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RYNEK – SERCE MIASTA

Po dwóch latach intensywnych prac, związanych z rewitalizacją 
terenu po byłym pegeerze przy ul. Knosały, mieszkańcy korzystać 
mogą już z eko-rynku. 

Nowy plac miejski to przede wszystkim zielone strefy z fontanną i zbior-
nikiem wodnym. Płytę zdobią też nowoczesne rzeźby, nawiązujące do hi-
storii i tradycji miasta. Są to tańcząca para oraz figury górnika i piekarza. 
Na rynku umieszczono również wagonik z węglem oraz kamień granicz-
ny pola górniczego „August” z 1833 r. z kopalni rudy cynku i żelaza, która 
w XIX wieku funkcjonowała w okolicach Księżej Góry. Rynek zdobi rów-
nież całoroczna scena, na której w przyszłości odbywać będą się najważ-
niejsze miejskie imprezy.

MIASTO WSPIERA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Koronawirus uderzył w lokalne przedsiębiorstwa. 
Zamrożenie działalności na długie tygodnie spra-
wiło, że wiele firm ma dziś problem z utrzymaniem 
miejsc pracy. W Radzionkowie radni przyjęli dwie 
uchwały mające na celu wsparcie przedsiębiorców 
dotkniętych skutkami COVID-19.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radni przyję-
li uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatno-
ści rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 
w gospodarce. Zgodnie z uchwalonym dokumentem, 
przedsiębiorcom, których sytuacja ekonomiczna ule-
gła pogorszeniu, przedłużono do 30 września 2020 r. 
możliwość zapłaty rat podatku od nieruchomości 
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br. 

Druga z przyjętych uchwał dotyczy zwolnienia z po-
datku od nieruchomości w ramach pomocy mającej 
na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 
Z tej formy wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy, 
objęci zakazem prowadzenia działalności gospodar-
czej i u których płynność finansowa uległa pogorsze-
niu wskutek pandemii. Z podatku od nieruchomości 
mogą być zwolnione grunty, budynki, budowle lub 
ich części związane z prowadzeniem firmy. Zwolnie-
nie dotyczy podatku za okres od ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 
dwóch miesięcy po zakończeniu tego stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, nie dłużej jednak niż do 30 
września 2020 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia, czy to w postaci 
przedłużenia terminów płatności rat od podatku, czy 
zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie 
odpowiedniego wniosku do 30 września br. W składa-
nych dokumentach należy wykazać spadek obrotów 
gospodarczych. Przez pogorszenie się sytuacji ekono-
micznej firmy rozumie się spadek sprzedaży towarów 
i usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. 
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Płytę rynku zdobią nowoczesne rzeźby

Rynek – nowe miejsce wypoczynku mieszkańców
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rozmowa z GABRIELEM TOBOREM
burmistrzem Radzionkowa

PRZED NAMI TRUDNY
CZAS OSZCZĘDNOŚCI

Spotykamy się w trudnym dla wszyst-
kich okresie pandemii. Jak wygląda sy-
tuacja w naszym mieście, jeżeli chodzi 
o liczbę zarażonych koronawirusem?

Był okres, że mieliśmy prawie 60 osób za-
rażonych. Obecnie jest już lepiej, ale sy-
tuacja nadal jest poważna. Statystycznie 
jest to średnio o wiele więcej przypadków 
niż Polsce i na Śląsku. Wynika to głównie 
z faktu, że sporo mieszkańców Radzion-
kowa pracuje w kopalniach. Sytuacja 
w górnictwie mocno odbija się na naszym 
mieście. Mam nadzieję, że po opanowa-
niu problemu w górnictwie, ta liczba za-
cznie spadać. Cały czas apeluję do miesz-
kańców o ostrożność i przestrzeganie 
reżimu sanitarnego. Ważne, aby zarażenia 
z ognisk lokalnych czy rodzinnych nie roz-
przestrzeniały się.

Jak gmina wspiera działania w walce 
z epidemią?

Monitorujemy sytuację, jeśli chodzi 
o jednostki gminy i placówki medyczne. 
Wsparliśmy finansowo szpital w Bytomiu 
i Tarnowskich Górach. Ze względu na ko-
losalne opóźnienia w badaniach osób za-
rażonych, również w kwietniu gmina 
wynajęła wymazobus, który pobierał, zle-
cane przez Sanepid, wymazy od miesz-
kańców. Pod tym względem sytuacja jest 
o wiele lepsza niż jeszcze kilka tygodni 
wcześniej.

Czy i jak epidemia odbije się na kondy-
cji finansowej samorządów?

Bezpośrednie koszty związane z walką 
z koronawirusem już dziś sięgają dzie-
siątków tysięcy złotych. Zaś wpływy 
do budżetu, jak w każdym samorządzie, 

radykalnie spadły. Jeśli ktoś wie, jak kon-
struowany jest budżet gminy, wie też, ja-
kie są i będą konsekwencje w kolejnych 
latach. Dla przykładu: za marzec udziały 
w PIT spadły o 13,6%, ale za kwiecień już 
o 39,6%, adekwatnie do roku ubiegłego. 
Ponieważ jednak planowany odpis za rok 
2020 jest większy niż za 2019, według 
wskaźników rządowych, to realny spadek 
będzie jeszcze większy. Do Urzędu Miasta 
już wpłynęło ponad 50 wniosków o zwol-
nienie lub umorzenie opłat lokalnych, 
co również przyczyni się do spadku do-
chodów. Nie zarabiają MOSiR i Centrum 
Kultury „Karolinka”, a ich dochody zawsze 
stanowiły ważną część w budżetach tych 
jednostek. Stanęła sprzedaż mienia. Kal-
kulujemy różne scenariusze, czekamy też 
na wyniki w kolejnych miesiącach.

W jaki sposób chce Pan „przeprowa-
dzić” Radzionków przez kryzys? Czy 
rząd wdraża jakiekolwiek mechanizmy 
pomocowe dla samorządów?

Gdy spadają dochody, trzeba ciąć koszty. 
Ale jak to zrobić w ciągu roku, przy zapla-
nowanym co do złotówki budżecie, obo-
wiązujących umowach czy rozpoczętych 
inwestycjach? Przypomnę, że na ten rok 
planowaliśmy tylko kontynuację inwe-
stycji unijnych, więc nie ma z czego rezy-
gnować. Sytuacja samorządów była trud-
na, a teraz jest, nie boję się tego słowa, 
tragiczna. Racjonalnie gospodarowali-
śmy każdą złotówką. Teraz już nawet nie 
ma czym racjonalnie gospodarować. Jako 
samorządy oczekujemy rozwiązań sys-
temowych, których brakuje. Nie trzeba 
być ekonomistą, aby wiedzieć, że uzdro-
wienie sytuacji finansowej samorządów, 
to gwarancja dla stabilizacji gospodarki 
państwa.

Ograniczanie wydatków bieżących 
to między innymi mniejsza liczba in-
westycji, remontów, imprez kultural-
nych, ale także szukanie oszczędności 
w oświacie...

Analizowane są wszystkie obszary do-
chodów i wydatków. Jeśli chodzi o oświa-
tę, stworzyliśmy w ostatnich latach po-
nadwymiarowe, komfortowe warunki. 
Dziś ograniczenia są minimalne, ale ko-
nieczne. Wszystkie propozycje na pewno 
nie pogorszą jakości nauczania. Mieszczą 
się w obowiązującym prawie. Reorgani-
zacja dotyczyć będzie tylko 10% uczniów. 
Jeśli chodzi o inne obszary, to na pewno 
nie będzie w najbliższym czasie nowych 
inwestycji, oprócz tych, na które pozy-
skujemy środki zewnętrzne.

W jakich warunkach dzieci będą uczy-
ły się od nowego roku szkolnego?

Trudno dzisiaj gdybać, jakie będą odgór-
ne dyrektywy, co do nauki od września. 
Wszystko zależy od rozwoju pandemii, 
a widzimy, że sytuacja jest dynamiczna 
i ciągle rozwojowa. Jeśli to tylko będzie 
możliwe, gmina spełni wszystkie nie-
zbędne wymagania.

Wróćmy jeszcze do inwestycji. Jakie 
zadania trzeba odłożyć na przyszłość?

Realizujemy dzisiaj wszystkie rozpoczęte 
inwestycje. Z nowych zadań planujemy 
w tym roku tylko remont ul. Gajdasa, gdzie 
dofinansowanie zewnętrzne jest na pozio-
mie 85%. Wstrzymaliśmy prace przygoto-
wawcze do zagospodarowania budynku 
Blachuta. Na jesień przełożyliśmy też pro-
cedurę wyboru oferenta na budowę ka-
mienic przy rynku. 
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Rynek – serce miasta

– Prace prowadzone były w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to ponad 6,3 
mln zł, z czego aż 85% środków pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, 10% z budżetu państwa, a zaledwie 5% to środki 
własne gminy. Aktualnie trwają jeszcze formalności związane z oddaniem placu do użyt-
ku – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM 
Radzionków.
Jednocześnie rozpoczęły się prace związane ze stworzeniem komercyjnej części ryn-
ku. Powstanie ona w formie trzech pierzei kamienic okalających miejski plac: pierzeja 
południowo-zachodnia – po stronie pl. Jana Pawła II, pierzeja północno-zachodnia – 
po stronie przedłużenia ul. Norwida, pierzeja północno-wschodnia – po stronie ul. ks. 
J. Knosały. Wszystkie budynki będą dostępne zarówno od strony placu miejskiego, jak 
i od strony zewnętrznej.
– Zgodnie z wykonaną koncepcją architektoniczną powstanie 21 budynków w formie ka-
mienic 3- i 4-kondygnacyjnych. Nawiązywać będą do historycznej architektury Górnego 
Śląska, dominować będzie elewacja ceglana. Budynki zostaną podzielone na części miesz-
kalną, usługową i publiczną. Dwa segmenty przeznaczone zostaną na potrzeby urzędu 
miasta – mówi Justyna Misiołek. – Władze gminy rozważają możliwość wyłonienia inwe-
stora prywatnego, który podjąłby się wykonania inwestycji. Jednak ze względu na sytuację 
epidemiologiczną związaną z COVID-19 chwilowo wstrzymano podejmowanie dalszych 
kroków związanych z budową komercyjnej części rynku – podkreśla. 

ŁK

Oznacza to, że o pomoc ubiegać moż-
na się w dwóch przypadkach:

• gdy spadek przychodów był 
nie mniejszy o 15% (obliczony 
jako stosunek łącznych obrotów 
w ciągu dowolnie wskazanych 
dwóch kolejnych miesięcy, przy-
padających w okresie po dniu 
1 stycznia 2020 r. do dnia poprze-
dzającego dzień złożenia wnio-
sku, w porównaniu do łącznych 
obrotów analogicznych dwóch 
kolejnych miesięcy kalendarzo-
wych roku poprzedniego);

lub
• gdy spadek przychodów był nie 

mniejszy niż o 25% (obliczony 
jako stosunek obrotów z dowol-
nie wskazanego miesiąca, przy-
padającego po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku, w po-
równaniu do obrotów z miesiąca 
poprzedniego). 

Do tej pory do Urzędu Miasta wpłynę-
ło ponad 50 wniosków o zwolnienie 
lub umorzenie opłat lokalnych. Wnio-
ski są rozpatrywane. 

ŁK

Miasto wspiera
przedsiębiorców

Mam nadzieję, że przyszłoroczny budżet 
pozwoli nam ostrożnie wznowić te inwe-
stycje.

Przed nami wakacje. Czy basen 
na Księżej Górze będzie otwarty?

Trwają prace przygotowawcze. Decyzję 
dotyczącą basenu podejmiemy ostatecz-
nie w drugiej połowie czerwca. Wszystko 
zależy od aktualnych obostrzeń i sytuacji 
epidemicznej w regionie. Czekamy też 
na rekomendacje Sanepidu w tej spra-
wie. Jedno jest pewne, każda decyzja, 
która zostanie podjęta, będzie trudna.

Jeśli chodzi o kondycję finanso-
wą miasta, może nie będzie tak źle.  

Mówi się przecież, że Radzionków jest 
bogatym miastem, a ilość inwestycji 
imponuje. W zeszłym roku powstało 
boisko przy ulicy Knosały, ukończono 
obwodnicę, powstały planty na Rojcy. 
W tym roku rynek, termomoderniza-
cje, rewitalizacja osiedla Hugona...

Nie ma nic bardziej mylnego niż uważać, 
że Radzionków jest bogatym miastem. 
Na Śląsku są trzy „bogate” miasta: Gliwice, 
Katowice i Tychy. Patrząc na dochody per 
capita lokujemy się bardzo nisko w ran-
kingu. Tajemnica naszych sukcesów, tkwi 
w dużej mierze, w sprawnym pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych i zaciskaniu 
pasa na wydatkach bieżących. Dla przy-
kładu: przez dziesięć lat dofinansowania 

z budżetu państwa remontu i budowy 
dróg lokalnych, aż osiem razy skorzysta-
liśmy z dofinansowania 50% inwestycji, 
co dało kwotę ponad 12 mln zł. W latach 
2016-2020 pozyskaliśmy ogółem ze środ-
ków zewnętrznych ponad 50 mln zł. Zło-
żone mamy już kolejne wnioski na po-
nad 10 mln zł. Radzionków jest gminą 
relatywnie biedną, jednak potrafimy się-
gać po środki zewnętrzne i tu tkwi źródło 
tego, co widać na mieście. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał:
Łukasz Karkoszka
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W maju gmina ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Gajdasa. Za-
danie obejmie wykonanie dokumentacji projektowej i przebudo-
wę drogi głównej o długości ok. 400 metrów z 80-metrowym od-
cinkiem bocznym. Inwestycja w połowie sfinansowana zostanie 
ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W pozostałej części zadanie dofinansowane będzie 
przez Górnoślosko-Zagłębiowską Metropolię w formie dotacji 
celowej z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji 
oraz Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, a także ze 
środków własnych gminy. Wykonawca na przeprowadzenie prac 
będzie miał 11 miesięcy od chwili podpisania umowy. 

Termomodernizacja
Trwa termomodernizacja budynków Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego i Komisariatu Policji wraz z częścią mieszkalną. Inwe-
stycje prowadzone są w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
– W przypadku placówki SMS, dotychczas przeprowadzono in-
wentaryzację i wykonano dokumentację projektową. Aktualnie 
trwa wymiana stolarki okiennej oraz docieplany jest stropodach 
– mówi Justyna Misiołek. – Z kolei w budynku policji rozpoczęły 
się prace budowlane wewnątrz – dodaje.
Koszt termomodernizacji szkoły to ponad 1,5 mln zł, z kolei ko-
misariatu – 815 tys. zł. Zadania w 85% sfinansowane zostaną 
przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prace mają zakończyć się 
w grudniu br.

Trwają również prace projektowe związane z modernizacją 
energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Ks.  Knosały 20 w Radzionkowie. Projekt przewiduje m.in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem 
elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia, wymia-
nę stolarki okiennej na strychu i w piwnicy, wymianę drzwi 
wejściowych do klatek schodowych, ocieplenie połaci dachu 
i stropu nad piwnicą, wymianę instalacji centralnego ogrzewa-
nia wraz z kotłownią gazową. Inwestycja również realizowana 
będzie w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Przebudowa ulicy Gajdasa

Inwestycje w mieście

Prace na Osiedlu Hugona
W budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja i Sikorskiego za-
kończono przebudowę instalacji wewnętrznych, docieple-
nie stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (ze-
wnętrznej). Gotowy jest też system wentylacji w mieszkaniach. 
Obecnie trwa budowa nawierzchni parkingu z kostki betono-
wej. Prowadzone są również intensywne roboty wokół Szkoły 
Podstawowej nr 4. Prace modernizacyjne osiedla zakończą się 
w październiku br. 

Dziyń Ślonskiyj Fany
15 lipca 2020 obchodzony będzie Dziyń Ślonskiyj Fany. W związ-
ku z tym, tego dnia na budynkach użyteczności publicznej 
w Radzionkowie zostaną wywieszone śląskie flagi. Warto pod-
kreślić, że bieżący rok jest wyjątkowy, ze względu na 100. rocz-
nicę uchwalenia Statutu Organicznego Województwa Śląskie-
go. Akt ten stanowi główną przesłankę dla przyjętego terminu 
obchodzenia „Dnia ślonskiyj fany”. 

Będzie nowe boisko

Już niedługo rozpoczną się prace związane z budową no-
wego boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym w Radzionkowie. Realizacja zadania odbędzie się 
w ramach I Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W drodze postępowania przetargowego realizację zadania 
powierzono firmie Sport Grupa Sp. z o.o. – właścicielowi mar-
ki SURE SHOT, znanej z boisk koszykówki oraz COURTY związa-
nej z nawierzchniami sportowymi. Całość inwestycji pochłonie 
395,5 tys. zł, a prace zgodnie z harmonogramem i umową za-
kończą się pod koniec listopada br. Dyrektor MOW Tomasz Stu-
ła liczy jednak na oddanie boiska z początkiem nowego roku 
szkolnego, o czym zapewnił wykonawca. 

Przebudowa przejazdu
W dniach 11-25 czerwca br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Za-
kład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, prowadzi roboty 
związane z naprawą przejazdu kolejowego na ul.  Nieznanego 
Żołnierza. Ze względu na etapowe prowadzenie robót wyko-
nawca wprowadzać będzie stosowne zmiany w organizacji 
ruchu. Prosimy o stosowanie się do ww. zmian i zachowanie 
szczególnej ostrożności. 
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Miejskie instytucje 
znów czynne
W związku z wprowadzonym kolejnym etapem 
„odmrażania” gospodarki, część zamkniętych 
instytucji ponownie otwiera się dla mieszkańców. 
To m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblio-
teka Główna czy Centrum Kultury „Karolinka”. 
Korzystanie z placówek możliwe jednak będzie 
w ścisłym reżimie sanitarnym.

Wielu mieszkańców z ulgą przyjęło wiadomość 
o stopniowym „odmrażaniu” obiektów sportowych. 
Jako pierwsze, 18 maja, otworzyły się boiska przy 
Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz te na Księżej Gó-
rze. Amatorom jazdy na deskorolce udostępniono tak-
że skatepark na Plantach w Rojcy. Korzystający muszą 
przestrzegać kilku zasad: zachowywać dystans spo-
łeczny i dezynfekować ręce przed i po wyjściu z obiek-
tów. Płatności za wynajem dokonuje się przelewem 
lub kartą. Nie ma możliwości wypożyczania sprzętu 
i korzystania z szatni, dostępne są toalety.

Tydzień później otwarto także halę sportową. Jedno-
razowo może na niej przebywać 35 osób (32 zawodni-
ków i 3 trenerów). Jeżeli istnieje możliwość, korzysta-
jący powinni zachować dystans. Nieczynne pozostają 
szatnie, zatem zmiana obuwia odbywa się w koryta-
rzu. Obowiązuje zakaz przemieszczania się pomiędzy 
boiskami (sektorami), a płatności za wynajem doko-
nuje się kartą lub przelewem. Wszystkie obostrzenia 
związane z korzystaniem z obiektów MOSiRu obowią-
zują do odwołania. O wszelkich zmianach można się 
dowiedzieć odwiedzając stronę www.mosir.radzion-
kow.pl lub profil instytucji na Facebook.

Po dwóch miesiącach przerwy, 11 maja do pracy wróci-
ła Miejska Biblioteka Publiczna. Personel przygotował 
pomieszczenia i wdrożył procedury, mające zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo osobom korzystającym 
i pracownikom. Zwrot książek odbywa się w jednym 
miejscu, tuż przy wejściu do biblioteki. Proces nalicza-
nia i egzekwowania kar za nieterminowy zwrot zbio-
rów został wznowiony 1 czerwca. Ponadto, na terenie 
biblioteki może przebywać tylko jeden klient.

Częściowo swoją działalność wznawia także Centrum 
Kultury „Karolinka”.  Szczegóły na str. 8.

Nadal zamknięte pozostaje Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Cen-
trum jest jednak bardzo aktywne na swoim profilu 
na Facebooku, regularnie prezentując zdjęcia ekspo-
natów wraz z wyczerpującymi opisami. Tam również 
pojawi się informacja o wznowieniu działalności pla-
cówki. 

DW

Krwiodawcy nadal
bardzo potrzebni

W czerwcu miały odbyć się uroczystości związane z 50-leciem 
Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Skarbek”. Pandemia pokrzyżowała jednak te plany.

Władze klubu, ze względu na bezpieczeństwo osób mających wziąć udział 
w obchodach, podjęły decyzję o przeniesieniu imprezy na 12 września.

Bez zmian pozostają jednak akcje poboru krwi. Krwiobus stanął pod ra-
dzionkowskim magistratem już dwukrotnie 7 marca i 6 czerwca. Krew bę-
dzie można oddać także 5 września i 5 grudnia.
Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, wa-
żąca minimum 50 kg. Należy mieć przy sobie dowód osobisty. Ze względu 
na epidemię, wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Krew oddać może 
osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała za granicą, tempera-
tura jej ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta 
kwarantanną, ani nadzorem epidemiologicznym, a także w ciągu ostat-
nich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem ko-
ronawirusem.

Oczekując na oddanie krwi, należy zachować niezbędny odstęp od pozo-
stałych (min. 1.5 metra). Każdy krwiodawca otrzyma własną maseczkę, rę-
kawiczki i długopis. Na stanowisku wstępnej kwalifikacji, dawcy wypełnią 
ankietę, zdezynfekują ręce i poddadzą się mierzeniu temperatury. Kiedy 
wynik będzie w normie, reszta procesu przebiegać będzie na starych za-
sadach.

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

***
Ze względu na odwołany 44. Rajd Czerwonej Roży „Poddębie 2020”, oko-
liczni wolontariusze i krwiodawcy oddali swoją krew w krwiobusie przy 
Urzędzie Miasta Radzionków. Oprócz gospodarzy, a więc Klubu HDK PCK 
„Skarbek”, do naszego miasta przyjechali także przedstawiciele Klubu 
HDK PCK ,,Oskard” oraz Klubu HDK PCK ,,Gwarek”.  
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3 Maja w czasach pandemii

Z powodu pandemii koronawirusa uroczystości związane 
z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
wybuchu III Powstania Śląskiego miały inny przebieg.

Przyzwyczailiśmy się, że co roku, tego dnia, na placu przy Pomni-
ku Powstańców Śląskich zbierały się dziesiątki mieszkańców, licz-
ne poczty sztandarowe, dzieci i młodzież, a także wojsko, harce-
rze i członkowie organizacji pozarządowych. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i z uwagi na bezpie-
czeństwo zdrowotne, w tegorocznych uroczystościach wziął 
udział jedynie burmistrz Gabriel Tobor, który w imieniu miesz-
kańców złożył symboliczną wiązankę kwiatów.
– Dziękuję wszystkim, którzy od dłuższego czasu przygotowywali się 
do obchodów tegorocznego 3 Maja: Stowarzyszeniu Żołnierzy Ra-
diotechników „Radar” z płk Wojciechem Bonczkiem na czele, Szkole 
Podstawowej nr 4, orkiestrze, organizacjom pozarządowym, harce-
rzom, pocztom sztandarowym. Wierzę, że wkrótce wszystko wró-
ci do normy, że już 11 listopada, licznie stawimy się w tym wyjątko-
wym dla naszej lokalnej społeczności miejscu – napisał burmistrz, 
na stronie internetowej urzędu miasta. 

ŁK

Kapsuła czasu na rynku

Pod koniec czerwca w płycie radzionkowskiego rynku 
umieszczona zostanie kapsuła czasu dla przyszłych poko-
leń. Jej otwarcie planowane jest na 2070 r.

W kapsule umieszczone zostaną liczne dokumenty, m.in. akt 
erekcyjny, zdjęcia współczesnego Radzionkowa, garść staty-
stycznych informacji, kilka wydawnictw poświęconych naszemu 
miastu, wydane niegdyś monety o nominale 4 i 5 cidrów. Także 
mieszkańcy i organizacje pozarządowe będą mogły umieścić 
w niej swoje zdjęcia z opisem. Dla przyszłych pokoleń z pewno-
ścią najciekawsze będą te wykonane np. na tle domu, ulicy, bądź 
zrobione w ważnych dla rodziny momentach. W kapsule umiesz-
czone zostaną również prace nagrodzone w konkursie plastycz-
nym i literackim „Jak będzie wyglądał Radzionków za 50   lat”. 
Przesłane prace i zdjęcia zostaną utrwalone w sposób cyfrowy 
i nagrane na współczesnych nośnikach. 

Termin nadsyłania prac minął. Jedną z przesłanych jest rysunek 
Karola Pawlusa z klasy Va, Szkoły Podstawowej nr 2 (grafika po-
wyżej). Na rysunku znajdują się: kościół św. Wojciecha, piekarnia 
Bączkowicza, fontanna przy placu Letochów, charakterystyczny 
motylek „Radzionków miasto ludzi z pasją”, a także para w ślą-
skim stroju przechodzącą przez miasto. Autor pracy umieścił tak-
że na rysunku bardziej fantazyjne elementy: latający samochód 
z silnikiem odrzutowym, latające na skrzydłach złote kule, nowe 
domy rodzinne, tzw. teleport rurowy oraz dużo roślinności. 

Dni Radzionkowa odwołane
Dni Radzionkowa miały odbyć się pod koniec sierpnia. Nieste-
ty, wskutek sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 
i wprowadzonych ograniczeń związanych z organizacją imprez 
masowych, święto miasta zostało odwołane. Już teraz jednak 
zapraszamy mieszkańców na przyszłoroczną edycję, która od-
będzie się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. Część artystów i wyko-
nawców, którzy mieli wystąpić w tym roku, zadeklarowała już 
swój udział w przyszłorocznej imprezie. Mamy nadzieję, że bę-
dziemy bawić się podwójnie wspaniale i jak zawsze hucznie! 

W imieniu mieszkańców kwiaty złożył burmistrz Gabriel Tobor

Konkurs poetycki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ra-
dzionkowie organizuje I Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. 

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wrażliwości artystycznej 
oraz pielęgnowanie pamięci o polskim zakonniku i męczenniku, 
odznaczonym medalem oraz dyplomem „Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży 
w wieku od 9 do 19 lat. Tematyka wierszy powinna w dowolny 
sposób nawiązywać do wartości krzewionych przez o. Ludwi-
ka Wrodarczyka OMI, wśród których organizatorzy wymieniają 
m.in.: „dobroć, miłość do bliźniego i traktowanie wszystkich lu-
dzi jednakowo bez względu na ich narodowość oraz wyznanie, 
ofiarowanie pomocy potrzebującym”. Prace (od 1 do 3 wierszy) 
można nadsyłać do 25 października 2020 roku na adres: ogolno-
polskikonkurspoetycki@gmail.com.
Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Burmi-
strza Miasta Radzionków oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce. 
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SPORTU I REKREACJI

Dookoła świata

Podróż dookoła świata w obecnej rzeczywistości? To 
możliwe! Sposób na to znalazł radzionkowski MOSiR.

Tę niezwykłą podróż może odbyć każdy mieszkaniec Ra-
dzionkowa. Wystarczy wyjść z domu: na spacer, rowero-
wą przejażdżkę czy pobiegać, i zarejestrować przebyty 
dystans za pomocą specjalnej aplikacji. Następnie, infor-
mację należy wysłać na adres ewelina@mosirek.pl, pod-
pisując maila swoim imieniem i nazwiskiem oraz spo-
sobem, w jaki przebyło się dystans. Aktualne wyniki 
można sprawdzić na www.mosir.radzionkow.pl oraz na 
Facebook. Zabawa potrwa do 30 czerwca. 

Sytuacja związana z pandemią wpłynęła na kalendarz 
imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Organi-
zatorzy zmuszeni zostali do odwołania Mistrzostw Ra-
dzionkowa w MiniTenisie oraz Badmintonie. Nie odbę-
dzie się w tym roku także Turniej Koszykówki o Puchar 
Andrzeja Pluty i piknik rodzinny. Mamy jednak nadzieję, 
że imprezy te powrócą do kalendarza MOSiRu w przy-
szłym roku.

Niektóre imprezy m.in. Mistrzostwa Radzionkowa w Że-
glarstwie i Strzelaniu będą przeniesione na inny termin. 
O szczegółach i dacie poinformujemy na stronie inter-
netowej www.mosir.radzionkow.pl. 

Przełożone imprezy

Dotacje dla klubów sportowych
W listopadzie 2019 roku ruszył nabór wniosków na realizację 
w 2020 roku programu „KLUB”, mającego na celu rozwijanie 
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszech-
niania sportu dzieci i młodzieży. Na początku czerwca Minister-
stwo Sportu i Rekreacji opublikowało rozstrzygnięcie naboru.

Na liście znalazło się siedem organizacji z Radzionkowa:
1. Uczniowski Klub Sportowy „PMDK Ikizama Radzionków” z dotacją 

w wysokości 15 000 zł,
2. Uczniowski Klub Sportowy „Karate Hajime” z dotacją w wysokości 

10 000 zł,
3. Uczniowski Klub Sportowy”Fun and Football” z dotacją w wysokości 

15 000 zł,
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzion-

ków z dotacją w wysokości 10 000 zł,
5. Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” z dotacją w wysokości 10 000 zł,
6. Klub Sportowy „Ruch” Radzionków z dotacją w wysokości 10 000zł,
7. Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków z dotacją w wysoko-

ści 10 000 zł. 

W związku z otwarciem boisk do siatkówki plażowej, 
zorganizowano rozgrywki Korespondencyjnej Ligi Siat-
kówki Plażowej, trwają od maja do lipca. Zawody odby-
wają się w trzech kategoriach: damskiej, męskiej oraz 
mikstów. Drużyny, które zgłosiły się do turnieju, uma-
wiają się na mecze między sobą, a następnie informują 
o wynikach organizatorów.

Aktualny stan rywalizacji można śledzić na stronie 
www. mosir.radzionkow.pl w zakładce Ciderplas. 

Korespondencyjna 
siatkówka

Rekrutacja do szkół
Trwa rekrutacja do klas licealnych – piłkarskich i siatkarskich, w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego. Kandydaci są już po testach sportowych, prze-
prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków. 
Pod koniec czerwca nastąpi weryfikacja części edukacyjnej. Na początku 
lipca będzie wiadomo, którzy uczniowie dostali się do szkoły. Jeśli chodzi 
o klasy podstawowe – rekrutacja się zakończyła, a z listą przyjętych moż-
na się zapoznać od 15 czerwca, na terenie szkoły. W razie dodatkowych 
pytań, należy dzwonić pod numer 32 307 50 92.

Nabór prowadzi Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 
oraz Technikum nr 13. Od 15 czerwca do 10 lipca uczniowie składają wnio-
sek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi speł-
nianie warunków, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Lista kandydatów przyjętych, w obu placówkach, pojawi się 12 sierpnia.
Technikum nr 13 ogłosiło nabór do klas o profilu: technik elektryk, technik 
eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa.

Liceum Ogólnokształcące prowadzi z kolei nabór do klas ogólnych, z ję-
zykiem angielskim (część przedmiotów prowadzona dodatkowo w języ-
ku angielskim) oraz psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie chcący 
kontynuować edukację w klasie dwujęzycznej, wnioski składają do 22 
czerwca. Dzień później, 23 czerwca, odbędzie się sprawdzian kompeten-
cji z języka angielskiego. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, 
pod numerem 32 286 62 51.

Na zupełnie innych zasadach, rekrutację prowadzi Zespół Szkół Specjal-
nych. Nie ma tutaj obowiązujących terminów, dziecko może zostać przy-
jęte nawet w połowie roku szkolnego. Do szkoły podstawowej i przy-
sposabiającej do pracy przyjęty może zostać każdy uczeń z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoły Podstawowe na terenie naszego miasta – nr 1, nr 2 i nr 4, zakończy-
ły z powodzeniem proces rekrutacji. Z listami przyjętych uczniów można 
zapoznać się w placówkach. 

AKTUALNOŚCI
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Koncert Julii Pietruchy
Folk It! TOUR

Kilka miesięcy po premierze pierwszej 
płyty Julia przeprowadziła się nad mo-
rze, które bardzo szybko stało się dla 
niej inspiracją do napisania utworów 
na drugi album „Postcards from the se-
aside”. Do już dobrze znanych instru-
mentów dołączyła mandolina i puzon. 
Julia Pietrucha od kilkunastu sezonów 
z sukcesem koncertuje po Polsce, prze-
kazując publiczności swoją energię 
oraz wyjątkowe piosenki.

„Na początku było ukulele. Jego 
dźwięki towarzyszyły mi podczas po-
dróży, w smutku i radości, wypełnia-
ły ciszę i uzupełniały śpiewane prze-
ze mnie melodie. Potem pojawiły się: 
piano, gitara, perkusja, skrzypce, kon-
trabas, mandolina, a na końcu puzon. 
Tak powstał zespół, z którym nagra-
łam dwie piękne płyty, podróżowa-
łam po Polsce koncertując przez ostat-
nie trzy lata i zrozumiałam, że muzyka 
to moja pasja. Ale przychodzi czas kie-
dy chce się wrócić do początków – 
poczuć na nowo ten dreszcz, który 
czuło się po raz pierwszy siedząc sa-
motnie w pokoju, na dywanie, śpie-
wając dla samej siebie. Folk it! Marze-
nia są po to, by je spełniać. Z radością 
chciałam zaprosić Was na trasę kon-
certową, podczas której po cichu, 
na spokojnie, z oddechem opowiemy 
na nowo historie zamknięte w utwo-
rach z płyt Parsley i Postcards From the 
Seaside”- tak Julia Pietrucha zapowia-
da swoją najnowszą trasę pt. „FOLK it! 
TOUR”.

Co Was czeka na trasie FOLK it! Tour?
https://www.youtube.com/watch? 
v=AeXPzVcdCSk

Wracamy z zupełnie nową odsłoną 
koncertów – w zmienionym składzie! 
Julii będą na scenie towarzyszyli mul-
tiinstrumentaliści, z którymi od nowa 
zaaranżowała znane dotychczas utwo-
ry. Nie zabraknie także niespodzianek 
– nie tylko tych repertuarowych. 

Wielkie muzyczne wydarzenie czeka na mieszkańców już 18 października o 18.00. Na scenie „Karolinki” wystąpi 
Julia Pietrucha. Artystka zasłynęła jako aktorka serialowa i filmowa. W kwietniu 2016 roku samodzielnie wydała 
swój debiutancki album „Parsley”, zainspirowany kilkumiesięczną podróżą po Azji. Płyta zawiera 15 autorskich 
piosenek w balladowym klimacie pop, z elementami folku i kojącymi dźwiękami ukulele.
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Kino „Karolinka” 
powraca!

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

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 do 70 lat, a w jego ramach zostaną 
zrealizowane warsztaty, spotkania, wyjazdy, wyjścia integracyjne, a także zajęcia dla 
seniorów, zajęcia edukacyjne i społeczne. Będzie można uzyskać wsparcie w poszuki-
waniu zatrudnienia, jak również skorzystać z porad dietetyka. Zachęcamy, żeby zapo-
znać się z fanpage’em projektu na Facebooku– fb.me/przystan.miejska1. Tam znajdują 
się informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach. Informacje będą pojawiać się 
także na stronach „Karolinki”, gdzie część wydarzeń będzie realizowana.

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

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

CENTRUM 
KULTURY„KAROLINKA”

„Odmrożenie” kultury
Centrum Kultury „Karolinka” od 18 maja jest otwarte (również kasy). 
Obowiązuje reżim sanitarny.

Wszystkie zajęcia grupowe prowadzone przez „Karolinkę” (Mały Śląsk, Chór Harfa, for-
macje tańca nowoczesnego, balet, rytmika, gimnastyka artystyczna, pozytywka, zaję-
cia wokalne, zajęcia plastyczne) z przyczyn epidemiologicznych zostają odwołane do 
końca bieżącego sezonu artystycznego, czyli do końca czerwca br. 
Od czerwca br. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w zajęciach w sezonie artystycz-
nym 2020/2021. Kartę zapisu na zajęcia można pobrać z naszej strony www.karolinka.
art.pl lub w Centrum. Prosimy, aby wypełnione karty z wszelkimi informacjami i od-
ręcznymi podpisami składać osobiście w Centrum. Ilość miejsc na zajęcia jest ogra-
niczona. Zachęcamy do zapisów. Mamy nadzieję, że sytuacja, która panuje w kraju, 
unormuje się i będziemy mogli rozpocząć kolejny sezon artystyczny w terminie. 

Już 26 czerwca o godz. 16.00 dla młodych 
kinomaniaków wyświetlimy film „Bayala 
i ostatni smok”, zaś o godz. 18.30 gratka dla 
dorosłych: „Zawód: Kobieciarz”. Do zoba-
czenia!

Szykujemy też niespodziankę dla miesz-
kańców. W wakacje ruszy kino plenero-
we. O szczegółach będziemy informować 
na naszej stronie www.karolinka.art.pl oraz 
fanpage’u na Facebooku. 
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ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY 
W RADZIONKOWIE

Zobacz – przyroda w rozkwicie

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie to idealne 
miejsce na letnie spacery. A że nic nie zastąpi aktywno-
ści na świeżym powietrzu, więc korzystajmy z tej moż-
liwości, ile tylko się da i w ten sposób budujmy odpor-
ność przed jesiennymi zawirowaniami. Przypominamy, 
że wstęp do Ogrodu jest bezpłatny, a Ogród jest czynny 
codziennie od świtu do zmierzchu.

Na odwiedzających czekają kwitnące łąki, miły cień drzew, 
spotkania z ptakami oraz innymi mieszkańcami ogrodu, za-
pachy i interesujące kolekcje roślinne. Można spacerować, 
biegać, siedzieć, leżeć, tropić ciekawe gatunki, fotografować, 
malować, ćwiczyć – jednym zdaniem „dla każdego coś dobre-
go”. Można do ogrodu wejść z psem, ale czworonóg musi być 
na smyczy, zarówno ze względu na dobro roślin, jak i innych 
spacerowiczów.

W tym roku w sezonie wiosennym, z wiadomych względów, 
niestety nie odbyły się zaplanowane warsztaty edukacyjne dla 
szkół, przedszkoli oraz innych grup. Nie odbyły się także impre-
zy przyrodniczo-rodzinne z cyklu „Śląski Kalendarz Ekologicz-
ny”. Nie znaczy to, że w Ogrodzie nic się nie dzieje… Już samo 
bieżące utrzymanie terenu wymaga sporo pracy – pracownicy 
ogrodu sieją, sadzą, podlewają, plewią, przesadzają, układa-
ją, podcinają, naprawiają i wykonują całą masę dodatkowych 
prac. Bardzo ładnie prezentują się w tym sezonie warzywniki, 
przy których można z bliska zapoznać się z wieloma znanymi 
i mniej znanymi roślinami użytkowymi, powąchać różne zioła, 
a nawet skosztować niektórych owoców. Warto w tym miej-
scu zwrócić uwagę na grządkę prezentującą chronologię udo-
mowienia i wprowadzenia na ziemie polskie popularnych zbóż 
i warzyw. Coraz ciekawiej wygląda założona w ubiegłym roku 
kolekcja paproci – można tu obejrzeć czternaście różnych ga-
tunków, w tym wspaniałego długosza królewskiego.

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie bierze udział rów-
nież w zewnętrznych zadaniach, m.in. w projekcie Ojcowskie-
go Parku Narodowego pn. „Wykonanie projektu ogrodu i wy-
konanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Zadaniem 

radzionkowskiego Ogrodu jest zbiór nasion oraz wybranych 
okazów z naturalnych stanowisk i wyhodowanie z nich roślin, 
które następnie wrócą na Jurę do tworzonej tam właśnie ko-
lekcji edukacyjnej. Są wśród nich prawdziwe botaniczne ra-
rytasy, np.: brzoza ojcowska, macierzanka wczesna, ułudka 
leśna, ostnica piórkowata czy perłówka siedmiogrodzka. Po-
nadto nasz ogród uczestniczy w programie „Florintegral – 
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Obecnie 
trwa monitoring nasadzonych roślin, które w ubiegłym roku 
udało się wyhodować z zebranych wcześniej nasion. Wyniki 
przedstawiają się bardzo korzystnie – wszystkie gatunki przy-
jęły się, rozrastają się i nawet obficie zakwitły, zarówno na sie-
dliskach w Ojcowie i podlesickich skałach, do których powró-
ciły, jak i w Ogrodzie w Radzionkowie. Wiosną mogliśmy więc 
podziwiać kwitnące rzadkości, takie jak goździk siny, wilczo-
mlecz pstry (tylko 3-4 stanowiska naturalne w Polsce!), dzwo-
nek syberyjski, zawilec wielkokwiatowy oraz turzycę wczesną. 
Latem nie prezentują się już tak atrakcyjnie, ale to byliny, więc 
zostaną tutaj na stałe i zakwitną jeszcze nie raz.

O wszystkich bieżących sprawach, wydarzeniach i aktualno-
ściach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie moż-
na przeczytać na stronie Ogrodu: www.obradzionkow.robia.pl 
oraz na Facebooku. Ponadto na ogrodowej stronie w ciągle ak-
tualizowane zakładce „Kolekcje roślinne” można zapoznać się 
z poszczególnymi kolekcjami roślinnymi i opisami gatunków 
– zamieszczane tu zdjęcia i informacje przydadzą się w aktyw-
nym zwiedzaniu Ogrodu Botanicznego, a także w edukacji.

Na ogrodzeniu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionko-
wie zawisła nowa plenerowa wystawa fotografii – to fotogra-
fie róż. Na zdjęciach można zobaczyć 40 różnych odmiany tych 
wyjątkowych kwiatów spośród tysiąca, które rosną w Ogrodzie 
Botanicznym PAN w Powsinie w Narodowej Kolekcji Odmian 
Uprawnych Róż (to największa kolekcja róż w Polsce). Autorem 
zdjęć jest biolog Jan Marcinkiewicz, a zostały one wykonane 
techniką wykorzystywaną w badaniach tkankowych.
Wystawa będzie z nami całe lato. 

Julia Góra

Długosz królewski Dzwonek syberyjski Zawilec wielkokwiatowy
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Co powinniśmy wiedzieć o COVID-19
Jeden mały wirus zawładnął światem, wywołał pande-
mię, sparaliżował kraje, gospodarkę, zmienił i zdomino-
wał nasze życie.

COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. 
Powoduje bardzo dużą liczbę zakażeń. Upośledza funkcję ukła-
du odpornościowego. Kolce wirusa łączą się z komórkami go-
spodarza i szybko się namnażają. Od zakażenia do pojawienia 
się objawów może upłynąć od 2 do 14 dni, średnio ok. 5 dni. 
Na szczęście, pomimo dużej ilości zakażeń, ok. 80 procent po-
pulacji przechodzi zakażenie bezobjawowo i nie ma potrzeby 
ich leczenia. Przy czym osoby niewykazujące objawów przyczy-
niają się nieświadomie do jego rozprzestrzenienia.

Jeżeli doszło do zakażenia, to część osób przechodzi chorobę 
w sposób lekki, średnio ciężki lub ciężki. COVID-19 jest podobny 
do zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Rozprze-
strzenia się za pośrednictwem kropelek wody, podczas kichania 
lub kaszlu.

Najczęstsze objawy choroby to: gorączka, zmęczenie, dusz-
ność, suchy kaszel. Po 7-10 dniach rozwija się zapalenie płuc. Wi-
remia jest coraz mniejsza, ale dalej rozwija się proces zapalny, 
a ok. 15-20 dnia występuje ciężkie zapalenie płuc i zajęcie innych 
organów np. nerek. U osób z podwyższonej grupy ryzyka tzn. 
w podeszłym wieku, obarczonych innymi chorobami, głównie: 
astmą, cukrzycą, chorobami serca, przebieg infekcji wirusowej 
może być ciężki do zgonu włącznie.
Jednakże, poza ww. objawami choroba może mieć inny prze-
bieg i trzeba zwrócić uwagę też na inne pojawiające się objawy 
podobne np. do grypy: ból głowy, ból gardła, katar, biegunkę, 
zaburzenia zmysłu węchu, smaku, dreszcze. Mogą również wy-
stąpić zmiany skórne. Najczęściej opisywano wysypkę plamisto-
-grudkową na rumieniowym podłożu, pokrzywkę oraz wykwi-
ty pęcherzowe przypominające zmiany skórne ospy wietrznej. 
Wykwity najczęściej pojawiały się na tułowiu, po zakończeniu 
hospitalizacji. Co ciekawe, ich przebieg nie wykazywał korelacji 
z przebiegiem choroby układu oddechowego wywołanej przez 
wirus SARS-CoV-2.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że czas między wystą-
pieniem objawów a pełnym wyzdrowieniem wynosi ok. 20 dni. 
Jeżeli koronawirus zaatakuje płuca i przebieg infekcji był cięż-
szy, trzeba liczyć się z dłuższym okresem powrotu do zdrowia, 
nawet do kilku miesięcy.

Wskaźnik śmiertelności jest wciąż zmienny. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia na dzień 5 marca 2020 r. podaje, że wynosi on 
ok. 3-3,4 procenta.

Wraz ze wzrostem liczby nowych zakażeń na całym świecie 
rośnie liczba osób, które pokonały chorobę COVID-19. Powrót 
do zdrowia oznacza, że pacjent nie wykazuje już objawów 
i otrzymuje dwa kolejne negatywne wyniki testów, w odstępie 
co najmniej jednego dnia. Dopóki nie pojawi się szczepionka 
na COVID-19, wciąż najlepszym sposobem ochrony pozostaje 
dokładna higiena rąk, utrzymanie dystansu społecznego i dba-
łość o środki ochrony osobistej.

Jako lekarz-specjalista chorób oczu nie mogę pominąć kwestii 
objawów okulistycznych towarzyszących infekcji COVID-19. Ob-
jawy oczne, charakterystyczne dla zapalenia spojówek, wystę-
pują u ok. 1/3 pacjentów z COVID-19. W tym przekrwienie spojó-
wek, łzawienie i wydzielina z oka. Pacjenci z objawami ze strony 
oczu częściej mieli podwyższoną liczbę białych krwinek, neu-
trofilii, prokalcytoniny, dehydrogenazy mleczanowej (to są pa-
rametry z badania krwi), niż pacjenci bez objawów ocznych. 
Również u części osób z objawami ocznymi można stwierdzić 
obecność wirusa w próbkach pobranych z wydzieliny spojówek. 
A tym samym wydzielina ze spojówki może być źródłem zaka-
żenia. Transmisja wirusa jest większa u pacjentów, którzy mają 
przewlekłe schorzenia powierzchni oka, zespół suchego oka, 
uszkodzenia rogówek. Dlatego ważne jest nawilżanie i rege-
neracja powierzchni oka. Również problem noszenia soczewek 
kontaktowych w dobie COVID-19 jest szeroko komentowany.

Specjaliści sugerują, że podczas pandemii koronawirusa lepiej 
zaniechać noszenia soczewek kontaktowych i wrócić do no-
szenia okularów. Zakładanie soczewek kontaktowych wiąże się 
z koniecznością dotykania soczewek i twarzy rękami, a tym sa-
mym przy ich stosowaniu wykonujemy dużo czynności bezpo-
średnio przy śluzówce oka, co może wpłynąć na przeniesienie 
patogenów z rąk. Noszenie okularów pomaga utrzymać ręce 
z dala od twarzy i nie naraża pacjenta na bezpośrednie doty-
kanie oczu. Jednakże nie należy wpadać w panikę – nie każde 
podrażnienie oka, objawiające się jego zaczerwienieniem, ozna-
cza zakażenie koronawirusem. Niepokój powinien wzbudzić nie 
tyko sam stan zapalny spojówek, ale również inne wyżej opisa-
ne objawy COVID-19.

Dopóki trwa pandemia koronawirusa i utrzymujemy wysokie 
standardy higieniczne, zrezygnujmy z zakładania soczewek 
kontaktowych, nie dotykajmy twarzy i nie trzyjmy oczu.

Jako że, specjalizacja z okulistyki jest jedną z najbardziej nara-
żonych na ryzyko SARS-CoV-2, ze względu na specyfikę bliskiej 
pracy z pacjentem, wdrażamy środki ochrony. Właściwa opieka 
pomaga chronić nas, jak i pacjentów.

Życzę mieszkańcom Radzionkowa i czytelnikom Kuriera Ra-
dzionkowskiego dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normal-
nego życia bez wirusa. 

Dr n. med. Joanna Cichoń
Poradnia „MEDICI”
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Zbieramy pamiątki 
po kopalni
W przyszłym roku minie 150. rocznica powstania KWK 
„Radzionków”. W związku z tym, Urząd Miasta planu-
je wydać specjalną monografię poświęconą kopalni.
Jej autorem będzie Łukasz Stera. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy dysponują pa-
miątkami, zdjęciami kopalni, a także przedmiotami, które łączą 
się z historią zakładu, o udostępnienie ich autorowi publikacji. 
Mieszkańcy i wszystkie osoby, które chcą przekazać pamiąt-
kowe przedmioty proszone są o kontakt z kierownikiem Refe-
ratu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta 
Radzionków, Jarosławem Wrońskim, pod numerem telefonu: 
32 388 71 37 lub pisząc na adres: promocja@radzionków.pl

KWK „Radzionków” w historii naszego miasta odegrała ważną 
rolę, przyczyniając się do ukształtowania kultury górniczej i bę-
dąc miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Powstała w 1871 r. 
z inicjatywy Hugona I Henckel von Donnersmarck. W latach 
70. XX wieku, została połączona z Kopalnią „Bytom”, tworząc 
wspólnie KWK „Powstańców Śląskich”.
Wydobycie zakończono w 1995 roku. Władze zakładu przez 
wiele lat rozwijały infrastrukturę socjalną dla pracowników 
i mieszkańców naszego miasta. Aktywnie wspierały budowę 
między innymi Szkoły Podstawowej nr 4 w Rojcy, Szkoły Górni-
czej, Centrum Kultury „Karolinka” czy osiedli mieszkaniowych 
i domów wczasowych. 

Nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych
Burmistrz Miasta Radzionków – Gminny Komisarz Spisowy ogła-
sza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przepro-
wadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Ra-
dzionków w 2020 r. Kandydaci muszą spełnić kilka warunków: 
być pełnoletni, mieszkać na terenie miasta, legitymować się co 
najmniej średnim wykształceniem i posługiwać się językiem 
polskim w mowie i piśmie. Nie mogą być też skazani za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci przejdą szkolenie, zakończone egzaminem testo-
wym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie wa-
runkiem do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza te-
renowego. Jeśli wszyscy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, 
umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali naj-
lepszy wynik, a pozostali wpisani zostaną na listę rachmistrzów 
rezerwowych.
Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów można złożyć:

 » osobiście w UM Radzionków do 8 lipca 2020 r.,
 » pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) z do-

piskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowe-
go w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 
30 listopada 2020 r. 

Letnie treningi
na Księżej Górze
Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” wznowiło wspólne treningi 
na świeżym powietrzu. W okresie letnio-jesiennym na tere-
nie Radzionkowa prowadzone będą darmowe zajęcia w ra-
mach akcji Nordic Walking Plus – Polskiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking oraz czwarta już edycja Bier Kije i Ciś.

Zajęcia w ramach pierwszego programu będą odbywać się na 
terenie Ogrodu Botanicznego w każdy czwartek począwszy od 
25 czerwca o godz. 10.00 (zbiórka przy budynku ogrodu), zaś za-
jęcia w ramach Bier Kije i Ciś wystartują w miesiącach wakacyj-
nych, w każdy poniedziałek o godz. 19.00 i czwartek o godz. 19.30.
Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia biegowe dla najmłod-
szych oraz dorosłych, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem 
lub doskonalić umiejętności treningu biegowego. W każdą środę 
z pl. Letochów o godz. 18.00 rusza również szosowy amatorski 
peleton, do którego zapraszamy fanów dwóch kółek.
Informacje o zajęciach znajdują się na fanpage’u: www.facebo-
ok.com/cidrylotajom. 

Muzeum Chleba 
czeka na gości
Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie jest 
ponownie otwarte i czeka na odwiedzających.

Zachęcamy całe rodziny do odwiedzania tego ciekawego miejsca. 
Piotr Mankiewicz, założyciel Muzeum zachęca, aby do obiektów 
kultury przyprowadzać nie tylko dzieci, ale także rodziców oraz 
dziadków, bo przecież coś im się należy za trud naszego wycho-
wania.
Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku – wejścia o godz. 
11.00 i 13.00. W soboty Muzeum jest otwarte o 14.00, jeśli w poprze-
dzający piątek do godz. 16.00 osoby zainteresowane zwiedzaniem 
dokonają rezerwacji. Powyższe godziny otwarcia oraz promocyj-
na cena 19 zł/os. obowiązują do odwołania i są związane z obecną 
sytuacją epidemiczną, zachęcamy zatem do śledzenia strony mu-
zeum-chleba.pl, gdzie są one na bieżąco aktualizowane. Zachęca-
my również do kontaktu telefonicznego 32 387 17 60 lub mailowe-
go biuro@muzeum-chleba.pl
W trosce o bezpieczeństwo gości, zwiedzanie odbywa się grupach 
liczących max. 15 osób, co umożliwi zachowanie bezpiecznego 
odstępu. Bilety do nabycia przed zwiedzaniem w kasie Muzeum 
(możliwość płatności kartą). Do kasy podchodzimy pojedynczo. 
Na zwiedzanie oczekujemy na zewnątrz, w ogrodzie z wygodnym 
miejscem do siedzenia. W razie niepogody na zwiedzanie można 
zaczekać w Bacówce – dużej sali zapewniającej wymagany od-
stęp. Przy wejściach do kasy oraz Muzeum, na zwiedzających cze-
kają środki dezynfekujące oraz rękawiczki. Wszyscy pamiętajmy 
również o zasłanianiu ust i nosa. Dla zapominalskich – maseczki 
do nabycia w kasie w cenie 4 zł/szt. Wszystkie powierzchnie, z któ-
rymi zwiedzający mają styczność oraz sanitariaty są dezynfekowa-
ne przed każdym wejściem. 
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Głosami internautów, laureatką konkursu 
„Laurka – dla Papieża Polaka” została Maja 
Szczerbak – wychowanka Przedszkola nr 4, 
autorka wiersza pt. „Moje marzenie”.

Zwyciężczyni otrzymała Trofeum „małe piórko 
2020” (dla najlepszego małego poety w wieku 
przedszkolnym z Radzionkowa).
Jednak, aby docenić wszystkich małych artystów, 
ich „wiersze – laurki” zostaną zapisane w albu-
mie „Bajkowa Księga Pamiątkowa małych poetów 
z Radzionkowa”. Gratulujemy wszystkim przed-
szkolnym radzionkowskim poetom. Z „bajko-
wymi” pozdrowieniami – organizator konkursu 
„Laurka – dla Papieża Polaka”. 

Dla Papieża Polaka

Od marca zostały zawieszone zajęcia w szkole. Nauczyciele ra-
dzionkowskiego ogólniaka stanęli przed problemem – jak efek-
tywnie prowadzić zajęcia online, zwłaszcza z uczniami klas trze-
cich przygotowujących się do matury?

Chodziło przede wszystkim o bezpośredni kontakt z uczniami. Bardzo 
szybko nasze liceum zastosowało profesjonalne narzędzie do zdalnej 
nauki, czyli MS Team. Platforma ta umożliwiła prowadzenie lekcji z wy-
korzystaniem kamer internetowych i mikrofonów. W MS Team jest moż-
liwość udostępniania widoku pulpitu zarówno przez nauczyciela, jak 
i ucznia, można też korzystać z wirtualnej tablicy, czy z zaawansowa-
nych narzędzi do testów i zadań. Uczniowie posiadający słabszy sprzęt 
komputerowy mogli wypożyczyć ze szkoły laptopy spełniające wyma-
gania zdalnego nauczania. W ten sposób tegoroczni maturzyści do-
brnęli do końca roku szkolnego. Rozdanie świadectw odbyło się zgod-
nie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, tzn. każdy uczeń miał 
wyznaczoną godzinę na spotkanie z wychowawcą i dyrekcją oraz odbiór 
świadectwa ukończenia liceum. Od 1 czerwca chętni uczniowie spotyka-
ją się indywidualnie z nauczycielami na konsultacjach przedmiotowych. 
Matury odbyły się z uwzględnieniem wszelkich rygorów sanitarnych. 

Marek Minas

Zajęcia online i matura
w radzionkowskim ogólniaku

Egzamin naszych ósmoklasistów 
W Szkole Podstawowej nr 1 do egzaminu 
ósmoklasisty przystąpili uczniowie dwóch 
klas, czyli łącznie 54 osoby. 

Egzamin obejmował język polski, matematykę oraz 
język obcy nowożytny. Wyniki zostaną ogłoszone 
31 lipca. Będzie można także sprawdzić je online, 
przy użyciu strony internetowej Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej, odpowiedniej dla danego woje-
wództwa. Tego samego dnia uczniowie otrzymają 
zaświadczenia o wynikach egzaminu. 
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PISZĄ
DO KURIERAUCHWAŁY RADY MIASTA

Informuję, iż w dniu 30 kwietnia 2020 roku na XVII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XVII/171/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
2. Uchwałę Nr XVII/172/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu;
3. Uchwałę Nr XVII/173/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej miastu Radzionków oraz jego 

jednostkom organizacyjnym;
4. Uchwałę Nr XVII/174/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na 

celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce;
5. Uchwałę Nr XVII/175/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę nega-

tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
6. Uchwałę Nr XVII/176/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
7. Uchwałę Nr XVII/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
8. Uchwałę Nr XVII/178/2020w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
9. Uchwałę Nr XVII/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
10. Uchwałę Nr XVII/180/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na 

czas nieoznaczony;
11. Uchwałę Nr XVII/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
12. Uchwałę Nr XVII/182/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości;
13. Uchwałę Nr XVII/183/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019r., zmienionej 

uchwałą Rady Miasta Radzionków nr XIII/138/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności;

14. Uchwałę Nr XVII/184/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Radzionków w 2020 roku;

15. Uchwałę Nr XVII/185/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
16. Uchwałę Nr XVII/186/2020 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-

nych na lata 2020-2025;
17. Uchwałę Nr XVII/187/2020 w sprawie stwierdzenia utraty mocy Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 

2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz Uchwały Nr XXX/289/2013 Rady Miasta 
Radzionków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;

18. Uchwałę Nr XVII/188/2020 w sprawie ustanowienia Nagrody Rady Miasta Radzionków oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania;
19. Uchwałę Nr XVII/189/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Informuję, iż w dniu 28 maja 2020 roku na XVIII sesji Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XVIII/190/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
2. Uchwałę Nr XVIII/191/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/174/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020r. w 

sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce;

3. Uchwałę Nr XVIII/192/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/175/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020r. w 
sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji 
ekonimicznych z powodu COVID-19;

4. Uchwałę Nr XVIII/193/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
5. Uchwałę Nr XVIII/194/2020 w sprawie powierzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy 

i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom;
6. Uchwałę Nr XVIII/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
7. Uchwałę Nr XVIII/196/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości;
8. Uchwałę Nr XVIII/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 
9. Uchwałę Nr XVIII/198/2020 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławnika w kadencji 2020-2023;
10. Uchwałę Nr XVIII/199/2020 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków do wystąpienia do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławnika 2020-2023

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

INFORMACJA

Sekretarz Miasta Radzionków
mgr inż. Rudolf Sobczyk
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MIASTO LUDZI EKO

Upały – odczuwalne zwłaszcza w miastach, 
gdyż to w mieście tworzy się zjawisko zwa-
ne miejską wyspą ciepła. Temperatura 
na obszarze miejskim jest zdecydowanie 
wyższa niż na otaczających ją terenach nie-
zabudowanych. Przyczyną są zbyt duże po-
wierzchnie wszechobecnego betonu i zbyt 
mało zieleni, a w tym przede wszystkim 
drzew, które obniżają temperaturę.

Susze – to nie tylko wyschnięte trawniki, 
ale również braki w dostawie wody pitnej 
dla mieszkańców, brak zbiorów, a co za tym 
idzie wysokie ceny żywności.

Deszcze nawalne – zbyt mała powierzch-
nia biologicznie czynna nie jest w stanie 
w krótkim czasie przyjąć zbyt dużej ilości 
deszczu, a beton niestety nie daje szans 
na retencjonowanie wody. Deszcze na-
walne mogą prowadzić do kolejnych nie-
korzystnych zjawisk, jakim są powodzie. 
To tylko niektóre ze zjawisk obecnie nam 
towarzyszących.

A jakie działania możemy podjąć w naszym 
najbliższym otoczeniu w celu adaptacji 
do zmian klimatu?

Zatrzymaj deszczówkę
Najprostszą metodą zbierania wody desz-
czowej jest pobieranie jej z rynny. Desz-
czówkę można gromadzić w pojemnikach 
ustawionych bezpośrednio przy rynnie, 
w której zamontowana zostanie złączka 
(zbieracz) czy dodatkowe korytko, dzię-
ki któremu woda zostanie skierowana 
do zbiornika. Jednak żeby w wodzie nie 
zdążyły rozwinąć się glony zbiornik musi 
być zamykany i nieprzezroczysty (nie może 
przepuszczać światła). Deszczówka spraw-
dza się latem, gdy podlewamy w ogrodzie 
rabaty i trawniki, jak również rośliny do-
niczkowe, a nawet możemy ją wykorzystać 
do mycia samochodu. Wiąże się to z dużą 
oszczędnością wody pobieranej przez nas 
z sieci wodociągowej i z niższymi rachun-
kami. Deszczówka to woda miękka, lekko 
kwaśna i bogata w substancje odżywcze, 
pozbawiona chloru, co jest jej dużą zaletą 
i służy podlewanym roślinom.

Retencja wody
Mała retencja to prosty sposób na groma-
dzenie wody w najbliższym otoczeniu. Po-
zwala na zatrzymanie lub spowolnienie 
spływu wód. Do tego typu działań można 
zaliczyć budowę niewielkich zbiorników, 
oczek wodnych i stawów. Poprawiają one 
lokalny mikroklimat, schładzają otoczenie 
i stanowią miejsce rekreacji. Kolejnym spo-
sobem na zatrzymanie wody są kwietne 
łąki, które doskonale wiążą wilgoć w gle-

bie, filtrując wodę opadową. Nie wymagają 
zbyt częstego podlewania, ani też koszenia 
w przeciwieństwie do trawników.

Zielona infrastruktura
Zamiast bruku przy domu można dla czę-
ści terenu wybrać ażurową powierzchnię, 
która pozwoli na korzystniejsze odprowa-
dzanie wody opadowej do gruntu zamiast 
do kanalizacji, przez co odciążona zostanie 
oczyszczalnia ścieków, a zyska środowisko 
naturalne.

Ogrody deszczowe przypominają rabatę 
kwiatową. Oprócz funkcji ozdobnej, filtru-
ją wodę opadową i zwiększają przez to jej 
retencję. Taki ogród możemy stworzyć bez-
pośrednio w gruncie lub w pojemnikach. 
To zwykłe nasadzenia roślinne, jednak po-
rastające go rośliny nazywane są hydrofito-
wymi (paprocie, turzyce, lobelia, irysy). Ich 
system korzeniowy przechwytuje i zatrzy-
muje zanieczyszczenia zawarte w wodzie 
spływającej z utwardzonych nawierzchni.
Zielone dachy – to pokrycie dachowe, skła-
dające się z warstw umożliwiających upra-
wę na nim roślin. Jednak to już wiąże się 
z większymi kosztami. Zielone dachy wpi-
sują się w budownictwo odporne na zmiany 
klimatyczne. Funkcje, jakie pełnią to przede 
wszystkim gromadzenie wody deszczowej, 
oczyszczanie powietrza, obniżanie tempe-
ratury otoczenia, regulacja temperatury 
wewnątrz budynku i zmniejszenie pozio-
mu hałasu.

Sadzenie drzew
Drzewa mają ogromne znaczenie dla na-
szego zdrowia i jakości życia. Pełnią one 
wiele funkcji w przyrodzie, m.in. produku-
ją tlen, redukują hałas, osłabiają siły wia-
tru, jak również sprzyjają retencjonowa-
niu wody. Wody opadowe zatrzymywane 
są w koronach drzew. Część wody deszczo-
wej wyparowuje bezpośrednio do atmosfe-
ry, a część spływa na powierzchnię gruntu 
(ociekanie roślin). Gleba w sąsiedztwie za-
drzewień zawiera więcej materii organicz-
nej i ma lepszą pojemność wodną, posiada 
bardzo dobre właściwości sorpcyjne.

UWAGA!

Zapraszamy do przesłania zdjęć pochodzą-
cych z Państwa posesji w powyższym temacie 
na adres eko@radzionkow.pl. Najciekawsze 
rozwiązania umieścimy na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Radzionków w zakładce 
Ekologia oraz zaprosimy autorów po odbiór 
drobnych ekologicznych upominków. 

Ewa Łabno

Czym jest adaptacja
do zmian klimatu? cd.

Segregacja stała się już obligatoryjna, bowiem 
nowe przepisy nie przewidują możliwości za-
deklarowania na nieruchomości nieselektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych. 
Od 2021 r. za niedopełnienie obowiązku segre-
gacji odpadów będzie obowiązywać stawka 
podwyższona tzw. sankcyjna, która będzie wy-
nosić od dwu- do nawet czterokrotności przyję-
tej stawki podstawowej.
Kolejna zmiana dotyczyć będzie właścicieli do-
mów jednorodzinnych, którzy będą mogli li-
czyć na obniżenie opłat za odbiór odpadów, 
jeśli będą korzystać z przydomowych kompo-
stowników. Gmina określi wysokość takiego 
zwolnienia oraz ustanowi szczegółowe wy-
magania i zasady kompostowania w formie 
uchwały. 

Adam Piontek

Zmiany
w „śmieciach”

W dniach od 1 do 3 lipca br. na terenie miasta 
prowadzona będzie zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych oraz wielkogabarytowego zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Dokładne terminy zbiórek dla poszczególnych 
ulic określać będzie harmonogram odbioru od-
padów na II półrocze 2020 r., który w czerwcu 
zostanie dostarczony mieszkańcom. Potrzebę 
odbioru ww. odpadów należy zgłosić telefo-
nicznie (pod nr 32/388-71-62) w Wydziale Ekolo-
gii przy ul. Kużaja 17 (budynek PGK Sp. z o.o.) na 
przynajmniej 3 dni robocze od wyznaczonego 
terminu zbiórki. 

Zbiórka odpadów

Usuwanie drzew jest „od zawsze” tematem 
budzącym sporo kontrowersji. Powszechnie 
znane jest pozytywne oddziaływanie drzew 
na środowisko, w którym żyjemy – oprócz try-
wialnego stwierdzenia, że drzewa produkują 
tlen, do świadomości społecznej coraz bardziej 
docierają istotne korzyści płynące z występo-
wania drzew, które w swoim otoczeniu chociaż-
by zwiększają wilgotność powietrza i obniżają 
temperaturę powierzchni, a także stanowią sie-
dliska dla wielu gatunków zwierząt zagrożo-
nych wyginięciem. 

Jak legalnie 
wyciąć drzewo? To 
nie takie proste…
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MIASTO LUDZI EKO

Jak legalnie wyciąć drzewo? To nie takie proste…

Te walory mają istotne znaczenie na terenach 
zurbanizowanych, gdzie szczególnie odczu-
walne są skutki zmian klimatu i różnorodno-
ści biologicznej. Niestety, środowisko miejskie 
stwarza drzewom szereg trudności, które nie-
jednokrotnie funkcjonują w warunkach nie-
dostatku wody, substancji odżywczych, grun-
tu i przestrzeni do normalnego rozwoju oraz 
nadmiaru zanieczyszczeń, co prowadzi do osła-
bienia ich kondycji zdrowotnej i powodowania 
różnego rodzaju zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. Wszyscy cieszymy się pięknem 
zieleni, jednak są sytuacje, kiedy właściciel nie-
ruchomości postanawia usunąć drzewa. Nie 
wchodząc w kwestie zasadności takich działań, 
niniejszy artykuł zaprezentuje najważniejsze in-
formacje, jak dokonać wycinki, aby była zgodna 
z obowiązującym prawem.
Przepisy w zakresie usuwania zieleni znajdu-
ją się przede wszystkim w ustawie o ochro-
nie przyrody (art. 83-90). Nie wszystkie jed-
nak drzewa i krzewy objęte są obostrzeniami 
– przepisów ww. ustawy nie stosuje się m.in. 
do drzew, których obwód pnia mierzony na wy-
sokości 5 cm od gruntu nie przekracza 50 cm, 
a w przypadku kilku gatunków o szybkim przy-
roście 65 cm (np. robinii akacjowej i kaszta-
nowca zwyczajnego) czy 80 cm (np. topoli 
i wierzby); przepisów ustawy zupełnie nie sto-
suje się również dla drzew owocowych rosną-
cych poza terenami pełniącymi funkcje pu-
bliczne (czyli np. w ogrodzie przydomowym 
lub działkowym). W przypadku zamiaru usu-
nięcia krzewów z prywatnych ogrodów – czy 
to ozdobnych czy owocowych – również nie 
stosuje się przepisów ustawy o ochronie przy-
rody.

Jeżeli jednak planowana do usunięcia zieleń nie 
spełnia ww. kryteriów, trzeba w pewien sposób 
zawiadomić organ administracji publicznej 
– w przypadku naszej gminy Burmistrza Mia-
sta Radzionków. Podmiotem, który występuje 
do organu w sprawie wycinki drzew i krzewów 
jest zawsze posiadacz nieruchomości, na któ-
rej one rosną, czyli najczęściej jej właściciel, ale 
także użytkownik wieczysty, dzierżawca czy 
działkowiec. Innymi słowy nie da się wystą-
pić do burmistrza w sprawie drzew rosnących 
na nieruchomości sąsiada – prawo nie przewi-
duje takiej możliwości, żeby miejscowy urząd 
zezwolił czy wręcz nakazał sąsiadowi ściąć drze-
wa. Wszelkie sprawy uciążliwości czy zagroże-
nia ze strony zieleni znajdującej się na sąsied-
niej działce mają charakter cywilny, gdzie spory 
rozstrzyga sąd powszechny.

W większości przypadków sprawa wycin-
ki drzew dotyczy nieruchomości będących 
własnością osób fizycznych i procedura jest 
tu uproszczona. Zamiar usunięcia drzew rosną-
cych na działkach o pełnej i uregulowanej wła-
sności (lub współwłasności) osób fizycznych 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej podlega bowiem jedynie zgło-
szeniu. Innymi słowy, jeżeli mieszkaniec nasze-
go miasta chce usunąć przysłowiową „choinkę” 
ze swojego ogródka przy domu, bo już zbyt 
bardzo się rozrosła, to w urzędzie miasta skła-
da zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. W tym 
celu najlepiej posłużyć się formularzem dostęp-
nym na stronie internetowej miasta (do samo-
dzielnego wydruku) lub drukiem do zabrania 
z siedziby urzędu. W samym zgłoszeniu należy 
jedynie wskazać nieruchomość, na której ro-
śnie drzewo oraz załączyć uproszczony rysunek 
lub mapę określającą lokalizację planowanego 
do usunięcia drzewa na działce zgłaszającego. 
Taką dokumentację należy złożyć odpowied-
nio wcześniej, przed podjęciem prac wycinko-
wych, gdyż urząd ma 21 dni na przeprowadze-
nie obowiązkowych oględzin drzewa, których 
głównym celem jest weryfikacja obecności ga-
tunków chronionych roślin i zwierząt. Ze wzglę-
du na przepisy kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego i znaczną liczbę prowadzonych 
spraw, nie da się zrobić wizji „z dnia na dzień”. 
Ponadto, po przeprowadzonych oględzinach, 
organ administracji ma 14 dni na wyrażenie 
ewentualnego sprzeciwu co do zamiaru usu-
nięcia drzew (co w praktyce występuje niezwy-
kle rzadko) i dopiero po upływie tego terminu 
zgłaszający nabywa prawo do wycinki. Uwaga! 
Wprowadzone kilka lat temu przepisy zezwala-
jące na nieograniczoną wycinkę drzew na nie-
ruchomościach należących do osób fizycznych 
już nie obowiązują!

Inaczej wygląda procedura związana z plano-
wanym usunięciem drzew przez osoby fizycz-
ne, gdy nie są one właścicielami nieruchomości, 
na której ta zieleń występuje, bo przykładowo 
są posiadaczami działki o nieuregulowanym 
stanie prawnym, dzierżawią teren lub są dział-
kowcami w Rodzinnych Ogrodach Działko-
wych. Również wycinka drzew na cele związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez osoby fizyczne podlega dodatkowym 
obostrzeniom. W takich przypadkach składa 
się do urzędu miasta wniosek o wydanie ze-
zwolenia na usunięcie drzew. Tutaj również 
najlepiej posłużyć się stosownymi formularza-
mi, gdyż wniosek (w przeciwieństwie do zgło-
szenia) winien zawierać szereg informacji m.in. 

o nieruchomości (numer działki, dane wła-
snościowe), drzewach (gatunki i obwody pni 
mierzone na wysokości 130 cm) i przyczynach 
zamierzonej wycinki. Do wniosku należy dołą-
czyć mapę wskazującą na lokalizację każdego 
z drzew, w niektórych sytuacjach sporządzoną 
przez osobę posiadającą odpowiednie upraw-
nienia budowlane. Ponadto w przypadku dzier-
żawców i działkowców organ może zażądać 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
nieruchomości, np. umowę dzierżawy czy za-
świadczenie zarządu ROD. Po wszczęciu postę-
powania przeprowadzane są oględziny drzew, 
szczegółowo weryfikujące zakres planowa-
nej wycinki i jej przyczyny oraz sprawdzające 
obecność gatunków chronionych. Następnie 
organ wydaje decyzję zezwalającą na usunię-
cie drzew, w której może nakazać wykonanie 
tzw. rekompensaty przyrodniczej za usunięcie 
drzew w postaci nasadzeń zastępczych, okre-
ślając liczbę, gatunek i rozmiary drzewek do po-
sadzenia. W skrajnych przypadkach, w decy-
zji tej, nakładane są opłaty z tytułu usunięcia 
drzew jednak zazwyczaj wnioskodawca nie po-
nosi kosztów związanych z planowaną wycin-
ką. Oczywiście organ może również odmówić 
wydania zezwolenia na usunięcie drzew, szcze-
gólnie, wtedy gdy drzewa posiadają znaczną 
wartość przyrodniczą, a ich wycinka nie jest 
uzasadniona racjonalnymi przesłankami. Ter-
min wydania decyzji na wniosek o zezwolenie 
na usunięcie drzew wynosi miesiąc w sprawie 
prostej i dwa miesiące w sprawie skompliko-
wanej, jednak przepisy dopuszczają też dłuższe 
terminy, a praktyka pokazuje, że wniosek o de-
cyzję warto złożyć odpowiednio wcześnie.

Na koniec jeszcze jedna kwestia, o którą często 
pytają nasi mieszkańcy – chodzi o tzw. tuje (czy-
li najczęściej żywotniki lub cyprysiki) i ich usu-
wanie. Otóż należy traktować je dokładnie tak 
samo jak inną zieleń – wiadomo, że nie są owo-
cowe, zatem należy sprawdzić, czy rosną w for-
mie drzewiastej (posiadając wyodrębniony je-
den lub kilka pni i koronę) czy krzewiastej (nie 
tworząc pnia i korony). Jeśli przyjmują formę 
drzew, należy zmierzyć ich pnie przy gruncie 
i sprawdzić, czy obwód przekracza 50 cm – jeże-
li tak, należy złożyć zgłoszenie zamiaru wycinki 
lub wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę, 
a jeżeli nie przekracza – można je usuwać bez 
żadnych pism do urzędu. Podobnie można ciąć, 
jeśli rosnące na podwórku czy ogródku działko-
wym „tuje” przyjmują formę krzewów. 

Michał Gwóźdź

str. 15
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Zawody wędkarskie

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta 
Radzionków, zorganizowane przez Polski Związek 
Wędkarski koło nr 47 w Radzionkowie, odbyły się 
13 czerwca br. na zbiorniku licencyjnym Galman po-
łożonym w parku Grota. 

W ten słoneczny, sobotni poranek na miejscu zawodów 
stawiło się 37 osób: członkowie Koła (głównie mieszkań-
cy Radzionkowa) oraz członkowie zaprzyjaźnionych kół. 
W tym trudnym, pandemicznym okresie, zawody zosta-
ły zorganizowane bez podziału na kategorie wiekowe, 
przy pełnym zastosowaniu się do panujących norm epi-
demicznych. Sędziowali: Mariusz Rolka – prezes Koła oraz 
Jan Anders – wiceprezes ds. sportu.
Serdecznie zapraszamy na następne zawody: Lato z węd-
ką (25 lipca) oraz Pożegnanie Lata z wędką (30 sierpnia). 

Były zawodnik, a w ostatnim czasie członek sztabu 
trenerskiego „Ruchu” Radzionków Piotr Rocki zmarł 
nagle 1 czerwca 2020 roku.

Kariera popularnego „Rockyego” była niezwykle boga-
ta. Zaczynał w Warszawie, w juniorskich zespołach Po-
loneza i Polonii. Tam też zadebiutował w drużynie se-
niorskiej, w polskiej ekstraklasie. Łącznie, Piotr Rocki, 
w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 291 spotkań, 
w których zdobył 44 bramki. Reprezentował m.in. „Gór-
nik” Zabrze, „Dyskobolię” Grodzisk Wielkopolski, „Odrę” 
Wodzisław Śląski czy „Legię” Warszawa.
W 2010 roku został zawodnikiem „Ruchu” Radzion-
ków, z którym był związany (z półtora sezonu przerwy), 
do końca swojej piłkarskiej kariery. W „Ruchu” stawiał 
również swoje pierwsze kroki trenerskie.
Piotr Rocki miał 46 lat. Urna z prochami piłkarza spoczę-
ła na cmentarzu św. Franciszka w Zabrzu.
Rodzinie piłkarza, jego przyjaciołom, a także wszystkim 
członkom i kibicom „Ruchu” Radzionków składamy naj-
szczersze wyrazy współczucia. 

Piotr Rocki nie żyje

Playarena Radzionków
Playarena to ogólnopolska liga 6-osobowej piłki nożnej, której 
początki sięgają 2007 roku, gdy kilku dobrych kolegów postano-
wiło stworzyć portal, który pomógłby ludziom w umawianiu się 
na mecze.

Z biegiem czasu serwis internetowy stał się jednak na tyle popularny, 
że projekt przekształcił się w największe w Polsce rozgrywki piłki nożnej 
6-osobowej, w ramach których drużyny z kilkudziesięciu polskich miast 
rywalizują co roku o mistrzostwo i Puchar Polski. Co więcej, Playarena 
to obecnie prężnie działająca Polska Federacja Piłki Nożnej 6-osobowej, 
która ma coraz bardziej znaczący głos w Europejskiej Federacji Minifut-
bolu. Reprezentacja Polski od 2013 roku regularnie uczestniczyła w Mi-
strzostwach Europy, od 2018 roku uczestniczy w Mistrzostwach Świata 
Federacji SOCCA, a po powstaniu rozgrywek EMF Champions League 
w 2016 roku, drużyny z naszego kraju walczą także o tytuł najlepszej klu-
bowej ekipy na Starym Kontynencie.

Jak działają rozgrywki ligowe Playarena?
Wszelkie wydarzenia piłkarskie w ramach lig Playarena odbywają się 
na małych boiskach typu orlik (Księża Góra, Rojca, Stroszek), hala lub 
tartan. Wyznaczeni kapitanowie, posiłkując się ligowym regulaminem, 
umawiają mecz według obowiązującego terminarza. Zarejestrowa-
ni wcześniej w portalu zawodnicy z dokładnie uzupełnionymi kartami 
tworzą skład drużyny. W spotkaniu ligowym bierze udział, mogąca się 
zmieniać w trakcie spotkania, piątka zawodników w polu oraz bramkarz. 
Zespoły walczą o punkty regularnie raz w tygodniu, najczęściej w nie-
dziele. Świetnie się bawiąc, walczą o mistrzostwo miasta, puchar mia-
sta, mistrzostwa niższych lig, awans do wyższej klasy rozgrywkowej. 
Atrakcyjne nagrody dla najlepszych drużyn oraz turnieje ogólnopolskie 
są zwieńczeniem niełatwego sezonu. Najlepsi zawodnicy mają szansę 
zaprezentowania swoich umiejętności na zgrupowaniu Reprezentacji 
Polski i otrzymania powołania na coroczne mistrzostwa świata w mini-
futbolu.

Playarena Radzionków
W Radzionkowie liga Playarena działa już od niemal trzech lat. Milowym 
krokiem w rozwoju rozgrywek okazał się poprzedni sezon 2018/2019, gdy 
wraz z pozyskaniem patronatu burmistrza Gabriela Tobora, chęć wzięcia 
udziału w zmaganiach ligowych wyraziło aż dwanaście drużyn. Obec-
nie, w trwającym do końca sierpnia sezonie 2019/2020 mamy trzy ligi, 
łącznie dziewiętnaście zespołów. Po spełnieniu warunków regulamino-
wych, wciąż jeszcze można dołączyć do skromnej trzeciej ligi, do czego 
zachęcamy nowe, poważnie myślące o systematycznym graniu w piłkę, 
ekipy. Zapraszamy wszystkie grupy znajomych, szczególnie z powiatu 
tarnogórskiego. Jak założyć drużynę i przystąpić do rozgrywek dowie-
cie się po wcześniejszej rejestracji na stronie www.playarena.pl. Odnaj-
dując w wyszukiwarce „Radzionków”, będziecie mogli skontaktować się 
z osobami zarządzającymi projektem, czyli Ambasadorami i wypytać ich 
o szczegóły.

Zachęcamy do zdrowego stylu życia, uzależniamy od piłki nożnej
Amatorska liga 6-osobowej piłki nożnej – Playarena, to również promo-
cja zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, próba wyciągnięcia z do-
mów ludzi młodych i starszych, tak, aby swój wolny od obowiązków czas 
mogli spędzić w sposób najlepszy z możliwych, czyli na świeżym powie-
trzu w atmosferze sportowej rywalizacji. Wyjdź z domu i zagraj z nami 
w piłkę. 

Playarena Radzionków
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KS „Ruch” Radzionków

Po zniesieniu części restrykcji, spowodo-
wanych pandemią koronawirusa, w świe-
cie sportu piłkarze „Ruchu” Radzionków 
wrócili po tygodniach indywidualnej pra-
cy do wspólnych treningów. Poprowadził 
je nowy trener Marcin Dziewulski, wcześniej 
przez wiele lat związany z klubem jako pił-
karz, a potem także członek sztabu szkole-
niowego. Zastąpił on Michał Majsnera.

Czwartoligowy sezon 2019/2020 został skrócony, 
a w chwili obecnej nie znana jest jeszcze formuła 
nowych rozgrywek, które powinny według planu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej ruszyć 25 lipca. Nie 
znana jest też kadra „Ruchu”, jaką trenerowi Dzie-
wulskiemu wraz zarządem klubu uda się zbudo-
wać, aczkolwiek kibice za dobry prognostyk mogli 
uznać wypływające z klubu informacje o nowych 
kontraktach czołowych piłkarzy drużyny.

Na rozstrzygnięcie czeka wciąż także kwestia władz 
klubu, które wybrać musi zgromadzeniem człon-
ków klubu. Na razie decyzją zarządu pełniącym 
obowiązki prezesa klubu jest pan Witold Wieczorek.

W ostatnich dniach społecznością nie tylko „Ru-
chu” Radzionków, ale niemal całego środowiska 
piłkarskiego w Polsce wstrząsnęła informacja 
o śmierci Piotra Rockiego. Więcej na str. 17. 

Przygotowania
do sezonu Wiadomość o zdalnym nauczaniu spadła na wszystkich 

niespodziewanie, zarówno na uczniów, jak i na nauczycie-
li. Każdy musiał przyzwyczaić się do „nowego typu naucza-
nia”, lekcji online i samotnych treningów w domu. Jednak, jak 
na sportowców przystało, nasza czarno-żółta społeczność 
poradziła sobie i z tym wyzwaniem znakomicie.

W trakcie dwóch ostatnich miesięcy bardzo dużo działo się w wirtual-
nym życiu szkoły. Oprócz lekcji on-line odbywały się konkursy, akcje 
i wydarzenia. Oczywiście nie zabrakło też inicjatyw z ruchem w roli 
głównej. Zarówno siatkarki, jak i piłkarze wykonywali zlecone przez 
trenerów plany treningowe. Ćwiczyli koordynację, wzmacniali mięśnie 
i przeprowadzali przeróżne, najdziwniejsze sportowe challenge, wymy-
ślane przez naszych trenerów!

***
Możemy też pochwalić się sukcesem na szczeblu powiatowym. 22 maja 
2020 r. odbył się I Powiatowy Konkurs Językowy „Mistrz języka polskie-
go 2020”, w którym uczeń klasy VIa radzionkowskiego SMS – Tomasz 
Zydek dostał się do ścisłego finału. 1 czerwca 2020 r. zwyciężył w walce 
o miano „Mistrza języka polskiego”. Gratulujemy! 

HS

Zdalnie w SMS Radzionków

W związku ze stopniowym „odmrażaniem sportu”, po dwumie-
sięcznych treningach w formie zdalnej, zawodnicy UKS „Ruch” Ra-
dzionków mogli powrócić na boisko przy ul. Knosały 113. 

Zajęcia dla młodych piłkarzy odbywają się oczywiście w wymaganym 
reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich procedur, za których 
przestrzeganie już teraz dziękujemy piłkarzom i ich rodzicom.
Jest nam bardzo miło, że treningi cieszą się tak dużym zainteresowa-
niem ze strony zawodników, gdyż listy chętnych na zajęcia zapełniają 
się w tempie ekspresowym, a radość związana z powrotem do gry rów-
na się radości z każdej strzelonej bramki! 

HS

UKS wraca do gry!

UKS „Ruch” Radzionków

Dwaj wyróżniający się juniorzy z roczników 2003 i 2004 UKS „Ruch” 
i zarazem uczniowie radzionkowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
– Damian Dudziński i Kacper Zalewski – którzy mięli już okazję zagrać 
w sparingach pierwszej drużyny, podpisali swoje pierwsze profesjonal-
ne kontrakty z „Ruchem” Radzionków. Obaj młodzi ofensywni zawod-
nicy znajdą się tym samym pod patronatem sztabu szkoleniowego ze-
społu seniorów. Gratulujemy! 

HS

Do młodzieży świat należy!

Trener Marcin Dziewulski (z lewej)  i Witold Wieczorek,
po. prezesa klubu


