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Prawdziwie radosnych
Świąt

Wielkiej Nocy 
wszystkim

Mieszkańcom Radzionkowa

życzą

Boisko przy Gimnazjum im. O. Wrodarczyka. Podobne powstanie przy SP nr 2.

Burmistrz 
Gabriel Tobor

Przewodniczący
Rady Miasta

Bernard Skibiński

Aż 38 sportowców z Radzion-
kowa otrzymało w  ponie-
działek 4 kwietnia wyróż-

nienia. W  czasie spotkania w  sali 
sesyjnej Urzędu Miasta odebrali oni 
pamiątkowe dyplomy i  medale za 
osiągnięte wysokie wyniki w  spo-
rcie kwalifikowanym we współza-
wodnictwie krajowym i międzyna-
rodowym. Jak co roku, spotkanie 
było również okazją do rozmów 
na temat rozwoju i promocji sportu 
w naszym mieście.
Nagrody otrzymali: Agnieszka 
Adamek, Piotr Adamek, Joanna 
Banek, Marzena Bator, Michal 
Farkaš, Tomasz Foszmańczyk, 
Aleksandra Gałęziok, Paweł Giel, 
Piotr Giel, Patrycja Gryboś, Han-
na Hajda, Katarzyna Horzela, Ja-
cek Jankowski, Dawid Jarka, Da-
mian Kaciczak, Marcin Kowalski, 
Wincenty Krawczyk, Joanna Krzy-
kowska, Sylwia Lniany, Agata Lo-
giewa, Magdalena Logiewa, Piotr 
Łopuch, Mateusz Mak, Michał 
Mak, Anna Moś, Karolina Orłow-
ska, Magdalena Potempa, Miłosz 
Przybecki, Tomasz Rzepka, Jo-
lanta Skorupa, Dariusz Stawicki, 
Aleksandra Szeluga, Katarzyna 
Toman, Marcin Trzcionka, Sandra 
Wicik, Jacek Wiśniewski, Paweł 
Zagrodnik, Agata Zjeżdżałka.
Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów sportowych!

(ab)

Nagrodzeni sportowcy

Jeszcze w tym roku w Radzionkowie po-
wstanie kolejne nowe, wielofunkcyjne bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią. Będzie się 

znajdować przy Szkole Podstawowej  nr  2. 
Budowa obiektu zostanie dofinansowana 
w  ramach programu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Budowa wielofunkcyjnych boisk 
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci 
i  młodzieży”. W  ramach boiska wielofunk-
cyjnego wytyczone zostanie boisko do piłki 

ręcznej o wymiarach 20 m x  40 m (ozna-
czone liniami białymi), w  piłkę koszykową 
(oznaczone liniami czerwonymi) oraz dwa 
korty do tenisa ziemnego (oznaczone liniami 
żółtymi). Koszt całego przedsięwzięcia wy-
niesie około 405 tysięcy złotych, z czego Mi-
nisterstwo wyasygnuje z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej kwotę 200 tysięcy złotych. 
Resztę kosztów pokryje Gmina ze środków 
własnych.

Będzie nowe boisko
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Rozmowa z Aleksandrą Gryboś, skarbnikiem miasta Radzionków

Sytuacja finansowa
miasta
jest dobra

– Ministerstwo Finansów w  ostatnim czasie 
pomieszało szyki wielu samorządom w Polsce 
jednym rozporządzeniem...
– Ostatnio w prasie dosyć często pojawiają się 
artykuły dotyczące problemu zadłużenia jedno-
stek samorządu terytorialnego – rzeczywiście 
problem zaczął się 23 grudnia 2010, kiedy to 
minister finansów wydał rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu 
publicznego. Zgodnie z  tym rozporządzeniem, 
do kategorii zobowiązań określanych jako kre-
dyty i pożyczki należy od 1 stycznia 2011 roku 
zaliczyć również umowy w ramach partnerstwa 
publiczno–prywatnego, które mają wpływ na 
poziom długu publicznego, umowy sprzedaży, 
w  których cena jest płatna w  ratach, umowy 
leasingu oraz umowy nienazwane z  terminem 
zapłaty dłuższym niż rok.

– A jaki ma to wpływ na funkcjonowanie na-
szego miasta?
– Gmina Radzionków, realizując bardzo dużo 
inwestycji, wykorzystała nowoczesne metody 
finansowania tych inwestycji w  postaci part-
nerstwa publiczno – prywatnego czy płatności 
z  odroczonym terminem. Sytuacja finansowa 
naszej gminy po rozporządzeniu z końca grud-
nia nie zmieniła się, gdyż wszystkie umowy, 
które realizowane były z wykorzystaniem tych 
nowoczesnych metod finansowania, były na 
etapie podpisywania analizowane pod kątem 
możliwości spłaty oraz ujęte zostały w  spra-
wozdaniach jako zobowiązania. Artykuł z „Rze-
czypospolitej” z  dnia 24 stycznia 2011 roku, 
w którym to wskazano iż zadłużenie Gminy Ra-
dzionków na koniec III kwartału 2010 roku wy-
nosi 87,4% odniósł się do sprawozdania RB-Z za 
III kwartał 2010 roku bez analizy umów długo-
terminowych i ich wpływu na dług publiczny. 

– Jaka jest więc realna sytuacja finansowa 
gminy?
– Analizując wykonanie roku 2010 i stan finan-
sów Gminy Radzionków, na dziś można stwier-
dzić, że sytuacja finansowa jest dobra, a nawet 
bardzo dobra. Ze sprawozdania za rok 2010 
wynika, że dochody własne, czyli te na których 
realizację gmina ma wpływ, zostały wykonane 
w  102,23%, a  wykonanie dochodów na ko-
niec lutego to 21,09%, w  tym prawie 1,5 mln 

to sprzedaż majątku. Śmiało można więc mówić 
o dobrej kondycji finansowej naszej gminy i to 
mimo tego, że do wielu zadań, na które powin-
ny przyjść środki z  budżetu państwa czy UE, 
gmina nasza dopłaca czy też wykłada za UE.

– O jakich konkretnie zadaniach Pani mówi?
– Tak jest w  przypadku na przykład oświaty, 
gdzie subwencja w latach 2009 – 2011 wzrasta-
ła w granicach 220 tys. w roku 2010 i 380 tys. 
w  roku 2011, a wydatki wzrastały ok. 2,7 mln 
w roku 2010 i ponad 1 mln w roku 2011, co spo-
wodowane jest głównie corocznymi podwyżka-
mi dla nauczycieli, dodatkami wyrównawczymi, 
wypłacanymi według Karty Nauczyciela oraz 
inwestycjami. 
Realizacja zadań współfinansowanych ze środ-
ków z UE również pociąga za sobą wydatkowa-
nie środków własnych i to nie tylko wkładu wła-
snego, ale również tej części, którą powinniśmy 
otrzymać ze środków unijnych, a którą otrzymu-
jemy po kilkumiesięcznych weryfikacjach wnio-
sków o  płatność. Obecnie czekamy na zwrot 
kwoty poniesionych przez nas wydatków w wy-
sokości ok. 820 tys. Chciałabym również powie-
dzieć, że stosowanie tych dwóch wskaźników 
do możliwości zadłużania się, tj.  60% łącznej 
kwoty długu do dochodów ogółem oraz 15% 
łącznej kwoty przypadającej do spłaty w danym 
roku, to są to wskaźniki, które będą stosowane 
zgodnie z przepisami przejściowymi jeszcze tyl-
ko dwa lata. Zgodnie z aktualnie obowiązującą 
ustawą o finansach publicznych z 27 września 
2009 roku, od roku 2014 każda jednostka sa-
morządu terytorialnego będzie obliczała indy-
widualnie swój wskaźnik dotyczący możliwości 
zadłużenia.

– Jak rozumiem, zastosowanie nowego 
wskaźnika obliczania zadłużenia gminy bę-
dzie korzystniejsze?
– Wydaje się, że ten sposób jest znacznie lep-
szy dlatego, że będzie uwzględniał nie tylko 
jedną daną, czyli dochody ogółem, ale przy 
obliczeniu będą brane pod uwagę również wy-
datki bieżące, dochody bieżące oraz sprzedaż 
majątku i to w stosunku do trzech lat wstecz dla 
danej gminy. Analizując spłatę zadłużenia naszej 
Gminy zarówno według starych zasad, jak i no-
wych spełniamy wszystkie ustawowe wskaźniki 
dotyczące długu publicznego.

18 i 19 kwietnia od-
będą się tradycyjne 
już spotkania Burmi-
strza z Mieszkańca-
mi Miasta.

Głównym tematem 
spotkań będzie 
poprawa jakości 
usług medycznych 
w Radzionkowie.

18 kwietnia, g. 
17.00 – Zespół Szkół 
Podstawowo-Gim-
nazjalnych w Rojcy 
(ul. Sikorskiego 8)

19 kwietnia, g. 17.00 
– Centrum Kultury 
„Karolinka” (Plac 
Jana Pawła II 2)
Zapraszamy!

Pierwszego kwietnia 
rozstrzygnięto pre-
stiżowy plebiscyt 

„EURO-GMINA EURO-
PARTNER 2009/2010” wo-
jewództwa śląskiego. Ka-
pituła Plebiscytu oceniała 
sposób zarządzania, aktyw-
ność w  pozyskiwaniu środ-
ków unijnych oraz rozwój 
miast i  gmin za lata 2009-
2010. Nagrody przyznawa-
no w  różnych kategoriach: 
od rolnictwa, przez gospo-
darkę, turystykę, oświatę, 
służbę zdrowia, kulturę, bez-
pieczeństwo czy infrastruk-
turę. Radzionków otrzymał 
tytuł w kategorii Burmistrz 
Roku oraz certyfikat EU-
RO-GMINA. Oznacza to, że 
Radzionków spełnia wyma-
gania najlepszych Miast Unii 
Europejskiej.

EURO-GMINA
i Burmistrz Roku
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Czternastoosobowa delegacja z  Łotwy przebywała 
w dniach od 22 do 26 marca w naszym mieście. Wi-
zyta była związana z realizacją projektu współpracy 

międzynarodowej Comenius Regio – Radzionkowa z łotew-
skim miastem Dobele.
23 marca goście odwiedzili Urząd Miasta, gdzie spotkali się 
z burmistrzem Radzionkowa Gabrielem Toborem i sekreta-
rzem miasta Rudolfem Sobczykiem. Obejrzeli prezentację 
multimedialną dotyczącą charakterystycznych miejsc i  za-
bytków w  Polsce oraz wysłuchali krótkiego przemówienia 
burmistrza na temat Radzionkowa. Na zakończenie wizyty 
w ratuszu goście z Łotwy mogli skosztować pyszny radzion-
kowski kołacz.
Ponieważ celem projektu Comenius Regio jest wymiana 
doświadczeń używania technologii informacyjnej, dlatego 
wiele czasu poświęcono na szkolenia informatyczne oraz 
wymianę dotychczasowych efektów pracy. Goście z Łotwy 
odwiedzili Szkołę Podstawową nr 2, gdzie obserwowali dwie 
lekcje przeprowadzone przez nauczycielki Barbarę Zdebel 
oraz Joannę Czech. Następnie, na zaproszenie dyrektora 
radzionkowskiego MOSIR-u Mariana Prodlika, goście mieli 
okazję zwiedzić nową halę sportową oraz sprawdzić swoje 
umiejętności w dziedzinie badmintona.
Kolejnego dnia Łotysze odwiedzili Gimnazjum im. Ojca Lu-
dwika Wrodarczyka, wzięli udział w lekcji muzyki przepro-
wadzonej przez wicedyrektor Weronikę Sitarz, zwiedzili 
szkołę i przeszli do Centrum Kultury „Karolinka”. Po części 
oficjalnej odbył się koncert przygotowany specjalnie dla  za-
granicznych gości. Wystąpiła młodzież z gimnazjum, w tym 
zespół taneczny Fess oraz zespół Mały Śląsk. W czasie wizy-
ty delegacja zwiedziła także Muzeum Chleba oraz Kopalnię 
Zabytkową w Tarnowskich Górach, a w drodze powrotnej 
odwiedziła Częstochowę.
Kolejna wizyta będzie miała miejsce już w październiku, kie-
dy to zostaną omówione kolejne etapy projektu oraz zosta-
nie zaplanowane ostatnie wspólne spotkanie – tym razem 
w Dobele.
Przypomnijmy, że partnerstwa w ramach programu Come-
nius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wy-
miany najlepszych praktyk i rozwijania struktur współpracy 
międzynarodowej. Z obydwu miast zaangażowane są cztery 
instytucje związane z  edukacją. W  Radzionkowie koordy-
natorem jest Urząd Miasta, a  w  projekt zaangażowane są 
również: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Szko-
ła Podstawowa nr 2 oraz Centrum Kultury „Karolinka”.

(ab)

Wizyta
łotewskich gościPolska służba zdrowia nie cieszy się dużym uznaniem wśród Po-

laków i to już od wielu lat. 80 procent respondentów w badaniu 
przeprowadzonym w 2010 roku przez Health Barometr, ocenia ją 
jako słabą lub średnią. Aż 89 procent Polaków przyznało także, że 
największe niezadowolenie wzbudza długi czas oczekiwania na wi-
zyty i zabiegi. Taką opinię służba zdrowia ma w wymiarze ogólno-
polskim. Jednak kiedy zejdziemy na nasze lokalne podwórko, okaże 
się, że i tutaj słychać głosy niezadowolenia. Wielu mieszkańców Ra-
dzionkowa narzeka na jakość i małą ilość usług medycznych świad-
czonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 
Skargi mieszkańców dochodzą do władz miasta.
— Słysząc głosy niezadowolenia mieszkańców, nie możemy pozostać 
obojętni. Moim zdaniem nadszedł czas na przeprowadzenie w mie-
ście poważnej dyskusji o przyszłości ZOZ-u. Musimy sobie odpowie-
dzieć na pytanie, czy obecna formuła opieki medycznej jest wystar-
czająca i czy nie czas na zmiany — mówi Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa. 

Publiczny czy niepubliczny?
Obserwując rynek usług medycznych, daje się zauważyć, że w re-
lacjach z  Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ-y publiczne są 
w dużo gorszej sytuacji niż niepubliczne. Z powodu różnych uwa-
runkowań, nie mogą na przykład świadczyć dodatkowych, odpłat-
nych usług medycznych. Natomiast bez problemu mogą świadczyć 
je zakłady niepubliczne. Ma to wpływ na ich konkurencyjność.
— Zależy mi, aby wybrać taką ścieżkę zmian, która byłaby gwarancją, 
że jakość świadczonych usług w mieście ulegnie poprawie. Patrząc na 
doświadczenia sąsiednich miast, okazuje się, że niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej radzą sobie dużo lepiej, niż publiczne. W okolicz-
nych miastach praktycznie nie ma już publicznych ZOZ-ów. Oczy-
wiście otwartym pozostaje pytanie o formę przekształcenia – czy to 
będzie prywatyzacja pracownicza, czy przekształcenie w spółkę ze 
stuprocentowym wkładem gminy. Chcemy o  tym z mieszkańcami 
rozmawiać — przekonuje burmistrz Radzionkowa. 
Słysząc o przekształceniach, wśród wielu osób mogą pojawić się 
obawy, że teraz za wszystko trzeba będzie płacić. Nic bardziej myl-
nego! Podstawowa opieka medyczna, bez względu na zmiany, na-
dal finansowana będzie w ramach ubezpieczenia i kontraktu z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Co więcej, zwiększy się dostęp do 
opieki specjalistycznej. Dziś często mieszkańcy Radzionkowa muszą 
szukać jej w sąsiednich miastach. Poza tym niepubliczny ZOZ bę-
dzie mógł świadczyć dodatkowe, odpłatne świadczenia medyczne. 
— Proces przekształceń związany będzie także ze zmianą siedziby. 
Mamy już wybrany budynek, w którym mogłaby się znaleźć przy-
chodnia. W nowej formule na pewno nie będzie już tak, jak w chwi-
li obecnej, że nie mamy kontraktu na usługi dentystyczne. Dodam 
w tym miejscu, że w kwietniu NFZ rozpisze nowy konkurs i mamy 
nadzieję, że dzięki temu fotel dentystyczny nie będzie stał pusty — 
tłumaczy Gabriel Tobor. — Oczywiście mogą podnieść się głosy 
środowiska medycznego – niekoniecznie mające pokrycie w rzeczy-
wistości – że to zagrażać będzie ich przyszłości. Jednak nie zapominaj-
my, że najważniejsze jest dobro pacjenta. To jest priorytet — dodaje 
burmistrz. 
Dzisiaj w Sejmie przygotowywany jest projekt ustawy, która zmusi 
samorządy do przekształcenia niepublicznych zakładów. Zatem sa-
morząd Radzionkowa może stanie przed taką koniecznością nieza-
leżnie od swoich zapatrywań.
Dyskusja o przyszłości ZOZ-u w Radzionkowie dopiero się rozpo-
czyna. Żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Zapraszamy 
mieszkańców do rozmowy.

Nasz cel: poprawić jakość 
usług medycznych
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Tym razem mieszkańcy miasta odbędą muzyczną podróż po 
najpiękniejszych ariach operowych i  piosenkach z  kultowych 
musicali. Na deskach „Karolinki” wystąpią dwie niezwykle uta-
lentowane solistki: Darina Petrova, sopranistka z Bułgarii oraz 
Magdalena Gołąb, polska mezzosopranistka. Towarzyszyć 
im będzie Żeńska Orkiestra Salonowa, założona w 2002 roku 
przez Grzegorza Mierzwińskiego. Jest to jeden z najmłodszych 
w kraju zespołów orkiestrowych (średnia wieku to około 20 lat). 
Na swoim koncie ma kilkanaście nagrań płytowych, a obecnie 
szykuje się do wydania kolejnych trzech albumów.
Dodajmy, że festiwal przebiega w tym roku pod hasłem „Wielcy 
wirtuozi”. Głównym celem imprezy jest propagowanie muzyki 
klasycznej wśród mieszkańców Górnego Śląska. Szczególną 
uwagę zwraca się na twórczość najwybitniejszego kompozy-
tora polskiego baroku – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, 
który urodził się właśnie na Śląsku. Cechą charakterystyczną 
festiwalu jest również to, że poszczególne wydarzenia odbywa-
ją się w różnych miastach naszego regionu. 

(ŁK)

Mistrzowski koncert
„WIRTUOZOWSKIE ARIE OPEROWE” TO TYTUŁ KONCER-
TU, KTÓRY 14 KWIETNIA ODBĘDZIE SIĘ W CENTRUM KUL-
TURY „KAROLINKA” W RAMACH SZÓSTEJ EDYCJI MIĘDZY-
NARODOWEGO FESTIWALU IM. G. G. GORCZYCKIEGO.

W okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. na terenie ca-
łej Polski odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i  Mieszkań 2011, wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. 
godz.  24.00. 
Spis powszechny to najważniejsze badanie statystyczne 
w Polsce od czasu poprzedniego spisu w 2002 r. i pierwszy 
od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis jest 
bazą informacyjną dla polityki społecznej i  ekonomicznej 
państwa na najbliższe 10 lat.
Spisem zostaną objęte:
 • osoby stale i czasowo przebywające w mieszkaniach, bu-

dynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania (osoby 

bezdomne);
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwatero-

wania i  inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Celem spisu jest zebranie aktualnych informacji o  ludności 
i mieszkaniach zgodnie z zakresem tematycznym określonym 
ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań oraz poznanie zmian, które nastąpiły w latach 2002 – 
2011 i wywiązanie się ze zobowiązań międzynarodowych.
Spis jest obowiązkowy, ale udział w spisie jest wyrazem wy-
sokiej świadomości społecznej i obywatelskiej. Dane spiso-
we chronione są tajemnicą statystyczną i  zapewniona jest 
pełna gwarancja zachowania tej tajemnicy na wszystkich 
etapach spisu.
NSP 2011 realizowany jest w oparciu o nowoczesne techniki 
informatyczne zarówno w wersji pełnej, jak i reprezentacyjnej. 
Podstawowe metody gromadzenia danych to:
 • samospis internetowy – spis on-line, najnowocześniejsza 

metoda spisania się samemu za pomocą elektroniczne-
go formularza spisowego dostępnego na stronach inter-
netowych GUS;

 • spis telefoniczny – przeprowadzony przez ankietera 
statystycznego; 

 • rozmowa z  rachmistrzem spisowym, który uprawnio-
ny jest do zbierania informacji za pomocą urządzenia 
elektronicznego tzw. terminala hand-held (przenośne-
go komputera – urządzenia mobilnego) z użyciem for-
mularzy elektronicznych poprzez wywiad bezpośredni 
w  mieszkaniu. Rachmistrz spisowy wyposażony jest 
w identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwi-
sko oraz pieczęć dyrektora Urzędu Statystycznego. 
Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidzia-
na dla funkcjonariuszy publicznych.

Na potrzeby spisu 2011 zostanie uruchomiona Infolinia, 
gdzie ankieterzy statystyczni udzielać będą informacji spi-
sowych i pomogą w przypadku problemów z zalogowaniem 
do formularza spisowego osobom realizującym samospis.
Informacje o  NSP 2011 będzie można również uzyskać 
w  Biurze Spisowym w  tut. Urzędzie Miasta, w  godzinach 
pracy urzędu.
Proszę zatem o wytworzenie przychylnej atmosfery do spisu 
i zaufania do rachmistrzów spisowych, w celu umożliwienia 
jak najlepszej realizacji tego zadania.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie 
internetowej www.stat.gov.pl

Burmistrz Gabriel Tobor

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
– GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

W  ostatnim czasie obserwowaliśmy jak rodzice są-
siednich gmin walczyli o szkoły, które zgłoszone zo-
stały do likwidacji. Podobne kroki, zmierzające do 

zamknięcia niektórych placówek oświatowych podejmują też 
inne samorządy w Polsce. A wszystko dlatego, że przy ciągle 
ograniczanej subwencji państwa rosną koszty szkół, a  z  po-
wodu niżu demograficznego w szkołach uczy się coraz mniej 
dzieci. 
Mieszkańców naszego miasta, pragniemy uspokoić, że w Ra-
dzionkowie żadna szkoła nie jest zagrożona zamknięciem. Na-
leży jednak rozpocząć dyskusję o ich przyszłości. 
— Aktualnie przeprowadzana jest szczegółowa analiza stanu 
placówek oświatowych w  gminie. Na podstawie raportu za-
proponuję dyrektorom szkół, nauczycielom i  rodzicom otwar-
tą dyskusję o  tym, jak zracjonalizować wydatki na oświatę, 
by jednocześnie polepszyć jakość kształcenia. Chciałbym po-
rozmawiać o  możliwości przekształcenia niektórych szkół pu-
blicznych w  niepubliczne — mówi Gabriel Tobor, burmistrz 
Radzionkowa.
— Przez ostatnie cztery lata inwestowaliśmy w  infrastrukturę 
szkolną, teraz przyszedł czas, by zacząć myśleć o zwiększeniu  
jakości kształcenia i  konkurencyjności. Trzeba stworzyć takie 
warunki, by szkoły przyciągały uczniów ciekawą ofertą eduka-
cyjną. Wiele zależy od zaangażowania rodziców, dyrektorów 
i nauczycieli. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień, ale 
musimy rozmawiać o przyszłości szkół, aby nie dojść do takiego 
momentu, że będziemy musieli zamykać szkoły — dodaje.
Przekształcenie szkoły z publicznej w niepubliczną nie sprawi, 
że rodzice będą musieli ponosić dodatkowe koszty. W wielu 
miastach jest to już dzisiaj standard. Przed szkołami otworzą 
się za to nowe możliwości – będą one mogły być bardziej kon-
kurencyjne nie tylko w ramach miasta, ale i regionu. Dyskusja 
o przyszłości szkół dopiero się rozpoczyna. 

O przyszłości szkół
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i  zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z  2006 r., Nr 
123, poz.  858) informuje się, że Rada Miasta Radzionków 
Uchwałą Nr VI/43/2011 z  dnia 24 marca 2011 r. dla Od-
biorców Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie 
zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywały 
od 01.05.2011 r. do 30.04.2012 r. w wysokości:
- cena za 1 m3 dostarczanej wody:
  netto: 4,90 zł
  brutto: 5,29 zł 
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
  netto: 4,85 zł
  brutto: 5,24 zł
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na pod-
stawie zapotrzebowania na wodę w zł/m-c :
- podgrupa 1 3,99 zł netto 4,31 zł brutto
- podgrupa 2 8,92 zł netto 9,63 zł brutto
- podgrupa 3 57,91 zł netto 62,54 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na pod-
stawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody w zł/m-c:
  2,75 zł netto 2,97 zł brutto
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według 
wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach 
wielolokalowych w zł/m-c:
  2,70 zł netto 2,92 zł brutto 
- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według 
wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpow-
rotnie zużytej w zł/m-c:
  2,70 zł netto 2,92 zł brutto 

Muzeum Chleba w Radzionkowie zapełniło się w środę, 
30 marca przedszkolakami i uczniami podstawówek. 
Tego dnia odbywał się tutaj jeden z  etapów drugiej 

edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szko-
le, z hasłem przewodnim będącym słowami Jana Pawła II „Pro-
szę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”. Konkurs ad-
resowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały działania w zakre-
sie edukacji regionalnej co najmniej od 1 września 2008 r. i speł-
niły minimum cztery z sześciu kryteriów zawartych w każdym 
z określonych czterech obszarów. W Muzeum Chleba odbył się 
jeden z siedmiu etapów rejonowych konkursu, obejmujący te-
ren Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu. Organizatorami 
turnieju są Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty, a jed-
nym z fundatorów nagród był Urząd Miasta Radzionków.

(ab)

Konkursowa edukacja regionalna

Podczas marcowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z tere-

nu Radzionkowa. Nowe stawki przedstawione zostały przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie i obowiązy-
wać będą od 1 maja br. do 30 kwietnia 2012 r. Taryfy opraco-
wane zostały zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Zgodnie z przyjętą uchwałą, w naszym mieście miesięcznie za 
wodę zapłacimy brutto 5,29 zł/m3. Natomiast odprowadzanie 
ścieków będzie nas kosztować miesięcznie brutto 5,24 zł/m3. 
W  stosunku do poprzedniego okresu, taryfa za dostarczoną 
wodę jest większa o 10,11%, a opłata za odprowadzanie ście-
ków zwiększa się o 24,36%.
W Radzionkowie wysokość opłat abonamentowych pozostała 
bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu. Dla przykładu, 
w sąsiednich Piekarach Śląskich opłata ta wzrosła aż o 25%. 
Szczegółowe wartości opłat abonamentowych podajemy 
w komunikacie zamieszczonym obok.
Dodajmy, że Radzionków nie posiada własnych ujęć wody, 
więc kupuje ją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów S.A. w Katowicach. W okresie od 1.05 br. do 30.04.2012 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej dla zaopatrzenia gminy Ra-
dzionków planuje zakupić 917.617 m3 wody, w cenie 1,93 zł/
m3 netto. Więcej za wodę i  ścieki zapłacą mieszkańcy Tar-
nowskich Gór, Bytomia, Gliwic (droższe ścieki), Świętochłowic 
i  klienci Chorzowsko–Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.
Dla przykładu w Tarnowskich Górach za 1 m3 wody mieszkań-
cy zapłacą nawet do 5,36 zł, a za ścieki do 7,38 zł/m3. W Byto-
miu koszt 1 m3 wody wynosi 5,41 zł, a ścieków – 8,52  zł (ceny 
brutto).
Pełna treść uchwały w  sprawie taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Radzionko-
wa znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej.

***
W najbliższym czasie w Radzionkowie planowana jest kam-
pania zachęcająca mieszkańców miasta do wykorzystywania 
wody deszczowej w  gospodarstwach domowych. Rozsądnie 
gospodarując wodą, wykorzystując na przykład do niektó-
rych celów deszczówkę, można zmniejszyć jej zużycie nawet 
o połowę. Woda deszczowa jest czysta i wolna od zarazków, 
a  jej jakość jest zależna przede wszystkim od własności po-
wierzchni dachu. Zostaje zanieczyszczona dopiero po tym, jak 
spłynie po dachu. Warto zbierać wodę deszczową. Z  jednej 
strony pomaga to rozwiązać problem odprowadzenia wody 
z powierzchni, z drugiej zaś pozwala na oszczędzanie wody 
w gospodarstwie domowym. Pamiętajmy, że woda deszczowa 
nie nadaje się do picia ani na potrzeby higieniczne, jednakże 
ma lepszą jakość niż woda w zbiornikach naturalnych (takich, 
w których dozwolona jest kąpiel). Woda deszczowa jest mięk-
ka, tzn. nie ma w niej związków magnezu i wapnia. Sprawia to, 
że znakomicie nadaje się do prania oraz do mycia samochodu.
O planowanej kampanii będziemy na bieżąco informować na 
łamach „Kuriera”.

(ab)

W Radzionkowie woda 
tańsza niż u sąsiadów
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WYDAWNICTWO KA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medicus – Jerzy Psiuk”
41-922 Radzionków ul. Kużaja 57
tel: 32 389-88-20/32 389-15-61 
fax:32 397-54-97
e-mail: medicus.j.psiuk@onet.eu

Firma „Medicus – J.Psiuk” rozpoczęła działalność na terenie mia-
sta Radzionków w styczniu 1992 roku. Początkowo pod nazwą 
„Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska”.
W  czerwcu 2001 roku przekształcona w  Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Medicus – Jerzy Psiuk”.
Poradnia Medycyny Rodzinnej od 2001 roku świadczy usługi 
medyczne w ramach kontraktu z ubezpieczalnią społeczną. Po-
czątkowo jako jeden gabinet lekarski z  rejestracją i  gabinetem 
zabiegowym. 
Z każdym rokiem jest powiększana, unowocześniana i dostoso-
wywana do potrzeb pacjentów. Aktualnie do dyspozycji pacjen-
tów ma pięć gabinetów lekarskich, dwie rejestracje, dwa gabine-
ty zabiegowe, dwie poczekalnie z dodatkowym pokojem zabaw 
dla dzieci.
Poradnia posiada windę i  pomieszczenia przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00.
Świadczymy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
– lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej 
 – Diabetologii, 
 – Medycyny Pracy, 
 – Gabinetu masażu leczniczego,
 – Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.

Zakład wyposażony jest w aparaty USG, EKG, Holter RR - 24-go-
dzinny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, Doppler, Spirometr, In-
halatory, Lampy Solux.
Wykonywane są badania laboratoryjne. 
Organizujemy spotkania edukacyjne i dodatkowe badania spe-
cjalistyczne. Dużo zmieniło się przez ostatnie lata, wiele jeszcze 
przed nami... Dziękujemy za wieloletnie zaufanie.

ZAPRASZAMY

Życzymy 
ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RODZINNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Barbara Dąbrowska
Pielęgniarka koordynująca

GDZIE SIĘ LECZYĆ
Informujemy przedsiębiorców, że od 1 lipca 2011 r. two-
rzy się centralną Ewidencję i  Informację o  Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra wła-
ściwego do spraw gospodarki. Ewidencja nadal pozostaje 
jawna, a art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) 
stanowi:
„Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są praw-
dziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodne z wnio-
skiem lub bez wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może 
zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w  dobrej 
wierze, zarzutom, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po 
powzięciu informacji o  tym wpisie zaniedbała wystąpić 
niezwłocznie z  wnioskiem o  sprostowanie, uzupełnienie 
lub wykreślenie wpisu.”
W związku z powyższym uprzejmie zachęcamy przedsię-
biorców do sprawdzenia swoich wpisów i  uzupełnienia 
ewentualnych braków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 
(32) 3887112.

Przedsiębiorco, sprawdź swój wpis

18 marca odbyło się spotkanie, które podsumowało 
ubiegłoroczną edycję Programu pomocy dla naj-

uboższych mieszkańców Unii Europejskiej PEAD. Jedno-
cześnie potwierdzono, że program będzie realizowany do 
2013  roku.
Edycja PEAD 2010 okazała się wyjątkowa pod względem 
ilości asortymentu dostarczonego potrzebującym. W  Ra-
dzionkowie przekazano aż 12 rodzajów towaru w ilości po-
nad 8 ton. Nowa edycja programu PEAD rozpoczęła się pod 
koniec marca i będzie przeprowadzana według podobnych 
zasad. Ilość towaru zaplanowanego dla całego powiatu to 
około 96 ton (na Radzionków przypadanie około 9 ton, aż 
w 20 rodzajach towarów).
Aby otrzymać pomoc, należy spełnić wymogi formalne w po-
staci dochodu nie przekraczającego 150% kwoty, o  której 
mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 715,50 zł dla 
osoby samotnej; 526,50 zł na osobę dla jednego członka ro-
dziny. Uczestnicy programu otrzymali karty zweryfikowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, które 
można było odbierać od końca marca. Na wniosek organi-
zacji koordynującej pomoc społeczną na terenie Radzionko-
wa, jaką jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, może być 
również udzielona pomoc w indywidualnych przypadkach.
Towary żywnościowe będą wydawane w każdą środę, w po-
mieszczeniu przy Placu Jana Pawła II 4 w Radzionkowie w 
godz. 16.00 – 18.00.

Nowa edycja
programu PEAD

Kontynujemy cykl publikacji, w których prezentujemy 
oferty zlokalizowanych na terenie miasta zakładów opieki 
zdrowotnej.  
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 PO RAZ KOLEJNY PRZYPOMINAMY NA ŁAMACH „KU-
RIERA RADZIONKOWSKIEGO", ŻE NIE MOŻNA WYRZUCAĆ 
DO POJEMNIKA Z  ODPADAMI KOMUNALNYMI ZUŻYTE-
GO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, JAK 
RÓWNIEŻ BATERII I AKUMULATORÓW.
SKORZYSTAJ Z  WYZNACZONYCH PUNKTÓW ZBIÓRKI 
TYCH ODPADÓW, A  W  ZNACZNYM STOPNIU PRZYCZY-
NISZ SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Każdy mieszkaniec naszej gminy może oddać BEZPŁATNIE 
zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny w  „GMINNYM 
PUNKCIE ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I  ELEKTRONICZNEGO”, zorganizowanym na terenie firmy 
„Alba” przy ul. Sikorskiego 5, czynnym od poniedziałku do 
piątku w  godzinach od 7.00 do 17.00. Ponadto mieszkańcy 
mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w innych punktach, których wykaz można 
znaleźć w  Biuletynie Informacji Publicznej (Menu – Ochro-
na Środowiska). Natomiast baterie i akumulatory są zbierane 
w wyznaczonych przez Urząd Miasta 8 punktach na terenie 
gminy, w specjalnych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach 
(więcej informacji na www.eko.radzionkow.pl – w dziale Od-
pady). Zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów organizuje się 
przy współpracy z organizacją odzysku „REBA” i firmą ALBA, 
a obejmuje ona baterie i akumulatory małogabarytowe stoso-
wane w aparatach fotograficznych, sprzęcie zdalnego sterowa-
nia, zegarach, zabawkach, aparatach słuchowych, kalkulato-
rach, elektronarzędziach, systemach alarmowych, oświetleniu 
awaryjnym, kamerach video, telefonach komórkowych, prze-
nośnych komputerach itp. 
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu Refera-
tu Ochrony Środowiska 32 388-87-78 lub w  firmie „Alba” 
tel.  32 396–92–12 (13).
UWAGA! Zarówno akcja zbiórki baterii, jak i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego NIE OBEJMUJĄ ODPADÓW 
ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH!
Informujemy, że w IV kwartale 2010 r. zebrano 2.000 kg odpa-
dów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Przypominamy również, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym, kupujący nowy sprzęt dla 
gospodarstwa domowego ma możliwość oddać zużyty sprzęt 
tego samego rodzaju do sklepu, sztuka za sztukę, a sprzedają-
cy ma obowiązek go BEZPŁATNIE przyjąć.

Chroń środowisko

Nagrodzone firmy pochodzące z naszego miasta, to: Ślusar-
stwo Produkcyjno – Usługowe Apolinary Komór, Restauracja 
„Figaro” Leszek Machoń, Askar – Service Antoni Krzykaw-
ski, Józef Wylenzek – Wylenzek i Wspólnicy s.j., Piekarnia 
– Sklep Ogólnospożywczy Zenon Molik.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Bytomiu. Po zakończeniu mszy 
przemarszem, na czele z orkiestrą dętą, starszyzną cechową 
i sztandarami, udano się na coroczną Galę Rzemiosła, Pieka-
rzy i Cukierników, która odbyła się w sali balowej „U Jakuba” 
przy ul. Okulickiego w Bytomiu.
Część oficjalną Gali rozpoczął prezes cechu Antoni Wojcie-
chowski, który przywitał zgromadzonych gości. A znaleźli 
się wśród nich m.in.: Piotr Koj – prezydent Bytomia, Gabriel 
Tobor – burmistrz Radzionkowa, Jan Klimek – prezes Izby 
Rzemieślniczej w Katowicach, rzemieślnicy i pracownicy na-
grodzonych firm.
Tradycyjnie na Gali zostały wręczone dyplomy i odznacze-
nia dla pracowników, rzemieślników i ich zakładów. W czę-
ści artystycznej wystąpił zespół muzyczny Delta – live oraz 
młody utalentowany artysta z Bytomia Marek Janik. Pu-
bliczność miała również okazję zobaczyć występ grupy ta-
necznej FESS z Radzionkowa oraz duetu tanecznego Swing 
Step. Galę poprowadził Lucjan Czerny z Radia Piekary.

Opr. (ab)

Gala Rzemiosła
 PIĘĆ RADZIONKOWSKICH FIRM OTRZYMAŁO 
19  MARCA DYPLOMY I  STATUETKI PODCZAS DO-
ROCZNEJ GALI RZEMIOSŁA ORAZ ŚWIĘTA PIEKARZY 
I CUKIERNIKÓW. UROCZYSTOŚĆ ZOSTAŁA ZORGANI-
ZOWANA PRZEZ CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI W BYTOMIU. 

Wiosna mobilizuje wielu z nas do sprzątania własnych obejść, 
podwórek, piwnic, itp. W  związku z  tym przypominamy, że 
w  poprzednim numerze Kuriera zamieszczono harmonogram 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych na cały 2011 rok (do-
stępny jest on także na ulotkach). Jednocześnie przypomina-
my, że do kontenerów ZABRONIONE JEST wrzucanie zu-
żytego sprzętu elektro, odpadów budowlanych, odpadów 
niebezpiecznych oraz pojemników, worków bądź kartonów 
z odpadami komunalnymi (pod groźbą mandatu!). 

Informujemy, iż korzystanie z szaletu publicznego znajdują-
cego się w budynku Zakładów Mięsnych HAM przy ul. Śród-
miejskiej 7 jest bezpłatne. Szalet publiczny czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, na-
tomiast w soboty od godziny 9.00 do 15.00. W niedziele i dni 
ustawowo wolne od pracy szalet jest nieczynny. Wszelkie infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 388-87-78.

Miejski szalet jest bezpłatny

Pani Anieli Żydek

wyrazy głębokiego współczucia,
z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
W dniu 9 maja 2011 roku przeprowadzone zostaną dwa prze-
targi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy 
ulicy Z. Nałkowskiej o pow. 1288 m2. Cena wywoławcza: 
120 000 zł oraz ulicy Kadetów o powierzchni 600  m2. Cena 
wywoławcza: 60 000 zł, więcej informacji tel 32/  3887121, 
3887129.
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Kabaret „Paranienormalni” pojawił się w Centrum Kultury „Karolin-
ka” z najnowszym programem, czyli „Szybcy i śmieszni”. Widzowie 
wypełniający do ostatniego miejsca salę widowiskową mieli okazję 
zobaczyć zupełnie nowe postacie: boksera z zanikami pamięci, kul-

turalnego rabusia, psychologa sportowego ale i znaną już doskonale Mariol-
kę w nietypowym dla niej anturażu. Mordercze treningi w Górach Skalistych 
i na pustyni Gobi przyniosły efekty w postaci jeszcze większej porcji energii 
i wigoru, jakimi tryskali wszyscy trzej Paranienormalni. W zasadzie czterej, 
bo jak by nie było, ktoś musiał się zajmować mikrofonami i  światłami, co 
zresztą dobitnie podczas spektaklu udowodnił. 
Panowie Igor Kwiatkowski, Robert Motyka i  Michał Paszczyk bawili ra-
dzionkowską publiczność przez ponad półtorej godziny. Zakończyli wizją, 
co będzie za lat 30. I okazało się, że na miejscu Centrum Kultury „Karolinka” 
stanie... supermarket. Ale ponieważ wszyscy doskonale się ubawili, więc 
kładziemy tę zapowiedź między żarty...

Kino „Karolinka” za-
prasza na wojnę i  to 
bezlitosną. Mowa 
o  wojnie światów, 

wojnie… kobiet i  mężczyzn. 
A może to jednak nie wojna… 
W  każdym razie zapraszamy 
na film!
„Wojna żeńsko-męska” to film 
dla bezpruderyjnego widza, 
otwartego na nowe dozna-
nia… także damsko-męskie. 
Historia bezrobotnej dzienni-
karki, która walczy z nadwagą 
i  brakami na koncie skutecz-
niej niż Bridget Jones i  choć 
o mężczyznach wie znacznie 
więcej niż wszystkie Lejdis ra-
zem wzięte, znalezienie tego 
właściwego będzie wyma-
gało od niej nie lada wysiłku. 
Szczególnie, że jej dorosła cór-
ka nie tylko bezlitośnie ocenia 
jej poczynania, ale sama liczy 
na radę matki w  miłosnych 
perypetiach. W  roli matki 
i córki Sonia Bohosiewicz i jej 
młodsza siostra Maja. Zbliża 
się decydująca bitwa w  od-
wiecznej wojnie żeńsko-mę-
skiej. Kto z tego starcia wyjdzie 
zwycięsko?
reżyseria: Łukasz Palkowski
scenariusz: Hanna Samson
czas trwania: 105 minut
obsada:
Sonia Bohosiewicz... Barbara 
Patrycka
Tomasz Karolak... Ogr
Wojciech Mecwaldowski... 
„Pe” (przyjaciel Barbary)
Tomasz Kot... Prezes
Tamara Arciuch... Sekretarka
Krzysztof Ibisz... Ormel
Grażyna Szapołowska... Beba
Marcin Wolski... Prezydent
Maja Bohosiewicz... Julka 
Patrycka (córka Barbary)

Bilety 10 zł do nabycia w Im-
presariacie lub na godzinę 
przed seansem w kasie kina.

paranienormalni 
Szybcy, śmieszni...

Wojna
żeńsko-męska
Sobota, 7 maja o godz. 18.00. 
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Propozycja majowa 
kina „Karolinka” na 
cykl czwartkowych 
seansów to film „Jan 

Paweł II. Szukałem Was…”
Jest to pełnometrażowy 
film dokumentalny o  życiu 
i  przesłaniu, jakie pozosta-
wił po sobie Jan Paweł II. 
Film ukazuje jego wyjątko-
we miejsce w  historii Ko-
ścioła i  świata oraz to, jak 
jego niezwykła osobowość, 
naturalność, otwartość i po-
czucie humoru łączyły ludzi 
na wszystkich kontynentach, 
niezależnie od ich statusu 
społecznego, wieku, wyzna-
wanych wartości czy religii.
„Jan Paweł II. Szukałem 
Was...” był realizowa-
ny w  120 lokalizacjach 
w  13   krajach na czterech 
kontynentach. Zdjęcia roz-
poczynały się wczesnym 

Szukałem Was...

świtem, a  kończyły późną 
nocą. Do wielu miejsc eki-
pa jeździła z  Krzysztofem 
Ziemcem, przewodnikiem 
w filmie, który kilka miesię-
cy wcześniej uległ poparze-
niu w pożarze, jaki wybuchł 
w jego domu. Podczas zdjęć 
w  Zambii, Jordanii, Meksy-
ku czy we Włoszech, mimo 
upałów, popularny dzienni-

karz cały czas musiał cho-
dzić w  specjalnej leczniczej 
ortezie opatrunkowej, przy-
spieszającej gojenie ran.

produkcja: Polska
gatunek: Dokumentalny
czas trwania: 90 minut
reżyseria: Jarosław Szmidt
scenariusz: Jarosław Szmidt, 
Mariusz Wituski

zdjęcia Jarosław Szmidt
kompozytor Michał Lorenc
producent Tadeusz Lampka, 
Stanisław Szymański
narrator: Krzysztof Ziemiec

Bilety 10 zł do nabycia 
w Impresariacie lub na go-
dzinę przed seansem w ka-
sie kina.

Czwartek, 26 maja
godz. 19.30

To propozycja kino-
wa dla tych nieco 
młodszych widzów.  
Najnowsza i finało-

wa opowieść o przygodach 
Artura i  Minimków. Mal-
tazarowi udaje się uwięzić 
Artura w krainie Minimków, 
a  sam przedostaje się do 
świata ludzi. Zły charakter 
– dzięki operacji plastycz-
nej – może podszyć się pod 
postać prawdziwego czło-
wieka i  próbuje odnaleźć 
drogę do domu dziadków. 
Artur, Selenia i  Betamesz 
nie dają jednak za wygraną 
i za wszelką cenę starają się 
powrócić do rzeczywistych 
rozmiarów, aby powstrzy-

Dwa światy Artura 
Sobota, 7 maja, o godz. 16.00. 

mać Maltazara. Jedynym 
sposobem na zmianę wzro-
stu jest zawierający magicz-
ne moce miód Królowej 
Pszczół. Trójka przyjaciół 
będzie musiała się jednak 
pospieszyć, jeżeli chce 
uchronić swój świat przed 
zbieraną przez Maltazara 
armią gigantycznych moski-
tów. Czasu jest coraz mniej!
Artur i  Minimki 3. Dwa 
Światy

reżyseria: Luc Besson
scenariusz: Luc Besson, 
Céline Garcia
produkcja: Francja
gatunek: Animacja, Familij-
ny, Fantasy

czas trwania: 92 minuty
obsada (polski dubbing)
Kajetan Lewandowski... 
Artur
Ewa Kania... Babcia
Wojcech Paszkowski... 
Armand
Barbara Kałużna ... Selena

Daniel Olbrychski ... 
Maltazar

Bilety 10 zł do nabycia 
w  Impresariacie lub na 
godzinę przed seansem 
w kasie kina.
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PISZĄ DO KURIERA

W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Bi-
blioteka” organizowanego przez Polskie Towarzy-
stwo Wydawców Książek, Międzynarodowe Targi 

Poznańskie oraz Radio Merkury ogłoszonego w październiku 
2010 roku, a rozstrzygniętego w marcu 2011 r., nasza uczen-
nica, Dominika Tobor z klasy III d, została jedną z 11 laure-
atek. Przewodnikiem naszej młodej i  utalentowanej pisarki 
była mgr Iwona Mliczek – bibliotekarka szkolna, która kon-
kurs ogłosiła w szkole, zmobilizowała adeptów pisarstwa do 
udziału, potem przeglądała prace i wraz z uczniami korygo-
wała błędy. Gratulujemy laureatce oraz jej opiekunce!

Dominika Tobor
w gronie najlepszych

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich podpi-
sało umowę z Uniwersytetem Śląskim Wydział Pedagogiki 
i Psychologii. W związku z tym klasy o kierunku pedago-

gicznym będą mogły uczestniczyć w wykładach na Uniwersy-
tecie Śląskim.
Dnia 23.03.2011 r. klasa III c miała jako pierwsza okazję uczest-
niczyć w zajęciach, które prowadził dr Maciej Janowski. Wykład 
był przeprowadzony w sposób bardzo interesujący. Użyte były 
różne środki dydaktyczne np. prezentacja multimedialna, które 
sprawiały, że zajęcia były ciekawsze. Co więcej, wykładowca do 
swoich wypowiedzi wplatał ciekawe anegdoty, dzięki którym 
wykładany przez niego materiał stawał się bardziej przyswajal-
ny i zrozumiały. Dr  Maciej Janowski przybliżył nam koncepcje 
klasyfikowania i opisywania różnych emocji, a także przedstawił 
interesujące i dające do myślenia prawa, dzięki którym można 
zrozumieć naturę człowieka i uzasadnić poszczególne typy ludz-
kich zachowań. Zapoznaliśmy się także z ciekawymi osobami, 
które miały znaczny wpływ na rozwój psychologii np. Gray, Le-
venthal lub Panksepp.
Możliwość przebywania na uczelni, którą dało nam nasze liceum 
sprawiła, że poczuliśmy się jak studenci. Wykłady, w  których 
mieliśmy okazję uczestniczyć sprawiły, iż chcemy wiedzieć wię-
cej, rozbudziły one w nas żądzę wiedzy. Dzięki tym zajęciom 
upewniliśmy się co do trafności wybranego przez nas kierunku. 
Następny wykład już wkrótce.

Ewa Wolny kl. III c

Z wizytą na uczelni

Gminne Centrum Informacji i Młodzieżowe Biuro Pracy 
w Radzionkowie 27 maja 2011 roku kolejny raz orga-
nizują Targi Pracy i Edukacji. Jest to impreza mająca na 

celu zaprezentowanie przez pracodawców ofert pracy, przez 
szkoły i uczelnie ich oferty edukacyjnej, a przez odwiedza-
jących targi – znalezienie pracy czy interesującego kierunku 
nauki. Firmy, przedsiębiorstwa, a  także szkoły ponadgim-
nazjalne oraz wyższe uczelnie serdecznie zapraszamy do 
współpracy. Wszelkie dodatkowe informacje o organizowa-
nych Targach Pracy i Edukacji można uzyskać pod nume-
rami telefonów (32) 388-71-52, (32) 289-08-03. Można też 
wysłać e-mail na adres: um@radzionkow.pl.

Zapraszamy na targi

FOTOZAGADKA

CO
 JEST NA

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź 
udział w naszym konkursie. Napisz gdzie znajdu-
je się widoczny na fotografii element dekoracyjny 
bramy wjazdowej.
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 

Przedstawiona na zdjęciu wieżyczka znajduje się 
przy ulicy Sienkiewicza 10.
Nagrodę otrzymują: Eugeniusz Ostrowski oraz 
osoba, która wysłała odpowiedź z  adresu mailo-
wego pietro41@onet.eu. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy po odbiór nagród do Urzędu Miasta 
Radzionków, pok. nr 13. 

Izba Przemysłowo – Handlowa w  Tarnowskich Górach oraz 
Urząd Miasta Radzionków zorganizowały 5 kwietnia w CK „Ka-
rolinka” kolejne Forum Gospodarcze. Podczas spotkania za-

stępca burmistrza miasta Krzysztof Kula mówił o promocji gminy 
na przykładzie kampanii „Radzionków miasto moich inwestycji". 
O promocji przedsiębiorczości mówił prezes Izby, Klaudiusz Si-
wiec. Na zakończenie Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach przedstawiła sytuację na lo-
kalnym rynku pracy oraz możliwości pozyskiwania środków z Fun-
duszu Pracy dla przedsiębiorców.

(ab)

Forum Gospodarcze
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24 lutego uczniowie radzionkowskiego liceum mieli 
okazję już po raz drugi uczestniczyć w warsztatach 

dziennikarskich zorganizowanych przez Szkołę Wyższą Psy-
chologii Społecznej w  Katowicach. Spotkanie miało cha-
rakter wywiadu, który został przeprowadzony przez Ewę 
Niewiadomską – dziennikarkę Radia Katowice ze znanym 
dziennikarzem i prezenterem telewizji TVN 24 – Jakubem 
Poradą.
Podczas warsztatów pan Jakub szczegółowo opowiadał 
o  profesji dziennikarskiej, próbując tym samym odpowie-
dzieć na pytanie, czy dziennikarstwo jest sztuką, czy za-
wodem. Uczestnicy warsztatów poznali dokładną historię 
stacji, w której pracuje od ponad 10 lat. Pan Jakub przed-
stawił nam procedury tworzenia programów na żywo. Dużą 
ciekawostką było dla nas przedstawienie budowy studia, 
którego charakterystyczną cechą jest jedność czasu, miejsca 
i akcji. Prezenter skupił się także na ważnym aspekcie, jakim 
jest praca zespołowa. Poznaliśmy zasadę odwróconej pira-
midy, która funkcjonuje w dziennikarstwie na całym świe-
cie. Dziennikarz chętnie udzielał nam cennych wskazówek 
dotyczących rozpoczęcia przyszłej kariery. Według pana 
Jakuba, największym wyzwaniem dla osoby publicznej jest 
odporność na krytykę. Pozwala to dziennikarzowi na więk-
sze zmotywowanie, a co za tym idzie – odnoszenie coraz to 
większych sukcesów zawodowych. Prezenter skoncentrował 
się na różnych formach dziennikarstwa, poruszając temat 
dziennikarstwa obywatelskiego, dającego możliwość zaist-
nienia w świecie mediów. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zadawać osobiście pytania dziennikarzowi, który udzielał 
obszernych i interesujących odpowiedzi.
Dzięki profesjonalnie przeprowadzonym warsztatom dzien-
nikarskim, w miłej i przyjaznej atmosferze poszerzyliśmy na-
szą wiedzę o wiele cennych informacji, które bez wątpienia 
wykorzystamy w naszej przygodzie z dziennikarstwem.

Agnieszka Słota
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 

w Radzionkowie

Warsztaty dziennikarskie
z Jakubem Poradą

PISZĄ DO KURIERA

Jak co roku, nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji 
pt. „Góra Grosza”. Miała ona na celu pokazanie uczniom, 

że każdy grosz się liczy i  może służyć innym. Tegoroczna 
akcja, w której zebraliśmy ponad 360 zł, wspierała rodzin-
ne domy dziecka. W zbiórce mógł brać udział każdy uczeń 
z klas 1 – 6. Zaangażowała się cała społeczność uczniowska, 
ale wszystkich przebił kwotą Tomasz Lipiński z III a, który 
przyniósł 100 zł w dwudziestogroszówkach. Jest to rekordo-
wa suma, jaka została zebrana w naszej szkole. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Łukasz Ungier,
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej nr 1

Góra grosza

Uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego 
w Radzionkowie w dniu 10 marca mieli okazję po-
znać tradycje związane z  naszym regionem. Zaję-

cia odbyły się w Muzeum  Górnośląskim w Bytomiu. Grupa 
rozszerzonej historii w  trakcie lekcji muzealnej dowiedzia-
ła się o zwyczajach związanych z każdym aspektem życia 
na Górnym Śląsku. Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych 
eksponatów, takich jak narzędzia kuchenne, instrumenty, 
meble, stroje ludowe. Lekcja doskonale przedstawiła nam 
życie naszych przodków na wsiach i w  regionach przemy-
słowych dawnego Górnego Śląska. Istotną rolę odgrywały 
wtedy takie wydarzenia rodzinne jak wesele, narodziny, 
dorastanie dzieci. Dla Ślązaków najważniejsza była ciężka 
praca i  utrzymanie rodziny. Wizyta w  muzeum pozwoliła 
nam poznać codzienność mieszkańców Śląska, ich zwycza-
je, zajęcia gospodarcze i zawodowe, ale także ich rozrywki 
– po prostu dzień odświętny i zwykły. Stworzyła nam obraz 
dawnych czasów i wartości, jakimi kierowały się poprzednie 
pokolenia. Lekcja historii minionych dziejów naszego regio-
nu była bardzo ciekawa i pouczająca.

Monika Kubiatowska
kl. II b dziennikarska

LO Radzionków

Życie Ślązaków
w XIX i XX wieku

19 lutego odbył się koncert charytatywny CidRock 
organizowany pod patronatem Młodzieżowej Rady 

Miasta Radzionków. Zagrali Dyslexia, Ash’n’becher, Droga 
Ewakuacyjna. W  wyniku przeprowadzonej sprzedaży 
cegiełek wartościowych, udało się uzyskać sumę 1530 zł. 
Pieniądze zostały przekazane na leczenie rehabilitacyjne Ani, 
wychowanki Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczych i  Rehabilitacyjnych dla 
Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnej w  Radzionkowie. 
Młodzieżowa Rada Miasta Radzionków dziękuje tym, którzy 
wsparli i przyłączyli się do akcji.

Młodzieżowa Rada Miasta Radzionków

Koncert charytatywny
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INFORMACJA 
Informuję, iż w dniu 24 lutego 2011 roku na V sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwałę Nr V/34/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011–2026;
2. Uchwałę Nr V/35/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr V/36/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
4. Uchwałę Nr V/37/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków;
5. Uchwałę Nr V/38/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Radzionków;
6. Uchwałę Nr V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie programu współ-

pracy na rok 2011 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
7. Uchwałę Nr IV/40/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
Informuję, iż w dniu 24 marca 2011 roku na VI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr VI/41/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011–2026;
2. Uchwałę Nr VI/42/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.;
3. Uchwałę Nr VI/43/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta 

Radzionków;
4. Uchwałę Nr VI/44/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzionkowie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
5. Uchwałę Nr VI/45/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Ślą-

skich przy Pl. Jana Pawła II 8 na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym;
6. Uchwałę Nr VI/46/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiej Bibliotece Publicznej bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wie-

czyste gruntu przy ul. Knosały 61A.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.

Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk 

Uchwała Nr LVII/479/2010
Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 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. 10 ust. 1 i 2 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. zmianami).
*(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.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  – powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 290 zł
  – powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 504 zł
  – powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 620 zł
 b) równej lub wyższej niż 12 ton:

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:

 a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 638 zł. 
 b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 15 700 750
15 750 1 266

3 osie
12 21 808 860
21 1 026 1 594

4 osie i więcej
12 29 1 054 1 672
29 1 672 2 480

dopuszczalna masa całkowita w tonach zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 31 700 930
31 1 428 1 960

3 osie
12 40 1 260 1 744
40 1 744 2 578

UCHWAŁY RADY MIASTA
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3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 362 zł.

4)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

4)  od autobusu:

§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XLVI /400/ 2009 z dnia 26 listopada 2009 r. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2011 roku.

§ 5
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
Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych na podstawie art. 10 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.), jednak muszą one być zawarte w przedziale stawek maksymalnych i minimalnych. Stawki 
te zostały zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. 
(M.P. z dnia 30 lipca 2010 r. Nr 55, poz. 755) oraz w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2011 r. W związku z nieznacznym podwyższeniem stawek maksymalnych przez Ministra Finansów oraz z trwającym kry-
zysem finansowym proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych w 2011 r. na poziomie roku 2010.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński

dopuszczalna masa całkowita w tonach
zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne
inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż 2 osie

12 25 390 404
25 414 568

3 osie
12 28 430 482
28 33 622 860
33 38 860 1 306
38 1 162 1 720

4 osie i więcej
12 38 686 954
38 954 1 296

liczba miejsc autobusy

stawka podatku w złotych
mniej niż 30 miejsc 420 

równej lub więcej niż 30 miejsc 482

Uchwała Nr VI/43/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje

§ 1.
Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków na okres od dnia 1 maja 2011 r. 
do dnia 30 kwietnia 2012 r. przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady 
/-/ Bernard Skibiński

Załącznik do uchwały nr VI/43/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

dla odbiorców z terenu miasta Radzionków,
do wglądu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42 (I piętro)

oraz na stronie internetowej: www.bip.radzionkow.pl
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Po rundzie zasadniczej na 
pierwszych trzech miejscach 
znalazły się drużyny Pronet-
bud z Piekar Śląskich, Wyre-
wolwerowani z  Radzionko-
wa oraz El-Gos z  Bytomia. 
Wyjątkowo zacięte i  bardzo 
wyrównane pojedynki mia-
ły miejsce w  fazie play-off. 
Zdecydowanie swój mecz 
wygrali faworyci ligi druży-
na Pronetbud (2:0), nato-
miast niesamowitych emocji 
dostarczyły pozostałe dwa 
pojedynki, gdzie dopiero 
tajbreki decydowały o  koń-
cowym zwycięstwie (i,  jak 
się okazało, wyżej notowane 
drużyny tym razem przegra-
ły). Po raz ostatni wszystkie 
drużyny Amatorskiej Ligi 
Siatkówki CIDERPLAS spo-
tkały się w  turnieju finało-
wym, który rozegrany został 
20 marca.
Finały rozpoczęły się od sen-
sacji! Drużyna Pronetbud 
z Piekar Śląskich, która do tej 
pory wygrała wszystkie swo-
je mecze nie tracąc nawet 
1   seta, przegrała 2:0 z  ra-
dzionkowską drużyną Latają-
ce Gwoździe, która po run-

dzie zasadniczej zajmowała 
dopiero 5 miejsce. Młodzi 
zawodnicy z  Radzionkowa 
zagrali „mecz życia”, wszyst-
ko im się w  tym dniu uda-
wało, a głównym ich atutem 
była gra w polu. Bardziej do-
świadczona drużyna Pronet-
bud musiała zadowolić się 
drugim miejscem w lidze. Ale 
również zacięte i  wyrówna-
ne pojedynki toczyły się na 
pozostałych boiskach w gru-
pach walczących o  miejsca 
IV – VI oraz VII – IX. Po trzy-
godzinnych zmaganiach po-
znaliśmy ostateczne wyniki:
• Latające Gwoździe 

– Radzionków
• Pronetbud - Piekary 

Śląskie
• VFT – Radzionków
• El–Gos Bytom
• Jedenastka – Piekary 

Śląskie
• Wyrewolwerowani 

– Radzionków
• INQ – Bytom
• Nie Rób Scen 

– Radzionków
• UM Piekary Śląskie
W  czasie przerw pomiędzy 
kolejnymi meczami został 

przeprowadzony konkurs za-
grywki na celność, w którym 
zwyciężył Krzysztof Schafer 
z  drużyny Wyrewolwero-
wani, a  w  konkursie zbicia 
najlepszego „gwoździa” naj-
lepszy okazał się Piotr Sztok 
z drużyny INQ.
Uroczystą oprawę miała 
ceremonia dekoracji oraz 
zakończenia ligi. Oprócz 
pucharów dla każdego za-
wodnika pierwszych trzech 
drużyn, wszystkie zespo-
ły otrzymały dyplomy oraz 
specjalnie zmontowany film 
z  przebiegu całych rozgry-
wek. Pamiątkowe dyplomy 
otrzymała również piątka 
sędziów, którzy świetnie 
się spisali sędziując mecze 
ligowe.
— Gratulacje dla wszystkich 
zawodników, którzy wzięli 
udział w  Amatorskiej Lidze 
Piłki Siatkowej CIDERPLAS 
za waleczność, a  szczególnie 
za stworzenie fantastycznej 
atmosfery i postawę fair play 
podczas trwania całej ligi. 
Dziękujemy również wier-
nym i  licznym kibicom, któ-
rzy gorąco dopingowali swo-
je drużyny. Niejednokrotnie 
na trybunach można było 
spotkać całe rodziny – żony, 
dziewczyny, dzieci, rodziców, 
a  nawet dziadków — mówi 
Marian Prodlik, dyrektor 
MOSiR w Radzionkowie.
Na koniec wszyscy zawodni-
cy i organizatorzy udali się do 
restauracji na wspólny obiad 
oraz pokaz filmowy z  prze-
biegu ligi. Było dużo dobrych 
wspomnień, rozmawiano tak-
że o możliwości zorganizowa-
nia kolejnych zawodów.
Już dzisiaj radzionkowski 
MOSiR zaprasza na kolej-
ne turnieje piłki siatkowej. 
Szczegóły na stronie:

www.mosir.radzionkow.pl

Liga siatkówki zakończona
 OD STYCZNIA W HALI RADZIONKOWSKIEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I RE-
KREACJI, RÓWNOCZEŚNIE NA TRZECH BOISKACH, TRWAŁY ROZGRYWKI RADZION-
KOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ CIDERPLAS, W KTÓREJ BRAŁO UDZIAŁ 
9 DRUŻYN. 

Hala radzionkowskiego 
MOSiR-u  w  sobotę, 
19 marca zapełniła 

się fanami koszykówki. A to za 
sprawą rozgrywanego tam po 
raz drugi Turnieju Koszykówki. 
W  II edycji Turnieju wystarto-
wało 9 drużyn, które zostały 
podzielone na 3 grupy i  grały 
równocześnie na 3 boiskach. 
Najbardziej zacięte i  wyrów-
nane były mecze finałowe 
o  miejsca I  – III i  trzeba było 
aż kilku dogrywek, aby wy-
łonić zwycięzców. Z  wielkim 
trudem przyszło zwycięstwo 
Pasibrzuchom, a  wielką nie-
spodziankę sprawiła radzion-
kowska drużyna Colop Team, 
która po dogrywkach poko-
nała silny zespół SKBM Mokr-
sko. W  czasie przerw między 
meczami odbył się również 
konkurs rzutów za trzy punkty 
oraz konkurs rzutów do kosza 
dzieci, gdzie najlepszy okazał 
się Aleksander Dziekański. 
Wszystkie nagrody, podobnie 
jak w  roku ubiegłym, ufundo-
wała radzionkowska firma IN - 
PLUS Biuro Rachunkowe.
Wyniki Turnieju i fotorelacja: 
www.mosir.radzionkow.pl

Po turnieju

MOSiR w  Radzion-
kowie przygotował 
niespodziankę dla 

sympatyków piłki siatkowej 
i  pięknych pań. 8 marca, 
w  Dniu Kobiet rozegrany zo-
stał wyjątkowy turniej. Do 
boju stanęły zawodniczki „So-
koła” oraz ich trenerzy. Jednak 
doświadczenie i  rutyna zwy-
ciężyła: wygrali trenerzy przed 
seniorkami i  juniorkami. Były 
emocje, dobra zabawa, dyplo-
my i róże dla każdej z pań.

Sportowy
dzień kobiet
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SPORT

W  turnieju wzięło 
udział 12 drużyn 
z  naszego wo-

jewództwa. Reprezentacja 
miast składała się z  dwóch 
osób dorosłych i  dwóch za-
wodników niepełnoletnich. 
Rozegrano łącznie siedem 
rund z czasem gry 15 minut 
na każdego zawodnika. Za 
zwycięstwo drużyna uzyski-
wała 2 pkt, a za remis przy-
znawano 1 pkt. Tym razem 
najlepsza okazała się druży-
na z Tarnowskich Gór, która 
wystąpiła w składzie: Henryk 
Banasik, Marian Banasik, 
Jakub Lizak oraz Magdale-
na Kotula. O  ostatecznych 
wynikach turnieju decydo-
wały ostatnie rundy. Drużyna 
z Tarnowskich Gór, pokonu-
jąc w  ostatniej rundzie silny 
zespół z Łazisk Średnich, wy-
nikiem 4 – 0 zapewniła sobie 
zasłużone zwycięstwo. 
W zawodach bardzo dobrze 
wypadli juniorzy z  Tarnow-
skich Gór: Magdalena Kotu-
la uzyskała 7 pkt z  siedmiu 
partii, podobnie jak Mateusz 
Płonka z Kalet. Natomiast Ja-
kub Lizak (Tarnowskie Góry), 
Henryk Banasik, Bogdan 
Tarasek (Bytom I), Kacper 
Krasa (Żory), Tadeusz Bo-
becki (Ożarowice) uzyskali 
po 6 pkt. 

Turniej z edycji na edycję zy-
skuje coraz większe uznanie. 
Reprezentacje z Łazisk, które 
działają w Miejskich Domach 
Kultury, postarały się w  tym 
roku przybyć na turniej 
w wyjątkowo licznym gronie. 
Zawody przebiegały bardzo 
sprawnie, a rywalizacja, cho-
ciaż w  niektórych partiach 
niezwykle zacięta, zawsze 
uwzględniała zachowania fair 
play. Zawody prowadzili: Ru-
dolf Sobczyk i  Aleksander 
Kusz. 
Serdeczne dziękuję organi-
zatorom (Urząd Miasta Ra-
dzionków, MOSiR Radzion-
ków), którzy ufundowali 
puchary i  medale dla zwy-
cięzców. Każdy uczestnik 
otrzymał również pamiątko-
wy dyplom.

Wyniki Turnieju:
1. Tarnowskie Góry - 13 pkt
2. Żory - 12 pkt
3. Ornontowice - 10 pkt
4. Bytom I - 8 pkt
5. Łaziska Średnie - 7 pkt
6. Bytom II - 7 pkt
7. Kalety - 6 pkt
8. Chorzów - 6 pkt
9. Łaziska Dolne - 6 pkt
10. Radzionków - 6 pkt
11. Ożarowice - 3 pkt
12. Łaziska Górne - 0 pkt

Zanotował: Rudolf Sobczyk

Szachowy Turniej Miast
 26 MARCA PO RAZ TRZECI ROZEGRANY ZOSTAŁ 
SZACHOWY TURNIEJ MIAST I GMIN O PUCHAR BURMI-
STRZA RADZIONKOWA. TYM RAZEM ZAWODY ODBYŁY 
SIĘ W HALI SPORTOWEJ MOSIR.

W dniach 12 – 16 marca odbywały się Halowe Naro-
dowe Mistrzostwa Polski Atp 2011. Nasza tenisistka 
Gabriela Sławik, aktualna mistrzyni Polski w  grze 

mieszanej, zajęła pierwsze miejsce w singlu zdobywając tytuł 
Halowej Mistrzyni Polski w 2011. W deblu zajęła z Teresą Sto-
chel z Krakowa trzecie miejsce.
Dodajmy, że spółka Amatorski Tenis Polski (Atp) z  siedzibą 
w Warszawie została założona w 2007 roku. Jej celem jest pra-
ca na rzecz rozwoju tenisa amatorskiego w Polsce, a w szcze-
gólności działania na rzecz wzrostu liczby osób grających 
w  tenisa i  aktywnie uczestniczących we współzawodnictwie 
turniejowym.

Nasza tenisistka

Już po raz czwarty na terenie Klubu Jeździeckiego „Lider” 
w Radzionkowie odbędzie się wyjątkowa impreza jeździec-
ka – zawody w  ujeżdżeniu. W  dniach od 29 kwietnia do 

1 maja będzie okazja zobaczenia na żywo zawodników z ca-
łego świata, ponieważ od ubiegłego roku zawody mają rangę 
międzynarodową.
Radzionkowskie zawody mają formę pikniku rodzinnego. Jak 
zaznaczają organizatorzy, rywalizacja sportowa jeźdźców co 
roku połączona jest z wieloma innymi atrakcjami, m.in. poka-
zami sportów ekstremalnych, występami tanecznymi i wokal-
nymi, wyścigami dzieci na kucykach. Wśród widzów przepro-
wadzona zostanie loteria fantowa, w której wszyscy posiadacze 
biletu wstępu mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Na 
zwycięzców zawodów czekają w  tym roku nagrody pienięż-
ne o łącznej wartości 19.000 euro. Szczegółowe informacje na 
temat zawodów można znaleźć na stronie: lider.ham.com.pl.

Tańczące konie

Chłopcy, którzy nie wyobrażają sobie życia bez pił-
ki nożnej, już niedługo będą mogli zgłosić się do 
klasy sportowej. Od przyszłego roku szkolnego 

pierwsza tego typu klasa rusza bowiem w Radzionkowie. Uru-
chomiona zostanie w Gimnazjum Nr 2 w Rojcy (Zespół Szkół 
Podstawowo–Gimnazjalnych). 
Prowadzone będą w niej zajęcia sportowe dla chłopców (rocz-
nik 1998) w piłce nożnej. Lekcje sportowe odbywać będą się 
na obiektach sportowych szkoły i  Klubu Sportowego Ruch 
Radzionków. Szkoła zapewni uczniom dziesięć godzin wy-
chowania fizycznego w  tygodniu realizowanych nieodpłatnie, 
wyspecjalizowaną kadrę trenerską, zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów potrzebujących pomocy, sprzęt sportowy, udział 
w rozgrywkach ŚZPN i innych turniejach oraz organizację obo-
zów sportowych.
Zainteresowanych rodziców posłaniem swojego dziecka do 
klasy sportowej, informujemy, że podania należy składać do 
6 maja w sekretariacie szkoły (druki można znaleźć na stronach: 
www.zspg.radzionkow.pl i  www.ruchradzionkow.com oraz 
w sekretariacie szkoły). Kandydaci wezmą też udział w Teście 
Sprawności Fizycznej. Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów 
nastąpi 30 czerwca. Więcej informacji można uzyskać w sekre-
tariacie szkoły (tel. 32-286-62-52).

Rusza sportowa klasa
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31 marca w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach odbyły się Międzyszkolne Mistrzostwa Śląska w Pływaniu o Puchar 
Starosty Tarnogórskiego zorganizowane przez Zespół Szkół w Radzionkowie. Impreza odbywała się pod honorowym 

patronatem starosty tarnogórskiego pani Lucyny Ekkert. W mistrzostwach wzięło udział 11 szkół specjalnych województwa 
śląskiego: Katowice, Knurów, Mysłowice, Radzionków, Ruda Śląska (2 szkoły), Rybnik (2 szkoły), Tarnowskie Góry, Zabrze 
(2  szkoły). Było to  w sumie 69 zawodników (16 dziewcząt i 53 chłopców). Wyniki na stronie www.radzionkow.pl

Międzyszkolne Mistrzostwa Śląska w Pływaniu

Pierwsza liga wznowiła rozgrywki. Piłkarze Ruchu Ra-
dzionków na swój pierwszy mecz poczekali jednak 
dłużej niż reszta ligowych rywali. Ich inaugurujące 

rundę wiosenną spotkanie w Kluczborku przełożone zo-
stało z 5  marca na 6 kwietnia. A decyzja ta spowodowana 
była złym stanem boiska jedynej drużyny z Opolszczyzny 
występującej na zapleczu Ekstraklasy. Artur Skowronek 
zadebiutował więc w  roli pierwszego trenera Ruchu Ra-
dzionków w spotkaniu przed własną publicznością z GKP 
Gorzów Wielkopolski. Nie był to udany debiut. W  roli 
głównej wystąpiło niestety zniszczone po zimie boisko. 
Bezbramkowy remis z  drużyną, która była „o  włos” od 
w ogóle niewyruszenia na mecz do Radzionkowa – z po-
wodu braku środków na transport – kibice przyjęli jako 
rozczarowanie, co spotęgował fakt, że „żółto-czarni” ani 
razu w  ciągu dziewięćdziesięciu minut gry nie uderzyli 
celnie w kierunku bramki gości. Nie był to najlepszy pro-
gnostyk przed czekającym piłkarzy dwoma wyjazdami 
na ziemię nowosądecką. Sandecja Nowy Sącz i Kolejarz 
Stróże, dwaj kolejni rywale, to przecież zespoły znakomi-
cie grające na własnych boiskach, a jesienią na wyjazdach 
Ruchowi szło przecież „jak po grudzie”. Tymczasem „Ci-
dry” zaskoczyły wszystkich. Zapowiadany z wielką pom-
pą mecz w Nowym Sączu, podczas którego debiutowało 
sztuczne oświetlenie i który ściągnął na trybuny komplet 

znakomicie dopingujących kibiców, było bardzo dobrym 
widowiskiem. Ruch jak równy z równym walczył z fawo-
ryzowanym przeciwnikiem, a w końcówce meczu zdobył 
zwycięskiego gola, kiedy w zamieszaniu po rzucie rożnym 
piłkę do siatki skierował Paweł Giel. Podobny scenariusz 
miało spotkanie w Stróżach. Znów końcówka meczu przy-
niosła naszej drużynie zwycięskiego gola, którego autorem 
był tym razem wypożyczony z  Górnika Zabrze Adrian 
Świątek. W obu tych spotkaniach Ruchowi sprzyjało też 
szczęście – w ostatniej minucie gry Sandecja trafiła w po-
przeczkę, a Kolejarz w  słupek. Dwa wyjazdowe zwycię-
stwa bardzo zbliżyły Ruch do czołówki ligi, a  wygrana 
z Górnikiem Polkowice w kolejnym ligowym meczu mogła 
usadowić go tuż za plecami walczącej o awans do Ekstra-
klasy „wielkiej trójki”. Oczekiwania były wielkie i tak samo 
wielkie musiało być rozczarowanie. Ruch swoją grą nie 
porwał kibiców, a moment nieuwagi w doliczonym czasie 
kosztował go utratę gola i niespodziewaną porażkę. Bram-
karz Łukasz Skorupski, który trafił do Radzionkowa w ra-
mach wypożyczenia z Górnika Zabrze i obrona drużyny 
skapitulowała po raz pierwszy od 360 wiosennych minut.
Zaległy mecz z MKS Kluczbork zakończył się zwycię-
stwem przeciwników 1:0 po rzucie karnym. Trzymajmy 
kciuki za występy naszej drużyny w kolejnych spotkaniach. 

Rozgrywki w rundzie wiosennej


