzina reaguje na bezalkoholowe
chrzciny oraz czemu szatan słucha disco polo. 

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Mały Śląsk
dla dziadków

Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy
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3 stycznia, godz. 18.00, bilety 15 zł 

Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca
„Mały Śląsk”, czyli nasz „produkt
eksportowy” i jedno z najoryginalniejszych zjawisk na kulturalnej mapie regionu, laureat nagrody „Marka
Śląskie” wystąpi w Centrum Kultury
„Karolinka” z zimowym koncertem,
którego głównymi adresatami będą
wszystkie babcie i dziadkowie. Koncert zaplanowany został na sobotę
23 stycznia 2016 r. Informacje o godzinach oraz o cenach biletów będą
dostępne na stronie internetowej
Centrum Kultury „Karolinka”, pod adresem: www.karolinka.art.pl.
Przypominamy, że od października 2015 r. bilety do Centrum Kultury
można nabywać w systemie online,
bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Koncert
ZPiT „Mały Śląsk” nie będzie tutaj wyjątkiem. 

Spectre

James Bond otrzymuje tajemniczą wiadomość dotyczącą swojej przeszłości. Za jej sprawą wyrusza na ryzykowną misję do stolicy Meksyku. Trop wiedzie następnie do Rzymu, gdzie Bond
spotyka Lucię Sciarrę (Monica Bellucci), piękną wdowę po słynnym przestępcy. Podczas tajnego spotkania 007 dowiaduje się o istnieniu niebezpiecznej organizacji zwanej Spectre. W tym
samym czasie w Londynie nowy szef rządowego centrum bezpieczeństwa nie tylko kwestionuje działania Bonda, lecz poddaje w wątpliwość konieczność istnienia agencji MI6, na której
czele stoi M (Ralph Fiennes).

17 stycznia, godz. 18.00, bilety: 12 zł 

Dobry dinozaur (3D)
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Igrzyska śmierci: Kosogłos

Katniss Everdeen i przywódcy Dystryktu 13 rozpoczynają wielką ofensywę przeciwko
Kapitolowi. Walka toczy się już nie tylko o przetrwanie, ale o przyszłość całego narodu.
Katniss wspierana przez Gale’a (Liam Hemsworth), Finnicka (Sam Claflin) oraz Peetę (Josh
Hutcherson) planuje zamach na prezydenta Snowa (Donald Sutherland). Bezwzględni
wrogowie i moralne wybory, przed którymi stanie Katniss, będą dla niej większym wyzwaniem niż cokolwiek, co wcześniej przeżyła na arenach Głodowych Igrzysk. Kino „Karolinka” zaprasza na projekcję filmu w technologii 3D. Okulary do nabycia w kasie (5 zł),
można też przynieść własne.

21 stycznia, godz. 20.00, bilety 15 zł 

Bella i Sebastian 2
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30 stycznia, godz. 16.00, bilety 12 zł 
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Nagrodzeni

12 listopada zwycięzcom konkursu
„Radzionków w kadrze zatrzymany”
Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa
wręczył nagrody. Spośród 116 prac jury
w składzie: Dariusz Osak (fotograf), dr hab.
Tomasz Kipka (grafik), Beata Ceremuga,
Natalia Kawka-Bień oraz Eugeniusz Gałęziok (przedstawiciele UM Radzionków)
nagrodziło najlepsze fotografie. W kategorii „Nasze Miasto” pierwsze miejsce zajął Kazimierz Łastowski. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się prace Karoliny
Szczepaniak. Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymał Kamil Matonia.
Na podium w kategorii „Reportaż lub
zdjęcie reporterskie” znaleźli się kolejno:
Damian Stelmach, Kazimierz Łastowski
oraz Mariusz Ciunowicz. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów w rozwijaniu swojej pasji. 

Książka na telefon
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie wprowadziła dla swoich czytelników usługę – „Książka na Telefon”. Propozycja skierowana jest przede wszystkim
dla osób starszych, chorych, obarczonych
kłopotami z chodzeniem, którzy lubią czytać, a nie mogą odwiedzić biblioteki osobiście. Jak wypożyczyć książkę przez telefon?
Wystarczy zadzwonić pod numer 32 289
03 91 i pracownicy dostarczą książki pod
wskazany adres. 

Oddali krew
5 grudnia zorganizowana została akcja
oddawania krwi, w której wzięło udział
wielu mieszkańców miasta. Wszyscy otrzymali paczkę ze słodyczami, a także talon
na obiad ufundowany przez gminę. W 2015
roku, w czterech akcjach na terenie Radzionkowa oddano łącznie 74 litry krwi. 

II Amatorskie Mistrzostwa Dziennikarzy
i Rzeczników Prasowych

Kulinarne zmagania, mimo że momentami trudne, przyniosły nam wiele radości. Na zdjęciu ekipa „KR”.

Walczyliśmy na noże!
Kurki, pierś z kurczaka i śliwka – to przeciwnicy, z którymi przyszło się zmierzyć drużynie
z Kuriera Radzionkowskiego podczas II Amatorskich Mistrzostw Dziennikarzy i Rzeczników Prasowych. Zacięta rywalizacja, z której wyszliśmy obronną ręką, odbyła się w restauracji Appassionata 13 listopada.
Do Radzionkowa zjechali się dziennikarze
z mediów regionalnych, ale także ogólnopolskich. Byli przedstawiciele TVS, Polsatu, Radia
Katowice, TVN czy RMF Maxxx. Gotowaliśmy
w trzech grupach, po cztery zespoły. Przy kulinarnym stole przyszło nam się zmierzyć między innymi z tarnogórską TG Stacją, która swe
siły połączyła z TVS czy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Pod czujnym okiem jury konkursowego,
w skład którego wchodzili właścicielka restauracji Anna Cichoń, szef kuchni Jarosław Śliwka,
były mistrz świata w kick boxingu Przemysław Saleta oraz mistrz olimpijski w siatkówce
Ryszard Bosek, rozpoczęliśmy nasze zmagania.
W czasie 50 minut planowaliśmy upiec pierś
z kurczaka w aromatycznych przyprawach,
stworzyć sos z kurek, chrupiące chipsy z rukoli
oraz śliwkę chutney. Mimo kilku problemów,
związanych między innymi z obsługą palników czy krojeniem cebuli wywołującym morze
łez, udało nam się, rzutem na taśmę, wyrobić
się w regulaminowym czasie i elegancko podać
nasze danie do stołu. Nazwaliśmy je, ze wzglę-

du na skład naszego zespołu – Męską improwizacją.
Danie zostało pozytywnie przyjęte przez jury,
które doceniło pomysł i wykonanie. Oceniający
zwrócili uwagę nie tylko na smak, ale również
na zapach naszej potrawy, który, dzięki użytym
przyprawom, był niezwykle aromatyczny.
Niestety w ostatecznym rozrachunku nie udało
nam się załapać na podium. Zwyciężyła drużyna z TVS, której danie „Smaczotto” wzbudziło
zachwyt jury. Tuż za nimi znalazła się ekipa
Miastomanii, a na najniższym stopniu podium
stanęli reprezentanci Radia Katowice.
Nasze nastroje polepszyło jednak głosowanie
na Facebooku. W tej klasyfikacji zajęliśmy miejsce tuż za podium, ustępując daniu drużyny
z gminy Gierałtowice, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz połączonych sił
TVS i TG Stacji.
Udowodniliśmy, że nawet przy kuchennym stole potrafimy się odnaleźć. Kolejna edycja już za
rok, a cel jest prosty – znaleźć się na podium. 

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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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 27 października 2015 roku na XIV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIV/109/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
2.	Uchwałę Nr XIV/110/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
3.	Uchwałę Nr XIV/111/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
4.	Uchwałę Nr XIV/112/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
5.	Uchwałę Nr XIV/113/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
6.	Uchwałę Nr XIV/114/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
7.	Uchwałę Nr XIV/115/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8.	Uchwałę Nr XIV/116/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
9.	Uchwałę Nr XIV/117/2015 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Informuję, iż w dniu 26 listopada 2015 roku na XV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.	Uchwałę Nr XV/118/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
2.	Uchwałę Nr XV/119/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków;
3.	Uchwałę Nr XV/120/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2016;
4.	Uchwałę Nr XV/121/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2016;
5.	Uchwałę Nr XV/122/2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
6.	Uchwałę Nr XV/123/2015 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
7.	Uchwałę Nr XV/124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8.	Uchwałę Nr XV/125/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9.	Uchwałę Nr XV/126/2015 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w sporcie
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
10. Uchwałę Nr XV/127/2015 w sprawie programu współpracy na rok 2016 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego;
11. Uchwałę Nr XV/128/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez
osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.
Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

UCHWAŁA NR XV/120/2015
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2016
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 ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich::
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 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 - 0,82 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł;
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego - 0,01 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł;
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2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,71 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,09 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obtotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł;
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,60 zł;
4) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLIX/459/2014 z dnia 30 października 2014 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

U UCHWAŁA NR XV/121/2015
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2016
Na podstawie 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 (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), art. 10 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.
Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 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 2016 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 - 330 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 574 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 710 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

15

15

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie
800

860

860

1448
3 osie

12

21

21

924

984

1176

1824

4 osie i więcej
12
29

29

1206

1914

1914

2840

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 – 728 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

UCHWAŁY RADY MIASTA
zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

31

13

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie

31

800

1066

1634

2244

3 osie i więcej
12

40

40

1442

1996

1996

2954

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 – 410 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:
zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

25

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
1 oś

25

446

460

472

650
2 osie

12

28

490

550

28

33

712

984

33

38

984

1496

1330

1970

38

3 osie i więcej
12

38

38

786

1092

1092

1484

5) od autobusu:
liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)

autobusy
stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsca

490

równej lub większej niż 22 miejsca

550

§ 2.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLIX /460/2014 z dnia 30 październiaka 2014 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

Uchwały w BIP
Treść uchwał z 26 listopada nr XV/122/2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia
inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, a także uchwały nr XV/123/2015 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych znaleźć można na stronie: www.bip.radzionkow.pl

14

Kurier RADZIONKOWSKI >> GRUDZIEŃ 2015

Przyjacielskie rozgrywki

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Zagrali dla niepodległości

20 zawodników gościła 24 października hala MOSiR-u podczas V Mistrzostw Radzionkowa w Badmintonie. Większość uczestników bardzo
dobrze się znała, dlatego atmosfera turnieju była bardzo sympatyczna
i przyjacielska, jednak na boisku nie brakowało zaangażowania i zaciętej
walki o każdy punkt. Po ponad pięciu godzinach rywalizacji udało się wyłonić pierwszą trójkę. Na najwyższym stopniu podium stanął Korneliusz
Koptoń. Tuż za nim uplasował się Andrzej Dorsz, natomiast trzecie miejsce zajął Łukasz Urbanik. 

Radzionków dominuje
w tenisie stołowym

Radzionkowska hala MOSiR-u 6 i 7 listopada stała się areną zmagań
14 amatorskich drużyn piłkarskich z całego województwa, które rywalizowały ze sobą w Turnieju Halowej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości. W pierwszym półfinałowym starciu, zespół United MagBoss
bez problemu rozprawił się z drużyną Zza Miedzy, ogrywając ich gładko
3:0. Nieco więcej emocji było w drugim meczu, gdzie KTG Śląsk uległo
0:1 zespołowi Autor Team z Siemianowic. Po zaciętym starciu półfinałowym, KTG walczyło równie dzielnie z zespołem Zza Miedzy w spotkaniu
o trzecie miejsce, jednak ostatecznie przegrali takim samym wynikiem
jak w półfinale, a z brązowych medali cieszyli się piłkarze Zza Miedzy.
Do wyłonienia zwycięzcy turnieju potrzebne były rzuty karne, ponieważ
w regulaminowym czasie gry oglądaliśmy przede wszystkim popisy obu
bramkarzy, a także obrońców. W serii rzutów karnych lepszym golkiperem okazał się Tytus Malich, który dał swojej drużynie – United MagBoss
z Tarnowskich Gór, zwycięstwo w VI Turnieju Halowej Piłki Nożnej z Okazji Święta Niepodległości. 

Strażacy rywalizowali
w badmintonie

Od 20 do 21 listopada w radzionkowskiej hali sportowej trwała rywalizacja tenisistów stołowych. Pierwszy dzień to zmagania dzieci ze
szkół radzionkowskich oraz z Piekar Śląskich. Wśród szkół podstawowych na podium stanęli: I miejsce Kacper Zalewski (SP1), II miejsce Paweł Kwaśniewski (SP2), III miejsce Szymon Niewiadomski (SP2). Spośród
dziewcząt najlepsze okazały się: I miejsce Marta Wawer (SP2), II miejsce
Paulina Mann (SP2), III miejsce Kinga Budzińska (SP2). Rywalizacja szkół
gimnazjalnych została zdominowana przez uczniów z Gimnazjum im.
Ojca Ludwika Wrodarczyka, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zarówno
wśród chłopców, jak i dziewcząt: I miejsce Jakub Stefan, II miejsce Łukasz Wycis, III miejsce Adrian Mateja; I miejsce Karolina Kukla, II miejsce
Eliza Cziba, III miejsce Martyna Plewnia. W sobotę do rywalizacji stanęli
dorośli, wśród których najlepszy okazał się reprezentant Radzionkowa
– Mariusz Baron. Drugie miejsce zajął Michał Seget, a brązowy medal
wywalczył Krzysztof Brzezina. Na specjalne wyróżnienie zasługuje także
80-letni Stanisław Szczupak, najstarszy uczestnik turnieju, który sprawił
swoim młodszym kolegom sporo problemów. Zawody zorganizowało
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków,
przy współpracy MOSiR-u. 

30 października odbyły się Mistrzostwa Śląska Strażaków w Badmintonie. Do Radzionkowa zjechali się funkcjonariusze Straży Pożarnej
z Częstochowy, Katowic, Myszkowa, Wodzisławia Śląskiego, Zawiercia,
Tarnowskich Gór, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza, Jastrzębia Zdroju
i Lublińca. W turnieju wzięło udział ponad 40 strażaków, w tym 5 pań,
którzy rywalizowali w grach singlowych oraz deblowo-mikstowych.
Wśród mężczyzn I miejsce zajął Maciej Matuszewski z Zabrza. W kategorii kobiet zwyciężyła Elżbieta Kołtuńska z Lublińca. Emocji nie brakowało
również w grach deblowych. W tej kategorii najlepsi okazali się Robert
Kucz (Ruda Śląska) i Maciej Matuszewski (Zabrze). 

ZAPOWIEDŹ

Ciderplas za pasem!
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki CiderPlas. Inauguracja rozgrywek najbliższego sezonu będzie
miała miejsce 9 stycznia 2016 roku. W najnowszej edycji rywalizować
będzie dziewięć drużyn męskich i damskich. Zakończenie turnieju planowane jest na kwiecień. W lidze mężczyzn zapisy przyjmowane są już
tylko na listę rezerwową. Wśród zgłoszonych drużyn zabraknie zeszłorocznego zwycięzcy i trzykrotnego mistrza ligi, ekipy Protonetbudu. Są
jednak drużyny, które dobrze znają się z poprzednich edycji. Regulamin
ligi dostępny jest na stronie www.mosir.radzionkow.pl. 

SPORT W KURIERZE
MKS „Sokół” Radzionków

Profilaktyka w sporcie
W hali radzionkowskiego MOSiR-u 12 grudnia odbył się I Dzień
Profilaktyki w Sporcie. Organizatorem był nasz klub Sokół z Radzionkowa i grupa biegowa CidryLotajom. Zaprosiliśmy wielu
znamienitych gości. Impreza podzielona została na części sportową i teoretyczną. W pierwszej Karina Kwiecińska z grupy CidryLotajom wyjaśniała, dlaczego rozgrzewka jest ważnym elementem każdego sportu. Wszyscy uczestnicy mogli dowiedzieć się,
jak taką rozgrzewkę dobrze przeprowadzić.
W kolejnej części uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji fizjoterapeuty, masaży czy innych porad. W części teoretycznej, dzięki
firmie ETIXX, można było zgłębić wiedzę na temat poprawnej suplementacji w sporcie. Bardzo cenny i interesujący wykład wygłosił
dr Grzegorz Zydek z Zakładu Żywienia i Suplementacji AWF w Katowicach.
Zwieńczeniem dnia profilaktyki był występ naszych siatkarek w ligowym meczu przeciwko drużynie z Tychów. Nasze zawodniczki
zaprezentowały się fantastycznie, wygrywając spotkanie 3:1. Dzięki
czemu zrobiły pierwszy krok w walce o baraże do pierwszej ligi.
– Jestem bardzo zadowolony z zorganizowanego dnia profilaktyki. Pokazaliśmy, nie po raz pierwszy w Radzionkowie, że potrafimy wspólnie
coś wartościowego stworzyć. Jestem przekonany, że jest to początek
dobrej współpracy z grupą CidryLotajom. A przed nami jeszcze nie jedna taka akcja. Wszystko się udało, gdyż łączy nas sport – mówi z przekonaniem Tomasz Stchlerowski, prezes „Sokoła” Radzionków – Podziękowania kieruję również dla Urzędu Miasta Radzionków i MOSiR-u
za życzliwość i ogromną pomoc – dodaje.
Gościem specjalnym był mistrz KSW Artur „Kornik” Sowiński.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w I Dniu Profilaktyki w Sporcie. Dziękujemy również za wzorową współpracę
grupie CidryLotajom. 
M.B.
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Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków

Młodzi piłkarze
awansują!
Uczniowski Klub Sportowy może się pochwalić świetną rundą w zakończonych niedawno rozgrywkach ligowych sezonu
2015/2016.
Kilka drużyn osiągnęło duże sukcesy uzyskując awanse do wyższych
klas rozgrywkowych. Największymi osiągnięciami pochwalić się
mogą drużyny z roczników 2002 i 2004. Oba zespoły awansowały do
najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym województwie, czyli do
I ligi. Tam zagrają już odpowiednio z najlepszymi 6/8 zespołami ze Śląska. Rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Również rocznik
2003 może pochwalić się świetnym wynikiem. Awans do II Ligi Śląskiej
w imponującym stylu to też spore wyróżnienie (12 wygranych i dwa
remisy). Rzadko się zdarza, aby jeden klub sportowy miał kilka roczników pod rząd na wysokim poziomie. Nam się to na razie, udaje z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy chętne do pracy i ambitne
dzieci oraz wspierających rodziców z głowami pełnymi pomysłów. Poniżej wszystkie sukcesy naszych dzieci w zakończonych rozgrywkach:
- UKS Ruch 2002: awans do I Ligi Wojewódzkiej
- UKS Ruch 2003: awans do II ligi Wojewódzkiej
- UKS Ruch 2004: awans do I Ligi Wojewódzkiej
- UKS Ruch II 2004: awans do III Ligi Wojewódzkiej
- UKS Ruch 2005: awans do I Ligi Podokręgu Bytom.
Zachęcamy do spróbowania swoich sił w naszym klubie. Szkolimy
dzieci w wieku 5-14 lat. Przez zabawę do profesjonalizmu. Kontakt
z trenerem koordynatorem (506 564 912). 

Henryk Sobala

Zapowiedź

Czas na Ciderszach
Wszystkich miłośników szachowych rozgrywek zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach z cyklu Ciderszach 2015. Turniej odbędzie się w dniach 28-30 grudnia (początek godz. 10.00) w radzionkowskim LO.
Szczegółowe informacje na temat zawodów dostępne są na
stronie Stowarzyszenia Szachowego i Gier Umysłowych „Pionek Radzionków”: www.pionkiradzionkow.szachorum.pl. 

Kornik mistrzem KSW
Podczas 33 Konfrontacji Sztuk Walki, która odbyła się 28 listopada w Krakowie, urodzony w Radzionkowie Artur „Kornik” Sowiński zdobył tytuł mistrza
KSW w wadze piórkowej, pokonując reprezentanta Japonii Koike Erbsta. Popularny „Kornik”, reprezentujący klub Silesian Cage Club, pokonał swojego
rywala decyzją sędziów. Po trzech rundach, w których Sowiński był wyraźnie
lepszy, arbitrzy nie mieli wątpliwości i jednogłośnie uznali zwycięstwo Polaka.
Gratulacje z tej okazji złożył burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, który życzył
zawodnikowi dalszych sukcesów oraz spełnienia marzeń, dzięki ciężkiej pracy
na treningach. 

Walki karateków
Prawie 100 młodych adeptów sztuki walki zmierzyło się w Mikołajkowym Turnieju Karate, który 5 grudnia odbyła się w hali sportowej radzionkowskiego MOSiR-u. Rywalizacja odbyła się w kilku kategoriach wiekowych i różnych konkurencjach. Uczestnicy musieli wykazać się zwinnością, szybkością oraz sprytem.
Starsze dzieci mogły pokazać swoje umiejętności w konkurencji kumite.
Organizatorem Turnieju był klub „Hajime” Habraszka Dojo, a współorganizatorami był Urząd Miasta Radzionków, MOSiR oraz WBK Bank Zachodni. 

