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Bożonarodzeniowa szopka – witraż z kościoła św. Katarzyny w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia, spokoju, miłości i szczęścia
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszystkiego, co najlepsze
w każdym dniu
nadchodzącego Nowego 2014 Roku
Burmistrz Miasta
Gabriel Tobor

życzą

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Wysypoł

Powrót do tradycji
Poranne koncerty orkiestry górniczej na ulicach z okazji Barbórki to wciąż żywa tradycja w wielu śląskich miastach. Podobnie było w tym roku w Radzionkowie. 4 grudnia od godziny 5.30 mieszkańców budziły dźwięki pieśni górniczych, a od 8.30 w kościele św. Wojciecha odmawiano godzinki ku czci św. Barbary.
str. 3

Jak nowa
Zakończyła się przebudowa ulicy Anieli Krzywoń.
W poprzednim wydaniu „Kuriera Radzionkowskiego”
informowaliśmy, że organizacja ruchu w tej części
miasta pozostawiała wiele do życzenia – mieszkańcy
narzekali na stan techniczny i złe oznakowanie drogi.
Teraz się to zmieniło.
– Przebudowa przyczyniła się przede wszystkim do
poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami, rowerzystów i pieszych. Oprócz tego usprawniliśmy ruch
w tej części miasta, łącząc ulicę Orzechowską i Księżogórską z drogą wojewódzką 911 – mówi Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Przypomnijmy, że prace obejmowały wymianę
nawierzchni, wykonanie siedmiometrowej jezdni
asfaltowej oraz jednostronnego chodnika o szerokości dwóch metrów i dwuipółmetrowej ścieżki rowerowej. Wykonane zostało także oświetlenie drogi
i oznakowanie.
Na przebudowę ulicy Anieli Krzywoń gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-DostępnośćRozwój w Województwie Śląskim.
– W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dotacje celowe z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych
i gminnych. W naszym przypadku po raz kolejny udało
się pozyskać te środki. Kwota dofinansowania wyniosła
1,4 miliona złotych – dodaje Marcin Szczygieł.
Całkowity koszt zadania to 2,8 mln zł. 
(mm)
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Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Panie burmistrzu, co roku o tej porze spotykamy się, by podsumować mijający rok.
Proszę powiedzieć czy wszystkie zamierzenia i plany zostały zrealizowane?
Biorąc pod uwagę zadania, które zostały zapisane w budżecie na 2013 rok, jesteśmy na
finiszu ich realizacji. W tym, jak i w kolejnym
roku, dobiegnie końca również realizacja
projektów współfinansowanych ze środków
unijnych. Z większych inwestycji miejskich,
przeprowadzonych w tym roku, wymienić

Zasady korzystania z unijnych dotacji są tak
skonstruowane, że wymagają wkładu własnego, dlatego też niewiele pieniędzy mogliśmy przeznaczyć na realizację bieżących
spraw gminy, takich jak chociażby naprawy
dróg, chodników czy tak zwanych „gonków”.
Zdaję sobie sprawę, że remontu wymagają ulice: Lotników, 27 Stycznia, Słowackiego,
Szymały i wiele innych. Jak tylko zakończymy
inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej, rozpoczniemy realizację zadań poprawiających komfort życia mieszkańców.

finansowa UE 2014-2020. Wiele gmin jednak
zbliża się do maksymalnego pułapu zadłużenia i przez to ich możliwości inwestycyjne są
ograniczone. Nas ten problem nie dotyczy.
Porozmawiajmy chwilę o przyszłości. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed miastem?
Największym wyzwaniem dla Radzionkowa
będzie realizacja w przyszłym roku potężnego zadania inwestycyjnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Korzystając

Ambitnie i racjonalnie
należy usprawnienie komunikacji na „górce”
i przebudowę ulicy Anieli Krzywoń, którą
sfinansowaliśmy z programu tak zwanych
„schetynówek”. Za znaczące wydarzenie mijającego roku uznaję również zmianę koncepcji zagospodarowania terenu wokół ulicy
Unii Europejskiej, a więc budowę nowego targowiska, która pełną parą ruszy już w styczniu. Sukces tej inwestycji, pociągnie za sobą
kolejne – przede wszystkim budowę nowych
obiektów usługowo-handlowych wokół tej
ulicy. W perspektywie najbliższych dwóch
lat obszar ten będzie nowocześnie, funkcjonalnie i estetycznie zagospodarowany. Wiem,
że mieszkańcy są zadowoleni z przeprowadzonych prac, na które przeznaczyliśmy blisko 1,5 miliona złotych ze środków własnych.
W tym roku ruszyła też przebudowa Centrum
Kultury „Karolinka”, a także budowa nowego budynku na terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji na Księżej Górze. Inwestycjami o szczególnym znaczeniu są także budowa nowej siedziby przychodni lekarskiej
RAD-MED na terenie budynku po byłych
ogródkach jordanowskich oraz utworzenie
Centrum Dokumentacji Deportacji ZSRR
w 1945 w budynku starego dworca PKP.
A czy jakieś plany nie zostały zrealizowane?
Przez ostatnie dwa lata pozyskaliśmy sporo
środków na inwestycje, których nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić samodzielnie.

A czy wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w mieście uznaje Pan za sukces?
W kontekście fatalnych uwarunkowań prawnych, wprowadzenie nowych zasad gospodarowania odpadami w naszym mieście
przebiegło bardzo sprawnie. Firma, która wygrała przetarg na wywóz śmieci i utrzymanie
porządku w gminie na bieżąco wywiązuje
się ze swoich zadań. W Radzionkowie mamy
też jedną z najniższych cen za wywóz śmieci,
w porównaniu do sąsiednich miast. Niemniej
przepraszam tych mieszkańców, u których na
początku wdrażania nowego systemu wystąpiły problemy.
Od dwóch lat coraz głośniej mówi się o trudnej sytuacji finansowej polskich samorządów. Jak Pan ocenia kondycję finansową
miasta?
Większość samorządów już od kilku lat cierpi
na brak wystarczających środków na inwestycje. Kolejne ekipy rządzące nakładają na
gminy nowe zadania, nie dając przy tym dodatkowych środków na ich realizację. Tylko
na oświatę dokładamy około 6-7 milionów
złotych rocznie! Mimo to, sytuacja gminy nie
jest zła. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie i umożliwia sięganie po kolejne
dotacje, co nie jest bez znaczenia, ponieważ
za kilka miesięcy ruszy kolejna perspektywa

z możliwości, jakie daje formuła ppp, będziemy chcieli wymienić oświetlenie w całym
mieście na energooszczędne – ledowe. W listopadzie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe. Po wyłonieniu wykonawcy, wiosną
przyszłego roku, przystąpimy do realizacji
inwestycji. Zdecydowaliśmy się na ten krok,
ponieważ obecnie funkcjonujący system
oświetlenia pod względem jakości, czy chociażby ilości słupów oświetleniowych, jest
niezadowalający. Zastosowanie nowej technologii przyniesie miastu wymierne oszczędności finansowe. Dziś jesteśmy uzależnieni
od operatora sieci energetycznej i nie mamy
też żadnego wpływu na zarządzanie oświetleniem w mieście. To także chcemy zmienić.
Nasze działanie jest pionierskie w skali kraju –
w wielu miastach wprowadza się oświetlenie
energooszczędne na pewnych obszarach, my
jednak wprowadzimy je na terenie całej gminy. Mówiąc o przyszłorocznych zadaniach,
należy wymienić też dokończenie remontu
„Karolinki”, budowę centrum edukacji ekologicznej, zakończenie budowy RAD-MED-u,
a także przeprowadzenie wspomnianych już
inwestycji drogowych.
A co z budową rynku?
Budowa rynku, stadionu czy krytego basenu
to zadania, które muszą poczekać na lepszą
koniunkturę gospodarczą. Mam nadzieję, że
sytuacja ekonomiczna w kraju niedługo się
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poprawi i przedsiębiorcy zaczną inwestować
kapitał w długofalowe projekty. To ważne,
ponieważ zależy nam na tym, aby inwestycje,
o których wspomniałem, w dużej mierze finansowane były przez kapitał prywatny.

Inwestycje

Sobieskiego do przebudowy
Kilka tygodni temu rozpoczęła się
przebudowa ulicy Sobieskiego w Radzionkowie. Zadanie obejmuje wykonanie nowej podbudowy drogi i wymianę
nawierzchni, przebudowę chodników
i zjazdów do poszczególnych posesji.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Fisior z siedzibą w Ossach.
Całkowity koszt zadania wynosi ponad
530 tys. zł i jest w całości finansowane
z budżetu gminy. Przewidywany termin
zakończenia prac to czerwiec 2014 roku.
O postępach prac będziemy informować na bieżąco. 
(mm)

Gmina w poprzednich latach chętnie korzystała z funduszy unijnych. W nowym
okresie programowania na lata 2014-2020
Radzionków ma szansę otrzymać aż pięć
milionów euro na rewitalizację osiedla górniczego przy ulicy Kużaja w Rojcy. Czy ma
Pan już pomysł, na co te środki konkretnie
zostałyby przeznaczone?
Mamy kilka projektów, które chcielibyśmy
zrealizować przy pomocy unijnych dotacji
w najbliższych latach. Wśród nich jest właśnie rewitalizacja Rojcy. W lipcu wicepremier
Elżbieta Bieńkowska zadeklarowała, że na
takie zadania środki się znajdą. Czekamy aż
pojawią się oficjalne dokumenty programowe. Z naszej strony mamy już przygotowany
ogólny program rewitalizacyjny Rojcy, ale
musimy go jeszcze opracować pod kątem
wymagań unijnych rozporządzeń.
W ostatnim czasie mieszkańcy mieli też
możliwość wypowiedzenia się na temat
strategii rozwoju Radzionkowa na lata 20142025. Jak Pan ocenia zgłaszane przez mieszkańców propozycje zmian? Czy coś Pana
szczególnie zaskoczyło?
Wydaje mi się, że jestem na tyle zakorzeniony w Radzionkowie, że znam większość problemów mieszkańców i zauważam bolączki
naszego miasta. Wiele opinii z ankiet powiela
się z planami gminy. Badanie pokazało, że nasi
mieszkańcy są racjonalni, rozsądni i realnie
oceniają możliwości gminy. Nie brakuje im też
ambicji. To dobrze. Ilość oddanych ankiet wskazuje też, że utożsamiają się z miastem. Nowa
strategia miasta uchwalona zostanie na początku przyszłego roku. Zogniskowana będzie
wokół spraw gospodarczych, co w obecnej
sytuacji ekonomicznej polskich samorządów
wydaje się zrozumiałe. Stawiamy na gospodarkę opartą na śląskim etosie pracy i wartości bliskich mieszkańcom naszego miasta.
I na koniec proszę powiedzieć, czego Pan
życzy miastu i mieszkańcom na Nowy Rok?
Optymizmu... Zawsze jest tak, że pieniędzy
mamy za mało, a chęci przekraczają nasze
możliwości. Patrząc jednak na to miejsce na
Ziemi, jakim jest Radzionków, nie powinniśmy narzekać, a raczej z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Takie podejście może ułatwić
rozwiązanie naszych codziennych problemów w tych trudnych czasach. Dlatego życzę
mieszkańcom optymizmu, mimo wszystko. 
Rozmawiał
Łukasz Karkoszka

Wymiana dachu zakończona
Ponad 150 tysięcy złotych kosztowała
przebudowa dachu na budynku przy ulicy
Kużaja 60 w Radzionkowie-Rojcy.
– Od kilku lat regularnie remontujemy budynki komunalne. Konstrukcja dachu tego budynku była w bardzo złym stanie technicznym,
a pokrycie nieszczelne, co zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców. Modernizacja obejmowała przede wszystkim wymianę więźby

dachowej, uszczelnienie kominów, wykonanie
nowego pokrycia dachu – wyjaśnia Marcin
Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji. Dodaje, że wymieniono także rynny i rury spustowe, okna na
poddaszu oraz wykonano nową instalację
odgromową. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy. 
(mm)

Wspólne szczęśliwe lata
W restauracji „Marco” w Radzionkowie 17 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Burmistrz miasta Gabriel Tobor i przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wysypoł wręczyli odznaczenia dziewięciu parom z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim. Byli to: Janina i Bernard Borkowscy, Maria i Walter Czaja,
Helena i Józef Glanc, Urszula i Alojzy Hewig, Bronisława i Stanisław Pietryga, Barbara i Jerzy
Skrabania, Stefania i Henryk Surowiec, Joanna i Krystian Szafranek. Jubilaci, którzy w związku małżeńskim przeżyli 60 lat, to Gertruda i Henryk Wysypoł.
Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie jeszcze wielu wspólnych
i szczęśliwych lat. 

Powrót do tradycji
str. 1
Oficjalne obchody Dnia Górnika zainaugurowała uroczysta Msza Święta. Następnie
w kościelnej kaplicy św. Barbary została złożona urna z ziemią z Doniecka. Mieszkańcy
oddali w ten sposób hołd radzieńczanom,
którzy w 1945 roku, zostali aresztowani i deportowani do ZSRR. Wielu więźniów nigdy
nie wróciło do kraju. Wśród nich byli także
górnicy.
Przypomnijmy, że we wrześniu tego roku
w Doniecku odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona deportowanym Górnoślązakom. Uroczystościom przewodniczył
abp Wiktor Skworc. Uczestniczyli wicewoje-

woda śląski, przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej, Rady Pamięci Walk i Męczeństwa,
a także delegacja z Radzionkowa z burmistrzem Gabrielem Toborem na czele.
Po zakończeniu uroczystości w kościele, górnicy i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod figurą
św. Barbary w Miniskansenie Górniczym w Rojcy. Obchody zakończyły się tradycyjną biesiadą
górniczą w restauracji „Figaro”.
Organizatorami Dnia Górnika byli Urząd Miasta oraz Klub Emerytów Górniczych w Radzionkowie. 
(mm)
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Seminarium dla nauczycieli

Piękno regionu
„Edukacja regionalna w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek
w Radzionkowie – przykład dobrej praktyki” to tytuł seminarium
dla nauczycieli, które odbyło się pod koniec listopada. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele-regionaliści i sympatycy edukacji
regionalnej z całego Śląska. Rozmawiano o znaczeniu edukacji
regionalnej w szkole podstawowej.

Program współpracy z NGO
Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 listopada, radni przyjęli uchwałę w sprawie programu współpracy na rok 2014 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
– Projekt programu powstał na podstawie programu współpracy na
rok 2013 oraz doświadczeń wynikających z jego realizacji. Jego celem
jest zwiększenie aktywności mieszkańców miasta, tworzenie warunków
do powstawania inicjatyw oraz umocnienie w świadomości społecznej
poczucia tożsamości z lokalną wspólnotą – wyjaśnia Jarosław Wroński,
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.
Tekst programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego znajduje
się w Biuletynie Informacji Publicznej i został przesłany do każdej organizacji. Dodajmy, że program będzie realizowany od 1 stycznia 2014 roku.
Na jego realizację przeznaczono środki w wysokości 89 800 zł. 
(mm)

Wystawa

W górniczym sercu
– Wiedza, jaką zyskuje uczeń w ramach edukacji regionalnej, ma na
celu nie tylko poznanie historii, geografii czy współczesnych problemów
społeczno-ekonomicznych najbliższego środowiska, ale może być przede
wszystkim pomocna w procesie poszukiwania własnej tożsamości. Realizując program edukacji regionalnej, możemy pokazać uczniom piękno
regionu. Warunkiem zachowania tożsamości regionalnej jest pielęgnowanie wartości, które od pokoleń stanowią o wyjątkowości naszej „małej
ojczyzny” – przekonywała Grażyna Ślosarczyk, wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Radzionkowie, organizatorka seminarium. Podkreślała, że w edukacji regionalnej istotne jest wprowadzenie ucznia
w świat tych wartości i pomoc w identyfikowaniu się z nimi.
– To od nauczycieli i rodziców zależy czy przyszłe pokolenia będą potrafiły włączyć wartości swojego regionu do wspólnego, europejskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Myślę, że edukacja regionalna powinna wyjść poza tradycyjny system lekcyjny. Kilka lat temu w naszej szkole
powstał kącik regionalny. Zgromadzone w nim eksponaty dokumentują
historię naszej gminy oraz jej mieszkańców. Uczniowie mogą zobaczyć,
jakich przedmiotów używali ich przodkowie, poznać kulturę i zwyczaje
regionu – dodaje Grażyna Ślosarczyk.
Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji
Grzegorza Kłaczka, choreografa i kierownika artystycznego zespołu
„Mały Śląsk” oraz poznać historię Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, które od kilkunastu lat z powodzeniem promuje śląskie tradycje
i obrzędy.
Organizatorami seminarium byli Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie, Urząd Miasta Radzionków oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 
(mm)

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Joannie Mydli i Panu Markowi Minasowi
z powodu śmierci

Matki
składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor
oraz Radni Rady Miasta Radzionków

„W cechowni, w chodniku,
w sercu. Święta Barbara
w górnośląskich kopalniach”
to tytuł historycznej wystawy, którą do 31 stycznia
oglądać można w Muzeum
Archidiecezjalnym w Katowicach. Na ekspozycji, obok
wielu eksponatów związanych z kultem św. Barbary,
znalazły się też obiekty z Radzionkowa – figura patronki
górników i ołtarz z miniskansenu w Radzionkowie.
Warto wiedzieć, że radzionkowska figura św. Barbary pochodzi prawdopodobnie z 1871 roku. Od samego początku otoczona była czcią
górniczej braci. Bezpiecznie przetrwała lata okupacji, jednak nie wiadomo, gdzie była przechowywana. Po zakończeniu II wojny światowej
trafiła z powrotem do kopalni. W latach 50. XX wieku figurę dwukrotnie
próbowano zniszczyć (raz przez podpalenie), jednak górnicy zdołali ją
uratować. Na fali odwilży w 1956 roku została rekonsekrowana przez
ks. Karola Drzyzgę i ks. Józefa Jaksika. W 1965 roku nadgorliwy członek straży zakładowej postanowił zabrać figurę z ołtarza i przekazać
ją do... Komitetu Zakładowego PZPR. Partyjni towarzysze nie wiedzieli,
co zrobić z „prezentem”, ponieważ doskonale zdawali sobie sprawę, jak
dużą czcią i kultem jest otaczana. Po paru dniach figura wróciła więc na
swoje miejsce. Usunąć ją próbowano jeszcze w latach 70., jednak i tym
razem obawa przed rozruchami była większa i górniczy obiekt kultu
został nienaruszony. Co ciekawe, radzionkowska figura była jedną
z czterech, które przetrwały na ołtarzach polityczne zawieruchy. Większość obrazów lub figur w śląskich kopalniach była bowiem skutecznie
usuwana i dopiero w 1980 r. przywrócona na swoje miejsce.
Na wystawie zobaczyć można również ilustracje kopalnianych ołtarzy
i materiały archiwalne, w tym wywiady z górnikami, które są wyjątkowym świadectwem kultu św. Barbary. W Muzeum Archidiecezjalnym
znalazło się także sześć obrazów z wizerunkami górniczej patronki. Rarytasem są też zdjęcia górniczych tatuaży, prezentujących świętą Barbarę. Kuratorem ekspozycji jest Beata Piecha van Schagen. Wystawę
można oglądać w każdy wt., śr. i czw. w godz. od 14.00 do 18.00, a także
w sob. od 11.00 do 15.00. Wejście do muzeum mieści się przy ul. Wita
Stwosza 16 w Katowicach. 
(ŁK)
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Akcja: zima

Ogród Botaniczny

Zimowa aura co roku daje nam się we znaki. Problemem są często
nieodśnieżone drogi i chodniki. Przypominamy mieszkańcom, że na
terenie gminy Radzionków znajdują się drogi będące w różnych zarządach. Poniżej publikujemy listę podmiotów odpowiedzialnych za
utrzymanie dróg:
»» droga wojewódzka nr 911 (obwodnica) – 0,9 km: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, tel. 32 781 92 11;
»» drogi powiatowe (ul. św. Wojciecha – część drogi od ul. ks. Knosały do granicy miasta, ul. Nakielska, ul. Norwida, ul. ks. Knosały,
ul. Długa, ul. Schwallenberga, ul. Kużaja. ul. Sikorskiego od ronda
do wiaduktu PKP, ul. Z. Nałkowskiej, ul. Szybowa) – 9,9 km: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka
54, tel. 32 285 48 62.
Za utrzymanie zimowe dróg gminnych (42,5 km), chodników i przystanków komunikacji publicznej odpowiedzialna jest Firma Wielobranżowa Fabian Mateja z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 1 w Radzionkowie, działająca pod nadzorem Zespołu ds. Administrowania
Drogami i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Radzionków,
tel. 32 388 71 31 oraz Straży Miejskiej tel. 32 389 96 96.
Wszelkie informacje dotyczące utrzymania dróg prosimy kierować do
właściwych zarządów.
Przypominamy jednocześnie, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku (usuwanie śniegu, lodu i zanieczyszczeń) na chodnikach przylegających do ich nieruchomości oraz
drogach wewnętrznych, które są ich własnością. 

Czas odpoczynku
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie szykuje się do
zimy. Kolekcje wrzosowisk zostały okryte stroiszem, aby
zabezpieczyć krzewinki przed przemarznięciem. Większość
roślin utraciła zieloną barwę. W oczy rzucają się żywo pomarańczowe jagody rokitnika porastającego brzegi kamieniołomu.
Grudzień to okres niemal zupełnego odpoczynku dla drzew liściastych. Byliny tracą swoje organy nadziemne i zimują w postaci kłączy,
bulw czy przyziemnych rozet. Drzewa i krzewy pokryte są pąkami,
z których rozwiną się wiosną kwiaty i liście. Jednak nie cała przyroda
śpi. Drzewa iglaste pozostają zielone, za wyjątkiem modrzewi. Także
część roślin zielnych nie traci swojej zielonej barwy zimą, np. borówka brusznica i wrzos. Jeśli nie ma śniegu, poduchy mszaków również
się zielenią. Szyszki mają już w pełni dojrzałe nasiona. Dojrzewają
również szyszkojagody jałowca. Na drzewach liściastych zachęcająco
czerwienią się owoce. Takie dzikie spiżarnie są bardzo ważne dla zwierząt aktywnych zimą, przede wszystkim ptaków.
Początki zimy to okres przylotów ptaków z dalekiej północy. Gile, czeczotki i jemiołuszki, przemieszczając się w dużych grupach, nawiedzają nasze lasy, parki i ogrody w poszukiwaniu pożywienia. Zwiększa się
liczba gawronów, kawek i wron – przybysze z północy dołączają do
naszych rodzimych krukowatych. 

ASY aktywności
Seminarium podsumowujące realizację szóstej edycji projektu „Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”, odbyło się 3 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu i zaproszeni goście:
Rudolf Sobczyk – sekretarz miasta, Jarosław Wroński – kierownik
Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej, kadra kierownicza i pracownicy OPS. Zebranym
przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą realizacji
projektu w 2013 roku. Następnie
ekspert Europejskiego Funduszu
Społecznego Wojciech Połap wygłosił wykład pt. „Perspektywa
aktywnej integracji społecznej
w nowym okresie programowania
2014-2020”. Uczestnicy projektu
z rąk Rudolfa Sobczyka odebrali
certyfikaty ukończenia projektu,
jak również gratulacje i życzenia
wykorzystania umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń.
Dziesięć osób ukończyło zajęcia

W świątecznej aurze

podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne. Dodatkowo
osiem osób podniosło kwalifikacje, kończąc szkolenia m.in.
w zawodzie florysty, sprzedawcyhandlowca, kucharza, spawacza.
Przygotowane formy wsparcia
zwiększyły szanse uczestników
na znalezienie dobrej satysfakcjonującej pracy, a tym samym na
poprawienie kondycji finansowej

i statusu społecznego najbliższego
otoczenia i rodziny.
Dzięki skutecznym działaniom,
osiągnięty został cel projektu, jakim było zmniejszenie zagrożenia
wykluczeniem społecznym klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie. 
Ewa Reimann
Koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Świąteczne wypieki, ozdoby choinkowe, wyroby pszczelarskie i niebanalne upominki pod choinkę można
było znaleźć na Jarmarku Świątecznym, który w dniach 13-15 grudnia
odbywał się na placu Letochów
w Radzionkowie. O świąteczną atmosferę zadbali także artyści. W piątek, 13 grudnia do wspólnej zabawy
zaprosili Jania Band – i Radzionkowski Big Band. Dzień później z mieszkańcami wspólnie kolędowały chór
„Harfa” i Zespół Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”. Zaprezentowały się także zespoły dziecięce i młodzieżowe z radzionkowskich przedszkoli i szkół.
W niedzielne popołudnie radzieńczanie bawili się podczas koncertu
Bernadety Kowalskiej.
Jarmark został został zorganizowany przez UM Radzionków oraz Cech
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z Bytomia. 
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Wizyta
wyjątkowych gości
4 grudnia uczennice klasy pedagogicznej LO w Radzionkowie miały
okazję poznać świat osób niewidomych i niesłyszących. Przedstawiciele
Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych w Bytomiu: Agnieszka Majnusz
i Krzysztof Wostal przeprowadzili lekcję o tym, jak radzą sobie w życiu osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
Pan Krzysztof przedstawił dziewczynom swój świat, opowiedział jak wygląda jego typowy dzień, a także wspominał, ile zależy od zrozumienia
i otwartości innych ludzi w jego życiu. Pani Agnieszka zapoznała z kolei
dziewczyny z różnymi metodami komunikacji. Jedną z łatwiejszych do
nauczenia się, a zarazem skuteczną techniką jest alfabet Lorma. Każda
z dziewczyn nauczyła się również pisać imię i nazwisko za pomocą alfabetu Braille’a. Następnie zaproszeni goście opowiadali o metodzie „Braille do
dłoni” i języku migowym.
Na zakończenie goście dali uczennicom wskazówki dotyczące tego, jak
zwracać się do osoby glucho-niewidomej, jak zasygnalizować jej swoją
obecność, a nawet jak wskazać drogę takiej osobie. 
Monika Gregorczuk

O Śląsku na Śląsku

Wykłady na UŚ

Tacy sami a inni

Uczniowie klas drugich naszego
liceum, którzy realizują przedmiot
historia i społeczeństwo, 28 października br. wybrali się na dwuetapową wycieczkę do Tarnowskich
Gór, w ramach cyklu lekcji o naszym regionie.
Pierwszy etap obejmował poznanie historii i rozwoju przemysłu
na Śląsku – pomocna w tym była
wystawa fotografii „Obiekt grozi zawaleniem” prezentowana
w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Młodzież mogła zobaczyć wiele
śląskich postindustrialnych zabytków, wraz z ich umiejscowieniem
na mapie. Wystawa przybliżyła
nam ogrom zniszczeń dziedzictwa
przemysłowego na Śląsku oraz
zachęciła do refleksji nad jego
ochroną. Dowiedzieliśmy się też
o początkach śląskiego przemysłu
w średniowieczu, jego rozkwicie
w czasach pruskich, zwłaszcza gdy
rozwojem przemysłu zajmował
się hrabia Reden, sprowadzający
na Śląsk fachowców z Anglii, np.
Baildona. Dzięki tej lekcji wiemy,

dlaczego w Tarnowskich Górach
zaczęła pracować pierwsza na kontynencie maszyna parowa, wiemy,
jak ustawodawstwo króla Prus
Fryderyka II, wpłynęło na rozwój
górnictwa. Dowiedzieliśmy się też
o znaczeniu zjednoczenia Niemiec
i likwidacji barier celnych, przez
Bismarcka i Wilhelma I dla rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku
w tym i dla rozwoju Radzionkowa
(kopalnia i huta).
Drugi etap wycieczki miał formę
spaceru po mieście, przy czym
uwagę skupiono na rynku. Uczniowie widzieli wcześniej tzw. „anger”
Radzionkowa oraz mieli zajęcia na
temat zakładania osad na prawie
niemieckim. Mogli sprawdzić swoje wiadomości i porównać je z układem urbanistycznym Tarnowskich
Gór, co było z pewnością niezwykle
ciekawą przygodą.
Wycieczka zakończyła się jednogłośnym „kiedy znów będą takie
zajęcia?” 
Kamila Rakowska
Kl. 2b LO Radzionków

25 listopada uczennice klasy pierwszej o profilu pedagogicznym
odwiedziły Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wzięły udział w wykładach
mgr Agnieszki Skorupy „Tacy sami, a jednak inni”. Wykładowczyni przedstawiła dziewczynom czynniki kształtujące osobowość między innymi
IQ, temperament, doświadczenie (środowisko). Następnie każda z nich
wypełniła znany psychologiczny test angielskiego psychologa Hansa Jurgena Eysencka. Jest to najbardziej rozpowszechniony test do oceny podstawowych cech osobowych. Test składał się z 48 pytań i wymagał tylko
jednoznacznych odpowiedzi – TAK lub NIE. Każde pytanie miało inny cel.
Jedne miały wyjawić stopień introwersji i ekstrawersji, inne stałość, zrównoważenie i stabilność emocjonalną, a jeszcze inne miały ocenić, na ile
szczere są odpowiedzi pytanych.
W drugiej części wykładów uczennice wraz z panią Agnieszką przeanalizowały znany eksperyment Coopera i Zubeka. Po prześledzeniu wyników
eksperymentu wdano się w dyskusję na temat konsekwencji nierówności
(różnic) społecznych. Finałem wykładu był spacer po Wydziale Pedagogiki
i Psychologii w Katowicach. 
Monika Gregorczuk
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Wykład dla przedszkolaków

W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbył się
cykl spotkań z wychowankami Przedszkola pod Topolą. Odwiedziło nas sześć grup:
„Smerfy”, „Marynarze”, „Biedronki”, „Deszczowe Ludki”, „Krasnoludki”, „Gromadka Puchatka”.
Nauczyciel geografii – mgr Roman Holewa – przeprowadził zajęcia, poświęcone przyrodzie Księżej
Góry podczas jesienno-zimowej aury. Przedszkolaki poznały zwyczaje ptaków zimujących na Księżej
Górze, a dokładnie – ich upodobania żywieniowe.
Dzieciom przedstawiona została prezentacja multimedialna, która zapoznała je z nazwami ptaków,
ich wyglądem oraz cechami charakterystycznymi.
Jednym z wielu omówionych zagadnień była zimowa migracja ptaków. Jednak najciekawszą zagadką,
na którą dzieci poznały odpowiedź, było zagadnienie, jak ptaki radzą sobie podczas zimy, zdobywając pożywienie. Zalesiony szczyt Księżej Góry jest
bardzo zróżnicowany pod względem środowiska
przyrodniczego: występują tam rośliny stanowiące

pokarm dla ptaków zimujących u nas. Wiele gatunków przylatuje już jesienią, a opuszczają nas dopiero wiosną. To miejsce jest prawdziwą spiżarnią dla
ptaków. Przykłady takiego pożywienia, które wykorzystuje awifauna, organizator spotkania przyniósł
do szkoły. Były to głównie owoce głogu, jarzębiny,
tarniny, rokitnika i śnieguliczki. Nauczyciel zachęcił
przedszkolaków do obserwacji życia ptaków w ich
naturalnym środowisku, czyli do wyjścia z rodzicami na Księżą Górę. Dzieci były żywo zainteresowane tematem zajęć oraz brały w nich czynny udział.
Po udanej lekcji przedszkolaki miały okazję poznać
słynnego psa – Leona. 
Angelika Hassa,
klasa II B LO Radzionków

Ferie tuż, tuż
W 2014 roku w województwie śląskim ferie zimowe przypadają w terminie: 20 stycznia-2 lutego. Tradycyjnie już, gmina przygotowuje wiele
atrakcji dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w tym czasie.
Ulotki ze szczegółowym programem ferii, dzieci i młodzież otrzymają
w szkole podczas jednych z ostatnich dni zajęć.
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Jubileusz
parafii
W tym roku mija 20. rocznica poświęcenia kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Radzionkowie-Rojcy. Obchody
porcelanowego jubileuszu rozpoczęły się w niedzielę 15 grudnia.
O godzinie 10.30 została odprawiona Msza Święta w intencji parafian, w czasie której szczególnie
modliliśmy się za budowniczych
i fundatorów naszego kościoła.
Dla żyjących prosiliśmy o błogosławieństwo, a dla zmarłych o wieczną nagrodę w niebie.
W ciągu roku odeszło do Pana
dwóch Proboszczów, budowniczych tej świątyni: ks. kanonik
dr Karol Nawa oraz ks. Wiktor Sopora. Podczas mszy podziękowaliśmy
Bogu za ich pracę, zaangażowanie
w budowę naszej parafii. Po południu zgromadziliśmy się na niedzielnych nieszporach.
Z okazji 20. rocznicy konsekracji
świątyni w Rojcy wydane zostały wspomnienia budowniczych,
którzy wiele siły, czasu, ale
przede wszystkim serca, włożyli
w budowę kościoła. Przytoczone
wywiady przypominają, że wielu
parafian żyło budową kościoła
i miało ogromny wkład w jego
powstanie. Do dziś widać przywiązanie do własnej parafii, jej
historii i tradycji. I choć budowa kościoła została zakończona
przed laty, nadal potrzebne jest
budowanie wspólnoty wiary
w naszej parafii. 
Ks. Eugeniusz Krawczyk,
proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Radzionkowie-Rojcy

Spotkania
w sprawie targowiska
Dobiegają końca prace na terenie nowego targowiska. W związku z tym odbędą się dwa spotkania, podczas których w drodze licytacji zostaną
wyłonieni chętni do prowadzenia sprzedaży w nowym miejscu. Klub Sportowy „Ruch” Radzionków
– zarządca terenu – zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniach 4 i 5 stycznia 2014 roku na
godz. 13.00 do Szkoły Podstawowej nr 2. Spotkania
odbędą się w sali gimnastycznej szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 507-775-298. 
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„…Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”

Niech nadchodzące

święta Bożego Narodzenia
pełne będą spokoju i radości,

Wacław Rolicz-Lieder
(fragment wiersza
Do tegoż posyłając opłatek)

sympatii i uśmiechu bliskich,
a zbliżający się Nowy Rok
będzie rokiem nadziei i satysfakcji
Dyrekcja i pracownicy
Centrum Kultury „Karolinka”

Konkurs młodych talentów
Martyna Zygadło z Woźnik zdobyła Grand Prix podczas IV Konkursu Talentów „Talentiada 2013”, który odbył się pod koniec listopada w Centrum Kultury „Karolinka”.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 170 uczestników z Radzionkowa, Piekar Śląskich, Rybnika, Tarnowskich Gór, Siemianowic Śląskich czy Gorzyc. Jury w składzie
Robert Kier oraz Karina Bisaga oceniało wykonawców w kilku kategoriach.
Wśród instrumentalistów I miejsce zajęła Martyna Greń, a wyróżnienie otrzymała Blanka
Bochel. W kategorii zespoły do lat 13 miejsce I zajęła grupa Ad Libitium. W kategorii zespoły
od lat 14 zwyciężył Kameleon a miejsce II zajął zespół wokalny Szansa. Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla grup Czerwone Łodkurzacze i Młode Trio.
W kategorii wokaliści do lat 13 miejsce I zajęła Martyna Zygadło, II miejsce Wiktoria Trefon,
III miejsce Zuzanna Krupa. Wyróżnienia otrzymali Borys Izworski, Anastazja Błaszczok,
Martyna Czernik.
Wśród wokalistów od lat 14, jury nie przyznało I miejsca. Równorzędne II miejsce zajęły
Iwona Piękoś i Magdalena Minnicka. Natomiast Katarzyna Klama zdobyła III miejsce. W tej
kategorii wyróżniono również Mariusza Twardawskiego, Adriannę Wójcikowską, Julię Kalitę oraz Anetę Mann. 

Cudowny
świat ciszy
W listopadzie w Centrum Kultury „Karolinka” odbył się koncert
zespołu Cisza Jak Ta. Muzycy reprezentują nowoczesne i bogate
aranżacyjnie podejście do piosenki folk-poetyckiej, której kurs od
lat wyznaczają takie zespoły jak Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan czy Wolna Grupa Bukowina. Swoim aranżacjom nadają
zupełnie nowe, malowane brzmieniem fletu, skrzypiec i saksofonu,
oblicze. Gitary i delikatna perkusja są dopełnieniem muzycznego
całokształtu. W swoim dorobku artystycznym mają prawie siedemdziesiąt utworów, sześć płyt i ponad czterysta koncertów.
Zespół zagrał w składzie: Aleksandra Frąckowiak – flet poprzeczny,
wokal; Dariusz Bądkowski – gitara basowa; Michał Łangowski – gitara elektroakustyczna, wokal; Mariusz Skorupa – gitara elektroakustyczna; gitara solowa, harmonijka ustna, wokal; Mateusz Wyziński
– perkusja, cajon, wokal. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Halowy turniej piłki nożnej

Mistrzowski
badminton
Katarzyna Czerwińska, Łukasz Ungier, Łukasz Urbanik
i Wojciech Halama – to zwycięzcy III Indywidualnych Mistrzostw Radzionkowa w badmintonie, które pod koniec
października odbyły się w hali sportowej radzionkowskiego MOSiR-u na siedmiu kortach.
Atrakcją turnieju był start Colina Dupont, Belga z pochodzenia mieszkającego od roku w Polsce. Do rywalizacji
o tytuły mistrzowskie przystąpiło 45 zawodników, w tym
pięć kobiet, z takich miast jak Piekary Śląskie, Bytom, Łaziska Górne, Katowice, Bobrowniki, Zabrze, Knurów, Chorzów, Orzesze, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska i liczna reprezentacja Radzionkowa. Taka obsada turnieju sprawiła, iż
walki o medale trwały ponad sześć godzin.
Zgodnie z regulaminem wszyscy uczestnicy walczyli
najpierw o prawo gry w finałach w czterech grupach
eliminacyjnych. W grupach finałowych poszczególnych
kategorii o ostatecznej kolejności często zdecydowały
pojedyncze punkty, zdobyte podczas wszystkich rozegranych meczy. 

Tradycją radzionkowskich imprez sportowych stają się turnieje halowej piłki
nożnej.
W listopadzie, z okazji Dnia Niepodległości
odbył się IV Turniej Piłki Nożnej Halowej
o Puchar AKKnet.
W eliminacjach wystąpiło szesnaście drużyn z całego regionu. Rozgrywki były
bardzo emocjonujące i do końca nie było
wiadomo, kto zostanie ostatecznym triumfatorem.

W finale spotkały się zespoły In-Plus Team
oraz Ford Nowy Dwór. Po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku zwyciężyła
drużyna IN-Plus Team i to kapitanowi tej
drużyny przypadł zaszczyt odebrania pucharu z rąk sponsora turnieju. Trzecie miejsce zajęła drużyna KS Szarlej. Najlepszym
strzelcem turnieju został Andrzej Wronowski. Natomiast Tomasz Chęciński z in-Plus
Team zwyciężył w konkursie na precyzyjny
strzał do bramki. 

Latające Gwoździe na podium

Ciderplas 2014
Pod koniec listopada zakończyła się rejestracja
uczestników kolejnej edycji Amatorskiej Ligi
Siatkówki „Ciderplas 2014”. Pierwsze rozgrywki
odbędą się już na początku stycznia. Wszystkie mecze odbywać się będą w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Knosały 16.

Radzionkowski zespół Latające Gwoździe zwyciężył w rozgrywkach I Turnieju Halowego w Piłce Siatkowej. W rozgrywkach, które odbyły się pod koniec listopada, wzięło udział
dziewięć drużyn.
Zespoły tradycyjnie zostały podzielone na trzy grupy eliminacyjne. W pierwszym meczu
Latające Gwoździe uległy One Move Lasowice. Zawodnicy z Radzionkowa szybko odrobili
straty i ostatecznie zwyciężyli w turnieju, pokonując Kadrę Bobrek Centrum. Trzecie miejsce na podium przypadło zawodnikom z One Move Laskowice. Tabela wyników i fotorelacja dostępne są stronie internetowej www.mosir.radzionkow.pl 
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 29 października 2013 roku na XXXVIII sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXXVIII/355/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
2. Uchwałę Nr XXXVIII/356/2013 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Radzionków na lata 2014-2016”;
3. Uchwałę Nr XXXVIII/357/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu oraz dzierżawy
na czas nieoznaczony;
4. Uchwałę Nr XXXVIII/358/2013 w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarządzanie drogi powiatowej w celu wspólnej realizacji inwestycji.
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 28 listopada 2013 roku na XXXIX sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXXIX/359/2013 zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb
społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej
2. Uchwałę Nr XXXIX/360/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023;
3. Uchwałę Nr XXXIX/361/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.;
4. Uchwałę Nr XXXIX/362/2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2014;
5. Uchwałę Nr XXXIX/363/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2014;
6. Uchwałę Nr XXXIX/364/2013 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
7. Uchwałę Nr XXXIX/365/2013 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym w formie Śląskiej Karty Usług Publicznych;
8. Uchwałę Nr XXXIX/366/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XXXIX/367/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XXXIX/368/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. Uchwałę Nr XXXIX/369/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony;
12. Uchwałę Nr XXXIX/370/2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzionków;
13. Uchwałę Nr XXXIX/371/2013 programu współpracy na rok 2014 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
14. Uchwałę Nr XXXIX/372/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;
15. Uchwałę Nr XXXIX/373/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.
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 XXXIX/362/2013
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 28 listopada 2013 r
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594),
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.)
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 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.
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Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 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 - 0,32 zł
c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” położonych na terenie gospodarstwa rolnego - 0,01 zł
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,47 zł
3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,69 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,09 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 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 - 7,43 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 XXVI/234/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014 roku.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
UCHWAŁA XXXIX/363/2013
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r.
poz. 594), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 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 2014 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 - 324 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 562 zł
- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 694 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
782

840

840

1416
3 osie

12

21

21

904

962

1150

1784

4 osie i więcej
12
29

29

1180

1872

1872

2776
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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 - 712 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

31

31

zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
2 osie
782

1042

1598

2194
3 osie

12

40

40

1410

1952

1952

2888

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

dopuszczalna masa
całkowita
w tonach
nie mniej niż

mniej niż

12

25

25

zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
1 oś
436

450

462

636
2 osie

12

28

480

538

28

33

696

962

33

38

962

1462

1300

1926

38

3 osie
12

38

38

768

1068

1068

1452

5) od autobusu:

liczba miejsc

autobusy
stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

480

równej lub więcej niż 30 miejsc

538

§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXVI /236/2012 z dnia 29 listopada 2012r
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014 roku.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
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Finał XII Grand Prix Radzionkowa w szachach
Zwycięzcą XII Grand Prix Radzionkowa w szachach został Paweł Łęczycki, który zgromadził
z trzech turniejów aż 18 ½ punktów. Drugie miejsce zajął Damian Brożyna, a trzecie Jarosław
Pietrucha Wiechowski.
Ostatni turniej z cyklu Grand Prix, który 9 listopada rozegrany został w Centrum Kultury
„Karolinka”, wygrał Kazimierz Tchórzewski,
zdobywając 6 pkt z siedmiu partii. Kolejne
miejsca zajęli: Damian Brożyna (6 pkt) i Jarosław Pietrucha (5 ½ pkt). W zawodach uczestniczyło 34 zawodników. Rozegrano siedem
rund z czasem gry 15 minut dla każdego zawodnika. Talentem zabłysnął dziesięcioletni
Mateusz Lichorad, który zdobył aż 4 ½ pkt,
pokonując znanych zawodników. Dobrą formę pokazał też zwycięzca całego cyklu Paweł Łęczycki, który grał bardzo pewnie, choć
przegrał w końcówce partię z Jarkiem Pietruchą. Jego taktyka skupiała się na zwycięstwie
w całym cyklu. Generalnie jednak to seniorzy
tym razem dominowali. Cieszy, że aż 14 za-

wodników nie ukończyło jeszcze osiemnastu
lat. W pojedynczych partiach zanotowano kilka niespodzianek.
Turniej Grand Prix Radzionkowa składał się
z czterech turniejów. Zwycięzcami zostali szachiści, którzy w trzech turniejach zgromadzili
najwięcej punktów. W tegorocznej odsłonie
zawodów wzięło udział łącznie 90 szachistów. Oprócz nagród dla laureatów, wręczono
również wyróżnienia dla Jasia Giołbasa – najmłodszego uczestnika zawodów, Bronisława
Wiechowskiego – najstarszego zawodnika,
a także Tomasza Miga, debiutującego w turnieju. „Królową szachów” została Kinga Szczygieł. Składam serdecznie podziękowania dla
Urzędu Miasta Radzionków i CK „Karolinka”
za ufundowanie nagród. Zawody prowadzili

i sędziowali: Rudolf Sobczyk i Wojciech Hajda.
Turniej przebiegał w miłej, wysoce zdyscyplinowanej i rodzinnej atmosferze. Wyniki rozgrywek dostępne są na stronie: karolinka.art.pl
oraz www.chessarbiter.com.
Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych
na turniej CIDERSZACH 2013 – Radzionków,
który rozegrany zostanie w Hali Sportowej na
ul. ks. Knosały w dniach 27-29 grudnia. Początek o godz. 9.30. Zawody rozegrane zostaną
w systemie siedmiu rund, z czasem gry jednej godziny na partię dla każdego zawodnika.
Szczegóły i zapisy przyjmowane są na stronie:
chessarbiter.com. 
Zanotował
Rudolf Sobczyk

Turniej szachowy
„Benjamin 2013”
W ramach zajęć szachowych prowadzonych w Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie 3 grudnia odbył się turniej szachowy dla najmłodszych uczestników.

Ponad stu zawodników karate z całej Polski 14 grudnia spotkało się w Hali Sportowej MOSiR w Radzionkowie. Rozegrane
zostały tam XXIV Mistrzostwa Polski Młodzieżowców do 21 lat
Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate.

Mistrzowscy karatecy
Karatecy sprawdzili się w dwóch dyscyplinach: kumite (walka nieuzbrojoną dłonią
z przeciwnikiem) i kute (przedstawia wyimaginowaną walkę z kilkoma przeciwnikami
jednocześnie). Zawody rozegrane zostały
według przepisów Polskiego Związku Karate w następujących konkurencjach: kumite
mężczyzn: -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg,+80 kg;
kumite kobiet: -55 kg, -65 kg, +65 kg; kumite
lekki kontakt: open mężczyzn i open kobiet;
kata: mężczyzn i kobiet. W trakcie turnieju
odbyły się też pokazowe walki Krzysztofa
Habraszki, Janusza Morysa i Tomasza Najducha, którzy jednocześnie zakończyli karierę

sportową. Wyniki turnieju znaleźć można na
stronie: www.mistrzostwapolskikarate.pl.
Patronat honorowy nad mistrzostwami
sprawowała Ambasada Japonii, a także Arkadiusz Czech – burmistrz Tarnowskich Gór
i Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa.
Organizatorem turnieju był Tarnogórski Klub
Sportowy „Karate”, a współorganizatorami:
Urząd Miasta Radzionków, Urząd Miasta Tarnowskie Góry oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie. 
ŁK

Wzięły w nim udział dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Rozgrywki były niezwykle interesujące. Szachiści rozegrali po pięć partii z czasem gry 20 minut.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Sebastian
Gajdzik. Drugie miejsce zajął Szymon Szymański, a trzecie Arkadiusz Gajdzik. Zawodnicy grali
fair-play, a właściwe zachowanie i szacunek dla
rywala w czasie partii, nawet przy niepowodzeniach, świadczy o dużym potencjale dzieci, których zdolności należy tylko rozwijać. Atrakcyjne
nagrody ufundował Urząd Miasta Radzionków
i Centrum Kultury „Karolinka”. 

Klasyfikacja końcowa turnieju „Benjamin 2013”:
1. Sebastian Gajdzik - 5 pkt
2. Szymon Szymański - 4 pkt
3. Arkadiusz Gajdzik - 3 pkt
4. Kinga Kozok - 2½ pkt
5. Borys Izworski - 2 pkt
6. Maksymilian Wawrzyczek - 2 pkt
7. Jan Giołbas - 2 pkt
8. Tomasz Pawliński - 1½ pkt
9. Dominik Trzęsioch - 1 pkt
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Kickboxing

SPORT W KURIERZE
Ruch Radzionków

Wizytówka
miasta
Jeszcze kilka miesięcy temu
wszyscy zadawali mi pytanie czy
się uda? Czy Ruch Radzionków się
pozbiera, odrodzi i wystartuje?
Muszę stwierdzić, że sami zadawaliśmy sobie to pytanie i zastanawialiśmy się wielokrotnie czy to
ma sens. Jednak udało się.

Jak tlen
Studiował grafikę komputerową,
przez kilka lat pracował w miejscowej drukarni. Jednak to sport
okazał się jego największą pasją.
Przyznaje, że jest dla niego jak
tlen. Łukasz Pawełek, rodowity
radzieńczanin, jest jednym z najbardziej obiecujących zawodników
kickboxingu i boksu tajskiego. Na
swoim koncie ma zwycięskie pojedynki na największych europejskich ringach. Jak tego dokonał?
– Ciężką pracą – odpowiada bez
wahania.
Karierę sportową rozpoczął w szkole podstawowej, kiedy zapisał się na treningi karate
kyokushin. Początkowo miały być jedynie
formą zajęć dodatkowych, alternatywnym
sposobem spędzania wolnego czasu.
– Nigdy nie lubiłem nudy. Nie potrafiłem spędzać wolnego czasu przed ekranem telewizora. Zajęcia okazały się idealnym lekarstwem
na nudę. Moim pierwszym trenerem był Adam
Szydło. Intensywne treningi ukształtowały mnie
jako zawodnika i człowieka. Pokonałem słabości i uwierzyłem w swoje możliwości – wspomina Łukasz Pawełek. Jest absolwentem
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Radzionkowie. Po maturze rozpoczął pracę
w radzionkowskiej drukarni jako introligator gdzie jak przyznaje – nauczył się cierpliwości
i sumienności.

Kilka lat temu zdecydował się wyjechać za
granicę. Twierdzi, że chciał znaleźć swoje miejsce na ziemi i sposób na życie. Jednak zmiana miejsca zamieszkania nie ochłodziła jego
sportowego zapału. Przeciwnie.
– Sport jest dla mnie jak tlen. Nie wyobrażam
sobie dnia bez treningu, który daje mi energię
do życia. Obecnie trenuję boks tajski i kickboxing
w Ling Ho Gym w holenderskim mieście Hertogenbosch. Moim opiekunem jest Jon De Ling,
były mistrz świata w kickboxingu. Dyscypliny te
oparte są na formule full contact, w której uderzenia zadaje się z pełną siłą. Cechą wyróżniającą boks tajski na tle innych popularnych stylów,
jest szerokie użycie uderzeń łokciami i kolanami.
Tego rodzaju uderzenia niejednokrotnie skutkują szybkimi nokautami – tłumaczy Łukasz
Pawełek.
Warto wiedzieć, że Łukasz Pawełek ma na
swoim koncie kilka wygranych walk w Niemczech i Holandii. Dwa razy zwyciężył podczas
niemieckiej gali „Time To Action”. W grudniu
wziął udział w prestiżowym turnieju, którego
organizatorem była Muay Thai Organization
Nederland.
Podkreśla, że niejednokrotnie podczas zawodów musi walczyć z bardziej doświadczonymi
przeciwnikami.
– Cieszę się z sukcesów, ale nie zamierzam spocząć na laurach. Jestem dopiero na początku
drogi. To, co osiągnąłem, jest okupione ciężką
i wyczerpującą pracą. Nie zamierzam się poddawać. Pochodzę z Radzionkowa – a to zobowiązuje i dodaje skrzydeł – dopowiada z uśmiechem Łukasz Pawełek. 

Ruch Radzionków pozbierał się, spłacił sporą
część zadłużenia, zawarł kolejne porozumienia, pozbył się zajęć komorniczych i wystartował. Musieliśmy się zmierzyć z wieloma
wyzwaniami. Nie było trenera, nie było ani
jednego piłkarza... Zaczynaliśmy wszystko
od zera i na dodatek obarczone bagażem
problemów.
Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że
było warto! Ruch Radzionków nie poszedł
na skróty, nie odciął się od przeszłości i nagromadzonych zobowiązań. Za co zyskał
szacunek i uznanie. Obecnie Ruch Radzionków rywalizuje na poziomie III ligi jak równy
z równym ze wszystkimi drużynami walcząc
o zakwalifikowanie się do grupy mistrzowskiej. Teraz znów możemy dostarczać emocji
wszystkim naszym kibicom i reprezentować
Radzionków w ramach rozgrywek III ligi grupy śląsko-opolskiej.
Nie występując przez rok w żadnych rozgrywkach i skupiając się głównie na naprawianiu sytuacji w jakiej znalazł się klub,
wielokrotnie musieliśmy odpowiadać na
pytania czy Ruch Radzionków wystartuje.
Był to ciężki okres – nikt nie chciał pomagać
finansowo. Dlatego tym bardziej chciałbym
podziękować tym, którzy nie odwrócili się
od klubu i starali się mu pomóc. Dla nas było
ważne, że miasto oraz burmistrz zaufali nam
i postanowili pomóc w odrodzeniu Ruchu
Radzionków.
Niestety, wielu stało z boku obserwując, co
się wydarzy, ewentualnie deklarując swoją
pomoc, gdy Ruch wystartuje. A klub wystartował i radzi sobie całkiem dobrze, znów pojawiło się wiele pytań.
str. 15
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O&S MKS Sokół Radzionków
Każdemu z nas grudzień kojarzy się z gorącym okresem, w którym przygotowujemy się do świąt Bożego
Narodzenia. Sama myśl o nadchodzących wydarzeniach budzi w nas pozytywne emocje, przywołuje na
myśl wspomnienia z dzieciństwa, smaki i zapachy,
których wyczekujemy przez okrągły rok. Kibicom
siatkówki ten grudzień będzie kojarzył się również
z ważnymi meczami, które mogą przesądzić o dalszym
losie Sokoła Radzionków. Za nami bowiem półmetek
sezonu, po którym drużyna trenera Krzysztofa Duszy
zajmuje 4. miejsce w tabeli. Upoważnia nas to do walki
w barażach o awans do drugiej ligi.

Sokół odleciał
Do tej pory radzionkowskie siatkarki zgromadziły na swoim koncie
22 punkty i znajdują się w grupie, która zdystansowała resztę stawki.
Za Sokołem plasuje się drużyna Gwiazda Tarnowskie Góry, tracąca aż
osiem punktów do naszej drużyny. Wydaje się, że okres przedświąteczny będzie decydującym w kwestii walki o wyższe cele w grupie
pierwszej III ligi. W tym czasie Sokół rozegra mecze z drużynami MCKS
Czeladź (wyjazd), SMS AZS Politechnika Częstochowska (wyjazd),
a także MUKS PW M. Pasek Będzin (u siebie, 21 grudnia). Pozytywne
wyniki tych spotkań mogą mocno przybliżyć siatkarki z Radzionkowa
do zmagań w turniejach barażowych. Tak komfortowa sytuacja w tabeli wynika z bardzo dobrych rezultatów osiąganych w ostatnich tygodniach. Po porażce we własnej hali z jednym z kandydatów do awansu
– drużyną Politechniki Częstochowskiej, przyszła seria bardzo dobrych
meczów. Radzionkowianki zrehabilitowały się już w następnym meczu pokonując MUKS PW M. Pasek Będzin w stosunku 3:0 (wyjazd).
18 października uległy niestety przyjezdnym z Sosnowca 0:3, ale kibice
szybko zapomnieli o tej bolesnej porażce. Tydzień później podopieczne trenera Duszy wybrały się na długo wyczekiwany derbowy mecz
z Gwiazdą Tarnowskie Góry. Na terenie rywala dały popis siatkówki
i mimo porażki w pierwszym secie, potrafiły uporządkować swoją grę
i pewnie wygrały to spotkanie 3:1. Początek listopada to trudne spotka-

fot. Tomasz Stchlerowski

nie z niekwestionowanymi liderkami z Mysłowic. Drużyna Silesia Volley
MKS MOSiR Mysłowice 2 zwyciężyła w tym starciu 3:1. W tym samym
stosunku Sokół Radzionków pokonał w Katowicach KU AZS Uniwersytet Śląski, by później rozprawić się z UKS Sokołem 43 AZS AWF Katowice 2 nie oddając nawet jednego seta. Zawodniczki z Radzionkowa
zapowiadały podtrzymanie dobrych wyników i w kolejnym meczu
podejmując u siebie UKS Spartakus Zabrze wygrały 3:1 przedłużając
serię wygranych meczów z rzędu do trzech. Dzięki temu zbudowały
sobie solidną przewagę nad resztą ligowej stawki, a warto dodać, że
do drugiego miejsca tracą tylko dwa punkty. Takie rezultaty, pozycja
w tabeli oraz pozytywna atmosfera w szatni i na treningach zwiastują,
że Sokół nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W grudniu przed klubem gorący okres, ale miejmy nadzieję, że z jego końcem świąteczna
atmosfera będzie gościła nie tylko w naszych domach, ale także w radzionkowskiej hali. 
Adam Nowicki

Wizytówka miasta
str. 14

Główne z nich: co dalej? Jakie mamy oczekiwania? Jakiego Ruchu chcemy?
Co nam się marzy? A ja zapytam: co każdy z nas zrobił, aby pomóc klubowi? Gdzie
są ci, którzy deklarowali pomoc? Dlaczego
największe firmy z terenu Radzionkowa nie
chcą przychylnym okiem spojrzeć na sportową wizytówkę miasta? Wszyscy chcieliby
oglądać silny i walczący o „coś więcej” klub,
ale jaki jest wkład w to nas wszystkich? Potencjał klubu jest na miarę III ligi i dopóki
większa liczba firm i ludzi nie zaangażuje się
w pomoc, to granie o „coś więcej” pozostanie tylko marzeniem. Pracujemy bardzo ciężko nad poprawą wizerunku i wiarygodności

w oczach innych, ale aby móc się rozwijać
potrzebujemy pomocy. Jestem przekonany,
że sympatia do Ruchu Radzionków w wielu
z nas jest bardzo głęboko zakorzeniona.
Wierzę, że jest wielu ludzi, którym Ruch Radzionków nie jest obojętny, więc może nadszedł ten moment, aby zacząć działać. Wyjść
z ukrycia, wyjść z cienia i pomóc klubowi
stanąć mocno na nogach. Wielokrotnie przeżywaliśmy cudowne chwile dzięki Ruchowi
Radzionków i mogliśmy być z niego dumni
chwaląc się w całej Polsce, że „Cidry” ze Śląska to nasz klub!
Może to również dobry moment, aby w końcu odrzucić wszystkie żale, uprzedzenia

i spojrzeć na Ruch Radzionków, jak na dobro
Naszej Małej Ojczyzny!
Dlatego zwracam się z gorącym apelem do
wszystkich. Wyjdźcie z cienia obserwatorów
i pomóżcie nam! W 2019 roku Ruch Radzionków będzie obchodził piękny jubileusz
100-lecia istnienia. Dlatego też nie stójmy
z boku, tylko zróbmy coś dla klubu.
W imieniu swoim, zarządu, pracowników,
trenerów i zawodników zapewniam, że będziemy dokładać wszelkich starań i ciężko
pracować na jak najlepsze wyniki i chwałę
Ruchu Radzionków. 
Marcin Wąsiak
Prezes Ruchu Radzionków
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Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków

Turniejowe rozgrywki
Późna jesień i zima to czas, kiedy drużyny młodzieżowe Uczniowskiego Klubu
Sportowego biorą udział w licznie organizowanych turniejach halowych.
Wyniki osiągane przez młodych zawodników
z Radzionkowa napawają optymizmem, gdyż
nasi młodzi piłkarze często w klasyfikacji końcowej, jak i w bezpośrednich pojedynkach,
pokonują silne zespoły, takie jak: Gwarek Zabrze, Polonia Bytom, Górnik Zabrze, Tarnowiczanka, Raków Częstochowa, Szombierki
Bytom.
W turnieju, zorganizowanym 27 października
w hali sportowej „Na Skarpie” w BytomiuSzombierkach, nasza drużyna (rocznik 2004)
zajęła pierwsze miejsce, pokonując w meczu finałowym ŁKS Łagiewniki 2:0 (Mateusz
Lipp x 2). Zespół wystąpił w składzie: Paweł
Kwaśniewski, Mateusz Lipp, Mikołaj Waniek,
Sebastian Golus, Patryk Jarka, Kacper Zalewski, Aleksander Tobolik, Maksymilian Ficulak,
Miłosz Szeremeta.

W kolejnym turnieju halowym, rozegranym
3 listopada w Tychach, drużyna z rocznika 2004
zajęła drugie miejsce, przegrywając w meczu
finałowym z Pionier II Tychy 0:1. Zespół wystąpił w składzie: Paweł Kwaśniewski, Mateusz
Lipp, Mikołaj Waniek, Sebastian Golus, Patryk
Jarka, Kacper Zalewski, Aleksander Tobolik,
Maksymilian Ficulak, Miłosz Szeremeta, Kamil
Gola, Oskar Ficulak.
Następne zawody piłkarskie rozegrane zostały
23 listopada w Lublińcu. Zawodnicy UKS Ruch
Radzionków z rocznika 2005 zostali podzieleni
na dwa zespoły. Ruch Radzionków I wygrał cały
turniej, a Ruch Radzionków II zajął 5. miejsce.
Składy: UKS Ruch I – Szymon Wilczek, Marcel
Kisiel, Aleksander Tobolik, Patryk Jarka, Tobiasz
Matejczyk, Mateusz Sosinka, Jakub Segert; UKS
Ruch II - Kuba Szydło, Piotr Mazurkiewicz, Filip

Juchnik, Kacper Szulc, Paweł Dąbrowski, Kacper Cichy, Oskar Ficulak.
Także zawodnicy z rocznika 2003 mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności podczas turnieju zorganizowanego przez MOSiR Stal Zabrze,
który odbył się 24 listopada. Piłkarze podzieleni zostali na dwa zespoły. Obie drużyny zajęły
pierwsze miejsca w swoich grupach i zmierzyły
się w ścisłym finale turnieju. W meczu finałowym UKS Ruch Radzionków I pokonał UKS
Ruch Radzionków II 3:0 (Filip Magdziak, Mateusz Lippx2). Najlepszym zawodnikiem UKS
Ruch I Radzionków został wybrany Kacper Zalewski, a UKS Ruch II Radzionków Damian Dudziński. Najlepszym strzelcem turnieju został
zawodnik UKS Ruch I Radzionków Filip Magdziak (5 goli - faza grupowa). 
Henryk Sobala

