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Trudny czas
dla samorządów

Panie Burmistrzu, za nami pierwsze 
półrocze 2021 r. Jakie ono było dla 
Radzionkowa?

Przez pierwsze miesiące 2021 r. mie-
rzyliśmy się przede wszystkim z trze-
cią falą pandemii, która rodziła wiele 
problemów w codziennym funkcjono-
waniu gmin. Był to też czas, w któ-
rym samorządy musiały uporać się 
z rosnącymi kosztami, chociażby ma-
teriałów budowlanych, co negatywnie 
odbiło się na możliwościach inwesty-
cyjnych gmin. Mimo trudności konty-
nuowaliśmy działania rewitalizacyjne 
na Osiedlu Hugona w Rojcy w ramach 
Obszarów Strategicznej Interwencji. 
Po ponad trzech latach prac efekty 
są spektakularne – familoki odzyskały 
dawny blask, powstały też nowe tere-
ny rekreacyjne w postaci plant. Znacz-
nie poprawiła się też jakość powietrza 
– zlikwidowaliśmy bowiem 136 starych 
pieców węglowych. Minione półrocze 
było też czasem przygotowywania się 
do kolejnych inwestycji. Wiele z nich 
stoi jednak pod znakiem zapytania. Je-
śli nie uzyskamy zewnętrznego wspar-
cia, nie będziemy mogli przystąpić 
do ich realizacji.

Jakich inwestycji możemy się spo-
dziewać jeszcze w tym roku?

Na osiedlu Hugona planujemy remont 
kanalizacji. Jesteśmy już po pierwszym 
przetargu, jednak kwota zapropono-
wana przez wykonawców jest dla nas 
nie do przyjęcia. Postępowanie zosta-

ło unieważnione. Ogłoszony zostanie 
więc kolejny przetarg. Poza tym za-
mierzamy wybudować chodnik przy 
ul. Długiej w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Powiatu Tarnogórskie-
go. Chcemy też ogłosić postępowa-
nia przetargowe na budowę basenu 
i przebudowę ulicy Marii Dąbrowskiej.

Z doniesień medialnych wiemy, 
że w Polsce wdrażany będzie tzw. 
Nowy Ład. Jakie szanse lub zagroże-
nia widzi Pan w tym programie dla 
gminy?

Nowy Ład w założeniu wspierać 
ma samorządowe inwestycje, co jest 
krokiem w dobrym kierunku. Złożyli-
śmy już pierwsze wnioski o dofinan-
sowanie, na budowę basenu i ul. Dą-
browskiej, a także na remonty ulic 
Artylerzystów i Gwarków oraz prze-
budowę układu miejskiej komunikacji, 
między innymi przy Szkole Podstawo-
wej nr 1. Niestety samorządy mają dziś 
problem z utrzymaniem bieżących wy-
datków – dochody sukcesywnie ma-
leją, a jeśli podatki w ramach Nowego 
Ładu, zostaną jeszcze bardziej obniżo-
ne, zagrozi to ciągłości funkcjonowania 
gminy w wielu obszarach. Wówczas 
i inwestycje będą zagrożone. Według 
wyliczeń niektórych ekspertów na ob-
niżce podatków i podniesieniu kwoty 
wolnej od podatku Radzionków może 
stracić ok. 5 mln zł rocznie. Mam na-
dzieję, że aż tak źle nie będzie. Ale je-
śli rząd nie poprawi finansowania bie-
żących wydatków samorządów, wiele 
gmin będzie zmagało się z poważnymi 
problemami finansowymi. Na tym eta-
pie trudno przesądzać, jaką ostatecz-
nie formę przybierze Nowy Ład. Cze-
kamy na końcowe rozwiązania.

Uczniowie wrócili już do szkół. Czy 
gminne placówki oświatowe zostały 

odpowiednio przygotowane do no-
wego roku szkolnego?

Inwestycje, które przez lata prowadzi-
liśmy w szkołach, sprawiają, że są one 
dziś w dobrym stanie. Jedynym więk-
szym remontem, który musieliśmy 
przeprowadzić, była wymiana na-
wierzchni na boisku i placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 4. Jeśli 
chodzi o infrastrukturę przedszkolną, 
to w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Knosały, zaadaptowaliśmy trzy 
sale na potrzeby przedszkola. Działa-
nia te były konieczne, bo rośnie liczba 
dzieci w mieście, a gmina musi wszyst-
kim zapewnić miejsca w przedszko-
lach. Prace objęły nie tylko adaptację 
pomieszczeń, ale również przygotowa-
nie zaplecza kuchennego, sanitariatów 
i przebudowę instalacji.

Gmina hucznie świętuje 150-lecie 
utworzenia Kopalni „Radzionków”. 
Dlaczego ta rocznica jest tak ważna?

W historii każdego miasta zdarzają się 
przełomowe momenty, które na trwale 
zmieniają życie mieszkańców. Dla Ra-
dzionkowa takim wydarzeniem było 
uruchomienie kopalni w drugiej poło-
wie XIX wieku. Zmieniła ona funkcjo-
nowanie miasta pod każdym wzglę-
dem – urbanistycznym, gospodarczym 
i społecznym. I choć kopalnia od wielu 
lat już nie działa, to górnicze tradycje 
wciąż są żywe. Górnicy co roku spo-
tykają się na Barbórce i biesiadzie. Nie 
chcemy zapominać o naszym dziedzic-
twie. Dlatego przykładamy tak dużą 
wagę do kultywowania górniczych tra-
dycji.

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka

GABRIEL TOBOR
Burmistrz Miasta Radzionków 
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Orlik już działa
Od 1 września można ponownie korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią 
„Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rojcy. W czasie wakacji trwały tam prace 
remontowe.

Od początku 2021 roku zarządcą boiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jed-
ną z pierwszych podjętych decyzji był remont sztucznej nawierzchni obiektu, która 
była już mocno zniszczona.
– Boisko otwarto w 2009 roku i przez lata było mocno wyeksploatowane. Uszkodzenia 
murawy były w niektórych miejscach tak duże, że uniemożliwiały bezpieczne korzystanie 
z obiektu. Remont był więc niezbędny. Obecnie jest tam identyczna nawierzchnia, jak 
na boisku na Księżej Górze, z odpowiednim atestem FIFA – zapewnia Grzegorz Zadęc-
ki, dyrektor MOSiR.
To nie jedyne zmiany jakie wprowadzono. Od teraz, obiekt będzie pilnowany przez 
portiera, który od zorganizowanych drużyn pobierze symboliczną opłatę. Szkoła, 
w godzinach lekcyjnych, będzie mogła korzystać z obiektu na podstawie umowy 
z MOSiRem. Co czeka nas w przyszłości?
– Remontem chcemy objąć też boisko tartanowe, którego nawierzchnia również jest 
uszkodzona. Wyremontujemy też zaplecze szatniowo-sanitarne z prysznicami. Na razie 
jednak nie chcę mówić o konkretnych terminach – mówi Grzegorz Zadęcki.

Miejska 
rocznica
W tym roku mija siedemdziesiąt lat 
od momentu, kiedy Radzionków uzyskał 
prawa miejskie. Przypomnijmy, że 28 lip-
ca 1951 roku ówczesny Prezes Rady Mini-
strów, Józef Cyrankiewicz, podpisał roz-
porządzenie w sprawie nadania gminie 
Radzionków praw miejskich. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem ogłosze-
nia, a więc 8 sierpnia 1951 roku.

Szczepimy się
Program szczepień przeciw koranawirusowi SARS-CoV-2 daje nadzieję na po-
wrót do normalności. Już ponad połowa Polaków została zaszczepiona (przynaj-
mniej jedną dawką) przeciwko koronawirusowi. Aby wygaszenie epidemii stało 
się realne, próg odporności zbiorowej musi osiągnąć wartość 50-70 proc. Jak 
pod kątem liczby szczepień wypada nasza gmina? Sprawdziliśmy.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w ramach akcji Narodowego Programu 
Szczepień na dzień 3 września  minimum jedną dawkę przyjęło 9 253 mieszkańców 
Radzionkowa (54,7%). W pełni zaszczepionych jest 8 997 osób (53,2%). Jeśli spoj-
rzymy na przedział wiekowy, dane wyglądają następująco:

•  12-19 lat – 509
•  20-39 lat – 2 203
•  40-59 lat – 3 004 
•  60-69 lat – 1 811
•  70+ – 1 726

W rankingu najlepiej wyszczepionych gmin, Radzionków zajmuje 174 miejsce na 
2477 gmin.

Pikniki 
rodzinne

Orkiestra dęta „Power of winds” pod ba-
tutą Klaudiusza Jani wystąpiła na Rynku 
Miejskim na dwóch koncertach plenero-
wych – 25 lipca i 22 sierpnia. 

Podczas lipcowego koncertu artyści wy-
konali największe przeboje muzyki roz-
rywkowej. Z kolei podczas sierpniowego 
występu rozbrzmiały znane i popularne 
melodie górnicze, pochodzące z płyty 
„Radzionkowska Barbórka 2020”. Przed 
występem najmłodsi mogli skorzystać 
z przygotowanych zabaw i animacji. 
Muzyczne wydarzenia były też okazją, 
by nieco więcej dowiedzieć się o szcze-
pieniach przeciwko koronawirusowi.

Koncerty sfinansowane zostały m.in. 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 przekazanych za pośrednic-
twem Urzędu Wojewódzkiego.
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Innowacje na Gajdasa
W czerwcu zakończyły się prace zwią-
zane z przebudową ul. Gajdasa. Przy 
przejściach dla pieszych zamontowano 
nowoczesny system nawigacyjno-infor-
macyjny TOTUPOINT®. Dzięki niemu 
przestrzeń publiczna jest bezpieczniej-
sza dla osób z niepełnosprawnościami, 
szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku.

– W ramach inwestycji przebudowano 
jezdnię, chodniki i pobocza, wymieniono 
krawężniki betonowe i wpusty uliczne wraz 
z przykanalikami. Na odcinku bocznym 
utwardzono miejsca postojowe nawierzch-
nią ażurową. Na przejściach dla pieszych 
położono kostki integracyjne oraz pasy na-
prowadzające. Wykonano również oznako-
wanie pionowe i poziome – mówi Justyna 
Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków.

Ważnym elementem inwestycji było do-
świetlenie trzech przejść dla pieszych 
wraz z punktowymi elementami aktyw-
nymi.
– Radzionków dołączył do miast, w których 
działa nowoczesny system nawigacyjno-

-informacyjny TOTUPOINT® – podkreśla 
Justyna Misiołek. – Na słupach oświetle-
niowych przy przejściach dla pieszych za-
montowano urządzenia do udźwiękowienia 
i opisu przestrzeni, które wspierają osoby 
z niepełnosprawnością wzroku w orientacji 
przestrzennej i dostępie do informacji publi-
kowanych w formie wizualnej. Użytkownicy 
mogą aktywować urządzenie, czyli zainicjo-
wać emisję krótkiego komunikatu dźwię-
kowego lub głosowego, co pozwala zloka-
lizować oznaczony obiekt słuchem. Dzięki 
temu przejścia są bezpieczniejsze – wyja-
śnia.

Koszt inwestycji to 966 tys zł. Zadanie 
sfinansowane zostało w 50% ze środków 
budżetu państwa, w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W pozostałej czę-
ści zadanie dofinansowano przez Górno-
śląsko-Zagłębiowską Metropolię w for-
mie dotacji celowej w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji oraz w ramach Programu „Metro-
politalny Fundusz Solidarności”, a także 
ze środków własnych gminy.

/ŁK
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Jubileusze 
małżeńskie
Pary z wieloletnim stażem małżeńskim 
odebrały 17 sierpnia z rąk Gabriela To-
bora, burmistrza Radzionkowa, pamiąt-
kowe medale. Zamiast tradycyjnego 
spotkania burmistrz odwiedził Jubila-
tów w domach. 

Dostojni jubilaci obchodzący 50-lecie 
pożycia małżeńskiego to: Aniela i Alfons 
Adamek, Teresa i Wiesław Barabas, Te-
resa i Jan Hajda, Jadwiga i Damian Kan-
dora, Irena i Jan Lipińscy, Anna i Józef 
Miś, Róża i Henryk Skrzypiec, Irena i An-
drzej Stryluk, Maria i Antoni Szołtysik, 
Leokadia Chomyn-Zub i Zygmunt Zub. 

Z kolei 60. rocznicę ślubu obchodzili: 
Krystyna i Edward Cioch, Maria i Rudolf 
Gołąbowscy, Magdalena i Roman Kali-
nowscy, Monika i Tadeusz Pawnuk, Kry-
styna i Adolf Piontek, Adelajda i Hubert 
Szolke, Otylia i Oton Wąs.

Wszystkim Parom życzymy, aby kolejne 
lata upłynęły w zdrowiu i szczęściu.

Jubileusz kopalni

W tym roku mija 150 lat od momentu, 
gdy działalność rozpoczęła Kopalnia 
„Radzionków”. Z tej okazji w mieście 
odbyło się wiele wydarzeń rocznico-
wych. 
Preludium do obchodów był koncert 
„Radzionkowska Barbórka”, który od-
był się 22 sierpnia na Rynku Miejskim. 
Ważnym wydarzeniem była promo-
cja książki „150-lecie Górnictwa Węgla 
Kamiennego w Radzionkowie. Od Ra-
dzionkaugrube do KWK Powstańców 
Śląskich”, która miała miejsce 27 sierp-

nia w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry „Karolinka”. W trakcie spotkania autor 
publikacji Łukasz Stera opowiadał o po-
czątkach górnictwa węglowego na Gór-
nym Śląsku, a także o poszczególnych 
etapach rozwoju radzionkowskiej kopal-
ni. Jej budowa rozpoczęła się 14 sierp-
nia 1871 r. od zgłębienia pierwszego 
szybu, któremu nadano nazwę „Hrabi-
na Laura”. Pięć dni później przystąpio-
no do zgłębiania kolejnego szybu, nada-
jąc mu nazwę „Graf Hugo”. 25 listopada 
1874 roku na powierzchnię wyjechała 
pierwsza tona węgla z radzionkowskiej 

kopalni. W 1975 roku Kopalnia „Radzion-
ków” została połączona z Kopalnią „By-
tom” tworząc wspólnie KWK „Powstań-
ców Śląskich”. Wydobycie trwało do lat 
90. XX w., a następnie rozpoczęła się li-
kwidacja zakładu. Autor opowiadał tak-
że o pracach nad powstaniem książki. 
Na zakończenie uczestnicy spotkania 
mogli zdobyć autograf oraz dedykację. 
Książka nadal jest dostępna w sprzeda-
ży. Można ją zakupić w bibliotece przy 
ul. Knosały 61a oraz filii bibliotecznej 
przy ul. Kużaja 19. Historię kopalni moż-
na też poznać na plenerowej wystawie, 
która na Rynku Miejskim prezentowana 
będzie do 13 września.
Sobotnie obchody rozpoczęły się uro-
czystą Mszą św. w kościele pw. św. Woj-
ciecha w intencji braci górniczej z okazji 
150-lecia powstania Kopalni Radzion-
ków. Po jej zakończeniu górnicy udali 
się na teren Miniskansenu Górniczego, 
aby złożyć kwiaty pod figurą św. Barba-
ry. Popołudniu na miejskim rynku odbył 
się koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej 
– zespołu Filharmonii Śląskiej. Publicz-
ność miała okazję wysłuchać prawyko-
nania „Symfonii Industrialnej” Adama 
Wesołowskiego. W drugiej części kon-
certu orkiestra wykonała współczesne, 
popularne kompozycje.
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Zmiana stawki
za odbiór odpadów
komunalnych

Tyty dla
pierwszaków
Urząd Miasta Radzionków przygotował dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających naukę 
w pierwszej klasie szkoły podstawowej trady-
cyjne tyty ze słodyczami.

Upominki wraz z życzeniami sukcesów w nauce 
od burmistrza miasta wręczone zostały w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego. Otrzymało je prawie 
200 dzieci.

1 września wzrosły opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Mieszkań-
cy płacą obecnie 33,50 zł za odpady segregowane i 67 zł za zmieszane. 
Podwyżki są efektem funkcjonowania ogólnopolskiego systemu gospo-
darowania odpadami.

Na wzrost cen złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim rosnące ceny 
za odpady. W 2016 r. opłata w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych za tonę śmieci zmieszanych  wynosiła 178 zł, a w 2020 r. 
już 518 zł!
– Znacząco wzrosła też ilość śmieci odbieranych od mieszkańców – o 29% 
w przypadku odpadów segregowanych i 42% zmieszanych w porównaniu 
do 2019 r. A ponieważ zgodnie z ustawą gmina nie powinna dopłacać do śmieci, 
to podwyżki, choć bolesne, były nieuniknione – mówi Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa. – Utrzymane zostały ulgi dla rodzin wielodzietnych w wysoko-
ści 5 zł od osoby oraz dla mieszkańców kompostujących bioodpady – 0,50 zł 
od osoby – dodaje.

Na wzrost cen wpływ mają także ograniczenie ilości odpadów kierowanych 
na składowiska, brak rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej (ROP), 
w której to producent ponosi koszty odpadów selektywnych, a także brak 
systemu kaucyjnego oraz nowy system rozliczania odpadów z firmą odbie-
rającą. Dużym problemem jest również rynek surowców wtórnych, któ-
rych zagospodarowanie jest czasem bardziej kosztowne niż zmieszanych 
odpadów komunalnych. A jednak segregacja jest niezbędna, aby uzyskać 
odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu odpadów, gdyż ich brak będzie 
skutkował karami finansowymi.
– Nie bez znaczenia jest też niewystarczająca ilość instalacji do przetwarzania 
odpadów – przede wszystkim spalarni odpadów – zauważa Gabriel Tobor. – 
Niestety parlamentarzyści nie zgodzili się na budowę spalarni śmieci w naszym 
regionie, co uważam za błąd. Doświadczenia wielu europejskich państw po-
kazują, że tego typu zakłady funkcjonują w oparciu o ekologiczne rozwiązania 
i co najważniejsze dostarczają darmową energię elektryczną i cieplną. Nie rozu-
miem dlaczego rządzący nie chcą pójść w tym kierunku.

Podwyżka cen za wywóz odpadów, to nie jedyna zmiana wprowadzona 
od września. Zmienił się również limit przyjmowanych odpadów wielkoga-
barytowych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych przy ul. Szybowej z 5 m³ na 2 m³.
– Ilość odpadów wielkogabarytowych diametralnie wzrosła, a powierzchnia 
GPSZOK-u jest ciągle taka sama – mówi Gabriel Tobor. – Przy tej zmianie 
warto jednak pamiętać, że gminny system gospodarowania odpadami komunal-
nymi gwarantuje mieszkańcom nielimitowany odbiór odpadów wielkogabaryto-
wych bezpośrednio sprzed posesji z zabudowy jednorodzinnej – trzy razy w roku 
(wiosna-lato-jesień) zgodnie z harmonogramem oraz z zabudowy wielorodzinnej 
– raz w tygodniu.

Wielu mieszkańców zastawia się z pewnością czy to już ostatnie podwyżki 
za wywóz odpadów.
– Na szczeblu rządowym procedowane są obecnie zmiany prawne w zakresie 
wprowadzenia systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności produ-
cenckiej, które powinny wpłynąć na ustabilizowanie rynku odpadowego. Wów-
czas koszty zagospodarowania odpadów selektywnych ponosić będą w większej 
mierze producenci opakowań, a nie mieszkańcy – mówi burmistrz Radzion-
kowa.

/ŁK

300 zł na start
Do 30 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przyjmuje wnioski o świadczenie z pro-
gramu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynają-
cych rok szkolny.

Od tego roku świadczenie będzie wypłacane 
przez ZUS na wskazany przez wnioskodawcę nu-
mer konta. Pieniądze można przeznaczyć na za-
kup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzeb-
nych uczniom oraz pozostałego wyposażenia 
niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach 
podstawowych, liceach, szkołach policealnych 
oraz innych placówkach edukacyjnych do ukoń-
czenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać 
przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na 
stronie empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość 
elektroniczną lub portal PUE ZUS.
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Wakacje pełne atrakcji już za nami
Każdego roku miejskie instytucje i orga-
nizacje przygotowują dla mieszkańców 
mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Akcja 
„Lato w mieście” nie zawiodła!

To, co chyba najbardziej ucieszyło mieszkań-
ców, to otwarcie kąpieliska na Księżej Gó-
rze. Od 26 czerwca można było korzystać 
z basenów i innych atrakcji. Jako że pogoda 

przez większość wakacji dopisała, to chętnych 
do wodnych szaleństw nie brakowało.

MOSiR przygotował jeszcze wiele innych 
propozycji. Odbyły się m.in. cztery wyciecz-
ki w Beskidy, które cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Na obiektach Księżej Góry nie 
zabrakło zawodów sportowych: 23 lipca ro-
zegrano Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Doro-
słych, 31 lipca VI Otwarte Mistrzostwa Śląska 

w Siatkówce Plażowej Mikstów, a 22 sierpnia 
Mistrzostwa Radzionkowa w Pływaniu.
Ciekawa oferta czekała na bywalców Cen-
trum Kultury „Karolinka”. O szczegółach 
można przeczytać na stronach placówki. Nie 
zabrakło też zabaw i warsztatów w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Najmłodsi bra-
li udział w zajęciach plastycznych z malowa-
nia na szkle, dekoracji, rzeźbienia w kamieniu, 
a nawet… tworzenia jednorożców.

Chętnych do wodnych szaleństw nie brakowało. Wycieczka do Geosfery w Jaworznie.

Sprzątanie Szkały, możesz dołączyć
Od maja br. Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, 
przy wsparciu 17. Radzionkowskiej Dru-
żyny Piechoty Zmechanizowanej, orga-
nizuje akcje sprzątania Szkały. Odbywa-
ją się w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

Pomysł na akcję zrodził się podczas rozmów 
na temat planu zagospodarowania prze-
strzennego.
– Szkała to w zasadzie ostatnie miejsce w Ra-
dzionkowie, gdzie możemy zetknąć się z dziką 
przyrodą – mówi Teresa Bryś-Szczygieł, pre-
zes Stowarzyszenia Zielona Ziemia. – Oczy-
wiście mamy piękne przydomowe ogrody, cu-
downy Park na Księżej Górze i kilka innych 
miejsc, jednak tam ingerencja człowieka jest wi-
doczna – dodaje.
Niestety, przez lata, teren po byłym ka-
mieniołomie był dla niektórych dzikim wy-
sypiskiem śmieci. Do dołów wysypywano 
gruz i inne odpady budowlano-remontowe. 
Po powstaniu GPSZOK-u oraz zwiększenia 
kontroli nad wywozem śmieci, ten proceder 

udało się co prawda ukrócić, jednak odpady 
pozostały. Stowarzyszenie postanowiło za-
reagować.
– Na pierwszym spotkaniu, w maju, stawiło się 
około 20 osób. Byli to głównie członkowie sto-
warzyszenia i nasi przyjaciele. W niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych i trudnym tere-
nie, zebraliśmy mnóstwo śmieci – mówi Teresa 
Bryś-Szczygieł.
Do kolejnej, czerwcowej akcji, włączyli się 
członkowie 17. Radzionkowskiej Drużyny Pie-
choty Zmechanizowanej.
– Wspaniale się patrzy, kiedy ci młodzi lu-
dzie pomagają nam i dokładają swoją cegiełkę 
do porządku na Szkale. Bez ich pomocy, nasze 
działania z pewnością nie byłby tak skuteczne. 
Jestem im za to bardzo wdzięczna – mówi Te-
resa Bryś-Szczygieł.
Sprzątanie Szkały odbywa się w każdą ostat-
nią sobotę miesiąca. Pomóc może każdy, nie-
zależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. 
Wystarczy odrobina chęci i dwie ręce do pra-
cy. Zbiórka o godzinie 10 przy boisku.

/DW
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Spisz się jak 
najszybciej!
Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis 
jest najważniejszym badaniem realizowanym 
raz na 10 lat, na terenie całego kraju.

Zgodnie z Ustawą o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obo-
wiązkową metodą przekazania danych w ramach 
NSP 2021 jest samospis internetowy. Formu-
larz spisowy dostępny jest na stronie https://
spis.gov.pl/. Samospis internetowy to szybka, 
bezpieczna i prosta metoda udziału w spisie.

Jeżeli nie posiadamy dostępu do komputera/In-
ternetu umawiamy się na spis z rachmistrzem 
w Urzędzie Miasta pod nr tel. 32 388 71 12, 32 
388 71 11, 32 388 71 10 lub dzwonimy na info-
linię: 22 279 99 99 i spisujemy się przez tele-
fon lub odwiedzamy urząd miasta, gdzie na czas 
trwania spisu, przygotowano specjalne miejsce 
do spisania się przez Internet. Jeśli nie spiszemy 
się przez Internet ani przez telefon, skontaktu-
je się z nami rachmistrz telefonicznie dzwoniąc 
z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, aby 
przeprowadzić spis. Rachmistrzowie prowadzą 
również wywiady bezpośrednie. Oznacza to, 
że mogą odwiedzać osoby, które nie spisały 
się samodzielnie przez Internet, nie spisały się 
na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie 
telefonicznym. Czas na samodzielne spisanie 
się w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021 mamy do momentu, gdy 
skontaktuje się z nami rachmistrz.

Pamiętajcie, że udział w spisie to obowią-
zek wynikający z ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Odmowa udziału w NSP grozi karą grzywny 
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce pu-
blicznej.

Warto zwrócić uwagę na ogłoszony przez 
Główny Urząd Statystyczny konkurs na naj-
bardziej cyfrową gminę, w którym będzie się 
liczył odsetek mieszkańców gminy spisany 
przez Internet. Do wygrania jest cenny sprzęt 
IT, który może posłużyć m.in. jako wyposaże-
nie pracowni komputerowych w szkołach na-
szej gminy.
Im więcej mieszkańców gminy dokona samospi-
su internetowego, tym większe są szanse na-
szej gminy na wygraną! Podejmijmy rywalizację! 
Zawalczmy z innymi gminami w województwie 
i wygrajmy konkurs na najbardziej cyfrową gmi-
nę.

Więcej informacji o spisie na https://spis.gov.pl/

Z głębokim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Ludomira Pawłowskiego 
Radnego Rady Miasta Radzionków

Rodzinie oraz wszystkim Bliskim 

składamy szczere wyrazy współczucia

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta Radzionków
wraz z Pracownikami Urzędu 

Stefan Hajda
Przewodniczący Rady Miasta Radzionków

wraz z Radnymi Rady Miasta

Spis źródeł ciepła
Obok trwającego od kilku miesięcy Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań, z początkiem lipca wystartował tzw. spis źródeł ciepła. Wiąże 
się on z uruchomieniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i polega 
na złożeniu specjalnej deklaracji o zainstalowanych i eksploatowanych źró-
dłach ciepła. 

Obowiązkiem tym objęci są właściciele i zarządcy budynków, zarówno miesz-
kalnych, jak i pełniących inne funkcje, w których stosuje się źródła ciepła o mocy 
do 1 MW. Deklaracje, zawierające dane m.in. o rodzaju i liczbie zainstalowanych 
urządzeń grzewczych, klasie kotłów i stosowanych w nich paliwach, należy zło-
żyć począwszy od 1 lipca br. w ciągu 12 miesięcy, a dla nowych urządzeń w cią-
gu 14 dni od ich uruchomienia. Deklarację można złożyć elektronicznie przez 
internet za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl lub tradycyjnie, papierowo 
do urzędu miasta.

Aby ułatwić mieszkańcom naszego miasta wypełnienie nowego obowiązku, 
w ramach wkładki „Radzionków – miasto ludzi eko” załączamy formularz de-
klaracji przeznaczony dla budynków i lokali mieszkalnych.

„Przemiany” - pod takim hasłem odbywa się tegoroczna, szesnasta edycja 
Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. 
W dniach od 18 września do 17 października w całym regionie odbędzie 
się szesnaście koncertów z udziałem znakomitości polskiej i światowej 
sceny muzycznej. Festiwal zagości także w Radzionkowie W niedzielę 3 
października odbędzie się koncert w kościele pw. św. Wojciecha. Wystą-
pią Jarosław Kitala (baryton) i Urszula Jasiecka-Bury (organy). W progra-
mie m.in. utwory G. F.  Händla, F. Chopina, A. Rubinsteina, J. Haydna. Po-
czątek recitalu o 17. Wstęp wolny.

Festiwalowa klasyka
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Ruszają zajęcia stałe
Już od połowy września „Karolinka” zaprasza stałych uczestni-
ków naszych zajęć oraz wszystkie nowe osoby na kolejny sezon 
artystyczny. Ten sezon będzie nowy, inny i wyjątkowy pod wie-
loma względami. 

Przede wszystkim wprowadziliśmy elektroniczny system zapisów 
i prowadzenia zajęć, a także kilka nowych warsztatowych propozycji. 
Dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych uruchomiliśmy zajęcia nauki gry 
na perkusji prowadzone przez Szymona Bisagę oraz grupowe i indy-
widualne zajęcia nauki śpiewu prowadzone przez Natalię Szkudlarek. 

Filmowe seanse
Kino „Karolinka” zaprasza na wrześniowe seanse:

• 18.09 – 16.00 „Lassie wróć”
• 18.09 – 18.30 „Wojna z dziadkiem”

Bilety w cenie 12 zł do kupienia w kasie centrum oraz online.

Koncerty i spektakle
Mieszkańców Radzionkowa serdecznie zapraszamy na koncerty i spekta-
kle, które w najbliższych tygodniach odbędą się w „Karolince”.

• 19.09, godz. 18.00 – Koncert piosenki aktorskiej Kasi Kłaczek „ODNOWA”
• 2.10, godz. 18.00 – Kabaret Smile w programie „TU I TERAZ”
• 22.10, godz. 17.30 i 20.15 – Komediowy spektakl teatralny „Wąsik”
• 7.11, godz. 18.00 – Koncert Studia Accantus

Bilety na wszystkie wydarzenia do kupienia w kasie Centrum lub online. Więcej 
informacji na stronie www.karolinka.art.pl. 

Ruszyła też nowa grupa taneczna dla młodzieży w wieku od 12 lat, 
chcącej kontynuować swoją przygodę z tańcem. Dla tej, oraz dla naj-
starszej grupy Formacji Tańca Nowoczesnego „Pasja” przewidziane 
zostały dodatkowe zajęcia z akrobatyki, urozmaicające repertuar ta-
neczny grup oraz poszerzające umiejętności uczestników. 

Poza nowościami na uczestników czekają również dobrze wszyst-
kim znane zajęcia baletu, rytmiki ludowej, rytmiki i małej rytmiki dla 
najmłodszych, zajęcia plastyczne, Pozytywka oraz oczywiście ZPiT 
„Mały Śląsk”.
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Tylko do 5 października trwają zapisy szkół do kolejnej edycji 
Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Tegoroczna edycja 
programu, który ma za sobą 15 lat doświadczenia, będzie do-
stosowana do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących ob-
ostrzeń sanitarnych. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli oraz 
uczennic i uczniów, w tym roku dostępna będzie elastyczna forma 
udziału w programie. W praktyce oznacza to, że szkoły będą mogły 
łączyć projekcje w kinach z seansami online w wygodny dla siebie spo-
sób. Jednym z kin biorących udział w projekcie i oferujących seanse 
kinowe dla wszystkich poziomów edukacyjnych jest Centrum Kultury 
„Karolinka” w Radzionkowie.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszyst-
kich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, 
dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów pla-
stycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne 
do pobrania ze strony www.nhef.pl.
Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycie-
li w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. 
Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF wzbogaci jednocześnie pro-
gramy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu 
z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia 
do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.
Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: www.panel.
nhef.pl/zgloszenie.

Latolinka, czyli wakacje z „Karolinką”

W programie były m.in. zajęcia warszta-
towe, artystyczne i sportowe, na które już 
w pierwszych dniach zapisów wyczerpane 
zostały limity. Zorganizowaliśmy również 
wycieczki do Bajki Pana Kleksa oraz GEO-
Sfery Jaworzno, a także filmowe projekcie 
dla najmłodszych i koncerty plenerowe. Wy-
stępy duetu SIDORxS-Age, Sidors Trio i Or-
kiestry Dętej „Power of Winds” przyciągnęły 
liczną publiczność i to pomimo wielu prze-
ciwności, zwłaszcza pogodowych.

Nie możemy zapomnieć również o Letnim 
Kinie Plenerowym, które z każdą odsłoną 
spotykało się, jak co roku zresztą, z ogrom-
nym zainteresowaniem. Pokazy nie mogłyby 
się odbyć, gdyby nie środki finansowe z pro-
gramu „Przystań Miejska 1”, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządo-
wych dla mieszkańców Radzionkowa. Przy 
okazji należy wspomnieć o stale odbywają-
cych się, w ramach projektu „Przystań Miej-
ska 1”, zajęciach sportowo-ruchowych dla 
seniorów oraz warsztatach krawieckich i rę-
kodzielniczych, cieszących się popularnością 
wśród stałych i nowych uczestników.

Do intensywnych tegoroczne wakacje 
może zaliczyć również Centrum Dokumen-
tacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku. Jeszcze pod koniec roku szkol-
nego rozegrane zostały rozgrywki pierw-
szego radzionkowskiego Questu „Przez Ci-
dry z Karlikiem”. W rywalizacji wzięli udział 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Ślaskich z Radzionkowa. Qu-
est dostępny jest przez cały rok, dlatego 
też zachęcamy wszystkich do zabawy. Przez 
całe wakacje odwiedzający mogli korzystać 
z „Ulgowych Czwartków”. Akcja cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Od września 
„Deportacje” nie zaprzestają swojej dzia-
łalności – wystawa stała dostępna jest dla 
zwiedzających od wtorku do czwartku w go-
dzinach od 9.00 do 16.00. Otwarta została 
też wystawa czasowa, na którą składają się 
grafiki Soni Rekus oraz wybrane archiwalia, 
zgromadzone przez Centrum w ciągu po-
nad sześcioletniej działalności. Przed zwie-
dzaniem obowiązuje rezerwacja telefonicz-
na bądź mailowa, z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem (e-mail: kontakt@deporta-
cje45.pl, tel. 32 307 35 36).

Tegoroczne letnie aktywności przygo-
towane przez CK „Karolinka” dostar-
czyły wszystkim uczestnikom wielu 
niezapomnianych wrażeń. 
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Rowerem do Gniezna

Uczestnicy IX Gnieźnieńskiej Pielgrzymki Rowerowej pragną po-
dziękować Urzędowi Miasta Radzionków i Zarządowi Starostwa 
Powiatu Tarnogórskiego za pomoc w przygotowaniu wyprawy, któ-
ra wiodła śladami Św. Wojciecha.

Wycieczka zorganizowana została przez Koło Lokalne Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. 
Nasza trasa była najdłuższą z dotychczasowych wypraw „gnieźnień-
skich” i mogliśmy z barwami naszego miasta i powiatu (dzięki waszemu 
wsparciu) prezentować się w wielu miejscach w Polsce oraz w Cze-
chach. Wśród wielu spotkań i rozmów z różnymi ludźmi napotkanymi 
na tegorocznej trasie często padały pytania: o Radzionków, powiat - 
o nasze miejsce na mapie. Jesteśmy wdzięczni, że dane nam było móc 
podzielić się naszą Małą Ojczyzną z innymi. Cieszyło nas to, że wśród 
napotkanych ludzi śląska gwara wzbudzała zainteresowanie i szacu-
nek. Miarkuja, co fes warto boło sie myncyć na ty rajzie, a Pon Bocka 
my za Wos tys prosiyli ło dobre rzondzynie nami. Wielkie „Bóg zapłać”.

 /Ireneusz Musialik, Komandor IX Gnieźnieńskiej
Pielgrzymki Rowerowej

Nowy rok szkolny, to wiele wyzwań i przedsięwzięć. Za-
nim jednak uczniowie wpadną w wir nauki, dyrekcja z na-
uczycielami SP nr 2 w Radzionkowie, wspominają minio-
ny, jakże trudny i nietypowy rok szkolny.

Integrowaliśmy się m.in. organizując popularną grę in-
ternetową Among Us na żywo w szkole. Spotkaliśmy się 
z przedstawicielami 17. Radzionkowskiej Drużyny Piecho-
ty Zmechanizowanej. Sukcesem było zorganizowanie m.in. 
wyjazdu klas trzecich na zieloną szkołę do Dusznik-Zdroju, 
a klas ósmych do Głazu, wycieczki do Górnośląskiego Mu-
zeum Etnograficznego w Chorzowie, do Wrocławia, do Za-
brza, integracyjnych spotkań w MOSiRze w Radzionko-
wie. Rozwijaliśmy naszą wiedzę i umiejętności, organizując 
konkurs międzyszkolny Maths in English – w formie onli-
ne na platformie Kahoot! Nadia Węglińska zdobyła główną 
nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych 
Świetlik, zaś Lena Szwedzik i Nina Jastal – wyróżnienia 
w tym samym konkursie. Wiktoria Nowak zajęła 3. miej-
sce w II Konkursie z Przedmiotów Ścisłych w kategorii 
Biologia w ramach Dnia Ścisłowca, organizowanego w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie. Mamy wśród 
naszej braci szkolnej laureatów w Powiatowym Konkursie 
Osterwunsche fur die Osternkarte: I miejsce Maciej Frą-
czek 2c, II miejsce Zofia Bajger 1c, III miejsce Bartek Ścigała 
3c. W XI Gminnym Konkursie Matematycznym zdobyliśmy 
zaszczytne I (Jakub Cieplak), II miejsce (Bartosz Zawisza) 
i wyróżnienie (Rafał Niejodek). Czwórka naszych uczniów 
zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Konkursu 
matematyczno-logicznego Instalogik. Chcemy też z dumą 
podzielić się informacją, że mamy laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – Filipa 
Gołąbka. Karol Pawlus w roli Rozi Mieligęby „wygodoł” III 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Śląskie 
KrajObrazy”, który został przeprowadzony w ramach ob-
chodów stulecia wybuchu III Powstania Śląskiego.

Dbaliśmy o potrzebujących, uczyliśmy się wrażliwo-
ści, m.in. wysłaliśmy kartki i listy do kolegów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi z Niegowa, dołączyliśmy 
do projektu: Tolerancja - „Inny, nie znaczy gorszy”, pochy-
laliśmy się nad niepełnosprawnymi, odrzuconymi i nie-
śmiałymi, przygotowaliśmy kartki świąteczne i podarunki 
dla 64 Pań z DPS-u w Tarnowskich Górach, braliśmy udział 
w akcji Szlachetna Paczka, wykonaliśmy kartki pocztowe 
i wysłaliśmy je na Oddział Onkologii Dziecięcej w Katowi-
cach. Przyłączyliśmy się do akcji „Wyślij pączka do Afryki 
2021”. Dbaliśmy też o naszą Ziemię, dlatego w ramach ob-
chodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas starszych 
wzięli udział w webinarium pt. „Lekcja z klimatem”. Zreali-
zowaliśmy też program „Czyste powietrze”.

Możemy pochwalić się uzyskaniem dofinansowania pro-
jektu (51 000 EUR, a dla całego projektu 149 000 EUR) 
Cooperative Sports Partnership w ramach programu Era-
smus+ dla szkół z trzech krajów partnerskich: Hiszpanii, 
Polski i Turcji, a także tym, że utworzyliśmy ekspozycję 
śląskiej izby, mamy piękny parking przed szkołą, wygodne 
szafki dla uczniów i kolorowe korytarze.

/Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2
 i grono nauczycielskie

Działo się, działo

PISZĄ DO KURIERA /
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Sport to 
zdrowie 

Wiosną zachęcaliśmy uczniów na-
szej szkoły (SP 4) do wzięcia udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Sport to zdrowie. Każde dziecko Ci 
to powie albo narysuje”. Organizatorem 
przedsięwzięcia była Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Pyskowicach. Na konkurs 
nadesłano aż 381 prac z 97 placówek. 
Wśród nich dostrzeżono aż pięć prac 
reprezentujących naszą szkołę!

Bijemy gromkie brawa wszystkim star-
tującym z naszej szkoły uczestnikom, 
gdyż rywalizacja była ogromna, a te-
matyka bardzo istotna. O tym, że sport 
poprawia nasze zdrowie i kondycję, 
a także pozytywnie oddziałuje na nasz 
nastrój, nie trzeba nikomu przypomi-
nać. I tę ważną kwestię doskonale od-
dali nasi uczniowie w swoich pracach. 
Oto nasi nagrodzeni:

• II miejsce w kategorii prace prze-
strzenne – Wojciech Kujawiak 
(kl. 2a),

• II miejsce w kategorii prace pla-
styczne – Zuzanna Wylenzek 
(kl. 4a),

• III miejsce w kategorii prace pla-
styczne – Wojciech Kurda (kl. 2b).

• Wyróżnienia: Małgosia Kurda 
(kl. 1b) oraz Maja Hermansa (kl. 4a) 

/Elżbieta Krzemińska

Kim zostanę w przyszłości?

Oto propozycje naszych uczniów:
• Weronika Kara z 7b – opiekun 

śmierci – osoba towarzysząca 
w najtrudniejszym momencie życia.

• Andrzej Kasperczyk z 6a – robolok 
– lekarz robotów.

• Artur Łuczak z 7a – ekranodawca 
– ktoś, kto chroni wzrok wielbicieli 
gapienia się w ekran.

• Aleksandra Miś z 6a – astrobiolog 
– osoba, której zadaniem byłoby 
przygotowanie roślin i zwierząt 
do życia na innych planetach.

• Julia Rzepka z 6b – lider przyszłości 
– robot policjant, który będzie nas 
chronił zamiast ludzkich policjan-
tów.

• Helena Waniek z 6a – kosmotravel 
– organizator wycieczek w kosmos.

Do półfinału konkursu dostało się tro-
je uczestników z naszej szkoły. Byli to: 
Andrzej Kasperczyk, Helena Waniek 
i Weronika Kara. Po konsultacjach jury 
uznało, że najciekawszą propozycję 
w naszej szkole przygotowała Weroni-
ka Kara, która otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
pomysłów i umiejętności przewidywa-
nia przyszłości. Bardzo możliwe, że wy-
myślone przez Was zawody pojawią się 
już niedługo.

/Aleksandra Czmok

To pytanie zadają sobie wszyscy młodzi ludzie. Czasami wydaje się jednak, że świat 
zmienia się tak szybko i dzieją się tak nieprzewidywalne rzeczy, że nie sposób wy-
obrazić sobie, kim moglibyśmy zostać, do jakiego zawodu się przygotować. Kilko-
ro uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 spróbowało o tym pomyśleć. Zdecydowali się 
wziąć udział w Wojewódzkim konkursie z zakresu preorientacji zawodowej „Wykreuj 
zawód przyszłości”.

Praca Wojtka

Praca Mai

Już 11 września wielkie święto fanów kolarstwa górskiego w Radzionkowie. Tego dnia 
odbędzie się I Wyścig MTB XCO – Cider Cup. Trasa w całości będzie przebiegała 
pagórkowatymi, leśnymi ścieżkami księżogórskiego parku oraz Ogrodu Botanicznego. 
Serdecznie zapraszamy do kibicowania, emocji z pewnością nie zabraknie. Dodajmy, że 
ta dyscyplina wraca do naszego miasta po sześciu latach.

Wielkimi krokami zbliża się również najważniejsza biegowa impreza w Radzionkowie. 
VI Sztafetowy Maraton odbędzie się 16 października. Zapisu drużyny dokonuje kapitan 
– mailowo, na adres: biuro@mosirek.pl, lub telefonicznie, pod numerem 883 344 876. 
Co ważne – skład można podać w późniejszym terminie. Zapisy potrwają do 12 paź-
dziernika. Nie zwlekaj! Maksymalnie wystartować może 70 zespołów.

Wielkie zawody za pasem
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Ogród pachnący ziołami
Trwająca pandemia, ale i pogoda, kom-
plikują w tym roku działania w ramach 
projektu „Śląski Kalendarz Ekologiczny”. 
W nieco zmienionej, całkowicie plenero-
wej, formie odbyły się już Dzień Wiosny, 
Sowia Noc oraz Dzień Ziół.

Oba pierwsze święta odbywały się przy bar-
dzo niskich temperaturach, a nawet opadach 
śniegu, co jednak nie odstraszyło odwiedzają-
cych, którzy stęsknieni po zimowym siedze-
niu w domu, tłumnie przybyli na Księżą Górę. 
Dzień Ziół z kolei odbył się w gorący, a wręcz 
upalny dzień. Frekwencja okazała się mniej-
sza – z pewnością lepszą alternatywą był 

wyjazd nad wodę. Jednak ci, którzy zechcie-
li uczestniczyć w wydarzeniu nie byli zawie-
dzeni. W kameralnym towarzystwie można 
było wziąć udział w sadzeniu ziół, wykonać 
ziołową ozdobę, skomponować pachnącą 
sól do kąpieli lub autorską sól ziołową. Była 
nawet herbatka u wiedźmy, a także spotka-
nie z zielarką. Można było wziąć udział w wy-
cieczce z botanikiem lub posłuchać o śląskich 
zwyczajach oraz wierzeniach i związanych 
z nimi roślinach. Warsztaty z etnobotaniki re-
welacyjnie poprowadziła Agnieszka Kandzia 
w tradycyjnym śląskim stroju (dodatkowe bra-
wa należą się jej za to, że wytrzymała w nim 
cały dzień przy tych ponad 30oC). Najmłodsi 
malowali gipsowe figurki, które chyba nigdy 

się nie znudzą i już od dawna są obowiąz-
kowym punktem każdej ogrodowej imprezy. 
Nie zabrakło harcerskiej gry terenowej, a na-
wet koła fortuny z nagrodami. Pomimo gorą-
ca nikt chyba nie pogardził obiadowymi pysz-
nościami przygotowanymi przez Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich z Tarnowskich 
Gór.

Już dziś zapraszamy 26 września (niedzie-
la) na godz. 12.00 na obchody Dnia Jesieni. 
Szczegóły na stronie: www.obradzionkow.ro-
bia.pl oraz na Facebooku.

/Julia Góra

Dzień Ziół. Najmłodsi uwielbiają malować gipsowe figurki.

Bioróżnorodność leży w naturze
Od czerwca można zwie-
dzać Śląski Ogród Botanicz-
ny w Radzionkowie nie tylko 
tradycyjnie, ale również w zu-
pełnie nowej nietuzinkowej 
formie – rozwiązując quest 
dotyczący bioróżnorodności.

W queście może wziąć udział każ-
dy, o każdej porze dnia i tygodnia. 
Miejsce startu znajduje się przy 
budynku Regionalnej Stacji Edu-
kacji Ekologicznej przy ul. Księ-
żogórskiej 90a, skąd ze specjalnej 
skrzyneczki należy pobrać ulot-
kę. Potem wystarczy kierować się 
wskazówkami w niej zawartymi. 
Quest służy nie tylko zabawie, ale 
również edukacji przyrodniczej. 

Dofinansowanie na jego stworze-
nie, Śląski Ogród Botaniczny uzy-
skał wygrywając konkurs jedena-
stej edycji Funduszu Naturalnej 
Energii, którego organizatorem 
jest Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM SA.

Ci, którzy spacerują regularnie 
po Ogrodzie z pewnością skorzy-
stali już z przygotowanych w ra-
mach questu miejsc edukacyjno-
-wypoczynkowych. Są to różne 
tematyczne zakątki: pszczelarski, 
leśny, geologiczny, ornitologicz-
ny. Spacerując można natknąć 
się na pajęczynę w rozmiarze 
XXL, spróbować sił na skoczni 
lub zmierzyć rozpiętość swoich 

ramion i porównać ją z różnymi 
gatunkami ptaków. W ramach 
questu na terenie ogrodu po-
jawiło się czterdzieści nowych 
tablic edukacyjnych, opisują-
cych poszczególne gatunki ro-
ślin i zwierząt oraz różnorodność 
biologiczną terenu. Dzięki takim 
elementom edukacja ekologiczna 
staje się ciekawa, bardziej zrozu-
miała, a przy tym skuteczna. Jest 
to też interesująca forma spę-
dzenia wolnego czasu – aktyw-
nie, na świeżym powietrzu oraz 
w mądry sposób.

Pod koniec czerwca odbyło 
się uroczyste otwarcie questu, 
w którym udział wzięli ucznio-

wie pięciu szkół z Radzionko-
wa, Bytomia i Tarnowskich Gór, 
a ponadto radzionkowskie zuchy, 
harcerze oraz ministranci i Dzie-
ci Maryi z Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Roj-
cy. Mieli oni okazję uczestniczyć 
w ciekawych, specjalnie przygo-
towanych na ten dzień, warszta-
tach, podczas których m.in. sa-
dzili rośliny, budowali domki dla 
owadów, szukali skamieniałości, 
poznawali życie podwodne, łapali 
pająki oraz prowadzili obserwacje 
ornitologiczne. Na zakończenie 
upiekli kiełbaski oraz otrzymali 
pamiątkowe mininagrody.

/Julia Góra
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Mistrzostwa w strzelaniu
Wiele osób czekało na nie z utęsknieniem. Po dwuletniej przerwie, na Księżą 
Górę powróciły Mistrzostwa Radzionkowa w Strzelaniu! 12 edycja turnieju od-
była się 10 czerwca.

Do zawodów zgłosiło się około stu osób. Tradycyjnie, strzelano z broni pneuma-
tycznej oraz łuku. W kategorii mężczyzn stworzono dwie kategorie: pełnoletni i ci, 
którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. Kobiety natomiast rywalizowały w formule open.

Wśród łuczników triumfowali Marta Wysypoł, Tomek Hajda (powyżej 18 lat) i Adam 
Dróźdż (do 18 lat). Pierwsza dwójka najlepiej poradziła sobie również w strzela-
niu z broni pneumatycznej. Do Marty, z takim samym wynikiem dołączyła Ewelina 
Tyczka. Grono mistrzów zamknął zaś Oskar Tobor (do 18 lat).

Zawody to nie tylko rywalizacja, ale również inne atrakcje. Można było między inny-
mi postrzelać na symulatorze „Cyklop”, przygotowanym przez 330. Kompanię Ra-
diotechniczną w Radzionkowie, spróbować pysznej wojskowej grochówki czy obej-
rzeć pokaz sprawności bojowej przeprowadzonej przez 17. Radzionkowską Drużynę 
Piechoty Zmechanizowanej.

Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękujemy Stowarzyszeniu Żołnierzy Radio-
techników „Radar” w Radzionkowie.

/DW

Dwa turnieje
Siatkówka staje się powoli czołowym 
sportem w Radzionkowie. Praktycz-
nie nie ma dnia, kiedy na hali bądź 
Księżej Górze nie uprawia się tej dys-
cypliny. Sprzyjająca aura pozwoliła 
zorganizować w ostatnim czasie dwa 
turnieje.

Pierwszy z nich – VI Otwarte Mistrzo-
stwa Śląska w Siatkówce Plażowej Ko-
biet, odbyły się 6 czerwca. Na Księżą 
Górę zjechało 16 drużyn, które stoczy-
ły wiele zaciętych, stojących na wy-
sokim poziomie pojedynków. Na naj-
wyższym stopniu podium stanęła para 
Tokarska/Szczytowicz. Drugie miejsce 
zajęła para Błasiak/Świstek, a brąz 
wywalczyła para Kaszuba/Krusiewicz. 
Za pomoc w organizacji tego turnieju 
dziękujemy Śląskiej Siatkówce oraz 
drużynie MKS „Sokół” Radzionków.

Emocji nie brakowało też 31 lipca, 
podczas rywalizacji w VI Otwartych 
Mistrzostwach w Siatkówce Plażowej 
Mikstów. Mimo niesprzyjającej pro-
gnozy pogody, do rywalizacji stanęło 
12 par, z całego województwa, z któ-
rych wiele należało do czołówki te-
gorocznego rankingu Pucharu Śląska 
w Siatkówce Plażowej. Mistrzostwo 
wywalczyli Patrycja Wardęga i Mate-
usz Pazgan. Tuż za nimi uplasowali się 
Aleksandra Kałuża i Jan Mól. Na naj-
niższym stopniu podium stanęli Izabela 
Marczyńska i Sebastian Marczyński.

/DW

Zawody w strzelaniu z łuku.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Tak sie płynie po medale
W przedostatni weekend wakacji, 22 sierpnia, kąpie-
lisko na Księżej Górze stało się areną zmagań pływa-
ków. Odbyły się tam XII Mistrzostwa Radzionkowa 
w pływaniu.

Do walki o tytuł stanęło 33 zawodników. Najmłodsza 
uczestniczka miała… 5 lat, a najstarszy pływak 77 lat. Mi-
strzami w swoich kategoriach wiekowych zostali: Adam 
Koźlik, Jan Ciepliński, Dominik Trzensiok, Danuta Ko-
czwara, Małgosia Terech, Helena Terech, Erwin Herman, 
Teresa Trzensiok, Paweł Piekarczyk i Marek Trzensiok. 
Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Centrum Sportu i Rekreacji Pro-Sport.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy tężyzny fizycznej 
i umiejętności pływackich. Zapraszamy za rok!



14 KURIER RADZIONKOWSKI

INFORMACJA

 / Burmistrz Miasta Radzionków
dr Gabriel Tobor

Informuję, iż w dniu 27 maja 2021 roku na XXIX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następującą uchwałę:

1. Uchwałę Nr XXIX/296/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta Radzionków.
Uchwałę wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie www.bip.radzionkow.pl.

UCHWAŁY RADY MIASTA

Informuję, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku na XXX sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXX/297/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania;
2.Uchwałę Nr XXX/298/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Radzionków za 2020 r.;
3. Uchwałę Nr XXX/299/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.;
4. Uchwałę Nr XXX/300/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021‒2031;
5. Uchwałę Nr XXX/301/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
6. Uchwałę Nr XXX/302/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na doposażenie Oddziału Neurologii z Podod-
działem Udarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach;
7. Uchwałę Nr XXX/303/2021 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
8. Uchwałę Nr XXX/304/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
9. Uchwałę Nr XXX/305/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony;
10. Uchwałę Nr XXX/306/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony;
11. Uchwałę Nr XXX/307/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony;
12. Uchwałę Nr XXX/308/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 2021/2022;
13. Uchwałę Nr XXX/309/2021 zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2021 roku;
14. Uchwałę Nr XXX/310/2021 w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków;
15. Uchwałę Nr XXX/311/2021 w sprawie powołania w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnego Miasta Radzionków;
16. Uchwałę Nr XXX/312/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków z wyłączeniem terenów w re-
jonie ulic Staszica i Świętego Wojciecha.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie internetowej www.bip.radzion-
kow.pl.

Informuję, iż w dniu 5 sierpnia 2021 roku na XXXI sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXXI/313/2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021 – 2031;  
2. Uchwała Nr XXXI/314/2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021; 
3. Uchwała Nr XXXI/315/2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów;
4. Uchwała Nr XXXI/316/2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy;
5. Uchwała Nr XXXI/317/2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie internetowej www.bip.radzion-
kow.pl.

Informuję, iż w dniu 26 sierpnia 2021 roku na XXXII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XXXII/318/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031;
2. Uchwałę Nr XXXII/319/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
3. Uchwałę Nr XXXII/320/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
4. Uchwałę Nr XXXII/321/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
5. Uchwałę Nr XXXII/322/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
6. Uchwałę Nr XXXII/323/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XXXII/324/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XXXII/325/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
9. Uchwałę Nr XXXII/326/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
10. Uchwałę Nr XXXII/327/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków;
11. Uchwałę Nr XXXII/328/2021 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji.

Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni, a także dostępne są na stronie internetowej www.bip.radzion-
kow.pl.

 / Sekretarz Miasta 
mgr inż. Rudolf Sobczyk

 / Sekretarz Miasta 
mgr inż. Rudolf Sobczyk

 / Sekretarz Miasta 
mgr inż. Rudolf Sobczyk



Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne  
▪ W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.  
▪ W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem 

(wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).  
▪ Należy wypełnić odrębny formularz A deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku mieszkalnego. 
▪ W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić 

formularz B deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu niemieszkalnego. 
▪ Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy 

wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.  
 

☐☐  Deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r. 
 
Dane adresowe budynku 

A01 Województwo ……………………………………… A02 Powiat ……………………………………… 

A03 Gmina ……………………………………… A04 Miejscowość ……………………………………… 

A05 Ulica ……………………………………… A06 Numer budynku  ____ 

A07 Kod pocztowy ____ - ______    
 

A08 Rodzaj budynku 

 (01)  ☐☐ Budynek jednorodzinny (w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej) 

 (02)  ☐☐ Budynek wielorodzinny → liczba wszystkich lokali mieszkalnych1 w budynku:  ____ 

 (03)  ☐☐ Budynek zbiorowego zamieszkania2 → liczba wszystkich lokali zbiorowego zamieszkania3 w budynku:  ____ 

Należy wypełnić pkt. A09 jeżeli w budynku znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny 

A09 Deklaracja dotyczy: 

 (01)  ☐☐ wszystkich lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku 

 (02)  ☐☐ wybranych lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku:  

      → liczba lokali mieszkalnych  / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją:  ____ 

      → numery lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją:  ………………………………………… 
 

B01 Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku  
Należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia / instalacje stanowiące źródła ciepła nawet, jeśli nie są używane 
oraz podać ich liczbę, następnie wskazać liczbę i funkcję (ogrzewanie / ciepła woda użytkowa) urządzeń / instalacji 
wykorzystywanych na bieżąco lub w sezonie grzewczym. 
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 (01) Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć 
ciepłownicza ☐☐  ☐☐  ☐☐ ☐☐ 

 (02) 
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj 
biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy 
 

☐☐ ____ ☐☐ ____ ☐☐ ☐☐ 

 (03) Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj 
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem ☐☐  ____  ☐☐  ____  ☐☐  ☐☐  

 (04) Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, 
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) ☐☐  ____  ☐☐  ____      

 (05) Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj 
biomasy) ☐☐  ____  ☐☐  ____  ☐☐  ☐☐  

 (06) Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa ☐☐  ____  ☐☐  ____      

 (07) Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy 
przepływowy ☐☐  ____  ☐☐  ____  ☐☐  ☐☐  

 (08) Kocioł olejowy ☐☐  ____  ☐☐  ____  ☐☐  ☐☐  

 (09) Pompa ciepła ☐☐  ____  ☐☐  ____  ☐☐  ☐☐  

                                                      
1 Lokal mieszkalny – trwale wydzielony fragment nieruchomości, budynku mieszkalnego, służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby. Składa się przeważnie z kilku 
pokojów, kuchni, łazienki oraz korytarza. 
2 Budynek zbiorowego zamieszkania  –  budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.  
3 Lokal zbiorowego zamieszkania – lokal służący celom okresowego pobytu ludzi w budynku zbiorowego zamieszkania. 



  

 (10) Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny  ☐☐    ☐☐    ☐☐  ☐☐  

 (11) Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją 
wspomagania ogrzewania ☐☐    ☐☐    ☐☐  ☐☐  

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na 
paliwo stałe). 

B02 Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych 
kotłów w poszczególnych klasach 
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 
poświadczającego emisję 

B03 Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych 
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw 
stałych   

  Klasa kotła / kotłów Liczba    

 (01)  ☐☐ Poniżej klasy 3 lub brak informacji ____  (01)  ☐☐ Węgiel i paliwa węglopochodne  

 (02)  ☐☐ Klasa 3 ____  (02)  ☐☐ Pellet drzewny  

 (03)  ☐☐ Klasa 4 ____  (03)  ☐☐ Drewno kawałkowe 

 (04)  ☐☐ Klasa 5 ____  (04)  ☐☐ Inny rodzaj biomasy 

 (05)  ☐☐ Ekoprojekt ____    
 
 

C01 Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale 
niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła 
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji? 

(01) ☐☐   Tak → należy dołączyć Formularz B                           

(02) ☐☐   Nie 
 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji 
D01 Wypełniający formularz (01) ☐☐     Właściciel / Współwłaściciel          (02) ☐☐   Zarządzający 

D02 Imię i nazwisko wypełniającego  
lub nazwa instytucji / firmy 

………………………………………………………………………………
………………………………………… 

D03 Telefon kontaktowy (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D04 Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D05 Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem 

budynku/lokalu, którego dotyczy formularz (01) ☐☐   Tak                                                (02) ☐☐   Nie 
 

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego 
dotyczy formularz) 

D06 Kraj ……………………………………… D07 Województwo ……………………………………… 

D08 Powiat ……………………………………… D09 Gmina ……………………………………… 

D10 Miejscowość ……………………………………… D11 Ulica ……………………………………… 

D12 Numer budynku  ____ D13 Numer lokalu  ____ 

D14 Kod pocztowy  ____ - ______    
 

  
Data wypełnienia formularza 

 
…………………………………………………………… 

  
Podpis wypełniającego 

 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła 
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło 
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny). 

  

 (10) Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny  ☐☐    ☐☐    ☐☐  ☐☐  

 (11) Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją 
wspomagania ogrzewania ☐☐    ☐☐    ☐☐  ☐☐  

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na 
paliwo stałe). 

B02 Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych 
kotłów w poszczególnych klasach 
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 
poświadczającego emisję 

B03 Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych 
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw 
stałych   

  Klasa kotła / kotłów Liczba    

 (01)  ☐☐ Poniżej klasy 3 lub brak informacji ____  (01)  ☐☐ Węgiel i paliwa węglopochodne  

 (02)  ☐☐ Klasa 3 ____  (02)  ☐☐ Pellet drzewny  

 (03)  ☐☐ Klasa 4 ____  (03)  ☐☐ Drewno kawałkowe 

 (04)  ☐☐ Klasa 5 ____  (04)  ☐☐ Inny rodzaj biomasy 

 (05)  ☐☐ Ekoprojekt ____    
 
 

C01 Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale 
niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła 
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji? 

(01) ☐☐   Tak → należy dołączyć Formularz B                           

(02) ☐☐   Nie 
 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji 
D01 Wypełniający formularz (01) ☐☐     Właściciel / Współwłaściciel          (02) ☐☐   Zarządzający 

D02 Imię i nazwisko wypełniającego  
lub nazwa instytucji / firmy 

………………………………………………………………………………
………………………………………… 

D03 Telefon kontaktowy (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D04 Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) …………………………………………………………… 
D05 Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem 

budynku/lokalu, którego dotyczy formularz (01) ☐☐   Tak                                                (02) ☐☐   Nie 
 

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego 
dotyczy formularz) 

D06 Kraj ……………………………………… D07 Województwo ……………………………………… 

D08 Powiat ……………………………………… D09 Gmina ……………………………………… 

D10 Miejscowość ……………………………………… D11 Ulica ……………………………………… 

D12 Numer budynku  ____ D13 Numer lokalu  ____ 

D14 Kod pocztowy  ____ - ______    
 

  
Data wypełnienia formularza 

 
…………………………………………………………… 

  
Podpis wypełniającego 

 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła 
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło 
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny). 
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Powiatowe MiniEuro
Tegoroczne Mistrzostwa Europy stały 
się doskonałym pretekstem do zorga-
nizowania sportowego wydarzenia dla 
dzieci - Powiatowego Mini-Euro 2021.

Sięgnijmy pamięcią do ostatniego majo-
wego weekendu, gdy na terenie Radzion-
kowa i Orzecha rywalizowały ze sobą dwa-
dzieścia cztery drużyny walczące o tytuł 
zwycięzcy Mini-Euro. Kilka dni wcześniej 
rozlosowane zostały grupy oraz zespoły 
tak, by przedstawiciele mogli zdążyć się 
odpowiednio ucharakteryzować. Po fazie 
grupowej (boisko w Orzechu i Radzion-
kowie), nastąpiła walka o najwyższe miej-
sca, która miała miejsce na terenie obiek-
tu przy ulicy Knosały 113 w Radzionkowie. 
I tym razem nie zabrakło widowiskowych 
akcji, wspaniałych goli oraz świetnych 
bramkarskich interwencji. Zarówno za-
wodnicy jak i kibice stanęli na wysokości 
zadania i wspaniale dopingowali swoje 
zespoły. Najmłodsze dzieci mogły wziąć 
udział w zabawach z chustą animacyj-
ną na boisku bramkarskim, a dla zawod-
ników dodatkowo zorganizowano kon-
kurs plastyczny na piłkę Mini-Euro oraz 
chemiczne doświadczenia, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem dzieci 
(atrakcje zostały przygotowane przez SMS 
Radzionków). W trakcie rozgrywek odbyły 
się też konkursy indywidualne: król żon-
glerki wśród dzieci oraz rodziców, mistrz 
skakanki wśród dzieci oraz rodziców oraz 
cieszący się największym zainteresowa-

niem konkurs rzutów karnych.

Organizatorami tego kolorowego i pięk-
nego święta piłki nożnej było Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach, Lo-
kalny Klub Sportowy „Sokół” Orzech, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ra-
dzionkowie oraz Uczniowski Klub Spor-
towy „Ruch” Radzionków. W klasyfika-
cji końcowej, ku wielkiej radości kibiców 
i wszystkich zgromadzonych osób, pierw-
sze miejsce zajął Uczniowski Klub Spor-
towy „Ruch” Radzionków w barwach… 
POLSKI! Na miejscu drugim uplasowali 
się „Champions” Piekary Śląskie w bar-
wach Ukrainy, z kolei trzecie miejsce za-
jęła Portugalia, reprezentowana przez 
„Unię” Strzybnica. Każdy z uczestników 
otrzymał dyplom ze zdjęciem swojego 
zespołu oraz medal, a drużyny puchary. 
Dodatkowo, dla zespołów uplasowanych 
na miejscach I – III organizatorzy przygo-
towali nagrody rzeczowe: piłki, plecaki 
oraz torby sportowe.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy włączyli się w organizację tego pił-
karskiego święta najmłodszych! Uśmiech 
dzieci, okrzyki oraz radość, która temu to-
warzyszyły były bezcenne. Mamy nadzie-
ję na spotkanie już niebawem przy okazji 
kolejnych Mistrzostw Europy w piłce noż-
nej!

/HB i HS

Udany
początek
sezonu
„Ruch” Radzionków poprzedni sezon 
zakończył na czwartym miejscu w ta-
beli czwartej ligi. W dniu sto drugiej 
rocznicy powstania klubu, przypada-
jącej na 14 sierpnia, zainaugurował 
nowy sezon.

Popularne „Cidry” rozpoczęły go 
udanie, bo od wygranej w Radzion-
kowie 2:0 z „Polonią” Łaziska Górne, 
by w środę 18 sierpnia w meczu pu-
charowym rozgromić na wyjeździe 
„Górnik” Bobrowniki Śląskie 7:0. Tym 
samym już od pierwszych meczów 
podopieczni trenera Marcina Dzie-
wulskiego potwierdzają, że słowa 
o walce o najwyższe cele nie były 
rzucane na wiatr.

Drużyna „Ruchu” latem pozyska-
ła czterech piłkarzy, z których każ-
dy określony został mianem duże-
go wzmocnienia. Do Radzionkowa 
wrócił po latach przerwy niezwykle 
doświadczony i przy okazji bramko-
strzelny obrońca Rafał Otwinowski. 
Do drużyny dołączył jego kolega 
z RKS „Grodziec” Adam Baran, mogą-
cy grać w środku pola bądź na boku 
pomocy. W końcówce poprzedniego 
sezonu był grającym trenerem swo-
jego zespołu. Inny piłkarz wracający 
po latach to Bartosz Nawrocki, w po-
przednim sezonie najlepszy strzelec 
„Śląska” Świętochłowice i jeden 
z czołowych snajperów czwartej ligi. 
Największym wzmocnieniem wyda-
je się jednak pozyskanie środkowego 
pomocnika Rafała Kulińskiego, który 
w poprzednim sezonie był czołowym 
piłkarzem trzecioligowego „Gwarka” 
Tarnowskie Góry.

Nowi piłkarze już rozpoczęli strzelanie 
dla żółto-czarnych. Kuliński był au-
torem premierowego gola w spotka-
niu z „Polonią” Łaziska Górne (drugą 
bramkę dołożył Amine Boudguiga), 
a w meczu pucharowym dwa razy 
trafił Nawrocki, a raz Baran (poza nimi 
bramki w tym meczu strzelili: Robert 
Wojsyk 2, Szymon Siwy i Andrzej 
Piecuch). Z kolei Otwinowski wraz 
z Tomaszem Harmatą stworzyli szyb-
ko bardzo dobrze rozumiejącą się parę 
stoperów, która jak na razie skutecz-
nie broni dostępu do radzionkowskiej 
bramki.

Rewelacyjne wyniki
Chociaż od zakończenia pierwszego se-
zonu rozgrywkowego naszych siatkarek 
minęło już trochę czasu, to dziewczyny 
nie zwalniają tempa i od połowy lipca 
ciężko pracują przygotowując się do nad-
chodzących rozgrywek. Oprócz trenin-
gów dziewczyny wyjechały też na obóz 
sportowy, gdzie pod czujnym okiem tre-
nerów przygotowywały się do najbliż-
szych bardzo ważnych dla nich sporto-
wych wydarzeń.

Przypomnijmy, że największym sukce-
sem naszych dziewcząt było zdobycie 
wicemistrzostwa Śląska tzw. „czwórek”. 
Dziewczyny w składzie: J. Kwiecińska, A. 
Niżewska, A. Winszczyk, Z. Winszczyk 
oraz M. Wlazły rozegrały kapitalne spo-
tkania i awansowały do Mistrzostw Polski 
w swojej kategorii, które pod koniec sierp-
nia odbyły się w Gliwicach. Również mło-
dziczki przez cały swój sezon pokazywa-

ły ogromną klasę, plasując się ostatecznie 
na 13. miejscu na Śląsku (w rozgrywkach 
udział wzięło ponad 50 drużyn). Po se-
zonie halowym, dziewczyny nie odpusz-
czały i stanęły do rywalizacji w siatkówce 
plażowej. Także tutaj możemy pochwalić 
się nie lada wyczynem, gdyż na ponad 70 
drużyn, nasza reprezentacja po raz ko-
lejny zajęła szczęśliwą dla nas 13. lokatę. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
trzymali kciuki za nasze zawodniczki, tre-
nerom oraz oczywiście najwierniejszym 
kibicom – rodzicom!

Już dzisiaj zachęcamy wszystkie pasjo-
natki siatkówki do podążania za naszymi 
siatkarkami. Nadal trwa nabór do poszcze-
gólnych grup. Zapraszamy do kontaktu 
chętne dziewczyny - przede wszystkim 
maluszki (dziewczyny z roczników 2012 
i młodsze), tel.: 32 307 50 92.

/HB i HS
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Święto piłki nożnej dzieci
W czerwcu i w sierpniu na obiekcie przy ulicy Knosały 113 miało miejsce coroczne 
radzionkowskie święto piłki nożnej dla dzieci - Cider Cup 2021 - Turniej o Puchar 
Burmistrza Miasta Radzionków.

Tym razem był on dedykowany dla dzieci z rocznika 2012 (czerwiec) i 2014 (sierpień). 
Do rywalizacji w każdym z turniejów stanęło kilkanaście drużyn z całego Śląska. Nie 
zabrakło wspaniałych akcji, licznych bramek, uśmiechu no i oczywiście pizzy, która 
stanowiła niespodziankę dla wszystkich zawodników. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom ze zdjęciem swojego zespołu oraz puchar, a miejsca I – III dodat-
kowo medale oraz paczki ze słodyczami. Podsumowując, przedstawiamy klasyfikację 
pucharową w roczniku 2012: I miejsce zajął zespół „Champions” Piekary Śląskie, II miej-
sce UKS „Ruch” Radzionków, III miejsce – „Champions” Radzionków. Z kolei w roczniku 
2014: I miejsce zajęła „J Academy” Piekary Śląskie, II miejsce „Bumerang” Ruda Śląska, 
a miejsce III LKS Żyglin. W trakcie trwania turniejów nie zabrakło też konkursów in-
dywidualnych. Królową żonglerki została Aleksandra Jakubczyk z „Diamond Academy” 
(2012) i Alan Siewruk z „Bumerang” Ruda Śląska (2014). Królami rzutów karnych zostali 
Szymon Kania („Silesia” Miechowice) – 2012 oraz Filip Jakubowski (LKS Żyglin) - 2014. 
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Radzionków oraz panu Burmistrzowi Gabrie-
lowi Toborowi za współorganizowanie sportowego święta dzieciaków. Podziękowania 
dla wszystkich sponsorów wymienianych w trakcie trwania rozgrywek oraz rodziców 
zawodników, którzy obsługiwali punkt gastronomiczny.
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Jerzy Michura 
- wiceprezy-
dent EUWC

Uczestnicy Cider Cup 2021.

Bieg Bohaterów
W lipcu w Katowicach odbył się Bieg Bohaterów 2021 na dy-
stansie 4,2 km, zorganizowany z okazji 100. rocznicy zakoń-
czenia III Powstania Śląskiego.

Jego celem było upamiętnienie uczestników wydarzeń, któ-
re przed stu laty rozgrywały się na Śląsku. Wzięło w nim udział 
prawie 2 tys. biegaczy. Finał biegu znajdował się na Placu Po-
wstań Śląskich w Chorzowie, a wszyscy uczestnicy pokonali tra-

sę w specjalnych, powstańczych koszulkach. Na starcie pojawiło 
się też dziewięciu uczestników z Radzionkowa. Wśród nich był 
czternastoletni Max Pakosz – uczeń SP nr 2. Ukończył bieg z wy-
nikiem 16:26 i zajął w ogólnej klasyfikacji 62. miejsce i 12. miejsce 
w grupie wiekowej M20 (mężczyźni do 20. roku życia), w której 
biegło 193 uczestników. Max oprócz biegania, trenuje również 
judo w klubie „Czarni” Bytom. Medale uczestnikom biegu wrę-
czał Jakub Chełstowski - marszałek województwa śląskiego.

Reprezentacja Polski zajęła drugie 
miejsce w Pucharze Europejskiej Unii 
Podnoszenia Ciężarów.

Zawody rozegrane zostały w dniach 25-
27 czerwca na Malcie. Biało-czerwoni 
ulegli tylko reprezentacji Włoch. W tym 
samym czasie odbył się również Kongres 
Wyborczy EUWC. Wiceprezydentem 
konfederacji został Jerzy Michura – pre-
zes Śląskiego Związku Podnoszenia Cię-
żarów, a zarazem mieszkaniec naszego 
miasta. 
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
w pełnieniu tak prestiżowej funkcji.

Od lewej: sekretarz generalny Giusep-
pe Minissole, prezydent Jesmont Caru-
ana i wiceprezydent Jerzy Michura.


