
numer 6 (89)  listopad-grudzień 2018 

MOSiR > 14

SPORT > 15-16

PiSzą dO kuRieRa > 7, 10

BezPŁaTNa POMOC > 6

ROzMOWa > 2

iNWeSTYCJe > 4

Ck „kaROliNka” > 8-9

str. 3

uCHWaŁY > 11-13

str. 3

Świętowali górnicy

Przypomnijmy, że w  wyborach samorządowych, które odbyły się 21 paź-
dziernika, mandat radnego zdobyli: Jacek Samol (Inicjatywa Mieszkańców 
Radzionkowa), Aneta Niedźwiecka* (Radzionkowskie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne), Grzegorz Szeremeta (IMR), Piotr Tobór (IMR), Karol Pietryga 
(RTSK), Ludomir Pawłowski (RTSK), Marian Dziembała (RTSK), Klaudiusz Ja-
nia (IMR), Urszula Pluskota (IMR), Andrzej Hajda (IMR), Stefan Hajda (IMR), 
Wojciech Tobor (Nasz Radzionków), Krystian Strzelczyk (RTSK), Dawid Tom-
czyk (IMR), Weronika Sitarz (IMR).

Rada w nowym składzie
19 listopada po raz pierwszy w nowym składzie obradowała 
Rada Miasta Radzionków. W jej trakcie wybrano przewodniczą-
cego, zaprzysiężono burmistrza, a radni złożyli ślubowanie.

Punktualnie o 5:30 rano, 4 grudnia, w Radzionkowie roz-
brzmiały donośne dźwięki instrumentów dętych. To tradycyj-
na „pobudka górnicza”, którą rozpoczynane są uroczystości 
barbórkowe w naszym mieście.

Pierwsza sesja Rady Miasta w nowym składzie odbyła się 19 listopada

Niech z każdego domu
w wigilijny wieczór,

płyną słowa radosnych kolęd

Niech pierwsza gwiazdka
przyświeca 

Wam
w Boże Narodzenie

i przez cały
Nowy Rok

Przewodniczący 
Rady Miasta 
Stefan Hajda

Burmistrz 
Miasta

Gabriel Tobor
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rozmowa z GAbRieLeM ToboReM
Burmistrzem Miasta Radzionków 

Panie burmistrzu, na samym początku 
gratuluję wygranej w  pierwszej turze wy-
borów. Spodziewał się Pan tak dobrego 
wyniku?
Byłem pozytywnie zaskoczony. Zdobyte 
głosy dowodzą, że większość mieszkańców 
akceptuje wizję rozwoju Radzionkowa, jaką 
przedstawiłem w  kampanii. To tak napraw-
dę kontynuacja działań, które rozpoczęliśmy 
w poprzedniej kadencji. Teraz przyszedł czas 
na dokończenie rozpoczętych inwestycji.

Jak Pan ocenia kampanię? Coś Pana w niej 
zaskoczyło? 
Po raz pierwszy w kampanię w naszym mie-
ście włączyły się partie polityczne. To niepo-
kojące, że partie wchodzą na najniższy szcze-
bel samorządności, ponieważ lokalnie nie 
są w stanie niczego zaoferować. Doskonale 
było to widać w trakcie kampanii – w wielu 
miastach powtarzały się te same frazesy. 
To spore zagrożenie dla samorządności. To 
mieszkańcy Radzionkowa mają decydować 
o  mieście, a  nie politycy z  Warszawy mają 
nam mówić, co dla naszej gminy jest dobre. 
Mimo to uważam, że kampania w  mieście 
przebiegała spokojnie. Czarny PR, który do-
minował w sąsiednich gminach, w naszej był 
mocno ograniczony. To dobrze. Nasza kam-
pania oparta była na pozytywnym przekazie 
i jak widać po wyniku, spotkała się z akcepta-
cją większości mieszkańców.

Jakie przedsięwzięcia uważa Pan za naj-
istotniejsze do wykonania w  najbliższych 
latach? 
Jesteśmy jak rozpędzony pociąg. Wchodzi-
my w decydującą fazę realizacji kluczowych 
inwestycji dla rozwoju miasta. W tej kaden-
cji chcemy doprowadzić do finału budowę 
rynku, zarówno „zielonej” części, jak i komer-
cyjnej. Dawny blask odzyskają też familoki 
na osiedlu Hugona, które poddane zostaną 
rewitalizacji. Dachy są już zrobione, aktualnie 
przystępujemy do wymiany instalacji grzew-
czej. Kolejne prace ruszą wiosną i  dotyczyć 
będą m.in. stworzenia wokół budynków stre-
fy rekreacyjno-sportowej. Ważną inwestycją 
jest też budowa centrum przesiadkowego 

RadziONkóW
- MiaSTO z aSPiRaCJaMi

przy dworcu PKP w Rojcy. Prace już się roz-
poczęły. To zadanie, jeśli potwierdzą się pla-
ny budowy zintegrowanego systemu komu-
nikacji w metropolii, zmieni oblicze naszego 
miasta. Kontynuować będziemy też budowę 
obwodnicy, a  po jej zakończeniu przystą-
pimy do prac związanych ze stworzeniem 
wschodnio-południowej osi komunikacyj-
nej, a  więc obszaru za Rojcą i  tzw. „Górką”. 
Nową jakość w sferze sportowej na kolejne 
lata wprowadzi boisko SMS, które jest już 
gotowe. Czekamy tylko na uzyskanie sto-
sownych certyfikatów. Jeśli chodzi o  nowe 
inwestycje, to przygotowujemy budowę 
krytego basenu przy hali MOSiR. Chcemy to 
zadanie realizować w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Koncepcję budowy 
mamy przygotowaną, czeka nas wyłonienie 
wykonawcy. Ważne zadania dotyczyć będą 
też estetyki miasta i  jego bezpieczeństwa. 
Nie zapominamy także o  „mniejszych” za-
daniach: wymianie nawierzchni dróg i chod-
ników, budowie oświetlenia czy brakującej 
kanalizacji. Liczba realizowanych inwestycji 
zależna będzie w dużej mierze od tego czy 
samorządy będą dysponowały odpowied-
nim budżetem. Nie wiemy jeszcze, jak bę-
dzie wyglądał podział unijnych środków po 
2020  r. i  czy możliwe będzie finansowanie 
zadań z  innych programów pozabudżeto-
wych. Jestem jednak dobrej myśli, a póki co 
skupiamy się na rozpoczętych już zadaniach. 

Czy może Pan wskazać zadania, które reali-
zowane będą już w przyszłym roku?
Przede wszystkim dokończymy budowę ob-
wodnicy. Na ten cel złożyliśmy już wniosek 
o  dotację z  programu tzw. „schetynówek”. 
Czekamy na rozstrzygnięcie. Wiosną ruszą 
prace przy rynku, na osiedlu Hugona i przy 
centrum przesiadkowym. Dziać się będzie 
naprawdę sporo, a  zmiany widoczne będą 
gołym okiem.

Gmina od lat aktywnie pozyskuje środki 
unijne na realizację dużych inwestycji. 
Czy miasto planuje sięgnąć po kolejne 
dofinansowania, a  jeśli tak, to na jakie 
przedsięwzięcia?

Pula Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w większości jest już wyczerpa-
na. Szukamy innych źródeł zewnętrzne-
go finansowania. Przy wsparciu unijnym 
lub z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Kato-
wicach chcemy przeprowadzić projekty 
termomodernizacyjne – budynku Tagoru 
i siedziby radzionkowskiej policji. Czekamy 
też na uruchomienie puli środków z  bu-
dżetu państwa na drogi lokalne. 

Priorytetem wielu samorządów jest walka 
ze smogiem. Jakie działania w tym zakresie 
podejmuje gmina?
Radzionków, ze względu na swoje położenie 
i ukształtowanie terenu, mocno cierpi w tym 
zakresie. Jako samorząd robimy co w naszej 
mocy, ale problem smogu nie zniknie, je-
śli nie pojawią się rozwiązania systemowe. 
Gmina dofinansowuje wymianę kotłów, po-
magamy też mieszkańcom, którzy starają 
się o  dotacje z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w przygotowywaniu dokumentów. Pracuje-
my także nad pilotażowym projektem zwią-
zanym z dofinansowaniem zadań termomo-
dernizacyjnych. Prowadzimy też kampanie 
informacyjne i  edukacyjne. Działania przy-
noszą efekty. Coraz więcej osób interesuje 
się jakością powietrza. W gminie działają trzy 
mierniki jakości powietrza – w Rojcy, na Pla-
cu Letochów i Księżej Górze. Po ilości wejść 
w aplikację, gdzie można zobaczyć parame-
try, widać, że mieszkańców te kwestie bar-
dzo interesują. To dobrze, bo wiedza w tym 
zakresie przekłada się na działania antysmo-
gowe. 

Na zakończenie porozmawiajmy o  Pana 
wielkiej pasji – umiłowaniu śląskiego ję-
zyka. Niedawno został Pan wyróżniony 
statuetką Hanysa 2018 m.in. w uznaniu za 
przetłumaczenie „na śląski” Nowego Te-
stamentu. Czym dla Pana jest ta nagroda? 
To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie 

dokończenie na str. 2
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Rada
w nowym 
składzie

Piękne 
Święto Niepodległości

Uroczyste złożenie kwiatów

ważne, ponieważ przyznawane jest przez Ślązaków dla Ślązaków. Jest nie tyle podsumowa-
niem mojej działalności, ile motywacją do dalszej pracy. Cieszę się, że tłumaczenie Nowego 
Testamentu na język śląski spotkało się z takim entuzjastycznym odbiorem. To znaczy, że 
publikacja dla wielu była potrzebna. Aktualnie myślę o tłumaczeniu Ksiąg Mądrości Starego 
Testamentu. Jest to jednak duże wyzwanie, ponieważ te księgi pisane są bardziej poezją 
niż prozą. A jeśli chodzi o zamiłowanie do Śląska, to moja rodzina od pokoleń tutaj mieszka. 
udokumentowanych mam ponad dwieście lat obecności moich przodków w Radzionko-
wie, ale myślę, że korzenie sięgają jeszcze głębiej. Przeżyli oni wszystkie historyczne zawie-
ruchy, które dotknęły śląską ziemię. Śląskość jest dla mnie czymś naturalnym, podobnie jak 
dla większości mieszkańców naszego miasta. Tacy byliśmy, jesteśmy i będziemy. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 2

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta 
pełni Stefan Hajda, na Wiceprzewodniczącą 
wybrano Weronikę Sitarz. 
W  trakcie sesji ustalono również składy 
poszczególnych komisji: Kultury, Oświaty 
i Zdrowia; Rewizyjnej; Skarg, Wniosków i Pe-
tycji; Finansów i Rozwoju Miasta oraz Komu-
nalnej. 

Podczas obrad zaprzysiężony został bur-
mistrz Gabriel Tobor. Kadencja rady miasta 
i burmistrza potrwa do 2023 roku.

***
* W  czasie sesji roboczej Rady Miasta Ra-
dzionków, która odbyła się 29 listopada, 
z klubu RTSK wystąpiła radna Aneta Niedź-
wiecka.

(ŁK)

O 8.30 uczestnicy obchodów Święta Górni-
ków zebrali się w kościele pw. św. Wojciecha, 
gdzie odprawione zostały godzinki ku czci 
św. Barbary. Zaraz po nich odprawiona zo-
stała uroczysta Msza święta w intencji braci 
górniczej, emerytów, wdów i  sierot gór-
niczych oraz tych, którzy zginęli podczas 
pracy w kopalniach. eucharystię celebrował 
ksiądz proboszcz Damian Wojtyczka. Jak co 
roku, po jej zakończeniu, burmistrz Gabriel 
Tobor oraz Władysław Twardowski – Prezes 
Klubu emerytów Górniczych w Radzionko-
wie złożyli kwiaty pod figurą św. Barbary 
oraz przy tablicach z  nazwiskami radzion-
kowskich górników, którzy zginęli podczas 
pracy na kopalniach oraz przy urnie z  zie-
mią z Doniecka.
Następnie wydarzenia przeniosły się do mi-
niskansenu górniczego w Rojcy, gdzie dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów. Krótkiemu 
nabożeństwu przewodniczył ks. eugeniusz 
Krawczyk – proboszcz parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy.

Obchody zakończyły się biesiadą górniczą 
w  restauracji „Figaro”, na którą licznie sta-
wili się byli i obecni górnicy. Była okazja do 
wspomnień oraz rozmów na temat obecnej 
sytuacji w polskim górnictwie. 

Świętowali 
górnicy

dokończenie ze str. 1

Po jej zakończeniu na Forum Miejskim 
przy Placu Letochów złożono wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich. W  ramach tegorocznych ob-
chodów 9 listopada w  CK „Karolinka” 
odbył się jeszcze koncert grupy Cra-
cow Brass Quintet, a 11 listopada gala 
imprezy „Przidom do nos po niysz-
porach”. Organizatorami uroczystości 
byli urząd Miasta Radzionków i Stowa-
rzyszenie Żołnierzy Radiotechników 
„Radar”. 

Podpisana została umowa na 
przebudowę instalacji wewnętrznych 
wraz z budową centralnego 
ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych przy
ul. Kużaja oraz Sikorskiego. 

Zadanie realizowane będzie w ramach pro-
jektu „Rewitalizacja osiedla robotniczego 
w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie 
przebudowy budynków socjalnych wraz 
z  udrożnieniem infrastruktury komunika-
cyjno-społecznej” współfinansowanego ze 
środków RPO WSL 2014-2020.
– Inwestycja przewiduje wymianę indywidu-
alnych źródeł ciepła i  podłączenie budynków 
przy ul. Kużaja 58-70 i ul. Sikorskiego 4 do sie-
ci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci nastąpi 
w  2019 r. i  zostanie przeprowadzone przez 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
w Bytomiu – mówi Justyna Misiołek, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwesty-
cji urzędu Miasta Radzionków. – To jednak 
tylko część zaplanowanych prac. W paździer-
niku ogłoszony został przetarg nieograniczony 
na zagospodarowanie terenu wokół osiedla 
(tzw. „planty”). Obecnie trwają procedury 
związane z  wyłonieniem wykonawcy robót. 
Z  kolei w  listopadzie ruszyło postępowanie 
przetargowe na budowę systemu monitoringu 
w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego i Skotnickiej 
w Radzionkowie – dodaje.

Po wykonaniu robót związanych z central-
nym ogrzewaniem, gmina planuje ogłosić 
przetarg nieograniczony na zagospoda-
rowanie terenu wokół zrewitalizowanych 
budynków. Planowany termin zakończe-
nia wszystkich prac to 2020 rok. 

Rewitalizacja osiedla

Uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny rozpoczęły się 11 listopada obchody 
Narodowego Święta Niepodległości. 
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Powstaje centrum przesiadkowe
W listopadzie przekazany został plac budowy związany z tworzonym 
centrum przesiadkowym przy dworcu PKP Radzionków – Rojca.

– Obecnie trwają prace związane z przeniesieniem przystanku z ul. Schwallenberga 
na ul. Kużaja. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia tuż przy centrum przesiadko-
wym powstaną miejsca postojowe, przeznaczone wyłącznie dla osób korzystających 
z publicznego transportu zbiorowego. Jakakolwiek próba zaparkowania samocho-
du przez osoby niezainteresowane skorzystaniem z systemu „parkuj i jedź” weryfiko-
wana będzie przez Straż Miejską i Policję. Dodatkowo ustawione zostaną znaki dro-
gowe zabraniające postoju powyżej 10 minut. Będzie też monitoring – zapowiada 
Justyna Misiołek. 

Inwestycja ma być gotowa w maju 2020 r. Jej koszt to ponad 1,2 mln zł, z czego  
dofinansowanie w kwocie ok. 1,1 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

inwestycje w mieście

Dzięki środkom własnym oraz dofinansowaniu, w wielorodzinnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Lipoka 9 zostaną przeprowadzone 
prace budowlane.

Po zakończeniu prac do dyspozycji przyszłych lokatorów będzie 12 mieszkań. 
Prace ruszyły w październiku, zakończyć mają się we wrześniu 2019 r. Koszt inwe-
stycji to ponad 1,3 mln zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego pro-
gramu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w wyso-
kości ok. 45% poniesionych kosztów. 

W listopadzie br. nastąpił odbiór 
końcowy robót związanych 
z przebudową nawierzchni jezdni 
i chodników ul. Kowalskiej. 

W  ramach inwestycji wykonana została doku-
mentacja projektowa i na jej podstawie przebu-
dowano nawierzchnię jezdni wraz z chodnika-
mi i zjazdami. W ramach prac przeprowadzono 
też regulację urządzeń podziemnych, wymianę 
krawężników oraz wpustów ulicznych wraz ze 
studzienkami i przykanalikami. Koszt przedsię-
wzięcia to ponad 264 tys. zł. 

Szykuje się przebudowa

Kowalska
gotowa

Ulica Kowalska po remoncie

boisko prawie gotowe!
Na terenie boiska przy ul. Knosały 113 trwają ostatnie 
prace wykończeniowe. W ramach inwestycji powstały 
dwa boiska: główne wielofunkcyjne i boczne – 
treningowe. Między nimi wykonano plac zabaw 
o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem. 

– Główne boisko posiada trybuny dla gospodarzy na 532 miejsca 
oraz dla gości na 54 miejsca.  Są to systemowe konstrukcje stalowe 
z przykryciem z poliwęglanu. Dodatkowo w budynku szkoły powsta-
ły m.in. cztery szatnie, pomieszczenie dla trenera i gabinet lekarza. 
W  ramach zadania wykonano również nowe schody zewnętrzne 
oraz pochylnię dla osób z  ograniczoną sprawnością ruchową – 
mówi Justyna Misiołek. 
Wykonawca boiska został zobowiązany do uzyskania certyfikatu 
Fifa Quality Pro do 28 grudnia 2018 r. Certyfikat ten jest najważniej-
szym dokumentem wydawanym przez FIFA dla pełnowymiaro-
wych boisk z traw syntetycznych, które muszą spełnić szereg wy-
magań. W tym celu badana jest jakość odbicia piłki, toczenie czy 
tłumienie, a  także pobierane i badane są próbki granulatu, maty 
oraz trawy syntetycznej. 
– 16 listopada br. odbyły się badania nawierzchni syntetycznej prze-

prowadzone przez certyfikowane laboratorium. Czekamy na wyda-
nie stosownego dokumentu. Z informacji uzyskanych od specjalistów 
przeprowadzających badania wynika, że nawierzchnia spełnia naj-
wyższe europejskie standardy FIFA – podkreśla Justyna Misiołek. – 
Nasze boisko spełnia również wymagania licencyjne PZPN dla III ligi 
– dodaje. 

Zadanie wykonane zostało za 5,4 mln zł. Gmina na jego realizację 
uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwo-
cie 2,3 mln w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znacze-
niu dla sportu”. 
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Po naszymu
„Przidom do nos po niyszporach” to 
tytuł przeglądu śląskiej „godki”, którego 
siódma edycja odbyła się 5 listopada 
w Radzionkowie. Udział wzięło ponad 
50 osób – od przedszkolaków po seniorów.

Przegląd odbył się w  Sali Bankietowej przy pa-
rafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Rojcy (kościół dolny). Zadaniem uczestników 
było zaprezentowanie trwającego około pięć 
minut monologu po śląsku, na dowolny temat. 
Swoich sił można było również spróbować w ślą-
skich piosenkach.
Wśród przedszkolaków, pierwsze miejsce zdo-
były Zuzanna Kitel i  Lena Pawełkiewicz. W  ka-
tegorii szkół podstawowych, klas 1-3, laureatką 
została Paulina Hoika, a  w  klasach 4-8 najlep-
sza była Linda Boryło. W  kategorii młodzieży 
zwyciężyła Wiktoria Szymska. Wśród dorosłych 
pierwsze miejsce zajął Lucjan Zając.
Ciekawie było również w kategorii „śpiywy”. Naj-
lepszy okazał się zespół Tukej, czyli Łukasz Bal-
czarek i Błażej Szymkiewicz. 

uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród 
odbyła się 11 listopada w  Centrum Kultury „Ka-
rolinka”.

Organizatorzy – ks. proboszcz eugeniusz Kraw-
czyk z parafii WNMP w Rojcy oraz Maria Osadnik 
– już teraz zapowiadają przyszłoroczną edycję.
– Nasza impreza ma charakter gościnny i  nawią-
zuje do dawnych spotkań Ślązaków przy kawie 
i „kołocu”, po niedzielnych nieszporach. Chciałam 
upamiętnić tę tradycję. Tak właśnie powstał nasz 
konkurs – mówi Maria Osadnik. 

(DW)

W kalendarz miejskich imprez na stałe wpisał się Jarmark 
Świąteczny. Tegoroczna edycja odbywała się od 7 do 9 grudnia. 

Na Placu Letochów można było zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne, wyroby 
rękodzielnicze, upominki, produkty pszczelarskie, wypieki. W trakcie imprezy 
nie zabrakło artystycznych występów. Na scenie zaprezentowały się m.in. Or-
kiestra Rozrywkowa „Power of Winds”, Kola i  Jula, dzieci i młodzież radzion-
kowskich szkół i przedszkoli, Chór Mieszany „Harfa”, Zespół Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk”, a także Parafialna Orkiestra Dęta parafii pw. św. Wojciecha i grupa Avo-
cado. Kolędowali też Polski Związek emerytów, Rencistów i  Inwalidów – Od-
dział w  Radzionkowie oraz Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”. Specjalny dyżur 
pełnił również św. Mikołaj. Organizatorami Jarmarku byli urząd Miasta wraz 
z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu. 

Świętować można na wiele sposobów. 11 listopada jedni 
składali kwiaty, inni maszerowali, a my jak zawsze 
robiliśmy to, co do nas należy, czyli „lotaliśmy”. Tym 
razem w zaprzyjaźnionym Dobrym Mieście.

W stu polskich miastach dokładnie o godz. 11.11 wystartował Naro-
dowy Bieg Niepodległości. Na takim biegu nie mogło oczywiście 
zabraknąć członków grupy „Cidry Lotajom”. Korzystając z zaprosze-
nia naszych przyjaciół z Dobrego Miasta – partnerskiej gminy Ra-
dzionkowa, wybraliśmy się na organizowany przez nich bieg. Zaczę-
liśmy w sobotę 10 listopada od wspólnego treningu nad jeziorem 
Limajno z Dobromiejskim Klubem Biegacza „Odcisk”, a po naszemu 
„Blaza”. Później dzięki uprzejmości prałata Stanisława Zimkiewicza 
zwiedziliśmy mury bazyliki pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszyst-
kich Świętych w Dobrym Mieście, która została poświęcona ok. 1930 
roku i  jest drugą co do wielkości świątynią na Warmii. Główny oł-

tarz z połowy XVIII wieku zdobią figury męczenników św. Wojciecha 
i  Stanisława. Z  bazyliki pojechaliśmy do odrestaurowanego Zam-
ku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim, który jest dziś perłą mia-
sta. W  niedzielę, czyli w  Święto Niepodległości, przyszedł czas na 
bieg. Wcześniej oczywiście wzięliśmy udział w Mszy św. w bazylice. 
O godz. 10.00 zameldowaliśmy się na starcie. Do rywalizacji przystą-
piło aż 150 zawodników. Razem z dziećmi i kibicami odśpiewaliśmy 
hymn państwowy. W biegu dla dzieci na dystansie 150 metrów „Ci-
dry Lotajom” reprezentował sześcioletni Ksawery Mitas – najmłod-
szy uczestnik naszego wyjazdu. Na trasie 10 km biegu wystartowało 
11 „Cidroków”, a na trzecim miejscu podium w kategorii wiekowej 
18-35 lat stanął Artur Bożek, który ukończył bieg z czasem 38.03 min. 
Święto Niepodległości w Dobrym Mieście przekonało nas o tym, że 
dobromieszczan i radzińczan łączy nie tylko wspólna pasja, ale też 
wzajemna życzliwość, gościnność i przyjaźń. 

Patryk osadnik

Świąteczny jarmark

„Cidry Lotajom” dla Niepodległej

Prawie 100 litrów krwi zebrali radzionkowscy krwiodawcy podczas 
czterech akcji zorganizowanych w 2018 roku. 

Najbliższa akcja poboru krwi w Radzionkowie odbędzie się 2 marca 2019 
roku. Wtedy przed urzędem staną dwa nowoczesne autobusy, dzięki czemu 
wszystko odbędzie się szybciej i sprawniej, a krwiodawcy nie będą musieli 
czekać na zewnątrz, w niskiej temperaturze. 

(DW)

Hojni krwiodawcy

W październiku miała miejsce uroczystość związana z jubileuszem 
95-lecia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału 
Radzionków.

uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha. Kolejną oka-
zją do spotkania było zakończenie 15 edycji Śląskich Lotów Dalekodystanso-
wych. Powody do dumy mają też hodowcy zrzeszeni w sekcji Rojca, która ob-
chodziła w tym roku 70-lecie. uroczystości odbyły się w listopadzie.  

Jubileusze hodowców gołębi
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Centrum usług Społecznych

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
w Radzionkowie informuje, że realizuje projekt 
unijny „Centrum Usług Społecznych w Radzionkowie” 
i zaprasza mieszkańców miasta z terenów objętych 
rewitalizacją do skorzystania z oferty ośrodka 
związanej ze wzmocnieniem potencjału społeczno-
zawodowego społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. pomoc asystencką dla osób 
niepełnosprawnych i niesamodzielnych w miejscu zamiesz-
kania. Ponadto prowadzona jest fizjoterapia w  domach, 
a w planach jest również pomoc wolontariuszy. Wszystkie 
usługi prowadzone są bezpłatnie. W  celu skorzystania 
z oferty należy zgłosić się w biurze projektu przy ul. Kuża-
ja 51 (stacja benzynowa MoYA) lub telefoniczne: 668 251 
719, 668 251 884.

Aktualnie pomocą asystencką i  fizjoterapeutyczną objętych 
jest 18 mieszkańców miasta. Z informacji zwrotnych uzyskiwa-
nych na bieżąco od uczestników projektu, świadczona przez 
asystentów i  fizjoterapeutę pomoc jest przydatna i  spełnia 
oczekiwania osób potrzebujących. uczestnicy są zadowo-
leni z udzielanej pomocy, a  ich samopoczucie się poprawia. 
Spotkania odbywają się w  terminach dogodnych dla osoby 
niepełnosprawnej/niesamodzielnej i  jej rodziny. Szczegóły 
dotyczące zakresu potrzeb, form udzielanej pomocy, czasu 
i wymiaru godzin, są uzgadniane indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy – pomoc jest bezpłatna, a  może 
przynieść dużo pożytku.

***

W  ramach projektu w  dniach 7-9 listopada br. przeprowa-
dzono warsztaty psychologiczne dla młodzieży szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych pod nazwą „Chcieć to móc – siła 
pozytywnego wyboru”. W  zajęciach prowadzonych przez 
wyspecjalizowanych psychologów uczestniczyło 38 osób 
wskazanych przez dyrekcję szkół i  pedagogów szkolnych. 
Zagadnienia tematyczne warsztatów obejmowały takie 
kwestie jak m.in.: poczucie własnej wartości i skuteczności, 
trening wzmacniania zachowań konstruktywnych, kształto-
wanie pozytywnej i sprzyjającej integracji grupy atmosfery 
w trakcie trwania zajęć, zaspokajanie potrzeby komunikacji 
i akceptacji ze strony uczestników zajęć. Warsztaty odbyły 
się już po raz piąty i  zostały pozytywnie ocenione przez 
uczniów, jak i dyrekcje szkół. 

eugeniusz Nolewajka
Wiceprezes Stowarzyszenia inicjatyw Samorządowych

Możesz otrzymać
bezpłatną pomoc

Śląski Ogród Botaniczny

Na pogodę i niepogodę
Koniec roku to czas podsumowań. Wspomnijmy, co 
ciekawego działo się w roku 2018 w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym.

W styczniu wzięliśmy udział w ogólnopolskim Zimowym Ptakoli-
czeniu. Chętnych do udziału w tej akcji zapraszamy na kolejne pta-
koliczenia, które planowane są w ostatni weekend stycznia 2019. 
W  lutym Śląski Ogród Botaniczny zaprezentował się w katowic-
kim Centrum Handlowym 3 Stawy podczas imprezy „Ptaszkowe 
Love”. Marzec rozpoczęliśmy udziałem w konferencji przedstawia-
jącej rolę owadów zapylających w ekosystemie. Przeprowadziliśmy 
również praktyczne kursy szczepienia drzew owocowych. Pod ko-
niec miesiąca odbyło się w Ogrodzie pierwsze tegoroczne święto 
z cyklu „Śląski Kalendarz ekologiczny” – Dzień Wiosny. W kwietniu 
wraz z  Piekarskim Stowarzyszeniem Przyrodników zorganizowa-
liśmy Księżogórską Sowią Noc. Kwiecień, jak co roku, był czasem 
dni otwartych Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie, nad 
którym Ogród Botaniczny sprawuje patronat, więc prowadziliśmy 
tam pokazy dla przyszłych licealistów. Także w kwietniu, we współ-
pracy ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody, rozpoczęła się 
w  Ogrodzie druga edycja kursu fotografii przyrodniczej. W  maju 
otrzymaliśmy zaproszenie od śląskiego zoo do udziału w evencie 
ekologicznym „Akademia ZOOdkrywców”. W czerwcu z okazji Dnia 
Dziecka teren ogrodu botanicznego opanowali najmłodsi. W lipcu 
na ogrodowych warsztatach znów pojawili się licznie uczestnicy 
letnich półkolonii, pszczelarze zorganizowali swój zlot, a w połowie 
miesiąca do Stacji przybyli szachiści, aby wziąć udział w turnieju Ci-
derLato 2018. Sierpień w Radzionkowie to oczywiście Senioralia. We 
wrześniu zorganizowaliśmy Dzień Geologa. Październik rozpoczął 
Dzień Drzewa, ekipa Ogrodu wystartowała też w IV Sztafetowym 
Maratonie Miast i Gmin. W listopadzie w Ogrodzie odbył się event 
geocashingowy połączony ze sprzątaniem księżogórskich frag-
mentów przyrody, a organizowany przez stowarzyszenie Keszoma-
niacy oraz harcerskie andrzejki, czyli gra wieczorna „łap Beboka”.

Podsumowując wszystko, co działo się w Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym, nie można zapomnieć o działającym tu Klubie Mam. Spo-
tkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu i są bezpłatne. Bar-
dzo dobrze układa się także współpraca Ogrodu z radzionkowskimi 
harcerzami. I najważniejsza działalność Ogrodu – edukacja dzieci 
oraz młodzieży. Od stycznia do końca listopada 2018 w warsztatach 
udział wzięło 7756 uczniów. 
Z zestawienia widać, że Ogród się rozwija, a jego oferta cieszy się 
zainteresowaniem. Aby jak najwięcej osób mogło z  takiej formy 
edukacji skorzystać przydatne są dofinansowania, stąd sporo cza-
su zajmuje pisanie wniosków, np. do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Co roku 
z  bezpłatnych zajęć dofinansowanych przez Miasto Radzionków 
korzystają również grupy dzieci i młodzieży z Radzionkowa. W tym 
roku grup tych było 17, czyli łącznie 309 uczniów. Najbliższa pula 
bezpłatnych warsztatów do rozdysponowania wśród szkół woje-
wództwa śląskiego powinna pojawić się wiosną 2019 r. 

Julia Góra
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Licealiści dzieciom
W listopadzie w naszej szkole odbył się Tydzień Euro-
pejski. Do wydarzenia włączyło się Stowarzyszenie 
„Plasterek”. 

Dzięki temu mieliśmy okazję wspomóc Górnośląskie Centrum 
Zdrowia Dziecka. Celem akcji było zebranie pieniędzy, poprzez 
sprzedaż jedzenia związanego z tradycjami kulinarnymi państwa 
wylosowanego przez przewodniczących klas pierwszych i drugich. 
Przez cały tydzień kolejne klasy oferowały smakołyki charaktery-
styczne dla kuchni poszczególnych państw europejskich. 

Martyna dziembała

Każdy wie, jak szybko zanika prawdziwa śląska tradycja. 
Trudno dziś znaleźć kogoś w stosunkowo młodym wieku, 
kto – mimo ducha nowoczesności – nie odrzuca korzeni. 
W radzionkowskim liceum można jednak spotkać osoby, 
które nie wstydzą się śląskości.

Jestem uczennicą Liceum im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie. 
Mimo że moi znajomi wolą podążać za nowoczesnymi trendami, ja 
nie wstydzę się przyznać do swojego pochodzenia. Rozmawiając 
z  koleżankami, często słyszę: „rozumiem, ale nie używam”. W  ten 
sposób zanika nasza śląska mowa. Chcąc złamać stereotyp, że gwara 
jest oznaką swego rodzaju „wieśniactwa” czy też niższej inteligencji, 
postanowiłam brać udział w  konkursach z  nią związanych. Jestem 
dumna z  bycia Ślązaczką. Moim największym zeszłorocznym osią-
gnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w  lokalnym konkursie 
recytacji gwarą „Przidom do nos po niyszporach”, organizowanym 
przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Rojcy. 
Oprócz tego zostałam laureatką regionalnych zmagań pt. „Śląska Oj-
czyzna Polszczyzna” w Chorzowie. W tym roku spróbowałam swoich 
sił w „zawodach” organizowanych przez Radio Katowice „Po naszy-
mu czyli po Śląsku” oraz ponownie w  lokalnej konkurencji. Jestem 
dumna ze swoich wyników, tym bardziej, że występuję zawsze z au-
torskim monologiem.
Chciałabym swoją postawą dotrzeć do młodszych pokoleń, aby po-
kazać, że można połączyć bycie tradycjonalistą z życiem nowocze-
snego, wykształconego człowieka-Ślązaka (sama przecież interesuję 
się informatyką). Chętnie dzielę się własnymi tekstami z innymi, dzię-
ki czemu jestem w  stanie pokazać, że gwara nie jest niczym złym, 
a nawet może stać się świetnym narzędziem do - choćby humory-
stycznego - przekazania swoich poglądów. 

Wiktoria Szymska

uCzNiOWie lO
PiSzą dO kuRieRa

Po naszymu, w liceum

Historyczne zmagania

W listopadzie w Katowicach odbyła się gala finałowa 
konkursu „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich 
rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”.

Z naszego liceum w konkursie udział wzięły Wiktoria Szymska, Mar-
tyna Szymańska i Paulina Migdalska. Paulina została finalistką kon-
kursu – jury doceniło jej pracę „Chciał mieszkać w Polsce”. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki (książki i grę edukacyjną). 
Paulina otrzymała także specjalną edycję srebrnej monety wybitej 
przez NBP dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. 

Marek Minas

Klasy pedagogiczne po raz kolejny odwiedziły katowicką 
Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. 

W wykładach brała udział klasa 2B. uczniowie mieli możliwość wy-
brania sobie tematyki prelekcji, na które później mogli się udać. 
Najbardziej zaciekawił nas temat psychologii miłości przedstawiony 
przez Aleksandrę Żyłkowską. Kolejne wykłady dotyczyły psycho-
kryminalistyki i sposobów na efektywną naukę. Moja klasa już drugi 
raz brała udział w zajęciach na uczelni, w przyszłym roku z wielką 
chęcią tam wrócimy.  

Natalia kołodziej

Jak studenci

10 grudnia br. radzionkowscy licealiści odwiedzili 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu 
Suchej Górze.

upominkiem świątecznym było muzyczne przesłanie uczniów 
z grupy teatralno-wokalnej przygotowanej przez dr Izabelę Pischkę. 
Występ przełamał pierwsze lody i po chwili wszyscy wspólnie śpie-
wali kolędy. Grupa wolontariuszy z  klas psychologiczno-pedago-
gicznych poprowadziła dla chętnych warsztaty „sztrykowania” (czy 
ktoś zna jeszcze takie słowo?), do których uczniowie ogólniaka przy-
gotowywali się dwa tygodnie. Celem warsztatów było wykonanie 
szalików dla bezdomnych mieszkańców powiatu tarnogórskiego. 
Jednak czas poświęcony mieszkańcom DPS-u  okazał się dla nich 
(i  dla nas) najcenniejszym prezentem. Widzieliśmy to  po  uśmie-
chach – dla nas wartość bezcenna.

Z mikołajkową wizytą
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Konferencja

Koncerty dla Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w koncertach z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Specjalny program 
artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk” będzie można zobaczyć 
27 stycznia 2019 roku. 

Koncert pozostałych grup działających 
w „Karolince” odbędzie się tydzień później 
3 lutego 2019 roku. Wszystkie szczegóły 
dotyczące godzin występów, kolejności 
oraz cen biletów ukażą się niebawem na 
naszej stronie internetowej. 

30 listopada w Centrum 
Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
roku odbyła się IV ogólnopolska 
konferencja naukowa. 

Tematem tegorocznego spotkania był 
„Powrót do macierzy? Ziemie Zachodnie 
i  Północne w  Polsce Ludowej”. Konfe-
rencja rokrocznie jest organizowana we 
współpracy z  Instytutem Historii uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach oraz urzę-
dem Miasta Radzionków. Spotkanie jest 
adresowane w  szczególności do nauczy-
cieli historii. Podczas konferencji licznie 
zebrane audytorium miało okazję wysłu-
chać naukowców, ekspertów w  tej dzie-
dzinie z całego kraju. 

Znamy zwycięzców 
Talentiady
24 listopada odbyła się IX edycja konkursu talentów „Talentiada 2018”. 
W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 100 uczestników
– młodszych i starszych. Frekwencja dopisała, a jurorzy mieli „pełne 
ręce roboty”. 

Zmagania konkursowe trwały od godziny 12 w południe do późnych godzin 
wieczornych. Z roku na rok przybywa wykonawców, a dodać trzeba, że kolejna 
edycja konkursu będzie jubileuszowa! Grand Prix tegorocznego przeglądu zdo-
była M. Zygadło. W pierwszej kategorii wiekowej zwyciężyła P. Sinicka, drugie 
miejsce zajęła A. Radecka, a trzecie Z. Bagińska. Wyróżnienia trafiły do P. Knapik 
i J. O. Kuziemskich. W drugiej kategorii wiekowej na pierwszym miejscu upla-
sowała się A. Bielewicz, na drugim miejscu M. Czernik, a na trzecim D. Dybich. 
Wyróżnienia otrzymali: C. Tyc, e. Machoń, A. Mann/K. Klama, u. Kozielska. 

Koncert
noworoczny
Burmistrz Miasta Radzionków 
zaprasza 6 stycznia o godzinie 16.00 
na Koncert Noworoczny „W kręgu 
walca i czardasza” w wykonaniu 
Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz 
Magdaleny Czarneckiej (sopran) pod 
batutą Roberta Kabary.

Podczas koncertu usłyszymy najpiękniej-
sze arie z oper i operetek oraz znane me-
lodie muzyki klasycznej i  filmowej. Kon-
cert poprowadzi Regina Gowarzewska.

Bilety w cenie 25 zł będą dostępne od 
17  grudnia w  kasie Centrum kultury 
„karolinka” lub na stronie: www.karo-
linka.art.pl. 
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XXXIV Wystawa
Szopek Śląskich
Jak co roku w „Karolince” będzie można podziwiać śląskie 
„betlyjki”. 

Tworzenie szopek śląskich to jedna z piękniejszych tradycji naszego 
regionu. Prace przyjmowane są do 21 grudnia. Ogłoszenie wyników 
Jury konkursowego oraz wręczenie nagród zaplanowano na 25 stycz-
nia 2019 roku. 

ZapraSZamy
Do KIna

12 stycznia, godz. 16.00
– coś dla młodszych kinomaniaków – 
„Miśków 2-óch w Nowym Jorku”

12 stycznia, godz. 18.00
– pozycja obowiązkowa dla fanów ze-
społu Queen – „bohemian Rhapsody”

26 stycznia. godz. 16.00
– film „Królowa Śniegu: po drugiej 
stronie lustra”

26 stycznia. godz. 18.00
– polska komedia romantyczna „Pech 
to nie grzech”

Chiny bliżej 
Śląska!
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” 
w tym roku obchodził jubileusz 45-lecia 
istnienia. Oprócz hucznego koncertu 
w radzionkowskiej „Karolince” i wielu 
wspaniałych występów w Polsce artyści 
świętowali także w odległych Chinach.

Z  okazji jubileuszu Grupa Reprezentacyjna od-
wiedziła Chiny na odbywającym się tam 10. Fe-
stiwalu Folklorystycznym Shanghai Baoshan. 
Tancerze przez 15 dni mieli przyjemność nie 
tylko tańczyć, ale i  poznawać kulturę państwa 
środka.
Podczas otwarcia festiwalu grupa zaprezen-
towała nową formę tańca z  okolic Pszczyny, 
przygotowaną specjalnie na ten wyjazd. Żywe 
układy, wesołe spojrzenie i energiczna muzyka 
zagwarantowały „Małemu Śląskowi” nagrodę 
w kategorii najbardziej dynamiczny i żywiołowy 
taniec. Artyści Grupy Reprezentacyjnej pozna-
wali też lokalną kulturę. Odwiedzili m.in. skaliste 
ogrody YuYuan. 

Sandra Trzensiok
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Rozgwieżdżone niebo

W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Radzion-
kowie odbyło się spotkanie uczniów z gwiaździstym 
niebem. Naszą szkołę odwiedziło mobilne planetarium. 
Dzieci, zgromadzone pod specjalnie zaprojektowaną 
kopułą, mogły wyruszyć w podróż w głąb Wszechświata.

Dla najmłodszych wielką atrakcją był lot rakietą do poszczególnych 
planet układu Słonecznego.
uczniowie klas starszych mieli możliwość uczestniczenia w  żywej 
lekcji astronomii. Przypomnieli sobie historię powstania Kosmosu, 
układu Słonecznego i  jego planet, poznali najciekawsze elementy 
Teorii Geocentrycznej i  Heliocentrycznej. Powtórzyli wiadomości 
o wirowym i obiegowym ruchu Ziemi oraz ich następstwach. Wie-
lu z nich nareszcie zrozumiało dlaczego zmieniają się pory roku, na 
czym polega zaćmienie Słońca i Księżyca. Na zakończenie zobaczyli 
najpiękniejsze gwiazdozbiory, także te niewidoczne na naszym nie-
bie. Była to niezapomniana przygoda. 

Joanna labus-kolano

W październiku SP 2 zgłoszona została do programu 
„Zielona kraina. Edukacja ze smakiem”. 

29 października br. odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarno-eduka-
cyjne „Zielona kraina”, przygotowane specjalnie dla klas czwartych. 
Każdy uczestnik otrzymał fartuch, jak na prawdziwego kucharza 
przystało. Dzieci przygotowały koktajl, sałatkę według własnego po-
mysłu oraz słodką przekąskę. Wszystko zdrowe i smaczne. W trakcie 
warsztatów dzieci dowiedziały się między innymi: jak jeść zdrowo 
i ze smakiem, w jaki sposób  przygotować posiłki na bazie świeżych, 
zielonych warzyw, dlaczego warto jeść różne kasze, uprawiać sport 
i sięgać po słodycze na bazie naturalnych składników, bez dodatku 
cukru. Warsztaty były prowadzone przez dietetyków pracujących 
w Instytucie Żywności i Żywienia. Promowane były prawidłowe na-
wyki żywieniowe. Zabawa była przednia, a co ważniejsze, nikt w trak-
cie warsztatów nie musiał oddać fartucha! 

Grażyna Brewko 

PiSzą
dO kuRieRa

edukacja ze smakiem Sto pięknych pozdrowień

Rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodle-
głości można czcić na wiele sposobów. Każdy starał się 
włączyć w obchody tego święta w sposób godny zapa-
miętania. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ra-
dzionkowie pod opieką Joanny Labus-Kolano wcielili 
w życie pomysł nauczycieli geografii ze szkół w całym 
kraju na ogólnopolską akcję pod hasłem: „100 pozdro-
wień na 100-lecie niepodległości”.

Zadaniem uczniów było przygotowanie i wysłanie stu widokówek 
do stu szkół w różnych regionach Polski. Oprócz życzeń i pozdro-
wień, należało zareklamować atrakcje turystyczne i walory krajo-
brazowe swojego miasta i regionu. W ten sposób o naszej szkole 
i  Radzionkowie dowiedzieli się uczniowie ponad stu placówek 
oświatowych od Bałtyku po Tatry.

Materialnym efektem akcji jest ekspozycja, przedstawiająca biało – 
czerwone kontury Polski i zamieszczone w jej granicach pocztów-
ki z  wizerunkami miejscowości, z  których dotarły pozdrowienia. 
Pocztówki przedstawiające Radzionków i  jego okolice przekazał 
uM Radzionków. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ten 
piękny projekt.  

Joanna labus-kolano

OGŁOSzeNie BuRMiSTRza
Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że zgodnie z § 18 ust. 
1 uchwały nr XXVI/210/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 
kwietnia 2008r. 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 przedsta-
wienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny w terminie 
od 1 do 31 grudnia 2018 r. bez dodatkowych wezwań ze strony 
Urzędu Miasta Radzionków, pod rygorem skreślenia z listy”.
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informuję, iż w dniu 29 listopada 2018 roku na ii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę Nr II/18/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028;
2. uchwałę Nr II/19/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.;
3. uchwałę Nr II/20/2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2019;
4. uchwałę Nr II/21/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2019;
5. uchwałę Nr II/22/2018 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
6. uchwałe Nr II/23/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
7. uchwałę Nr II/24/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
8. uchwałę Nr II/25/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków;
9. uchwałę Nr II/26/2018 w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;
10. uchwałę Nr II/27/2018 w sprawie programu współpracy na rok 2019 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego;
11. uchwałę Nr II/28/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radzionków.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

uCHWaŁa NR ii/21/2018
RadY MiaSTa RadziONkóW

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Radzionków na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 5 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. u. z 2018 r. poz. 1445 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 r.),
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 r.). 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 2019 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 – 0,85 zł;
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 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 których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. u. z 2017 r. poz.  1023, 1529 i 1566 oraz 
z 2018 r. poz. 756) 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 do 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 – 3,09 zł;

informuję, iż w dniu 19 listopada 2018 roku na i sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków.
2. uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Radzionków;
3. uchwałę Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
4. uchwałę Nr I/4/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
5. uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej;
6. uchwałę Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
7. uchwałę Nr I/7/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
8. uchwałę Nr I/8/2018 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
9. uchwałę Nr I/9/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Komunalnej;
10. uchwałę Nr I/10/2018 w sprawie w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Komunalnej;
11. uchwałę Nr I/11/2018 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Komunalnej;
12. uchwałę Nr I/12/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
13. uchwałę Nr I/13/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
14. uchwałę Nr I/14/2018 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
15. uchwałę Nr I/15/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia;
16. uchwałę Nr I/16/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia;
17. uchwałę Nr I/17/2018 sprawie powołania Wiceprzewodniczącej stałej Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

uCHWaŁY RadY MiaSTa
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uCHWaŁa NR ii/20/2018
RadY MiaSTa RadziONkóW

z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. u. z 2018 r. poz. 1445 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 r.),
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 r.). 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 środków transportowych na rok 2018 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 – 340 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 592 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 734 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

2) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł;
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,83 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,96 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,86 zł;

4) od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLII/352/2017 z dnia 30 listopada 2017 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 2019 roku.

 
Przewodniczący Rady

mgr inż. Stefan Hajda

dopuszczalna masa całkowita
w tonach

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 15 828 890

15 890 1 500

3 osie

12 21 956 1 018

21 1 216 1 888

4 osie i więcej

12 29 1 248 1 980

29 1 980 2 940
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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 – 752 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

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 – 424 zł,

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

5) od autobusu:

§ 2. 
Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLII/353/2017 z dnia 30 listopada 2017 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 2019 roku.

Przewodniczący Rady 
mgr inż. Stefan Hajda

liczba miejsc
(poza miejscem kierowcy)

autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsca 508

równej lub większej niż 22 miejsca 568

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 31 828 1 102

31 1 692 2 322

3 osie i więcej

12 40 1 494 2 066

40 2 066 3 058

dopuszczalna masa 
całkowita
w tonach

zawieszenie osi 
pneumatyczne

lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż 1 oś

12 25 460 474

25 488 672

2 osie

12 28 508 568

28 33 738 1 018

33 38 1 018 1 548

38 1 378 2 040

3 osie i więcej

12 38 812 1 128

38 1 130 1 536
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MieJSki OŚROdek
SPORTu i RekReaCJi

 zapowiedzi

Już po raz trzeci na hali MOSiR odbyła się Olimpiada 
Seniorów. Tegoroczna edycja miała miejsce 28 listopada. 
Jak zwykle, nie zabrakło sportowej rywalizacji, śmiechu 
i dobrej zabawy.

Seniorzy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mierzyli się z wie-
loma wyzwaniami sprawnościowo – ruchowymi. Zawody oficjalnie 
otworzył sekretarz Radzionkowa Rudolf Sobczyk, a po wspólnej roz-
grzewce rozpoczęła się rywalizacja w 10 konkurencjach, m.in. rzucie 
do kosza, toczeniu piłek, wbijaniu gwoździ czy przebijaniu balonów. 
W końcowej rywalizacji, najlepsi okazali się reprezentanci Wojkowic, 
którzy finiszowali tuż przed zawodnikami z Piekar Śląskich. Trzecie 
miejsce zajęli seniorzy z Tarnowskich Gór. 

Aż 90 drużyn składających się z pięciu zawodników 
wzięło udział w czwartej edycji Sztafetowego 
Maratonu Miast i Gmin. Biegacze rywalizowali na 
Księżej Górze 13 października.

Każdy uczestnik musiał dwukrotnie przebiec dwie pętle liczące 2,1 
km. Najszybciej dystans pokonał zespół „Armia Janusza” w skła-
dzie: Piotr Mrachacz, Mateusz Włostowski, Patrycja Kapała, Filip 
Krauze, Mateusz Drąg, którzy uzyskali łączny czas 2:29:02. W kla-
syfikacji indywidualnej zwyciężył Krzysztof Turski z drużyny „Run-
ning Team Pokemon Bytom” z czasem 27:17. 
Jednak nie rywalizacja sportowa, a charytatywny aspekt imprezy, 
był w tym roku najważniejszy. Cel był szczytny – pomoc miesz-
kance Radzionkowa Oliwii Hajdzie, która ze względu na chorobę 
potrzebuje wsparcia. W zawodach wystartowała męska drużyna 
„Cidry Lotajom 7 NW dla Oliwii” złożona ze znakomitych zawod-
ników nordic walking, mających na koncie zwycięstwa w Mistrzo-
stwach Polski i europy. Ponadto, każdy biegacz, który na trasę ru-
szył w krawacie, przyczynił się do wsparcia inicjatywy Stylowego 
Nordica oraz @StylowyBiegacz i zebrania kwoty ponad 2 tys. zł na 
dalsze leczenie Oliwii.  

Ciderplas już w styczniu
Zbliża się sztandarowa impreza radzionkowskiego MOSiRu – 
Amatorska Liga Siatkówki Ciderplas. Ósma edycja imprezy roz-
pocznie się pod koniec stycznia 2019 roku. Podobnie jak w ubie-
głym roku, do rozgrywek zostanie dopuszczonych 12 zespołów 
damskich i męskich. Szczegółowy terminarz ukaże się na stro-
nie www.mosir.radzionkow.pl. 

Seniorzy sportowcyMaraton dla Oliwii

Halowe mistrzostwa
Mistrzostwa Radzionkowa w Piłce Nożnej Halowej 
o Puchar „Ecika” Mariana Janoszki to jedna 
z najbardziej wyczekiwanych imprez w kalendarzu 
MOSiR. Tegoroczna edycja odbyła się 17 listopada.

W  tym roku, kibice obserwowali ósmą edycję zmagań. Wzięło 
w niej udział dziewięć zespołów, z których najlepsza okazała się 
ekipa Pryzmat Zabrze. 

Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji był legendarny 
Marian Janoszka, który nie tylko wręczał puchary zwycięzcom, 
ale sam postanowił zaprezentować swoje umiejętności i wystą-
pił w drużynie SMS Radzionków. 

Pod siatką
Siatkówka cieszy się w Radzionkowie dużą 
popularnością. 28 października do rywalizacji stanęły 
miksty, czyli pary damsko-męskie.

W  szóstej edycji turnieju wzięło udział 16 zespołów. Najlepsi 
okazali się Kamila Toborek i  Tomasz Ciach z  Mysłowic, którzy 
w finale pokonali Sonię Turant (Piekary Śląskie) i Pawła Jodłow-
skiego (Bytom). 
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„Sokół” na półmetku sezonu

Drużyna MKS „Sokół” Radzionków znajduje się już na 
półmetku sezonu II ligi kobiet. Po pierwszej rundzie fazy 
zasadniczej Sokół uplasował się na 7. miejscu w tabeli 
z dorobkiem 12. punktów, a ze stratą osiemnastu do 
niekwestionowanego lidera grupy – zespołu San-Pajda 
Jarosław (który przegrał w całej rundzie jedynie trzy 
sety!) oraz dziesięciu do drugiego w tabeli SMS PZPS 
Szczyrk. Przewaga nad miejscem spadkowym to sześć 
punktów.

Obecny sezon nie jest łatwy. Rozpoczął się od dwóch porażek 
w stosunku 0:3, najpierw w Mysłowicach z tamtejszą Silesią Volley, 
a potem w Szczyrku z  tamtejszym zespołem Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego PZPS, który jest wiceliderem. Po początkowym nie-
powodzeniu nadszedł czas na pierwszy w  sezonie mecz domo-
wy, w którym „Sokołowi” przyszło podejmować drużynę Pogoni 
Proszowice. Trzy punkty w tym meczu padły łupem radzińczanek, 
które pokonały przyjezdne 3:0, mimo wyrównanej gry w  pierw-
szym secie, ale już pełnej dominacji w  dwóch pozostałych. Taki 
wynik i styl wygranej pozwoliły kibicom odetchnąć z ulgą. Jak się 
okazało nie na długo, bo już kolejne wyjazdowe spotkanie z KPKS 
Halembą w Rudzie Śląskiej znowu zakończyło się wynikiem 0:3 dla 
gospodyń. Humory nie polepszyły się również po meczu u siebie 
z ekipą Maratonu Krzeszowice, w którym do wygranej 3:1 w czwar-
tym secie brakowało już tylko jednego punktu, a  skończyło się 

przegranym setem i  ostatecznie oddaniem punktów przeciw-
niczkom po przegranej 2:3. W  tym momencie „Sokół” zajmował 
ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów, a kolejny 
mecz z  początkiem listopada miał się odbyć daleko pod granicą 
z ukrainą, gdzie swoją siedzibę ma lider San-Pajda Jarosław, któ-
ry w tym sezonie nie ma sobie równych i nie oddawał bez walki 
nawet pojedynczych setów. Tak stało się również w przypadku 
„Sokoła”, który wracał do Radzionkowa bez punktów. Nie udało się 
również w spotkaniu w Radzionkowie z Tomasovią Tomaszów Lu-
belski, który zakończył się wynikiem 1:3. 

Drużyna potrzebowała zwycięstwa. A  to nadeszło daleko od Ra-
dzionkowa, bo w Lublinie. „Sokół” Radzionków po trudnym i peł-
nym walki o każdą piłkę meczu wygrał 3:2, w tie-breaku 15:10, choć 
przegrywał już 5:10. Wielka radość ze zwycięstwa została jednak 
zaburzona przez kontuzję, którą odniosła środkowa Dominika Bał-
dys. Kontuzja okazała się poważna, bo doszło do zerwania więza-
deł bocznych i krzyżowych. Powrót do domu nie był więc pełen 
radości, a troski o zdrowie koleżanki. Okazało się jednak, że ciężko 
zdobyte zwycięstwo w Lublinie tak zasmakowało radzińczankom, 
że wygrały dwa kolejne mecze: z  Sędziszowem Małopolskim 3:0 
oraz z Silesią Volley Mysłowice 3:1, co spowodowało, że „Sokół” od-
dalił się od miejsc spadkowych, a przybliżył do walki nawet o piąte 
miejsce po fazie zasadniczej. Zatem… gramy dalej! W  tym roku 
rozegrane zostaną spotkania ze Szczyrkiem, Halembą oraz z Pogo-
nią. Do tych spotkań i do pozostałych meczów obecnego sezonu 
już w  roku 2019 „Sokół” przystępuje ze zmianami personalnymi. 
Rehabilitację po rekonstrukcji więzadeł przechodzi Dominika Bał-
dys. Z kolei sztab szkoleniowy opuścił fizjoterapeuta Grzegorz Ja-
kubowski, który z powodów osobistych zmuszony był wrócić do 
rodzinnej Gdyni. Jego miejsce w  sztabie obok trenera Jarosława 
Wachowskiego zajął Jan Lipski.

W klubie prowadzone są również szkolenia. od września rozpo-
częły treningi dwie grupy dziewcząt w wieku od 10 do 14 lat, liczą-
ce łącznie już około 50 zawodniczek. Treningi odbywają się dwa 
razy w tygodniu - w hali MoSiR oraz sali SP 1 przy ulicy Krzywej 
(dawne gimnazjum). Nadal istnieje możliwość dołączenia dzie-
ci do grup. W sprawie zapisu dzieci na zajęcia siatkarskie należy 
skontaktować się z Zarządem Klubu pod nr. tel. 664 283 386. 

Szachy z kanarkami
Finał XVII Grand Prix Radzionkowa rozegrano w sobotę 
17 listopada w Centrum Kultury „Karolinka”. Wydarzenie 
zbiegło się z wystawą Hodowców Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych.

Ostatni turniej Grand Prix zgromadził na starcie 44 zawodników. 
W  grupie open zagrało 20 szachistów, w  tym trzech juniorów 
z ośmioletnim Wiktorem Zmarzłym na czele – uczestnikiem wie-
lu zawodów dla dzieci. W grupie do 16 lat zagrało 24 młodych za-
wodników, którzy przybyli do nas nie tylko ze Śląska, ale również 
z Krakowa. Zawody rozegrane zostały na dystansie siedmiu rund 
z czasem gry 15 minut dla każdego zawodnika. 
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Trudny sezon za nimi

Z dorobkiem dwudziestu dwóch punktów zakończyli 
rundę jesienną trzeciej grupy trzeciej ligi piłkarze 
„Ruchu” Radzionków. Ten wynik dał im jedenaste miejsce 
w tabeli, ze stratą dwudziestu jeden punktów do lidera, 
a co najważniejsze z przewagą ośmiu oczek nad strefą 
spadkową.

Wynik ten należy ocenić jako naprawdę dobry. Radzionkowianie zo-
stali najwyżej sklasyfikowanym w tabeli beniaminkiem, a to wszystko 
w sytuacji bezdomności - „Ruch” jest prawdopodobnie jedynym klu-
bem w Polsce, który nie posiada własnego stadionu (swoje „domowe” 
mecze rozgrywał w Orzechu), ani nawet stałej siedziby klubu (korzysta 
aktualnie z gościnności hali biurowej w Tarnowskich Górach-Bobrow-
nikach Śląskich), zaś piłkarze każdego tygodnia szukać musieli boisk 
treningowych, a jakby tego było mało przed sezonem skradziono im 
niemal cały sprzęt sportowy. Na wiosnę sytuacja nieco się poprawi, 
bo „Ruch” po latach w końcu wróci do Radzionkowa, a swoje mecze 
rozgrywać będzie na nowopowstającym boisku wielofunkcyjnym przy 
ulicy Knosały 113. Już dziś zapraszamy na pierwszy mecz, który odbę-
dzie się tam w drugiej połowie marca z „Gwarkiem” Tarnowskie Góry.

Z  Orzechem radzionkowianie pożegnali się 17 listopada meczem ze 
„Stalą” Brzeg, który zakończył się remisem 1:1 (bramka Roberta Woj-
syka). Przełom września i  października był dla „Cidrów” bardzo uda-
ny. W poprzednim numerze „Kuriera” zakończyliśmy naszą relację na 
wygranej 4:2 z  „Piastem” Żmigród. Tydzień później „Ruch” pojechał 
do Namysłowa, gdzie wygrał 2:0 z  „Agroplonem” Głuszyna (bramki 
Dawida Krzemienia i  Mateusza Hermasza). Potem przytrafiła się co 
prawda wyjazdowa porażka 1:3 z „Górnikiem” II Zabrze (gol Hermasza), 
ale rywal zagrał w tym spotkaniu w bardzo mocnym składzie, pełnym 
zawodników znanych z  boisk ekstraklasy. Remis 1:1 z  liderem „Górni-
kiem” Polkowice przyjęty został jako sukces, tym bardziej, że stan me-
czu w  samej końcówce wyrównał Andrzej Piecuch. Następnie żółto-
czarni wygrali 3:1 na wyjeździe z „Lechią” Dzierżoniów (bramki: Wojsyk 
2 i  Damian Sadowski). Listopad rozpoczęła wygrana 1:0 w  Orzechu 
z  „Ruchem” Zdzieszowice (gol Tomasza Harmaty). Ale potem oprócz 
wspomnianego wcześniej remisu w ostatnim meczu przed własną pu-
blicznością, radzionkowianie dwa razy wrócili z wyjazdów do ligowej 
czołówki z przegraną 0:3 (ze „Ślęzą” Wrocław i „Zagłębiem” II Lubin). 

kS „Ruch” Radzionków

Przygotowania

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Radzionków, reprezentując UKS „Ruch” 
Radzionków zakończyli zmagania w rozgrywkach 
ligowych prowadzonych przez Śląski Związek 
Piłki Nożnej w Katowicach. Runda jesienna 
w wykonaniu drużyn była bardzo udana, o czym 
świadczą boiskowe wyniki sportowe. 

W przerwie między rozgrywkami drużyny rozgrywają me-
cze sparingowe oraz biorą udział w turniejach. W całym tym 
okresie uczniowie pamiętają również o nauce i bez wzglę-
du na etap rozgrywek sportowych starają się dbać o swoją 
edukację. Podczas zajęć edukacyjnych wychowankowie ko-
rzystają z  multimedialnych pomocy dydaktycznych, które 
są udogodnieniem w dzisiejszym procesie nauczania. 

ukS „Ruch” Radzionków

Czwarty turniej GP w grupie open wygrał Michał Kulikow-
ski, przed Jarosławem Pietruchą, Cezarym Stebakow i Ro-
bertem Sową. W grupie juniorów zwyciężył Szymon Strzo-
da przed Alicją Wojs i emilią Leks. Ostatecznie, trofeum XVII 
Grand Prix Radzionkowa w szachach po raz drugi trafiło do 
Jarosława Pietruchy. W grupie juniorów do lat 16 zwyciężył 
Daniel Radwan.

Zawody sędziowali Rudolf Sobczyk i  Wojciech Hajda. 
Szczegółowe wyniki turnieju można znaleźć na: chessar-
biter.com. Organizatorami zawodów byli: Stowarzyszenie 
Szachowe i Gier umysłowych „PIONeK” Radzionków, urząd 
Miasta Radzionków i  CK „Karolinka”, którym serdecznie 
dziękujemy za wsparcie. Słowa podziękowania kieruję też 
do szachistów za udział w rozgrywkach oraz grę fair play.  

Rudolf Sobczyk

Szachy z kanarkami


