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Po kilku latach starań Radzionków doczekał się rynku z prawdziwego 
zdarzenia. Oficjalne otwarcie płyty głównego miejskiego placu odbyło się 
10  lipca br.

Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany i zamiast hucznego otwarcia, 
odbyła się bardzo skromna uroczystość. Wzięli w niej udział m.in. Burmistrz Miasta 
Gabriel Tobor, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, właści-
ciel firmy, która realizowała inwestycję Maciej Lempart oraz młoda mieszkanka Ra-
dzionkowa – Natalia. Na otwarciu obecni byli też radni Rady Miasta wraz z Radnym 
Seniorem Piotrem Tobórem oraz pracownicy, którzy bezpośrednio nadzorowali pro-
wadzone prace z Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Justyną Misio-
łek na czele. Po przecięciu wstęgi, w płycie rynku umieszczono tzw. kapsułę czasu, 
w której znalazły się pamiątki współczesnego Radzionkowa (szczegóły obok). Światło 
dzienne ujrzą dopiero za 50 lat.

Radzionkowski rynek to przede wszystkim zielone strefy z fontanną i zbiornikiem wod-
nym. Płytę zdobią też nowoczesne rzeźby, nawiązujące do historii i tradycji miasta: tań-
czącej pary oraz figury górnika i piekarza. Monumenty wykonane zostały przez bytom-
ską Pracownię Stalowe Anioły.
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KAPSUŁĘ CZASU
OTWORZĄ
ZA PÓŁ WIEKU

str. 3

Podczas oficjalnego otwarcia 
rynku, w płycie głównego placu 
umieszczona została kapsuła czasu 
dla przyszłych pokoleń. Jej otwarcie 
planowane jest na 2070 rok.

W kapsule umieszczone zostały licz-
ne dokumenty, m.in. akt erekcyjny, 
zdjęcia współczesnego Radzionkowa, 
garść statystycznych informacji, kilka 
wydawnictw poświęconych naszemu 
miastu, wydane niegdyś monety o no-
minale 4 i 5 cidrów. Nie zabrakło rów-
nież rodzinnych zdjęć mieszkańców 
miasta, miodu z radzionkowskiego 
Ogrodu Botanicznego, gazet ukazują-
cych się obecnie na terenie gminy, od-
znaczeń Crux Adalberti.

RYNEK OFICJALNIE 
OTWARTY!
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rozmowa z GABRIELEM TOBOREM
burmistrzem Radzionkowa

CHCEMY,
ABY PANDEMIA
NIE ZATRZYMAŁA
INWESTYCJI

Walka z koronawirusem trwa. Jak radzi 
sobie gmina w tym trudnym okresie?
Jeśli chodzi o Radzionków, to liczba zacho-
rowań spadła. Dziś sytuacja epidemiolo-
giczna w mieście jest dobra, jednak cały 
czas musimy być czujni i przestrzegać obo-
wiązujących obostrzeń. Znacznie gorzej wy-
gląda sytuacja finansowa gminy. Dochody 
drastycznie spadły, m.in. z podatku PIT. Wie-
le firm zwróciło się też do nas o zwolnienie 
lub umorzenie opłat lokalnych. Na dzień 
dzisiejszy nie jesteśmy w stanie skalkulować 
strat, ani określić jak zamknie się tegorocz-
ny budżet. Problemem pozostaje też służba 
zdrowia, która działa w ograniczonym za-
kresie i w ścisłym reżimie sanitarnym. Spo-
rym wyzwaniem dla gminy będzie działal-
ność oświatowa w nowym roku szkolnym.

Czy gmina jest przygotowana do otwarcia 
szkół we wrześniu? Będzie bezpiecznie?
Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy oraz na-
uczyciele chcą wrócić do tradycyjnej formy 
nauki. Opracowane zostały odpowiednie 
procedury na każdą sytuację. Ważne jest 
nie tylko zdrowie najmłodszych, ale i na-
uczycieli – jeśli zachorują, nikt ich nie za-
stąpi. Szkoły wyposażone zostaną w środki 
do dezynfekcji i ochrony osobistej. Nowy 
rok szkolny to duża niewiadoma i trudno 
dziś mówić, jak będzie. Dokładamy starań, 
aby wszyscy w naszych placówkach czuli się 
bezpiecznie.

Jak Pan ocenia, po kilku miesiącach wal-
ki z koronawirusem, wprowadzony wio-
sną lockdown?
Decyzje o lockdownie zapadały w okresie, 
kiedy płynęły do nas niepokojące informa-
cje z Włoch i Hiszpanii. Rząd musiał podej-
mować pilne działania. Dziś z perspektywy 
czasu widzimy, że wiele z wprowadzonych 
ograniczeń było zbyt radykalnych – nieade-
kwatnych do ówczesnej sytuacji. Jednak 
być może dzięki temu uniknęliśmy setek 

tysięcy zachorowań. Historia oceni czy po-
dejmowane decyzje były słuszne. Niewąt-
pliwie lockdown odbił się na gospodarce 
i innych obszarach życia społecznego. Dziś 
już wiemy, że najważniejsze to przestrzega-
nie zasad ochrony osobistej, dystans i odpo-
wiedni reżim sanitarny. Choć gospodarka 
odczuła tąpnięcie, to być może podniesie 
się i będzie silniejsza.

Samorządy już przed epidemią znajdo-
wały się w trudnej sytuacji finansowej. 
Czego burmistrz Radzionkowa oczekuje 
w ramach rządowego wsparcia?
Dochody do samorządowych budżetów ra-
dykalnie i sukcesywnie spadają. Obniżone 
wpływy z podatku PIT, zwolnienie z opłat 
osób do 26. roku życia, podniesienie płacy 
minimalnej, wzrost pensji nauczycieli, która 
nie jest refundowana w ramach subwencji 
oświatowej, to tylko kilka czynników, które 
sprawiają, że gminom rosną wydatki bie-
żące, a dochody spadają. Pandemia tylko 
pogłębiła te różnice. Jako samorządowiec 
oczekuję głębokiej reformy finansowania 
samorządów. Reguła, która mówi o tym, 
że wydatki bieżące gminnego budżetu mają 
być niższe od dochodów bieżących jest 
w przypadku większości samorządów nie 
do zrealizowania. Potrzeba systemowych 
zmian. Wsparcie w postaci dotacji na in-
westycje gminne czy drogowe, to za mało. 
Reforma jest niezbędna. Pamiętajmy, że sa-
morządy to bardzo ważny motor napędowy 
gospodarki działający na poziomie lokal-
nym. Gdy gminy zaczną ograniczać inwe-
stycje, odczują to wszyscy – dochody przed-
siębiorców zaczną spadać, a co za tym idzie 
i mieszkańców.

Radzionków od lat stawia właśnie na 
inwestycje. Jedną z kluczowych jest bu-
dowa rynku. W lipcu miejski plac został 
oficjalnie otwarty.
Choć miało być hucznie i radośnie, z powo-

du koronawirusa odbyła się jedynie skrom-
na uroczystość. Niemniej to ważne wyda-
rzenie w historii miasta, które znacząco 
wpłynie na jego dalsze funkcjonowanie. 
To miejsce, które pozwoli mieszkańcom re-
alizować wiele społecznych inicjatyw. Przed 
nami budowa trzech pierzei kamienic. Je-
steśmy już po analizach prawnych i teście 
rynku w zakresie budownictwa dewelo-
perskiego. Aktualnie bierzemy pod uwagę 
dwa rozwiązania – wejście w spółkę z pry-
watnym inwestorem lub nawiązanie współ-
pracy z jednym z Towarzystw Budownic-
twa Społecznego. Prowadzimy rozmowy, 
które mam nadzieję, doprowadzą do tego, 
że jesienią rozpoczniemy pierwsze działa-
nia prawne, a później projektowe. Budowa 
kamienic to jednak perspektywa kilku lat. 
Chcemy ostrożnie podejmować decyzje. 
Czasem warto poczekać, by uzyskać np. ze-
wnętrzne dofinansowanie. Tak było w przy-
padku Eko-rynku, który powstał w 95% dzię-
ki zewnętrznym dotacjom.

Czy pandemia zatrzyma „inwestycyjny 
pociąg” gminy?
Na pewno go przyhamuje. Tegoroczne in-
westycje, które realizujemy są w całości fi-
nansowane ze środków zewnętrznych. 
To m.in. termomodernizacje budynków Po-
licji i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, re-
mont ulicy Gajdasa i przebudowa zaplecza 
Szkoły Podstawowej nr 1. Tak więc pociąg 
inwestycyjny, mimo trudności, nadal pędzi. 
W kolejnych latach nadal zamierzamy suk-
cesywnie ubiegać się o środki zewnętrzne. 
Mamy na tym polu sporo osiągnięć. Tyl-
ko w latach 2016-2020 pozyskaliśmy ponad 
50  mln zł na inwestycje. W ciągu dziesię-
ciu lat udało się też zdobyć ponad 12 mln zł 
na remonty i budowę dróg lokalnych. Plany 
inwestycyjne mamy duże. Zobaczymy ile 
uda się zrealizować. Ze środków Funduszu 
Inwestycji Samorządowych będziemy sta-
rali się pozyskać między innymi pieniądze 
na remont ul. Artylerzystów oraz przebu-
dowę kładki nad torami przy ul. Cmentar-
nej. Przed nami też duże zadanie w postaci 
połączenia ulic Księżogórskiej z Nieznanego 
Żołnierza. Aktualnie trwają prace projekto-
we. Jeśli chodzi o możliwości ubiegania się 
o środki unijne, to obecna perspektywa fi-
nansowa dobiega końca, a jak będzie wy-
glądać kolejne rozdanie pieniędzy – nie wia-
domo. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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Od 18 lipca br. w całym mieście obowiązuje zakaz 
sprzedaży alkoholu między godziną 23.00 a 6.00 rano we 
wszystkich sklepach oraz na stacjach paliw. 

Napoje alkoholowe można kupić i spożywać tylko w lokalach 
gastronomicznych. Nowe przepisy to efekt uchwały, którą rad-
ni Radzionkowa podjęli na sesji Rady Miasta 25 czerwca br. 
Wprowadzone rozwiązania mają przyczynić się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa w mieście i ograniczyć liczbę policyjnych 
interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. Podobne 
przepisy obowiązują w Piekarach Śląskich i w Bytomiu. 

Nocna prohibicja

Na rynku znajduje się również wagonik z węglem oraz kamień 
graniczny pola górniczego „August” z 1833 r. z kopalni rudy cyn-
ku i żelaza, która w XIX wieku funkcjonowała w okolicach Księżej 
Góry. Rynek zdobi też całoroczna scena, na której będą odbywać 
się najważniejsze miejskie imprezy.

Prace przy budowie rynku trwały ponad dwa lata. Koszt całej in-
westycji to ponad 6,3 mln zł, z czego aż 85% środków pochodziło 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, 10% z budżetu państwa, a zaledwie 5% to środki 
własne gminy. To jednak nie koniec. W najbliższych latach władze 
gminy planują stworzyć komercyjną część rynku, na którą złożą 
się trzy pierzeje kamienic okalających miejski plac: pierzeja połu-
dniowo-zachodnia – po stronie pl. Jana Pawła II, pierzeja północ-
no-zachodnia – po stronie przedłużenia ul. C. K. Norwida, pierze-
ja północno-wschodnia – po stronie ul. ks. J. Knosały. Wszystkie 
budynki będą dostępne zarówno od strony placu miejskiego, jak 
i od strony zewnętrznej. 

(ŁK)

Rynek oficjalnie otwarty

Kapsułę czasu otworzą 
za pół wieku

Pakunek dla przyszłych pokoleń uzupełniono też o radzionkowskie 
znaczki pocztowe, flagę, hejnał miasta, proporczyk UKS „Ruch” Ra-
dzionków, widokówki i plan miasta. Dodatkowo w kapsule znalazły 
się prace nagrodzone w konkursie plastycznym i literackim „Jak bę-
dzie wyglądał Radzionków za 50 lat”.

Przyszłe pokolenia zobaczą m.in. dzieło Karola Pawlusa, który za-
jął pierwsze miejsce w zmaganiach plastycznych, a także prace 
wyróżnionych w konkursie literackim mieszkanek: Krystyny Gaw-
leńskiej (I miejsce), Julii Pawlus (II miejsce) i Aliny Czaja (III miejsce). 
Zwycięzcom gratulujemy. 

(ŁK)

Absolutorium
za wykonanie budżetu
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Radzionków radni 
udzielili Burmistrzowi Gabrielowi Toborowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Absolutorium udzielone zostało po zapoznaniu się radnych m.in. 
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta, infor-
macją o stanie mienia komunalnego gminy, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2019 r. Podczas sesji radni podjęli również uchwałę 
o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

(ŁK)

Do końca sierpnia głosować można w konkursie 
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego 2020. W plebiscycie nominowano m.in. 
radzionkowskie Planty.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstały m.in.: plac za-
baw dla dzieci, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia, stoły do gry 
w ping-ponga, szachy i warcaby oraz wiele alejek i ławek. Wy-
budowano również parking i ogrodzony wybieg dla psów. 
Na terenie Plant został zainstalowany monitoring.

Przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę głosów pu-
bliczności w plebiscycie, zdobędzie nagrodę internautów. 
Zachęcamy Państwa do oddania głosu na inwestycję zreali-
zowaną w naszym mieście. Szczegóły i lista nominowanych 
projektów dostępna jest na stronie: https://npp.slaskie.pl/vote/
npp-edycja-2020

Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych 
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania 
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Co roku 
nagradzane są najciekawsze realizacje urbanistyczne i archi-
tektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną województwa 
śląskiego. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany 
do gmin i powiatów prowadzących zrównoważoną politykę 
przestrzenną oraz do inwestorów i projektantów uczestniczą-
cych w procesie realizacji tej polityki. Plebiscyt odbywa się pod 
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. 

Zagłosuj i wybierz 
radzionkowskie Planty!

dokończenie ze str. 1
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Inwestycje w mieście

Doceniając postawę Julii, 22 lipca w Urzędzie Miasta Radzionków, burmistrz 
Gabriel Tobor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
mgr inż. Piotr Krężel oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Radzion-
ków bryg. mgr inż. Piotr Gwóźdź przekazali młodej mieszkance naszego mia-
sta, słowa uznania za wykazanie się dojrzałością w sytuacji zagrożenia ludzkie-
go życia.
Burmistrz, komendant i dowódca pogratulowali także rodzicom Julii dobre-
go wychowania córki. Julia może być wzorem do naśladowania, bowiem takie 
czyny przywracają wiarę w człowieczeństwo oraz budzą szacunek całej lokal-
nej społeczności.  

Julka, nasza bohaterka

Rozstrzygnięty został już przetarg na prze-
budowę ul. Gajdasa. 

Inwestycja obejmie wykonanie dokumentacji pro-
jektowej i przebudowę drogi głównej o długości 
ok. 400 metrów z 80 m odcinkiem bocznym. W tym 
roku przebudowany zostanie chodnik, a prace przy 
jezdni potrwają do końca maja 2021 r.

Całkowity koszt inwestycji to 966 tys zł. Środki w po-
łowie pochodzić będą z budżetu państwa, przeka-
zanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
W pozostałej części zadanie dofinansowane bę-
dzie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 
w formie dotacji celowej z Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji oraz Programu „Metropo-
litalny Fundusz Solidarności”. 

(ŁK)

Rusza przebudowa 
ul. Gajdasa

Dwunastoletnia Julia Kowolik, uczennica Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Radzionkowie, w lutym br. wykazała się niezwy-
kłą dojrzałością i odpowiedzialnością. Gdy jej mama straciła 
przytomność, niezwłocznie zadzwoniła pod numer alarmowy 
112. W opanowany i rzeczowy sposób przekazała ratownikom 
wszystkie niezbędne informacje. Dzięki jej interwencji służby 
ratownicze mogły sprawnie udzielić poszkodowanej pomocy 
ratującej jej życie.

Oddaj krew
Akcje poboru krwi w naszym mieście to już tradycja. Najbliższa 
odbędzie się w sobotę, 5 września w godz. 9-14, na parkingu 
Urzędu Miasta przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42.

Ze względu na epidemię, wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Krew oddać 
może osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała za granicą, tempe-
ratura jej ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta 
kwarantanną, ani nadzorem epidemiologicznym, a także w ciągu ostatnich 14 
dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Oczekując na oddanie krwi, należy zachować niezbędny odstęp od pozosta-
łych (min. półtora metra). Każdy krwiodawca otrzyma własną maseczkę, rę-
kawiczki i długopis. Na stanowisku wstępnej kwalifikacji, dawcy wypełnią an-
kietę, zdezynfekują ręce i poddadzą się mierzeniu temperatury. Kiedy wynik 
będzie w normie, reszta procesu przebiegać będzie na starych zasadach.

Każdy, kto odda krew, otrzyma paczkę ze słodyczami oraz talon na obiad, 
ufundowany przez Urząd Miasta Radzionków. 

(DW)

Zaprogramuj 
swoją przyszłość
Zaprogramowani wraz z Akademią Progra-
mowania zapraszają dzieci i młodzież w wie-
ku od 10 do 17 lat na e-warsztaty. 

Akcja ma charakter ogólnopolski. Na chętnych cze-
ka aż 1,5 tys. miejsc.  Zapisy trwają do 4 września lub 
do wykorzystania wszystkich miejsc. Zajęcia prowa-
dzone będą z następujących obszarów: C++, Java, 
Python, aplikacje webowe, Roblox, grafika kompu-
terowa. 
Szczegóły na stronach: zaprogramowani.com, Aka-
demiaProgramowania.pl 
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Bezpłatna mammografia 
– czekamy na Ciebie

Przez cały sierpień, Wydział Ekologii Urzędu Miasta 
w Radzionkowie prowadzi promocyjno-edukacyjną
akcję ekologiczną dla dzieci.

W godzinach pracy urzędu, do siedziby wydziału (ul. Kużaja 17, 
I piętro), należy dostarczyć minimum pięć baterii lub plastikowe 
zakrętki. W zamian, każde dziecko otrzymuje drobny upominek.

Dlaczego akurat baterie i nakrętki? Zużyte baterie i akumulatory 
należą do odpadów niebezpiecznych, w związku z czym nie mogą 
trafiać na składowisko odpadów. Nie należy zatem wyrzucać ich 
do koszy na śmieci, a oddawać w odpowiednich punktach (lub 
przy okazji akcji takiej, jak nasza), skąd trafią prosto do specjali-
stycznych firm, zajmujących się ich przetwarzaniem.
Nakrętki z kolei, często wyrzucane są razem z butelkami, do po-
jemnika na tworzywa sztuczne i metal. To oczywiście właściwe 
działanie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że recykling samej 
zakrętki jest o wiele prostszy i szybszy, niż butelki. Zatem zbiera-
nie nakrętek i przekazanie ich osobno, choćby właśnie do naszego 
Wydziału Ekologii, jest działaniem efektywniejszym niż tradycyj-
na segregacja.
Zachęcamy rodziców i dzieci do udziału w kolejnych, podobnych 
akcjach, o których poinformujemy na stronie Urzędu Miasta. 

(DW)

Wymień baterie na upominek

Premier
odwiedził Radzionków

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 18 sierpnia 
br. odwiedził radzionkowskie Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

Premier zapoznał się z wystawą poświęconą wywózkom w głąb 
ZSRR w 1945 roku oraz wpisał się do księgi pamiątkowej:
„Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku w Radzionkowie to niezwykłe i niezwykle ważne miejsce 
pamięci i miejsce pilnowania prawdy o tragicznych losach Górnoślą-
zaków po II wojnie światowej. Dziękuję wszystkim pracownikom i wo-
lontariuszom za przechowywanie prawdy o tych strasznych wyda-
rzeniach. Komunizm i ustrój socjalizmu realnego po II wojnie rodziły 
się na łzach, krwi i bólu Górnośląskich Rodzin i z Ich morderczej pracy 
w nieludzkich często sowieckich obozach. Cześć Ich Pamięci”. 

(ŁK)

We wrześniu przed Centrum Kultury „Karolinka” 
dwukrotnie pojawi sie mammobus. Zapraszamy panie 
urodzone w latach 1951–1970, a szczególnie te, które 
w tym roku (bez względu, w którym miesiącu) obchodzą 
50. urodziny.

Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie
gliwickiego Instytutu Onkologii:

RADZIONKÓW – CK „KAROLINKA” pl. Jana Pawła II

11 września w godz.: 8.30-15.30
14, 15 września w godz.: 10.00-17.00

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzed-
niej mammografii – jeżeli była wykonana poza gliwickim Insty-
tutem Onkologii.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZU-
JĄCE W MAMMOBUSIE NARODOWEGO INSTYTUTU ON-
KOLOGII:
 » przed wejściem do mammobusu prosimy o założenie ma-

seczki ochronnej lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos,
 » bezpośrednio przy wejściu do mammobusu rejestratorka 

poprosi o wypełnienie ankiety epidemiologicznej, wy-
kona pomiar temperatury oraz poprosi o dezynfekcję rąk 
środkami dostępnymi w mammobusie,

 » personel mammobusu stosuje środki indywidualnej 
ochrony tj: maski, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, far-
tuchy oraz regularnie dezynfekuje dłonie,

 » po każdym zakończonym badaniu przeprowadzana jest 
dezynfekcja powierzchni mammografu oraz wszelkich 
powierzchni dotykowych tj.: klamek, poręczy, blatów, 
krzeseł itp.,

 » wnętrze mammobusu jest regularnie wietrzone oraz zo-
stało wyposażone w dodatkowe urządzenie wentylacyj-
ne i dekontaminacyjne,

 » po każdym dniu pracy wnętrze mobilnej pracowni jest 
dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

UWAGA! Jeżeli obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni miała Pani 
kaszel, gorączkę, duszność, katar lub inne objawy infekcji lub 
w ciągu ostatnich 14 dni kontaktowała się Pani z osobą z wy-
mienionymi objawami lub chorą na koronawirusa, prosimy 
o NIEZGŁASZANIE SIĘ na badanie do mammobusu i zaplano-
wanie mammografii w innym terminie.

OSOBY Z OBJAWAMI INFEKCJI NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE NA 
BADANIE. 
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Mnóstwo ciekawych propozycji dla najmłodszych przygotował MOSiR. 
Przez całe wakacje, w każdy wtorek, między godziną 9 a 13, odbywały się 
zajęcia na hali sportowej. Środy zarezerwowane były na konkursy i zabawy, 
a czwartki na zajęcia zumby i salsy. To oczywiście nie wszystko – 8 lipca od-
była się sportowa gra terenowa, podczas której dzieci mogły rywalizować 
w różnych dyscyplinach sprawnościowych. Nie zabrakło także tradycyjnego 
konkursu rzeźby z piasku – 22 lipca dzieciaki mogły popisać się swoją fanta-
zją i umiejętnościami, tworząc niezwykłe prace. Odbyła się także Miniolim-
piada Sportowa – 29 lipca najmłodsi wzięli udział w różnych konkurencjach 
na bieżni.

Wakacji w Radzionkowie nie można sobie wyobrazić bez udziału Centrum 
Kultury „Karolinka”. Pracownicy zorganizowali wiele ciekawych warsztatów: 
malowania na tkaninie, papierowej wikliny, robotyki czy tworzenia witraży. 
Działało także kino w siedzibie centrum oraz plenerowe, o ile oczywiście po-
goda na to pozwalała. Uczestnicy mogli obejrzeć m.in. film fantasy „Czworo 
dzieci i coś” czy familijny „Wiking i magiczny miecz”.

Do akcji włączyła się też Miejska Biblioteka Publiczna. Zorganizowano tam 
serię zajęć, podczas których najmłodsi tworzyli prace plastyczne z wykorzy-
staniem różnych technik. W sierpniu, filia biblioteki zaprosiła na „Czytanie 
przy fontannie”.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację akcji 
„Lato w mieście”, w tym trudnym czasie. 

Instytucje i organizacje działające w Radzionkowie przyzwy-
czaiły nas, że zawsze potrafią stanąć na wysokości zadania 
i zorganizować wiele ciekawych atrakcji dla dzieci i młodzie-
ży, w okresie wakacji. W tym roku również nie zawiodły, mimo 
całego koronawirusowego zamieszania. 

Lato w mieście się udało

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego przy ulicy Knosały 113. 

Po wymianie okien i instalacji grzewczej, wykonawca 
rozpoczął prace polegające na ociepleniu budynku oraz 
jego otynkowaniu. Intensywne roboty trwają także we-
wnątrz – odnawiane i doposażane są sale lekcyjne.

Już za kilka dni w szkolnych ławkach, po o wiele dłuż-
szej niż zwykle przerwie, zasiądą uczniowie. Zdumie-
wające efekty remontu z pewnością miło wszystkich 
zaskoczą. 

(HS)

Nasza szkoła prawie
nie do poznania

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., pro-
wadzące Szpital Miejski w Piekarach Śląskich 
pw. św. Łukasza, zaprasza kobiety w ciąży 
na bezpłatne zajęcia w szkole rodzenia, bez 
względu na miejsce zamieszkania.

Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek 
w godzinach 16.00 – 18.00. Cykl spotkań rozpocznie się 
1 września 2020 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
– w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 5 
w Piekarach Śląskich, pod numerem tel.: (32) 284 55 20 
wew. 53
– pod numerem położnej prowadzącej program – Elż-
biety Małochy: 693 867 521
– na stronie internetowej: szpital.piekary.pl 

Szkoła Rodzenia

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 11 sierp-
nia do 8 września 2020 r. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wgląd 
na stronie bip.radzionkow.pl/?a=27156 

Komunikat
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Soczysta zieleń tegorocznego lata 

Wakacje w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzion-
kowie to soczysta zieleń, różnobarwne kwiaty, przy-
jemne zapachy, cisza, spokój, leniwe spacery, bliskie 
spotkania z ptakami, motylami (komarami również), 
ale nie tylko…

Korzystając z pięknej letniej pogody i tym samym możliwości 
prowadzenia warsztatów przyrodniczych na świeżym powie-
trzu, udało się kontynuować rozpoczęte zimą projekty eduka-
cyjne. Bo nawet najlepsze prelekcje multimedialne, filmy czy 
e-lekcje nie zastąpią prawdziwej żywej szkoły przyrody w tere-
nie. Dzięki dofinansowaniu Gminy Radzionków w lipcowe oraz 
sierpniowe wtorki i czwartki w Ogrodzie odbywały się spotka-
nia ze specjalistami w formie przyrodniczych spacerów nauko-
wych. Taki styl edukacji skierowanej do osób dorosłych oraz 
do dzieci i młodzieży okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Chętnych na aktywne zwiedzanie było mnóstwo (niestety nie 
dla wszystkich wystarczyło miejsc), a zaproponowane tematy 

to: botanika, dendrologia, ogrodnictwo, ornitologia, geologia 
i arachnologia. 

Z kolei niekomercyjne grupy zorganizowane (przedszkola, zu-
chy, harcerze, wychowankowie świetlic i inne) mogły skorzystać 
z terenowych warsztatów przyrodniczo-ekologicznych w ra-
mach grantów z WFOŚiGW w Katowicach oraz Funduszu Natu-
ralnej Energii (organizatorem wygranego przez Ogród konkur-
su był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
a Partnerem Fundacja „Za górami, za lasami”). Szczególnym po-
wodzeniem cieszyły się tematy takie jak: „Mali Ogrodnicy”, „Bio-
indykatory”, „Zielony surwiwal”, „Tropiciele Przyrody”, „Wszyst-
kie dzieci segregują śmieci” oraz przyrodnicze gry terenowe. 
Niektórym warsztatom towarzyszyła z mikrofonem Gabriela 
Kaczyńska z Radio Katowice – nagrania z Ogrodu można zna-
leźć i odsłuchać na stronie: www.radio.katowice.pl w zakładce 
Audycje Eko-Ranek (21.06, 28.06, 19.07). 

Julia Góra

Czekamy na Was na pikniku 31 sierpnia
Tradycyjnie, w ostatni wakacyjny dzień, tj. 31 sierpnia, 
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza 
na Piknik z okazji zakończenia wakacji. Jest to impreza 
plenerowa – należy zaopatrzyć się w koce oraz koszyki 
ze smakołykami. Wstęp wolny, rozpoczęcie pikniku za-
planowano na godz. 16.00.

Ideą pikniku jest zachęta do spędzenia wolnego czasu na po-
wietrzu, z najbliższymi, w pięknym otoczeniu przyrody. Do dys-
pozycji piknikowiczów przeznaczono dużą łąkę zlokalizowaną 

na prawo od głównej ścieżki Ogrodu, niedaleko wejścia. Dzięki 
rozległemu terenowi możliwe jest utrzymanie bezpiecznego dy-
stansu pomiędzy różnymi grupami osób. W planach m.in. relak-
sujący odpoczynek, błogie nicnierobienie, gapienie się w chmury, 
słuchanie dźwięków przyrody i… dla dzieci oczywiście kreatyw-
ne warsztaty artystyczno-przyrodnicze przygotowane przez pra-
cowników Ogrodu. Udział w pikniku to również okazja do pozna-
nia Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. 

Julia Góra

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 
W RADZIONKOWIE
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Folk It! TOUR 
Julia Piatrucha
w Radzionkowie
– koncert

Zasłynęła jako aktorka serialowa 
i filmowa. W kwietniu 2016 
roku samodzielnie wydała swój 
debiutancki album „Parsley”, 
zainspirowany kilkumiesięczną 
podróżą po Azji.

Płyta zawiera 15 autorskich piosenek w bal-
ladowym klimacie pop, z elementami folku 
i kojącymi dźwiękami ukulele. Kilka miesię-
cy po premierze pierwszej płyty Julia prze-
prowadziła się nad morze, które bardzo 
szybko stało się dla niej inspiracją do napi-
sania utworów na drugi album „Postcards 
from the seaside”. Do już dobrze znanych 
nam instrumentów dołączyła mandolina 
i puzon. Julia Pietrucha od kilkunastu sezo-
nów z sukcesem koncertuje po Polsce, za-
rażając publiczność swoją energią oraz wy-
jątkowymi piosenkami.

„Na początku było ukulele. Jego dźwięki to-
warzyszyły mi podczas podróży, w smutku 
i radości, wypełniały ciszę i uzupełniały śpie-
wane przeze mnie melodie. Potem pojawi-
ły się: piano, gitara, perkusja, skrzypce, kon-
trabas, mandolina, a na końcu puzon. Tak 
powstał zespół, z którym nagrałam dwie 
piękne płyty, podróżowałam po Polsce kon-
certując przez ostatnie trzy lata i zrozumia-
łam, że muzyka to moja pasja. Ale przycho-
dzi czas, kiedy chce się wrócić do początków 
– poczuć na nowo ten dreszcz, który czuło się 
po raz pierwszy siedząc samotnie w pokoju, 
na dywanie, śpiewając dla samej siebie. Folk 
it! Marzenia są po to by je spełniać. Z radością 
chciałam zaprosić Was na trasę koncertową, 
podczas której po cichu, na spokojnie, z odde-
chem opowiemy na nowo historie zamknięte 
w utworach z płyt „Parsley” i „Postcards From 
the Seaside” – tak Julia Pietrucha zapowiada 
swoją najnowszą trasę pt. „FOLK it! TOUR”.

Julii na scenie towarzyszyli będą multiin-
strumentaliści, z którymi od nowa zaaran-
żowała znane dotychczas utwory. Nie za-
braknie także niespodzianek – nie tylko 
tych repertuarowych. 

18 października 2020,
godzina 18.00, bilety 80 zł

Wakacje w „Karolince”

Mimo pandemii koronawirusa udało nam się zrealizować cykl zajęć 
i warsztatów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

W lipcu i sierpniu odbyły się między innymi warsztaty malowania na tkaninie,  robo-
tyki czy plastyczne. Nie zabrakło też seansów filmowych, zarówno w kinie „Karolinki”, 
jak i plenerowym – „Pod chmurką”.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym, kompletnym repertuarem na stronie 
www.karolinka.art.pl. Realizacja konkretnych wydarzeń jest uzależniona od wytycz-
nych i obostrzeń przekazywanych przez władze państwowe związanych z sytuacją 
epidemiczną w kraju.  

Projekt Przystań Miejska 1
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych serdecznie 
zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Przystań Miejska 1”. To 
projekt skierowany do społeczności Radzionkowa zamieszkującej tereny 
rewitalizowane.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 do 70 lat. W ramach przedsięwzię-
cia realizowanych jest wiele warsztatów, spotkań, wyjazdów, wyjść integracyjnych, jak 
również zajęć dla seniorów. Uczestnicy uzyskać mogą wsparcie w szukaniu zatrudnie-
nia, jak również skorzystać z porad dietetyka. 
Zachęcamy, żeby zapoznać się z fanpage’em projektu na Facebooku– fb.me/przystan.
miejska1. Tam znajdują się informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach. Infor-
macje będą pojawiać się także na stronach Centrum Kultury „Karolinka”, gdzie część 
wydarzeń będzie realizowana. 

Projekt ma być wsparciem w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji społecznej i za-
wodowej dla społeczności Radzionkowa. Udział w projekcie i we wszystkich wydarze-
niach organizowanych w ramach projektu jest bezpłatny. 

Centrum Kultury „Karolinka”, tel 32 286 64 54 wew. 22, 25,
Biuro projektu: 668 251 719 
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Zapraszamy
do kina

Opowieść o skomplikowa-
nych osobowościach
Nie od dziś wiadomo, że jeśli szukamy dużej dawki dobrego humoru 
i przepisu na doskonałą rozrywkę, warto sięgnąć po komedię francuską. 
„Nerwica natręctw” – sztuka autorstwa Laurenta Baffie w reżyserii Artura 
Barcisia, to lekka opowieść o skomplikowanych osobowościach.

Gdy w poczekalni u genialnego psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów, zawsze jest 
ciekawie. Tym bardziej, jeśli są to osoby cierpiące na takie fobie jak: niekontrolowa-
ne przeklinanie (choroba Touretta), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach 
przed bakteriami (nozofobia), powtarzanie każdego zdania (palialia), niemożność 
stanięcia na linii czy tytułowa nerwica natręctw. A gdy z powodu niekończącej się 
absencji lekarza pacjenci zaczynają się leczyć sami, zapowiada się prawdziwa jazda... 
Będzie zabawnie! W rolach głównych: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Her-
man/Katarzyna Ankudowicz, Rafał Królikowski, Artur Barciś/Andrzej Zieliński, Zdzi-
sław Wardejn.  

25 września, godzina 17.30 i 20.00,
bilety: 110/70 zł

Najmłodszych mieszkańców zapraszamy 
5 września o godz. 16.00 na seans „Sam-
Sam”. O godz. 18.00  z kolei przygotowa-
liśmy filmową propozycję dla dorosłych - 
„Jak być dobrą żoną”. 
Kolejne spotkanie w Kinie „Karolinka” od-
będzie się 19 września. O godz. 16.00 wy-
świetlony zostanie film dla młodych wi-
dzów  „Słoń Benjamin”, a o godz. 18.00 
dla dorosłych „Włoskie wakacje”. 

Zanim jednak ruszą wrześniowe projek-
cje, na zakończenie wakacji zapraszamy do 
udziału w kinie plenerowym „Pod chmur-
ką” 28 sierpnia. Początek o 20.30. Czeka 
Was, podobnie jak w lipcu, seans niespo-
dzianka. 

CENTRUM 
KULTURY„KAROLINKA”
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Społeczne wyzwania naszej gminy
W tym roku Radzionków czeka podjęcie nowej uchwały doty-
czącej „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Ra-
dzionkowie”. 20 lutego br. odbyło się ostatnie spotkanie Zespo-
łu ds. monitorowania strategii problemów społecznych na lata 
2010-2020.

Uchwała Nr LVII/487/2010 została podjęta 29 października 2010 
roku i zawierała 8 celów strategicznych, 16 celów operacyjnych 
i aż 64 poddziałania. 69-stronicowy dokument został znowelizo-
wany w 2016 roku, w związku z pojawieniem się programu rzą-
dowego „500+” i koniecznością jego ujęcia, w ramach finanso-
wania, na lata 2016-2020.

Określone w raporcie 13 wskaźników, pozwalają nam zobrazo-
wać funkcjonowanie strategii przez ostatnie lata. Wypracowane 
sposoby współpracy z szeregiem instytucji, organizacji pozarzą-
dowych oraz ludźmi dobrej woli pokazują, że zakres prowadzo-
nych działań cieszy się dużym uznaniem społeczeństwa. Po-
równując problemy zgłaszane przez mieszkańców w 2010 roku, 
gdzie zauważono spory nacisk na m.in.: bezrobocie, bezradność, 
alkohol i używki, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie czy 
szkole, brak mieszkań, brak miejsc pracy, brak miejsc sportowo-
-rekreacyjnych, braki w służbie zdrowia (specjalizacje) oraz brak 
miejsc w przedszkolach i żłobkach, obserwujemy, że po 10 latach 
zaszły spore zmiany. Okazuje się bowiem, że to smog i proble-
my związane z ochroną środowiska zaczęły obecnie dominować 
w naszej lokalnej społeczności. Wzrasta ekologiczna świado-
mość społeczeństwa. Problemy, których przez lata mieszkańcy 
nie dostrzegali, zaczynają ich dotykać. Ludzi chorych na scho-
rzenia związane z oddychaniem, odżywianiem, tempem życia 
czy nowotwory jest coraz więcej. Zaczęliśmy zastanawiać się 
nad problemem dzikich wysypisk. Okazuje się także, że średnia 
krajowa 325 kg na mieszkańca w odbiorze śmieci w Radzionko-
wie wynosi już ponad 400 kg na rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował kilkanaście programów 
z udziałem środków pozyskanych z UE oraz budżetu państwa, 
dzięki czemu kilkuset mieszkańców podjęło pracę, zdobyło nowy 
zawód i kompetencje, a także założyło własną działalność go-
spodarczą. Ilustruje to imponujący spadek bezrobocia. Na dzień 
dzisiejszy, mieszkańców zarejestrowanych w PUP jest tylko 252, 
gdzie jeszcze cztery lata temu liczba ta wynosiła nawet 800 czy 
1 500 osób. Co ciekawe, według raportów GUS na 1 000 miesz-
kańców Radzionkowa pracuje tylko 208. Najciężej, spośród osób 
zarejestrowanych, jest pozyskać osoby do prac społecznych, 
interwencyjnych czy staży, gdyż rynek pracy nastawiony jest 
na pozyskiwanie konkretnych zasobów ludzkich, oferując atrak-
cyjne wynagrodzenie.

Problem starzejącego się społeczeństwa staje się coraz bar-
dziej widoczny w naszym mieście. W 2004 roku odnotowano 
18 421  osób zamieszkałych na terenie Radzionkowa. Na dzień 
31 grudnia 2019 roku liczba ta wynosi 15 976, przy czym warto za-
uważyć, że liczba mieszkańców powyżej 18. roku życia wynosi 
13 209. Problem związany z polityką senioralną państwo pozo-
stawiło samorządom, które mają zorganizować miejsca pobytu 
seniorów w programie „Senior Wigor”. Widząc aktywność działa-
jącego na terenie Gminy Koła Polskiego Związku Emerytów, Ren-

PISZĄ
DO KURIERA

cistów i Inwalidów, które liczy ponad 600 członków, nie zbuduje-
my przesłanek do rozwiązania tego problemu.

Polityka państwa w zakresie wsparcia rodzin, pokazuje, że z pro-
gramu 500+ skorzystało 1 585 dzieci – dotacja 8,2 mln zł, z pro-
gramu „Dobry Start” 1 276 rodzin (w tym 1 751 dzieci) – dotacja 
525,6 tys. zł, z zasiłków rodzinnych 360 rodzin – dotacja 1,341 mln zł; 
stypendiów szkolnych 75 uczniów – dotacja 52,4 tys zł. Rodzinna 
piecza zastępcza to 15 rodzin, asystent rodzinny 14 rodzin, posi-
łek/dożywianie 71 osób dorosłych i aż 300 uczniów. W szkołach 
wydano 7 264 posiłków. Dzięki obsłudze Karty Dużej Rodziny 
od 2012 roku wydano 1 495 kart.

Akcje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z 2001-2003 roku pt: 
„Dary Świątecznego stołu” to pomoc dla 70 rodzin z ok. 340 dzieć-
mi i 4 samotnych. Po 18 latach – w 2019 „dary” przyznano 83 ro-
dzinom, w tym 65 dzieciom i prawie 40 samotnym mieszkańcom. 
Udział CARITAS i innych organizacji w doraźnej pomocy dla ludzi 
potrzebujących to tysiące spraw, sytuacji, wsparcia w konkret-
nych problemach, czasem bardzo złożonych, ale wykonanych 
w danym czasie. W Radzionkowie działa również 47 organizacji 
pozarządowych.

Przychodnie lekarskie działające na terenie Radzionkowa 
(np. RAD-MED ma prawie 9 tys. pacjentów, ok. 56 tys. wizyt 
w poradni oraz ok. 800 wizyt domowych) obsługują mieszkań-
ców pod względem ogólnym, lecz wyzwaniem są usługi specja-
listyczne.

Przeglądając stan z orzecznictwa osób niepełnosprawnych – 
w Radzionkowie jest 328 osób, w tym do 16. roku życia 49 (stan 
z 2018 roku). Dodatkowo, w roku 2019 na terenie naszego mia-
sta orzeczenie uzyskało lub przedłużyło 45 osób – w całym po-
wiecie liczba ta wynosiła 234. W 12 kodach niepełnosprawności 
w Radzionkowie odnotowano:
• kod 05-R (upośledzenia narządu ruchu) – 84 osoby;
• kod 07-S (choroby serce, układu krążenie i oddechowe) – 

81 osób;
• kod 11-J (schorzenia endokrynologiczne, choroby zakaźne 

itp.) – 49 osób;
• kod 10-N (choroby neurologiczne) – 29 osób.

Trudno dotrzeć do danych dotyczących przyczyn śmiertelności 
naszych mieszkańców. Jednak z ogólnych informacji wniosku-
jemy, że to choroby układu krążenia oraz nowotworowe plasu-
ją się w ścisłej czołówce. Zgony w poszczególnych przedziałach 
wiekowych: do 50 lat – 4 osoby, 51-60 lat – 15 osób; 61-70 lat – 
38 osób oraz powyżej 70. roku życia – 142 osoby.

Zdajemy sobie sprawę, że można było podjąć więcej działań czy 
to w zakresie bezpieczeństwia mieszkańców, czy dostępności 
do innych usług społecznych. Dopóki żyjemy, wokół nas poja-
wiać się będą nowe problemy i sztuką będzie postawić wiary-
godną, realną diagnozę zmierzającą do ich rozwiązania. Warto 
stosować formy instytucjonalne, licząc przy tym na wsparcie 
ludzi „dobrej woli”. 

Rudolf Sobczyk
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Turniej dla najmłodszych Mistrzostwa w plażówce

Gdy pogoda dopisuje boiska na Księżej Górze są oblegane 
przez amatorów siatkówki plażowej. To jedna z koronnych 
dyscyplin uprawianych w naszym mieście. MOSiR, wraz ze 
Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej i MKS „Sokół” Radzion-
ków zorganizowali V Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siat-
kówce Plażowej Mikstów.

Turniej przyciągnął na Księżą Górę 20 zespołów, w skład których 
wchodzili czołowi zawodnicy województwa śląskiego i nie tylko. 
Zacięta rywalizacja trwała aż siedem godzin. Było to możliwe dzię-
ki pogodzie, która wyjątkowo sprzyjała graczom i organizatorom.
W finałowej batalii spotkali się Patrycja Wardęga i Maciej Madej 
(Chorzów/Jastrzębie Zdrój), którzy stanęli do pojedynku z Ewe-
liną Wróbel i Kamilem Szwajem (Zawiercie/Sosnowiec). Po bar-
dzo zaciętym meczu, w którym dało o sobie znać zmęczenie ca-
łodziennymi zmaganiami, górą byli Ewelina i Kamil, którzy tym 
samym zdobyli tytuł Mistrzów Śląska.
Równie ciekawy był mecz o brąz. Wystąpili w nim Karolina Nowak 
i Mateusz Płaneta (Tychy/Oleśnica), którym czoła stawili Adrian-
na Gaś i Martin Grzybek (Cieszyn). Oba zespoły przez cały turniej 
szły jak błyskawica, pierwsze porażki, pechowo, odnosząc dopie-
ro w półfinałach. Ambicja i determinacja była widoczna w zagra-
niach obu par, jednak ostatecznie, na trzecim stopniu podium 
stanęli Karolina i Mateusz.
Zwycięzcy odebrali statuetki, bony podarunkowe i dyplomy z rąk 
prezesa „Sokoła” Radzionków Karola Majewskiego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za rywalizację w duchu fair 
play oraz wysoki poziom sportowy. 

W ramach akcji „Lato w mieście”, 6 sierpnia, najmłodsi 
mieszkańcy Radzionkowa mogli zmierzyć się w Molkky.

To nietypowa i raczej mało znana gra. Polega na rzucaniu 
drewnianym wałkiem, z odległości ok. 3-4 metrów, w kręgle. 
Wybór celu nie jest jednak przypadkowy. Każdy kręgiel ma 
odpowiedni numer, oznaczający liczbę punktów. Jeżeli strąci-
my jeden – otrzymujemy tyle „oczek”, ile widnieje na kręglu. 
Jeżeli więcej – na nasze konto trafia suma równa liczbie trafio-
nych celów. Grę wygrywa osoba, która jako pierwsza zdobę-
dzie 50 punktów. Ale uwaga! Jeżeli ktoś przekroczy tę liczbę, 
jego licznik zostanie cofnięty do 25 „oczek”! Liczy się więc nie 
tylko precyzja, ale i odpowiednia taktyka. 

W środę, o godzinie 11.00, na radzionkowskich Plantach zebrało 
się około 20 dzieci chętnych spróbować swoich sił w tej mało 
znanej dyscyplinie. Po zaciętej walce, udało się wyróżnić trzech 
najlepszych graczy, którzy otrzymali nagrody rzeczowe. Nikt 
jednak nie wyszedł z pustymi rękami! Każdy uczestnik otrzy-
mał słodki upominek. 

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
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Dookoła świata się nie udało, ale…

Zapraszamy Was na 
Mistrzostwa w Żeglarstwie

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

W poprzednim numerze „Kuriera” informowaliśmy o ciekawej zaba-
wie, którą w pandemicznym czasie postanowił zorganizować MOSiR. 
„W 80 dni dookoła świata na sportowo” było próbą okrążenia globu, 
w której udział mógł wziąć każdy mieszkaniec Radzionkowa.

Zabawa była bardzo prosta. Wystarczyło wyjść z domu: na spacer, rowero-
wą przejażdżkę czy jogging i zarejestrować przebyty dystans za pomocą 
specjalnej aplikacji. Następnie wynik należało przesłać do MOSiRu, podpi-
sując się imieniem i nazwiskiem oraz wskazując sposób, w jaki przebyło się 
dystans. Nietypowa podróż trwała od 13 maja do 31 lipca.

Założonego celu, czyli okrążenia naszej planety (dokładnie 40 075 km) nie 
udało się pokonać. Organizatorzy są jednak zadowoleni. W zabawie łącznie 
wzięły udział 44 osoby, które przebyły dystans 18 877 km, co stanowi ponad 
47% całości.

Organizatorzy wyróżnili najaktywniejszych uczestników zabawy. I tak, w ka-
tegorii rowerowej, najchętniej brali udział Dominika i Natalia Szołtysik oraz 
Grzegorz Szeremeta. Wśród biegaczy prym wiedli Beata Kruba i Tomasz 
Harwig. Na spacery natomiast, najchętniej wybierała się rodzina Połednio-
ków. W całej zabawie, najaktywniejsza okazała się Aleksandra Zosgórnik. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w naszej zabawie. 

Wielkimi krokami zbliżają się XVIII Mistrzostwa Radzionkowa w Że-
glarstwie. Tegoroczne zawody odbędą się 5 września, tradycyjnie na 
zalewie w Przeczycach.

Czy po raz kolejny będziemy świadkami niespodzianki, jaką w zeszłym roku 
sprawiła załoga Jazgarzy, wygrywając zawody w swoim debiucie? Jak spi-
szą się ekipy, które regularnie startują w mistrzostwach? I, przede wszyst-
kim, czy pogoda dopisze, a wiatr będzie łaskawy? Odpowiedzi na te pytania 
poznamy wkrótce! 

Zagrali pięknie

Nowa odsłona, nowe miejsce i rekordowa 
liczba drużyn, a do tego wielkie emocje i spor-
towa rywalizacja. Tak w skrócie wyglądał tur-
niej piłki nożnej „Joga Bonito – graj pięknie”, 
który po rocznej przerwie wrócił do Radzion-
kowa. Przypominamy, że nazwa rozgrywek 
nawiązuje do serwisu społecznościowego 
„Joga Bonito”, propagującego uczciwe zagra-
nia i kreatywną grę, szczerość i ducha współ-
zawodnictwa.

Zawody odbyły się 12 sierpnia na boisku Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Knosały 113. 
W turnieju wystąpiło siedem zespołów, składa-
jących się z zawodników rocznika 2006 i młod-
szych, z Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, 
Bobrownik, Ożarowic i Świerklańca. Łącznie około 
40 młodych piłkarzy.

Każdy z zespołów rozegrał sześć spotkań. Nie bra-
kowało efektownych akcji, znakomitych zagrań 
i bramek, o których mawia się „stadiony świata”. 
O ogromie emocji niech świadczą dwie rzeczy: 
rekordowa liczba strzelonych goli, których padło 
aż 200 oraz końcowa klasyfikacja – do wyłonie-
nia zwycięzców trzeba było stworzyć tzw. małą 
tabelę, ponieważ trzy najlepsze zespoły mia-
ły po 15  punktów. Ostatecznie, mistrzami zosta-
ła „Husaria”, przed ekipą „FC Gima” i brązowymi 
medalistami – drużyną „Łatwo z wami”. Rozdano 
także nagrody indywidualne. Najlepszym zawod-
nikiem uznano Filipa Posmyka („FC Bambiki”), 
a bramkarzem – Szymona Stańczyka („FC Gima”).

Nie zabrakło również konkursów indywidualnych. 
Mistrzem w żonglerce piłką tenisową okazał się 
Tomasz Ćwięczek („Łatwo z wami”), a rzuty kar-
ne najlepiej wykonywał Czarek Wroniszewski („FC 
Gima”).

Organizatorami turnieju był SMS Radzionków oraz 
MOSiR, a nagrody ufundowała firma AKK.net. 
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INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku na XIX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XIX/200/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania; 
2. Uchwałę Nr XIX/201/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Radzionków za 2019 r.;
3. Uchwałę Nr XIX/202/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 

2019 r.; 
4. Uchwałę Nr XIX/203/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2029;
5. Uchwałę Nr XIX/204/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
6. Uchwałę Nr XIX/205/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierża-

wy  na  czas nieoznaczony; 
7. Uchwałę Nr XIX/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierża-

wy  na  czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XIX/207/2020 zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2020 roku;
9. Uchwałę Nr XIX/208/2020 w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczo-

nych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Radzionków.

Uchwały  wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu Miasta Radzionkow na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie
www.bip.radzionkow.pl.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk

Po co nam Rejestr Danych Kontaktowych?

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu 
Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych 
Kontaktowych (RDK). 

Głównym celem usług udostępnionych w ramach RDK jest uła-
twienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki temu urzę-

dy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli, np. o kończą-
cym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale 
i  o  rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). 
Do RDK dołączyło już ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie da-
nych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne i w każdej chwili można 
je zmienić lub usunąć. 
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Zbieramy pamiątki
po kopalni
W przyszłym roku minie 150. rocznica powstania KWK „Ra-
dzionków”. W związku z tym, Urząd Miasta planuje wy-
dać monografię poświęconą kopalni. Jej autorem będzie 
Łukasz Stera. Przypominamy także, że nadal trwa zbiórka 
pamiątkowych przedmiotów.

Mieszkańcy, którzy dysponują pamiątkami, zdjęciami kopalni, 
a także przedmiotami, które łączą się z historią zakładu, są pro-
szeni o udostępnienie ich autorowi publikacji.

Osoby, które chcą przekazać pamiątkowe przedmioty proszone 
są o kontakt z kierownikiem Referatu Promocji Miasta i Aktyw-
ności Społecznej Urzędu Miasta Radzionków Jarosławem Wroń-
skim pod numerem telefonu: 32 388 71 37 lub pisząc na adres: 
promocja@radzionkow.pl

KWK „Radzionków” w historii naszego miasta odegrała ważną 
rolę, przyczyniając się do ukształtowania kultury górniczej i będąc 
miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Powstała w 1871 r. z inicja-
tywy Hugona I Henckel von Donnersmarck. W latach 70. XX wie-
ku, została połączona z Kopalnią Bytom, tworząc wspólnie KWK 
„Powstańców Śląskich”. Wydobycie zakończono w 1995 roku. Wła-
dze zakładu przez wiele lat rozwijały infrastrukturę socjalną dla 
pracowników i mieszkańców naszego miasta. Aktywnie wspie-
rano budowę między innymi Szkoły Podstawowej nr 4 w Rojcy, 
Szkoły Górniczej, Centrum Kultury „Karolinka” czy osiedli miesz-
kaniowych i domów wczasowych. 

(ŁK)

Życie, praca, chleb

Z okazji przypadającej w tym roku dwudziestej rocz-
nicy istnienia Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek 
w Radzionkowie, placówka wydała nową książkę 
„Życie, praca, chleb”.

Jej pomysłodawcą i wydawcą jest Piotr Mankiewicz – za-
łożyciel radzionkowskiego muzeum. Książka na prawie 
300 stronach opisuje kulturę, tradycje i obyczaje związa-
ne nie tylko z branżą piekarniczą, ale także szeroko rozu-
mianą historią, rzemiosłem i przedsiębiorczością. Szcze-
gólne akcenty położone są na zagadnienia związane 
z miastami Bytom i Radzionków. Wydawnictwo w cenie 
30 zł jest do nabycia w siedzibie placówki przy ul. Zofii 
Nałkowskiej 5. 

Grzegorz Kłaczek po 21 latach pracy na stanowisku 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie 
przeszedł na emeryturę.

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 maja br. podzię-
kował pisemnie wszystkim, z którymi przyszło mu współ-
pracować na rzecz szkoły, m.in. w zakresie realizacji pro-
gramów profilaktycznych, otrzymanych dotacji, dzięki 
którym szkoła wzbogaciła się o nowoczesne sprzęty edu-
kacyjne oraz działalności promocyjnej.
Osiem lat temu, dzięki działaniom grupy pasjonatów 
z  dyrektorem na czele, została utworzona klasa sporto-
wa o  profilu tenisa ziemnego. Uczniowie odnosili liczne 
sukcesy naukowe w konkursach i olimpiadach przedmio-
towych oraz sportowe, m.in. zwyciężyli w ogólnopolskiej 
akcji „Dzieciaki do rakiet”.
Nowym dyrektorem szkoły została Justyna Urbańska. 

Zasłużona emerytura
Grzegorza Kłaczka

Są już pierwsi lokatorzy

1 sierpnia br. pierwsi lokatorzy wprowadzili się do swoich 
mieszkań w nowym budynku socjalnym przy ul. Nieznane-
go Żołnierza 23 a.

Do użytku oddano łącznie 14 lokali. Inwestycja kosztowała gminę 
ponad 1,5 mln zł, z czego 35% kwoty pochodziło z dotacji Banku 
Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Z kolei 1 września 
br. do użytku oddanych zostanie 12 lokali mieszkalnych w budyn-
ku socjalnym przy ul. Lipoka 9, który przeszedł generalny remont. 
Gmina przeznaczyła na ten cel 1,4 mln zł, z czego 45% kwoty 
to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Fundu-
szu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wspar-
cia budownictwa socjalnego i komunalnego. 



15
MIASTO LUDZI EKO

Wakacyjne remonty w pełni sezo-
nu, w związku z czym przypominamy 
wszystkim „remontowiczom”, aby od-
padów: gruzu, tynku, kafli, gipsu czy 
cegieł nie wrzucać do przydomowych 
pojemników na śmieci.

Pojemniki zawierające nawet śladowe ilości 
tych odpadów nie są odbierane. Tego rodza-
ju odpady należy dostarczać do PSZOKU przy 
ul. Szybowej w Radzionkowie, a w przypadku 
większej ich ilości istnieje możliwość wydzier-
żawienia kontenera. 

Pamiętaj: 
gruz nie
do śmietnika!

Niższa stawka opłat za śmieci

Przypominamy mieszkańcom korzystającym z niższej stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi o złożeniu oświadczenia o kontynu-
owaniu nauki przez dzieci.

Niższa stawka opłaty obowiązuje w przypadku selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych i zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą ro-
zumie się rodzinę składającą się z rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej 
dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia. Warunkiem jest złożenie oświadcze-
nia o kontynuowaniu nauki, jeśli dzieci ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 24. roku życia 
i uczą się lub studiują.

Oświadczenia powinny być składane co roku, w terminie od 1 września do 31 paździer-
nika, w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Kużaja 17 (parter – Referat 
Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych).

Przypominamy również, że warunkiem korzystania przez mieszkańców ze stawki 
10,50 zł przysługującej rodzinom wielodzietnym, jest złożenie deklaracji obejmującej 
rodziców/rodzica i dzieci. Pozostali członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują-
cy tę samą nieruchomść są zobowiązani do złożenia odrębnej deklaracji. 

Problem z odpadami,
gdzie je przetworzyć i za ile?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wskazał w „Raporcie z badania rynku usług 
związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi w gminach miejskich w latach 
2014-2019”, że brak konkurencji oraz wyższe 
stawki za przetwarzanie i składowanie od-
padów, to główne przyczyny podwyżki cen 
za odbiór odpadów. Zgodnie z unijnymi wy-
tycznymi, w roku 2020 każda gmina zobowią-
zana jest do osiągnięcia 50 procentowego 
poziomu odpadów podlegających recyklin-
gowi. Na taryfę ulgową raczej nie możemy 
liczyć. Ponadto wymagania, dotyczące odpa-
dów nadających się do recyklingu i ponow-
nego użycia, będą coraz większe w kolejnych 
latach.
W związku z falą pożarów składowisk odpa-
dów w różnych częściach Polski zaostrzone 
zostały przepisy dla przedsiębiorców, którzy 
zobowiązani są do zapewnienia: monitorin-
gu magazynowanych odpadów palnych, 
polisy lub innej formy zabezpieczającej fi-

Załamanie się koniunktury na światowym rynku recyklingu, zamknięcie chińskich 
granic dla odpadów z Europy, nieproporcjonalnie niskie opłaty producentów za 
opakowania, rosnąca konsumpcja i wieloletnie zaszłości inwestycyjne… efekt? 
Trwający kryzys odpadowy. To oczywiście ujęcie nieco skrócone. Poniżej przyjrzy-
my się temu problemowi bardziej szczegółowo. 

nansowo ewentualne usunięcie odpadów 
powstałych w wyniku pożaru w miejscu ich 
magazynowania.
W związku z tym, że jesteśmy zobowiąza-
ni zgodnie z prawem krajowym i unijnym, 
do maksymalnego zmniejszenia ilości od-
padów, które kierowane są na składowisko, 
znacznie podwyższona została opłata mar-
szałkowska za każdą tonę odpadów kie-
rowanych do składowania (w tym odpady 
powstałe po przetworzeniu odpadów zmie-
szanych). Opłata marszałkowska wzrosła 
ze 170 zł do 270 zł w 2020 roku za każdą tonę 
odpadów.

Kolejnym „motywatorem” do ograniczenia 
składowania odpadów, który został imple-
mentowany do polskiego prawa, jest zakaz 
składowania frakcji, której kaloryczność prze-
kracza 6 MJ/kg suchej masy. Celem wprowa-
dzenia tego przepisu było przede wszystkim 
zwiększenie efektywności prowadzenia se-

lektywnej zbiórki „u źródła”, co wynika z ko-
nieczności realizacji nałożonych na Polskę 
obowiązków unijnych w zakresie osiągania 
wyznaczonych przepisami prawa poziomów 
przygotowania do ponownego użycia i recy-
klingu odpadów komunalnych.
Ze względu na rosnący konsumpcjonizm 
i związane z tym powstawanie dużej ilości 
odpadów opakowaniowych (w tym przede 
wszystkim plastikowych), niezwykle ważne 
jest, aby to wytwórcy opakowań w znacz-
nym stopniu ponosili koszty ich utylizacji, 
a nie przerzucali ich na konsumentów, któ-
rzy ponoszą te koszty w „opłacie śmiecio-
wej”. Ważne jest również ekoprojektowanie 
opakowań, czyli tworzenie opakowań mniej 
skomplikowanych, które łatwiej można pod-
dać recyklingowi. Z tym wszystkim związa-
na jest tzw. Rozszerzona Odpowiedzialność 
Producencka (ROP), czyli zmiany dotyczące 
całego łańcucha dostaw materiałów opa-
kowaniowych. Celem ROP jest uzdrowienie 
recyklingu surowców wtórnych (w tym ma-
teriałów opakowaniowych) i zredukowa-
nie ilości powstających odpadów, szczegól-
nie odpadów opakowaniowych. Jaki kształt 
przyjmie ROP w naszym kraju okaże się nie-
bawem, gdyż prace trwają. Wprowadzenie 
ROP daje szanse na nieco inne rozłożenie 
kosztów za zagospodarowanie odpadów. 
Ciąg dalszy nastąpi…

Cykl artykułów o odpadach, w tym również 
jakie zmiany czekają nas w naszym gminnym 
systemie, warto śledzić w kolejnych nume-
rach „Kuriera”. 

Ewa Łabno
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MIASTO LUDZI EKO

Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 li-
stopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie 
całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii 
Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak 
również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach 
członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat 
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Po-
wszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 » zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecz-
nej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi;

 » dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polity-
ki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rolnych;

 » analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 
10 lat;

 » wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia infor-
macji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD;

 » aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych 
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezenta-
cyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 » osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 » osób prawnych;
 » jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spi-
sie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 » użytkowników gospodarstw rolnych;
 » rodzaju użytkowanych gruntów;
 » powierzchni użytkowanych gruntów;
 » zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 » pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użyt-

kowych;

 » rodzaju budynków gospodarskich;
 » liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 » nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i człon-

ków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najem-
nych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rol-
nych:

 » poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie interne-
towej: spisrolny.gov.pl

 » telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99 

Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju: 

 » bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym 
dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

 » korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze 
stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokona-
nia samospisu internetowego.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, 
realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeń-
stwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia 
oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez staty-
stykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną 
ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzo-
wie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowe-
go składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, 
że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą 
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w cza-
sie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wo-
bec osób trzecich”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącz-
nie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktuali-
zacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby 
statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach 
dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie: 
spisrolny.gov.pl



17SPORT W KURIERZE

Bardzo udane
sportowe półkolonie

Dzień rozpoczynaliśmy od omówienia programu dnia oraz zdrowego śniadania. Dzieci 
mogły korzystać z wielu atrakcji, m.in. wyjazdów do Parku Ninja w Kaletach czy Jumpworl-
du w Tarnowskich Górach oraz gry terenowej na Księżej Górze. Czas między wycieczkami 
urozmaicały atrakcje sportowe, które odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wśród nich: konkursy z łucznictwa, turniej nerfów, wojna kolorów, turnieje piłki nożnej, za-
jęcia z Krav Magi i samooobrony. Odbywały się też zajęcia artystyczne, taneczne i plastycz-
ne. Radość i uśmiech na twarzach dzieci był dla nas największą nagrodą. Dziękujemy bar-
dzo Urzędowi Miasta Radzionków oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie 
za pomoc w organizacji wypoczynku dzieci. 

(DM)

Podczas tegorocznych wakacji Uczniowski Klub Sportowy wraz z gminą zorga-
nizował trzy tygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci. W każdym wzięło udział 
około 35 uczestników.

Bajtle
Lotajom
Modę na bieganie obserwujemy od 
lat, czego najlepszym przykładem 
jest nasze Stowarzyszenie „Cidry 
Lotajom”, zrzeszające kilkuset sym-
patyków. W Radzionkowie, tak jak 
i w innych miastach, zaczęło się od 
dorosłych. Z czasem postanowiliśmy 
jednak wciągnąć w ten sport również 
dzieci i młodzież. Tak powstała sekcja 
Bajtle Lotajom.

Bajtle to nasz sposób na zaktywizowanie 
tych nieco młodszych mieszkańców Ra-
dzionkowa i okolic, którzy chcieliby realizo-
wać się w sporcie indywidualnym, jakim jest 
bieganie. Tutaj, pod okiem profesjonalnych 
trenerów lekkiej atletyki, dzieci już od naj-
młodszych lat mają szansę podnosić swoje 
umiejętności i uczyć się, jak mądrze treno-
wać. Do grupy dołączyć może także mło-
dzież, która chciałaby spróbować swoich sił 
w bieganiu. Oferujemy nie tylko zawodową 
kadrę, ale również sprzęt, ponieważ dzię-
ki dotacji z Ministerstwa Sportu udało nam 
się kupić zestaw profesjonalnych płotków, 
a inwestycja Urzędu Miasta na Plantach na 
Rojcy pozwala nam realizować treningi na 
solidnym obiekcie, jakim jest 200-metrowa 
bieżnia.

Nadzieją napawają nas wyniki polskich lek-
koatletów na arenie międzynarodowej, któ-
rzy co rusz zdobywają złote medale. Poka-
zuje to, że drogą do sukcesu nie są jedynie 
gry zespołowe, ale może w jeszcze więk-
szym stopniu sporty indywidualne, do któ-
rych uprawiania zachęcamy. Zresztą nasze 
Bajtle mają otwartą drogę do okolicznych 
szkół sportowych, w których mogą konty-
nuować swoją przygodę z bieganiem. Poza 
samymi treningami staramy się przekony-
wać do czerpania przyjemności z uprawia-
nia sportu, a także do aktywnego, zdrowe-
go stylu życia, co jest ważniejsze od samych 
wyników.
Zajęcia dla Bajtli odbywają się regularnie 
dwa razy w tygodniu na Plantach (bieżnia), 
Księżej Górze lub hali sportowej (MOSiR) – 
zależnie od pory roku i pogody. Aktualne in-
formacje dotyczące najbliższych treningów 
(data, godzina i miejsce) znajdują się na Fa-
cebooku „Cidry Lotajom”. 

Stowarzyszenie
„Cidry Lotajom”
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Wracamy do gry o ligowe punkty
Po ponad ośmiu miesiącach bez gry o punkty, w końcu na ligowe boiska wrócili piłkarze „Ruchu” Radzionków. Wcześniej 
zbierali dobre recenzje w meczach sparingowych, w których prowadził ich nowy trener, a wcześniej długoletni zawodnik 
klubu Marcin Dziewulski.

KS „Ruch” Radzionków 

W pierwszym ligowym meczu nowego se-
zonu „Cidrom” przyszło się zmierzyć na wy-
jeździe z mistrzem poprzedniej kampanii 
i świeżo upieczonym półfinalistą śląskie-
go Pucharu Polski „Szombierkami” Bytom. 
Rywal, po nieudanych barażach o awans 
do trzeciej ligi, zapowiada walkę o najwyż-
szą pulę, i to z pewnością stawiało go w roli 
faworyta w starciu z „żółto-czarnymi”.

Nasi piłkarze postawili jednak bardzo trud-
ne warunki, przez większość meczu będąc 
zespołem lepszym. Niestety zeszli z boiska 
pokonani przegrywając 1:2 (bramka Kami-
la Kopcia), co nie zmienia faktu, że swoim 
występem na tak dla nich niewygodnym 
terenie (w ostatnich latach zawsze tam 
przegrywali) wlali w serca kibiców nadzieję 
na udany sezon.

Na kolejny mecz o punkty radzionkowianie 
musieli poczekać dwa tygodnie – w drugiej 
kolejce pauzowali w związku z nieparzystą 
liczbą zespołów w lidze. W piątek 7 sierp-
nia wieczorem zmierzyli się ze „Zniczem” 
w Kłobucku. Zaś tydzień później ze „Ślą-
skiem” Świętochłowice.

Sytuacja epidemiczna w kraju stawia ogra-
niczenia organizatorom meczów piłkar-
skich. By sprostać wymaganiom, klub 
na trybuny boiska przy ulicy Knosały bę-
dzie mógł wpuścić tylko 250 osób. W mocy 

zostały karnety z poprzedniego sezonu, 
których ważność przedłużono do końca 
2020 roku. A to oznacza, że wolnych miejsc 
na trybunach jest tylko 80. 

Za nami obozy sportowe
Grupa ponad stu najmłodszych za-
wodników „żółto-czarnych” wraz z tre-
nerami wyruszyła na przełomie lipca 
i sierpnia na zgrupowanie do Pokrzyw-
nej-Jarnołtówka. Był to czas na przy-
gotowanie się do nadchodzącego se-
zonu ligowego.

Wspólnie spędzone dni, poznanie się, in-
tegracja i zgranie zespołu mają duże zna-
czenie w rywalizacji sportowej. W zgrupo-
waniu udział wzięli zawodnicy z roczników 
2004-2010 i 2012. Ciężka praca, słoneczna 
pogoda oraz mnóstwo uśmiechu towa-
rzyszyły młodym piłkarzom podczas tygo-
dniowego obozu sportowego. 


