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MiaSTO WyBuduJe kRyTy BaSen
Pod koniec czerwca gmina podpisała umowę na wykonanie projektu bu-
dowlanego dla krytej pływalni. Nowy obiekt ma powstać w sąsiedztwie hali 
sportowej.

Miasto planuje wybudować basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m i zmiennej głę-
bokości dna od 1,2 m oraz basen do nauki pływania (12,5 x 6,8 m, głębokość dna od 0,3 
do 1,1 m). Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w strefę rekreacyjną, w której znajdą 
się dwie wanny jacuzzi, sauna (sucha, parowa), przebieralnia dla minimum 80 osób 
wraz z  zapleczem sanitarnym, pomieszczenia technologiczne, socjalne, gospodar-
cze. Wokół obiektu powstanie parking. Projekt ma być gotowy do końca br. Basen 
służyć będzie głównie dzieciom do nauki pływania, a w godzinach wieczornych i po-
południowych komercyjnie będą mogli korzystać z niego mieszkańcy Radzionkowa.
Koszt planowanej inwestycji to ok. 13-14 mln zł. Gmina na jej realizację będzie starała 
się pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wakacje w mieście 
nie muszą być nudne!

Seniorzy, miasto 
znów będzie 
Wasze!
Dużymi krokami zbliża się wielkie 
święto seniorów w Radzionkowie. 
Tegoroczne Senioralia rozpoczną się 
w niedzielę, 25 sierpnia i potrwają 
sześć dni. Co w tym roku przygoto-
wali organizatorzy?

Impreza tradycyjnie rozpocznie się Mszą 
św. o godz. 14.00 w intencji seniorów, w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Rojcy. Następnie, Senioralia 
przeniosą się na plac przy ul. Kużaja 17-19 
w  Rojcy, gdzie odbędzie się tradycyjny 
Festyn Rzemieślniczy. O  15.15 burmistrz 
Gabriel Tobor oficjalnie otworzy wydarze-
nie, przekazując seniorom klucz do bram 
miasta, po czym rozpocznie się piknik. Na 
stoiskach uczestnicy będą mogli zapoznać 
się z  ofertą miejscowych rzemieślników. 
Do zabawy przygrywać będą od 15.30 do 
21.00 zespoły Banita Band, Kabaretowa 
Grupa Biesiadna i Bajery.
To  jednak dopiero początek dobrej za-
bawy. W  poniedziałek, 26 sierpnia, se-
niorów zaprosi MOSiR, gdzie od  godziny 
10 do 13 potrwają zajęcia sportowe. O 18.00, 
w  Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie 
się pokaz filmu Kazimierza Kutza „Sól 
ziemi czarnej”, po  rekonstrukcji cyfrowej. 
Dzień później, w budynku Miejskiej Biblio-
teki Publicznej przy ulicy Kużaja 19 odbędą 
się warsztaty tworzenia świec.
Sporo atrakcji czeka 28 sierpnia. Tego 
dnia seniorzy udadzą się na  wycieczkę 
do Pszczyny i Goczałkowic Zdrój. W pro-
gramie m.in. Msza św. w kościele Wszyst-
kich Świętych, zwiedzanie rynku, muzeum 
zamkowego czy Ogrodów Kapias.
W  „Karolince”, 29 sierpnia odbędzie się 
z  kolei spotkanie z  funkcjonariuszem Ko-

Jak co roku,
dla dzieci i mło-
dzieży, która 
wakacje posta-
nowiła spędzić 
w Radzionkowie, 
miejskie instytu-
cje i organizacje 
przygotowały 
szereg ciekawych 
atrakcji.
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rozmowa z Gabrielem Toborem
burmistrzem Radzionkowa

zielOny RadziOnkóW

Mieszkańcy z pewnością zauważyli, że mia-
sto w ostatnich tygodniach zazieleniło się. 
To  efekt realizacji projektu „Poprawa ja-
kości środowiska miejskiego na  terenie 
gminy Radzionków”. Jakie prace zostały 
wykonane?
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzię-
ki dotacji, jaką gmina otrzymała w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020. udało nam się po-
zyskać ponad 1,3 mln  zł. Pieniądze przezna-
czyliśmy na  zagospodarowanie wybranych 
terenów zielonych w mieście. Najważniejszym 
zadaniem była rekultywacja parków przy 
ul. Nałkowskiej/Miedziowej oraz ul. Danielec-
kiej. Zregenerowano ponad 5 tys  m² trawni-
ków, wykonano prawie 4 tys. m² ścieżek, ale – 
co najważniejsze – nasadzono też 386 nowych 
drzew oraz ponad 7 tysięcy małych i dużych 
krzewów. Postawiono też nowe oświetlenie 
i  drewniane elementy infrastruktury –  m.in. 
altany z  siedziskami, ławki i  figurki zwierząt. 
Nowe drzewa i krzewy nasadzone zostały nie 
tylko w parkach, ale też przy ulicach Gajdasa, 
Gierymskiego, Szylera, Kużaja, Męczenników 
Oświęcimia, Śródmiejskiej i  przy Placu Leto-
chów. Wszystko po  to, aby mieszkańcy mieli 
jeszcze większy dostęp do terenów zielonych. 
Oczywiście, przyjdzie nam chwilę poczekać aż 
zasadzony drzewostan się rozrośnie, jednak 
wykonane prace już zmieniły miasto, które 
staje się coraz bardziej zielone. Podjęte działa-
nia przełożą się też na efekt ekologiczny – zie-
leńce będą pochłaniać znacznie większe ilości 
dwutlenku węgla. Warto dodać, że uzupełnie-
niem podjętych działań było też upiększenie 
miasta kolorowymi donicami z  wieloletnimi 
roślinami. Łącznie powstało 51 kompozycji. 
W  ramach zadania wybudowano również 
przy placu Letochów niskie ogrodzenie wraz 
z  oświetleniem i  iluminacją drzewostanu, 
współgrające z oświetleniem fontanny.

nie są to jedyne działania ekologiczne, ja-
kie miasto podjęło w ostatnich latach…
Od  2011  r. w  ramach pięciu projektów unij-
nych zasadzono w Radzionkowie bardzo dużo  

drzew i krzewów. Ponadto w trakcie tworzenia 
Ogrodu Botanicznego na Księżej Górze i bu-
dowy Regionalnej Stacji edukacji ekologicznej 
posadzono łącznie kilkaset drzew i krzewów. 
Nowe zieleńce pojawiły się też w ramach pro-
jektu, o którym mówiliśmy wcześniej. To po-
kazuje, jak dużą wagę przywiązujemy do kwe-
stii ekologicznych.

Skala tych nasadzeń rzeczywiście jest 
duża, jednak sporo emocji wzbudziła za-
powiadana wycinka drzew przy ul. Szy-
mały…
W ciągu ostatnich 50-60 lat w większości miast 
niewiele działo się w obszarze uporządkowa-
nia miejskiej zieleni. W  Radzionkowie zależy 
nam, by terenów zielonych było jak najwięcej 
i, jak pokazują przedstawione dane, z  roku 
na  rok rzeczywiście ich przybywa. Jednak 
tam, gdzie pojawiają się problemy związane 
z  komunikacją, bezpieczeństwem mieszkań-
ców i stanem drzewostanu, trzeba podejmo-
wać bolesne czasem działania. Chcemy upo-
rządkować centrum miasta, stwarzając przy 
ul.  Szymały miejsca parkingowe – docelowo 
ma ich być 47 – którym towarzyszyłyby także 
zieleńce. Budząca wiele emocji sprawa wy-
cinki drzew przy Szymały będzie rozpatrzona 
przez Komisję Komunalną i  zobaczymy, jaka 
będzie opinia i decyzja radnych w tej sprawie. 
W  tym roku więcej drzew nie będzie wycię-
tych, oprócz jednego chorego.

Mówiąc o terenach zielonych w mieście nie 
sposób nie wspomnieć o ekorynku, który 
właśnie powstaje…
W  połowie 2020  r. planujemy oddać plac 
do użytku. Łącznie zrewitalizujemy teren o po-
wierzchni 1,6 hektara, z czego aż dwie trzecie 
będzie obszarem zielonym. Przed budowa-
ną właśnie sceną znajdować się będzie płyta 
rynku wyłożona kostką granitową w towarzy-
stwie zieleni, siedzisk i  rzeźb nawiązujących 
do historii miasta. Dzięki tej inwestycji miesz-
kańcy zyskają kolejną zieloną strefę. Jesienią 
uruchomimy procedury związane z wyłonie-
niem inwestorów do części komercyjnej ryn-

ku. Nie śpieszymy się z tym, ponieważ chcemy, 
żeby potencjalni inwestorzy zobaczyli już za-
rys naszego rynku. Kolejna nowa strefa zieleni, 
rekreacji i  sportu tworzona jest na  plantach 
na Rojcy.

Ważnym elementem polityki ekologicznej 
miasta jest też projekt wymiany kotłów 
węglowych w  domach jednorodzinnych. 
Jak duże jest to przedsięwzięcie?
W  okresie jesienno-zimowym Radzionków 
boryka się z  problemem smogu. Wynika 
to  z  ukształtowania terenu, a  także jest po-
kłosiem mentalności mieszkańców, którzy 
w piecach spalają śmieci. Staramy się walczyć 
ze  smogiem, jednak w  dużej mierze jeste-
śmy w  tym zakresie uzależnieni od  polityki 
państwa. Niemniej od  wielu lat prowadzimy 
program wymiany kotłów węglowych na eko-
logiczne. Te działania w  całości finansowane 
są z budżetu gminy. W 2017 r. przeznaczyliśmy 
na ten cel ponad 288 tys. zł, a w ubiegłym roku 
już ponad 382 tys. zł, co pozwoliło wymienić 
aż 96 starych kotłów. Łącznie od  początku 
realizacji programu, a  więc od  1998  r., wyda-
liśmy na ten cel ponad 2,1 mln zł! W ten spo-
sób dofinansowaliśmy wymianę 734 kotłów 
w  domach jednorodzinnych. To  duży wysi-
łek dla gminy, jednak uważamy, że należy go 
podjąć. Przystąpiliśmy także do pilotażowego 
programu termomodernizacji. Trwa podłą-
czanie familoków na osiedlu Hugona do sieci 
ciepłowniczej PeC-u, dzięki czemu jesienią nie 
będą już kopcić. Jak więc widać, w  mieście 
prowadzone są  kompleksowe i  przemyślane 
działania w dziedzinie ekologii.

Wśród mieszkańców pojawiły się pogło-
ski o budowie spalarni śmieci na Rojcy… 
czy rzeczywiście taka inwestycja jest 
planowana?
Nie ma  mowy o  budowie żadnej spalarni 
śmieci. Natomiast prawdą jest, że  właściciel 
działki położonej przy ul. Z. Nałkowskiej zło-
żył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 
na  instalację do  kompostowania. Jak każdy 
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misariatu Policji w Radzionkowie oraz przedstawicielem Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Temat prelekcji – bezpieczny senior. Wieczo-
rem, chętni będą mogli wziąć udział w treningu nordic walking: 
o godzinie 17.00 w parku przy ulicy Miedziowej, o  18.00 w parku 
przy ulicy Danieleckiej.
Na zakończenie Senioraliów, 30 sierpnia o 17.00 w miechowickim 
schronie odbędzie się spotkanie pt. „Tajemnice Miechowic”. Prze-
widziano wykład o ks. Janie Frenzlu, zwiedzanie domku Matki ewy 
oraz schronu.

Więcej informacji można znaleźć na www.radzionkow.pl oraz na 
plakatach. 

Seniorzy, miasto znów 
będzie Wasze!

Wakacje w mieście 
nie muszą być nudne!

Sporo dzieje się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zaję-
cia fitness, zumby, aqua zumby, pokazy nurkowania, warsztaty, 
konkursy i turnieje to tylko niektóre z propozycji, jakie przygo-
towali pracownicy MOSiRu. Za nami już kilka ciekawych turnie-
jów: Mistrzostwa Radzionkowa w  Pływaniu, Mistrzostwa Ślą-
ska w  Siatkówce Plażowej Kobiet czy uwielbiany szczególnie 
przez dzieci konkurs rzeźby z piasku. Do końca wakacji czynny 
jest basen na Księżej Górze. Więcej szczegółów na www.mosir.
radzionkow.pl.
Do wspólnego spędzania czasu zaprasza Centrum Kultury „Ka-
rolinka”, które przygotowało ciekawy program, w tym projek-
cje filmów w ramach kina plenerowego „Pod chmurką” 19 lipca 
i 23 sierpnia. Dzieci wybrały się również na wycieczkę do Parku 
Rozrywki Twinpigs w Żorach. Przed nami jeszcze jeden wyjazd 
– 26 sierpnia do Opola.
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje warsztaty plastyczne, 
w czasie których uczestnicy tworzą m.in. wakacyjny album eu-
ropejskich stolic. 

taki wniosek, musimy go poddać określonej procedurze, wynikającej 
z przepisów. I taka procedura trwa. My działamy w oparciu o przepisy 
prawa i proponuję zaczekać do zakończenia postępowania. Przez lata 
mojego urzędowania na stanowisku Burmistrza wydałem wiele decy-
zji środowiskowych i nie powstała w mieście żadna inwestycja, która 
stanowiłaby uciążliwość dla mieszkańców. Wystarczą nam te po po-
przednikach. Konsekwentnie zmieniamy przepisy utrudniające realiza-
cję takich przedsięwzięć. Przydałoby się jeszcze wsparcie ze strony rzą-
du. Cały czas czekamy na tzw. ustawę „odorową”. Niestety nie mamy 
wpływu na wzbudzane przez niektóre osoby niepokoje. Mogę jedynie 
zapewnić, że ten strach ma tylko wielkie oczy. Jeszcze raz powtarzam, 
nie ma żadnego zagrożenia. Proponuję zaczekać na konkretne decy-
zje, zapewne „poznacie nas po czynach”.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

dokończenie ze str. 2

Radzionkowska Jednostka Ratowniczo-gaśnicza Państwo-
wej Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowego quada. Pojazd, 
29 maja, podczas oficjalnych obchodów Dnia Strażaka w Pałacu 
w Rybnej, przekazał burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Quad 
będzie wykorzystywany w trudno dostępnym terenie, gdzie nie 
ma możliwości przetransportowania rannego lub sprzętu. Jego 
koszt to 37 tys. złotych. 

Nowy pojazd 
dla straży pożarnej

Od 1 lipca br. program „Rodzina 500 plus” został rozszerzony 
na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium 
dochodowego.
Wnioski o  wypłatę świadczeń można składać elektronicznie po-
przez bankowość elektroniczną, a  także za  pomocą ministerial-
nego portalu eMP@TIA i ePuAP. Złożenie wniosku w okresie lipiec-
sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca 
zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. W wersji papie-
rowej wnioski w radzionkowskim OPS przyjmowane są od 1 sierp-
nia w Dziale Realizacji Świadczeń i Dodatków (pokój nr 1). Rodzi-
ce, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 
2019  r. jeden wspólny wniosek o  ustalenie prawa do  świadczeń 
na wszystkie dzieci. 

rodzina 500 plus
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– Prace drogowe dotyczyć będą jedynie chodników i zieleńców. Po oby-
dwu stronach jezdni przebudowane zostaną chodniki. Kosztem ich sze-
rokości oraz zieleńców powstaną nowe miejsca postojowe, równolegle 
do drogi. Na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej zachowana 
zostanie istniejąca zieleń po stronie północnej. Po stronie południowej zli-
kwidowane zostaną trawniki, natomiast istniejący drzewostan zostanie 
zachowany – podkreśla Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji uM Radzionków. – Z kolei z uwagi na nie-
korzystny wpływ drzewostanu na  infrastrukturę drogową (wypychanie 
przez system korzenny płyt i kostki na chodnikach oraz wjazdach) i jego 
stanem zdrowotnym, zostaną wycięte drzewa na odcinku od ul. Gajdasa 
do Placu Letochów. Według pierwotnych planów wycinka miała objąć 41 
drzew. Do tej pory wycięto 6 drzew, które były w złym stanie lub kolido-
wały z infrastrukturą drogową i zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.
Wycinka dotyczyła:
• klonu jawor w stanie zamierającym,
• lipy drobnolistnej z ubytkami kory łyka, przechylonej w kierunku 

budynków mieszkalnych,
• 2 lip drobnolistnych ograniczających widoczność w lustrach przy 

wyjeździe z urzędu Miasta oraz z ul. Krasickiego,
• lipy drobnolistnej na wjeździe do posesji,
• lipy drobnolistnej w stanie zamierającym.
Jedno drzewo przy skrzyżowaniu z ul. Gajdasa zdiagnozowane zosta-
ło jako zamierające, dlatego też prawdopodobnie zostanie usunięte 
w późniejszym terminie.
W związku z  licznymi głosami mieszkańców, aktualnie prowadzona 
jest ponowna analiza potrzeb liczby planowanych miejsc postojo-
wych na odcinku od ul. Długiej do ul. Sienkiewicza, gdzie zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i mienia mieszkańców jest największe.
– Decyzja zezwalająca na  wycinkę, nakazuje także nasadzenia łącznie 
41  gatunków drzew na  działkach gminnych, ale nie przy ul. Szymały. 
Ponadto Gmina Radzionków zadeklarowała postawienie 18 sztuk donic 
z uformowanymi drzewami niskopiennymi, które zostaną umiejscowione 
przy wyremontowanych chodnikach – zaznacza Justyna Misiołek. 

inwestycje w mieście

Tempa nabrały prace związane z  budową centrum przesiad-
kowego przy dworcu PKP Rojca. Aktualnie kończą się roboty 
związane z  przebudową parkingu przy ul. Schwallenberga. 
Zlikwidowano już wysepkę na ul. Schwallenberga, a także roz-
poczęto budowę budynku Centrum Przesiadkowego u zbiegu 
ulic Kużaja i Gwarków. 

ukończono już budowę przepustu dla małych zwierząt oraz 
przeprowadzono odwodnienie drogi w rejonie skrzyżowania 
ul. Długiej z  ul. unii europejskiej. Zakończyły się też robo-
ty związane z  przełożeniem sieci energetycznej i  gazowej. 
W chwili obecnej kontynuowane są prace ziemne oraz formu-
łowanie podbudowy na całym odcinku. Inwestycja ma zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 7,2 mln zł, z czego 
część kosztów pokrytych zostanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych (50% dofinansowania) oraz z unijnej dotacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Gmina sukcesywnie realizuje kolejne etapy związane z rewita-
lizacją osiedla robotniczego Hugona i tzw. „plant”. W dalszym 
ciągu prowadzone są  roboty ziemne i  formowanie podbudo-
wy na  całym terenie „zielonym” objętym inwestycją. Stanęła 
już część zabudowy urządzeń zabawowych na placach zabaw 
i plenerowej siłowni. 

Każdy mieszkaniec z pewnością zauważył już robotników pra-
cujących na  terenie dawnego PGR-u. To  właśnie tu  powstaje 
długo wyczekiwany rynek. Aktualnie prowadzone są  prace 
związane z budową sceny oraz niwelowany jest teren w celu 
ukształtowania płyt rynku, zarówno części zielonej, jak i bru-
kowanej. „eko-rynek” ma  być gotowy w pierwszej połowie 
2020 r. Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł. 

centrum 
przesiadkowe 
w budowie

Obwodnica 
coraz bliżej

Planty na Rojcy

Prace na rynku

Trwają intensywne prace związane z budową 
ostatniego, trzeciego odcinka obwodnicy, łączącej 
ul. Długą z ul. Knosały. 

Wycinka drzew 
przy ul. Szymały
Gmina Radzionków planuje przebudować ul. Szymały 
na odcinku od ul. Unii Europejskiej do Placu Letochów. 
Dokumentację projektową przygotowano trzy lata 
temu. Planowana inwestycja ma zaspokoić społeczne 
zapotrzebowanie na zwiększenie miejsc postojowych 
na terenie miasta, a w szczególności w jego centrum.

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, któ-
ra waży co najmniej 50 kilogramów. Konieczne jest posiadanie do-
kumentu tożsamości ze zdjęciem. W momencie oddawania krwi nie 
trzeba być na czczo, wskazane jest wcześniejsze spożycie lekkiego 
posiłku. Jednorazowo pobieranych jest 450 mililitrów krwi. Każdy, kto 
zdecyduje się oddać krew, otrzyma paczkę ze słodyczami oraz talon 
na obiad ufundowany przez gminę. Do oddania krwi zapraszają Klub 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Skarbek” 
oraz urząd Miasta Radzionków. 

Pomóż! oddaj krew
Kolejna akcja poboru krwi w Radzionkowie odbędzie się 
7 września, pod urzędem miasta przy ulicy Męczenników 
Oświęcimia 42. Dodatkowo odbędą się badania ciśnienia 
i poziomu cukru we krwi.
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Tłumnie mieszkańcy regionu zjawili się 8 czerwca 
w radzionkowskim Muzeum Chleba, Szkoły 
i Ciekawostek. Tego dnia placówka była jedną z atrakcji 
na szlaku tegorocznej Industriady.

Chętni mogli nie tylko zwiedzić obiekt, ale także poznać trady-
cyjne śląskie gry i zabawy: kulanie felgi, szczylanie ze szlojdrów, 
wyścigi knefli i kapsli, drachy, zaklepywanki. Odbył się też wy-
stęp lokalnych chórów, kapel, zespołów pieśni i  tańca. Człon-
kowie grup pojawili się w strojach śląskich, mundurach górni-
czych oraz harcerskich z Zagłębia. Nie zabrakło też Lwowiaków. 
Na zakończenie odbył się koncert taneczny „Standardy Muzy-
ki” w wykonaniu Macieja Molendy. W trakcie „balu” wykonane 
zostały fotografie gości w regionalnych strojach. Zostaną one 
wykorzystane w jubileuszowym kalendarzu na rok 2020, który 
wydany zostanie z okazji dwudziestolecia Muzeum. 

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Radzion-
kowie-Rojcy wzbogaciła się o  nowe organy. Pochodzą one 
ze  szwajcarskiego miasteczka Teufen. Zostały zbudowane 
w 1981 roku przez eugena Hausera. Organy wykonane są z dę-
biny, mają prawie 2.500 piszczałek, posiadają 29 głosów rozło-
żonych na 3 manuały i pedał. uroczysta inauguracja nowego 
instrumentu odbyła się 29 czerwca. Mieszkańcy mieli okazję 
wysłuchać koncertu organowego w  wykonaniu Archidiece-
zjalnego Wizytatora Organów i  Organistów prof.  Akademii 
Muzycznej Juliana Gembalskiego. 

W  dniach 7-9 czerwca odbyły się kulminacyjne obchody Dni 
Radzionkowa. Na scenie głównej przed Centrum Kultury „Ka-
rolinka” wystąpili między innymi: Dr  Queen, Poparzeni Kawą 
Trzy czy Kabaret Młodych Panów. Gwiazdy jak zwykle przycią-
gnęły prawdziwe tłumy.
Dni Radzionkowa trwały jednak o  wiele dłużej, bo  przez po-
nad miesiąc. Mieszkańcy Radzionkowa jak zwykle chętnie brali 
udział we  wszystkich wydarzeniach organizowanych przez 
miejskie instytucje i organizacje.
Do zobaczenia za rok! 

bawiliśmy się na całego!

industriada 
w muzeum Chleba

Nowe organy

W farskim ogrodzie przy parafii pw. św. Wojciecha 
w Radzionkowie, 16 czerwca odbył się Festiwal 
Parafialnych Orkiestr Dętych. W tegorocznej edycji 
wzięło udział dziewięć orkiestr.

Festiwal rozpoczął się nietypowo – orkiestry zagrały bowiem 
najpierw w różnych częściach miasta, aby zachęcić mieszkań-
ców, do przyjścia na festiwal. Cel udało się osiągnąć, ponieważ 
farski ogród zapełnił się radzionkowianami, którzy byli spra-
gnieni dobrej muzyki.
Po koncertach, wszystkie orkiestry, pod dyrekcją Aleksandra 
Königa, wykonały wspólnie pieśń „Matko Piekarska” oraz marsz 
„Olympia”. Głównym organizatorem festiwalu był kapelmistrz 
Parafialnej Orkiestry Dętej Leszek Pniok. 

Zagrały orkiestry
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Zwiększenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Radzionkowa oraz 
poprawa kompetencji korzystania z e-usług publicznych to główne cele 
zrealizowanego na terenie gminy projektu „Obywatel.IT”. 

W ramach przedsięwzięcia każdy z zainteresowanych mógł nauczyć się korzystać z poczty 
internetowej (e-mail), załatwiać sprawy urzędowe na  platformie ePuAP oraz bezpiecznie 
uiszczać opłaty przez Internet. Głównym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było ukoń-
czenie 25 lat.
Szkolenia organizowane były  na  terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w  Radzionkowie przy 
ul. Knosały 16. Zajęcia odbywały się na zakupionym do tego celu sprzęcie, który pozostanie 
do dyspozycji szkoły. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymał certyfikat potwierdza-
jący nabyte umiejętności.
W trakcie szkoleń poruszone zostały następujące zagadnienia: „Mój biznes w sieci”, „Kultu-
ra w sieci”, „Rodzic w Internecie”, „Działam w mediach społecznościowych”, „Moje finanse 
i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową”.
Projekt „OBYWATeL.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku ży-
cia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków unii europejskiej w ramach euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

cyfrowy Radzionków

IBOK jest bezpłatną usługą internetową 
przeznaczoną dla klientów PGK Radzion-
ków, umożliwiającą dostęp do aktualnych 
danych dotyczących konta z rozliczeniami. 

Rozwiązanie umożliwia m.in.:
• kontrolowanie w prosty i wygodny 

sposób należności za usługi dostawy i/lub 
odprowadzania ścieków (data wystawie-
nia faktury i terminy płatności, historia 
rachunków, aktualny stan konta);

• podawanie stanu wodomierza (nie doty-
czy wodomierzy radiowych) i sprawdzenie 
odczytów;

• aktywację usługi e-faktura (podanie adre-
su e-mail o wystawionej fakturze);

• wysyłanie korespondencji w sprawach: 
zgłoszenia awarii, rozliczenia finanso-
wego, zapytań technicznych dotyczą-
cych siedzi wod.-kan.

Aby założyć konto w IBOK należy wejść na 
stronę https://radzionkow.ibok.eu/ i klik-
nąć „Zarejestruj się”. W formularzu zgło-

Wygoda i bezpieczeństwo: 
iBOk w Pgk Radzionków

szeniowym należy podać numer ostatniej 
otrzymanej faktury, numer kontrahenta, 
adres e-mail oraz numer telefonu. Na-
stępnie system poprosi nas o zapoznanie 
się z regulaminem IBOK. Po zaznaczeniu 
zgody, należy kliknąć przycisk „Nie jestem 
robotem”. Po przejściu weryfikacji należy 
wysłać zgłoszenie (przycisk „wyślij”). Po 
zaakceptowaniu zgłoszenia przez pracow-
nika PGK, klient uzyska pełny dostęp do 
swojego konta. 

Po zalogowaniu do konta, w zakładce 
„Podsumowanie” należy kliknąć „usta-
wienia powiadomień” i zaznaczyć „Chcę 
otrzymywać powiadomienia na adres e-
mail”, po czym należy wpisać adres e-mail. 
W razie trudności pracownicy PGK służą 
pomocą (tel. 32 388-87-50). 

Należy pamiętać, że dostęp do IBOK jest 
możliwy tylko dla klientów posiadają-
cych podpisaną z PGK umowę na dostawę 
wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uruchomiło Internetowe Biuro Obsługi 
Klienta – IBOK. 

Trwają bezpłatne kursy komputerowe dla 
seniorów, organizowane przez Fundację Par-
tycypacji Społecznej. Bierze w nich udział 20 
osób.
Szkolenia mają miejsce w Bibliotece Głów-
nej przy ulicy Knosały 61a w Radzionkowie. 
uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. 
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygo-
dniu (zależnie od woli kursantów). Seniorzy 
uczą się obsługi komputera i podstawowych 
programów oraz poruszania się w internecie. 
Każdy z uczestników pracuje na dedyko-
wanym mu laptopie. Po zakończeniu kursu, 
uczestnicy, których frekwencja wyniosła po-
wyżej 60%, otrzymają na własność tablety.
Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej biblioteki: biblioteka.
radzionkow.pl lub pod numerami telefonów: 
32 289 03 91 lub 32 282 33 05. 

Mieszkańcy Radzionkowa z  pewnością 
dobrze pamiętają złote czasy Restauracji 
„u Blachuta”. Od kilku lat lokal był nieczyn-
ny. Miasto postanowiło odkupić budynek. 
Docelowo znaleźć się tam ma  Miejska Bi-
blioteka Publiczna, która obecnie znajduje 
się w  dwóch siedzibach: przy ul. Knosały 
w Radzionkowie i w filii w Rojcy przy ul. Ku-
żaja. Skąd te zmiany?
– W  obecnej kadencji wprowadzono obo-
wiązek transmisji posiedzeń rad miasta. Sala 
sesyjna została dostosowana technicznie 
do  narzuconych wymogów. Jednocześnie 
jednak pełni ona rolę sali ślubów, co  spra-
wia, że  za  każdym razem trzeba demonto-
wać sprzęt, który w ten sposób jest narażany 
na  uszkodzenia i  awarie. Dlatego chcieliby-
śmy urządzić salę ślubów Urzędu Stanu Cy-
wilnego w  siedzibie filii biblioteki na  Rojcy, 
a bibliotekę w całości przenieść do budynku 
po Restauracji „U Blachuta”. Tak więc zamiast 
dwóch obecnych bibliotek powstanie jedna 
nowoczesna, z bogatym księgozbiorem zlo-
kalizowana w  samym środku Radzionkowa 
– wyjaśnia Jarosław Wroński, kierownik 
Referatu Promocji Miasta i  Aktywności 
Społecznej urzędu Miasta Radzionków. 
– W  wyremontowanych pomieszczeniach 
przygotowana zostanie też stała ekspozycja 
przybliżająca dzieje naszego miasta. W  od-
nowionym budynku będą też spotykać się 
organizacje pozarządowe – dodaje.
Na  kupno budynku przez gminę zgodzili 
się kilka tygodni temu radni Radzionkowa. 
Obecnie trwają procedury związane z za-
kupem lokalu. 

(ŁK)

biblioteka 
zamiast restauracji

Kursy komputerowe 
dla seniorów
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Wakacyjny piknik
i dzień Rzeki
Chyba już nikogo w Radzionkowie nie trzeba przekonywać 
do odwiedzania Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Przypomnijmy tylko, że  wstęp jest bezpłatny, a  bramy otwarte 
przez cały dzień, warto więc skorzystać z  ostatnich dni lata i  ko-
lorowej jesieni, by  zajrzeć do  ogrodu. Szczególnie zapraszamy 31 
sierpnia na Piknik z okazji zakończenia wakacji, a także 29 września 
na Dzień Rzeki.
Piknik z okazji zakończenia wakacji odbędzie się w ostatnią sobotę 
wakacji w godz. od 16.00 do 19.00 na dużej łące, niedaleko wejścia 
głównego do ogrodu botanicznego. Warto pojawić się w ten dzień 
w Ogrodzie z kocem i koszykiem piknikowym pełnym smakołyków. 
Będzie można także zakupić małe co nieco na miejscu. Dla dzieci 
przewidziano różnorodne atrakcje.
Dzień Rzeki to niedzielna impreza przyrodniczo-ekologiczna z cy-
klu Śląski Kalendarz ekologiczny, skierowana zarówno do  młod-
szych, jak i starszych uczestników. W programie prelekcje, wyciecz-
ki, warsztaty edukacyjne i  wiele innych ciekawych aktywności. 
Start o godzinie 12.00.
Szczegóły dotyczące obu wydarzeń można znaleźć na  stronie: 
www.obradzionkow.robia.pl.

Julia Góra

harcerskie lato
Pionierka, harcowanie na łonie natury, podchody, 
gry terenowe, ognisko, nocne warty, spływ kajakowy, 
terenoznawstwo, zdobywanie sprawności – tego wszystkiego 
doświadczyły zuchy i harcerze radzionkowskich gromad 
i drużyn harcerskich podczas Harcerskiej Akcji Letniej Hufca 
ZHP Bytom.

W tym roku zuchy podczas kolonii zuchowej, która odbyła się w Ba-
zie Harcerskiej w Kokotku „Leśnica” zdobywały sprawność Mowgli, 
czyli poznawały perypetie bohaterów książki „Księga Dżungli”. 
Wraz z bohaterami uczyli się żyć w zgodzie z przyrodą, szanować 
ją  i  otaczać opieką. Natomiast harcerze 12. DH Oręż oraz 10. DH 
Kierunek gościli w  ośrodku harcerskim w  Kucobach. Tematyką 
przewodnią obozu byli Strażnicy Marzeń. Podczas obozu druhny 
i druhowie zwiedzili Łódź oraz wzięli udział w spływie kajakowym. 
Naszym strażnikom żadna technika harcerska nie jest już obca. 
Podczas obozowych zajęć uczyli się rozstawiać namioty, rozpalać 
ogniska, tropić ślady, udzielać pierwszej pomocy, szyfrować wia-
domości, grać na  gitarze. Najważniejszym jednak było zawarcie 
nowych harcerskich przyjaźni, które potrafią trwać całe lata. „Przy 
innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów…”

phm. Aleksandra Simon

ŚląSki OgRód BOTaniczny 
W RadziOnkOWie

Od zimy do wiosny: 
podsumowanie
zajęć edukacyjnych
Od stycznia do czerwca w ogrodowych warsztatach udział 
wzięło 4688 uczestników, tj. o ponad 500 osób więcej niż 
w tym samym czasie w roku ubiegłym oraz o ponad 1000 
więcej analogicznie do roku 2017.

Wzrastająca liczba uczestników cieszy 
tym bardziej, że  część zajęć wypadła 
z grafiku z powodu kwietniowego strajku 
szkolnego. Spora część warsztatów była 
bezpłatna dzięki uzyskanym dofinanso-
waniom, głównie z WFOŚiGW w Katowi-
cach oraz Gminy Radzionków.
W ramach zadania „edukacja ekologiczna 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizo-
wana na  rzecz Gminy Radzionków”, do-
finansowanego przez uM Radzionków, 
w  bezpłatnych wiosennych warsztatach 
przyrodniczo-ekologicznych udział 
wzięło 260 uczniów z  17 klas radzion-
kowskich szkół. W sumie w ramach tego zadania przeprowadzono 
51 godzin warsztatów, podczas których zrealizowano następujące 
tematy: Ogrodowe Laboratorium, Zielony Surwiwal, Mali Ogrodnicy. 
Nowością, także dofinansowaną przez Gminę Radzionków, były zaję-
cia „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, z których skorzystały wszyst-
kie radzionkowskie przedszkolaki, w sumie 21 grup. Zajęcia powstały 
z  inicjatywy Wydziału ekologii, a przygotowania scenariusza i  jego 
realizacji podjął się Śląski Ogród Botaniczny. Dodatkowo Gmina Ra-
dzionków ufundowała dla wszystkich swoich przedszkolaków ze-

stawy edukacyjne w  formie gry planszowej i książeczki, w których 
dinozaur Radzio uczy i przypomina podstawowe zasady segregacji.
Trzydzieści kolejnych bezpłatnych zajęć edukacyjnych, tym razem 
dla uczniów z  całego województwa śląskiego, przeprowadzono 
z  puli corocznego dofinansowania pozyskiwanego z  WFOŚiGW 
w Katowicach. Ponadto obchody świąt Śląskiego Kalendarza ekolo-
gicznego były dla grup szkolnych okazją do wzięcia udziału w dniach 
edukacyjnych, tj. darmowych warsztatach związanych bezpośrednio 
z  tematyką świąt – przypomnijmy, że  w  minionym półroczu były 
to kolejno Dzień Ptaków oraz Dzień Dzikich Roślin. Z dni edukacyj-
nych skorzystało 14 grup, natomiast niedzielne obchody wspomnia-
nych świąt przyciągnęły tłumy gości.

W  życiu naszego Ogrodu nie można 
pominąć udziału harcerzy. Dzięki zaan-
gażowaniu 12. Drużyny Harcerskiej Oręż 
z Radzionkowa działającej pod przewod-
nictwem phm. Aleksandry Simon na po-
czątku czerwca udało się zorganizować 
dwie gry terenowe z  okazji Dnia Dziec-
ka, a w maju z ogrodu wystartowała gra 
miejska „Wrota Czasu”.
Dużym powodzeniem, jak zresztą 
co roku, cieszyły się też wydarzenia orni-
tologiczne – Zimowe Ptakoliczenie oraz 
Księżogórska Noc Sów zorganizowana 
wspólnie z Piekarskim Stowarzyszeniem 
Przyrodników. Wiosną udało się zrealizo-

wać na terenie ogrodu drugą część projektu „Ogrodowe Inspiracje”, 
wokół którego skupiły się różne grupy wiekowe oraz społeczne z Ra-
dzionkowa i ościennych miast. W ramach przedsięwzięcia odbyło się 
dwanaście praktycznych warsztatów wikliniarskich oraz stolarskich, 
podczas których uczestnicy pracowali nad upiększeniem i poprawą 
funkcjonalności wspólnej przestrzeni ogrodu botanicznego, przy 
okazji zdobywając nowe umiejętności.
Kolejne warsztaty, projekty oraz imprezy w przygotowaniu…

Julia Góra
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Muzyczne wydarzenie: 
anna Maria Jopek

Mieszkańcy Radzionkowa już 21 września będą mieli niepowtarzalną okazję 
usłyszeć jedną z najzdolniejszych polskich artystek – Annę Marię Jopek.

„Wolność i  nieograniczoność wyobraźni jest tym, co  kocham najbardziej u  tych, 
z  którymi staję na  scenie” – wyznaje Jopek. I  szybko dodaje: „Tylko spełnieni 
twórcy potrafią być prawdziwymi dawcami. W  muzyce działamy na  otwartym 
sercu”. W trakcie koncertu widzowie usłyszą m.in. utwory z ostatniej płyty „ulotne”, 
inspirowanej dzieciństwem Jopek spędzonym za  kulisami legendarnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w którym tańczyli i śpiewali jej rodzice. „Muzyka mojego 
dzieciństwa, wszystkie Ptaszki, Serduszka i Cyraneczki, na zawsze zdeterminowały 
mój śpiew i myślenie o muzyce. Noszę w sobie płaski pejzaż Mazowsza z całą jego 
melancholią i  bezkresem”. Artystce na  scenie towarzyszyć będą: Robert Kubiszyn 
(bas), Paweł Dobrowolski (perkusja), Piotr Nazaruk (flety, głos, cytra) oraz Krzysztof 
Herdzin (fortepian).
21 września, godz. 18.00. 

Rok szkolny zbliża się wielkimi 
krokami, a „Mało-Śląskowe” tournee 
nie ma końca. W tym sezonie 
artystycznym Zespół Pieśni i Tańca 
„Mały Śląsk” rozpoczął wyjazdy 
wakacyjne od tygodniowego 
pobytu w Bydgoszczy, gdzie brał 
udział w 42. Bydgoskich Impresjach 
Muzycznych, zdobywając „Nagrodę 
Specjalną Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego” oraz Nagrodę 
Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu 
Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”.

Na początku lipca grupa I i II zespołu wy-
jechała do  Bułgarii. W  Złotych Piaskach 
„Mały Śląsk” jako jeden z  wielu polskich 
zespołów reprezentował rodzimy Ra-
dzionków, promując śląską kulturę wśród 
turystów z  całego świata. Pod koniec 
lipca Grupa Reprezentacyjna udała się 
na  festiwal do  włoskiego miasteczka 
Carpineto Romano, zwiedzając przy oka-
zji Rzym i  inne ciekawe miejsca regionu 
Lacjum. Grupa Reprezentacyjna Młodsza 
natomiast brała udział w tournee po Por-
tugalii. Młodzież zwiedziła m.in.: Fatimę, 
Santa Marta De Portuzelo, Cinfaes, na-
wiązując nowe przyjaźnie z  zespołami 
z  Węgier, Argentyny, Meksyku, Tajwanu, 
Peru i Tajlandii. Wszystko co dobre szyb-
ko się kończy, ale nie w przypadku „Ma-
łego Śląska”. Najmłodsi tancerze i  śpie-
wacy zespołu już w październiku wyjadą 
na  dziecięcy festiwal zespołów folklory-
stycznych, który odbędzie się w czeskich 
Pardubicach. 

wyjazdy 
„Małego 
Śląska”
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23 sierpnia serdecznie zapraszamy 
na Wakacyjne Kino Plenerowe. Roz-
poczęcie o 20.30, zakończenie około 
1.00. 

Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po  swoim ojcu – królu 
Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z  jego naro-
dzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie za-
mierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i  posuwając się do  zdra-
dy, doprowadza do  tragedii, w  wyniku której to  jemu przypada w  udziale 
tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, 
Mufasy, bierze sobie do  serca swoje królewskie przeznaczenie. Z  pomo-
cą dwójki nowo poznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dzie-
dzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku  dorosłości. 
29 sierpnia 2019, godz. 11.00

24 sierpnia serdecznie zapraszamy 
do udziału w Święcie Kolorów Holi, 
które po raz drugi odbędzie się 
w Radzionkowie.

Święto Kolorów odbędzie się na  terenie 
boiska „Okrągłe” w Parku na Księżej Gó-
rze już 24 sierpnia. Wydarzenie jest or-
ganizowane we  współpracy z  Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radzion-
kowie. Holi Święto Kolorów odbędzie się 
w ramach trasy Pokolorujmy Polskę Tour 
2019. 

zaPRaSzaMy dO kina kRóTkO

„król Lew” zapisy 
na zajęcia
Od 1 sierpnia przyjmujemy zgłosze-
nia na zajęcia prowadzone w „Karo-
lince”.
Serdecznie zapraszamy do  skorzy-
stania z oferty. Od nowego semestru 
planujemy wprowadzić do  oferty 
zajęcia z gimnastyki artystycznej. 

kino pod 
chmurką

Święto 
kolorów
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Projekt: „Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad 
seniorem w domu i aktywne włączanie osób bezrobotnych do śro-
dowiska” ma na celu podniesienie poziomu aktywności społecznej 
i zawodowej mieszkańców Gminy Radzionków.
– Trwa rekrutacja do  projektu. W  pierwszej kolejności zapraszamy 
osoby, które interesują się zawodem opiekuna osoby starszej, bo wła-
śnie na  ten aspekt jest położony nacisk w  projekcie. Korzystając 
z  szansy, jaką oferuje projekt można zupełnie bezpłatnie podnieść 
swoje kwalifikacje – mówi Jakub Janiak, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radzionkowie.
Projekt ruszył 1 lipca br. i przeznaczony jest dla dwóch grup: doro-
słych, którzy pozostają bez zatrudnienia i chcieliby zmienić tę sy-
tuację lub są osobami niepełnosprawnymi oraz seniorów, w  tym 
kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65 lat. Założenia 
projektu skupiają się szczególnie na wykształceniu profesjonalnej 
kadry asystentów/opiekunów osób starszych. Najlepsi asystenci 
otrzymają szansę zatrudnienia w Polsce i za granicą. Kursy połączo-
ne są z nauką języka obcego np. niemieckiego, angielskiego, wło-
skiego, co stanowić będzie odpowiedź na potrzeby potencjalnych 
pracodawców, z  którymi Ośrodek Pomocy Społecznej podejmie 
współpracę.
Ostatecznie wykształconych specjalistów planuje się, za  zgodą 
uczestników, przekierować w ręce polskich i zagranicznych praco-
dawców, oferujących konkretne zatrudnienie.
Pozostałe kursy są  dopełnieniem umiejętności, jakie są  cenione 
na  rynku usług opiekuńczych lub w  przypadku grupy seniorów 
podnoszą jakość ich życia, jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs kosme-
tyczny, kulinarny, komputerowy.
Pierwszym etapem projektu jest udział w treningach umiejętności 
społecznych, liderskich, ogólnorozwojowych i warsztatach rozwo-
ju zainteresowań prowadzonych przez specjalistów z  danej dzie-
dziny. Poza tym projekt jest szansą na zwiększenie swojej aktywno-
ści społecznej i działania na rzecz lepszego życia w okolicy swojego 
miejsca zamieszkania. Dodatkowo, organizatorzy przewidują inne 
atrakcje dla uczestników jak: wycieczki, imprezy, prelekcje.
Działania odbywają się głównie na terenie Radzionkowa lub miast 
z nim sąsiadujących.
Do  udziału w  projekcie kwalifikują się mieszkańcy Radzionkowa. 
W związku z tym, że projekt kierowany jest do najbardziej potrze-
bujących, konieczne jest również spełnienie dodatkowych kryte-
riów wskazujących na znalezienie się w niekorzystnej sytuacji życio-
wej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 19 
na parterze, w Biurze Projektów.
Projekt „Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad 
seniorem w domu i aktywne włączanie osób bezrobotnych do śro-
dowiska” współfinansowany jest ze środków europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Informacji udzielają: Agnieszka Pryca lub Katarzyna Flodrowska,
tel: 32 286-65-44 w 30, www.ops.radzionkow.pl 

Żyć godnie?
Tylko w Radzionkowie!
Zwiększ swoje szanse na rynku pracy! Zapisz się do nowego 
projektu pt.: „Program Aktywności Lokalnej – Godne życie 
– opieka nad seniorem w domu i aktywne włączanie osób 
bezrobotnych do środowiska”. W programie 
m.in. kursy na opiekuna osób starszych z językiem obcym, 
komputerowe, prawa jazdy kat. B. Realizatorem projektu 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie. 

Jubileusze małżeńskie
Pary z wieloletnim stażem małżeńskim odebrały 
pamiątkowe medale 7 sierpnia z rąk Gabriela Tobora 
– Burmistrza Miasta Radzionków oraz Stefana Hajdy 
– Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków. 
Uroczystość odbyła się w restauracji „Marco”.
Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to: Re-
gina i Ryszard Czajkowski, Stefania i Alojzy Drzyzga, Renata i Andrzej 
Fuchs, Aniela i Jerzy Gaweł, Maria i Aleksander Hojka, Danuta i Ma-
rian Horyń, Maria i Paweł Jasiok, Barbara i Sławomir Kuśmierz, Irena 
i Henryk Leszczyk, urszula i Jan Musioł, eugenia i eryk Siwiec, Brygida 
i Gerard Tobor, Irena i Ryszard Tomczyk, urszula i Krystian Wrodar-
czyk, elżbieta i Roman Zajęcki.

Z  kolei 60. rocznicę ślubu obchodzili: Hildegarda i  Roman Horzela, 
Leokadia i Roman Kalus, Gertruda i Sebastian Korpak, Anna i Józef 
Krzyż, Irena i Henryk Rogalski. 

Rozszerzona oferta 
badań ultrasonograficznych
W Poradni „MEDICI” w Radzionkowie od sierpnia 
2019 roku rozszerzamy zakres wykonywania badań 
ultrasonograficznych.

Dotychczas wykonywaliśmy uSG ginekologiczne, urologiczne i kar-
diologiczne, tzw. uKG. Badanie uSG jest w chwili obecnej bardzo po-
pularną, bezpieczną i bezinwazyjną metodą diagnostyczną mającą 
szerokie zastosowanie w wielu chorobach. Nie ma do tych badań 
przeciwskazań.
Rozszerzamy zakres badań uSG o następujące badania:
• jamy brzusznej u dorosłych i dzieci,
• piersi i dołów pachowych,
• szyi i tarczycy,
• ślinianek,
• dróg moczowych,
• jąder,
• doppler tętnic szyjnych,
• doppler żył kończyn górnych i dolnych.
Badania będą wykonywane przez doświadczonego lekarza-specja-
listę z zakresu radiologii. Zapraszamy do Poradni „MeDICI” Radzion-
ków, ul. Sienkiewicza 43. Rejestracja telefoniczna: 32 289-07-35 lub 
609 318 801 lub prosimy o kontakt osobisty.

dr n. med. Joanna Cichoń
Kierownik Poradni „MEDICI”

Sukces uczennic SP2!
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie zostały 
powołane do reprezentacji Polski w beach-tennisie na 
mistrzostwa świata, które odbyły się w Barcelonie i Moskwie.

Karolina Siwakowska, która od  nowego roku szkolnego będzie 
uczennicą ósmej klasy, reprezentowała barwy naszego kraju na Mi-
strzostwach Juniorów, które na  początku lipca odbyły się w  Mo-
skwie. Pod koniec czerwca, Mistrzostwa Świata do lat 14 rozegrano 
natomiast w Barcelonie. Tutaj z kolei, Marta Wawer z ósmej klasy i Ju-
lia Grochowska z klasy siódmej odniosły wielki sukces, zdobywając 
brązowe medale.
Więcej informacji w następnym wydaniu Kuriera. 
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Sportowy czerwiec
w SMS Radzionków

PiSzą
dO kuRieRa

Przedszkolne nowinki 
„Bajkowej rodzinki”
Czerwiec przyniósł wiele radości i niezapomnianą 
„afrykańską” pogodę, a w Przedszkolu nr 4 
niezapomniane atrakcje.

Dużo emocji dostarczyła „II Przedszkoliada”. Akademii Piłkar-
skiej „Champions” dziękujemy za zaproszenie na boisko „Orlik” 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie-Rojcy. Na nowo 
otwartym boisku przy SMS w  Radzionkowie – zorganizowano 
z kolei III Mistrzostwa w Piłce Nożnej dla dzieci z „Bajki”.

Już po raz drugi zawody uświetnił Marian Janoszka, czyli popu-
larny „ecik” – legenda klubu sportowego „Ruch” Radzionków, 
który pełnił funkcję sędziego piłkarskiego w minirozgrywkach 
piłkarskich „małych” zawodników. Komentatorem oraz sponso-
rem „złotych” medali był prezes Stowarzyszenia SMS w Radzion-
kowie, a zarazem współorganizator i selekcjoner przedszkolnych 
„piłkarzy” w I Mistrzostwach w Piłce Nożnej dla dzieci z „Bajki” – 
Mirosław Smyła. Nie bez znaczenia jest fakt, że  III Mistrzostwa 
w Piłce Nożnej wychowanków naszego przedszkola odbyły się 
w roku, w którym nasz klub sportowy „Ruch” Radzionków świę-
tuje stulecie. Wydarzenie było też miłym przedwstępem świę-
towania Dni Radzionkowa. Dyrektor SMS – Dominice Dulskiej, 
podziękowania składają przedszkolne organizatorki mistrzostw 
– „trenerki” – Barbara Buchacz i  Katarzyna Pudełko. Jedno-
cześnie zachęcamy rodziców i  dzieci do  udziału w  kolejnych 
– IV Mistrzostwach w Piłce Nożnej Przedszkolaków, w czerwcu 
2020 r.
Za  nami też „Tydzień głośnego czytania”, który spędziliśmy 
w filii Miejskiej Biblioteki w Rojcy. Nasze przedszkolaki chętnie 
sięgają po książeczki do czytania razem z rodzicami przez cały 
rok, bo „Cała Polska czyta dzieciom”, a w naszym przedszkolu 
nauczycielki popołudniami wspólnie czytają dzieciom z chętny-
mi rodzicami.
Ostatnie przedszkolne chwile spędziliśmy na placu zabaw, a te-
goroczni absolwenci wybrali się do kina na prelekcję na temat pre-
orientacji zawodowej pod tytułem „Filmowy świat przedszkola”. 
Na koniec roku szkolnego 2018/2019 wierszem, piosenką i  tań-
cem razem z  wszystkimi wychowankami oraz całym persone-
lem przedszkolnym żegnaliśmy starszaków, życząc udanych 
letnich wakacji przedszkolakom. Do zobaczenia! 

z Radzionkowa
na harvard
Monika Mazur – uzdolniona mieszkanka Radzionkowa została 
przyjęta na  prestiżowe studia podyplomowe MBa na  uniwer-
sytet w Harvardzie, który od siedmiu lat jest na pierwszym miejscu 
w  rankingu najlepszych uczelni na  świecie. Studia MBA uznawane 
są  za  najlepsze na  świecie. ukończyli je  m.in. Barack Obama, Geo-
rge Bush i  inni prezydenci uSA. Nasza mieszkanka została przyjęta 
za  pierwszym podejściem, pokonując blisko tysiąc kontrkandyda-
tów. Gratulujemy! 

Jak na Szkołę Mistrzostwa Sportowego przystało czerwiec 
obfitował w sportowe wydarzenia, których początkiem był 
„II Piknik rodzinny SMS i UKS”.

Nie obyło się bez konkursów indywidualnych, gier, zabaw, pyszno-
ści przygotowanych przez mamy i  długo wyczekiwanego meczu 
Rodzice – Trenerzy, do  którego przygotowania trwały podobno 
od długich tygodni. Atmosfera była świetna, a do wspólnej zabawy 
i kibicowania stawiły się całe rodziny. W czerwcu odbył się też długo 
wyczekiwany „Dzień sportu”, w trakcie którego uczniowie rywalizo-
wali w rozgrywkach lekkoatletycznych, piłkarskich i oczywiście siat-
karskich, w których doskonale odnalazły się nasze uczennice.
Niewątpliwym zwieńczeniem całego sportowego czerwca okazał 
się jednak doskonały występ uczniów klasy VI w Beach Soccerze u13. 
Po  zaciętej rywalizacji nasi uczniowie pod opieką trenera Adama 
Dyrdy wywalczyli I miejsce, odnosząc historyczny sukces i zdobywa-
jąc tytuł mistrza Śląska w piłce plażowej!

Wszystkim uczniom gratulujemy wspaniałego sportowo-naukowe-
go roku szkolnego! Oby kolejny obfitował w jeszcze więcej sukcesów 
i wydarzeń, a wakacje upłynęły zdrowo i bezpiecznie.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
SMS „Radzionków”
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MieJSki OŚROdek

SPORTu i RekReacJi

 zapowiedzi

Maraton miast i gmin 
już niebawem!
Wielkimi krokami zbliża się flagowa impreza 
radzionkowskiego MOSiRu: 
V Sztafetowy Maraton Miast i Gmin.

Odbędzie się już 12 października. Obecnie trwają zapisy. Aby zgło-
sić drużynę, należy przelać opłatę startową w  wysokości 100  zł 
od zespołu, na konto Stowarzyszenia Cidry Lotajom – 27 1020 2401 
0000 0502 0474 8465 z dopiskiem „V Maraton Sztafetowy” i z nazwą 
drużyny. Do tej pory zgłosiło się 25 ekip.
Więcej szczegółów na www.mosir.radzionkow.pl. 

Dzięki sukcesom młodych radzionkowskich 
zawodników, tenis staje się coraz popularniejszą 
dyscypliną w naszym mieście.

14 i 15 czerwca na kortach rywalizowali pierwszo- i drugoklasiści. 
Celem było Mistrzostwo Radzionkowa w Minitenisie.
Pierwszego dnia do rywalizacji stanęli uczniowie klas pierwszych. 
Mimo młodego wieku, tenisiści pokazali wysokie umiejętności. 
Pojedynki stały na dobrym poziomie, a niejedno zagranie za-
chwyciło zgromadzoną publiczność. Wśród dziewczynek pierw-
sze miejsce zajęła Zosia Hajda. Tuż za nią zawody zakończyła 
Klaudia Strach, a brąz wywalczyła Stella Korzewka. W kategorii 
chłopców najlepszy okazał się Piotr Tobór. Drugie miejsce zdobył 
Ksawery Maruszczyk, a na trzecim miejscu podium uplasował się 
Błażej Jasiak.
Następnego dnia do gry przystąpili drugoklasiści. Temperatura 
pojedynków na korcie dorównywała tej panującej w powietrzu. 
Rywalizacja była niezwykle zacięta, a najlepiej świadczy o tym 
fakt, że w finale i meczu o trzecie miejsce do wyłonienia zwy-
cięzcy potrzebne były aż trzy sety. W ostatecznym rozrachunku, 
wśród dziewczynek najlepsza okazała się Justyna Banaś, a drugie 
miejsce zdobyła Michalina Adamczyk. Wśród chłopców zwyciężył 
Antek Wylenżek, srebrny medal zdobył Karol Bajger, a brąz wy-
walczył Mikołaj Żurek. 

Tenis najmłodszych

nawet najlepsi żegla-
rze nie są  w  stanie ry-
walizować, jeżeli nie 
ma wiatru. W tym roku 
podczas XVII Mistrzostw 
Radzionkowa w  Żeglar-
stwie, które odbyły się 
8 czerwca na  zalewie 
w  Przeczycach, pogoda 
była łaskawa, a  emocje 
sięgały zenitu.
W  regatach wystartowało 11 czteroosobowych załóg. Do  finału 
awansowali zwycięzcy grup eliminacyjnych: Żaglice, Węgorze 
oraz Jazgarze, którzy debiutowali w naszych zawodach. Czwarty 
finalista został wyłoniony w barażach – okazała się nimi ekipa Pi-
ranii. Ku zaskoczeniu wszystkich kibiców, w finale najlepsza oka-
zała się załoga Jazgarzy z kapitanem Wojciechem Przedmojskim, 
która wygrała dwa z  czterech wyścigów. Drugie miejsce zajęły 
Piranie, a trzecie Węgorze. 

Powiało żeglarzom

Premierowy
turniej „plażówki”
21 lipca po raz pierwszy w Radzionkowie odbyły się 
zawody o Puchar Śląska w Siatkówce Plażowej Kobiet.

Na Księżej Górze zjawiło się osiem par zawodniczek. Swoją obec-
nością uczestników zaszczyciła nawet była reprezentantka Polski 
w tej dyscyplinie – Renata Bekier.
Zawody rozegrano w  systemie „do  dwóch porażek”. Początkowo 
pogoda dopisywała i  siatkarki mogły pokazać na  placu gry peł-
nię swoich umiejętności. Niestety, z  czasem aura pogarszała się, 
a szczególnie we znaki dał się silny wiatr. Zawody udało się jednak 
zakończyć. W  finałowym pojedynku Magdalena Kaszuba i  Alicja 
Kruszewicz okazały się lepsze od Karoliny Kmity i Patrycji Wardęgi. 
Trzecią lokatę wywalczyły natomiast Adrianna Gaś i Natalia Krzem-
pek. Najlepsze zawodniczki otrzymały dyplomy, statuetki oraz 
bony podarunkowe ufundowane przez Decathlon Bytom. 
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informuję, że w dniu 30 maja 2019 roku na Viii sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. uchwałę Nr VIII/74/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
2. uchwałę Nr VIII/75/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
3. uchwałę Nr VIII/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
4. uchwałę Nr VIII/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
5. uchwałę Nr VIII/78/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
6. uchwałę Nr VIII/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
7. uchwałę Nr VIII/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
8. uchwałę Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
9. uchwałę Nr VIII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
10. uchwałę Nr VIII/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

na czas nieoznaczony;
11. uchwałę Nr VIII/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
12. uchwałę Nr VIII/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
13. uchwałę Nr VIII/86/2019 w sprawie przekazania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publiczne-

go transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich;
14. uchwałę Nr VIII/87/2019 w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnio-

nych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków w 2019 r.;
15. uchwałę Nr VIII/88/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków;
16. 16. uchwałę Nr VIII/89/2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2020-2023;
17. 17. uchwałę Nr VIII/90/2019 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków do wystąpienia do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2020-2023. 

informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku na iX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. uchwałę Nr IX/91/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania;
2. uchwałę Nr IX/92/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Radzionków za 2018 r.;
3. uchwałę Nr IX/93/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.;
4. uchwałę Nr IX/94/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029;
5. uchwałę Nr IX/95/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
6. uchwałę Nr IX/96/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.;
7. uchwałę Nr IX/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8. uchwałę Nr IX/98/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9. uchwałę Nr IX/99/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. uchwałę Nr IX/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. uchwałę Nr IX/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
12. uchwałę Nr IX/102/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
13. uchwałę Nr IX/103/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
14. uchwałę Nr IX/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na po-

prawę zagospodarowania nieruchomości przyległej;
15. uchwałę Nr IX/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
16. uchwałę Nr IX/106/2019 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzionków;
17. uchwałę Nr IX/107/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków;
18. uchwałę Nr IX/108/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzionków i pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
19. uchwałę Nr IX/109/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
20. uchwałę Nr IX/110/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 

2019 roku;
21. uchwałę Nr IX/111/2019 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Tarnogórskiego wyrażonego w uchwale Nr VII/89/29019 z dnia 

28 maja 2019 r. do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwa-
rzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach 
w likwidacji.

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
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W związku z pojawiającymi się dezinforma-
cjami dotyczącymi rzekomej budowy spa-
larni na  terenie Radzionkowa, wyjaśniamy. 
21   marca 2019 r. właściciel działek o  numerach 
ew. 1993/30 i  1992/30 przy ul. Zofii Nałkowskiej 
w Radzionkowie, złożył wniosek o wydanie de-
cyzji środowiskowej dla instalacji do przetwarza-
nia odpadów. Wniosek obejmował linię techno-
logiczną krusząco-przesiewającą do produkcji 
kruszywa budowlanego, linię technologiczną
krusząco-przesiewającą do wytwarzania kom-
ponentu do paliw alternatywnych lub paliw al-
ternatywnych, linię do przesiewania stabilizatu 
i  doczyszczania kompostu, linię do separacji 
metali żelaznych i nieżelaznych, produkcję kom-
postu. 
Burmistrz Miasta Radzionków poprzez realizację 
nałożonych nań ustawowych obowiązków pod-
dał wniosek weryfikacji pod kątem formalnym 
i merytorycznym. Przedmiotowe postępowanie 
prowadzone jest w oparciu o obowiązujące pro-

cedury, określone przede wszystkim w ustawie 
3  października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i  jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Planowana inwe-
stycja została zaklasyfikowana do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, których realizacja wymaga zgod-
ności m.in. z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego.
19 czerwca 2019 r. inwestor złożył korektę wnio-
sku odstępując od realizacji znacznej części 
przedsięwzięcia. Na chwilę obecną prywatny 
inwestor planuje wyłącznie instalację do kom-
postowania. Zmieniony wniosek jest obecnie 
ponownie weryfikowany pod względem formal-
nym i merytorycznym.
uM Radzionków zwraca szczególną uwagę na 
każde przedsięwzięcia związane z  gospodaro-
waniem odpadami i każdy tego typu przypadek 
jest poddawany bardzo szczegółowej analizie. 

nie będzie spalarni
i nigdy jej nie miało być!

MIASTO LUDZI EKO

Ostatnimi czasy coraz częściej usłyszeć moż-
na komentarze, że „kiedyś za kubeł płaciliśmy 
20  zł miesięcznie, a  dziś trzy lub nawet cztery 
razy więcej”. Tak, to się zgadza. Niemniej jednak 
mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jaki wachlarz 
usług i możliwości odbioru nieczystości gwaran-
tuje obecnie ponoszona opłata.
Przed 1 lipca 2013 r. obowiązywał system odbioru 
śmieci, w  którym to  właściciele nieruchomości 
podpisywali indywidualne umowy z działający-
mi na rynku firmami komunalnymi, a cena świad-
czenia takich usług uzależniona była od często-
tliwości odbioru śmietnika oraz jego wielkości. 
Sęk w tym, iż nisko wynegocjowana z firmą cena 
obejmowała wyłącznie usługę odbioru samych 
odpadów zmieszanych – czyli tych wrzucanych 
do czarnego pojemnika.
Mało kto, dzisiaj narzekający na wysokie opłaty 
za śmieci pamięta, iż w tamtym okresie odbiór 
odpadów z  papieru i  tektury, szkła, tworzyw 
sztucznych, cykliczne zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, w tym wielkogabarytowego 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego w kontenerach rozstawionych na terenie 
miasta, zbiórki leków oraz jesienne akcje od-
bioru liści w całości finansowała mieszkańcom 
gmina. Taki system sprawiał, iż rodziny cztero-, 
pięcioosobowe, a  czasem i  liczniejsze mogły 
korzystać z  małych, rzadko opróżnianych po-
jemników na  odpady i  tym samym ponosić 
bardzo niskie koszty odbioru nieczystości. Nie 
wspominając już tutaj o przypadkach wywoże-
nia odpadów do lasu – ażeby tylko nie zapłacić 
więcej za odbiór śmieci, które nie zmieściły się 
już w przydomowym kuble.
Po wejściu w życie nowego systemu odbioru od-
padów, w którym to gminy zobowiązane zostały 

do  gospodarowania odpadami komunalnymi 
powstającymi na  ich terenach, przepisy zabro-
niły gminom finansowania zbiórek. Wdrożony 
system działa na  zasadzie samofinansowania 
się, czyli ponoszone przez mieszkańców opłaty 
za śmieci muszą w całości bilansować się z kosz-
tami ich odbioru i późniejszego zagospodarowa-
nia, a miasto nie może ani dokładać ani czerpać 
zysków z pobieranych opłat.

aktualnie z opłaty finansuje się:
• zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wiel-

kogabarytowego zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego bezpośrednio sprzed 
posesji,

• zbiórki odpadów ze szkła, tworzyw sztucz-
nych, papieru i tektury oraz bioodpadów,

• zbiórki przeterminowanych leków i zużytych 
baterii, które oddać można w aptekach i bu-
dynkach użyteczności publicznej,

• zbiórki odpadów zmieszanych zbieranych 
do czarnych pojemników,

• funkcjonowanie GPSZOK, czyli Gminnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą 
przywozić i bez dodatkowych opłat zrzucać 
wszelkiego rodzaju odpady komunalne,

• możliwość odbioru odpadów poremonto-
wych, ziemi, odpadów wielkogabarytowych 
oraz odpadów zielonych w kontenerach 
podstawianych bezpośrednio na posesji, przy 
niewielkiej dopłacie już tylko za dzierżawę 
samego kontenera,

• koszty administracyjne obsługi systemu,
• organizowane akcje edukacyjne z zakresu 

edukacji ekologicznej organizowane dla tutej-
szych mieszkańców. 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzion-
ków został przyjęty Regulamin korzystania 
z  wyrobiska, na  którym będą przyjmo-
wane odpady gruzu, betonu oraz gleby 
i  ziemi, dzięki którym wyrobisko zostanie 
wypełnione i zrekultywowane w fazie koń-
cowej, w celu zagospodarowania tego ob-
szaru. Gmina uzyskała zezwolenie w  tym 
zakresie od  Marszałka Województwa Ślą-
skiego.

Wyrobisko „Wapiennik” to  pozostałość 
po zlikwidowanych Górniczych Zakładach 
Dolomitowych w  Bytomiu. eksploatacja 
wyrobiska miała miejsce w  latach 1965-
1980, dostarczając surowiec dolomitowy 
jako półprodukt w  produkcji nawozów 
rolniczych, środków medycznych i surow-
ców mineralnych. Od 1980 r. wyrobisko jest 
opuszczone i stanowi niezagospodarowa-
ne nieużytki Gminy Radzionków.

Studium uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Radzionków dopuszcza możliwość rekul-
tywacji tego terenu w celu realizacji takich 
kierunków zagospodarowania jak: obiek-
ty usługowe, obiekty małej architektury, 
ścieżki piesze i rowerowe itp.

Wyrobisko „Wapiennik” jest dostępne od-
płatnie dla osób fizycznych, jak również 
dla przedsiębiorców. Odpady będą przyj-
mowane od poniedziałku do piątku, zgod-
nie z przyjętym w Regulaminie cennikiem. 
Warunkiem przyjęcia odpadów od przed-
siębiorców będzie konieczność złożenia 
uprzednio wniosku do Gminy Radzionków 
i podpisania długoterminowej umowy.

Zamiar dostawy odpadów do  wyrobiska 
należy zgłosić Zarządcy pod numerem 
telefonu: 32 388 87 74 na  1 dzień roboczy 
przed planowanym ich przywozem, w go-
dzinach pracy zarządcy wyrobiska. Zarząd-
ca podczas zgłoszenia telefonicznego wy-
znaczy datę i godzinę dostawy odpadów. 
W chwili obecnej zarządcą wyrobiska jest 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie.

Wypełnienie wyrobiska i  jego rekultywa-
cja wpisuje się w plany Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i  Autostrad, zgodnie 
z  którymi planowany jest przebieg trasy 
S11 w okolicy „Wapiennika”. 

Opłaty za śmieci kiedyś i dziś

Gmina Radzionków 
zakończyła procedurę otwarcia 
kamieniołomu zwanego 
„Wapiennikiem” w północnej 
części miasta. 

Rekultywacja
„Wapiennika”
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inwentaryzacja źródeł ciepła
Szanowni Mieszkańcy!
Wszyscy wiemy jak dużym problemem dla nas wszystkich jest zła jakość powietrza 
w  sezonie grzewczym, dlatego  m.in. w  celu poszerzenia aktualnego stanu wiedzy 
na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie Gminy, a dalej umożliwienia 
zaplanowania optymalnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na najbliż-
sze lata, urząd Miasta przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła w Radzionkowie. 
W związku z tym prosimy każdego właściciela nieruchomości o wypełnienie znaj-
dującej się na odwrocie ankiety i dostarczenie jej do urzędu Miasta Radzionków:

 • na adres e-mail: powietrze@radzionkow.pl (skan, zdjęcie, lub wypełniony formu-
larz bez podpisu elektronicznego),

 • w formie papierowej osobiście albo listownie do siedziby uM Radzionków przy 
ul. Męczenników Oświęcimia 42 lub osobiście do Wydziału ekologii przy ul. Kuża-
ja 17.

Ankieta w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej http://radzion-
kow.pl/powietrze. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownika-
mi Wydziału ekologii pod nr 32 388 71 59 (60).
dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę!

KOBiZe prowadzi również krajową bazę 
(dalej Baza), w  której zbierane są  dane 
o  emisjach gazów cieplarnianych i  innych 
substancji i parametrach z nimi związanych. 
Odpowiada za  wykonywanie corocznych, 
krajowych inwentaryzacji emisji gazów cie-
plarnianych i  innych substancji, a  także in-
nych raportów.

Zgodnie z  ustawą o  systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i  innych 
substancji od  2010  r. podmioty korzystają-
ce ze  środowiska, których działalność po-
woduje emisje gazów cieplarnianych lub 
innych substancji, mają obowiązek sporzą-
dzać i wprowadzać do Bazy raport zawiera-
jący informacje o wielkościach emisji i para-
metrach związanych z tymi emisjami.

Podmiot korzystający ze środowiska – zgod-
nie z ustawą Prawo ochrony środowiska to:

 • przedsiębiorca w  rozumieniu przepi-
sów ustawy Prawo przedsiębiorców 
oraz przedsiębiorca zagraniczny w  ro-
zumieniu przepisów ustawy o zasadach 
uczestnictwa przedsiębiorców zagra-
nicznych i  innych osób zagranicznych 
w obrocie gospodarczym na terytorium 
RP, a  także osoby prowadzące działal-
ność wytwórczą w  rolnictwie w  zakre-
sie upraw rolnych, chowu lub hodowli 

czyste powietrze 
spotkanie dla mieszkańców
urząd Miasta Radzionków, we współpra-
cy z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, planuje zorganizowanie we wrze-
śniu spotkania z  mieszkańcami doty-
czącego programu „Czyste powietrze”. 
Na  spotkaniu przedstawiciel Funduszu 
omówi zagadnienia związane z  dofinan-
sowaniem wymiany starych i  nieefek-
tywnych źródeł ciepła na  paliwo stałe 
na  nowoczesne źródła ciepła spełniają-
ce najwyższe normy oraz zagadnienia 
związane z  termomodernizacją budyn-
ków jednorodzinnych. Dalsze informacje 
na  temat spotkania zostaną zamieszczo-
ne  m.in. na  stronie internetowej urzędu 
Miasta. 

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów 
korzystających ze środowiska – kOBize
KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 
którego jednym z podstawowych zadań jest administrowanie unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. 

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

 • jednostka organizacyjna niebędąca 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo przedsiębiorców,

 • osoba fizyczna niebędącą przedsiębior-
cą, a  korzystająca ze  środowiska w  za-
kresie, w  jakim korzystanie ze środowi-
ska wymaga pozwolenia.

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 
286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowi-
ska, zgodnie z którym podmioty korzystają-
ce ze  środowiska wprowadzające gazy lub 
pyły do powietrza będą dodatkowo przed-
kładać marszałkowi województwa wykaz 
sporządzony na  podstawie informacji za-
wartych w  raporcie do  Bazy. Przepis ten 
po raz pierwszy ma zastosowanie w odnie-
sieniu do opłat naliczanych za 2019 r., które 
podmioty korzystające ze środowiska będą 
przedkładały do końca marca 2020 roku.

W  celu ułatwienia podmiotom korzysta-
jącym ze  środowiska realizacji obowiąz-
ku opracowania wykazu na  podstawie 
informacji zawartych w  raporcie do  Bazy 
w  marcu 2019  r. w  systemie Bazy została 
uruchomiona dodatkowa funkcjonalność 
umożliwiająca przygotowanie wykazu za-
wierającego informacje i  dane o  zakresie 

korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat za 2018 rok. Jest to usługa 
pomocnicza, z  której korzystanie w  bie-
żącym roku jest dobrowolne, pozwalająca 
na  przygotowanie wykazu dla marszałka. 
Generowany w  systemie Bazy wykaz jest 
w  pełni edytowalnym dokumentem tek-
stowym, którego zakres i układ jest zgodny 
ze wzorem określonym w przepisach.

Podsumowując: podmiot korzystający 
ze środowiska ma obowiązek sporządzenia 
raportu w  KOBiZe, na  podstawie którego 
wygeneruje wykaz do  Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego zawierający informacje 
i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
i  to  wszystko do  końca marca za  rok po-
przedni.

Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie ra-
portu do krajowej Bazy wymaga wcześniej-
szej rejestracji (poprzez złożenie formularza 
rejestracyjnego) oraz nadania loginu i hasła, 
zasadne jest, aby podmioty rejestrowały 
się możliwie szybko. umożliwi to  sprawne 
wprowadzanie raportów do Bazy i  sporzą-
dzanie na podstawie informacji w nich za-
wartych wykazów opłatowych.

W  przypadku pytań dotyczących powyż-
szych obowiązków kontakt z  Zespołem 
Zarządzania Krajową Bazą można uzyskać 
pod numerem telefonu 22 569-65-96 oraz 
na  stronie internetowej https://www.kobi-
ze.pl/. 
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MIASTO LUDZI EKO
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/We (Dz. urz. ue L z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej RODO 
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w urzędzie 
Miasta Radzionków (dalej urząd) przy ul. Męczenni-
ków Oświęcimia 42.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w urzę-
dzie jest Pani Jolanta Cholewa, nr tel. 32 388-71-10, 
mail: j.cholewa@radzionkow.pl.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z ko-
niecznością przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł 
niskiej emisji w celu realizacji zadań związanych 
w ochroną powietrza atmosferycznego, w tym ogra-
niczaniem niskiej emisji, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. d i e, RODO (przetwarzanie jest nie-

zbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 
oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi),

• art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. z 2019 r. poz. 506) 
(zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy; w szczególności 
zadania własne obejmują sprawy: (…) ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 
ochrony zdrowia),

• Programu ochrony powietrza dla terenu woje-
wództwa śląskiego (…), – uchwałą Nr V/47/5/2017 
Sejmiku Woj. Śl. z dnia 18.12.2017 r. (Dz. urz. Woj. 
Śl. z dnia 28.12.2017 r., poz. 7339), w szczególności 
zadaniem „Ograniczenie emisji z instalacji o małej 
mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw 
stałych”,

• uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woj. Śl. z dnia 
7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw (Dz. urz. Woj. Śl. z dnia 12.04.2017 r., 
poz. 2624).

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym 
podmiotom.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 
jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane oraz w okresie archiwizacji – 
określonym odrębnymi przepisami.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada 
Pan/Pani prawo do żądania od administratora: prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, pra-
wo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania w zakresie danych opcjonal-
nych, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem.

7. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest 
wymogiem ustawowym, jednak ich podanie pomoże 
w prawidłowej realizacji zadań, określonych w pkt. 3.

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilo-
wania.

KARTA INWENTARYZACJI
źródła ciepła w budynku w Gminie Radzionków w 2019 roku

przy ul. ............................................... nr .............. telefon .....................................

Rodzaj budynku
 jednorodzinny
 dwurodzinny

 niemieszkalny
 inny …………………………….

Rodzaj 
ogrzewania

 piece węglowe
 ogrzewanie sieciowe 

(PEC)
 ogrzewanie elektryczne
 kocioł na pellet
 kocioł gazowy 

o mocy ..............

 kocioł węglowy zasypowy 
o mocy .............

 kocioł węglowy na ekogroszek 
o mocy .............

 kocioł na olej opałowy 
o mocy .............

 inne ………………………………

Wiek kotła/czas 
od modernizacji 
lub rodzaj kotła

 do 3 lat
 3-8 lat

 powyżej 8 lat lub brak tabliczki 
znamionowej

 kocioł podajnikowy 3 lub 4 klasy

Powierzchnia 
ogrzewana .............. m2  (wg deklaracji na podatek od nieruchomości)

Sposób 
ogrzewania 
ciepłej wody 
użytkowej

 bojler/pogrzewacz elek-
tryczny

 piecyk gazowy
 kocioł na paliwo stałe

 odnawialne źródło 
energii .........................................

 inne…………………………..

Czy w budynku 
jest kominek?

 nie

 tak, który nie spełnia wymagań 
ekoprojektu 

 tak, spełniający wymagania eko-
projektu

Czy dom jest 
ocieplony?

 nie
 tak, dach
 tak, ściany piwnic

 tak, wszystkie ściany zewnętrzne
 tak, ściany zewnętrzne częścio-

wo ……………………….

Stan okien  nowe, szczelne  stare, nieszczelne

Grubość 
docieplenia ścian 
(jeśli jest)

 ≤5 cm
 ≤10 cm
 >10 cm
 brak wiedzy

rodzaj użytego materiału 
izolacyjnego: 

……………………………………………………

Istniejące źródła 
energii 
odnawialnej

 brak 
 solary
 panele fotowoltaiczne

 pompa ciepła do ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.)

 pompa ciepła do ciepłej 
wody użytkowej i centralne-
go ogrzewania (c.w.u. i co.)

Jestem 
zainteresowany/a

 fotowoltaiką:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 solarami:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 pompą ciepła do co. i 
c.w.u.:

 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 pompą ciepła do c.w.u.:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 wymianą kotła co.:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zw.  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1),
dalej RODO informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie
Miasta  Radzionków  (dalej  Urząd)  przy  ul.
Męczenników Oświęcimia 42.

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w

Urzędzie jest Pani Jolanta Cholewa, nr tel. 32 388-
71-10, mail: j.cholewa@radzionkow.pl.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z
koniecznością  przeprowadzenia  inwentaryzacji
źródeł  niskiej  emisji  w  celu  realizacji  zadań
związanych w ochroną powietrza atmosferycznego,
w tym ograniczaniem niskiej emisji, na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. d i e, RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi),

 art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o
samorządzie  gminnym  (tj.  z  2019  r.  poz.  506)
(zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy; w szczególności zadania
własne obejmują sprawy: (…) ochrony środowiska i
przyrody  oraz  gospodarki  wodnej,  ochrony
zdrowia),

 Programu  ochrony  powietrza  dla  terenu
województwa  śląskiego  (…),  -  Uchwałą  Nr
V/47/5/2017 Sejmiku Woj. Śl. z dnia 18.12.2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28.12.2017 r., poz. 7339), w
szczególności  zadaniem  „Ograniczenie  emisji  z
instalacji  o  małej  mocy  do  1  MW,  w  których
następuje spalanie paliw stałych”,

 Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woj. Śl. z dnia
7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa  śląskiego  ograniczeń  w  zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (Dz. Urz. Woj. Śl.  z dnia 12.04.2017 r., poz.
2624).

4. Pana/Pani  dane  nie  będą  przekazywane  innym
podmiotom.

5. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przechowywane
jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla  którego  zostały  zebrane  oraz  w  okresie
archiwizacji – określonym odrębnymi przepisami. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada
Pan/Pani  prawo  do  żądania  od  administratora:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w
zakresie danych opcjonalnych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Gdy  uzna  Pan/Pani,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana
danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie
danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie
jest  wymogiem  ustawowym,  jednak  ich  podanie

pomoże w prawidłowej realizacji zadań, określonych w pkt. 3.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Uwagi: ........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.............

KARTA INWENTARYZACJI
źródła ciepła w budynku w Gminie Radzionków w 2019 roku

przy ul. ............................................... nr .............. telefon .....................................
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 inny …………………………….

Rodzaj 
ogrzewania
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 ogrzewanie sieciowe 
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 ogrzewanie elektryczne
 kocioł na pellet
 kocioł gazowy 
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 kocioł węglowy zasypowy 
o mocy .............

 kocioł węglowy na ekogroszek 
o mocy .............

 kocioł na olej opałowy 
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 inne ………………………………

Wiek kotła/czas 
od modernizacji 
lub rodzaj kotła

 do 3 lat
 3-8 lat

 powyżej 8 lat lub brak tabliczki 
znamionowej

 kocioł podajnikowy 3 lub 4 klasy

Powierzchnia 
ogrzewana .............. m2  (wg deklaracji na podatek od nieruchomości)

Sposób 
ogrzewania 
ciepłej wody 
użytkowej

 bojler/pogrzewacz elek-
tryczny

 piecyk gazowy
 kocioł na paliwo stałe

 odnawialne źródło 
energii .........................................

 inne…………………………..

Czy w budynku 
jest kominek?

 nie

 tak, który nie spełnia wymagań 
ekoprojektu 

 tak, spełniający wymagania eko-
projektu

Czy dom jest 
ocieplony?

 nie
 tak, dach
 tak, ściany piwnic

 tak, wszystkie ściany zewnętrzne
 tak, ściany zewnętrzne częścio-

wo ……………………….

Stan okien  nowe, szczelne  stare, nieszczelne

Grubość 
docieplenia ścian 
(jeśli jest)

 ≤5 cm
 ≤10 cm
 >10 cm
 brak wiedzy

rodzaj użytego materiału 
izolacyjnego: 

……………………………………………………

Istniejące źródła 
energii 
odnawialnej

 brak 
 solary
 panele fotowoltaiczne

 pompa ciepła do ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.)

 pompa ciepła do ciepłej 
wody użytkowej i centralne-
go ogrzewania (c.w.u. i co.)

Jestem 
zainteresowany/a

 fotowoltaiką:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 solarami:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 pompą ciepła do co. i 
c.w.u.:

 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 pompą ciepła do c.w.u.:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

 wymianą kotła co.:
 z dofinansowaniem
 nawet bez dofinansowania

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zw.  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1),
dalej RODO informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie
Miasta  Radzionków  (dalej  Urząd)  przy  ul.
Męczenników Oświęcimia 42.

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w

Urzędzie jest Pani Jolanta Cholewa, nr tel. 32 388-
71-10, mail: j.cholewa@radzionkow.pl.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z
koniecznością  przeprowadzenia  inwentaryzacji
źródeł  niskiej  emisji  w  celu  realizacji  zadań
związanych w ochroną powietrza atmosferycznego,
w tym ograniczaniem niskiej emisji, na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. d i e, RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi),

 art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o
samorządzie  gminnym  (tj.  z  2019  r.  poz.  506)
(zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy; w szczególności zadania
własne obejmują sprawy: (…) ochrony środowiska i
przyrody  oraz  gospodarki  wodnej,  ochrony
zdrowia),

 Programu  ochrony  powietrza  dla  terenu
województwa  śląskiego  (…),  -  Uchwałą  Nr
V/47/5/2017 Sejmiku Woj. Śl. z dnia 18.12.2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28.12.2017 r., poz. 7339), w
szczególności  zadaniem  „Ograniczenie  emisji  z
instalacji  o  małej  mocy  do  1  MW,  w  których
następuje spalanie paliw stałych”,

 Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woj. Śl. z dnia
7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa  śląskiego  ograniczeń  w  zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (Dz. Urz. Woj. Śl.  z dnia 12.04.2017 r., poz.
2624).

4. Pana/Pani  dane  nie  będą  przekazywane  innym
podmiotom.

5. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przechowywane
jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla  którego  zostały  zebrane  oraz  w  okresie
archiwizacji – określonym odrębnymi przepisami. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada
Pan/Pani  prawo  do  żądania  od  administratora:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w
zakresie danych opcjonalnych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Gdy  uzna  Pan/Pani,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana
danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie
danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie
jest  wymogiem  ustawowym,  jednak  ich  podanie

pomoże w prawidłowej realizacji zadań, określonych w pkt. 3.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Uwagi: ........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.............

............................. ....................................
Data Podpis osoby wypełniającej

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Szanowni Mieszkańcy!
Wszyscy wiemy jak dużym problemem dla nas wszystkich jest zła jakość powietrza w sezonie grzewczym, dlatego m.in. w celu
poszerzenia  aktualnego  stanu  wiedzy  na  temat  rozmieszczenia  źródeł  niskiej  emisji  na  terenie  Gminy,  a  dalej  umożliwienia
zaplanowania  optymalnych  działań  w  zakresie  poprawy  jakości  powietrza  na  najbliższe  lata,  Urząd  Miasta  przeprowadza
inwentaryzację  źródeł  ciepła  w  Radzionkowie.  W  związku  z  tym  prosimy  każdego  właściciela  nieruchomości  o  wypełnienie
znajdującej się na odwrocie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Radzionków:

 na adres e-mail: powietrze@radzionkow.pl (skan, zdjęcie, lub wypełniony formularz bez podpisu elektronicznego),
 w formie papierowej osobiście albo listownie do siedziby UM Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 lub osobiście

do Wydziału Ekologii przy ul. Kużaja 17.
Ankieta w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie http://radzionkow.pl/powietrze.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ekologii pod nr 32 388 71 59(60).
Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę!

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiskiem – KOBiZE
KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i  Zarządzania Emisjami,  którego jednym z podstawowych zadań jest administrowanie
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również Krajową bazę (dalej Baza), w której zbierane
są  dane  o  emisjach  gazów  cieplarnianych  i  innych  substancji  i  parametrach  z  nimi  związanych.  Odpowiada  za  wykonywanie
corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a także innych raportów.
Podmioty  korzystające  ze  środowiska,  których  działalność  powoduje  emisje  gazów  cieplarnianych  lub  innych  substancji,  mają
obowiązek sporządzać i wprowadzać do Bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi
emisjami.
Podmiot korzystający ze środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska to:
 przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu prze -

pisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium RP, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

 jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,
 osoba fizyczna niebędącą przedsiębiorcą, a korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga

pozwolenia.
Zgodnie z ustawą  o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  od 2010 r. podmiot korzystający ze
środowiska,  którego  działalność  powoduje  emisje  gazów  cieplarnianych  lub  innych  substancji,  ma  obowiązek  sporządzać  i
wprowadzać do Bazy raport zawierający informację o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami.
1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym podmioty korzystające
ze  środowiska  wprowadzające  gazy  lub  pyły  do  powietrza  będą  dodatkowo  przedkładać  marszałkowi  województwa  wykaz
sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Bazy. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do
opłat naliczanych za 2019 r., które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.
W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska  realizacji  obowiązku opracowania  wykazu na podstawie informacji
zawartych w raporcie do Bazy w marcu 2019 r. w systemie Bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca
przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za
2018 rok. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie w bieżącym roku jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowanie wykazu
dla Marszałka. Generowany w systemie Bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest
zgodny ze wzorem określonym w przepisach.
Podsumowując:  podmiot  korzystający  ze  środowiska  ma  obowiązek  sporządzenia  raportu  w  KOBiZE,  na  podstawie  którego
wygeneruje wykaz do Marszałka Województwa Śląskiego zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i to
wszystko do końca marca za rok poprzedni.
Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie raportu do Krajowej bazy wymaga wcześniejszej rejestracji (poprzez złożenie formularza
rejestracyjnego) oraz nadania loginu i  hasła, zasadne jest aby podmioty rejestrowały się możliwie szybko. Umożliwi to sprawne
wprowadzanie raportów do Bazy i sporządzanie na podstawie informacji w nich zawartych wykazów opłatowych.
W  przypadku  pytań  dotyczących  powyższych  obowiązków  kontakt  z  Zespołem  Zarządzania  Krajową  Bazą  można  uzyskać  pod
numerem telefonu 22/569-65-96 oraz na stronie https://www.kobize.pl/ .

Czyste powietrze - spotkanie dla mieszkańców
Urząd Gminy Radzionków, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
planuje  zorganizowanie  we  wrześniu  spotkania  z  mieszkańcami  dotyczącego  programu  „Czyste  powietrze”.  Na  spotkaniu
przedstawiciel Funduszu omówi zagadnienia związane z dofinansowaniem wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
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Impreza rozpocznie się o  godzinie 10.00, 
uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Woj-
ciecha, w  intencji setnych urodzin klubu. 
Następnie obchody przeniosą się na  bo-
isko przy Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Radzionkowie. Na początek, o godzinie 
15.00, na  murawę boiska wyjdą Samorzą-
dowcy, którzy podejmą drużynę Przed-
siębiorców. W  składach obu ekip będzie 
można zobaczyć  m.in.: Gabriela Tobora 
– burmistrza Radzionkowa, który honoro-
wo rozpocznie mecz, Dariusza Wysypoła 
– wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Tarnogórskiego, Artura Maligłówkę – prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury i Śro-
dowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego, 
Marka Poradę – radnego miasta Tarnow-
skie Góry, Grzegorza Zadęckiego – dyrek-

Wielka feta na stulecie!
Liczni kibice, wspaniałe tradycje i dumna historia – tak w skrócie można opisać 
KS „Ruch” Radzionków, który w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji 
18 sierpnia na boisku przy ulicy Knosały 113 organizowany jest Sportowy Dzień 
„Ruchu” Radzionków.

tora MOSiRu w  Radzionkowie, Andrzeja 
Piecucha – prezesa firmy ekopol Górno-
śląski, Sebastiana Pasińskiego – prezesa 
firmy Sebal i Marcina Kokota – prezesa fir-
my PMcar. O 16.30 nie lada gratka dla tych, 
którzy pamiętają jeszcze występy „Ruchu” 
w  najwyższej klasie rozgrywkowej: w  to-
warzyskim meczu zmierzą się bowiem 
Oldboje, którzy reprezentowali żółto-czar-
nych w ekstraklasie, z Oldbojami grającymi 
niegdyś w pierwszoligowym „Ruchu”. Tutaj 
można się spodziewać takich zawodników, 
jak Marian Janoszka, Jarosław Przewoźnik, 
Wojciech Myszor czy Dariusz Koseła.
Po  zmaganiach piłkarskich przyjdzie czas 
na koncerty. O 17:45 wystąpi Silesian Brass 
Quartet, a o 18:30 orkiestra górnicza.
Na  koniec zaplanowano spotkanie ligo-

we „Ruchu” Radzionków, w  którym żół-
to-czarni podejmą Dramę Zbrosławice. 
Mecz rozpocznie się punktualnie o 19:19 – 
co ma uczcić rok założenia klubu. Piłkarze 
„Ruchu” wystąpią w  uszytych specjalnie 
na  tę  okazję strojach retro, stylizowanych 
na lata trzydzieste ubiegłego wieku.
W  trakcie imprezy nie zabraknie również 
atrakcji dla dzieci. Odbędzie się także po-
kazowy trening piłkarski przygotowany 
przez uczniowski Klub Sportowy „Ruch” 
Radzionków. Będzie też możliwość zakupu 
okolicznościowych pamiątek wydanych 
z okazji stulecia „Ruchu” Radzionków.
Koszt biletu na wydarzenie to 15 zł. Dzieci 
do lat 7 gratis. Istnieje też możliwość zaku-
pu biletu VIP za  100  zł, który gwarantuje 
napoje oraz dania na zimno i ciepło.
uroczysta gala z  okazji 100-lecia klubu, 
w której wezmą udział byli i obecni piłka-
rze oraz działacze „Ruchu”, odbędzie się 
w październiku w Centrum Kultury „Karo-
linka”. 

nowy sezon „Sokoła”
W tym tygodniu Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
dokonał podziału grup rozgrywkowych w II lidze kobiet.

Zespół Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sokół” Radzion-
ków znalazł się w III grupie, w której będzie musiał zmierzyć się 
z „energa” MKS Kalisz II, „Silesia Volley” Mysłowice, KS „Olimpia” 
Jawor, MKS „Polonia” Świdnica, uKS „Jedynka” Siewierz, SMS 
PZPS Szczyrk II, MKS Dąbrowa Górnicza II, MGLKS „Sobieski” Oła-
wa oraz MKS „Chełmiec Wodociągi” Wałbrzych. Z wieloma druży-
nami „Sokół” grał w latach poprzednich, ale pojawiły się też nowe 
drużyny. Pierwszy mecz „Sokół” zagra na wyjeździe, z MKS Polo-
nią Świdnica, 5 października 2019 roku. W drugim spotkaniu, które 
odbędzie się 12 października „Sokół” podejmie u siebie drużynę 
z Mysłowic.

Podczas rozmowy z Prezesem Klubu Panem Karolem Majewskim 
dowiedzieliśmy się, że grupa, w której znalazł się „Sokół” Radzion-
ków jest bardzo wymagająca i trudna do oceny. Mamy nadzieję, 
że zawodniczki wraz z trenerem Jarosławem Wachowskim pod-
czas fazy przygotowawczej ustalą wspólną linię gry oraz przygo-
tują się jak najlepiej do zbliżającego się sezonu. Faza przygoto-
wawcza w „Sokole” rozpoczyna się od 12 sierpnia. W tym czasie 
zawodniczki będą trenowały na hali sportowej w Radzionkowie 
przy ul. Knosały 16 oraz będą brały udział w meczach sparingo-
wych, które pozwolą ocenić trenerowi grę zawodniczek i wyklu-
czyć błędy powstałe na parkiecie.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania Młodzieżowemu Klubowi 
Sportowemu „Sokół” Radzionków. Szczegóły dotyczące termi-
narza rozgrywek dostępne są na stronie internetowej klubu oraz 
na Facebooku. 

klub świętuje piętnastolecie
Rok 2019 jest szczególny w „żółto-czarnej Ojczyźnie”, 
ponieważ obchodzimy stulecie „Ruchu” Radzionków. 
Mamy jednak jeszcze jednego jubilata, który dużymi krokami 
zbliża się do pełnoletności: UKS „Ruch” Radzionków, 
który w tym roku obchodzi piętnastolecie istnienia.

uKS powstał w 2004 roku, przy udziale sekretarza klubu Wojciecha 
Cieszyńskiego, a jego głównym zadaniem było i jest szkolenie dzie-
ci i młodzieży. Pierwszym Prezesem został Adam Szydło, natomiast 
w 2015 roku zastąpił go Henryk Sobala. Klub po kilku latach zaprze-
stał działalności, ale w  2013 roku ze  względu na  dużą potrzebę lo-
kalnej społeczności został reaktywowany. W strukturach klubu tre-
nowało wtedy blisko 100 zawodników w 7 grupach, prowadzonych 
przez 5 trenerów. W ostatnim czasie w drużynach uKS jednocześnie 
trenowało oraz rywalizowało na wielu arenach w kraju i za granicą 
Polski prawie 250 dzieci, prowadzonych przez 11 trenerów.
Nasz Klub może się pochwalić wychowaniem młodzieżowych Repre-
zentantów Polski (Mateusz Lipp i Piotr Starzyński) oraz bardzo dużą 
grupą zawodników, który grali lub grają w Kadrze Śląska (m.in. obec-
ni kadrowicze Dominik Przybyłek i Bartosz Fijałkowski). Co ciekawe, 
na poziomie Kadry Śląska reprezentowały nas również dziewczyny: 
Dorota Dobras, Martyna Kądziołka, Patrycja Grajcar i Paulina Halko. 
Od lata 2017 roku nasz klub posiada swojego przedstawiciela w War-
szawie: barwy „Legii” reprezentuje Tomek Mazur (brat dalej grające-
go w „Cidrach” Dawida Mazura).
W 2016 i 2017 r. drużyna rocznika 2004 prowadzona przez trenerów 
Sobalę i Paździora zdobywała tytuł Mistrza Śląska, wygrywając dwu-
krotnie I Ligę Wojewódzką. W 2019 roku tytuł Mistrza Śląska zdobyła 
również drużyna rocznika 2006 trenera Adama Dyrdy, próbując swo-
ich sił w Beach Soccerze. 

Adam Dyrda 

ukS „Ruch” RadzionkówMkS „Sokół” Radzionków
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  Szachy

Sportowcy nagrodzeniNajlepsi młodzi sportowcy 
z Radzionkowa, z rąk burmistrza 
miasta Gabriela Tobora, otrzymali 
nagrody, za wysokie wyniki 
osiągnięte w 2018 roku. 
Uroczystość odbyła się 18 czerwca 
w Centrum Kultury „Karolinka”.

Wśród nagrodzonych znalazło się 19 spor-
towców, którzy osiągnęli sukcesy w dyscy-
plinach olimpijskich lub paraolimpijskich.
Nagrody pieniężne otrzymali: Mateusz 
Bomba, Michał Bryła, Alicja Pachulska, Ka-
rolina Rosa, Konrad Skalski, Bartosz Szopa, 
Patryk Walczyk i Wiktoria Walczyk.
Nagrody rzeczowe otrzymali: Agata Będ-
kowska, Marta Hawel, Adam Maślankie-
wicz, Maciej Michalski, Max Pakosz, Łukasz 
Rosa, Magdalena Rozenbaum, Małgorzata 
Rozenbaum, Karolina Siwakowska, Natalia 
Tobór oraz Paulina Wilczek.

W trakcie gali nagrodzono także zwycięz-
ców ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do ra-
kiet”, którzy nie mieszkają w Radzionkowie 
– Maję Radomską, Błażeja Krzyśko, Alexan-
dra Biegalskiego i Jakuba Jędryka. 

Turniej rozegrano jako otwarty dla wszystkich szachistów, a nagro-
dzono najlepszych zawodników w trzech grupach: OPeN, do 16 lat 
i do 10 lat. Zawodnicy zagrali 7 rund z czasem gry 15 minut na partię 
dla każdego szachisty. Łącznie, w turnieju wzięło udział 30 zawod-
ników.
Połączenie w  jednych zawodach szachistów młodych, w  wieku 
od 5 lat, do tych najstarszych, prawie 80-letnich, ma wiele korzyści 
– tak szachowych, jak i wychowawczych. Nie zabrakło pojedynków 

„Dawida z  Goliatem”, gdzie młody uczestnik musiał rywalizować 
z  o  wiele starszym i  bardziej doświadczonym kolegą. Najmłodsi 
pokazywali jednak zawsze wielką waleczność i  szlachetność gry. 
I  choć czasem emocje przy szachownicy wyciskały łzy, to  jednak 
takie pojedynki są najlepszą drogą rozwoju w tej królewskiej grze.
Cieszy fakt, że  prawie połowa zawodników to  juniorzy do  16 lat. 
Najmłodsi – pięciolatkowie – to Bartosz Łodziński i Jan Solik. Fawo-
rytami było kilku zawodników z normą kandydata na mistrza oraz 
kilku zawodników z I kategorią szachową i progresujący juniorzy, 
którzy chcą być coraz lepsi. Zwyciężył Adrian Kastelik z Mikołowa 
z 6 pkt z 7 partii, przed Jarosławem Pietruchą, Maciejem Janiszew-
skim, Kazimierzem Tchórzewskim, Henrykiem Duzdowskim i  Fa-
bianem Klimankiem (po 5 pkt). Henryk Duzdowski okazał się naj-
lepszym zawodnikiem z Radzionkowa.
W grupie do lat 16 zwyciężył Dominik Olcha (4 1/2pkt), przed Do-
miniką Trybuś, Krzysztofem Hryciukiem i  Arkiem Hopkiem (po  4 
pkt). W grupie „Benjaminów”, czyli najmłodszych, zwyciężyła Lau-
ra Zielińska (3 pkt) kolejne miejsca zajęli Ignacy Fronczek, Szymon 
Łodziński, Marcin Janoszek i Jan Solik (po 2 pkt).
Zwyciężyli zawodnicy o  najwyższych rankingach, ale juniorzy 
pokazali swoje aspiracje, a  najmłodsi walczyli do  ostatniej rundy 
o najlepszy wynik. Co będzie za parę lat łatwo przewidzieć – o ile 
ci najmłodsi nie zmienią swoich zainteresowań – seniorzy nie będą 
mieli łatwego grania. Poziom coraz wyższy, jeśli ktoś zaczyna 
w wieku 5-6 lat, to co będzie dalej. Zawody prowadził Rudolf Sob-
czyk, a pomagał mu Jerzy Zadworny.
Składamy podziękowania dla organizatorów i  sponsorów turnie-
ju: Stowarzyszeniu Szachowemu i Gier umysłowych – Pionek Ra-
dzionków, urzędowi Miasta Radzionków, Ogrodowi Botanicznemu 
oraz pracownikom MOSiRu z Radzionkowa.

Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Szachowe święto – cideRlaTO 2019

Stacja Edukacji Ekologicznej Ogrodu Botanicznego 
w Radzionkowie po raz piąty gościła szachistów 
na corocznym turnieju szachowym CIDERLATO 2019, który 
odbył się w sobotę 20 lipca br. 


