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Ku czci pamięci
deportowanych
Z udziałem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, Wicemarszałek Senatu Marii
Pańczyk-Pozdziej i przedstawicieli najwyższych
władz samorządowych województwa śląskiego,
14 lutego w Radzionkowie odbyła się podniosła
i wzruszająca uroczystość otwarcia Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku. Gościem honorowym uroczystości
była Pani Regina Kudla, jedna z deportowanych,
która po dwóch latach zsyłki szczęśliwie
powróciła do Polski.
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inwestycje
dopasowane
do potrzeb
rozmowa z Bernardem Skibińskim
wiceburmistrzem Radzionkowa
Od 1 stycznia 2015 roku w Radzionkowie
obowiązują nowe, wyższe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jakie są przyczyny podwyżki?
Od połowy 2013 roku gminy są odpowiedzialne za zorganizowanie systemu odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych. W tym celu, zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
jesteśmy zobligowani do zorganizowania
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Natomiast właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy
opłatę za gospodarowanie tymi odpadami.
Ustawodawca wyraźnie sprecyzował, że tylko koszty funkcjonowania systemu mogą
być pokryte z opłat pobranych od mieszkańców. Wspominałem już kiedyś w jednym
z wywiadów, że pieniądze mieszkańców są
„znaczone”, czyli nie możemy ich wydać poza
systemem. Tak więc można powiedzieć, że
wielkość stawki, o której mówimy, w głównej
mierze zależy od kwot uzyskanych w przetargu. W sierpniu ubiegłego roku gmina ogłosiła
przetarg, w którym oferty złożyły dwie firmy.
Obydwie znacznie przekraczały kwoty, jakie
zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, dlatego postępowanie zostało
unieważnione. Po pewnych modyfikacjach
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
ogłoszony został kolejny przetarg. Tym razem
oferty złożyły cztery firmy. Niestety nie przełożyło się to na ich wartość. Co prawda, po podsumowaniu poszczególnych części, gmina
uzyskała w stosunku do pierwszego przetargu oszczędności rzędu 50 tys. zł w skali roku,
jednak liczyliśmy na nieco więcej. Tym samym potwierdziły się przypuszczenia sprzed
dwóch lat, kiedy mówiono o cenach dumpingowych, monopolizacji rynku, braku rynkowej
zależności konkurencji do ceny. Dzisiaj firmy
kalkulują już z zyskiem.
Mimo wyższych cen za odbiór i wywóz
śmieci, gmina będzie dopłacać do systemu ponad 150 tys. rocznie. Dlaczego?
To proste. Roczne koszty obsługi systemu to

kwota 2 mln 680 tys. zł. Tymczasem wpływy z opłat od mieszkańców, przy stawkach
uchwalonych przez Radę Miasta, wyniosą około 2 mln 530 tys. zł, oczywiście przy założeniu
100% ściągalności, a ta jest niemożliwa. Czyli
aby zbilansować dochody i wydatki trzeba
dołożyć z budżetu miasta ponad 150 tys. zł. Na
tyle było nas stać w tegorocznym budżecie.
Oczywiście, można było nie obciążać budżetu
i jeszcze podnieść stawki, ale założyliśmy, że
wielkość stawki, przy porównywalnym standardzie usług, nie może odbiegać od stawek
w sąsiednich miastach.
Czy mieszkańcy chętnie segregują śmieci?
Na pewno rozumieją potrzebę ich segregacji.
Z deklaracji wynika, że śmieci segreguje 90%
mieszkańców. Bardziej niepokojące są informacje firmy odbierającej odpady, z których wynika,
że około 20% odpadów jest źle segregowana.
Jednym z ważniejszych wyzwań na najbliższe lata dla miasta będzie budownictwo mieszkaniowe. Jakie kroki gmina podejmuje w tym kierunku?
Musimy przede wszystkim rozwiązać problem
mieszkań dla osób z wyrokami eksmisyjnymi
z prawem do lokalu socjalnego. To lista z ponad 30 mieszkaniami. Zgodnie z przepisami,
jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego
osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku,
właścicielowi przysługuje prawo do wystąpienia do gminy o odszkodowanie. W roku ubiegłym, takich odszkodowań mieliśmy na około 200 tys. zł. Dodatkowo, kilkadziesiąt osób
oczekuje na mieszkania z „normalnej” listy.
Mamy gotowy projekt budowy dwóch budynków socjalnych wraz z pozwoleniem na
budowę. Łącznie to 30 mieszkań socjalnych.
Chcemy w tym roku rozpocząć budowę
pierwszego. Ponadto mamy zaplanowane
kolejne dwa budynki. Oczywiście wystąpimy
o środki finansowe pochodzące z Funduszu
Dopłat, umiejscowione w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Inwestycją na dużą skalę będzie też rewitalizacja Osiedla Hugona, która przepro-

wadzona zostanie przy wykorzystaniu
unijnych środków pozyskanych w ramach
Obszarów Strategicznej Interwencji. Na
ten cel gmina pozyskała pięć milionów
euro. Czy wiadomo już, w jaki sposób i na
co zostaną rozdysponowane środki?
Póki co, jeszcze tych środków nie pozyskaliśmy, powiedziałbym raczej, że mamy je „przyobiecane” po akceptacji fiszek projektowych
przez urząd marszałkowski. Po przeszło półrocznej przerwie w urzędzie marszałkowskim
odbyło się kolejne spotkanie w tym temacie.
W dalszym ciągu trwają dyskusje na temat
kwalifikowalności wydatków. Tak więc na konkrety na razie za wcześnie.
Miasto pozyskało kolejne środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówek” na remont ulicy
Słowackiego. Jaki będzie zakres prowadzonych prac?
To nie tylko remont ulicy Słowackiego, ale
przebudowa funkcjonalnie powiązanych z nią
dróg, czyli ulicy Reymonta i Pietrygów. W ulicy Słowackiego wykonana zostanie nowa
podbudowa i nawierzchnia z asfaltobetonu.
Po stronie numerów nieparzystych nowy
chodnik z kostki brukowej, a po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowa ulicy
Pietrygów polegać będzie na wybudowaniu
nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej
z obustronnymi utwardzonymi poboczami,
wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Natomiast ulica Reymonta przebudowana zostanie
w dwóch technologiach. Odcinek biegnący
prostopadle do ulicy Knosały z asfaltobetonu,
natomiast prostopadle do ulicy Słowackiego
z kostki brukowej. Całość wykończona zostanie jednostronnym chodnikiem.
Gmina jest też w trakcie wymiany oświetlenia ulicznego na oprawy ledowe. Na jakim etapie znajdują się prace?
Firma wyłoniona w przetargu kończy etap
projektowania. Przypomnę tylko, że zakończenie prac powinno nastąpić do końca tego
roku. 
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str. 1
Otwarcie Centrum odbyło się w 70. rocznicę tragicznych wywózek Górnoślązaków do
ZSRR. Historycy szacują, że w lutym 1945 roku
wywieziono z Górnego Śląska w głąb ZSRR
około 40-50 tysięcy osób! Deportacje objęły
nie tylko działaczy politycznych, ale wszystkich, którzy zdaniem „wyzwolicieli” stanowili
potencjalne zagrożenie dla wprowadzenia
nowego ustroju. Masowe zatrzymania objęły
w szczególności mieszkańców Bytomia, Gliwic i Zabrza. Internowanych przetrzymywano
w obozach przejściowych m.in. w Bytomiu
i Gliwicach-Łabędach. Stamtąd byli deportowani do ZSRR, głównie na tereny Zagłębia
Donieckiego, Białorusi i Kazachstanu, gdzie
wykorzystano ich jako siłę roboczą przy
odbudowie, zniszczonej wojną, sowieckiej
gospodarki. Katorżnicza praca i fatalne warunki bytowo-sanitarne sprawiały, że ludzie
masowo umierali. Ci, którzy przeżyli, wracali
do kraju wyniszczeni. Przez lata nie mogli mówić o tych tragicznych wydarzeniach. Dopiero
zmiany polityczne w 1989 roku pozwoliły podjąć badania nad tym zagadnieniem i przywrócić pamięć o tragicznych wydarzeniach.
Bezpośrednio do deportowanych Górnoślązaków zwrócił się w swoim poruszającym
przemówieniu Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.
– Deportowani! – do Was się zwracam dziesiątki
tysięcy górników, hutników, rolników, artystów,
powstańców śląskich, kobiet, Górnoślązaków.
W lutym 1945 roku wyrwali Was od rodzin, żon
i dzieci; wyrwali z kościoła, gdzie każdy z Was miał
swoje miejsce; wyrwali z kopalń, gdzie z kamratami fedrowaliście węgiel. Dla wielu wojna się skończyła, a jednocześnie zaczęła się gehenna, która
była nie do opisania. Wydawało Wam się, że świat
się skończył, że nadzieja umarła. Staliście się niewolnikami, pracowaliście i żyliście w nieludzkich
warunkach, niby ludzką ręką stworzonych. Nie da
się zobrazować żadnej sekundy, minuty, żadnego
dnia i nocy waszego cierpienia, głodu, bólu i poniżenia. Pozostaje tylko o tym mówić. Czekaliście
cierpliwie i pokornie przez 45 lat, żeby ktoś o Was
powiedział głośno, a nie szeptem. W końcu zbudziliście umysły ludzkie w wielu lokalnych środowiskach, aby pamięć o Was trwała, natchnęliście
też wrażliwe serca historyków, aby przez lata konsekwentnie badali Wasz los. Czas mijał, a wy byliście cierpliwi i pokorni, żeby wreszcie w niewielkim śląskim mieście – w Radzionkowie zaszczepić
pomysł stworzenia szczególnego miejsca, które
trwale przywróci pamięć o Was – mówił.
Swoim osobistym dramatem związanym z tragicznymi wydarzeniami 1945 roku podzielił się
z uczestnikami spotkania arcybiskup Wiktor
Skworc, metropolita katowicki. W swoim przemówieniu przywołał postać brata swego ojca.
– Został zabrany bezpośrednio po szychcie,
spod kopalni. Ten fakt żył w naszej pamięci.
Mówiliśmy o tym, oglądaliśmy zdjęcia, spotykaliśmy się z kuzynostwem. Stamtąd, z Doniecka,
dotarł tylko jeden list, a potem cierpienie – mówił

Ku czci pamięci
deportowanych
abp Wiktor Skworc. – Dzisiaj w Radzionkowie
otwieramy centrum pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach. Mam nadzieję, że młode
pokolenie Górnoślązaków będzie w tym miejscu
uczyło się postaw obywatelskich oraz postaw
umiłowania ojcowizny i ojczyzny. Niech pamięć
buduje naszą tożsamość – podkreślał.
Następnie głos zabrał Prezydent RP Bronisław
Komorowski, który w swoim wystąpieniu podkreślał symboliczne znaczenie radzionkowskiego Centrum dla budowania pamięci i refleksji o historii Górnego Śląska.
– Nie mogło w Radzionkowie zabraknąć prezydenta wolnej Polski, bo przecież to polska wolność stworzyła drogę do przywrócenia pełnej
pamięci o naszej przeszłości. To polska wolność,
wywalczona także tutaj na Śląsku przez polską
„Solidarność”, oznaczała szansę na przywrócenie
tej części pamięci, która funkcjonowała w ukryciu
na poziomie rodzin. Ważne, aby z tego miejsca
nie tylko szedł sygnał o potrzebie przywrócenia
pamięci, ale i o potrzebie przywrócenia refleksji
nad złożonością i dramatyzmem historii Śląska
i jego mieszkańców. To jest potrzebne i tu na Śląsku i w całej Polsce, po to abyśmy potrafili lepiej
i mądrzej budować wspólną przyszłość – mówił.
Jak zaznaczał prezydent Komorowski, jest to
szczególnie istotne w procesie niwelowania
krzywdzących stereotypów, w szczególności
dotyczących Ślązaków.
– Z braku wiedzy, braku także możliwości przeżywania bolesnej, trudnej prawdy o Śląsku, biorą
się takie „potworki”, jak zarzuty o „dziadku z Wehrmachtu”, czy próby zredukowania śląskości do
„ukrytej opcji niemieckiej” – podkreślał. – To od
nas zależy co zrobimy z odbudowaną pamięcią
i jakie wnioski z tego wyciągniemy na poziomie
życia indywidualnego, rodzinnego, społeczności
lokalnej, całego narodu, także i całej Europy – powiedział.
Po zakończeniu części oficjalnych wystąpień,
prezydent Bronisław Komorowski wraz z Gabrielem Toborem i Reginą Kudlą odsłonili

pamiątkową tablicę na budynku Centrum, dokonując tym samym jego uroczystego otwarcia. Zaproszeni goście rozpoczęli zwiedzanie
przygotowanej ekspozycji. 
***

Mieszkańców Radzionkowa zapraszamy
do zwiedzania placówki. Wizyta w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku rozpoczyna się
od wyjątkowego przeżycia. W jednej z sal,
w której oglądamy prezentację multimedialną, nagle gaśnie światło, ściana przesuwa się, spychając zwiedzających w wąską
przestrzeń. Słychać zamykane drzwi, stukot kół, dźwięk pociągu. Ruszamy. Podłoga zaczyna się kołysać, a przez szpary
widzimy przesuwający się krajobraz. Tak
oto znaleźliśmy się w krowioku – jednym
z wagonów, którymi wywożono Górnoślązaków. W innej sali znajdziemy tablicę odjazdów i przyjazdów. W ramach ekspozycji
będzie można zobaczyć również zdjęcia
wywiezionych, ich osobiste pamiątki, listy
pisane z Donbasu, Kazachstanu, Syberii.
W Centrum znajduje się też urna z ziemią
z Doniecka, przywieziona przez burmistrza
Gabriela Tobora.
Godziny otwarcia placówki:
pon. nieczynne, wt., śr., pt. 8.30-15.30,
czw. 10.30-17.30; II i IV weekend miesiąca: sob. 8.30-15.30, nd. 10.30-17.30.
Bilety: 9 zł normalny, ulgowy 5 zł,
bilety grupowe 5 zł (grupa musi liczyć
minimum 15 osób).
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Nowa schetynówka
Minister Administracji i Cyfryzacji podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnej „schetynówki” w Radzionkowie. Wartość dotacji na
realizację zadania pn. „Przebudowa funkcjonalnie powiązanych dróg
w Radzionkowie (ul. Reymonta, ul. Słowackiego, ul. Pietrygów)” wyniesie
do 50% wartości inwestycji. Przebudowa radzionkowskich ulic zostanie
wykonana jeszcze w tym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
Obecnie trwa procedura przetargowa. Na realizację zadania zostało złożonych ponad 25 ofert.
– Zostanie wykonana nawierzchnia jezdni oraz wybudowane zostaną
chodniki wzdłuż ul. Reymonta, okalającej nowo wybudowane osiedle. Ulica Reymonta będzie łączyć ulicę Knosały z ulicą Słowackiego. Przebudowana zostanie także ulica Słowackiego i część ulicy Pietrygów. Wzdłuż ulicy Słowackiego powstanie jednostronny chodnik i ciąg pieszo-rowerowy – mówi
Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
– Nawierzchnia ulicy Słowackiego zostanie wykonana z asfaltobetonu, ulica Pietrygów z kostki betonowej, natomiast ulica Reymonta w części z kostki
betonowej, a w części z asfaltobetonu. Roboty budowlane planujemy rozpocząć wiosną. Z kolei termin realizacji całości zadania zakładamy na czwarty
kwartał bieżącego roku – dodaje. 
(KD)

Złóż zeznanie w swoim mieście
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców informujemy,
że w dniach 20-30 kwietnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 15.00
w Urzędzie Miasta Radzionków będzie można składać roczne zeznania
podatkowe. W tych dniach dyżurować będą w naszym urzędzie przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach. Przypominamy
jednocześnie, że istnieje możliwość złożenia deklaracji podatkowej
elektronicznie. 

Konferencja prasowa
w Ogrodzie Botanicznym
Już 10 marca w Radzionkowie otwarta zostanie
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.
– Ogród na Księżej Górze założony został w 2009 roku, kiedy gmina Radzionków podpisała ze Śląskim Ogrodem Botanicznym – Związkiem Stowarzyszeń porozumienie o jego utworzeniu, ale dopiero teraz, po wybudowaniu stacji edukacyjnej, będzie kompleksowo spełniał swoje zadania
ochroniarskie, związane z edukacją przyrodniczą i ekologiczną. W nowo
wybudowanej stacji znajdują się sala audiowizualna, pracownia środowiskowa i mikroskopowa oraz biblioteka – mówi Małgorzata Szymańczyk, rzecznik prasowy Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Oprócz Stacji Edukacji Ekologicznej, w radzionkowskim ogrodzie
powstała również kompleksowa infrastruktura: ścieżki edukacyjne,
oświetlenie oraz ławki, nasadzono także nowe kolekcje roślinne, m.in.
dendrologiczną, w której zgromadzono rodzime drzewa i krzewy iglaste i liściaste, ozdobną wraz z sekcją różaneczników, azalii oraz roślin
wrzosowatych.
– Radzionkowski ogród botaniczny będzie kolejnym wspaniałym miejscem w naszym mieście, gdzie mieszkańcy i przyjezdni będą mogli spędzać wolny czas, a dzieci i młodzież z całej okolicy poznawać rodzimą
przyrodę podczas warsztatów terenowych i laboratoryjnych – przekonuje Małgorzata Szymańczyk.
W otwarciu Stacji udział wezmą m.in. Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW
w Katowicach; Paweł Kojs – dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego
– Związku Stowarzyszeń, Wojciech Saługa – marszałek województwa
śląskiego oraz burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. 
(KD)
Budowę Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej zrealizowano w ramach
projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet V „Środowisko”, działanie 5.5. „Dziedzictwo przyrodnicze”).

Oddaj krew

Śnieżne ferie
Zimowa aura dopisała, dlatego też najmłodsi mieszkańcy Radzionkowa
mogli podczas tegorocznych ferii oddać się w pełni białemu szaleństwu.
W trakcie dwutygodniowej przerwy od nauki (2-15 lutego br.) czekało na
nich wiele atrakcji. Najwięcej pozytywnych emocji wzbudziły, oczywiście, zabawy na świeżym powietrzu. W tym roku na terenie Księżej Góry
dwukrotnie odbył się kulig. Zorganizowano również wyjazd na narty do
Istebnej. Oprócz zabaw na śnieżnym puchu, dzieci mogły skorzystać
także m.in. z zajęć sportowych, warsztatów rękodzieła artystycznego
i tworzenia ruchomych zabawek, a także zajęć nauki języka hiszpańskiego. Na miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu czekały z kolei
zajęcia z badmintona, siatkówki, piłki nożnej. Uwieńczeniem ferii był bal
karnawałowy dla przedszkolaków, który odbył się w „Karolince”.
Wśród tegorocznych organizatorów ferii znaleźli się: Urząd Miasta Radzionków, Centrum Kultury „Karolinka”, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, Zakład Placówek Oświatowych, Pełnomocnik Burmistrza ds.
Roz. Problemów Alkoholowych, radzionkowskie szkoły i organizacje pozarządowe oraz Ośrodek Kulturalno-Oświatowy „Tęcza”. 

W Radzionkowie cyklicznie organizowane są akcje oddawania krwi.
Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek”
oraz Urząd Miasta Radzionków serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej takiej akcji. Krew będzie można oddać w specjalnym autobusie,
który stanie na parkingu przy Urzędzie Miasta. Wszystkich chętnych
zapraszamy w sobotę 7 marca br. w godzinach 9.00-14.00.
Wszyscy, którzy zdecydują się oddać krew, otrzymają w Punkcie
Krwiodawstwa paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad ufundowany przez gminę. 
(KD)

Cenny 1%
Od kilku lat istnieje możliwość przekazania 1% naszego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeznaniu podatkowym wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać nazwę i numer
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której
chcemy pomóc. Zachęcamy do pomocy takim organizacjom, w szczególności działających w naszym mieście. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Radzionkowie KRS: 0000169285
Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”
KRS: 0000133718 (cel szczegółowy: Uczniowski KLUB SPORTOWY
RUCH RADZIONKÓW, rocznik...(należy wpisać)
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Są środki na dotacje!
Nasza gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w wysokości 504.640,00 zł na realizację
w latach 2015-2016 programu „KAWKA – likwidacja
niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii”.
KAWKA to program wsparcia finansowegowmający motywować mieszkańców miast do modernizacji przestarzałych i nieefektywnych systemów grzewczych ich budynków. Jest to odpowiedź na unijną dyrektywę CAFE (Clean Air for Europe – Czyste Powietrze dla Europy), która
wskazuje na konieczność podjęcia walki z niską emisją zanieczyszczeń
do atmosfery, tj. emisją pochodzącą głównie z indywidualnych kotłów
węglowych starego typu. Poszczególne źródła takiej emisji są niewielkie
i rozproszone, ale trafiająca z nich do atmosfery suma zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych jest ogromna, a sama lokalizacja emisji na gęsto
zaludnionych terenach sprawia, że zanieszczyszenia te bezpośrednio
negatywnie oddziaływują na zdrowie ludzi.
Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie jest doskonale znany nie tylko wąskiej grupie specjalistów, ale wszystkim osobom narażonym na oddychanie zadymionym powietrzem. Ogromne spustoszenie w organizmie powoduje w szczególności pył zawieszony PM 10, tj.
składający się z ziaren o średnicy 10 μm i mniejszej, a także rakotwórczy
związek chemiczny benzo(a)piren. Radzionków, podobnie jak pozostałe
gminy strefy śląskiej, w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa
Śląskiego został zaliczony do miast, w których występują przekroczenia
dopuszczalnych stężeń tych dwóch substancji.
Problem złej jakości powietrza w Radzionkowie jest znany władzom miasta od dawna, stąd też liczne inicjatywy na rzecz poprawy tego stanu.
Gmina od wielu lat udziela dotacji ze środków własnego budżetu do
wymiany starych kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła. W latach 1998-2014 udzielono wsparcia finansowego na
modernizację 334 systemów grzewczych, dotując zakup nowoczesnych
kotłów węglowych, kotłów gazowych czy pieców elektrycznych w łącznej kwocie wynoszącej 471.196,23 zł. Ponadto w latach 2007-2008 gmina
skorzystała z możliwości pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie
częściowo umarzalnej pożyczki i zrealizowała program ograniczenia
niskiej emisji, w ramach którego zmodernizowano 52 źródła ciepła na te-

Poprawa jakości powietrza

renie Radzionkowa, a łączna kwota wsparcia dla mieszkańców wyniosła
472.437,03 zł, co stanowiło 50% kosztów inwestycji.
W 2014 roku Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór do II edycji programu KAWKA.
Warunki wsparcia finansowego w ramach KAWKI są bardzo korzystne
dla mieszkańców, którzy otrzymują dotację w wysokości do 80% kosztów modernizacji systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż 8.000 zł.
Dofinansowanie to przekazuje gmina, która wcześniej pozyskuje środki
z WFOŚiGW w postaci 45% dotacji i 35% preferencyjnej pożyczki. Nabór
wniosków mieszkańców do udziału w programie miał miejsce w kwietniu i maju 2014 roku. W tym okresie spłynęło kilkadziesiąt deklaracji,
z których do programu zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające
wymogi formalne dofinansowania. W latach 2015-2016 planuje się podłączenie 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe, a w siedmiu obiektach montaż kotłów gazowych.
Wydana została już pozytywna decyzja organów WFOŚiGW w Katowicach, wyrażająca zgodę na udzielenie gminie Radzionków dofinansowania w kwocie 504.640,00 zł. Tym samym Radzionków znalazł się w gronie
niemal 50 polskich miast uczestniczących w programie KAWKA – są to
m.in. Kraków, Wrocław czy Poznań, a spośród miast województwa śląskiego: Bytom, Chorzów czy Zabrze. Obecnie trwają prace finalizujące
podpisanie umowy między WFOŚiGW a gminą Radzionków; następnie
miasto podpisze umowy z mieszkańcami – uczestnikami programu.
Realizacja programu KAWKA w najbliższych dwóch latach będzie kolejnym, konkretnym krokiem ku poprawie jakości powietrza atmosferycznego w Radzionkowie, a co za tym idzie poprawie jakości zdrowia i życia
mieszkańców miasta.
Zdając sobie sprawę z potrzeby stałego wspierania modernizacji systemów ogrzewania budynków i lokali, Urząd Miasta Radzionków niezależnie od realizacji KAWKI, nadal dotuje z własnych środków wymianę
starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Nabór
wniosków ma charakter ciągły, a ich realizacja uzależniona jest jedynie
od puli środków dostępnych w budżecie gminy na dany rok. Bliższych
informacji w tym zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska pod
nr tel. 32 388 71 60. 
Michał Gwóźdź
Referat Ochrony Środowiska
UM Radzionków

Echa naszej konferencji w zagranicznej prasie naukowej
Francuskie wydawnictwo EDIMAP (Edition Digitales en
Management de Projets) z Paryża opublikowało materiały z konferencji, jaka odbyła się w Radzionkowie
w maju 2014 roku.
Przypomnijmy, że spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i dotyczyło zasad współpracy świata nauki, biznesu i samorządu lokalnego oraz regionalnego
w wyborze i realizowaniu konkretnych projektów służących rozwojowi.
Celem konferencji w Radzionkowie było podniesienie kwalifikacji i umiejętności decydentów podejmujących decyzje w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, aby m.in.:
• łączyli różne kompetencje w czasie wyboru projektu, które przystosowane są do ich wizji rozwoju,
• towarzyszyli wykonaniu projektu, co oznacza pozostawienie sobie

możliwości interwencji podczas jego wykonywania i wprowadzanie
koniecznych zmian, jakie w trakcie realizacji się pojawiają,
• odpowiedzialnie angażowali użytkowników i mieszkańców w proces realizacji, ustalając ostateczną formę projektu,
• potrafili stawić czoła wyzwaniom, łączyć wspólnoty lokalne
i regionalne, świat nauki i badaczy, oraz aby wykorzystać wszystkie
informacje o tworzeniu z konfrontacji z konkretnymi problemami
i nabytym doświadczeniem.
Opublikowane referaty naukowców z Kanady, Francji, Maroka i Polski
dotyczą zarządzania projektami o znaczeniu lokalnym i regionalnym, jak
i problemów, które samorządy lokalne musiały rozwiązać na określonym
etapie swojego rozwoju.
Z pewnością wymiana dobrych praktyk przyczyni się do podniesienia poziomu nabytych kompetencji przy nowych wyzwaniach, jakie przed nami
stoją. 
(SP)
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Zimowe koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka to
już tradycja w Centrum Kultury „Karolinka”. Na
tyle silna, że zachwiać ją mógł tylko remont sali
widowiskowej ośrodka, czyli brak sceny do zorganizowania takiego koncertu. Co prawda w roku
2014 koncert i tak się odbył, tyle że z pewnym poślizgiem czasowym i nie w Radzionkowie, a w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Mimo generalnego remontu w budynku, udało się prowadzić zajęcia w ośrodku. Formacje taneczne „Bez Nazwy”, „Pasja” oraz grupa
tańca towarzyskiego „Step by Step” prezentowały się i zdobywały
laury m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym Róża 2014 czy
Gali Tanecznej w Tąpkowicach.
W końcu jednak remont się skończył. Centrum Kultury „Karolinka”
posiada największą i najnowocześniejszą salę widowiskową w powiecie tarnogórskim.
Styczniowy koncert naszych podopiecznych był ich pierwszym występem na nowej scenie. Mowa o najmłodszych uczestnikach zajęć,
czyli grupach rytmiki, małej rytmiki, baletu, ale także o formacjach
„Mała Pasja”, „Pasja”, „Bez Nazwy”, „Step by Step” czy o Młodzieżowym Teatrze Tańca Współczesnego „Six Limbs Group”.
I mimo tego, że sala widowiskowa ośrodka jest największą w powiecie, okazało się, że koniecznością jest organizacja aż dwóch
koncertów. Niestety, blisko pół tysiąca miejsc to za mało, by pomieścić wszystkich zainteresowanych. 
A jak było na samym koncercie? Zapraszamy do relacji zdjęciowej autorstwa Tomasza Kawki: www.tomaszkawka.pl

CENTRUM KULTURY
KAROLINKA

Najmłodsi dla babci
i dziadka w nowej sali
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Mały Śląsk dwukrotnie
Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” rozpoczął rok 2015 od koncertu z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dwa blisko dwugodzinne koncerty przyciągnęły wielu zainteresowanych. Koncert
rozpoczął się od filmu prezentującego dokonania i najważniejsze wydarzenia z życia zespołu
w 2014 roku. A trochę tego było, bo przecież Fyrtek, Dni Radzionkowa, koncerty w Operze Śląskiej, wyjazdy do Hiszpanii, Macedonii, Korei Południowej, udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, nagroda Marka – Śląskie oraz wiele innych wydarzeń. Warto dodać, że w kończącym się
właśnie semestrze do zespołu zapisało się rekordowo dużo nowych tancerzy i tancerek. Zasilili
oni najmłodsze grupy „Małego Śląska” i po raz pierwszy wystąpili jako reprezentanci zespołu
i Centrum Kultury „Karolinka”. 
Zdjęcia: PHOTOVIP.PL, www.photovip.pl

Dzień Kobiet z humorem
Wszystkie Panie zapraszamy 8 marca do Centrum Kultury „Karolinka”
w Radzionkowie. W tym
dniu na naszej scenie wystąpi m.in. kabaret DNO
z programem „Telepatia”.
Kabaret DNO powstał
w 1996 r. Tę dość kontrowersyjną nazwę zawdzięcza ówczesnej szczerości
artystycznej wynikającej
z całkowitego braku doświadczenia estradowego oraz asekuracyjnej
uczciwości w razie niepowodzeń. Losy potoczyły się jednak zupełnie
inaczej, ku zdziwieniu
i dużemu zaskoczeniu
początkujących wtedy
artystów. Na ogólnopolską scenę kabaretową
DNO wdarło się w 1999r.
zdobywając na krakowskiej Pace II nagrodę,
a rok i dwa lata później
zajmując I miejsce. Przez
długi czas zespół brał
udział w większości festiwali i przeglądów w kraju
(Ryjek, Mulatka, Lidzbark,
PaKA, OSPA, Zielona
Góra), gdzie oprócz uznania jury zdobywał
też nagrody publiczności. Zespół tworzą Wojciech Stala, Adam Mrozowicz i Jarosław Cyba.
Za warstwę dźwiękową i oświetlenie w czasie
występu odpowiedzialny jest czwarty członek
zespołu Daniel Sobieraj.

Zapowiedzi

Ale CZAD!

Oprócz kabaretowego występu, wieczór będzie pełen niespodzianek przygotowanych
przez Centrum Kultury „Karolinka”.
8 marca (niedziela), godz. 18.30, bilety w cenie
18 zł do nabycia w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka”. 

Podróże to nowe miejsca, ciekawi ludzie, zaskakujące przygody i ogromna energia – jednym słowem CZAD. Czad to prędkość, zmiany
czasu, hotele, lotniska, utracone bagaże oraz
kraj, w którym Grupa jeszcze nie koncertowała. „Ale Czad!, czyli podróże Grupy MoCarta”
to nowy program kwartetu, w którym muzycy
zagrają i opowiedzą między innymi o Chinach,
Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice
Czeskiej. W programie Grupy, jak zwykle dominować będzie muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym żartem. Muzycy zagrają wiele
nowych utworów, ale czasem wrócą do kilku
swoich evergreenów. Cóż... Panowie z wiekiem stają się nieco sentymentalni. Nowy program Grupy MoCarta to największe przeboje
muzyki nie tylko klasycznej, inteligentny żart
i mnóstwo energii z całego świata – jednym
słowem będzie CZAD!
15 marca 2015 r. o godz. 19.30.
Bilety w cenie 50 zł do nabycia w serwisie biletynakabarety oraz w Centrum Kultury „Karolinka”. 
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Ku czci pamięci

To od nas zależy, co zrobimy
z odbudowaną pamięcią
o przeszłości. Jakie wnioski
wyciągniemy na poziomie
życia indywidualnego,
rodzinnego, społeczności
lokalnej, całego narodu, także
i całej Europy – podkreślał
Prezydent RP Bronisław
Komorowski.

deportowanych
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Publikuj w KR
Zapraszamy do publikowania tekstów na
łamach „Kuriera Radzionkowskiego”. Teksty do 2,5 tys. znaków (ze spacjami) prosimy przesyłać na adres e-mail: kurier@
radzionkow.pl. W szczególności zachęcamy do nadsyłania zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, tak aby jak najwięcej
mieszkańców mogło z nich skorzystać.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów ze względu na ograniczoną
ilość miejsca przeznaczonego na dział
„Piszą do Kuriera”. Kolejny numer „Kuriera
Radzionkowskiego” ukaże się na początku
kwietnia. Teksty do najbliższego wydania
pisma można nadsyłać do 16 marca. 
Redakcja

Hiszpański na ferie

Od 2 lutego do 6 lutego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie dzieci i młodzież gimnazjalna uczyły się języka hiszpańskiego. W trakcie zajęć uczestnicy poznali podstawowe słownictwo oglądając
filmy, grając w gry oraz śpiewając piosenki. Tydzień z hiszpańskim był znakomitym
sposobem na spędzenie ferii. 
Karina Kalus

PISZĄ DO KURIERA

Dzień Babci i Dziadka w SP nr 1

W auli naszej szkoły gościliśmy 20 stycznia
2015 roku babcie i dziadków naszych uczniów.
Z okazji ich święta dzieci przygotowały program
artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i tańce oraz wystąpienia młodych muzyków.
Był to szczególny sposób świętowania tego
dnia. Impreza rozpoczęła się przemówieniem
Iwony Atamaniuk, która z radością powitała
zacnych gości, dziękując jednocześnie za tak
liczne przybycie. Zachęciła do wspólnego biesiadowania zapewniając, że mali artyści włożyli
wiele serca w to, by dać radość babciom i dziadkom. Imprezę poprowadziły uczennice Natalia
Ochmann i Weronika Mazur, a życzenia złożyli
Michał Orymowski oraz Ksawery Wrodarczyk.
Spotkanie uświetnili Anastazja Błaszczok, która
zaprezentowała na scenie utwór Marty Podulki
oraz nasze wspaniałe świetliczaki, które pod kierunkiem Katarzyny Skowronek zaśpiewały kilka
piosenek dedykowanych babciom i dziadkom.
Doskonale zaprezentowali się uczniowie klasy
I d, którzy przygotowani przez Adelę Truchlewską zatańczyli taniec irlandzki. Przy kawie, herbacie i wyśmienitych wypiekach, podarowanych przez rodziców i babcie naszych uczniów,
dzieci zabrały swoich bliskich w muzyczną podróż do czasów ich młodzieńczych lat – rockand-rolla i bigbitu. Babcie i dziadkowie wspólnie z wnukami śpiewali największe polskie

przeboje lat 50. i 60., korzystając z przygotowanych specjalnie na tę okazję śpiewniczków.
Wieczór zakończyło wielopokoleniowe kolędowanie. Na scenie zaprezentowali się młodzi,
uzdolnieni muzycy: Jakub Hajda, Marek Musioł, Alicja Ungier, Patrycja Faszynka oraz Maja
Zientara. Na koniec Oliwia Hajda i Julia Czekaj
zadedykowały wierszowane życzenia naszym
gościom. Wszyscy otrzymali certyfikaty „Super
Babci” i „Super Dziadka”.
Serdecznie podziękowania kierujemy pod adresem Rady Rodziców, która aktywnie włączyła się w przygotowanie i sprawną organizację
tego dnia. Cieszymy się, że możemy na Państwa liczyć. Dziękujemy babciom i mamom za
przepyszne wypieki. Dziękujemy Dariuszowi
Dróżdż, który czuwał nad nagłośnieniem, Adeli
Truchlewskiej za dekorację oraz przygotowanie
klasy I d do występu oraz Annie Kotulskiej za
opiekę muzyczną.
Dziękujemy też za każde miłe słowo. Wielu
z Państwa – babć i dziadków wychodząc z auli
gratulowało występu, zwracając uwagę na to,
że dzieci wykazały się swoimi talentami, a oglądanie wnuków na scenie było dla nich ogromną
radością. 
Iwona Atamaniuk i Katarzyna Skowronek

Wycieczka do Wiednia
Dzięki współpracy radzionkowskiego
ogólniaka oraz Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w grudniu odbyła się
szkolna wycieczka do Wiednia. Nad jej organizacją oraz przebiegiem czuwały nauczycielki języka niemieckiego – Anna Kandzia
z LO i Barbara Skiba z Gimnazjum.
Zaraz po przybyciu na miejsce rozpoczęło się
zwiedzanie stolicy Austrii i jej zabytków. Młodzież miała okazję zobaczyć m.in. Ringstraße,
Parlament, Operę Wiedeńską, Hofburg, Katedrę św. Szczepana oraz największe w Europie
Muzeum Historii Naturalnej. Zrobiło ono na
uczniach bardzo duże wrażenie, ponieważ
można tam było zobaczyć m.in. szkielety dinozaurów, mamutów, drugi pod względem
wielkości meteoryt oraz sprawdzić, jak wyglądał człowiek prehistoryczny. (...)

Drugi dzień wycieczki również był pełen
atrakcji. Uczniowie zwiedzili park Prater,
gdzie mieści się Riesenrad, czyli największy
i najbardziej znany diabelski młyn o wysokości ok. 65 m. Z jego wagoników można podziwiać piękną panoramę Wiednia. Następnym
punktem programu było Muzeum Madame
Tussauds, gdzie można było zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcia z figurami woskowymi
osób znanych na całym świecie, jak np. Madonna czy Barack Obama. Kolejnym celem
zwiedzania był Schönbrunn – letnia rezydencja cesarska.
Wycieczka zakończyła się wizytą na największym i najpiękniejszym jarmarku świątecznym „Wiener Christkindlmarkt”. Zagraniczny
pobyt ułatwiły również słowniczki, które
wcześniej przygotowały opiekunki wyjazdu.

W ten sposób nawet osoby o słabej znajomości języka niemieckiego, mogły poradzić sobie
w nowej sytuacji.
Pobyt w Wiedniu był pełen wrażeń. Młodzież
bardzo zadowolona i bogatsza w nowe doświadczenia wróciła do Radzionkowa. 
Daria Mrowiec, kl. I B LO

PISZĄ DO KURIERA
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Gry bez prądu…
Od dłuższego czasu mówi się o powrocie gier planszowych, jako
alternatywnej formy rozrywki, odcięcia się od komputera, Internetu czy telefonu. Bardzo łatwo w większych miastach znaleźć
kluby, które we własnym zakresie organizują wieczory z planszówkami. W naszym mieście w Centrum Kultury „Karolinka”,
raz w tygodniu – w środę od godziny 17.00, możemy spotkać się
wspólnie przy planszy.
Potocznie zwykło się uważać, że gry planszowe to „zabawa dla dzieci”.
Nic bardziej mylnego. Obecnie głównymi odbiorcami nowoczesnych
planszówek są dorośli. Dlaczego? Współczesne gry, przy zachowaniu
prostoty zasad, zapewniają grającym spory wysiłek umysłowy, napięcie
związane z rywalizacją, a często także pozwalają wcielić się w bohaterów popularnych filmów, książek, epok historycznych czy nawet gier
komputerowych. Umożliwiają wybór i realizację własnej strategii, zaskakują, wciągają, pozwalają na żywą interakcję ze współgraczami, ale także odprężają, dając wiele radości. To bez wątpienia coraz popularniejszy
sposób spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Podczas Dni Radzionkowa przeżywamy swoisty finał naszych spotkań.
Z roku na rok do naszego miasta przybywa coraz więcej chętnych na
wspólną zabawę graczy. Cieszy mnie, jako organizatora spotkań, że
coraz częściej przychodzą do nas całe radzionkowskie rodziny. Mama,
tata i dzieci, skupieni nad jedną grą planszową, mają okazję nie tylko
ze sobą porywalizować, ale również porozmawiać, wymienić poglądy,

pouczyć się i pośmiać. Gry planszowe sprzyjają budowaniu więzi między
poszczególnymi członkami rodziny – rodzicami, dziećmi i rodzeństwem.
Zresztą już wcześniej planszówki łączyły ludzi. Swego czasu przy kawiarnianych stolikach pasjami grywano w szachy, domino czy Go... Dziś, wraz
z pojawianiem się nowych, coraz ciekawszych gier, obserwujemy prawdziwy renesans tego typu rozrywki.
Wspólnie z Centrum Kultury „Karolinka” i organizatorami akcji „Wyloguj
się do życia!” zapraszamy w każdą środę od godziny 17.00 na wspólne
spędzanie czasu przy planszy. 
Tomasz Stchlerowski

Liceum w sprawie ludzi z całego świata

16 grudnia 2014 r. z inicjatywy szkolnej grupy Amnesty International po raz
pierwszy w radzionkowskim ogólniaku został zorganizowany Maraton
Pisania Listów.
Akcja ta miała na celu zwrócić uwagę na los ludzi prześladowanych, torturowanych,
bezprawnie więzionych oraz tych, których podstawowe prawa są ograniczane lub
w drastyczny sposób łamane. MPL co roku odbywa się na całym świecie w okolicach
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Warto wspomnieć o tegorocznym sukcesie – łącznie na całym świecie zostało napisanych aż 268 703 listów.
W tym roku szkolna grupa AI wraz z panią Anią Kandzią wybrała siedem przypadków
osób, w sprawie których społeczność szkolna pisała listy:
1. CHELSEA E MANNING (USA) – szeregowa amerykańskiej armii, która przekazywała
rządowe materiały niejawne serwisowi Wikileaks,
2. DANIEL GUINTERO (Wenezuela) – student torturowany za udział w proteście,
3. OLEG SEŃCÓW (Ukraina) – reżyser uwięziony za pokojowe demonstracje,
4. MOSES ATAKUMBA (Nigeria) – nastolatek skazany na karę śmierci,
5. KOBIETY I DZIEWCZĘTA Z MOHONDO (RPA) – życie kobiet w ciąży zagrożone,
6. SPOŁECZNOŚĆ BHOPALU (Indie) – ofiary katastrofy przemysłowej,
7. RAIF BADAWI (Arabia Saudyjska) – bloger uwięziony za założenie strony internetowej.
Uczniowie wraz z nauczycielami mają ogromną nadzieję, że listy, które zostały napisane, pomogą w sprawach i dodadzą otuchy osobom, których prawa są łamane. 
Monika Gregorczuk, kl. 2b LO

Sherlock Holmes
i Tajemniczy Skarb
28 stycznia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbył się dzień z Sherlockiem Holmesem, na który zaproszeni zostali gimnazjaliści z Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór i Radzionkowa.
Przybyło ok. 45 osób. Gościem specjalnym był profesor
Jacek Mydla z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił krótki wykład
na temat fenomenu Sherlocka Holmesa. Po wykładzie
uczestnicy zapoznali się z biografią słynnego detektywa,
na podstawie której rozwiązywali quiz. Młodzież licealna
przedstawiła krótkie scenki z detektywem w roli głównej.
Następnie w grupach wykonywali zadania logiczne, po wykonaniu których mieli znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące jednego z opowiadań Sir Arthura Conan Doyle’a. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy obejrzeli film, a zwycięzcy
otrzymali nagrody. Wszyscy dobrze się bawili. Zapraszamy
na kolejne spotkania ze sławnymi postaciami. 
Karina Kalus
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UCHWAŁY RADY MIASTA

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 15 grudnia 2014 roku na III sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.	Uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności;
2.	Uchwałę Nr III/19/2014 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
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 29 grudnia 2014 roku na IV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.	Uchwałę Nr III/20/2014 w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
2.	Uchwałę Nr IV/21/014 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2015;
3.	Uchwałę Nr IV/22/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4.	Uchwałę Nr IV/23/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5.	Uchwałę Nr IV/24/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
6.	Uchwalę Nr IV/25/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Radzionków”;
7.	Uchwałę Nr IV/26/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków;
8.	Uchwałę Nr IV/27/2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
9.	Uchwałę Nr IV/28/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/447/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zawarcia przez Gminę
Radzionków porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego;
10.	Uchwałę Nr IV/29/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2015 roku;
11.	Uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Radzionków.
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 22 stycznia 2015 roku na V sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1.	Uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015;
2.	Uchwałę Nr V/33/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015;
3.	Uchwałę Nr V/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4.	Uchwałę Nr V/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5.	Uchwałę Nr V/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
6.	Uchwałę Nr V/37/2015 w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
7.	Uchwałę Nr V/38/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
8.	Uchwałę Nr V/39/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.
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 III/19/2014
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465).
*(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 ciężaro-
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we (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje :
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego (INR-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1) stanowiący załacznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) określa się wzór załącznika do informacji o podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) określa się wzór załącznika do informacji o podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek od nieruchomości - „Informacja o pozostałych nieruchomościach” (IPN) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
7) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego - „Wykaz gruntów” (WG) stanowiący załacznik Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:
1) okresla się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór załacznika do deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1) stanowiący załacznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

Pierwsze rozgrywki za nami
Za nami długo oczekiwane przez wszystkich siatkarzy i siatkarki otwarcie piątej
edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki Ciderplas, które na radzionkowskiej hali odbyło
się 10 stycznia.
Po uroczystym otwarciu odbyły się pierwsze
mecze Ciderplas 2015. Każda drużyna rozegrała
po jednym spotkaniu i zaprezentowała się licznie zgromadzonej publiczności. W zawodach
bierze udział 12 drużyn męskich i sześć damskich.
25 stycznia rozegrana została II kolejka Ciderplasu. Porażki faworytów, zaskakujące wyniki
w poszczególnych setach jak zawsze wzbudziły
wiele emocji. Kolejne mecze także przyniosły
wiele zaskakujących wyników i zmian w tabeli
ligowej. Po przegranym pojedynku dotychczasowe liderki Minos Team spadły na 4. pozycję,
a nowym liderem została drużyna Fireballs, która do tej pory nie przegrała żadnego spotkania.
W lidze męskiej dwie drużyny są bez porażki –
Pronedbud, który do tej pory nie stracił żadnego
seta oraz Lasowice. Dużą niespodziankę sprawił
młody zespół Bolki, który minimalnie przegrał
dopiero w tiebreku 15:17 ze słabo prezentującą
się w tym roku drużyną Latających Gwoździ.
Również nie wiedzie się w tym sezonie drużynie
Mirexu, która do tej pory na pięć rozegranych
pojedynków wygrała tylko dwa. W większości
meczów gra jest bardzo zacięta i wyrównana,
lecz z licznymi niespodziankami co sprawia, że
liga staje się coraz ciekawsza. 15 lutego znów

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Najbliższe imprezy:
>> Mistrzostwa Radzionkowa debli
i mikstów w badmintonie
– 28 lutego

nie brakowało emocji. Zaskakująco słabo spisywała się drużyna Kadry Bobrek Centrum, która
w pierwszym meczu straciła seta z Jedenastką,
a następnie przegrała z Latającymi Gwoździami. Drużyna z Radzionkowa po raz pierwszy
w tym sezonie zaprezentowała się na wysokim
poziomie do jakiego przyzwyczaiła nas w poprzednich edycjach. W hicie kolejki ligi męskiej
Pronetdbud gładko pokonał 2:0 Lasowice i pozostaje jedyną drużyną, która nie straciła jeszcze
seta. Pierwsze zwycięstwo odniosła też drużyna
Systemu Bułgarskiego. W tabeli powoli wyłania
się czołówka, która będzie walczyła o awans do
ścisłego finału. 
Zapraszamy na kolejne mecze Ciderplas,
które odbędą się w dniach:
V kolejka – 1 marca
VI kolejka – 15 marca
Finały – 11 kwietnia

Badminton to ciesząca się ogromną popularnością dyscyplina, która przyciąga na halę coraz więcej osób. Tym razem na kortach zmierzą
się deble i miksty. Turniej zostanie rozegrany
na terenie Hali Sportowej MOSiR Radzionków
(ul. Knosały 16) 28 lutego (sobota) – od godz.
10.00 kategoria deble, od godz. 11.30 kategoria
miksty.

>> Olimpiada Przedszkolaków
– 23 marca

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta
i okolic Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
zaprasza do udziału okoliczne przedszkola
w Olimpiadzie Przedszkolaków.
Przedszkole nr 2 „Pod Topolą”– Radzionków
Przedszkole nr 3 „SKRZAT” – Radzionków
Przedszkole nr 4 „Bajka” – Radzionków
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zameczek”- T. Góry/ Radzionków
Przedszkole nr 26 – Opatowice
Przedszkole nr 12 – Bobrowniki Śląskie
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SPORT W KURIERZE

	Wspomnienie – LUCJAN LIS

Żegnamy legendarnego
zawodnika Ruchu Radzionków
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
najbardziej utytułowanego sportowca Ruchu Radzionków. W wieku 64 lat
zmarł w szpitalu, w niemieckiej miejscowości Unna, Lucjan Lis – wychowanek klubu, medalista olimpijski, mistrzostw świata i mistrzostw Polski.
Lucjan Lis urodził się 8 sierpnia 1950 roku
w Bytomiu. Mieszkał w domu na granicy Bytomia z Radzionkowem, przy nieistniejącej już
ulicy Górniczej. Swoją przygodę z kolarstwem
szosowym rozpoczął bardzo szybko, bo już
w wieku 11 lat. Mając 15 lat był już mistrzem
juniorów federacji „Górnik”. Rok później został wicemistrzem Polski w kategorii juniorów,
by zaledwie po dwóch latach od rozpoczęcia
poważnych treningów w Ruchu Radzionków
zostać mistrzem Polski! W następnym roku po
raz drugi zdobywa tytuł mistrza Polski juniorów. Kolejne lata to już sukcesy w zawodach
kategorii seniorów.
Pierwszy sukces w seniorskiej karierze Lucjan
Lis osiągnął w 1970 roku, zajmując 3. miejsce w indywidualnych mistrzostwach Polski.

W tym samym roku trener kadry narodowej
włączył naszego zawodnika do drużyny wyjeżdżającej na mistrzostwa świata w Mendrisio.
Wspólnie z Edwardem Barcikiem, Stanisławem
Szozdą i Janem Smyrakiem zdobywa tam brązowy medal w drużynowej jeździe na czas.
W tej samej konkurencji, dwa lata później, Lucjan Lis, wspólnie z Tadeuszem Mytnikiem,
Stanisławem Szozdą i Ryszardem Szurkowskim
zdobył złoty medal podczas mistrzostw świata
w Barcelonie.
W 1972 roku osiągnął swój wielki sukces, którym szczyci się cała nasza „Żółto-Czarna Ojczyzna” – zawodnik Ruchu Radzionków zdobywa medal olimpijski!
Na igrzyskach olimpijskich w Monachium
w wyścigu drużynowym, razem z Barcikiem,

Szozdą i Szurkowskim zdobywa srebrny medal. W 1972 roku był drugi w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Bułgarii, rok później
był najlepszy w Tour de Pologne oraz zajął
siódme miejsce indywidualnie i pierwsze drużynowo w Wyścigu Pokoju.
Niestety w tym też okresie rozpoczęły się poważne kłopoty zdrowotne legendarnego zawodnika Ruchu Radzionków.
W 1974 roku notuje słabe wyniki, co jest wysoce
niezrozumiałe po licznych dotychczasowych
zwycięstwach. Okazało się, że poważnie zachorował na nerki. Każde przeziębienie, infekcja
bakteryjna osłabiały nerki i powodowały zatrucie organizmu. Mimo badań w Centralnym
Ośrodku Medycyny, nie zrobiono niczego, by
uchronić go przed chorobą. W 1977 roku wyjechał do RFN za namową wybitnych polskich
lekarzy, którzy nie widzieli dla niego ratunku
w kraju. W 1980 roku przeszedł pierwszy przeszczep nerki, zaś 13 lat później drugi.
W 2009 roku mieliśmy zaszczyt gościć naszego Mistrza podczas jubileuszowej gali zorganizowanej z okazji 90-lecia istnienia Ruchu
Radzionków. Zebrani wówczas goście zgotowali mu długotrwałą owację, a Lucjan Lis, odbierając pamiątkowy obraz nie krył wzruszenia.
Umówiliśmy się, że po raz drugi spotkamy się
z okazji stulecia klubu, niestety okrutny los zadecydował inaczej. 
Żegnaj Mistrzu!
Pogrążona w żałobie „Żółto-Czarna Ojczyzna”

Stypendia sportowe

Rok 1972 Olimpiada w Monachium – Lucjan Lis zdobywa srebrny medal w jeździe drużynowej.

Aż 35 sportowców związanych z Radzionkowem otrzymało stypendia sportowe za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym. Na ten cel
przeznaczonych zostało ponad 62 tys. zł, pochodzących ze środków gminy. Stypendia zostały przyznane na okres od lutego do czerwca br. Otrzymali je zawodnicy reprezentujący
wiele dyscyplin sportowych, m.in. piłkę nożną,
siatkówkę, judo, tenis ziemny, piłkę wodną,
akrobatykę sportową, kajakarstwo klasyczne,
a nawet narciarstwo wodne. Stypendia przyznane zostały na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków z dnia 27 czerwca 2013 roku. 
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SPORT W KURIERZE

Noworoczny turniej
szachowy w Radzionkowie

Nowy sezon szachowy zainaugurowano w Radzionkowie 31 stycznia rozegraniem
XII Noworocznego Turnieju Szachowego. W zawodach uczestniczyło 43 zawodników,
którzy rozgrywali partie na dystansie siedmiorundowym z czasem gry 15 minut na każdego zawodnika. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach: A (zawodnicy o kategorii szachowej III i wyższej) i B (zawodnicy o kategorii IV i pozostali). Zwycięzcą zawodów w grupie A został Jakub Lizak, zdobywając 6 pkt., tuż za nim uplasowali się Aleksander Kliber
(5½ pkt.) i Jan Widera (5 pkt.). Z kolei zwycięzcą w grupie B został Roman Pełka (6 ½ pkt.),
przed Marcinem Haładusem (6 pkt.) i Maciejem Pełką (5 pkt.).
Zaproponowany podział na dwie grupy był wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zawodników, zwłaszcza najmłodszych, którzy musieli grać już od pierwszej rundy ze znacznie
silniejszymi rywalami. W grupie A zagrało 25 szachistów, a w grupie B – 18 zawodników.
Faworytem turnieju od początku był siedemnastolatek ze Strzybnicy – Jakub Lizak, który
w zawodach szachowych w Radzionkowie bierze udział od 2006 roku. Jak przystało na
lidera, prowadził od pierwszej rozegranej partii. Jakub potwierdził więc zasadę, że rankingi
nie kłamią.
Bardzo dobrze radzili sobie też zawodnicy z wieloletnim stażem gry, którzy praktycznie
rozdzielili miejsca między sobą. Młodsi szachiści (Zuzanna Kulpa, Michał Pełka, Adam Haładus), którzy startowali w grupie A, tylko w nielicznych pojedynkach stawili rutyniarzom
opór. Klasyfikację prowadzono w grupach open A i B oraz do lat 10, do 14 lat i 18 lat. Cieszy
udział aż 21 zawodników poniżej 18 lat, a w tym pięciu szachistek. W grupie młodzieżowej
do lat 18 (czterech zawodników) zwyciężył Marek Żaczek, uzyskując 4 pkt., przed Weroniką
Szeligą (3 ½ pkt.) i Patrykiem Przykutą (3 pkt.). Bardzo interesującą rywalizację toczyli czternastolatkowie i „beniaminki”, czyli najmłodsi zawodnicy w grupie poniżej 10 lat. W grupie
wspomnianych czternastolatków (7 zawodników) zwyciężył Alan Celczyński (4 ½ pkt.),
drugie miejsce zajęła Zuzanna Kulpa (4 pkt.), a trzecie Kacper Kryś (3 ½ pkt.). W grupie najmłodszych (zagrało w sumie 11 zawodników) wygrał siedmioletni Wojciech Rojek (4 ½ pkt.),
przed Łukaszem Pogodą (4 pkt.) i Aleksandrem Borowikiem (3 ½ pkt.). Bardzo dobrze
w turnieju wypadli goście, którzy przybyli z dość odległych miejscowości m.in. Katowic,
Poręb Rudy Śląskiej oraz przyległych miejscowości: Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich i Chorzowa. Wyniki turnieju znaleźć można na stronie: chessarbiter.com.
Zawody, które odbywały się w ramach programu ferii zimowych zorganizowanych w naszym mieście, prowadzili Rudolf Sobczyk i Wojciech Hajda. Turniej odbył się pod patronem
nowo tworzonego Stowarzyszenia Szachów i Gier „PIONEK Radzionków”, Urzędu Miasta
Radzionków i Centrum Kultury „Karolinka”. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: UM Radzionków, Pełnomocnik Burmistrza ds. Roz. Problemów Alkoholowych, CK „Karolinka”
oraz sponsorzy PEC Sp. z o.o. Bytom i Andrzej Sławik – radny Sejmiku Województwa Śląskiego.
***
Już dziś zapraszamy do udziału w XIV edycji Grand Prix Radzionkowa. Zawody odbędą się
w dniach: 18 kwietnia, 6 czerwca, 19 września i 7 listopada br. w Centrum Kultury „Karolinka”
(początek o godz. 9.30). MOSiR Radzionków organizuje z kolei Turniej Drużynowy Miast.
Skład drużyny: czterech zawodników (w tym dwóch do 18 lat), termin uzgadniany (marzec/
kwiecień). W tym roku odbędzie się też kolejna Szkolna Liga Szachowa. Pierwsze zawody
zaplanowano na 19 marca w Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy, a finał odbędzie się
14 maja w Tarnogórskim Centrum Kultury. 
Zanotował:
Rudolf Sobczyk
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Przygotowania
do rundy wiosennej
Piłkarze Ruchu Radzionków, którzy wiosną
bronić będą pozycji lidera pierwszej grupy śląskiej czwartej ligi i walczyć o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej, pracowicie wykorzystują
przerwę w rozgrywkach.
Zimowy okres przygotowawczy rozpoczął się 14 stycznia treningiem na sztucznym boisku w Tarnowskich Górach. Jednak to, co kibiców najbardziej interesuje w każdej przerwie pomiędzy rundami, są mecze sparingowe
i transfery.
W pierwszej fazie przygotowań do rundy wiosennej
radzionkowianie mierzyli się z ciekawymi i wymagającymi sparingpartnerami, przegrywając po wyrównanych meczach 0:1 z pierwszoligowym GKS-em Tychy
i trzecioligową Skrą Częstochowa, pechowo remisując
4:4 z trzecioligową Małąpanwią Ozimek i pokonując 5:3
czwartoligowy Gwarek Ornontowice oraz 3:2 trzecioligowe Szombierki Bytom.
Dwoma bramkami w tych meczach dobrze do drużyny
wprowadził się nowy napastnik, Robert Wojsyk, pozyskany z MLKS Woźniki, a wcześniej mający na swoim
koncie nawet występy w Ekstraklasie. To najskuteczniejszy strzelec rundy jesiennej czwartej ligi śląskiej.
Po okresie walki z kontuzją w końcu gotów do gry jest
doświadczony Adam Giesa. Obecność w składzie tych
dwóch piłkarzy to wzmocnienie drużyny w porównaniu
z rundą jesienną. Poza tym do żółto-czarnych dołączyli
młodzieżowcy – uważany za jednego z najzdolniejszych młodych zawodników powiatu tarnogórskiego,
pomocnik Marcin Mróz z LKS Żyglin oraz mający za sobą
treningi z pierwszym zespołem pierwszoligowego GKSKatowice, bramkarz Bartosz Kucharski. Trener Wojciech
Osyra pożegnał Damiana Czibę i Marcina Hoinkisa, którzy wobec wzmocnień nie mieliby wiosną szans na regularną grę. W Ruchu nie zagra także bramkarz Dariusz
Strzelczyk.
Przed „Cidrami” jeszcze cztery sparingi, już z drużynami
z niższych lig, aby przećwiczyć prowadzenie gry i akcje
ofensywne. Wznowienie rozgrywek nastąpi 21 marca,
kiedy Ruch czeka wyjazdowy mecz z RKS-em Grodziec.
Sezon zasadniczy ligi zakończy się 13 czerwca, a w przypadku zajęcia pierwszego miejsca, przed Ruchem jeszcze dwa mecze barażowe w drugiej połowie czerwca
ze zwycięzcą drugiej grupy śląskiej czwartej ligi. 
Tomasz Cyptor

Dotacja na rozwój
30 tysięcy złotych w formie dotacji Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „Ruch Radzionków” przekazał Urząd Miasta Radzionków. Środki finansowe są
przeznaczone na rozwój grup młodzieżowych. Dzięki
otrzymanej dotacji Klub kilka razy w tygodniu organizuje stałe zajęcia treningowe dla różnych grup wiekowych – dzieci od 6 do 14 lat. Ponadto dzieci i młodzież
wyjeżdżają na mecze towarzyskie i biorą udział w wielu
turniejach. Zajęcia w okresie zimowym odbywają się
na sali gimnastycznej, w okresie letnim – na boiskach
w Radzionkowie. Treningi skierowane są zarówno dla
chłopców, jak i dziewcząt. 
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Quest SOKÓŁ Radzionków

Piłkarskie potyczki pełne emocji
Nowy Rok napełnił kibiców nadzieją na dużo lepsze osiągnięcia siatkarek reprezentujących barwy drużyny Sokół Radzionków. Na pierwsze rezultaty rozpoczętej już od 2 stycznia
współpracy z trenerem Jarosławem Wachowskim długo nie trzeba było czekać.
Zaledwie po czterech treningach dziewczyny z pełną determinacją
i wiarą w siebie pokonały po wspaniałej walce zawodniczki MCKiS
Jaworzno na ich własnym parkiecie. Mecz był dość wyrównany, do
końca nie było wiadomo, kto odniesie zwycięstwo, jednak po bardzo dobrze rozegranym tie-break’u Sokół Radzionków przywiózł
cenne dwa punkty. Tydzień później 17 stycznia Sokół podejmował
przed własną publicznością drużynę MKS Świdnicę. Tutaj po raz
kolejny czekało na nas ciekawe widowisko, z pełnym zaangażowaniem obu stron, z walką do końca o każdą piłkę. Niestety tym razem
zabrakło trochę siły, a liczne błędy pozwoliły przeciwniczkom po
tie-break’u zdobyć dwa punkty.
24 stycznia zawodniczki Sokół Radzionków pełne optymizmu
wyruszyły na podbój parkietu do Wodzisławia Śląskiego – wiara
w zwycięstwo była o tyle większa, że pierwsze zwycięstwo w II lidze dziewczyny odniosły właśnie pokonując Zorzę Wodzisław,
w pierwszej rundzie na swoim parkiecie. Pierwszy set wróżył im
huczne zwycięstwo, dziewczyny grały bardzo dobrze, dominowały
nad wodzisławiankami i pewnie wygrały do 16. Nic nie wskazywało
na to, żeby cokolwiek miało im odebrać trzy kolejne punkty. Wiadomo jednak, że siatkówka to nieprzewidywalny sport – i tak zdarzyło
się tym razem. W następnych setach zawodniczki z Radzionkowa
grały tak, jakby ktoś rzucił na nie czar. Żadna moc nie była w stanie im pomóc, by odnieść kolejne zwycięstwo. Sokół Radzionków
przegrał 3:1.
31 stycznia Sokół gościł u siebie zawodniczki z Pszczyny. Na hali
zebrało się wielu kibiców, których dodatkowo zapraszał sam Artur

„Kornik” Sowiński, również obecny na meczu. Dwa pierwsze sety
przyniosły ogromne rozczarowanie. Zawodniczki z Pszczyny broniły wszystkie ataki, blokowały i zdobywały punkty bezpośrednio
z zagrywek. Co gorsza wszelkie próby walki ze strony Radzionkowa
kończyły się utratą punktów. Jednak w trzecim secie, kiedy to przy
stanie 21:24 dla Pszczyny, kibice zbierali się już do wyjścia, zawodniczki Sokoła zdobyły pięć kolejnych punktów, zwyciężając seta
i zostając tym samym w grze. Trener wyzwolił w dziewczynach ich
potencjał, co skutkowało kolejnym wygranym setem i doprowadzeniem do tie-break’a, których ostatnio nie brakowało. Zawodniczki z Pszczyny ze spuszczoną głową weszły na parkiet, by w najkrótszym secie powalczyć o dwa punkty. Niestety strach w oczach
dziewczyn z Sokoła oraz popełnianie prostych błędów sprawiło, że
i tym razem triumf odniosły przeciwniczki. Na całe szczęście pomimo porażki i zdobytego jedynie jednego punktu, mecz był warty
obejrzenia. 14 lutego – w Święto Zakochanych Sokół Radzionków
gościł u siebie dziewczyny ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Szczyrku. I tu miłe zaskoczenie – SMS przyjechał w okrojonym
i bardzo odmłodzonym składzie, co pozwoliło podopiecznym Jarosława Wachowskiego w dobrym stylu odnieść pierwsze zwycięstwo bez utraty żadnego seta. Mecz był krótki, ale miło było
popatrzeć, jak kombinacyjna gra przynosiła zwycięskie punkty.
Gratulujemy dziewczynom, czekamy na ostatni mecz w rundzie
zasadniczej, gdzie będą podejmować walkę z obecnym drugim
miejscem – KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwic. Trzymamy kciuki za
nasze zawodniczki i czekamy na dalsze decyzje związku w sprawie
rundy „play-out”. 
(AŚ)

