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remonty 
w szkołach i przedszkolach

– W  Szkole Podstawowej nr 1 kompleksowo 
wyremontowana została łazienka dla dziew-
czyn i nauczycieli – mówi Marcin Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji. – Remont objął ściany i podłogi. 
Wymienione zostały instalacje i  wykonany 

biały montaż – umywalki, itp. Koszt tego za-
dania, sfinansowanego z budżetu gminy, to 
37,5 tysiąca złotych.
Wakacyjne prace objęły również Szkołę 
Podstawową nr 2, gdzie wyremontowano 
chodnik przy bocznym wejściu do szkoły, 

Już po raz szósty zapraszamy mieszkań-
ców radzionkowa do udziału w Pikniku 
służb mundurowych. 12 września do mia-
sta przyjedzie wojskowy sprzęt, Grupy Re-
konstrukcji Historycznej, a także przedsta-
wiciele służb mundurowych. Swoje bazy 
rozlokują na placu przy ul. Kużaja 17-19.

Na wszystkich, którzy tego dnia przybędą 
na wojskowy piknik czekać będzie wiele 
atrakcji. Goście podziwiać będą mogli sta-
cję radarową radzionkowskiej Kompanii 

Radiotechnicznej. Podczas pikniku sprzęt 
i możliwości działania zaprezentują przed-
stawiciele policji, straży miejskiej, straży 
pożarnej, służby celnej, GOPR-u, WOPR-u 
oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Ze 
specjalnym koncertem wystąpi Wojskowa 
Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrz-
nych z Bytomia. Będzie też nie lada gratka 
dla miłośników muzyki lat 80. Największe 
przeboje z tej dekady zaprezentuje zespół 
Angel Song. 

wojsko w radzionkowie!

Jak co roku, w czasie wakacji w szkołach przeprowadzane są remonty. Tego-
roczny rok szkolny uczniowie radzionkowskich szkół podstawowych i przed-
szkoli rozpoczęli w nowym otoczeniu, z nową infrastrukturą.

Wyremontowana sala gimnastyczna w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.

od 1 września zarządzaniem gospo-
darką mieszkaniową w  Radzionko-
wie zajmować będzie się nowa firma, 
wyłoniona w  postępowaniu przetar-
gowym. Będzie to Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej Sp. z  o.o. z  siedzibą 
w  Bytomiu. Przejmie on tym samym 
część zadań radzionkowskiego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej. Zmia-
na zarządcy nie będzie miała jednak 
wpływu na stawki czynszu w mieszka-
niach komunalnych.

Nowy administrator uruchomił dla 
mieszkańców Biuro Obsługi Klienta, 
które zlokalizowane jest w  budynku 
przy ul. Kużaja 17. Biuro jest czynne 
w  pon., wt. i  czw. w  godz. od 7.00 do 
15.00, w śr. od 7.00 do 17.00, a w pt. od 
7.00 do 13.00. Lokatorzy awarie i  inne 
problemy z  mieszkaniami nadal będą 
zgłaszać, tak jak do tej pory, do za-
rządcy. Uruchomione zostały jednak 
nowe nr tel.: czynsze, wodomierze 
– 32 388 87 57; sprawy techniczne – 32 
388 87  63; windykacja – 32 786 10 19 
(ul. Strzelców Bytomskich 127a w Byto-
miu); całodobowe pogotowie awaryj-
ne – 726 144 209.

Płatności czynszu i opłat 
należy dokonywać:

– przelewem na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. 92 1050 1230 1000 

0024 1535 1101
– gotówką w punktach kasowych na 

terenie Radzionkowa:

Punkt kasowy, ul. kużaja 57
godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00

Punkt kasowy, 
ul. męczenników oświęcimia 10

godziny pracy: pon.-pt. 9.00-16.00 

nowy 
zarządca 
mieszkań 
komunalnych
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rozmowa z Bernardem Skibińskim
wiceburmistrzem Radzionkowa

Więcej,
lepiej, efektywniej

Zakład Gospodarki Komunalnej w  Ra-
dzionkowie z  dniem 1 stycznia 2016 roku 
zmieni swój status. Nie będzie już zakła-
dem budżetowym, a spółką prawa handlo-
wego. Czym podyktowane są te zmiany?

Takich decyzji nie podejmuje się z  dnia na 
dzień. Wymagało to wielu analiz i przemyśleń, 
tym bardziej, że zakład budżetowy ma swoje 
zalety. Chociażby łatwość dotowania i  reali-
zowania przez gminę zadań w formie nieob-
ciążonej podatkiem VAT, z czego do tej pory 
korzystaliśmy. Od dłuższego czasu śledzimy 
wszystkie wskaźniki płynności finansowej 
zakładu. Coraz trudniej samymi wpływami 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ście-
ków pokryć koszty stałe zakładu. Podyktowa-
ne jest to w  dużej mierze spadkiem zużycia 
wody. W ciągu ostatnich pięciu lat spadło ono 
o ponad 90 tys. m3 na rok. Do tego kończy się 
w  tym roku pozwolenie wodno-prawne na 
oczyszczalnię ścieków przy ulicy Szybowej, 
bez możliwości jego dalszego przedłużenia. 
Chcieliśmy rozwiązać problem pracujących 
tam ludzi. Dlatego byliśmy zmuszeni szukać 
alternatywy wykraczającej poza ramy działa-
nia zakładu. Oczywiście można było podnieść 
opłaty za wodę i ścieki, zwolnić ludzi – ale to 
byłoby nieodpowiedzialne działanie. Dlate-
go biorąc pod uwagę następstwa i  ciągłość 
prawną, wybraliśmy transformację polegają-
cą na zmianie formy organizacyjno-prawnej 
zakładu, przekształcając go w  jednoosobo-
wą spółkę gminy, która przejmie wszystkie 
dotychczasowe należności i  zobowiązania 
poprzednika. Jest wiele argumentów prze-
mawiających za przekształceniem zakładu 
budżetowego w  jednoosobową spółkę gmi-
ny. Nadanie osobowości prawnej, możliwość 
pozyskiwania kapitału zewnętrznego, reali-
zowania zadań o  charakterze zarobkowym, 
komasacja zysków i  ich inwestowanie – to 
działania, które umożliwią nowemu podmio-
towi gromadzenie środków na rozwój oraz 
odtwarzanie majątku. Jednocześnie dzięki tej 

zmianie odciążymy budżet gminy. Tak więc 
kontynuować będziemy działania w  zakresie 
gospodarki komunalnej, o dużo szerszym za-
kresie jak dotychczas, jednak prowadzić je bę-
dziemy w  oparciu o  zasady gospodarki wol-
norynkowej przez spółkę prawa handlowego.

Jakie zadania pełnić będzie nowa spółka?

Katalog usług świadczonych przez zakład 
budżetowy a  spółkę prawa handlowego to 
zupełnie inny potencjał. Już sama możliwość 
rozszerzenia działalności poza sferę użytecz-
ności publicznej i  działanie poza terenem 
gminy (czego nie wolno robić zakładowi bu-
dżetowemu), stwarza spółce większe pole 
działania. Ale wracając do meritum. Z dotych-
czasowej działalności zakładu spółka przejmie 
tylko dostarczanie wody i  odprowadzanie 
ścieków. Działalność związaną z  zarządza-
niem gospodarką mieszkaniową od 1 września 
tego roku przejmie firma wyłoniona w drodze 
postępowania przetargowego – konkretnie 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z  o.o. 
z siedzibą w Bytomiu. Jeżeli chodzi o nowe za-
dania to mówimy o utrzymaniu czystości i po-
rządku. Będzie to letnie i zimowe utrzymanie 
dróg i placów, docelowo remonty dróg, a tak-
że ogólnie pojęte dbanie o  zieleń miejską. 
Rozważamy też zmiany dotyczące transpor-
tu publicznego, ale to temat przyszłości. Nie 
ukrywamy również, że chcielibyśmy własnej 
spółce powierzyć całą gospodarkę odpadami. 
To jednak wymaga przygotowania, a przede 
wszystkim zmiany prawa w  tej materii. Po-
nadto spółka będzie mogła wykonywać wiele 
zadań gospodarczych, czysto komercyjnych, 
począwszy od usług, a skończywszy na robo-
tach budowlanych.

Jakie efekty ma przynieść przeprowadzo-
na reorganizacja?

Rezultaty pierwszego etapu reorganizacji 
już widzimy. Jak wspomniałem wcześniej, je-

steśmy po wyłonieniu firmy, która zajmie się 
zarządzaniem naszymi zasobami mieszkanio-
wymi. Z analizy oferty wynika, że na remonty 
naszych zasobów będziemy mogli wydać pra-
wie trzykrotnie więcej środków niż do tej pory. 
Co prawda te efekty będą widoczne w  dłuż-
szej perspektywie czasowej, niemniej pozwolą 
na zahamowanie dalszej dekapitalizacji tego 
majątku. W  przypadku etapu związanego 
z powstaniem spółki, to chodzi nam o popra-
wę jakości i  standardów usług komunalnych 
o znacznie szerszym katalogu niż dotychczas. 
Być może brzmi to jak frazes, ale takie są nasze 
oczekiwania i na pewno nie odbiegają one od 
oczekiwań naszych mieszkańców. Na ile się 
one sprawdzą pokaże życie. Reasumując – za 
te same pieniądze – więcej, lepiej, efektywniej.

Jednym z ważniejszych zadań inwestycyj-
nych gminy realizowanych w tym roku jest 
wymiana oświetlenia na energooszczęd-
ne. Na jakim etapie znajdują się prace?

Przedłużył się etap projektowania i  uzyskania 
stosownych pozwoleń umożliwiających roz-
poczęcie prac. Jesteśmy cały czas w kontakcie 
z firmą odpowiedzialną za realizację przedsię-
wzięcia, które prowadzimy w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. Mam nadzieję, że 
we wrześniu zobaczymy pierwsze efekty prac 
w terenie.

Jakie inne inwestycje gmina zrealizuje jesz-
cze w tym roku?

Obecnie trwają prace na ulicy Reymonta. To za-
danie, które realizujemy w ramach tzw. „schety-
nówek”. Przed nami budowa części wodociągu 
przy ulicy Lotników i kanalizacji w górnej części 
ulicy Lawendowej. Analizujemy także potrzebę 
wymiany części starej instalacji wodociągowej 
przy ulicy Jaśminowej. W końcu lipca były tam 
aż trzy wycieki. Dalsze łatanie dziur i zakładanie 
opasek chyba nie ma już sensu.
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W  ostatnim czasie mieszkańcy mogli wy-
razić – poprzez specjalne ankiety – opinię 
na temat rewitalizacji rynku i  tzw. Kolonii 
Hugona.

Zgadza się. W  dniach 23 i  24 czerwca odbyły 
się dwa spotkania burmistrza z  mieszkańcami 
miasta, których przewodnim tematem była 
rewitalizacja dwóch obszarów naszego mia-
sta, na które chcemy pozyskać środki unijne. 
Przedstawiliśmy mieszkańcom nasze koncep-
cje dotyczące zagospodarowania tych tere-
nów. Rozdaliśmy też ankiety, w  których mogli 

wyrazić własne propozycje działań, zarówno 
techniczno-infrastrukturalnych, jak i  socjalno-
społecznych. Te ankiety można było składać 
bezpośrednio w  urzędzie lub drogą elektro-
niczną, do 15 lipca. Pozyskane w  ten sposób 
opinie mają być elementem programu rewita-
lizacji, bez którego nie możemy aplikować po 
środki zewnętrzne. Na podstawie zebranego 
materiału, niestety skromnego – zaledwie 17 an-
kiet, trudno wyciągnąć daleko idące wnioski, 
niemniej dotychczasowe uwagi mieszkańców 
pokrywają się z naszymi propozycjami. Czekają 
nas jeszcze kolejne konsultacje, między innymi 

z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządo-
wymi, z  nieformalnymi grupami i  wszystkimi 
innymi interesariuszami, jak to określił w w pro-
jekcie ustawy o  rewitalizacji ustawodawca. 
Mówię o  „projekcie”, ponieważ do dzisiaj nie 
został zakończony proces legislacyjny ustawy 
o rewitalizacji. Tak na marginesie rządowy pro-
jekt ustawy o rewitalizacji, po trzech czytaniach 
w sejmie i poprawkach senatu, to zupełnie inny 
dokument. Zapytam – jak więc stworzyć dobry 
„program rewitalizacji”, który musi być zaakcep-
towany przez Instytucję Zarządzającą przydzie-
lającą środki. Takie są dzisiaj realia. 

ułatwiający poruszanie się osobom niepeł-
nosprawnym, schody od frontu oraz zada-
szenie z tyłu budynku.
– Zgodnie z kosztorysem ofertowym inwesty-
cja została oszacowana na kwotę około 30 ty-
sięcy złotych. Zostanie sfinansowana z budże-
tu szkoły – mówi Grzegorz Kłaczek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Radzionkowie. 
Odświeżone zostały również niektóre po-
mieszczenia. W  klasach wycyklinowano 
podłogi, odmalowano ściany. Na uczniów 
czekają też nowe meble.
Z  kolei uczniowie Gimnazjum im. Ojca Lu-
dwika Wrodarczyka w  Radzionkowie od 
września będą korzystać z  nowej sali gim-
nastycznej.
– Odmalowaliśmy ściany i  odnowiliśmy par-
kiet – mówi Marek Napieraj, dyrektor Gim-
nazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 

Podczas pikniku będzie można skosztować 
również tradycyjnej, wojskowej grochówki.
W  tym roku dodatkową atrakcją pikniku 
będzie możliwość sprawdzenia się w  hi-
storycznych grach planszowych, przygo-
towanych przez Instytut Pamięci Narodo-
wej. W specjalnym namiocie na wszystkich 
chętnych czekać będą stoiska z grami edu-
kacyjnymi. Znajdzie się wśród nich również 
najnowsza planszówka IPN – „7. W obronie 
Lwowa”, w  której zadaniem graczy jest 
powstrzymanie natarcia bolszewików na 
Lwów. Jej promocja odbędzie się o godz. 
16.00.
Akcja rozgrywa się podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej w  1920 roku. Zadaniem 
7. eskadry Myśliwskiej jest powstrzyma-
nie 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego, 
nacierającej w  kierunku Lwowa. Polscy 
i  amerykańscy lotnicy starają się zatrzy-
mać natarcie bolszewików na linii Bugu. Po 
raz pierwszy w  historii samoloty walczyły 
z  uzbrojoną w  karabiny kawalerią. 95 lat 
temu ten manewr zakończył się sukcesem. 
Przed graczami więc nie lada wyzwanie. 
Gra przeznaczona jest dla dwóch osób. Po-
siada dwa warianty: prosty – dla dzieci od 
8. roku życia i  zaawansowany. „Siódemka” 
jest częścią lotniczej trylogii – pozostałe 
dwie części „111” i  „303”, wydane zostały 
w latach 2013 i 2010. Dodatkową atrakcją mi-
litarnego spotkania będzie symultana sza-
chowa o godz. 14.30, organizowana przez 
Stowarzyszenie Szachowe i Gier Umysło-
wych „Pionek” Radzionków.

Organizatorami imprezy są: UM Radzion-
ków oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radio-
techników „Radar” z  Radzionkowa. Szcze-
gółowy program dostępny jest na stronie 
internetowej: www.radzionkow.pl oraz na 
plakatach. 

remonty 
w szkołach i przedszkolach

Wojsko 
w Radzionkowie!

w  Radzionkowie. – Jesteśmy zadowoleni, że 
udało nam się wyremontować salę gimna-
styczną. Uczniowie z pewnością chętnie będą 
z niej korzystać.
Koszt inwestycji, sfinansowanej z  budżetu 
szkoły, to 34 841 zł.
Remonty, finansowane z  budżetu gminy, 
objęły również przedszkola. W Przedszkolu 
nr 2 wymienione zostały okna na korytarzu. 
Koszt wymiany 15 kompletów okien wyniósł 
14 100 zł. 
Z kolei w Przedszkolu nr 4 pod koniec sierp-
nia zakończono przebudowę zaplecza ku-
chenno-sanitarnego.
– Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie 
z  zaleceniami sanepidu, według których wy-
dawanie posiłków i  odbiór naczyń brudnych 
nie może odbywać się tą samą drogą – mówi 
Marcin Szczygieł. – Koszt przebudowy wy-
niósł 62 400 złotych. 

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przypominamy rodzicom i uczniom, że 
istnieje możliwość ubiegania się o socjalne stypendium szkolne. Wniosek może złożyć ro-
dzic lub pełnoletni uczeń w  radzionkowskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dokumenty 
przyjmowane są od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 paździer-
nika. Aby otrzymać stypendium, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty 456 zł (obowiązuje do 30 września 2015 r.) lub 514 zł (obowiązuje od 
1 października 2015 roku).  Za dochód uznaje się sumę miesięcznych przychodów netto 
z  sierpnia lub w  przypadku utraty dochodu z  miesiąca, w  którym wniosek został złożo-
ny. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.bip.radzionkow.pl (zakładka 
OPS-druki do pobrania) lub w siedzibie OPS Radzionków przy ul. Kużaja 19 (Dział Świad-
czeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych). 

Szkolne stypendia

burmistrz radzionkowa gabriel tobor i prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski 
w czerwcu br. podpisali porozumienie o współpracy realizowanej przez Centrum Doku-
mentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku i Muzeum Powstań Śląskich. 
Dzięki temu możliwa będzie ściślejsza współpraca pomiędzy obiema placówkami zaj-
mującymi się przekazywaniem kolejnym pokoleniom wiedzy na temat historii naszego 
regionu.  

Muzealne porozumienie
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senioralia   i festiwal Parafialnych orkiestr dętych

oddając symbolicznie klucz do bram miasta Jerzemu hajdzie, 
przewodniczącemu radzionkowskiego oddziału Polskiego 
związku emerytów, rencistów i  inwalidów, burmistrz Gabriel 
Tobor przekazał na tydzień władzę w  Radzionkowie miejscowym 
seniorom. W ten sposób 23 sierpnia w Parku na Księżej Górze zain-
augurowano Senioralia 2015.
Festyn Rzemieślniczy rozpoczął się uroczystą Mszą Św. Po oficjal-
nym otwarciu na licznie zgromadzonych mieszkańców miasta tego 
dnia czekało wiele atrakcji, m.in. występy grupy biesiadnej Piotra 
Szefera i  Przyjaciół, zespołu Akcentis i  kapeli Arkadia Band, która 
rozkręcała taneczną zabawę. Tego dnia można było również odwie-
dzić stoiska z lokalnymi produktami przygotowane przez rzemieśl-
ników zrzeszonych w  cechu rzemiosł różnych i  Przedsiębior-
czości w bytomiu.
Wiele atrakcji czekało na seniorów także w  kolejnych dniach. 
24  sierpnia w  siedzibie Polskiego Związku emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów zorganizowano warsztaty decoupage’u, czyli techniki 
zdobniczej, polegającej na przyklejaniu na odpowiednio przygoto-
waną powierzchnię wzoru wyciętego z serwetek lub papieru. Dzień 
później – 25 sierpnia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym na Księżej 
Górze odbyła się prelekcja pt. „Z życia pszczół”. Z kolei na spotkaniu 
z dr Katarzyną Klaklą, które odbyło się 27 sierpnia w Centrum Kul-
tury „Karolinka”, można było posłuchać wykładu zatytułowanego 
„Najczęstsze schorzenia seniorów – profilaktyka”. Następnie goście 
mieli okazję obejrzeć nagrodzony w Gdyni film „Bogowie”. Na za-
kończenie w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku odbyła się prelekcja o Gerardzie Wodarzu, olim-
pijczyku i  żołnierzu Wojska Polskiego. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także wycieczki do Czernej i Tenczynka. 

miastem rządzili seniorzy

21 czerwca w  farskim ogrodzie przy parafii św. wojciecha 
w  radzionkowie odbył się i  festiwal Parafialnych orkiestr 
dętych. Dla licznie przybyłych gości wystąpiły orkiestry działa-
jące przy parafiach w Radzionkowie, Żyglinie, Bobrownikach Ślą-
skich, Rojcy, Osadzie Jana i Strzybnicy.
Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali ks. proboszcz Damian Woj-
tyczka i burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Jako pierwsi zapre-
zentowali się gospodarze i organizatorzy imprezy – Parafialna Or-
kiestra Dęta z Radzionkowa pod dyrekcją Leszka Pnioka, a następnie 
zagrały kolejne parafialne orkiestry. Muzyczne prezentacje zamknę-
ła Parafialna Orkiestra Dęta ze Strzybnicy pod dyrekcją Józefa Pasia. 
Nie obyło się bez aplauzów, owacji na stojąco dla każdej orkiestry 
i  bisów. Z  muzycznym „przerywnikiem” wystąpił zespół Akcentis, 
prezentując utwory opracowane na fletnię pana i saksofony. Na pu-
bliczność czekała także prawdziwa uczta dla podniebienia, o którą 
zadbali radzionkowscy piekarze, cukiernicy, restauratorzy oraz żony 
instrumentalistów Parafialnej Orkiestry Dętej z Radzionkowa, które 
również przygotowały na tę okoliczność swoje wypieki i poświęci-
ły czas na obsługę stoisk gastronomicznych. Zanim nastąpił wielki 
finał, ks. proboszcz Damian Wojtyczka, z  pomocą najmłodszego 
instrumentalisty Parafialnej Orkiestry Dętej z Radzionkowa – Mate-
usza Wylężka, wręczył wszystkim dyrygentom orkiestr pamiątkowe 
statuetki i dyplomy. Po słowach podziękowań wszystkie zespoły or-
kiestrowe wykonały wspólnie utwór „Oj nie czekaj”, a jedną wielką 
orkiestrę i śpiewającą publiczność wyśmienicie poprowadził Grze-
gorz Waloszczyk. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
festiwalu, a także sponsorom imprezy serdecznie dziękujemy. Już 
dziś serdecznie zapraszamy na II Festiwal Parafialnych Orkiestr Dę-
tych – Radzionków 2016. 

Hucznie zagrali

firma o&s computer soft została tegorocznym laureatem na-
grody spiżowy Jorg, przyznawanej przedsiębiorstwom w znaczący 
sposób przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego, jak i promocji 
Radzionkowa. Prestiżową statuetkę wręczył zwycięzcom Gabriel Tobor, 
burmistrz Radzionkowa, podczas uroczystej XV Gali Izby Przemysłowo-
Handlowej, która 29 sierpnia odbyła się w plenerowych ogrodach Pałacu 
w Brynku. Tegoroczna, jubileuszowa gala odbyła się pod honorowym 
patronatem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskie-
go. Konkurs ten nie był jedynym wyróżnieniem dla radzionkowskich 
firm. Tegoroczna nagroda Kruszec Biznesu została przyznana firmom 
Quest Investment Sp. z o.o., Mazur Sp.J. oraz Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej w Radzionkowie. 

Nagrody dla naszych firm

Przypominamy, że w naszym mieście istnieje kil-
ka oznakowanych ścieżek rowerowych, widocz-
nych na tle chodnika, dzięki innemu kolorowi 
nawierzchni. Apelujemy, aby rowerzyści i piesi 
korzystali z wyznaczonych pasów na chodni-
kach, co znacząco wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa wszystkich mieszkańców.  

Korzystajmy
 ze swojej ścieżki!
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Praktycznie każdego dnia w mieście dzia-
ło się coś ciekawego, zarówno dla najmłod-
szych, jak i dorosłych mieszkańców. Ogrom-
ną rolę odegrało oczywiście Centrum Kultury 
„Karolinka”, Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Już 1 lipca „Karolinka” zaprosiła dzieci na wy-
cieczkę do Parku Bajek i Stworzeń Wodnych 

w Zatorze. Ładna pogoda i moc wrażeń za-
pewniły dzieciom niezapomnianą przygodę. 
15 lipca z  kolei Centrum Kultury zorganizo-
wało wycieczkę do zabrzańskiej Kopalni Gu-
ido, podczas której uczestnicy nie tylko mieli 
okazję przespacerować się podziemnymi 
tunelami, ale także poznać wiele ciekawo-
stek z historii górnictwa. Ostatni dzień lipca 

Udane wakacje w mieście
Od kilku dni dzieci na szkolnych korytarzach dzielą się niezapomnianymi 
wspomnieniami ze swoich wyjazdów, a także wrażeniami, które dostarczyły 
im rozmaite wydarzenia na terenie naszego miasta.

i początek sierpnia należał z kolei do tance-
rzy. Zespół Total Monkey Squad prowadził 
warsztaty Jump Style, które również cieszy-
ły się sporą popularnością. 12 sierpnia miała 
miejsce jeszcze jedna wycieczka, tym razem 
do Świętochłowic, gdzie dzieci podążyły 
śladami powstańców śląskich w tamtejszym 
muzeum. Zakończenie wakacji z  „Karolinką” 
odbyło się 29 sierpnia, w trakcie plenerowej 
imprezy „Witaj lato za rok!”. Bardzo wiele 
działo się także na arenach radzionkowskie-
go MOSiRu. W lipcu na Księżej Górze odby-
ły się pokazy sztuk walki – karate i judo. Pod 
koniec miesiąca miał miejsce turniej piłki 
plażowej mikstów, w  którym uczestniczy-
ła czołówka amatorskich drużyn z  naszego 
województwa, siatkarze spoza Śląska. Przez 
całe wakacje czynny był basen na Księżej Gó-
rze, który w ciągu wakacji odwiedziło ponad 
40 tys. osób! Tam również czekało mnóstwo 
atrakcji, między innymi zajęcia fitness, zumby 
czy aqua zumby. Biblioteka zorganizowała 
zajęcia pt. „Wakacyjny Dino-Club, czyli dino-
zaury w  3D”, w  ramach których dzieci two-
rzyły między innymi trójwymiarowe modele 
dinozaurów, grały w gry planszowe. Na placu 
zabaw przy radzionkowskim gimnazjum zor-
ganizowano kilka lekcji głośnego czytania, 
a  filia biblioteczna przy ulicy Kużaja prowa-
dziła akcję „PAW, czyli Papierowa Akademia 
Wyobraźni”, podczas której dzieci wykony-
wały papierowe modele różnych dzikich, 
często bardzo egzotycznych zwierząt. 

W drugiej połowie 
września zostanie 

zmieniona organizacja 
ruchu na parkingu przy 
targowisku miejskim. 

Zgodnie z nią na 
parkingu odbywać 

się będzie ruch 
jednokierunkowy. 

Prosimy więc 
o zachowanie 

szczególnej ostrożności.

K O M U N I K A T

drzewa, jako ważne elementy środowi-
ska przyrodniczego, podlegają szczegól-
nej ochronie prawnej. Powszechnie wiado-
mo, że właściciel nieruchomości nie może 
samowolnie usuwać z niej drzew, natomiast 
aby tego dokonać winien on uzyskać sto-
sowne zezwolenie. Decyzję zezwalającą 
na wycinkę drzew wydaje najcześciej bur-
mistrz miasta, a zatem w celu uzyskania ze-
zwolenia należy złożyć odpowiedni wnio-
sek w  urzędzie miasta. Chociaż wydawać 
by się mogło, że sprawa usunięcia jednego 
czy kilku drzew z własnej posesji jest prosta, 
to niestety przepisy w tym zakresie są do-
syć skomplikowane i rygorystyczne, a sama 
procedura wydania decyzji jest czasochłon-
na. Ponadto z  końcem sierpnia bieżącego 
roku (dokładnie 28.08.2015r.) weszła w  ży-
cie nowelizacja przepisów w  tym zakresie. 
Obecnie nieco łatwiej uzyskać zezwolenie, 
aczkowiek nadal trzeba składać odpowied-
ni wniosek z  załącznikami, przeprowadzić 

oględziny drzew oraz uzyskać decyzję or-
ganu ochrony przyrody.
Konieczność uzyskiwania zezwolenia na 
usunięcie drzew jest zasadą ogólną, od któ-
rej jednak istnieją wyjątki – i  tak m.in. bez 
zezwolenia obecnie można usuwać drzewa 
owocowe oraz drzewa ozdobne, których 
obwód pnia (mierzony 5 cm powyżej grun-
tu) wynosi nie więcej niż 25 cm, a  w przy-
padku niektórych szybko rosnących drzew 
jak topola czy wierzba, nie więcej niż 35 cm. 
Odstąpiono więc od zasady, według której 
zezwolenia na wycinkę nie wymagały drze-
wa w wieku do lat 10, co budziło liczne wąt-
pliwości i  kontrowersje. Dotychczas trzeba 
też było uzyskiwać zezwolenie na usunięcie 
krzewów z  prywatnych posesji, natomiast 
zgodnie z  nowelizacją obecnie nie ma już 
takiego obowiązku, co niewątpliwie sta-
nowi znaczne ułatwienie dla właścicieli 
ogrodów przydomowych i  działkowych. 

Zmiany w przepisach 
dotyczących usuwania drzew

str. 7



6 KURIeR RADZIONKOWSKI  >>  SIeRPIeŃ-WRZeSIeŃ 2015

Poradnia wielospecjalistyczna medici, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pa-
cjentów Radzionkowa i  okolic pragnie roz-
szerzyć zakres usług medycznych w poradni 
dermatologicznej o testy płatkowe stosowa-
ne w diagnostyce alergii.

– Alergia to problem interdyscyplinarny, doty-
czący wielu dziedzin medycyny. Najczęściej pa-
cjenci zgłaszają się ze swoimi dolegliwościami 
do okulisty lub dermatologa. Będąc również 
specjalistą chorób oczu, spotykam się na co 
dzień z  problemem alergii u  swoich pacjen-
tów. Nieżyt uczuleniowy dotyczy wtedy głów-
nie spojówek, powiek, rogówek. Czynnikiem 
alergizującym mogą być białka pochodzenia 
bakteryjnego, związki chemiczne, kontakt ze 
zwierzętami lub roślinami.
Objawy kliniczne mogą występować o różnym 
nasileniu, powodując obrzęk spojówki gałki 
ocznej, obrzęk i  zaczerwienie powiek, prze-
krwienie spojówek o  różnym nasileniu. Chory 

na podwodną przygodę zabrał mieszkań-
ców Radzionkowa Adam Fuks – płetwonu-
rek straży pożarnej oraz wojska polskiego,  
członek Stowarzyszenia Tradycji LWP w Tar-
nowskich Górach, ale przede wszystkim 
pasjonat podwodnych wypraw. Zaprezen-
tował widzom sprzęt niezbędny do głębo-
kiego nurkowania, z którego sam korzysta. 
Wielokrotnie podkreślał, że najważniejsze 
jest bezpieczeństwo, dlatego każdy czło-
wiek schodzący pod wodę powinien być 
zaopatrzony w  kamizelkę w  jaskrawych 
barwach, tzw. jacket, dzięki której będzie 

skarży się na uporczywe swędzenie, pieczenie, 
światłowstręt. Z  worka spojówkowego wy-
dobywa się wydzielina wodnista lub wodni-
sto-śluzowa. Zmiany mogą dotyczyć nie tylko 
oczu, ale ich okolic i całej twarzy – mówi dr n. 
med. Joanna Cichoń, kierownik Poradni Wie-
lospecjalistycznej MeDICI.
– W swojej osiemnastoletniej praktyce derma-
tologicznej zauważyłam stały wzrost liczby 
pacjentów cierpiących na schorzenia skóry 
o  podłożu alergicznym z  przewagą zmian 
o  charakterze przewlekłym. Przyczyną jest 
nieuchronny postęp cywilizacji, narastająca 
liczba związków chemicznych w kosmetykach, 
lekach, przedmiotach codziennego użytku. 
Jednym ze schorzeń szczególnie uciążliwych 
w  życiu codziennym i  zawodowym jest wy-
prysk kontaktowy czyli tzw. egzema. Najsku-
teczniejszym leczeniem jest profilaktyka czyli 
unikanie lub ograniczanie kontaktu z substan-
cją uczulającą. W celu wykrycia tych substan-
cji w  wyprysku kontaktowym tzw. alergenów 

kontaktowych stosuje się testy płatkowe, które 
polegają na aplikowaniu na skórę pacjenta 
specjalnie spreparowanych w  laboratorium 
z  odpowiednio dobranym stężeniem poten-
cjalnych alergenów kontaktowych – mówi 
dr Katarzyna Ryka, specjalista chorób skóry.

W  najbliższych tygodniach Poradnia MeDI-
CI będzie organizowała dla pacjentów dni 
otwarte w  poradni okulistycznej i  derma-
tologicznej. W  tym czasie specjaliści z  tych 
dziedzin będą konsultować pacjentów z pro-
blemami alergicznymi. O terminach organi-
zowanych konsultacji będziemy informować 
w  rejestracji Poradni MeDICI pod nr telefo-
nu 32/289 07 35, 609 318 801 lub osobiście 
w  siedzibie Poradni w  Radzionkowie przy 
ul. Sienkiewicza 43. Serdecznie zapraszamy 
i  zachęcamy do skorzystania z  bezpłatnych 
konsultacji.
Płatkowe testy są już dostępne w MeDICI. 

Joanna Cichoń

Dzień Morza... pod wodą

Alergia chorobą XXI wieku

dobrze widoczny. Do kamizelki przyczepio-
ny jest gwizdek, dzięki któremu płetwonu-
rek może zostać usłyszany z dużej odległo-
ści. Ważne są też komputer nurkowy oraz 
tabela dekompresyjna, która w razie awarii 
sprzętu elektronicznego może uratować ży-
cie. Adam Fuks radził także, aby pod wodę 
zabrać przynajmniej dwa źródła światła 
oraz ostry nóż, który może się przydać w ra-
zie zaplątania w  porzucone sieci rybackie 
lub żyłki wędkarskie, które na dużej głębo-
kości są niewidoczne, a  dla płetwonurka 
śmiertelnie groźne. To nie jedyne niebez-

Zatopione wraki statków, przerdzewiałe i  zniszczone konstrukcje stalowe, 
śmiertelnie niebezpieczne ryby – to wszystko mogli zobaczyć uczestnicy Dnia 
Morza, który odbył się 15 lipca w radzionkowskim Centrum Kultury „Karolinka”.

pieczeństwa, które czekają na miłośników 
podwodnych wycieczek. Również w Morzu 
Bałtyckim możemy odnaleźć wiele różnych 
konstrukcji stalowych, a  także, wbrew po-
zorom, bardzo niebezpieczne ryby, na czele 
z ogromnymi sumami, które są w stanie, jak 
przekonywał Adam Fuks, połknąć dziecko 
w całości.

Poza prezentacją sprzętu, publiczność zgro-
madzona w  „Karolince” mogła podziwiać 
zdjęcia z  podwodnych wypraw Pana Ada-
ma, które przedstawiały zatopione wraki 
z mórz całego świata, ale także mniejszych 
zbiorników.
Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła 
Matka Chrzestna statku M/S Radzionków, 
Pani emilia Bacia, która zgodnie z tradycją, 
rozbiła butelkę szampana o  burtę okrętu 
w  1972 roku. Wśród gości znalazł się także 
kapitan Jan Wieczorek, który we wczesnych 
etapach swojej marynarskiej kariery był 
członkiem załogi radzionkowskiego okrętu.
Tegoroczny Dzień Morza to nie tylko pod-
wodna wycieczka i  wspomnienie M/S Ra-
dzionków, ale także zapowiedzi. W  okoli-
cach października w centrum miasta stanąć 
ma kotwica pochodząca z M/S Radzionków, 
a do końca roku wydana ma zostać książka 
autorstwa Marka Wrodarczyka, wiodąca 
o  radzionkowskim statku i  zawierająca nie 
tylko jego historię, ale również wspomnie-
nia osób z nim związanych – Matki Chrzest-
nej oraz członków załogi. 

(Wój) 

Od lewej stoją: Natalia Kawka-Bień z Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej, prowadzący spotkanie Adam Fuks, kapitan Jan 
Wieczorek, Matka Chrzestna M/S Radzionków Emilia Bacia i Beata Ceremuga z Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej.
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  śląski ogród botaniczny

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunię-
cie drzew właściciel lub posiadacz nieru-
chomości może złożyć na formularzu do-
stępnym w urzędzie miasta oraz na stronie 
internetowej urzędu – ustawa ściśle określa 
zakres podawanych informacji, a jest on do-
syć szeroki, więc złożenie krótkiego pisma 
o  chęci usunięcia drzew będzie się wiązać 
z  koniecznością jego uzupełnienia. Jeże-
li wniosek jest kompletny organ ochrony 
przyrody wszczyna postępowanie w  spra-
wie wydania decyzji zezwalającej na wy-
cinkę, o czym zawiadamia wszystkie strony 
– najczęściej pozostałych współwłaścicieli 
nieruchomości. Następnie przeprowadza-
ne są oględziny zadrzewienia, których ce-
lem jest weryfikacja danych zawartych we 
wniosku, np. gatunków i  rozmiarów drzew 
czy zasadności ich usunięcia, a także spraw-
dzenie, czy drzewa nie stanowią siedliska 
gatunków podlegających ochronie praw-
nej. Zazwyczaj po oględzinach organ wy-
daje decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. 
W decyzji tej może jednak wskazać termin 
usunięcia drzew poza okresem lęgowym 
ptaków bądź nałożyć obowiązek wykona-
nia rekompensaty przyrodniczej za usunię-

śląski ogród botaniczny w  radzionkowie to nie tylko drzewa, 
krzewy i kwiaty, ale także, otwarta w maju, Regionalna Stacja edukacji 
ekologicznej. Od pierwszych dni działalności, stacja cieszy się dużym 
zainteresowaniem grup szkolnych oraz przedszkolnych, które licznie 
przybywają na prowadzone tutaj warsztaty. W wakacje stacja nie odpo-
czywała i przyjmowała wycieczki półkolonistów. Odwiedziły nas grupy 
z Radzionkowa oraz z najbliższej okolicy – z Bytomia,  Piekar Śląskich 
oraz Tarnowskich Gór. Ale nie tylko, bo również z Chorzowa, Katowic, 
Siemianowic Śląskich, a nawet z Żor i Kuźni Raciborskiej.
Wiosną Ogród Botaniczny skorzystał m.in. z  dofinansowania Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, prowadząc cykl zajęć „Przyrodnicze spotkania” oraz realizo-
wał warsztaty dofinansowane przez gminę. Ogród został także jednym 
z laureatów II edycji konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom”, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie dodatko-
wych warsztatów o tematyce pszczelej. Wygrany projekt nosi nazwę 
„Ogród dla zapylaczy, zapylacze dla Ogrodu” i aktualnie jest realizowa-
ny. W jego ramach na terenie ogrodu stanęły trzy ule, powstała rabata 
roślin miododajnych, a oferta edukacyjna wzbogaciła się o nowe atrak-
cyjne elementy.
Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zajrzeć do wnętrza budynku Regional-
nej Stacji edukacji ekologicznej, informujemy, że znajdują się tu dobrze 
wyposażone pracownia mikroskopowa oraz laboratorium. Obserwacje 
mikroskopowe prowadzą nawet sześciolatki, które korzystają z mikro-
skopów stereoskopowych, czyli z binokularów. Starsi natomiast bardzo 
chętnie uczestniczą w  warsztatach z  wykorzystaniem wysokiej klasy 
mikroskopów optycznych, podczas których można wykonywać także 
cyfrowe zdjęcia oglądanych obiektów. W laboratorium prowadzone są 
także zajęcia o wodzie, skrobii, kwasach, zasadach, barwnikach roślin-

nych. Warsztaty prowadzone są również poza stacją, na terenie Śląskie-
go Ogrodu Botanicznego. Na 16 hektarach ogrodu znajdują się siedli-
ska leśne, łąkowe, murowe i wodne oraz kolekcje roślinne (sadownicza, 
roślin ozdobnych, dendrologiczna), a  także wspomniana już pasieka. 
Ogród jest więc idealnym terenem dla prowadzenia warsztatów o róż-
norodnej tematyce. A jeśli dodać do tego przylegające do ogrodu, park, 
pola uprawne i kamieniołom, to okazuje się, że nie ma tematu, który 
nie byłby możliwy do zrealizowania. Czy to o ptakach, czy o drzewach, 
czy o  owadach, czy poszukując śladów pradawnego morza... Poza 
warsztatami typowo przyrodniczymi, zahaczając o chemię, w ofercie 
znajdują się również „Surwiwal” oraz „Wyprawa z dinozaurem” dla naj-
młodszych. Jako że zainteresowanie edukacją jest duże, a możliwości 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego ograniczone, w prowadzenie edukacji 
zostało włączone Towarzystwo Miłośników Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego. Pełna oferta warsztatów znajduje się na stronie www.obra-
dzionkow.robia.pl w zakładce edukacja. 

te drzewa w  postacji konieczości nasadze-
nia nowych drzew o odpowiedniej wartości 
przyrodniczej.
Generalną zasadą jest, że za usunięcie 
drzew ponosi się opłaty, jednakże istnieje 
szereg zwolnień z  tych opłat – w  prakty-
ce do uiszczenia opłaty dochodzi bardzo 
rzadko. Z  opłat zwolnione są m.in. osoby 
fizyczne, gdy wycinka drzew nie ma związ-
ku z  działanością gospodarczą, a  także 
podmioty które usuwają drzewa ze wzglę-
du na powodowane przez nie zagrożenie 
dla bezpieczeństwa osób i  mienia. Uwaga 
– zwolnienie od opłat nie oznacza, że drze-
wa można wycinać bez zezwolenia, wręcz 
przeciwnie, to w  decyzji zezwalającej na 
usunięcie drzew organ orzeka o zwolnieniu 
z opłaty.
Pozostaje jeszcze kwestia usuwania drzew 
bez wymaganego zezwolenia – niestety łą-
czy się to z dotkliwymi karami finansowymi 
dla właściciela lub posiadacza nieruchomo-
ści bądź dla podmiotu, który dokonał nie-
legajnej wycinki. Co prawda nowelizacja 
przepisów złagodziła wysokość kar, jed-
nakże nadal są to kwoty bardzo wysokie. 
Organ ochrony przyrody ma też bardzo 

ograniczone możliwości odstąpienia od 
naliczenia kary – jest niejako zmuszony do 
jej nałożenia, stąd warto pamiętać o  ko-
nieczności uzyskiwania zezwoleń. Kary 
mają na celu przede wszystkim działanie 
prewencyjne, tak by każdy zamiar usunięcia 
drzew jednak „skonsultować” z  organem 
ochrony przyrody, który oceni wpływ wy-
cinki na środowisko i wskaże warunki takiej 
wycinki, zabezpieczając zarówno interes 
podmiotu zamierzającego usunąć drzewa, 
jak i uwzględniając interesy społeczeństwa 
i przyrody.
Jak widać procedura uzyskiwania decyzji 
jest skomplikowana i  czasochłonna, tak 
więc warto odpowiednio wcześniej wy-
stąpić z  wnioskiem o  wydanie zezwolenia, 
a nie wtedy, kiedy już naostrzyliśmy piłę czy 
siekierę i zakupiliśmy kiełbaski do upiecze-
nia na ognisku zrobionym z  pozyskanego 
drewna. A już najważniejszym jest, by usu-
wając drzewa, niejako przy okazji nie usu-
nąć znacznych sum pieniędzy z  naszego 
portfela czy konta bankowego. 

Michał Gwóźdź

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew
str. 5

edukacja wśród zieleni

Julia Góra
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tegoroczne iX dni radzionkowa przeszły już do historii. Kulminacją 
prawie miesięcznej zabawy były trzydniowe obchody święta miasta, 
na których wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej: Patrycja 
Markowska i Krystyna Giżowska. Sukcesem okazał się też kolorowy 
Korowód, który przeszedł ulicami miasta. Mimo że upłynęło już sporo 
czasu od naszej wspólnej zabawy, zapraszamy do przypomnienia so-
bie najważniejszych chwil tegorocznych Dni Radzionkowa.

Zabawa na całego!

Udane Dni Radzionkowa nie byłyby 
możliwe, gdyby nie wsparcie sponso-
rów, którym serdecznie dziękujemy za 
wszelką pomoc. Podziękowania kieru-
jemy do: F.H.U. KABODOS, PeC Bytom 
Sp. z o.o., AG Rolbud Materiały Budow-
lane, Agencji Reklamowej FORMIND, 
Siemens Sp. z o.o. Wyrazy podzięko-
wania składamy także organizatorom, 
wśród których znaleźli się: Urząd Mia-
sta Radzionków, Centrum Kultury „Ka-
rolinka”, MOSiR Radzionków, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Zakład Placówek 
Oświatowych,  Impresariat Artystycz-
ny Relax events, a także  partnerom: 
Firmie Wielobranżowej Mateja Fabian,  
Przedsiębiorstwu Budowlanemu 
„LeMTeR” Maciej Lempart, Protonet, 
european Concert Agency ltd., Osie-
dle Sadowe. Wdzięczność należy się 
także mediom, które objęły patronat 
nad imprezą: SFeRA TV, „Gwarek”, Ra-
dio Piekary, Kurier Radzionkowski. 
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karolinka

Danny Collins był kiedyś piękny i młody. Teraz jest już tylko piękny. 
I odcina kupony od swej piosenkarskiej kariery. Wciąż żyje szybko, 
nadużywa ile się da i zadaje się z nieprzyzwoicie młodymi kobieta-
mi. Gdy odkryje list napisany do niego 40 lat temu przez samego 
Johna Lennona, postanowi dać sobie jeszcze jedną szansę. Rzuci 
scenę, zbyt młodą kochankę i większość innych używek, by zaszyć 
się w małym hotelu i zacząć pisać nowe piosenki. Choć okaże się to 
trudniejsze niż myślał, uświadomi mu, że jeszcze nie jest za późno, 
by zejść na ziemię i spróbować zrealizować młodzieńcze marzenia, 
poznać kobietę swego życia, a  przede wszystkim odszukać nigdy 
nie widzianego dorosłego syna. 

12 września (sobota), godz. 18.00, bilety w  cenie 12 zł do nabycia 
w Impresariacie Centrum Kultury „Karolinka” 

Film zabierze nas w przeszłość, dzięki czemu poznamy historię Mi-
nionków – od zarania dziejów do czasu, gdy w ich życiu pojawił się 
Gru. Minionki zawsze potrzebowały złego przywódcy, służyły już T. 
Rexowi, Czyngis-chanowi, Napoleonowi, a nawet hrabiemu Draku-
li, tyle tylko, że... wszystkich ich przypadkowo zgładziły. Teraz, kie-
dy nie mają komu służyć, są pogrążone w rozpaczy. Minionki Kevin, 
Bob i Stuart desperacko poszukując zła, przemierzają cały świat. Po 
drodze detronizują królową elżbietę II i wplątują się w najdziwniejsze 
przygody. Na Florydzie, podczas tajemnej konwencji złoczyńców, 
poznają Scarlett Overkill (w wersji oryginalnej głosu użyczyła jej San-
dra Bullock), pierwszy w historii tak czarny kobiecy charakter. W niej 
cała nadzieja.

12 września (sobota), godz. 16.00, bilety w cenie 12 zł do nabycia w Im-
presariacie Centrum Kultury „Karolinka” 

W dniach 26-27 września w CK „Karolinka” odbędzie się Festiwal Slaj-
dów Podróżniczych. Gościem specjalnym będzie Kazimierz Ludwiń-
ski, który w  wieku dwudziestu kilku lat, wraz z  braćmi, Andrzejem 
i Piotrem zbudował katamaran żaglowy „Wyspa szczęśliwych dzie-
ci”. Pływanie na nim bracia rozpoczęli w 1979 r. Prowadzili badania 
etnograficzne w  Afryce Zachodniej, gdzie zastał ich stan wojenny. 
Zmienili plany i  nie wrócili od razu do kraju. Od tego czasu wiele 
się wydarzyło. O tysiącach kilometrów lądowej włóczęgi, i nie tylko 
o tym, dowiemy się już podczas festiwalu we wrześniu w Radzionko-
wie. Kazimierz Ludwiński otrzymał w 2013 roku KOLOSA - najwyższą 
i najważniejszą nagrodę przyznawaną podróżnikom w naszym kraju 
za wyjątkowe osiągnięcia. Z wyróżnieniem tym liczy się również śro-
dowisko podróżnicze z całego świata. 
„Wyspa" kilka razy przepłynęła Atlantyk, dobrze służyła braciom, 
w latach 90. zawinęła do Polski, gdzie przeszła generalny remont, aż 
w końcu w roku 2004 Kazimierz Ludwiński rozpoczął na niej podróż 
dookoła świata. Lecz to nie wszystko: w rejs, który -- jak się potem 
okazało – miał trwać 9 lat, zabrał dwoje swoich dzieci. Nel miała 
wtedy zaledwie 6 lat, a Noe – 7 miesięcy! Ludwiński pełnił na jachcie 
rolę zarazem taty, mamy, nauczyciela, kucharza, szkutnika, elektryka 
i majtka pokładowego. Nie brakowało sztormów, strachu i łez, ale do-
minowała radość i piękno. Wspólnie przeżeglowali ponad 45 tys. mil 
morskich. Ojciec pokazał dzieciom świat, a one pokochały podróże.
Festiwal Slajdów Podróżniczych w Radzionkowie. 26-27 września 2015 
godz. 16.00- 20:00 wstęp wolny. 

Minionki
Idol

Abe (Joaquin Phoenix) to wypalony, ale błyskotliwy profesor filozo-
fii. Podejmuje pracę na małej uczelni Braylin. Abe zmaga się z kryzy-
sem egzystencjalnym. Początkowo wiąże się z koleżanką z pracy Ritą 
(Parker Posey). Jednak dopiero romans z młodą studentką Jill (emma 
Stone) popchnie jego życie na nowe tory. Zapraszamy na najnowszy 
film Woody Allena!

24 września (sobota), godz.20.00, bilety w cenie 12 zł do nabycia w Im-
presariacie Centrum Kultury „Karolinka” 

nieracjonalny 
mężczyzna

festiwal Slajdów 
Podróżniczych
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Piszą do kuriera

do 25 września w  galerii „mo-
zaika” działającej przy cen-
trum kultury „karolinka” oglą-
dać można wystawę z  cyklu 
ludzkie pasje „świat zapałek”.
Podobno pierwsze zapałki wy-
naleziono w Chinach w 570 roku 
n.e., ale w  europie aż do XIX 
stulecia ludzie nie znali zapałek. 
Aby rozniecić ogień potrzeb-
ne było zazwyczaj krzesiwo 
i  hubka. Krzesiwo składało się 
z  krzemienia, którym pocierano 
o  żelazisty materiał np.: piryt, 
aby wzniecić iskrę. Zapalała ona 
kawałek suchej hubki (np. drew-
niane wióry). Około roku 1800 
postanowiono zastąpić hubkę 
małą drewnianą drzazgą zakoń-
czoną siarką. Drzazgi te zapalały 
się po zanurzeniu ich w  kwasie 
siarkowym. Można powiedzieć, 
że były to prazapałki. W  1826 
roku brytyjski chemik John Wal-
ker wyprodukował pierwsze 
zapałki, które zapalano poprzez 
pocieranie. Brytyjczyk sporzą-
dził pastę składającą się z siarcz-
ku amonu i  chloranu potasu 
i  posmarował nią drewienko. 
W 1831 roku zaczęto umieszczać 
na końcu zapałek biały fosfor 

w sierpniu w „karolince” odbyły się warsztaty taneczne jump 
style, które poprowadził zespół Total Monkey Squad, kierowany 
przez Mariolę Lis. Dwudniowe warsztaty cieszyły się dużym powo-
dzeniem, mimo że za oknem słońce zachęcało raczej do spędzenia 
czasu nad wodą. Uczestnicy warsztatów na deskach sceny „Karo-
linki” wyciskali z siebie przysłowiowe „siódme poty”. Dwie godziny 
ćwiczeń, litry wody mineralnej i... wspaniałe efekty!

Total Monkey Squad powstał w 2010 roku i specjalizuje się w mało 
znanym gatunku tańca, jakim jest jump style. Początkowo chłop-
cy ćwiczyli na boisku, na trawniku i  gdzie tylko znaleźli kawałek 
miejsca. Od 2012 roku trenują pod okiem pani Marioli Lis w  Mło-
dzieżowym Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Założycielem, 
liderem i głównym trenerem zespołu jest Daniel Włodarczyk, który 
pasją do tańca zaraził swojego brata Wojtka oraz swoich kolegów. 
Zespół ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Największy 
sukces chłopcy odnieśli w  lutym 2015 roku zdobywając II miejsce 
na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Róża” w Sosnowcu. Niedługo 
później powtórzyli sukces zdobywając II miejsce na XIV Otwartych 
Mistrzostwach Sosnowca Zespołów Tanecznych i  Cheerleaders. 
Ambitni tancerze nie dali jednak za wygraną i już 13 czerwca stanęli 
na najwyższym podium w Żywcu na DANCe WORLD Żywiec 2015. 
Od kwietnia 2015 r. przy zespole działa Akademia Jump Style, która 
ćwiczy nowych ochotników do wstąpienia w szeregi TMS. 

kilkunastu uzdolnionych językowo uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 
w Radzionkowie wzięło udział w kolejnej, ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskie-
go eNGLISH ACe. Pomimo wymagających ogromu wiedzy pytań i podchwytliwych opcji 
odpowiedzi z  zakresu gramatyki, słownictwa, kultury, geografii, historii i  realiów krajów 
anglojęzycznych, okazało się, iż nasza szkoła znalazła się w  czołówce i  uzyskała Certyfi-
kat oraz statuetkę Szkoły Łowców Talentów! Spośród blisko 8000 uczestników wyłoniono 
zaledwie 129 laureatów, przy czym nagrodę główną uzyskało 27 uczniów z całej Polski. Po-
zostali laureaci otrzymali dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe. Oto sukcesy naszych 
uczniów, które złożyły się na zdobycie tytułu Szkoły Łowców Talentów:
– Zuzanna Mania z klasy 2b została laureatem I stopnia w konkursie języka angielskiego 
eNGLISH ACe i wygrała uczestnictwo w obozie językowym;
– Julia Kuczkowska z klasy 3a została laureatem II stopnia w konkursie języka angielskiego 
eNGLISH ACe i wygrała uczestnictwo w obozie językowym;
– uczniowie klasy 2a – Mateusz Hajda i Grzegorz Cieśla zajęli kolejno 4. i 5. miejsce w woje-
wództwie i otrzymali dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie;
– Monika Klakla z klasy 1d otrzymała dyplom uznania za najlepszy wynik w szkole wśród 
pierwszoklasistów.
Sukcesy te świadczą o  skuteczności nauczania języka angielskiego w  naszej szkole oraz 
o ogromnym wkładzie pracy uczniów i nauczycieli, którzy spędzali godziny po lekcjach, 
biorąc udział w dodatkowych zajęciach. Szczegółowo o inicjatywie i sukcesie można prze-
czytać na stronie www.jersz.pl. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzy-
my dalszego zapału do pracy! 

Nauczycielki języka angielskiego: 
Agnieszka Jochlik, Ewelina Podzimska-Czerniewicz, Sylwia Piekarczyk

uczniowie klasy Vi b szkoły Podstawowej 
nr 2 wraz z wychowawczynią Justyną Kozłow-
ską oraz nauczycielką języka polskiego Anną 
Buroń przygotowali przedstawienie, którego 
akcja rozgrywa się w  świecie starożytnym. 
Znudzony nauką we współczesnej szkole 
Wojtek przenosi się w czasy Pitagorasa i zgłę-
bia tajniki wiedzy wraz z mistrzami nauk ma-
tematycznych. Czy Wojtek rozbudzi w  sobie 
na nowo pasję uczenia się? Mamy nadzieję, 
bo wkrótce wraz z całą klasą przeniesie się do 
gimnazjum... Premiera inscenizacji odbyła się 
w Dniu Dziecka w naszej szkole, a 3 i 10 czerwca 
ruszyliśmy w miasto uzbrojeni w atrybuty kró-
lowej nauk: ekierki, cyrkle, ostrosłupy, sześcia-
ny, dwunastościany. Dziękujemy za serdeczne 
przyjęcie w Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespo-
le Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-eduka-
cyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

Świat zapałek
(był toksyczny). W 1845 roku che-
mik Anton von Schrotter odkrył 
bezpieczniejszy czerwony fos-
for, którego zaczęto używać do 
produkcji zapałek po 1852 roku. 
Dlatego historia tego przedmio-
tu codziennego użytku może 
być tak fascynująca. Czasami 
staje się prawdziwą pasją, tak jak 
w  przypadku radzionkowskie-
go kolekcjonera Piotra Tobóra, 
którego zbiory zostaną zapre-
zentowane w  galerii Mozaika 
w  Centrum Kultury „Karolinka”. 
Są to zbiory bardzo obszerne 
obejmujące historię produkcji 
zapałek w całej europie i nie tyl-
ko. etykiety, egzotyczne pudełka 
i  nietypowe rozmiary zapałek, 
sposoby reklamy i  postrzegania 
zapałek na przestrzeni lat. Plus 
oczywiście to, co często towa-
rzyszy pasji zbierania zapałek, 
czyli konstrukcje wykonane 
z  wykorzystaniem tych niety-
powych „ognistych patyczków”.
ekspozycji towarzyszy film opo-
wiadający o  historii i  sposobie 
produkcji zapałek.
1-25 września 2015 
galeria mozaika w centrum 
kultury „karolinka” 

Warsztaty 
taneczne 
jump style 

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Statuetka Szkoły Łowców Talentów Dzień Dziecka w szkole 
pitagorejskiej

klasa VI b
Szkoła Podstawowa nr 2
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str. 12

uchwały rady miasta

INFORMACJA
informuję, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku na Xi sesji rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XI/95/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025;
2. Uchwała Nr XI/94/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
3. Uchwała Nr XI/93/2013 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2015 roku;
4. Uchwała Nr XI/92/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lot-

niczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara;
5. Uchwała Nr XI/91/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków do wystąpienia do Komendanta Woje-

wódzkiego Policji o informację o kandydatach na ławników kadencji 2016-2019;
6. Uchwała Nr XI/90/2015 z  dnia 25.06.2015 r. w  sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w  celu zawiązania spółki z  ograniczoną 

odpowiedzialnością;
7. Uchwała Nr XI/89/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony;
9. Uchwała Nr XI/87/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Orzechowskiej i ul. Holewiny oraz dla obszaru nr 3 położonego przy ul. 27 
Stycznia w Radzionkowie;

10. Uchwała Nr XI/86/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na realizację remontów cząstkowych 
w ciągu dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Radzionków;

11. Uchwała Nr XI/85/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/435/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących 
budżetowi;

12. Uchwała Nr XI/84/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji;
13. Uchwała Nr XI/83/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
14. Uchwała Nr XI/82/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.;
15. Uchwała Nr XI/81/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Radzionków za 2014 r.;
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne na stronie www.bip.radzionkow.pl.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. rudolf sobczyk

informuję, iż w dniu 27 sierpnia 2015 roku na Xii sesji rada miasta radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XII/96/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015 -2025;
2. Uchwałę Nr XII/97/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.;
3. Uchwała Nr XII/98/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej;
4. Uchwała Nr XII/99/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5. Uchwała Nr XII/100/2015 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny, oraz zmiany Statutu Związku.

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 Xi/84/2015 
rady miasta radzionków

z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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. 7 ust. 3 i art. 20b 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Komisji (eU) 
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Ue L z dnia 
24.12.2013r.)
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki usytuowane w pierwszej linii zabudowy przy ul. Św. Wojciecha, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Śród-
miejskiej, ul. Szymały od nr 1 do nr 49, ul. Schwallenberga, ul. Kużaja, w których po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały został przeprowadzony i zakończony 
remont elewacji.
2. Zwolnienie przysługuje w wysokości maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zwolnienie przysługuje w przypadku:

1) wykonania remontu elewacji całego budynku:
a) dla budynków lub ich części nie zajętych i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 10 lat;
b) dla budynków lub ich części zajętych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 5 lat

2) wykonania remontu co najmniej elewacji frontowej budynku:
a) dla budynków lub ich części nie zajetych i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 5 lat,
b) dla budynków lub ich części zajetych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. W przypadku zmiany w okresie trwania zwolnienia przeznaczenia powierzchni budynków lub ich części objetych zwolnieniem, ze zwolnienia korzystają wyłącz-
nie te części powierzchni, których funkcja nie została zmieniona. O każdej zmianie podatnik powienien poinformować Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 
wynikającym z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej.
5. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub wyczerpania kwoty poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem w okresie trwa-
nia zwolnienia, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca, w którym przeniesiono własność nieruchomości lub jej część bądź wyczerpano kwotę poniesionych 
kosztów.



12 KURIeR RADZIONKOWSKI  >>  SIeRPIeŃ-WRZeSIeŃ 2015

uchwały rady miasta
6. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem prawo do wykorzystania pozostałej części zwolnienia nie przechodzi 
na nabywcę.
7. Przez remont elewacji rozumie się odnowę całego budynku albo części elewacji budynku (widocznej bezpośrednio od strony ulic wymienionych w § 1 niniejszej 
uchwały). Za czynności oznaczone jako remont elewacji uważa się: renowację, malowanie i tynkowanie elewacji budynku. Za czynności towarzyszące remontowi 
uznaje się wykonanie obróbek blacharskich, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, wykonanie izolacji termicznej budynku.
8.  Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem od  podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont, o  którym mowa 
w § 1 ust. 7 tj. koszty materiałów i usług budowlanych bądź konserwatorskich.
§ 2. 1. Zwolniena udziela się na wniosek podatnika, złożony przed rozpoczęciem remontu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający aktualny stan elewacji, mającej być przedmiotem remontu (np. dokumentacja fotograficzna),
2) kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Po zakończeniu remontu podatnik winien złożyć:
1) informację zbiorczą o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami dokumentów i oryginałami do wglądu (rachunki, faktury i inne dokumenty świadczą-

ce o wydatkowaniu przez podatnika środków na ten cel),
2) informacje o terminie zakończenia remontu na formularzu stanowiącym załacznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) dokument potwierdzający wygląd elewacji po zakończeniu remontu (np. fotografia),
4) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku wystawiania faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 
r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) poniesione nakłady na remot elewacji rozlicza się proporcjonalnie do posiadanego przez podatnika udziału (odpowiadającego części 
ułamkowej wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku) w wyremontowanej nieruchomości.
5. W przypadku, gdy wraz z remontem elewacji podatnik wykona również inne prace remontowe budynku lub jego części podatnik zobowiązany jest do udoku-
mentowania nakładów związanych wyłącznie z remontem elewacji.
6. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, organ podatkowy dokona ich weryfikacji oraz przeprowadzi oględziny nieru-
chomości.
§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje po zakończeniu remontu elewacji i spełnieniu wszystkich warunków określonych w uchwale, od dnia 1 stycznia roku następującego 
po roku, w którym został zakończony remont elewacji.
2. Podstawą do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika informacji lub korekty informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości bądź deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami, na formularzach określonych uchwałą Rady Miasta Radzion-
ków, zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
§ 4. 1. Utrata prawa do zwolnienia nastepuje w sytuacji:

1) wykonania remontu elewacji z pominięciem procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego,
2) występowania w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, dla 

których organem jest Burmistrz Miasta Radzionków oraz innych należności w stosunku do Urzędu Miasta Radzionków, liczonych od terminu płatności po-
datku i należności,

3) postawienia podatnika w stan upadłości lub likwidacji w trakcie trwania zwolnienia,
4) podania nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania danych przedkładanych Burmistrzowi Miasta Radzionków,
5) naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości 
lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami, jeżeli są należne, za cały okres przez jaki korzystał 
ze zwolnienia.
§ 5. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie nastę-
puje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze 
zm.) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (Ue) Nr 1407/2013 a dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. Ue L 352 z dnia 24.12.2013r.).
2. Podatnik, o którym mowa w ust.1 wraz ze zgłoszeniem o zamiarze korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć dodatkowo:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w któ-
rym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w § 5 ust 2 należy również przedkładać do 15 stycznia każdego roku, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia.
4. W przypadku przekroczenia dopuszczalności limitu udzielonej pomocy de minimis, zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., z tym, 
że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres w niej przewidziany.

Wiceprzewodniczący Rady 
/-/ mgr inż. stefan hajda

str. 11

Projekt „czytam sobie w  bibliotece” to po-
mysł na promocję czytelnictwa, skierowany do 
najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 
lat. Za pomocą konkretnych narzędzi będziemy 
nie tylko zachęcać dzieci do nauki samodzielne-
go czytania, ale także budować własny program 
działań animacyjnych wokół literatury.
Jako jedna z 900 bibliotek, które zakwalifiko-
wały się do programu otrzymaliśmy komplet 

Projekt „Czytam sobie w bibliotece”
dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” wy-
dawnictwa „egmont” wraz ze scenariuszami 
do zajęć z  dziećmi oraz materiałami pro-
mocyjnymi i  dostępem do filmów instruk-
tażowych. Na podstawie tych materiałów 
będziemy organizować zajęcia, na których 
dzieci w  twórczy sposób zinterpretują litera-
turę korzystając z takich form wyrazu jak film, 
animacja, plastyka czy teatr. Dzięki projektowi 

bibliotekarki zdobędą nowe narzędzia, umie-
jętności i wiedzę do prowadzenia działań ani-
macyjnych wokół literatury. Biblioteka wzbo-
gaci swój księgozbiór i  stanie się miejscem 
aktywności lokalnej, dzieci natomiast zdo-
będą i  rozwiną nowe umiejętności, a  przede 
wszystkim – mamy nadzieję – będą czytać 
z przyjemnością. Już niebawem zaprosimy na 
pierwsze zajęcia!
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17 października planujemy zorganizowanie na księżej 
górze i  maratonu sztafetowego. Nasz maraton będzie 
nietypowy. Każda zgłoszona drużyna będzie składała się 
z  pięciu zawodników, którzy będą reprezentować dane 
miasto czy gminę (z każdej miejscowości może wystarto-
wać dowolna ilość drużyn). Przed każdym z zawodników 
do pokonania jest dystans 8,4 km (dwukrotnie będzie mu-
siał pobiec dwie pętle po 2,1 km). Dlatego do tych zawodów 
niezbędne jest specyficzne przygotowanie oraz taktyka. 
Bieganie cieszy się coraz większą popularnością. Organizo-
wane przez nas zawody mają popularyzować wspólne bie-
ganie, a zaproponowana forma ma uatrakcyjnić bieganie 
w grupie. Do zawodów zapraszamy wszystkie chętne doro-
słe osoby, które chciałyby zmierzyć się z takim wyzwaniem.
W zawodach mogą wziąć udział maksymalnie 42 drużyny. 
Jak dotąd, chęć udziału zgłosiło 38 zespołów, z czego 25 do-
starczyło pełny formularz zgłoszeniowy oraz uiściło kwotę 
wpisowego w wysokości 50 złotych (dane na 20 sierpnia). 
O kolejności zakwalifikowania drużyny do zawodów decy-
duje kolejność zapłacenia opłat startowych.
Formularz zgłoszeniowy, regulamin i  inne szczegóły do-
stępne są na stronie internetowej radzionkowskiego MO-
SiR-u: www.mosir.radzionkow.pl. 

Przed nami druga edycja interdyscyplinarnego turnieju siatka-kosz-noga, 
w którym zawodnicy muszą wykazać się wszechstronnymi umiejętnościami sporto-
wymi. Odbędzie się ona 3 października. W zeszłym roku Turniej Trzech Dyscyplin za-
debiutował na arenie radzionkowskiego MOSiR-u i cieszył się ogromną popularnością 
zarówno wśród zawodników, jak i żywiołowo dopingującej publiczności. Najbardziej 
uniwersalnymi umiejętnościami wykazała się wtedy drużyna Pasibrzuchów, która za-
jęła pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji.
Do tegorocznej edycji już można się zgłaszać pod adresem email: biuro@mosirek.pl. 
Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie: www.mosir.radzionkow.pl. Gorąco 
zapraszamy do udziału! 

wielkimi krokami zbliża się kolejna, piąta już edycja indywidualnych mi-
strzostw radzionkowa w badmintona. Zawody odbędą się 24 października na hali 
MOSiR-u. W poprzedniej odsłonie turnieju, udział wzięło 29 zawodników i zawodni-
czek. Wśród panów, w kategorii seniorów triumfował Korneliusz Koptoń, a z juniorów 
najlepszy okazał się Filip Mamot. Rozgrywki pań wygrała debiutująca wtedy Lucyna 
Pietrzyk, a najlepszą juniorką została Paulina Zmarzły.
Zapisywać do turnieju można się pod adresem email: biuro@mosirek.pl. Szczegóły 
wkrótce na www.mosir.radzionkow.pl.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! 

Sztafetowy Maraton Gmin i Miast

Indywidualne Mistrzostwa 
w Badmintona

Turniej Trzech Dyscyplin

Xiii mistrzostwa radzionkowa 
w  Żeglarstwie organizowane 
przez radzionkowski MOSiR, które 
odbyły się 20 czerwca, przebiegały 
w  wyjątkowo zmiennych warun-
kach atmosferycznych. Bywało sło-
necznie, pochmurno, deszczowo, 
a  czasem także bezwietrznie. Nie-
stety i  w  tym roku powtórzyła się 
sytuacja z poprzednich mistrzostw, 
kiedy to nie można było rozegrać 
wszystkich wyścigów finałowych.
W  regatach wzięło udział 15 załóg 
podzielonych na trzy grupy eli-
minacyjne. Każda z  załóg płynęła 
pięciokrotnie, za każdym razem na 
innym jachcie. Do finałów awan-
sowały bezpośrednio załogi, które 
zajęły pierwsze miejsca w elimina-
cjach oraz dwie osady z wyścigu ba-
rażowego, w którym płynęły załogi 
zajmujące drugie lokaty w  swoich 
grupach.
Tradycyjnie zawody rozegrane zo-
stały na akwenie w  Przeczycach, 
a  żeglarze mimo trudnych warun-
ków atmosferycznych zmagali się 
ponad sześć godzin, zmarznięci, 
przemoczeni, ale pełni energii i woli 
walki. Niespodziewanie do finału 
awansowały debiutujące w  mi-
strzostwach załogi Napoleonek 
oraz Sandaczy. Niestety zmieniają-
ce się z minuty na minutę warunki 
atmosferyczne pozwoliły na roze-
granie tylko jednego wyścigu fi-
nałowego i o triumfie w zawodach 
decydowały również biegi elimina-
cyjne. Po raz drugi na najwyższym 

stopniu podium stanęła załoga 
Pyszczaki (Jacek Gonera, ewa No-
wak, Krzysztof Nowak, Anna Paw-
lik-Gonera – na zdjęciu), na drugim 
miejscu uplasowały się będące 
w rewelacyjnej dyspozycji Napole-
onki (Jakub Łukasiewicz, Lech Ka-
linowski, Adam Materla, Arkadiusz 
Garara), a trzecie miejsce przypadło 
Halibutom (Jakub Stęchły, Michał 
Stęchły, Maciej Żabski, Wojciech 
Stęchły).
XIII Mistrzostwa miały bardzo uro-
czysty charakter i  zostały dedy-
kowane zmarłemu w  ubiegłym 
roku Andrzejowi Kowalczykowi – 
Wielkiemu Żeglarzowi, który jako 
jedyny brał udział we wszystkich 
edycjach Mistrzostw Radzionko-
wa w Żeglarstwie. Pan Andrzej był 
świetnym żeglarzem, człowiekiem 
wyjątkowo spokojnym i  bardzo 
doświadczonym. Potrafił przy nie-

fortunnym starcie z  ostatniego 
miejsca przypłynąć jako pierwszy. 
Od samego początku w  klasyfi-
kacji generalnej (uwzględniającej 
wszystkie rozegrane mistrzostwa) 
zajmował zawsze pierwsze miejsce. 
Był niepokonany i odszedł niepoko-
nany do końca. Przez wiele lat pły-
wał ze swoimi wnukami, dzisiaj gdy 
zabrakło Pana Andrzeja pałeczkę 
po nim przejęły jego wnuki. Widać 
nauka nie poszła na marne, ponie-
waż spisały się znakomicie zajmując 
III miejsce.
XIII Mistrzostwa Radzionkowa w Że-
glarstwie już za nami, ale na pewno 
pozostaną na długo w  pamięci 
uczestników regat. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, że mimo 
trudnych warunków atmosferycz-
nych, zziębnięci i przemoczeni, ale 
z uśmiechem na twarzy wracali do 
swoich domów. 

Zmienne regaty
Pomimo upału sięgającego na-
wet 35 stopni celsjusza, zawod-
nicy i  kibice nie zawiedli i  tłumnie 
przybyli 8 sierpnia na baseny MO-
SiR, aby wziąć udział w VIII Mistrzo-
stwach Radzionkowa w  Pływaniu. 
Do rywalizacji przystąpiło około 
70 uczestników, w tym bardzo wiele 
dzieci. Zawodników podzielono na 
15 kategorii wiekowych.

W kategorii mężczyzn wyniki usta-
lono dla pięciu grup wiekowych. 
Przedstawiały się następująco: 
Grupa 1: I  miejsce – Tomasz Te-
rech; II  miejsce – Mariusz Kapela; 
III miejsce – Peter Kopietz. Grupa 2: 
I miejsce – Leszek Niechaj; II miejsce 
– Rafał Przybył; III miejsce – Maciej 
Mateja. Grupa 3: I  miejsce – Grze-
gorz Holewa; II miejsce – Adam 
Dyrda; III miejsce – Jacek Główka. 
Grupa 4: I miejsce – Dawid Warczak; 
II miejsce – Marcel Cichy; III miejsce 
– Patryk Słomski. Grupa 5: I miejsce 
– Szymon Rosłoniec; II miejsce – Mi-
chał Szromek; III miejsce – Bartło-
miej Marek.
Wśród pań wyróżniono wyniki 
w trzech kategoriach wiekowych:
Grupa 1: I miejsce – elżbieta Przybył; 
II miejsce – elżbieta Polanik-Biały; 
III  miejsce – Irena Świerzy.
Grupa 2: I miejsce – Katarzyna Wa-
trak; II miejsce – Magdalena Stanik; 
III miejsce – Paulina Nawrat.
Grupa 3: I  miejsce – Klaudia Bart-
kowiak; II miejsce – Matylda Rak; 
III miejsce – Małgorzata Nowak. 

Mistrzostwa 
Radzionkowa w pływaniu
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Mistrzostwa Śląska Federacji „Górnik”– Radzionków 1968 r. Na pomoście Tadeusz Podlewski. Wywiad autora z Edmundem Petrakiem w 2005 roku.

„Ruch“ Radzionków 1968 r. Mistrzostwa Śląska Federacji „Górnik”. Spiker zawodów: Józef Kociok - drugi od lewej, z tyłu 
w okularach – Edmund Petrak.

Hala sportowa „Ruch” Radzionków, gdzie odbywały się mistrzostwa Polski Federacji „Górnik”. 
Foto – czerwiec  2005 r. – Jerzy Michura

sPort w kurierze

Radzionkowscy ciężarowcy
W poprzednim numerze „Kuriera” zamieściliśmy drugą część historii Sekcji Podnoszenia Ciężarów Klubu Sporto-
wego GKS „Ruch” Radzionków 1962-1969, którą przygotował Jerzy Michura – zawodnik SKS Start Bytom w latach 
1957-1973. W bieżącym numerze zamieszczamy trzecią, ostatnią część historii radzionkowskiego klubu.
1967
Kierownikiem sekcji nadal jest: Paweł Zgadzaj, 
a trenerem: edmund Petrak.
Ze względu na zniszczenia parkietu w  Zespole 
Szkół Górniczych przy kopalni na osiedlu Radzion-
ków III, treningi zostały przeniesione do Piekar Ślą-
skich (budynki znajdujące się przed szpitalem) i By-
tomia. Następnie przeniesione do Zespołu Szkół 
Górniczych Kopalni Radzionków.

1968
Sekcja nie notuje na swym koncie większych 
sukcesów. Skreślona dotacja finansowa (zresztą 
niewielka) przez Wojewódzką Komisję Związków 
Zawodowych w  Katowicach niewątpliwie pocią-
ga za sobą negatywne skutki. Kierownikiem sekcji 
nadal jest Paweł Zgadzaj, a instruktorem edmund 

Petrak. Na hali sportowej GKS „Ruch” Radzionków 
(cechownia) zostały zorganizowane Mistrzostwa 
Śląska Federacji „Górnik”.

1969
Rok 1969 był ostatnim istnienia sekcji podnoszenia 
ciężarów. W następnym 1970 roku podjęto decyzję 
o rozwiązaniu sekcji. Z końcem 1969 roku decyzją 
klubu została zlikwidowana sekcja podnoszenia 
ciężarów. Decyzję motywowano tym, iż przez 
ostatnie dwa lata sekcja stanęła w miejscu i zaczęła 
się cofać. Brak żywego zainteresowania ze strony 
młodzieży sportem ciężarowym, brak dotacji na 
sekcję podnoszenia ciężarów (z powodu braku wy-
ników), to główne przyczyny tego, że Zarząd Klubu 
musiał podjąć tak niepopularną decyzję o zlikwi-
dowaniu sekcji.

Zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów, którzy re-
prezentowali barwy „Ruchu” Radzionków:
bączkowicz zygmund, brodziak zygmunt, 
buller Józef, buron, fikert marian, hetmań-
czyk franciszek, kaliński marian, kociok Józef, 
kolasa, konieczny Józef, konieczny wiesław, 
księżyk florian, kupka eugeniusz, michalik 
henryk, mrose henryk, ormiński eryk, Petrak 
edmund, Pietryga Jan, sosnowski Józef, ślązok 
Józef, Podlewski tadeusz, Pollok bernard, raj-
chel marian, sienko ignacy, sobala, tobor an-
toni, wagner Jan (diter), wilkaus Janusz, wloka 
Józef, wilkarz Janusz, woźniak Jerzy. 

Jerzy Michura
Źródła: Kalendarium „Kroniki Śląskiej Sztangi”, wywiady 
z byłymi działaczami i zawodnikami sekcji, kronika klubu 
„Ruch” Radzionków.
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regionalna stacja edukacj ekologicz-
nej przy śląskim ogrodzie botanicznym 
w  radzionkowie 25 lipca br. gościła blisko 
30 szachistów, którzy zmierzyli się w turnieju 
Ciderlato 2015.

Zwycięzcą zawodów został Maciej Janiszew-
ski, który zgromadził 8 pkt. z dziewięciu partii 
i aż o 1½ pkt. wyprzedził następnych czterech 
rywali: Damiana Brożynę, Aleksandra Klibera, 
Mateusza Płonkę i Macieja Stelmaszuka, którzy 
uzyskali po 6½ pkt. z  dziewięciu partii. Kolej-
ne miejsca zajęli: Kazimierz Drabiniok (6 pkt.), 
Mateusz Matuszczyk i Henryk Fatyga (5 ½ pkt.). 
Triumf Macieja Janiszewskiego był w pełni za-
służony – nie przegrał żadnej partii i od począt-
ku był liderem turnieju.

Zawody, które podzielone zostały na trzy gru-
py (do 12 lat, do 18 lat, grupa open), rozegrano 
w systemie dziewięciu rund z czasem gry 15 mi-
nut na zawodnika. W  pojedynczych partiach 
zanotowano kilka niespodzianek, a ciekawą par-
tię rozegrała jedyna szachistka – Hanna Bugaj, 
która bezapelacyjne wygrała w grupie do 12 lat. 
Młodzi szachiści z turnieju na turniej grają coraz 
lepiej. Najmłodszym uczestnikiem zawodów 
był sześcioletni Bartosz Kubik, a najstarszym sie-

gabriela sławik zdobyła brązowy medal w swojej kategorii wiekowej 
na 55. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów, które odby-
wały się w Sopocie od 27 czerwca do 4 lipca. Złoto, po które nie udało się 
sięgnąć w grze indywidualnej, Gabriela Sławik zdobyła w deblu z Teresą 
Stochel, pokonując w finale swoje rywalki w stosunku 7-6, 6-4. Kolejnego 
już sukcesu sportowego serdecznie gratulujemy. 

w Piotrkowie trybunalskim odbyły się mistrzostwa Polski w tenisie 
do lat 10. W turnieju brał udział wychowanek SP 2 Radzionków – Mikołaj 
Mazur. Jako debiutant Mistrzostw Polski Mikołaj spisał się rewelacyjnie. 
Wygrywając 2 mecze znalazł się w  gronie 16 najlepszych zawodników 
w Polsce na 64 startujących. 

Podwójny sukces 
radzionkowskiej tenisistki

Tenisowy sukces

Szachiści zagrali w ogrodzie

demdziesięcioletni Jan Nowakowski. W  trakcie 
zawodów rodzice i  opiekunowie najmłodszych 
uczestników mogli zwiedzić radzionkowski 
ogród botaniczny z bogatą i unikatową roślinno-
ścią. Mam nadzieję, że atrakcyjne miejsce spodo-
bało się uczestnikom zawodów i  w  wolnych 
chwilach pojawią się na Księżej Górze – atrakcji 
tutaj bowiem nie brakuje. Zawody prowadził 
i  sędziował Rudolf Sobczyk. Wszystkie wyniki 
można znaleźć na stronie: chessarbiter.com. Or-
ganizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Sza-

chowe i Gier Umysłowych „Pionek” Radzion-
ków, Urząd Miasta Radzionków i  Śląski Ogród 
Botaniczny w Radzionkowie. 

***
Wszystkich miłośników szachowych rozgry-
wek zapraszamy na kolejny turniej XIV Grand 
Prix Radzionkowa, który rozegrany zostanie 
19  września o  godz. 9.30 w  Centrum Kultury 
„Karolinka”.  

Rudolf Sobczyk

mieJski ośrodek
sPortu i rekreacJi

zawody zostały rozegrane na księżej górze 25 lipca, w ramach Turnie-
ju Trzech Miast. Wcześniej, podobny turniej odbył się w Piekarach Śląskich, 
a ostatni miał miejsce w Bobrownikach. Zainteresowanie turniejem było 
bardzo duże. Do udziału dopuszczono 24 drużyny, chociaż chętnych było 
więcej. Zawody rozegrano systemem „brazylijskim” – do dwóch przegra-
nych pojedynków. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a mecze bardzo 
wyrównane i zacięte. W opinii wielu, w zawodach wzięła udział czołówka 
amatorskich drużyn ze Śląska. Pojawili się również zawodnicy spoza nasze-
go województwa m.in. z Łodzi czy Płocka. Po prawie sześciu godzinnych 
potyczkach w trzydziestostopniowym upale, wyłoniono zwycięskie pary:
1. Monika Druzdowicz (Płock) – Kamil Łyczko (Rybnik)
2. Marzena Patryarcha – Bartosz Masłoń (Sosnowiec)
3. Agnieszka Ostrzołek (Skrzyszów) – Maciej Michel (Świerklany).
Oprócz potyczek boiskowych, odbył się również konkurs „Wbijania gwoź-
dzia”, ale tym razem nie siatkarskim lecz zwykłym młotkiem. Najlepsza 
wśród pań była Agata Zjeżdżałka, a wśród panów Maciej Michel.
Ten dzień na radzionkowskim kąpielisku swoim występem uświetnił ze-
spół taneczny Saathi Dance & events, który pokazem tańca indyjskiego 
zachwycił zgromadzoną na Księżej Górze bardzo liczną publiczność. 

Siatkówka plażowa mikstów
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ks „ruch” radzionków

mks sokół radzionków

rozpoczęły się nabory dzieci od 4. roku życia do sekcji judo 
uks „Powiatowy młodzieżowy dom kultury – Judo radzion-
ków”. zapisy do końca września przyjmowane są pod numerem 
telefonu 501 106 483 lub na stronie www.ikizamaclub.pl. zaję-
cia odbywają się w  szkole Podstawowej nr 1 w  radzionkowie 
przy ul. knosały 16. zapraszamy!

Jest Pan trenerem już wiele lat...
Zgadza się. Przed pracą w „Sokole” Radzionków 
trenowałem w STS Victorii Lubliniec, wprowa-
dzając ją do II ligi, a następnie rywalizując na tym 
poziomie przez kolejne dwa lata. Jestem absol-
wentem AWF we Wrocławiu oraz nauczycielem 
w lublinieckim gimnazjum. Mieszkam w Koszę-
cinie.

w zeszłym sezonie objął Pan pracę w połowie 
sezonu, czy była to ciężka decyzja? miał Pan 
uratować klub i zostać w ii lidze...
Takie decyzje zawsze niosą ze sobą element ry-
zyka, ale przecież cała praca trenera to ciągłe ry-
zyko. Jesteś dobry, bo masz wyniki, jesteś słaby, 
bo przegrałeś. Kibica nie interesują kulisy i kłopo-
ty, wszyscy w sporcie chcą wygrywać. Jestem do 
tego przyzwyczajony i lubię swój zawód.

Przyjął Pan propozycję prowadzenia druży-
ny w nowym sezonie. Jakie cele i oczekiwania 
stawia Pan drużynie?
Myślałem, że moja przygoda z Radzionkowem 
potrwa tylko jeden sezon. Przyszedłem trochę 
jak najemnik, ale bardzo szybko zobaczyłem faj-
nych ludzi, którzy starają się na miarę możliwości 
prowadzić klub na poziomie II ligi. Z najemnika 
stałem się więc trenerem, który mówi o „Soko-

le” Radzionków mój zespół, moje środowisko, 
mimo że tak naprawdę niewiele jeszcze osób 
poznałem. Dlatego też podjąłem decyzję o dal-
szej współpracy.

czy możemy się dowiedzieć czegoś o nowej 
drużynie?
Na miarę finansowych możliwości zbudowali-
śmy nowy zespół, który mam nadzieję będzie 
walczył o każdy punkt i każdego seta. Chce-

my wygrywać i sport na minimum nas nie in-
teresuje. Z zeszłorocznej ekipy zostało sześć 
zawodniczek, pozostałe dołączyły do Sokoła 
z klubów II i III ligi. Cała kadra liczy 14 zawod-
niczek. Z początkiem sierpnia rozpoczęliśmy 
przygotowania do długiego i trudnego sezo-
nu. Trenujemy codziennie na obiektach miasta.

Jak układa się Panu współpraca z zarzą-
dem klubu?
Moja decyzja o pozostaniu w klubie w znacz-
nej mierze była podyktowana dobrą współ-
pracą z władzami klubu. To są oddani siatków-
ce ludzie, którzy nie pytają za ile, tylko starają 
się stworzyć dla zespołu jak najlepsze warun-
ki. Myślę, że warto promować miasto i klub 
na terenie całego kraju. Gramy przecież od 
Świdnicy po Kalisz. Razem z zawodniczkami, 
Zarządem klubu mam nadzieję, że zrobimy 
coś dobrego. Czekamy na kibiców na naszych 
meczach, które zaczynają się 26 września. 

Po przegranych barażach z LKS Bełk, w „Ruchu” Radzionków postanowio-
no szybko zakasać rękawy i zbudować jeszcze mocniejszą drużynę, zdolną 
zrealizować niezmienny cel, czyli awans do trzeciej ligi. Pierwszą decyzją 
było pożegnanie trenera Wojciecha Osyry, prowadzącego radzionkowian 
od dwóch lat. W jego miejsce przybył Damian Galeja, znany doskonale kibi-
com „Ruchu”, bowiem jako piłkarz dwukrotnie przywdziewał żółto-czarną 
koszulkę, w tym w pamiętanym okresie gry „Cidrów” w ekstraklasie. Galeja 
jako trener prowadził między innymi GKS Tychy, Rozwój Katowice czy ROW 
Rybnik. Aby ułatwić pracę nowemu szkoleniowcowi, działacze klubowi 
zadbali o pozostawienie w drużynie wszystkich najważniejszych zawodni-
ków. I rzeczywiście – zespół opuścili jedynie piłkarze zaliczani w poprzed-
nim sezonie do grona rezerwowych. W ich miejsce przybyło kilku ciekawie 
zapowiadających się młodzieżowców, a przede wszystkim obrońca Kamil 

Zmiany przed rundą jesienną
Banaś, wychowanek „Ruchu” Radzionków, a w ostatnich latach podstawo-
wy obrońca grającej w wyższych ligach Polonii Bytom, zdolny z miejsca 
wzmocnić wyjściową jedenastkę. Nowy trener „Ruchu” postawił na inną 
taktykę, niż jego poprzednik, decydując się na grę dwójką napastników, 
kosztem jednego pomocnika. Ta recepta wydaje się trafna. Gra „Ruchu” 
w pięciu letnich sparingach wyglądała obiecująco, a pierwsza ligowa kolej-
ka tylko to potwierdziła. „Ruch” na inaugurację czwartej ligi śląskiej pokonał 
u siebie Górnika Piaski aż 5:0, prezentując przy tym efektowną i ofensywną 
grę. Dzięki temu wynikowi, „Cidry” od razu usadowiły się na pozycji lidera, 
dając jasny sygnał konkurencji, że znów są najpoważniejszym kandydatem 
do gry w barażach, choć z uwagi na wzmocnienia kilku ligowych rywali, na 
czele z Gwarkiem Tarnowskie Góry, poziom rozgrywek zapowiada się na 
bardziej wyrównany niż przed rokiem.  

Nowy sezon w II lidze
Rozmowa z Jarosławem Wachowskim, trenerem MKS „SOKÓŁ” Radzionków

Trenuj judo!


