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Tegoroczny program ferii zimowych obfitował w wiele ciekawych punktów. Niestety, z po-
wodu braku śniegu część atrakcji zaplanowanych w plenerze przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji nie doszła do skutku. Alternatywą dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych oka-

zała się hala sportowa, z której w czasie ferii korzystała spora grupa mieszkańców Radzionkowa 
i nie tylko, jak również grupy zorganizowane (półkolonie). Można było pograć w piłkę nożną, 
siatkówkę, koszykówkę oraz w badmintona, co stało się nową atrakcją radzionkowskiej hali.

Przyjęcie uchwały 
w  sprawie progra-
mu współpracy na 

rok 2011 miasta Radzion-
ków z  organizacjami po-
zarządowymi i  innymi 
podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku 
publicznego było jednym 
z  punktów sesji Rady 
Miasta, która odbyła się 
27  stycznia.
Zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publicz-
nego i o  wolontariacie, 
Rada Miasta Radzionków 
jest zobowiązana uchwa-
lić program współpracy 
z organizacjami trzeciego 
sektora. Opinie i  uwagi 
do programu organiza-
cje pozarządowe będą 
mogły składać w  trybie 
przewidzianym uchwa-
łą z  dnia 30 września 
2010  roku. Ponadto pro-
gram został przedstawio-
ny przedstawicielom or-
ganizacji pozarządowych 
na spotkaniu w  dniu 
17   stycznia br., o  czym 
piszemy w  bieżącym nu-
merze „Kuriera”. Głów-
nym celem programu jest 
kształtowanie aktywnych 
postaw inspirujących śro-
dowisko lokalne, poprzez 
budowanie partnerstwa 
pomiędzy administracją 
samorządową a  pod-
miotami programu oraz 
zapewnienie efektywne-
go wykonywania zadań 
publicznych miasta, wy-
nikających z  przepisów 
prawa.
Treść uchwały jest do-
stępna w Biuletynie Infor-
macji Publicznej: www.
bip.radzionkow.pl.

(ab)

Sprawna
współpraca

Dokończenie na str. 4

Trzynaście działek bu-
dowlanych o średniej 
powierzchni około 

700 m2 ma nowych nabyw-
ców. Teren należący do 
gminy, położony w rejonie 
ulicy Marii Dąbrowskiej 
przy tzw. „górce”, został na 
początku tego roku sprze-
dany w drodze przetargów 
ustnych nieograniczonych.
Działki mają charakter bu-
dowlany i przeznaczone są 
przede wszystkim pod bu-
downictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.

Dokończenie na str. 10

Ferie za nami

Działki jak 
świeże bułeczki
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Rozmowa z Gabrielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa

Zaufanie
zobowiązuje

— Jak się Pan czuje jako 
„stary – nowy” burmistrz 
po wyborach samorządo-
wych, w  których miesz-
kańcy obdarzyli Pana tak 
ogromnym zaufaniem?
— Cieszy mnie, że linia 
rozwoju, którą przyjęliśmy 
cztery lata temu, zosta-
ła zaakceptowana przez 
mieszkańców. Zdaję sobie 
jednocześnie sprawę, że tak 
ogromne zaufanie wybor-
ców jest dla mnie zobowią-
zaniem. Myślę, że poprzed-
nie cztery lata rozbudziły 
apetyt mieszkańców i  ich 
aspiracje, by Radzionków 
był nowoczesnym miastem. 
I  dobrze. O to między in-
nymi mi chodziło. Kolejne 
lata muszą być więc kon-
tynuacją wizji, która zakła-
da, że nasze miasto będzie 
coraz bardziej innowacyjne 
i przyjazne mieszkańcom.

— To jakie wyzwania sto-
ją przed Panem i miastem 
w ciągu najbliższych czte-
rech lat?
— Ta kadencja otwiera 
przed nami szereg, powie-
działbym, ponadprzecięt-
nych wyzwań. Problemem 
nie jest wybudowanie pla-
ców zabaw, czy boisk, po-
nieważ są to inwestycje, 
na które, jeśli dobrze się 
gospodarzy, można znaleźć 
środki z  gminy. Znacznie 
trudniejszym wyzwaniem 
są przedsięwzięcia wyma-
gające olbrzymich nakła-
dów, czego przykładem 

jest mieszkalnictwo. A  to 
nas właśnie czeka – bu-
dowa nowych mieszkań 
komunalnych i  socjalnych. 
W  tej kadencji chcemy też 
pełną parą ruszyć z projek-
tem budowy rynku. Jeśli nie 
uda się ruszyć z  budową, 
to chcemy chociaż przy-
gotować szczegółowy plan 
do realizacji. Przed nami 
też budowa stadionu. Nie 
zapominam i  o  spełnianiu  
oczekiwań mieszkańców. 
Wielu z  nich zgłosiło wła-
sne pomysły. Pojawiła się 
na przykład idea budowy 
nowego basenu. Najbliższe 
cztery lata będą również 
kontynuacją procesu po-
prawy wizerunku miasta. 
Realizacja tych wszystkich 
zadań nie będzie jednak ła-
twa, ponieważ ogólna sytu-
acja finansowa samorządów 
jest coraz gorsza. Dlatego 
wykonanie wszystkich pla-
nowanych zamierzeń wy-
magać będzie od nas nie-
standardowego podejścia 
i  szukania dodatkowych 
funduszy. 

— To znaczy?
— Mamy już pewne do-
świadczenia z  realizowa-
niem inwestycji w  ramach 
partnerstwa publiczno-pry-
watnego. W  tym kierunku 
pójdą więc prawdopodob-
nie nasze działania. Nie-
stety, zła sytuacja gospo-
darcza i  finansowa kraju 
odbija się na samorządach. 
Koszty ich funkcjonowania 
ciągle rosną, a  pieniędzy 
z  podatków dochodowych 
jest mniej niż zakładały 
prognozy. Patrząc nie tyl-
ko na Radzionków, ale na 
wszystkie gminy, można po-
wiedzieć, że sytuacja staje 
się coraz bardziej kryzyso-
wa. To odbić się może na 

zmniejszeniu zdolności in-
westycyjnych samorządów, 
co jednocześnie spowolni 
gospodarkę. Mam jednak 
nadzieję, że nie spełni się 
czarny scenariusz, progno-
zowany przez wielu anali-
tyków, że samorządy czeka 
siedem chudych lat.

— Oby się nie sprawdził... 
A wracając do Radzionko-
wa, to jakie w  tym roku 
inwestycje uznaje Pan za 
kluczowe do realizacji?
— Przede wszystkim konty-
nuowanie już rozpoczętych 
inwestycji. Chodzi między 
innymi o dokończenie prze-
budowy ulic Średniej i Jara-
cza, a także dalszą realizację 
inwestycji na tzw. Górce. 
W  tym roku miasto czeka-
ją też zmiany strukturalne 
i organizacyjne, które mam 
nadzieję, otworzą nowe 
możliwości dla gminy. Jedną 
z nich będzie zmiana formy 
prawnej funkcjonowania 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, co pozwoli zmienić 
zasady zarządzania gospo-
darką wodno – ściekową, 
drugą powołanie spółki 
miejskiej, która zajęłaby się 
budową nowych mieszkań. 
Czekają nas też zmiany or-
ganizacyjne w  oświacie. 
Trzeba usprawnić zarzą-
dzanie szkołami, tak aby na 
uczniów i ich rodziców cze-
kała innowacyjna i rozwojo-
wa oferta edukacyjna. 

— Na te działania potrzeb-
ne są pieniądze... Jak więc 
wygląda sytuacja finanso-
wa Radzionkowa na 2011 
rok?
— Mamy przede wszyst-
kim zrównoważony budżet. 
W tym roku i w 2012 spła-
camy obligacje zaciągnięte 
w  poprzedniej kadencji na 

kompleksową modernizację 
koszarowców. Na pewno 
jest to ciasny budżet, jeśli 
chodzi o  wydatki bieżące. 
Jednak we wszystkich sa-
morządach obserwuje się 
zaciskanie pasa, by utrzy-
mać poziom inwestycji. 
W  2011 roku na nowe in-
westycje przeznaczymy po-
nad 20% środków budże-
towych, co jest i  tak dużą 
kwotą. Oczywiście biorąc 
pod uwagę nasze aspiracje, 
chcielibyśmy, aby ta kwo-
ta była znacznie większa, 
ale sytuacja jest taka a  nie 
inna i  musimy się do niej 
dostosować.
 
— A porównując z budże-
tem z 2010 roku, to tego-
roczny jest mniejszy, czy 
większy?
— Kwotowo większy. Ale 
biorąc pod uwagę zobowią-
zania, chociażby obligacje 
z 2004 roku, do dyspozycji 
jest nieco mniej. W  ubie-
głym roku udało się pozy-
skać środki na budowę hali 
sportowej, ale fizycznie te 
środki są dopiero w  tym 
roku. Dodam, że w  tym 
roku również rozpoczniemy 
dwa duże projekty unijne. 
Jeden z  nich będzie do-
tyczył promocji turystyki 
w  Radzionkowie, a  drugi 
rzeki Szarlejki. Czekamy też 
na rozstrzygnięcie konkursu 
na projekt „Silesia – net”, 
który pozwoliłby między 
innymi na unowocześnie-
nie placówek oświatowych. 
Aktualnie nasz projekt jest 
na drugim miejscu. Złożyli-
śmy też wniosek na budo-
wę ogrodu botanicznego. 
Decyzję poznamy za parę 
miesięcy. 

— A  co z  zadłużeniem 
miasta? Jaka jest jego wy-
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sokość? I czy nadal miasto 
będzie zaciągać kredyty 
pod inwestycje?
— W tym roku nie planuje-
my już zaciągania żadnych 
kredytów, a  to dlatego, że 
jak już wspomniałem, spła-
camy obligacje z  poprzed-
niej kadencji. Nasza gmina 
nie jest zadłużona tak bar-
dzo, jak wiele innych samo-
rządów, które są już na kra-
wędzi. Wskaźnik zadłużenia 
Radzionkowa sięga ponad 
40%, a  dopuszczalne jest 
60% całorocznego budże-
tu gminy. Temat zadłużenia 
gmin skomplikował się moc-
no po nowym rozporzą-
dzeniu ze stycznia br. Dziś 
niejednoznacznie wiadomo 
co wlicza się w  zadłużenie 
gminy.

— Na zakończenie proszę 
powiedzieć, jak układa się 
Pana współpraca z  nową 
Radą Miasta?
Nigdy nie narzekałem na 
współpracę z Radą, oprócz 
tych chwil, kiedy opozycyj-
ni radni uprawiali politykę, 
a  nie konstruktywną dys-
kusję. Jeśli chodzi o  nowy 
skład, to nie ma co ukry-
wać, że mam zdecydowa-
ną większość jako organ 
wykonawczy. Taka sytuacja, 
wbrew pozorom, też jednak 
stwarza pewne nowe trud-
ności. Radni zostali wybrani 
jako reprezentanci konkret-
nych środowisk, które ocze-
kują od nich odpowiednich 
działań. Wierzę, że w  rad-
nych znajdę partnerów do 
merytorycznej dyskusji, by 
wspólnie działać na rzecz 
miasta. Najważniejsze, by 
mieszkańcy byli zadowoleni 
z naszych działań. 

Rozmawiał 
Łukasz Karkoszka

Trzynastoma głosami „za” i dwoma wstrzymującymi się 
radni, podczas III sesji Rady Miasta 30 grudnia, uchwalili 
budżet na 2011 rok. Planowane dochody miasta wynio-

są w tym roku 43.404.778,57 zł, wydatki zaś 41.385.369,61 zł. 
Nadwyżka budżetu planowana na kwotę 2.019.408,96  zł 
zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz 
wykup obligacji. Z kolei rozchody budżetu mają w tym roku 
wynieść 2.019.408,96 zł. Podczas sesji, radni przyjęli również 
Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Radzionków na lata 
2011 – 2026, która wcześniej uzyskała pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Pełna treść uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej www.bip.radzionkow.pl.

(ab)

Mamy nowy 
budżet

Przedstawiciele sie-
demnastu organizacji 
pozarządowych (tzw. 

trzeciego sektora), działają-
cych w  Radzionkowie spo-
tkali się 17 stycznia   z bur-
mistrzem miasta Gabrielem 
Toborem w  budynku Re-
mizy. Spotkanie było oka-
zją do podsumowania do-
tychczasowej współpracy 
finansowej i  pozafinanso-
wej miasta z  organizacja-
mi. Burmistrz przedstawił 
także priorytetowe obsza-
ry możliwej współpracy 

Rozmowy
o trzecim sektorze

w  2011 roku i  warunki, na 
których może ona zostać 
podjęta. W  trakcie spotka-
nia przedstawicielom trze-
ciego sektora rozdano także 
specjalne druki, na których 
mogli wpisywać propozycje 
zadań dotyczące przyszłej 
współpracy z  samorządem. 
Do 31 stycznia należało je 
złożyć w  Urzędzie Miasta. 
Odpowiedzi na wnioski 
złożone przez organizacje 
wpłyną do nich w lutym.

(ŁK)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych obecni na spotkaniu 
z burmistrzem miasta.

Zespół Szkół Podstawo-
wo – Gimnazjalnych 
w  Radzionkowie – 

Rojcy świętował w ubiegłym 
roku jubileusz 45-lecia swoje-
go istnienia. Obchody, które 
zorganizowano 14 grudnia, 
połączone były z  otrzyma-
niem nowego sztandaru, 
ufundowanego przez rodzi-
ców uczniów.
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św., podczas której 
poświęcono sztandar i  mo-
dlono się w intencji uczniów, 
ich rodziców, nauczycieli, dy-
rekcji, pracowników i  absol-
wentów szkoły. Dalsza część 
uroczystości przebiegała już 
na terenie szkoły. Wśród za-
proszonych tego dnia gości 
znaleźli się m.in. burmistrz 
miasta Gabriel Tobor, jego 
zastępca Krzysztof Kula, 
dyrektor Zakładu Placówek 
Oświatowych Piotr Tyczka, 
sekretarz miasta Rudolf Sob-
czyk, radni Rady Miasta, byli 
dyrektorzy szkoły i emeryto-
wani nauczyciele.
Na początku uroczystości 
rodzice wręczyli sztandar dy-
rektor ZSPG Halinie Hypki, 
która z  kolei przekazała go 
w  ręce uczniów. Następnie 
poczet sztandarowy i  prze-
wodniczący klas złożyli uro-
czyste ślubowanie. Później 
głos zabrała dyrektor szko-
ły oraz zaproszeni goście. 
W  swoich wypowiedziach 
docenili dorobek poprzed-
nich dyrektorów placówki 
i  nauczycieli. Odnieśli się 
również do obecnych cza-
sów i wyzwań, przed jakimi 
stoi współczesna edukacja.
Po ceremoniach związanych 
z wręczeniem sztandaru, roz-
poczęła się część artystycz-
na. Gościom przybliżono 
historię szkoły i  zaprezento-
wano specjalną prezentację 
multimedialną. Na zakończe-
nie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie.

Opr. (ab)

Jubileusz 
szkoły
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W naszym mieście ferie organizowało również Centrum Kul-
tury „Karolinka”. W  programie ośrodka największym zain-
teresowaniem cieszyły się pokazy filmowe, które obejrzało 
łącznie ponad 1000 widzów. W „Karolince” odbyły się rów-
nież zajęcia plastyczne – wykonywania biżuterii z filcowanej 
wełny oraz  zajęcia z papieroplastyki. Wzięło w nich udział 
łącznie ponad sto dzieci. Mniejszym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia karaoke oraz rozgrywki w zimowym turnieju 
UNI-HOKA.
Wiele atrakcji dla miłośników psów przygotowała natomiast 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie. Zorganizowa-
no tutaj cykl zajęć edukacyjno-literackich pt. „Cztery łapy”. 
W  ramach cyklu odbyło się m.in. spotkanie z hodowcami 
psów rasy Jack Russell Terrier, którzy opowiadali o różnorod-
ności ras psów, ich hodowli, rodowodzie oraz wizyta w lecz-
nicy weterynaryjnej w Radzionkowie.
Szczegółowe sprawozdanie z ferii przedstawia tabela poniżej.

(ab)

Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
W  związku z  powyższym apelujemy, aby skorzystać 

z  tej możliwości i wesprzeć działającą w  naszym mieście 
organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
W celu przekazania 1% należy na druku zeznania podat-
kowego w części H numer pozycji 124 wpisać nazwę orga-
nizacji pożytku publicznego, w pozycji 125 jej numer KRS, 
a w pozycji 126 wnioskowaną kwotę nieprzekraczającą 1% 
pozycji 120. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i  Młodzieży Niepełnosprawnej w  Radzionko-
wie, KRS: 0000169285.

Bezcenny 1%
Podziel się podatkiem

Od listopada ubiegłego roku na Księżej Górze „za-
mieszkała” nowa rodzina zajęcy – szaraków. Pięt-
naście zajęcy, pochodzących ze specjalnej hodowli 

na Słowacji przygotowującej te zwierzęta do życia na wol-
ności, wypuszczono na otwarte tereny wokół radzionkow-
skiego parku. Sprowadzenie zwierząt zorganizowała Gmina 
Radzionków we współpracy z  Kołem Łowieckim „Orzeł” 
z  Piekar Śląskich i  firmą „Art-Hubert” z  Leżajska. Przypo-
mnijmy, że jest to już druga akcja wzbogacania lokalnej przy-
rody. We wrześniu w Radzionkowie pojawiło się też stado 
50 bażantów. Mieszkańców zachęcamy do odwiedzania 
parku na Księżej Górze i wypatrywania nowych „nabytków” 
radzionkowskiej przyrody.

(ŁK)

Zające w parku

Ferie za nami

Wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektorowi SP ZOZ w Radzionkowie
Panu Zbigniewowi Głowickiemu

z powodu śmierci

Ojca

składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor

oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Wyrazy głębokiego współczucia

Komendantowi Straży Miejskiej
Panu Henrykowi Kwietniowi

z powodu śmieci

Matki

składają
Burmistrz Miasta Gabriel Tobor

oraz pracownicy Urzędu Miasta Radzionków

Dokończenie ze str. 1

Zajęcia Organizator Ilość dzieci

Filmy CK Karolinka 1021

Warsztaty plastyczne 
– biżuteria z filcowanej 
wełny

CK Karolinka 61

Warsztaty plastyczne – 
quilling (papieroplastyka) CK Karolinka 44

Konkurs piosenki dla 
dzieci CK Karolinka 3

Noworoczny Turniej 
Szachowy CK Karolinka 32

Zajęcia literackie „Psie 
żywoty”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie 44

Spotkanie z hodowcami 
psów

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie 45

Wizyta w lecznicy 
weterynaryjnej

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radzionkowie 11

Zajęcia sportowo – 
rekreacyjne ZSPG, SP1, SP2 202

1463
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Nowe warunki i  tryb przyznawania, wstrzymywania 
i pozbawiania oraz wysokość stypendiów za wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym zostały ustalone podczas 
styczniowej sesji Rady Miasta. W związku z wejściem w ży-
cie ustawy z  dnia 25 czerwca 2010 r. o  sporcie oraz utratą 
mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, pojawiła 
się konieczność dostosowania uchwał dotyczących przyzna-
wania stypendiów sportowych do obowiązujących przepisów. 
W nowej uchwale pojawiła się między innymi możliwość przy-
znawania stypendiów dla trenerów, obok dotychczas obowią-
zującej jedynie dla sportowców. Podstawę ustalenia wysokości 
stypendium stanowi, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, przeciętne wynagrodzenie obowiązu-
jące w dniu rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium.
Treść uchwały znajduje się na stronach internetowych Biulety-
nu Informacji Publicznej.

(ab)

Stypendia sportowe

Podczas styczniowej sesji RM radni przyjęli dwie uchwały 
na 2011 rok – w sprawie Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii i  Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Potrzeba podjęcia 
tych uchwał wynika z przepisów, które zobowiązują każdą gmi-
nę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych a  także przeciwdziałania 
narkomanii.
Jednym z głównych zadań tegorocznych programów jest zwięk-
szanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz udzielanie 
rodzinom, w których występują te problemy, pomocy psycho-
społecznej i prawnej. Prowadzona będzie również profilaktycz-
na działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakre-
sie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pro-
wadzone pozalekcyjne zajęcia sportowe, a  także działania na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych pro-
gramach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
W ramach programów wspomagana będzie również działalność 
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służąca rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych i  narkomanii. Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umożli-
wiał będzie gminie podejmowanie interwencji oraz występowa-
nie przed sądem jako oskarżyciel publiczny. W praktyce ozna-
cza to kierowanie sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem 
prokuratora – w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim i nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu pro-
mocji i reklamy napojów alkoholowych.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2011 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2011 jest Pełnomocnik 
Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii – pani Justyna Konik.
Pełna treść uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

(ab)

Ważne uchwały

Aż dwa koncerty jednego wieczoru i wszystkie bilety 
wyprzedane! Tak dużym zainteresowaniem miesz-
kańców Radzionkowa cieszył się tegoroczny Koncert 

Noworoczny, zatytułowany „W kręgu Straussa”. 8 stycznia 
w  Centrum Kultury „Karolinka” wystąpiła Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira 
Chrzanowskiego. 
Wieczór wypełniły najpiękniejsze walce, polki, marsze 
i uwertury operetkowe rodziny Straussów i innych wiedeń-
skich kompozytorów. Oczywiście nie mogło zabraknąć i naj-
bardziej rozpoznawalnego walca – „Nad pięknym modrym 
Dunajem”. W klimat wiedeńskich kompozycji wprowadzał 
mieszkańców Jacek Woleński. W  trakcie koncertu nowo-
roczne życzenia mieszkańcom Radzionkowa złożył również 
burmistrz miasta Gabriel Tobor. Był też i  toast za pomyśl-
ność w Nowym Roku, który publiczność wzniosła tradycyjną 
lampką szampana. 

(ŁK) 

Koncert
Noworoczny

Ukończyły się prace związane z awaryjną naprawą muru 
oporowego na ul. Orzechowskiej, w rejonie cmentarza 
parafialnego. W ramach naprawy została wzmocnio-

na konstrukcja drogi, wykonano bariery zabezpieczające, co 
zwiększyło komfort oraz bezpieczeństwo pieszych i  kierują-
cych pojazdami.
Umowa z wykonawcą została podpisana 5 października 2010 
roku. Od tego czasu to wykonawca zobowiązany został do po-
rozumiewania się z PKP (właścicielem tego terenu) w sprawie 
zabezpieczenia robót ze względu na stworzenie bezpiecznego 
ruchu kolejowego i drogowego. Mimo wcześniejszych zapew-
nień PKP o prędkim porozumieniu w tej sprawie, negocjacje 
przedłużyły się z 3 do 6 tygodni. Dopiero po tych uzgodnie-
niach możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych, które 
w  związku z  trudnymi warunkami atmosferycznymi zostały 
zawieszone i wznowione w momencie polepszenia się pogody. 
Koszt awaryjnej naprawy to 188.000,00 zł.

Mur oporowy naprawiony
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WYDAWNICTWO KA

Wychodząc na-
przeciw oczeki-
waniom miesz-

kańców, gmina Radzionków 
przeprowadza po raz ko-
lejny zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. Po-
niżej przedstawiamy har-
monogram ustawienia 
kontenerów:

10 marca,
15 września 2011 r.
ul. A. Krzywoń – skrzyżo-
wanie z ul. św. Wojciecha
ul. Orzechowska 20
ul. Krzywa – skrzyżowanie 
z ul. Czwartaków
ul. Kopernika 18
ul. Gwarków – skrzyżowa-
nie z ul. Kużaja
ul. Skotnicka – skrzyżowa-
nie z ul. Wopistów

14 kwietnia,
13 października 2011 r.
ul. Słowackiego 52
ul. Sobieskiego 2
ul. Szylera 1
ul. Gajdasa – łącznik za bo-
iskiem szkoły
ul. Miła – skrzyżowanie 
z ul.  Barbórki
ul. Lotników – skrzyżowanie 
z ul. Kadetów

12 maja,
9 listopada 2011 r.
ul. Orzechowska 104
ul. Grzybowa – skrzyżowa-

nie z ul. św. Wojciecha
ul. Męczenników Oświęci-
mia 43
ul. Lotników – skrzyżowanie 
z ul. Skotnicką
ul. Sikorskiego 100
ul. Artura 12

16 czerwca,
15 grudnia 2011 r.
ul. Pietrygów
ul. E. Plater 2
ul. Zejera 20
ul. Wandy 1
ul. Kużaja 68
ul. Adamieckiego – skrzyżo-
wanie z ul. M. Dąbrowskiej.

14 lipca 2011 r.
ul. św. Wojciecha 118 – 
dworzec PKP
ul. Norwida – skrzyżowanie 
z ul. Słowackiego
ul. Larysza – skrzyżowanie 
z ul. M. Dąbrowskiej
ul. Schwallenberga – parking
ul. Wopistów – skrzyżowa-
nie z ul. Kirasjerów
ul. Szczęśliwa 18

18 sierpnia 2011 r.
ul. Staszica
ul. Kowalska 6
ul. Zwycięstwa – skrzyżo-
wanie z ul. Cmentarną
ul. Skotnicka 30
ul. Średnia – łącznik 
z ul.  Sikorskiego
ul. Szczęśliwa – skrzyżowa-
nie z ul. Poprzeczną 

Kontenery zostaną usta-
wione w  godzinach ran-
nych, do godziny 11.00 
w  miejscu i  dniu wyzna-
czonym harmonogramem, 
a  zabrane w  dniu następ-
nym do godziny 14.00.

Pozbądź się
dużych odpadów

Całkiem legalnie...

Poradnia Wielospecjalistyczna MEDICI działa na terenie 
Radzionkowa od 1992 roku. Początkowo był to mały mo-
nospecjalistyczny gabinet okulistyczny. Z biegiem czasu 

poradnia rozszerzyła swoją działalność o kolejnych specjalistów. 
W  chwili obecnej przyjmuje 15 lekarzy specjalistów w 10 po-
radniach specjalistycznych. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt me-
dyczny i specjalistów z renomowanych ośrodków medycznych 
Śląska. Poza lekarzami pomaga pacjentom wykwalifikowana 
kadra psychologów i psychoterapeuta zajęciowy. Dotychczas 
poradnia była czynna od poniedziałku do piątku. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów od lutego br. uru-
chomiliśmy poradnie specjalistyczne również w sobotę. Myślę, 
że ten dzień spotka się z dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców. Nie mamy długich kolejek oczekujących. Staramy się 
przyjmować pacjentów na bieżąco. Oferujemy kompleksową 
poradę specjalistyczną z badaniami USG, EKG, UKG, okulistycz-
nej tomografii komputerowej, badaniami  RTG i laboratoryjnymi. 
Część świadczonych usług jest zakontraktowana z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. W myśl zasady – lepiej zapobiegać niż le-
czyć – serdecznie zapraszamy mieszkańców Radzionkowa i oko-
lic do skorzystania ze świadczeń medycznych  przygotowanych 
przez Poradnię MEDICI dla każdej grupy wiekowej.
W Radzionkowie poradnia mieści się przy ul. Sienkiewicza 43
tel./fax: 32 289 07 35; 609 318 801; 697 947 936; e-mail: biu-
ro@medici.com.pl www.medici.com.pl
Oferta wielospecjalistycznej poradni MEDICI:
Lekarze specjaliści: Okulista (dzieci i dorośli): bezdotykowy po-
miar ciśnienia wewnątrzgałkowego, komputerowe badania pola 
widzenia, komputerowe badania wzoru, soczewki kontaktowe; 
ginekolog (USG, cytologia); dermatolog (krioterapia); kardiolog 
(USG serca – UKG, EKG); urolog (USG); psychiatra; psycholog; 
laryngolog (krioterapia, aparaty słuchowe); neurolog, lekarz 
medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kierowców); or-
topeda, pielęgniarska opieka długoterminowa.
Poradnia stosuje najnowszą i najbezpieczniejszą metodę diagno-
styki oka z zastosowaniem optycznego tomografu koherentne-
go optovue ivue produkcji amerykańskiej. Oferowane badania 
(OCT): obrazowanie i analiza siatkówki, pomiar i analiza para-
metrów tarczy nerwu wzrokowego, wczesne wykrywanie zmian 
jaskrowych, obrazowanie rogówki i przedniego odcinka oka, au-
tomatyczny pomiar grubości rogówki, obrazowanie i pomiar kąta 
przesącza, badanie bez potrzeby rozszerzenia źrenicy.

W dzisiejszym numerze KR rozpoczynamy cykl publikacji, 
w których będziemy prezentowali oferty zlokalizowanych na 
terenie miasta zakładów opieki zdrowotnej. Cykl rozpoczy-
namy od prezentacji Poradni Wielospecjalistycznej MEDICI. 

Gdzie się leczyć

dr n. med. Joanna Cichoń
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Komunikacja z Górką – rozwiązujemy problem

Złożony w  połowie grudnia 
2010 r. w  Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Ślą-
skiego w  Katowicach wniosek 
o dofinansowanie na realizację 
IV edycji projektu pozytyw-
nie przeszedł ocenę formalną. 
Obecnie oczekuje na wery-
fikację merytoryczną. Po za-
twierdzeniu wniosku tut. OPS 
przystąpi do realizacji projektu. 
Celem głównym projektu jest 
zmniejszenie zagrożenia wy-
kluczeniem społecznym i  za-
wodowym klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Realizacja 

tego celu będzie możliwa dzię-
ki nabyciu, wzmocnieniu umie-
jętności wymaganych na rynku 
pracy wraz z  podniesieniem 
motywacji, samooceny, naby-
ciu lub podniesieniu kwalifika-
cji zawodowych, a także dzięki 
wzrostowi poczucia integracji 
społecznej. W  ramach projek-
tu przeprowadzone zostaną 
treningi kompetencji i umiejęt-
ności społecznych, konsultacje 
specjalistyczne z psychologiem 
i  doradcą zawodowym, szko-
lenia zawodowe. W  roku bie-
żącym wzorem roku ubiegłego 

będziemy realizować Program 
Aktywności Lokalnej, który ma 
służyć poprawie jakości życia 
i integracji społecznej osób nie-
pełnosprawnych. Podejmować 
będziemy działania o  charak-
terze środowiskowym, obej-
mujące imprezę Integracyjną 
dla wszystkich mieszkańców, 
spotkania z grupami docelowy-
mi, spotkania edukacyjne m.in. 
w zakresie profilaktyki zdrowia, 
poradnictwa w  zakresie praw 
i uprawnień, wycieczki integra-
cyjno-edukacyjne. Rekrutację 
do projektu tut. OPS planuje 

Rusza IV edycja projektu systemowego „Program Aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo
w gminie Radzionków 2011 rok”

Ciągle aktywni
przeprowadzić na przełomie 
luty/marzec. Osoby chętne do 
udziału w projekcie muszą ko-
rzystać ze świadczeń pomocy 
społecznej oraz być w  wieku 
aktywności zawodowej. Infor-
macje dotyczące projektu są 
do wglądu w  gablocie znajdu-
jącej się na parterze w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Radzionkowie, jak również 
można je uzyskać telefonicznie: 
32 286-65-44.

Koordynator projektu
mgr inż. Ewa Reimann

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII, Poddzialanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Problem złej komunikacji tzw. „Górki” z pozostałą częścią Radzionkowa jest znany większości mieszkańców miasta. Obecnie 
połączenie centrum miasta z Górką odbywa się drogą za Restauracją u Blachuta, ulicą Zejera, kładką pieszą na wysokości 
cmentarza oraz ulicą św. Wojciecha.

Od kilku lat władze Ra-
dzionkowa starają się 
rozwiązać ten pro-

blem kompleksowo i na różnych 
płaszczyznach.
Jeśli chodzi o  możliwość połą-
czenia Górki z  obwodnicą pie-
karską, to w pierwszej kolejności 
należało doprowadzić do zmiany 
Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego (MPZP). 
W  obowiązującym dotychczas 
dokumencie (2004-2010) propo-
nowano połączenie niemożliwe 
do wykonania z  technicznego 
punktu widzenia, z  powodu 
różnicy poziomów w  ukształto-
waniu terenu w  miejscu, gdzie 
wyznaczona została do budowy 
droga. Prace nad nowym planem 
doprowadziły do wypracowania 
nowych rozwiązań, które zostały 
ujęte w  Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego, 
obowiązującym od stycznia br. 
W dokumencie znalazło się połą-
czenie drogowe ul. M.  Dąbrow-
skiej z ul. Nieznanego Żołnierza 
oraz połączenie ul. M. Dąbrow-
skiej z  Piekarami Śląskimi (ob-

wodnicą piekarską). Ujęto rów-
nież połączenie M. Dąbrowskiej 
z ul. A. Krzywoń poprzez budo-
wę ul. Księżogórskiej.
Dodatkowo na zlecenie gminy 
opracowana została dokumenta-
cja projektowa budowy ul. Księ-
żogórskiej na odcinku pomiędzy 
ul. Zejera a ul. A. Krzywoń. Mia-
sto wystąpiło także z wnioskiem 
o dofinansowanie budowy tejże 
drogi ze środków unijnych. Na 
chwilę obecną wniosek został 
oceniony pozytywnie, jednak 
ze względu na niewystarczającą 
ilość pieniędzy został umieszczo-
ny na liście rezerwowej, na miej-
scu piątym.
W obowiązujący MPZP wpisano 
również przebudowę wiaduktów 
kolejowych za Restauracją u Bla-
chuta oraz w ulicy Zejera i prze-
jazdów kolejowych w  ul. Anieli 
Krzywoń i św. Wojciecha.
Aktualnie wykonywana jest także 
droga tymczasowa stanowiąca 
przedłużenie ul. M. Dąbrow-
skiej w  kierunku ul. Nieznane-
go Żołnierza. Przebiega ona po 
śladzie wskazanym w  Miejsco-

wym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. Droga ta wyko-
nywana jest z  płyt żelbetowych 
pochodzących z  rozbiórki ul. 
Adamieckiego, gdzie aktualnie 
trwają roboty związane z budo-
wą sieci wod – kan oraz drogi.
Kolejne działania, podejmowa-
ne przez nasze miasto dotyczą 
współpracy z  PKP, które w  ra-
mach przygotowań do Euro 
2012 modernizuje linie kole-
jowe. W  związku z  tym UM 
Radzionków wystąpił do PKP 
z  wnioskiem o  modernizację 
przejazdów kolejowych w ul.  A. 
Krzywoń i  św. Wojciecha. Ra-
dzionkowskie władze wniosły 
również o przebudowę ciągu ko-
munikacyjnego w ul. Anieli Krzy-
woń w  formie nadziemnej lub 
podziemnej oraz w ul. św. Woj-
ciecha jako skrzyżowanie dwu-
poziomowe oraz przebudowę 
wiaduktu pod torami kolejowymi 
w  ul. Zejera i  montaż ekranów 
dźwiękochłonnych w  ciągu linii 
kolejowej w sąsiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej.
Od 2007 roku władze miasta 

systematycznie nalegają też na 
PKP, by te zlikwidowały wiadukt 
za Restauracją u Blachuta. Mimo 
to PKP wciąż nie wydało decyzji 
o  rozbiórce. Dotychczas udało 
się doprowadzić do rozbiórki 
wiaduktu nad ul. św. Wojciecha 
po byłej wąskotorówce. 
W styczniu br. odbyło się spotka-
nie władz miasta z  przedstawi-
cielami PKP w sprawie likwidacji 
przejazdu w ciągu ul.  A.  Krzy-
woń, będącego własnością 
PKP, a  obecnie w  złym stanie 
technicznym. Wszystkie służ-
by wyraziły opinię o  likwidacji 
przejazdu poza burmistrzem Ra-
dzionkowa, który nalega na jego 
odremontowanie.
Można mieć nadzieję, że zabiegi 
podejmowane przez burmistrza 
dotyczące zarówno dostosowa-
nia dokumentów planistycznych 
do potrzeb mieszkańców oraz 
prace realizowane na bieżąco do-
prowadzą do poprawy komuni-
kacji w tej części naszego miasta.

(ab)
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Dzień Kobiet świętem jest i ba-
sta! Pod tym hasłem od wielu 
lat w  Centrum Kultury „Karo-
linka” przygotowywany jest 
prezent dla wszystkich pań, 
właśnie z  okazji Dnia Kobiet. 
Nie inaczej będzie w tym roku. 
Zapraszamy 8 marca (a  jakże-
by) o  godz. 18.00 na występ 
kabaretu „Moherowe Berety”, 
czyli od pań dla pań. 
Pomysł kabaretu zrodził się po 
jednym z  koncertów sylwe-
strowych w  Teatrze Rozrywki 
w  2005 roku. Beacie Chren 

LUDZIE BOGA – dramat pro-
dukcji francuskiej. Lata 90., 
w górach Maghrebu znajduje 
się klasztor cystersów. Ośmiu 
francuskich mnichów żyje po-
śród ludności muzułmańskiej. 
Gdy fundamentaliści islamscy 
mordują grupę zagranicznych 
pracowników, region ogarnia-
ją zamieszki i związany z nimi 
niepokój. Wojsko proponuje 
zakonnikom ochronę i opusz-
czenie miejsca zagrażającego 
ich życiu. Jednak mnisi bez 
względu na rosnące wokół 
nich niebezpieczeństwo, de-
cydują się zostać. Niedługo 
potem otrzymują od terrory-
stów ostrzeżenie... Film za-
inspirowany wydarzeniami, 
które miały miejsce w  Tibhi-
rine w  Algierii, między 1993 
a 1996 rokiem. 
reżyseria: Xavier Beauvois
scenariusz: Xavier Beauvois,
Etienne Comar
produkcja: Francja
gatunek: Dramat
czas trwania: 120 minut

Gitara
razy

cztery

Zespół powstał w 1993 r. w Wiedniu. Jego 
członkowie pochodzą z  czterech krajów: 
Austrii, Czech, Polski i  Szwajcarii. Każdy 
z  nich posiada własny obszar zaintereso-
wań muzycznych, co skutkuje powstaniem 
specyficznej fuzji stylów. Kwartet wykonu-
je muzykę hiszpańską, latynoamerykańską, 
jazzową, folkową oraz kompozycje napisane 
specjalnie dla tego zespołu. Guitar4Mation 
skupia wybitnych wirtuozów, co rzecz jasna 
w znakomity sposób przekłada się na jakość 
wykonania. Zespół bez najmniejszych pro-
blemów porusza się w stylistyce od renesan-
su i baroku po współczesność, a nawet nie 

waha się sięgnąć po kompozycje awangardo-
we. Guitar4Mation to jeden z nielicznych tej 
klasy zespołów w Europie i właściwie wszyst-
ko, co można by powiedzieć o jego grze, trą-
ci banałem. Mistrzostwo, wirtuozeria? Żadne 
z tych określeń nie oddaje w pełni wrażenia, 
jakie robi na słuchaczu gra kwartetu.
Kwartet gitarowy Guitar4Mation zagra 
w składzie: Michał Nagy, Peter Saidl, Mar-
tin Schwarz, Martin Wesely.
Koncert obędzie się dzięki współpracy z Au-
striackim Konsulatem Generalnym w Krako-
wie i Austriackim Forum Kultury.
Wstęp na koncert jest wolny. 

Zespół Guitar4Mation to popis wirtuozerii na najwyższym światowym poziomie.
W Centrum Kultury „Karolinka” grupa pojawi się 3 kwietnia 2011, w niedzielę, o godz. 17.00. 

zaproponowano zaśpiewanie 
piosenki „Ballada jarzynowa” 
J. Przybory i  J. Wasowskiego. 
Piosenka była długa, choć mia-
ła piękną i  dramatyczną zara-
zem opowieść. Beata bała się, 
że zanudzi widza. Poprosiła 
więc swoje utalentowane kole-
żanki o  pomoc. I  tak oto wy-
stąpiły we czwórkę jako koło 
gospodyń z  dyrygentem do 
złudzenia przypominającym 
Piotra Rubika… Pomysł okazał 
się strzałem w  dziesiątkę. Na 
każdym (Sylwester na bis) kon-

cercie bisowały, publiczność je 
pokochała. Koledzy zazdrościli 
(troszeczkę) sukcesu. Już wtedy 
narodził się pomysł, żeby zało-
żyć kabaret, ale że wszystkie 
są z  natury trochę leniwe, to 
pomysł długo dojrzewał. Aż tu 
nagle pojawił się impuls… Na 
jednym z  koncertów widziała 
je Katarzyna Tylmanowska, 
zaproponowała, żeby przygo-
towały program na Dzień Ko-
biet, a ona się zajmie sprzeda-
żą. Cóż było robić, trzeba było 
się wziąć do roboty i to ostro… 

Od pań dla pań

17 marca o godz. 19.30

Bilety na wszystkie 

seanse kinowe kosztują 

10 zł (każdy) do nabycia 

w kasie lub na godzinę 

przed seansem

w kasie kina. 
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Centrum Kultury „Ka-
rolinka” zaprasza na 
kabaret. Tym razem 

12 marca, w  sobotę o  go-
dzinie 17.00 rozpoczną wy-
stęp „Paranienormalni”. 
„Szybcy i  śmieszni” – naj-
nowsza sceniczna super-
produkcja kabaretu Para-
nienormalni jest już grana! 
W  najnowszym programie 
zobaczyć można zupełnie 
nowe postacie: boksera 
z  zanikami pamięci, kultu-
ralnego rabusia, psychologa 

WEEKEND to debiut reżyserski 
Cezarego Pazury. Film podstał 
na podstawie scenariusza Le-
sława Kaźmierczaka. Opo-
wiada o  przygodach dwójki 
młodych przestępców – Mak-
sa i Gula, które rozgrywają się 
w  trakcie trzech dni weeken-
du. W „Weekendzie” występu-
ją m.in.: Paweł Małaszyński, 
Małgorzata Socha, Michał 
Lewandowski, Anna Kaczmar-
czyk, Andrzej Andrzejewski 
i Jan Frycz. W filmie „występu-
je” również Łódź. Na ekranie 
będzie można zobaczyć m.in. 
kompleks fabryczno-mieszkal-
ny z XIX wieku – Księży Młyn, 
Filharmonię Łódzką, okolice 
Manufaktury czy Teatr Po-
wszechny. W  „Weekendzie” 
nie obyło się bez pościgu sa-
mochodowego głównymi uli-
cami miasta. 
reżyser: Cezary Pazura
scenarzysta: Lesław 
Kaźmierczak
producent: Cezary Pazura  
produkcja: Polska
czas trwania: 105 minut

ŻÓŁWIK SAMMY: W 50 LAT 
DOOKOŁA ŚWIATA
Czyż nie byłoby cudowne po-
dróżować po całym świecie? 
Sammy jest uroczym, małym 
żółwiem morskim. Nie jest 
superbohaterem, lecz zwy-
czajnym żółwiem, który prze-
żywa niesamowite przygody. 
Urodzony w 1959 roku na ka-
lifornijskiej plaży, przez 50  lat 
podróżuje po oceanach. Pod-
czas swojej długiej wędrów-
ki odkrywa świat i  naraża się 
na wiele niebezpieczeństw. 
Zostaje maskotką społeczno-
ści hippisowskiej, mierzy się 
z plamą ropy i  jest świadkiem 
wodowania statku kosmicz-
nego Apollo II na Oceanie 
Spokojnym.
reżyseria: Ben Stassen
scenariusz: Domonic Paris
produkcja: Belgia
gatunek: Animacja,
Przygodowy
czas trwania: 88 minut

Teksty napisały same, są to 
najczęściej przygody z ich wła-
snego życia. Przecież nikt nie 
ma takich przygód jak Marcia 
z  sąsiadami w Chyżem… albo 
Gosieńka nasza blondynka 
naturalna. Beacia co to ciągle 
popada w tarapaty z facetami, 
Elbienia co przygodami ze swe-
go życia mogłaby obdarować 
niejedną ubogą duszyczkę. 
Tak powstały nowe piosenki, 
nowe skecze. W dziewczynach 
zakochał się Igor Sebo, Sło-
wak z  Pragi. Napisał im skecz  

„Czeski film – nikt nic nie wie” 
Gosia do dzisiaj po tym skeczu 
jest mokra z nerwów… i chyba 
ciągle go do końca nie umie… 
Ale to trzeba zobaczyć, żeby 
zrozumieć!
Jeszcze jedna ważna rzecz, na 
koniec… one nie politykują, to 
są Mohery z  Podlasia czasami 
zakochane, zawsze wesołe. 
Hodują kury nioski, krowy ho-
lenderki, indory i  angory (na 
berety). A  na co dzień w  Te-
atrze pracują…

Kabaret tworzą:
Małgorzata Gadecka
Izabela Malik
Beata Chren 
Marta Tadla

BILETY: 20 ZŁ 
UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA 
GODZINY. WYSTĘP KABA-
RETU MOHEROWE BERETY  
ROZPOCZNIE SIĘ O  GODZI-
NIE 18:00, A  NIE JAK WCZE-
ŚNIEJ PLANOWANO O 18.30. 

Szybcy i śmieszni w Karolince
sportowego, ale i znaną już 
doskonale Mariolkę w  nie-
typowym dla niej anturażu. 
Mordercze treningi w  Gó-
rach Skalistych i  na pusty-
ni Gobi przynoszą efekty 
w  postaci jeszcze większej 
porcji energii i  wigoru, ja-
kimi tryskają wszyscy trzej 
Paranienormalni. „Samo-
bójca”, „Koń”, „Mariolka” 
cz. 5 i  inne skecze – nów-
ki funkiel nie śmigane już 
niedługo będzie można 
zobaczyć w  Bydgoszczy, 

Kielcach, Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, Strachowicach, 
Nowogardzie i... wszędzie 
tam gdzie moc humoru 
Paranienormalnych będzie 
potrzebna i  zawezwana na 
pomoc w  walce ze skwa-
szonymi minami.
Kabaret tworzą:
Igor Kwiatkowski
Robert Motyka
Michał Paszczyk 

Bilety 45 zł parter, 40 zł 
balkon 

5 marca godz. 18.00

5 marca godz. 16.00
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SKRZYDLACI OPIEKUNOWIE
„Angele Dei, qui custos es mei. Aniele Boży Stróżu mój, Ty za-
wsze przy mnie stój”. Te słowa modlitwy zaczynały i kończyły 
dzień niemal każdego dziecka. Wizerunek anioła w wyobraź-
ni dziecka jawił się jako piękna, delikatna, otoczona jasnością 
postać ludzka ze skrzydłami. Te cudowne niebiańskie istoty 
ukochała również uczennica Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka – Marta Jasiok. Już w wieku 6 lat zaczęła ko-
lekcjonować anioły: rzeźbione, malowane, gipsowe, pogodne 
i demoniczne. Zgromadziła ponad 100 sztuk. Wszystkie zle-
ciały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie na 
wernisaż wystawy Marty i  stworzyły niepowtarzalną krainę 
Bożych Wysłańców. Wystawę można było oglądać do połowy 
stycznia.

Iwona Mliczek

HISTORIA W CZAPCE UKRYTA
Na początku grudnia uczniowie klasy 2e Gimnazjum im. Ojca 
Ludwika Wrodarczyka po raz kolejny zawitali w progi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Radzionkowie. Tym razem przybyli 
tam na spotkanie z  radzionkowskim kolekcjonerem, wielkim 
miłośnikiem i znawcą historii, Jarosławem Wrońskim. Jest on 
posiadaczem unikatowej kolekcji czapek służb mundurowych 
oraz odzieży i akcesoriów militarnych. Gość okrasił pokaz nie-
zwykle interesującym wykładem o kolekcji i  zawiłych losach 
Górnoślązaków na ich ojczystej śląskiej ziemi. Ukoronowaniem 
spotkania była wielka uczniowska defilada mundurowych.

Iwona Mliczek

GRANT W KONKURSIE „AKTYWNA BIBLIOTEKA”
Miło nam donieść, iż w grudniu Biblioteka znalazła się w gro-
nie 78 finalistów konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” 
i otrzymaliśmy fundusze na realizację projektu „U nas cieka-
wiej, czyli odkrywamy tajemnice miasta”. Jesteśmy także fi-
nalistami projektu „Organizacje Pozarządowe Bibliotekom” 
– w ścisłej współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA realizować 
będziemy przedsięwzięcie pod nazwą „Cyfrowe Archiwa Tra-
dycji Lokalnych”.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Miejska Biblioteka Publiczna w  Radzionkowie zaprasza do 
udziału w konkursie „U nas ciekawiej, czyli odkrywamy tajem-
nice miasta”, organizowanego w  ramach projektu „Aktywna 
Biblioteka” i  dofinansowywanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce.
Konkurs trwać będzie do połowy kwietnia 2011 r. Adresowany 
jest do uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych oraz do osób 
dorosłych. Jego tematyka dotyczy szeroko pojętego pejzażu 
naszego grodu: architektury, zakątków przyrody, wydarzeń 
z przeszłości związanych z naszą historią rozbudowaną o ele-
menty wyobraźni i fantastyki, z dopuszczalną dozą grozy.
Prace konkursowe należy złożyć do 15 kwietnia 2011 r. w MBP 
przy ul. Knosały 61 a, w godzinach otwarcia Biblioteki. Więcej 
informacji na www.biblioteka.radzionkow.pl.
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody i dyplo-
my; nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książki.

Co słychać w Bibliotece
— Średnia powierzchnia działek to około 700 m² (najmniejsze 
miały około 660 m², a największe ponad 800 m²). Przetargi od-
bywały się w dniach 7, 12 i 14 stycznia, a łączny koszt sprzedaży 
działek wyniósł ponad 1 mln 200 tys. zł netto. Osiem działek 
zakupiła firma deweloperska z Zabrza, 2 działki firma z Chorzo-
wa a pozostałe 3 – osoby związane z naszym miastem. Należy 
podkreślić, że są to działki sprzedane na własność, a nie w formie 
użytkowania wieczystego czy dzierżawy — mówi Dariusz Szopa, 
kierownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.
Działki znajdują się w jednej z najbardziej malowniczej części 
Radzionkowa, w bliskim sąsiedztwie parku Księża Góra, ogrodu 
botanicznego i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Część działek jest skomunikowana poprzez drogi wydzielone 
wewnętrzne, natomiast sam teren nie jest obecnie uzbrojony. 
Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem koncepcji budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla tego obszaru.
Wszystkie działki cieszyły się dużym zainteresowaniem i w dro-
dze licytacji uzyskały atrakcyjne ceny. Cena wyjściowa dla każ-
dej działki wyniosła około 90 zł/m² netto. Maksymalna cena, 
którą udało się osiągnąć w trakcie licytacji to, 196 zł/m².
— Już klika lat temu rozpoczęliśmy analizę zasobów gruntowych 
gminy, mając na uwadze popyt i  podaż rynku nieruchomości. 
Docierały do nas również sygnały o tym, że coraz więcej osób, 
nie tylko z Radzionkowa, chce u nas mieszkać i budować domy. 
Przypomnę, że w 2007 roku udało się sprzedać tereny pod bu-
downictwo jednorodzinne przy ulicy Reymonta, a w ubiegłym 
roku jeden z  trzech budynków koszarowych znalazł nowego 
właściciela. W tym roku będziemy przygotowywać kolejne prze-
targi sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne. Stan 
gruntowy zasobów gminy nie jest zbyt okazały w porównaniu 
z  innymi gminami, jednakże poprzez planowanie przestrzenne 
staramy się wygospodarować tereny inwestycyjne pod względem 
mieszkaniowym, jak i  przemysłowo-usługowym oraz proponu-
jemy rozwiązania komunikacyjne. Większość nowych terenów 
inwestycyjnych planowanych w przyszłości do zbycia nie posiada 
aktualnie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Dlatego tak 
istotny jest tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, by pozostałe działania infrastrukturalne podjąć do realizacji 
— dodaje kierownik.

(ab)

Dokończenie ze str. 1

Zostań przedsiębiorcą
„Własna firma – czy nadaję się na przedsiębiorcę?” to tytuł 
bezpłatnych warsztatów, które 11 lutego zorganizowało Gmin-
ne Centrum Informacji oraz Młodzieżowe Biuro Pracy.
Zakres tematyczny warsztatów obejmował m.in. bilans wła-
snych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych, analizę 
szans i  zagrożeń realizacji przedsięwzięcia oraz formalności, 
których należy dopełnić, aby zarejestrować firmę. Mówiono 
również o  źródłach finansowania działalności gospodarczej. 
Zainteresowanie słuchaczy po raz kolejny udowodniło po-
trzebę organizowania takich przedsięwzięć w naszym mieście. 
GCI planuje już kolejne szkolenia. W najbliższym czasie będą 
zorganizowane m.in. warsztaty skierowane do pracodawców 
dotyczące zmian w kodeksie pracy.

(ab)

Działki jak świeże bułeczki
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II TURNIEJ KOSZYKÓWKI IN PLUS CUP19 marca
W ubiegłym roku w turnieju sponsorowanym przez Fir-mę IN-PLUS - Biuro Rachunkowe wzięło udział 8 drużyn. Zwyciężyła Machina Radzionków przed drużyną Przyja-ciele Szymona i Ekipą Wuja Zenona. Jakie rozstrzygnięcia będą tym razem?
Zgłoszenia pod nr. tel.32 793 70 86 w. 1, 883 344 876,biuro@mosirek.pl

III SZACHOWY TURNIEJ MIAST I GMIN26 marca
To już trzecia edycja Szachowego Turnieju Miast i Gmin, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizo-wanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ra-dzionkowie. Więcej informacji wkrótce na stronie inter-netowej MOSiR.

Co przed nami

Ten rodzaj sportu to doskonała rekreacja. W atrakcyj-
ny sposób można popracować nad swoją kondycją 
czy sylwetką. Przygotowaliśmy dla państwa 3 boiska, 

z których można korzystać w każdy piątek od godz. 18.00 
do 22.00. Koszt wynajęcia 1 boiska to jedynie 10 zł/h. Na 
miejscu można również wypożyczyć rakiety – 2 zł komplet. 
— Gra jest bardzo atrakcyjna bez względu na umiejętności 
zawodników. Warto dodać, że jesteśmy jedyną z nielicznych 
hal na Śląsku, która udostępnia boiska do gry rekreacyjnej — 
mówi Marian Prodlik, dyrektor MOSiR.

Zagraj
w badmintona

Ruszyła Amatorska Liga Piłki Siatkowej „CIDERPLAS” 
w Radzionkowie. W rozgrywkach bierze udział 9 ze-
społów, które będą rywalizowały ze sobą o  miano 

najlepszej drużyny ligi. Turniej finałowy rozegrany będzie 
20 marca w nowej hali sportowej.
Regulamin oraz harmonogram rozgrywek znajduje się na 
stronie: www.mosir.radzionkow.pl

Ciderplas 2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania 
Księżej Góry i korzystania z uroków nowo powstałych 
i  oświetlonych ścieżek, które świetnie sprawdzają się 

podczas zimowych spacerów w gronie rodziny i znajomych.

Zimowy spacer

Zima sprzyja miłośnikom narciarstwa biegowego. Sporo 
osób korzysta z naszej wypożyczalni nart na Księżej 
Górze, można również korzystać nieodpłatnie z  rad 

instruktora narciarstwa biegowego.
6 stycznia przy pięknej słonecznej pogodzie prawie 90 osób 
wypożyczyło sprzęt, a  sporo osób przyjechało z własnym. 
Trasy na Księżej Górze są trasami rekreacyjnymi, na któ-
rych można biegać krokiem łyżwowym. Krokiem klasycz-
nym można biegać na przyległych polach, gdzie ślady nie są 
zadeptywane. A osoby początkujące zapraszamy na teren 
samego kąpieliska, gdzie są przygotowane tory (pętla ok. 
300 m). Dzięki oświetlonym alejkom na Księżej Górze wiele 
osób korzysta z biegówek nawet w godzinach wieczornych.

Czas na biegówki

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
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INFORMACJA 
Informuję, iż w dniu 30 grudnia 2010 roku na III sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr III/20/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2010 r.;
2. Uchwałę Nr III/21/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011 – 2026;
3. Uchwałę Nr III/22/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków 

na rok 2011;
4. Uchwałę Nr III/23/2010 w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowy na samorządowy zakład budżetowy;
5. Uchwałę Nr III/24/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Radzionków;
6. Uchwałę Nr III/25/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2011 roku.

Informuję, iż w dniu 27 stycznia 2011 roku na IV sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr IV/26/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011;
2. Uchwałę Nr IV/27/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011;
3. Uchwałę Nr IV/28/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011–2026;
4. Uchwałę Nr IV/29/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
5. Uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2011 r.;
6. Uchwałę Nr IV/31/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków;
7. Uchwałę Nr IV/32/2011 w sprawie programu współpracy na rok 2011 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytki publicznego;
8. Uchwałę Nr IV/33/2011 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni. 

Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk 

Uchwała Nr LVII/478/2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2011

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. 
Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 
z 20.07.1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej 
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje

§ 1.
Uchwałą niniejszą:
1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2. Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3. Okresla się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. 

§ 2.
Wprowadza się na terenie Miasta Radzionków opłatę od posiadania psów.

§ 3.
Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł 00 gr od jednego psa.

§ 4
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu 

roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku podat-
kowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające po-
wstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5
1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radzionków lub w kasie Urzędu.
2. Pobór opłaty na terenie spółdzielni mieszkaniowych odbywa się w drodze inkasa przez administrację spółdzielni .

§ 6
Inkasenci zobowiązani są do poboru i przekazania pobranej opłaty na konto dochodów budżetu miasta Radzionków w terminie zgodnym z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ), przesyłając jednocześnie do Referatu Księgowości 
i Budżetu Miasta rozliczenie z pobranej opłaty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 7.
Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % pobranej kwoty.
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§ 8.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLVI/ 399 /2009 z dnia 26 listopada 2009 r. 

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2011 roku.

§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników 
Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie 
miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ), Rada Gminy 
może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Rada Gminy ustala stawkę opłaty od posiadania psów, z tym że opłata ta zgodnie z art. 19 pkt 1 lit f nie może przekroczyć 110,66 zł. rocznie od jednego psa.
Proponuje się w roku 2011 pozostawienie stawki opłaty za posiadanie psów na terenie miasta Radzionków na poziomie roku 2010, w kwocie 40 zł.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński

Uchwała Nr LVII/482/2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. 
Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 
z 20.07.1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej 
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje

§ 1.
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny:
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości/ podatku rolnego (INR-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
c) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
d) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane 

o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
e) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnie-

niach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
f) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek od nieruchomości – „In-

formacja o pozostałych nieruchomościach” (IPN) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
g) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/ podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek rolny – „Wykaz grun-

tów” (WG) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2
W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:
a) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
b) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1) stanowiący załącznik Nr 9 

do niniejszej uchwały.

§ 3
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XIX/139/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą  od  dnia 
1 stycznia  2011 roku.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników 
Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na  terenie 
miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Uzasadnienie
Zmiany w drukach informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny wprowadza się w związku z ustawową zmianą treści 
zwolnień zawartych w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 12 ustawy o podatku rolnym oraz w art. 7 ustawy o podatku leśnym. 

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński
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Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Pawła II była 
organizatorem wypo-

czynku zimowego na obo-
zie narciarskim. W tym roku 
wypoczynek odbywał się 
w Bukowinie Tatrzańskiej, to-
też uczniowie szkół radzion-
kowskich mieli możliwość 
poznania Podhala i  Spiszu. 
Głównym założeniem pro-
gramu był, jak co roku, ak-
tywny wypoczynek na łonie 
natury oraz doskonalenie 
umiejętności narciarskich 
i  snowboardowych. Dzięki 
dobremu położeniu naszego 
pensjonatu, mogliśmy ko-
rzystać z  nowego stoku na 
Wierchu Rusińskim. Również 
i w tym roku byli tacy, którzy 
pod czujnym okiem wycho-

Już po feriach
wawców dopiero zaczynali 
swoją „narciarską przygo-
dę”. Początki, jak to zwykle 
bywa, były trudne, ale po 
kilku próbach nowicjusze 
dołączyli do reszty. W  tym 
roku wśród kolonistów była 
spora grupa uczniów jeżdżą-
cych na snowbordzie. Ten 
sport z roku na rok zdobywa 
coraz więcej zwolenników. 
Dzięki lekcjom udzielanym 
przez Roberta Tobora, dzie-
ci chętnie podejmują próby 
jazdy na desce. W czasie zi-
mowiska organizowano też 
dyskoteki, ogniska i  wiele 
ciekawych gier i zabaw. Dużą 
atrakcją była możliwość wie-
czornego korzystania z  sau-
ny. Słowa podziękowania 
należą się opiekunom Mał-

gorzacie Wilczek, Bożenie 
Łukawskiej, Katarzynie Kła-
czek, Robertowi Toborowi, 
Markowi Wilczkowi, Ada-
mowi Szydło. To głównie ich 
zaangażowanie i  pomysło-
wość sprawiły, że z Bukowiny 
Tatrzańskiej wszyscy wrócili-

śmy wypoczęci i zadowoleni. 
Niektórzy uczestnicy zare-
zerwowali sobie miejsca na 
wyjazd w przyszłym roku.

Grzegorz Kłaczek
Dyrektor SP nr 2 
w Radzionkowie

Jeżeli jesteście rodzicami 
sześciolatka, to wyślijcie 
swoje dziecko do szkoły 

już teraz! Reforma systemu 
edukacji przewiduje, że 
w przyszłym roku szkolnym 
2012/2013 naukę w  pierw-
szych klasach szkół podsta-
wowych rozpoczną sześcio-
latki i  siedmiolatki. Będzie 
to więc rok, w  którym do 
klas pierwszych trafią dwa 
roczniki dzieci. Na każdym 
etapie edukacji, w  szkole 
podstawowej, gimnazjum, 
szkole ponadgimnazjalnej 
i w szkole wyższej, przyszło-
roczne sześcio- i  siedmio-
latki będą się więc uczyć 
w ogromnej masie uczniów 
i być może będzie to nauka 
na kilka zmian.

Szanowni Rodzice!

13 stycznia w  Szkole Podstawowej nr 1 gościliśmy 
babcie i dziadków, którzy przybyli podziwiać wy-
stępujące dla nich wnuki i wnuczki. W świątecz-

nej atmosferze przy rozmowach, kawie i ciastku miło spędzili 
czwartkowe, zimowe popołudnie. W programie imprezy zna-
lazły się jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod czuj-
nym okiem Iwony Łepkowskiej przez uczniów kl. IIIa i  Va 
oraz przedstawienie w gwarze śląskiej „Kopciuch” wykonane 
przez uczniów klasy VIa, a przygotowane przez Urszulę Ka-
łuską i Grażynę Ślosarczyk.
Obydwa występy zostały odebrane przez naszych gości bar-
dzo ciepło i  nagrodzone dużymi brawami. O  przepyszne, 
domowe ciasta, zadbali rodzice, a zgromadzona publiczność 
chętnie je kupowała, za co serdecznie dziękujemy. Zebrane 
pieniądze zostaną przekazane na cel charytatywny. Nad ca-
łością czuwała Joanna Leciej, która w naszej szkole jest opie-
kunem Szkolnego Koła Wolontariatu. Dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że impre-
za była udana i mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy 
mieli okazję gościć w naszej szkole tak wiele życzliwych nam 
osób.

Urszula Kałuska

W  tym roku po raz ostatni 
rodzice dzieci urodzonych 
w  2005  r., mają wybór 
i  mogą je już we wrześniu 
posłać do szkoły lub pocze-
kać aż skończą 7 lat i zrobić 
to w 2012 r.
Patrząc na to z perspektywy 
wieloletniego doświadcze-
nia w pracy w szkole, mogę 
rodzicom radzić tylko jed-
no: jeżeli nie chcecie, aby 
wasze dziecko przez całe 
swoje „szkolne” życie było 
skazane na dużą konkuren-
cję, to poślijcie je do szkoły 
już w tym roku.
Tym bardziej zachęcam ro-
dziców do takiego postępo-
wania, że w  szkołach pod-
stawowych w Radzionkowie 
najmłodsi uczniowie mają 
naprawdę dobre warunki do 
nauki, a szkoły przygotowa-
ły dla nich również kąciki do 
zabawy.

Piotr Tyczka
Dyrektor

Zakładu PLacówek
Oświatowych

w Radzionkowie

Dla babci i dziadka
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Na półmetku przygo-
towań do rundy wio-
sennej pierwszej ligi są 

piłkarze Ruchu Radzionków, 
prowadzeni przez nowego tre-
nera Artura Skowronka. To 
rodowity radzińczanin, wycho-
wanek Ruchu, dotychczasowy 
asystent trenera Rafała Góraka, 
który w  grudniu po czterech 
i pół roku pełnej sukcesów pra-
cy z zespołem zakończył swoją 
przygodę z  radzionkowskim 
klubem. 29 lat Skowronka, któ-
ry na razie ma zgodę od piłkar-
skiej centrali na prowadzenie 
Ruchu tylko do końca sezonu 
2010/2011, czyni go najmłod-
szym szkoleniowcem w klasach 
centralnych w Polsce. 

Nowy trener zapowiada konty-
nuację zapoczątkowanej przez 
poprzednika pracy. I  rzeczy-
wiście w  planie przygotowań 
i  w  systemie gry, jaki drużyna 
prezentuje w  sparingach, wi-
dać bardzo wiele podobieństw. 
Za piłkarzami już tygodniowy 
obóz przygotowawczy w Klucz-
borku i  pięć gier kontrolnych 
z rywalami z niższych klas roz-
grywkowych, z  których trzy 
zakończyły się zwycięstwami, 
a  dwie – porażkami. Zmiany 
kadrowe w  szóstej drużynie 
pierwszej ligi zaszły jednak nie 
tylko na stanowisku pierwszego 
trenera. Ruch do rundy rewan-
żowej przystąpi osłabiony bra-

kiem między innymi Seweryna 
Kiełpina – bramkarza wybra-
nego ostatnio przez czytelni-
ków Dziennika Zachodniego 
Najlepszym Piłkarzem Śląska 
w  2010 roku, kapitana Marci-
na Dziewulskiego czy najlep-
szego strzelca rundy jesiennej 
Marka Sukera. Lukę w bramce, 
powstałą także wobec kontuzji 
Jacka Jankowskiego, wypełnić 
mają młody Łukasz Skorupski 
i  doświadczony Marcin Su-
chański, po wielu latach wra-
cający do klubu, którego jest 
wychowankiem i  w  barwach 
którego debiutował w  Ekstra-
klasie. Blisko gry w  Ruchu są 
także ofensywni piłkarze: Mar-
cin Sobczak z Ruchu Chorzów 
i bracia bliźniacy Jakub i Michał 
Góreccy z  Dalinu Myślenice. 
Pierwszy mecz rundy rewan-
żowej 5  marca w Kluczborku, 
natomiast na własnym stadio-
nie drużynę zobaczymy po raz 
pierwszy 12  marca o godzinie 
14.00 przeciwko Gorzowskie-
mu Klubowi Piłkarskiemu.

Terminarz domowych meczów 
Ruchu w rundzie wiosennej se-
zonu 2010/2011:
Sobota 12 marca, godz. 14.00: 
Ruch - GKP Gorzów Wielkopolski
Sobota 2 kwietnia, godz. 16.00: 
Ruch – Górnik Polkowice
Sobota 16 kwietnia, godz. 
16.00: Ruch – Odra Wodzisław 
Śląski

Sobota 30 kwietnia, godz. 
17.00: Ruch – Łódzki Klub 
Sportowy
Środa 11 maja, godz. 17.00: 
Ruch – Flota Świnoujście
Sobota 21 maja, godz. 17.00: 
Ruch – Dolcan Ząbki
Sobota 28 maja, godz. 17.00: 
Ruch – Warta Poznań 
Sobota 11 czerwca, godz. 
17.00: Ruch – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała
 
Z  myślą o  kibicach mieszka-
jących daleko od stadionu 
w  Bytomiu-Stroszku, którzy 
mają z tego względu problemy 
z  dotarciem na mecze bądź 
narzekają na brak miejsc par-
kingowych w okolicy stadionu, 
klub podstawi specjalny dar-
mowy autobus, który na godzi-
nę przed rozpoczęciem meczu 
wyruszy z  przystanku począt-
kowego – Świerklaniec Szkoła. 
Poza nim autobus obsługiwać 
będzie przystanki Orzech 
Szkoła, Radzionków Dworzec 
PKP, Radzionków Knosały oraz 
Radzionków Rynek II, a dowio-
zą chętnych wprost pod bramę 
wejściową na stadion. Kwa-
drans po zakończeniu zawo-
dów ruszą zaś w drogę powrot-
ną, umożliwiając wysiadanie 
na przystankach Radzionków 
Rynek I, Radzionków Kościół, 
Radzionków Dworzec PKP, 
Orzech Szkoła i  Świerklaniec 
Szkoła.

W  związku z  rozpoczynają-
cym się okresem rozliczeń 
rocznych PIT i  towarzyszącą 
mu kampanią 1% podatku 
na rzecz Organizacji Pożyt-
ku Publicznego, chcielibyśmy 
zachęcić Państwa do przeka-
zywania 1% swojego podat-
ku na rzecz grup młodzie-
żowych Ruchu Radzionków 
za pośrednictwem Fundacji 
Andrzeja S. Piecucha „Po-
wiatowe Dzieci”. W tym celu 
w każdym zeznaniu w rubry-
ce: „Wniosek o  przekazanie 
1% podatku na rzecz Orga-
nizacji Pożytku Publicznego” 
należy wpisać numer KRS 
0000133718 i  kwotę 1% ob-
liczoną z  kwoty podatku na-
leżnego. Aby środki zostały 
przekazane w całości na rzecz 
konkretnego rocznika dziec-
ka trenującego w  Ruchu Ra-
dzionków, należy w „informa-
cjach uzupełniających w celu 
szczegółowym” wpisać na-
zwę Klubu Sportowego Ruch 
Radzionków oraz rocznika 
grupy młodzieżowej. Zwra-
camy się z prośbą o dokony-
wanie wpłat z  1% podatku 
i jednocześnie o promowanie 
akcji wśród znajomych i rodzi-
ny, przybliżając im możliwość 
przekazania 1% podatku na 
rzecz grup młodzieżowych 
Ruchu Radzionków.

Sport

Przygotowania do rundy wiosennej

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajdu-
je się  widoczna na fotografii wieżyczka zdobiąca 
jeden z budynków?
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: ku-
rier@radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby cze-
kają torby z miejskimi upominkami.

ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU 

Przedstawione na zdjęciu mozaiki znajdują się 
w  Hali Sportowej przy ulicy Knosały 16. Mozaiki 
pochodzą z  modernizowanego obecnie Stadio-
nu Śląskiego. Nagrodę otrzymują: Łukasz Ungier 
oraz Piotr Popławski. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy po odbiór nagród do Urzędu Miasta 
Radzionków, pok. nr 13. 
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Sport

Na szlaku szachowych aren

Pierwszy turniej z moż-
liwością zdobycia ka-
tegorii szachowych 

odbył się w  Radzionkowie 
w  dniach 27 – 30 grudnia. 
Zawody odbyły się w  sali 
gimnastycznej w  Szkole 
Podstawowej nr 1. 
Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonał burmistrz 
Radzionkowa dr Gabriel 
Tobor, a wśród gości hono-
rowych był m.in. najmłodszy 
arcymistrz w Polsce – 16-let-
ni Dariusz Świercz, który 
w roku 2001 debiutował na 
turnieju w  Radzionkowie. 
Ze zgłoszonych 67 zawodni-

ków na „chessarbiterze” do 
gry ostatecznie przystąpiło 
49, w  tym aż 28 zawodni-
ków z  rankingiem FIDE. Na 
dystansie 9 rund z  czasem 
gry 90 minut dla każdego 
zawodnika rywalizacja była 
niezwykle wyrównana. Po 
5 rundach prowadził Ad-
rian Kastelik (4½ pkt) przed 
koalicją aż sześciu rywali 
z  czterema punktami. Do-
brze wystartował najlepszy 
zawodnik ostatniego sezo-
nu w  Radzionkowie Paweł 
Łęczycki, który po trzech 
rundach miał 3 pkt, ale dwie 
kolejne porażki odsunęły go 

od prowadzących. Dobry 
finisz nie pozwolił jednak 
Pawłowi dojść do grupy sze-
ściu nagrodzonych w turnie-
ju open i  ostatecznie zajął 
8 miejsce, ale wygrał grupę 
juniorów do lat 18. Stabilna 
gra Adriana Kastelika (Miko-
łów) pozwoliła mu osiągnąć 
cenne zwycięstwo w całym 
turnieju i nagrodę pieniężną 
w wysokości 700 zł. Kolejne 
miejsca zajęli: Bartłomiej 
Karcz i  Józef Gałyga (obo-
je zdobyli 7 pkt). Czwarty 
finiszował Maciej Wróbel 
(6 ½ pkt). W  grupie Pań 
sklasyfikowano osiem za-
wodniczek, a  trzy najlepsze 
to: Agata Binkowska (Tar-
nowskie Góry) 5 pkt, Ewa 
Kurcius (Podlesie) 5 pkt, 
Agnieszka Łęczycka (Ra-
dzionków) 4½  pkt. W  gru-
pie juniorów najmłodszych 
do 12 lat zwyciężyli: Jakub 
Lizak (5 pkt), Paweł Becza-
ła (5 pkt) i  Paweł Nowak 
(4½  pkt), a  w  grupie junio-
rów do 18 lat: Paweł Łę-
czycki (6 pkt), Michał Drela 

(5½  pkt) i  Thomas Wielek 
(4½ pkt). Szczegółowe wyni-
ki znaleźć można na stronie 
na chessarbiter.com.
Dla zwycięzców poszcze-
gólnych grup ufundowano 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. Najmłodsza zawod-
niczka – dziewięcioletnia 
Zuzanna Kulpa otrzymała 
specjalny upominek. Nie 
zapomniano również o  se-
niorce – pani Fryderyce 
Globisz, która wielokrot-
nie startowała na turniejach 
w  Radzionkowie. Zawody 
sędziował Łukasz Brożek. 
Turniej zorganizowali: Urząd 
Miasta Radzionków, MOSiR, 
Strzybniczanka Tarnowskie 
Góry, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, a wsparcia 
udzieliły firma Sputnik So-
ftware i Wydawnictwo Sza-
chowe Penelopa. Już teraz 
zapraszamy też na dziesiątą, 
jubileuszową edycję Grand 
Prix Radzionkowa.

Zanotował:
Rudolf Sobczyk

Kończą się rozgrywki III ligi kobiet 
w  sezonie 2010/2011. W  ostatniej 
kolejce - 15 stycznia  nasze dziew-

częta wyjechały na południe, by tam roze-
grać spotkanie z BKS Aluprof Bielsko-Biała 
2. W mocno okrojonym składzie (do dys-
pozycji było tylko 8 dziewczyn) przegrali-
śmy 3:0 (25:11, 25:20, 25:18). Ostatecznie 
Radzionków zajął 6 miejsce w tabeli III ligi 
kobiet.
Aktualna kolejność:
1 STS Victoria Lubliniec
2 MOSM Tychy
3 MKS „Zorza” Wodzisław Śląski
4 BKS Aluprof Bielsko-Biała 2
5 KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice
6 MKS Sokół Rojca Radzionków
7 MKS Dąbrowa Górnicza 2
8 MKS Czechowice-Dziedzice
9 SMS PZPS Sosnowiec
10 AZS KU Akad. Techn.-Hum. 
w Bielsku-Białej
11 UKS Dębowianka Dębowiec
12 KPKS Halemba
13 Silesia Volley 3 Mysłowice/Chorzów
14 MCKS Czeladź

15 MOSiR Polonia Łaziska Górne
16 UKS „ISKRA” Kamieniec

Całkowite zakończenie rozgrywek plano-
wane jest na koniec lutego. Do rozegrania 
pozostał play-off wśród pierwszej czwórki. 
Dla nas jest to niewątpliwie sukces. 

W ubiegłym sezonie na 14 drużyn uczest-
niczących w  rozgrywkach ostatecznie 
uplasowaliśmy się, jako beniaminek, na 
8 miejscu. W bieżącym sezonie Wydział 
Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej w  Katowicach podjął decyzję 
o rozszerzeniu III ligi kobiet do 16 drużyn, 
dlatego 6 miejsce naszych dziewcząt do-
datkowo cieszy.
Juniorki od początku lutego rozpoczną 
drugi etap swoich rozgrywek. Obecnie 
znajdują się w  grupie drużyn grających 
o miejsca 16 – 22 na Śląsku. Uczestniczą 
po raz pierwszy w wyższej lidze (w ubie-
głym sezonie grały w  lidze kadetek), dla-
tego na sukces przyjdzie czas w przyszłym 
sezonie.

(BG)

MKS Sokół Rojca Radzionków Zakończenie sezonu


