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Srebro dla Kamila

Numer 2

Luty

Kamil Orciuch zdobył srebrny medal
w Pucharze Europy
w Kempo, zajmując
drugie miejsce w kata
w kategorii wiekowej
14 – 17 lat.
Czytaj str. 16

Ferie
pełne zabawy

Będzie sala

D

la
najmłodszych
mieszkańców naszego miasta przygotowano w tym roku wiele
zimowych atrakcji. I chociaż pogoda nie zawsze
dopisywała, to ferie w Radzionkowie upłynęły pod
znakiem zabawy i zajęć
edukacyjnych. W CK „Karolinka” dzieci i młodzież
mogły skorzystać z przygotowanych dla nich warsztatów plastycznych, wokalno
– aktorskich, prowadzonych
przez Teatr Amatorski „Bezprzerwy”, jak i tanecznych.
Ponadto dla wszystkich
zainteresowanych przygotowano zajęcia gry w ping
– ponga. W Centrum Kultury „Karolinka” w ramach
kinowych ferii odbywały się
pokazy filmowe. Wyświetlono m.in. filmy animowane
„WALL-E”, „Czerwony Kapturek – Prawdziwa historia”,
„Małpy w kosmosie”. Jedną
z finałowych atrakcji tegorocznych ferii w „Karolince” był bal karnawałowy
z karaoke.
Dokończenie na str. 3
Kurier Radzionkowski

W

najbliższym czasie w Radzionkowie powstanie kolejny wysokiej
klasy obiekt sportowy. Tym razem
będzie to nowoczesna sala gimnastyczna zlokalizowana przy Szkole Podstawowej nr 1
przy ulicy Knosały. Sala będzie funkcjonowała jako odrębny obiekt, będzie można do niej
wchodzić zarówno ze szkoły, jak i z zewnątrz.
Aktualnie trwa proces projektowania.
— Sądzimy, że w lipcu gotowa już będzie dokumentacja projektowa na budowę sali. Sala
posiadać będzie arenę do gry o wymiarach
27x46 m umożliwiających grę w piłkę ręczną
i piłkę nożną halową. W poprzek sali wydzielone zostaną trzy boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. W razie konieczności, bę-

Konsultacje w sprawie

Skate Parku

Miłośnicy sportów ekstremalnych już niedługo będą
mieć w Radzionkowie prawdziwy Skate Park.
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dzie istniała możliwość wydzielenia tych boisk
ruchomymi kotarami. Sala posiadać będzie
także ruchome trybuny na około 200 miejsc
oraz pełne, dwupiętrowe zaplecze sanitarno
– gospodarcze (szatnie, prysznice, toalety), pomieszczenia dla nauczycieli w–f i salkę konferencyjną. Ponadto obiekt będzie dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planujemy, że budowa zostanie ukończona latem
przyszłego roku. Opracowywana dokumentacja projektowa uwzględnia również przebudowę starej sali gimnastycznej znajdującej
się przy szkole — zapowiada Krzysztof Kula,
zastępca burmistrza Radzionkowa.
(ab)

W

Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Radzionków 5 lutego odbyło się
spotkanie z młodzieżą, którego
tematem była lokalizacja i wyposażenie
Skate Parku, który jeszcze w tym roku ma
powstać w naszym mieście. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele firmy
„Euroartis” Michał Włodarczyk, która jest
odpowiedzialna za projekt i wykonanie
inwestycji, jak i przedstawiciele Urzędu
– wiceburmistrz miasta Krzysztof Kula,
Marcin Szczygieł, naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji i Dariusz Wysypoł, zastępca przewodniczącego RM.
Dokończenie na str. 3


Rozmowa z Wiesławem Białobrzeskim, prezesem radzionkowskiego i bytomskiego klubu Polskiego Czerwonego Krzyża
i Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” oraz wiceprezesem zarządu rejonowego PCK w Bytomiu

Oddaj krew, uratuj komuś życie!

— Wydaje się, że pytanie
o to, dlaczego powinno
się oddawać krew, jest tak
banalne, że nie warto go
zadawać. A jednak, biorąc
pod uwagę kiepskie statystyki i niską świadomość
społeczną, po prostu muszę o to zapytać.
— Nie spotkałem się jeszcze z takim lekiem, który
by zastąpił krew. Jest ona
podstawowym i najważniejszym środkiem ratującym życie człowieka. Każdy powinien znać wartość
swojej krwi i powinien wiedzieć, że dzięki niej może
komuś uratować życie.
Człowiek wart jest tyle, na
ile potrafi pomóc drugiemu
człowiekowi.
— W jaki sposób oddział
zachęca ludzi do oddawania krwi?
— Przede wszystkim po-

przez rozmowę, mającą
na celu uświadomienie
człowiekowi, że jego krew
może uratować życie drugiego człowieka. Słowa
„twoja krew może uratować czyjeś życie” wzruszają każdego. Po oddaniu
krwi, wręczamy krwiodawcom listy gratulacyjne
z podziękowaniami. Każdy
krwiodawca podczas organizowanej przez nas akcji
może liczyć na ciepły posiłek lub słodycze. Niejednokrotnie stanowi to zachętę
dla osób uboższych. Dzień,
w którym krwiodawca oddaje krew, powinien być
wolny od pracy. W praktyce jednak to akurat nie zawsze się sprawdza.
— Czy wiadomo ilu mieszkańców Radzionkowa oddaje krew?
— W ubiegłym roku organizowaliśmy cztery akcje. Podczas nich pobraliśmy ponad 49 litrów krwi.
W mieście znajduje się
około 50, może 60 stałych
krwiodawców, do których
należy zaliczyć m.in. burmistrza Gabriela Tobora
i Justynę Konik, dyrektorkę
CK „Karolinka”.

— Jak ocenia pan współpracę z miastem?
— Nasza współpraca jest
niezwykle owocna. Urząd
Miasta funduje wspomniane wcześniej obiady czy
paczki ze słodyczami.
Władze miasta zawsze
wspierają nas przy okazji
organizowania akcji. W zeszłym roku otrzymaliśmy
od gminy, specjalne kurtki i czapki, z elementami
odblaskowymi, które obowiązkowo musimy nosić
podczas poboru krwi. Na
pomoc możemy również
liczyć ze strony kościoła,
gdyż księża podczas ogłoszeń duszpasterskich, informują parafian o organizowanych akcjach.
— Czy w najbliższym
czasie będzie organizowana jakaś akcja na rzecz
krwiodawstwa w Radzionkowie?
— W tym roku w gminie
odbędą się cztery akcje.
Najbliższa odbędzie się
7 marca, przy Urzędzie
Miasta Radzionków.
— Gdzie należy się zgłaszać, by oddać krew?
— Stały punkt krwiodawstwa znajduje się w Byto-

miu na ulicy Żeromskiego
7, przy Szpitalu Specjalistycznym nr 1. Zgłaszać należy się od godziny 7.00 do
10.00 rano. Ponadto raz
w miesiącu na rynek w Bytomiu przyjeżdża ambulans
do poboru krwi.
— Wiadomo, że z przyczyn
zdrowotnych nie każdy
może zostać honorowym
krwiodawcą. Gdzie można
znaleźć pełną informację
na ten temat?
— Przede wszystkim człowiek zgłaszający się do poboru musi mieć nie mniej
niż 18 i nie więcej niż 65
lat. Krwiodawca legitymuje
się dwoma dokumentami
ze zdjęciem. Powinien być
po lekkim posiłku i oczywiście nie może być pod
wpływem alkoholu. Resztę informacji dotyczących
wymogów można uzyskać
w punkcie krwiodawstwa,
gdzie każdy otrzymuje
ulotki, w których zawarte
są wytyczne. Informacje
można także uzyskać na
stronach
internetowych
takich jak np. www.krewniacy.pl
Rozmawiała:
Justyna Wagner

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W

poniedziałek, 19 stycznia
odbyło się spotkanie radzionkowskiego samorządu
z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta.
Na dzień dzisiejszy samorząd współpracuje z 32 takimi organizacjami. Na
spotkanie przybyła większość przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Jego głównym tematem było omówienie zasad współpracy oraz dofinansowania zadań podejmowanych przez
organizacje pozarządowe na 2009 rok


w ramach współpracy z samorządem
lokalnym. Przedstawiono też priorytetowe obszary współpracy w roku
bieżącym, które wytyczyła Rada Miasta Radzionków w specjalnej uchwale
przyjętej we wrześniu 2008 roku.
— Spotkania z organizacjami odbywają się na początku każdego roku kalendarzowego. Podobnie jak w latach
ubiegłych, na tegorocznym spotkaniu
przekazaliśmy liderom radzionkowskich stowarzyszeń informacje na temat możliwości i zasad współpracy
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w 2009 roku. Do 13 lutego czekaliśmy
na wypełnione formularze z propozycjami dotyczącymi wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Szansę na realizację mają te wnioski, które są zbieżne
z potrzebami miasta i możliwościami
finansowymi gminy. Liczymy także, że
inicjatywy NGO ubogacą ofertę tegorocznych Dni Radzionkowa — mówi
Jarosław Wroński, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Współpracy Miasta
z Organizacjami Pozarządowymi.
(ab)
Kurier Radzionkowski

Zmiany w obsłudze linii 94

O

d 9 lutego linię 94 na trasie Bytom – Tarnowskie
Góry w dni robocze obsługują autobusy przegubowe typu C.
W efekcie pism wystosowanych przez mieszkańców naszej gminy dotyczących problemów z funkcjonowaniem
autobusu linii 94 z Bytomia do Tarnowskich Gór, burmistrz miasta Radzionków skierował prośbę do KZK GOP
o zwiększenie taboru obsługującego tę linię dla kursu rozpoczynającego się w Bytomiu o godz. 7.07. Lepsza obsługa
linii 94 polegać będzie na wzajemnej zamianie autobusów
pomiędzy liniami nr 94 i 5.

Inauguracja
Wszechnicy Edukacyjnej

S

potkanie
inaugurujące
działalność
„Wszechnicy Edukacyjnej Radzionków” odbyło się 12 lutego w auli Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich
w Radzionkowie. Gościem
honorowym spotkania był

Dokończenie ze str.1

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestię położenia
Skate Parku. Zainteresowanym

28 stycznia burmistrz miasta Radzionków Gabriel Tobor wręczył 13 parom „Medale za
długoletnie pożycie małżeńskie”. Tradycyjna uroczystość odbyła się w restauracji „Figaro”.
Medale z symbolicznymi dwiema splecionymi różami wręcza się osobom, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim. Tym razem medale otrzymali: Hildegarda i Paweł
Błaszczyk, Eleonora i Arnold Fister, Agnieszka i Franciszek Kamińscy, Bronisława i Emanuel Lubos, Helena i Franciszek Matuszek, Urszula i Sylwester Miś, Krystyna i Edward
Pełka, Agnieszka i Ryszard Pietryga, Ruta i Ludwik Rosa, Róża i Ryszard Strzelczyk, Róża
i Jan Tobor, Wanda i Edmund Tyczka, Anna i Antoni Wojtasik.

Ferie pełne zabawy
Podczas ferii dzieci mogły bezpłatnie skorzystać
z zajęć na lodowisku przy
radzionkowskim
Gimnazjum. Program obejmował
m.in. doskonalenie nauki
jazdy przodem i tyłem na
łyżwach, naukę prowadzenia krążka hokejowego i strzałów na bramkę.
W Gimnazjum odbywały się
także zajęcia komputerowe.
Poza tym specjalne zajęcia
na okres ferii przygotowano
Kurier Radzionkowski

w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych oraz
w Szkole Podstawowej nr 2.
Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się
zajęcia w postaci konkursów
literackich, turniejów krzyżówek, rebusów, zagadek
i wykreślanek.
Warto dodać, że tegoroczne
radzionkowskie ferie, które
odbywały się w dniach 26
stycznia – 5 lutego, cieszyły się dużą popularnością
wśród najmłodszych.

Organizatorami
tegorocznych ferii byli: Urząd Miasta Radzionków, Centrum
Kultury „Karolinka”, MOSiR
w Radzionkowie, Miejska
Biblioteka Publiczna, Zakład
Placówek Oświatowych, Parafia Wniebowzięcia NMP,
Ruch Światło – Życie Parafii
Św. Wojciecha oraz Wniebowzięcia NMP, Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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(ŁK)

Konsultacje...

Złote Gody złotych par

Dokończenie ze str.1

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab.
Karol Musioł. Szczegółowa
relacja z tego wydarzenia
zostanie
zamieszczona
w następnym numerze Kuriera Radzionkowskiego.

(ŁK)

przedstawiono dwie propozycje lokalizacji. Pierwsza z nich
zakłada powstanie jednego
dużego Skate Parku pomiędzy
ulicami Pawlaka i Sikorskiego,
tuż za Zespołem Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych.
Natomiast druga wersja zawiera koncepcję powstania
dwóch mniejszych Skate Parków, z których jeden miałby
się znaleźć również pomiędzy
ulicami Pawlaka i Sikorskiego,
natomiast drugi zlokalizowany byłby przy ulicy Sadowej.
Młodzież jednogłośnie opowiedziała się za pomysłem
utworzenia jednego większego Skate Parku.
Warto wiedzieć, że Skate Park
to specjalne miejsce przeznaczone do uprawiania sportów ekstremalnych. Głównie
jest to jazda na deskorolce,
rowerach typu BMX i MTB
i rolkach. Główną atrakcją
takich miejsc są specjalne
przeszkody (rampy, funboxy,
grindboxy, piramidy, banki)
dzięki którym możliwe jest
wykonywanie różnorodnych
trików.
Podczas spotkania młodzież
przedstawiła także swoje
oczekiwania względem wyposażenia Skate Parku, jego
aranżacji, jak i nawierzchni, z której powinien on być
wykonany. Wszystkie uwagi i
propozycje zostaną uwzględnione w przygotowywanym
projekcie. Podczas kolejnych

konsultacji wszystkim zainteresowanym
pokazany
zostanie już gotowy projekt
Skate Parku.


Z wizytą w Krzeszowie

Razem od 65 lat

R

óża i Augustyn Sznajderowie są jedną z tych par,
które mogą powiedzieć, że spędzili ze sobą całe życie. W tym roku obchodzili platynowe gody. W sobotę 17 stycznia małżonkowie świętowali 65 rocznicę ślubu. Z tej okazji, podczas rodzinnej uroczystości, otrzymali
od najbliższych wspaniały tort ze zdjęciem ślubnym. Następnego dnia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
odprawiono mszę w ich
intencji. W poniedziałek jubilatów odwiedził
burmistrz miasta Gabriel Tobor (na zdjęciu
u dołu).
Róża i Augustyn poznali się w 1941 roku,
na urodzinach kuzynki.
Pobrali się 17 stycznia
1944 roku w Rojcy,
w nieistniejącym już
kościele. Zamieszkali
w domu rodziców pani
Róży. Tam mieszkają
do dzisiaj. Pan Augustyn po wojnie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów, wykonując zlecenia dla kopalń. Pani Róża
natomiast zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowywaniem ich trójki dzieci, które przyszły na świat niedługo po wojnie.
— Gdy rodzice byli młodsi, wiele podróżowaliśmy. Organizowaliśmy wyjazdy rodzinne nad morze i w góry — wspomina najmłodszy syn Ryszard. — Rodzice bardzo lubili
spędzać aktywnie czas — dodaje.
Pan Augustyn w kwietniu będzie obchodził 87 urodziny.
Jego żona w maju świętować będzie 83 urodziny.
— Rodzice są bardzo pogodnie nastawieni do życia. Są
zgraną parą — opowiada ich syn. — Zawsze sami potrafili się uporać z problemami, pomagali sobie i wspierali
wzajemnie.
Podczas rodzinnych uroczystości para często wspomina
młodość, pokazując stare fotografie, opowiadając historie.
— Ja i moi bracia znamy już te historie. Teraz nasi rodzice
opowiadają je swoim wnukom — mówi pan Ryszard.
Justyna Wagner



D

elegacja z Radzionkowa brała udział
w uroczystej inauguracji Polsko – Czeskiego
Roku Kulturalnego 2009,
w ramach którego obchodzone są Polsko – Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wydarzenie miało
miejsce 26 stycznia w Krzeszowie i obecni na nim byli
burmistrz
Radzionkowa
Gabriel Tobor, jego zastępca Krzysztof Kula oraz kierownik Referatu Promocji,
Kultury i Sportu Jarosław
Wroński. Polsko – Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej to jeden z projektów
zrealizowanych w ramach
porozumienia o wielostron-

nej współpracy zawartego
w 2003 roku pomiędzy Radzionkowem, Boguszowem
– Gorcem i Dobrym Miastem, które od tamtej chwili
stały się naszymi miastami
partnerskimi.
W programie uroczystości
znalazła się m.in. msza św.
w intencji dobrej współpracy polsko – czeskiej w 2009
roku, zwiedzanie tamtejszej
bazyliki oraz okolicznościowy koncert. W czasie spotkania głos zabrał również
burmistrz Gabriel Tobor,
który przedstawił plany obchodów rocznic związanych
ze św. Wojciechem w roku
2009 w Radzionkowie.
(ab)

Ostatnie pożegnanie

T

rzyosobowa delegacja z Radzionkowa 30
stycznia wzięła udział
w uroczystościach pogrzebowych zmarłego burmistrza Boguszowa – Gorc,
Mariana Nogasia. Przypomnijmy, że burmistrz Nogaś w 2003 roku podpisał
dokument o przystąpieniu
do związku trzech miast
partnerskich: Radzionkowa,
Dobrego Miasta i Boguszowa – Gorc. W pogrzebie
udział wziął były burmistrz
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Radzionkowa Gustaw Jochlik, obecny burmistrz Gabriel Tobor oraz kierownik
Referatu Promocji, Kultury
i Sportu Jarosław Wroński.
Marian Nogaś miał 61 lat
i pochodził z okolic Kielc.
Wielokrotnie podkreślał, że
to właśnie w Boguszowie
– Gorcach odnalazł swoje
miejsce, gdzie funkcję burmistrza sprawował przez
trzy kadencje.
(ab)
Kurier Radzionkowski

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Ważne uchwały

P

odczas styczniowej sesji RM radni przyjęli dwie uchwały na rok
2009, związane z problematyką
uzależnień – w sprawie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Potrzeba podjęcia tych uchwał wynika z przepisów, które zobowiązują
każdą gminę do prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
a także przeciwdziałania narkomanii.
— Jeżeli chodzi o gminne programy na
rok 2009, to nie różnią się on znacznie od ubiegłorocznych. W tym roku
planujemy przede wszystkim przeprowadzić na terenie Radzionkowa kompleksową diagnozę problemu uzależnień od alkoholu i narkotyków. Dwa
lata temu udało nam się taką akcję
zorganizować tylko w obrębie wybranych szkół. W tym roku tą diagnozą
chcielibyśmy objąć również mieszkańców naszego miasta i na tej podstawie
konstruować programy na kolejne lata
— mówi Justyna Konik, Pełnomocnik
Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
Jednym z głównych zadań tegorocznych programów jest zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla współuzależnionych. W ramach tego zada-

nia działa w każdą środę w godz.
16.30 – 18.30 Punkt Konsultacyjny.
W mieście istnieje także Punkt Pomocy Prawnej, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9.00
– 11.00. Oba punkty znajdują się
w Rojcy przy ulicy Kużaja 19. Na
terenie miasta działa również grupa
AA, która swoje spotkania ma w każdą środę w godz. 17.00 – 19. 00,
również w siedzibie przy ulicy Kużaja 19. W ramach gminnych programów
profilaktyki na 2009 rok zostały również wykupione dodatkowe świadczenia zdrowotne w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, skierowane dla
osób uzależnionych z naszego miasta.
Prowadzone są także bezpośrednio
przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Radzionkowie procedury zobowiązania do tzw. przymusowego leczenia
odwykowego.
— Z przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych finansowana jest
bieżąca działalność świetlicy środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 2, którą prowadzi Ośrodek
Pomocy Społecznej. Realizowane są
tam programy socjoterapeutyczne oraz
dożywianie dzieci. Zamierzamy również w tym roku dofinansować obozy wypoczynkowe i zajęcia sportowe
dla dzieci, które połączone są z profilaktyką uzależnień. Ponadto nasza

gmina przystąpi do ogólnopolskiej
kampanii profilaktyczno – edukacyjnej
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz kampanii społecznej
„Prowadzę jestem trzeźwy”, a pod koniec roku zorganizowana zostanie kolejna edycja Cidrowskiej Jesieni, czyli
cyklu imprez sportowo – kulturalnych
o charakterze profilaktycznym — wymienia Justyna Konik. — Zdecydowana większość środków, które posiadamy, jest przeznaczona na profilaktykę
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, ale
również dla osób już uzależnionych,
poprzez dodatkowe świadczenia zdrowotne, dofinansowanie obozów terapeutycznych i dojazdów na leczenie.
Kontynuowana będzie również edukacja nauczycieli i rodziców, a także
przeprowadzane szkolenia dla sprzedawców alkoholu i kontrole sklepów
sprzedających alkohol — dodaje pani
pełnomocnik.
(ab)

Wyjadą do Anglii Najpiękniejsze szopki

U

czniowie z Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie wyjadą na praktyki zawodowe do miejscowości Plymouth w Wielkiej
Brytanii. To nagroda za opracowanie projektu „Go for It – zdobywanie doświadczenia
na elektronicznym i informatycznym rynku
pracy”. Projekt zdobył uznanie komisji konkursowej w ramach programu Leonardo da
Vinci. Celem projektu jest odbycie stażu
zagranicznego przez dwie 20 – osobowe
grupy uczniów w zawodzie technik elektronik i technik informatyk. Młodzież pojedzie
na czterotygodniowy staż wiosną i jesienią
tego roku. Uczniowie pod okiem opiekunów będą wykonywać zadania i zapoznają
się ze strukturą zatrudnienia i wymaganiami stawianymi pracownikom tamtejszych
firm.
(ab)
Kurier Radzionkowski

K

onkurs Śląskich Szopek został
zorganizowany już po raz 23.
Uczestnicy zgłosili jedenaście
prac, które można było oglądać do końca grudnia w CK „Karolinka”.
Tegoroczna edycja konkursu podzielona była na trzy kategorie. W pierwszej,
dzieci do lat 13, I miejsce zajął Tomasz
Adamek. Z kolei Paulina Profus, zwyciężyła w kategorii dzieci powyżej lat
13 i osób dorosłych. W pracach zbiorowych, I miejsce zajął Zakład Leczniczo
– Wychowawczy w Wojsce.
— Poziom artystyczny prac był bardzo
wysoki i wyrównany, w związku z czym
trudno nam było wyłonić zwycięzców
— mówi Małgorzata Janota, z komisji
konkursowej.
Justyna Wagner
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Po turnieju

A

ż 105 osób wzięło udział w jubileuszowych XV Mistrzostwach Radzionkowa
w Tenisie Stołowym. Zawody trwające od 20 do
24 stycznia odbywały się
w CK „Karolinka”, a zorganizował je radzionkowski
MOSiR. Turniej przeprowadzono w kilku kategoriach, a w tym roku po raz
pierwszy zorganizowano
także zawody tenisa stołowego wśród burmistrzów
i wójtów oraz pracowników służb mundurowych.
W pierwszym dniu mistrzostw
wystartowała
rekordowa ilość 30 zawodników ze szkół podstawowych. Po bardzo zaciętej rywalizacji zwyciężył
Tomasz Smyczyński UKS
Nakło Śl., a wśród mieszkańców Radzionkowa naj-

lepszy okazał się Sebastian
Wiaterek z SP 2. Kolejnego
dnia do walki przystąpili
gimnazjaliści i w tej kategorii najlepszy okazał się Piotr
Cichoń z Rojcy. W trzecim
dniu mistrzostw rywalizowały szkoły średnie i kobiety. W tej drugiej kategorii wzięła udział spora ilość
pań, w tym dwie siostry
zakonne (patrz fotografia).
Ostatecznie zwyciężyła Iza

Tobor z Radzionkowa, natomiast Mateusz Klimczok
z Bytomia był najlepszy
w kategorii szkół średnich.
Przedstawiciele służb mundurowych, czyli straży pożarnej, policji i straży miejskiej rozgrywali pojedynki
w czwartym dniu imprezy.
Tutaj najlepszy okazał się
Bogusław Skop ze Straży Pożarnej Radzionków.
Również w tym samym

dniu rozegrano I Turniej
Burmistrzów i Wójtów.
W mistrzostwach vipów
wzięło udział 13 osób. Po
zaciętych bojach wyłoniono najlepszych i w finałowej trójce znaleźli się: Wiesław Olszewski, zastępca
wójta Zbrosławic; Józef
Korpak, starosta tarnogórski i Eugeniusz Gwóźdź,
wójt Tworoga. W ostatnim
dniu mistrzostw do boju
stanęli mężczyźni przed
pięćdziesiątką i po pięćdziesiątce. W tych kategoriach zwyciężyli odpowiednio Krzysztof Widera
z Piekar Śląskich i Karol
Bula z Radzionkowa.
MOSiR zadbał o to, aby
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom
ze swoim zdjęciem oraz
słodycze. Natomiast najlepszym wręczono statuetki i medale.
(ab)

Siatkówka Czas na narty

W

P

o rocznej przerwie
zostanie już po raz
czwarty zorganizowany Turniej Piłki Siatkowej o puchar „Termomana”. Wiadomo, że impreza
odbędzie się w marcu, jednak dokładna data nie jest
jeszcze znana. Szczegóły
ukażą się niebawem na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie
www.mosir.radzionkow.
pl. Zapraszamy serdecznie
do uczestnictwa!
(ab)


sobotę, 21
stycznia już
po raz dziewiąty rozegrane zostaną
Mistrzostwa Radzionkowa w Narciarstwie
i Snowboardzie. Zjazdowe
rywalizacje
odbywać się będą
w Dolomitach Sportowej Dolinie w Bytomiu od godz. 10.00.
W tym roku udział
w zawodach jest bezpłatny. Organizatorem mistrzostw jest
radzionkowski Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Zgłoszenia na zawody można składać do 20 lutego
w siedzibie MOSiR (CK „Karolinka” pok.
23), telefonicznie (032) 289 54 74 oraz drogą elektroniczną mosir@cidernet.pl. Prawo
startu mają wszyscy chętni bez względu na
umiejętności, ważne jest, aby stan zdrowia
umożliwiał udział w zawodach.
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— Planujemy przeprowadzić klasyfikację kobiet i mężczyzn
– mieszkańców Radzionkowa w kilku
kategoriach oraz kategorię open dla mieszkańców spoza Radzionkowa.
Będzie
również odrębna klasyfikacja dla nauczycieli oraz klasyfikacja
rodzinna. Podział na
kategorie
wiekowe
uzależniony
zostanie od ilości osób,
które zgłoszą swoje
uczestnictwo.
Jako
organizatorom zależy
nam przede wszystkim na dobrej atmosferze i rodzinnym charakterze tej imprezy
— mówi Marian Prodlik, dyrektor MOSiR
w Radzionkowie.
Szczegółowe informacje: MOSiR Radzionków, tel. 032 289 54 74 oraz www.mosir.
radzionkow.pl.
(ab)
Kurier Radzionkowski

HARMONOGRAM USTAWIENIA KONTENERÓW
NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

KOMUNIKATY

12 luty, 12 sierpień 2009 r.
ul. Staszica
ul. Kowalska 6
ul. Zwycięstwa – skrzyżowanie z ul. Cmentarną
ul. Skotnicka 30
ul. Średnia – łącznik z ul. Sikorskiego
ul. Szczęśliwa – skrzyżowanie z ul. Poprzeczną

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 roku, przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10
tygodnia ciąży do porodu.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.,
nr 237, poz. 1654 )

12 marzec, 16 wrzesień 2009 r.
ul. A. Krzywoń – skrzyżowanie z ul. Św. Wojciecha
ul. Orzechowska 20
ul. Krzywa – skrzyżowanie z ul. Czwartaków
ul. Kopernika 18
ul. Gwarków – skrzyżowanie z ul. Kużaja
ul. Skotnicka – skrzyżowanie z ul. Wopistów
15 kwiecień, 14 październik 2009 r.
ul. Słowackiego 52
ul. Sobieskiego 2
ul. Szylera 1
ul. Gajdasa – łącznik za boiskiem szkoły
ul. Miła – skrzyżowanie z ul. Barbórki
ul. Lotników – skrzyżowanie z ul. Kadetów

Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest
prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 18 grudnia 2008 r.,
nr 233, poz.1456) okres zasiłkowy ustalony został na okres
od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy,
który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony
do 31 października 2009 r.

14 maj, 12 listopad 2009 r.
ul. Orzechowska 104
ul. Grzybowa – skrzyżowanie z ul. Św. Wojciecha
ul. Męczenników Oświęcimia 43
ul. Lotników – skrzyżowanie z ul. Skotnicką
ul. Sikorskiego 100
ul. Artura 12
16 czerwiec, 16 grudzień 2009 r.
ul. Pietrygów
ul. E. Plater 2
ul. Zejera 20
ul. Wandy 1
ul. Kużaja 68
ul. Adamieckiego – skrzyżowanie z ul. M. Dąbrowskiej

KOMUNIKAT

Zgodnie z artykułem 12, pkt 5, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U. 01.72.747) informuję, iż woda dostarczana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie, odpowiada normom higieniczno – sanitarnym, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002
roku (Dz.U. 02.203.1718) i nadaje się do spożycia.
Szczegółowa analiza wody jest do wglądu w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kużaja 17 oraz w Urzędzie Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Gabriel Tobor
Burmistrz

Kurier Radzionkowski

Oznacza to, że decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31
sierpnia 2009 r., będą przedłużone do 31 października
2009 r. Decyzje o przedłużeniu okresu, na jaki przyznaje
się świadczenia, będą wydane z urzędu, nie są wymagane: zgoda strony ani złożenie przez stronę wniosku
w tej sprawie. Prawo do dodatków związanych z nauką
dziecka ustalane będzie odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświadczenia nauki dziecka,
uwzględniając zarówno bieżący rok szkolny 2008/2009,
jak i dwa miesiące (wrzesień, październik 200) przyszłego
roku szkolnego i wymaga wniosku strony. W związku tym
aby otrzymać we wrześniu br. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na okres szkolny 2009/2010 należy
złożyć wniosek. Wniosek może być złożony w każdym
czasie przypadającym do końca okresu zasiłkowego tj. do
31 października 2009 roku.
W kolejnym okresie zasiłkowym, który trwać będzie od
1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r., dodatek
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał będzie
tylko raz i wypłacany będzie nie na początku, ale pod
koniec okresu zasiłkowego.
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Dni Babci i Dziadka

A

ż trzy koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka w „Karolince” to już norma. A to wszystko przez ogromną liczbę
dzieci i młodzieży uczęszczającej do „Karolinki” na zajęcia pozalekcyjne. Jeśli się weźmie pod uwagę dziadków, babcie
oraz… rodziców, którzy też chcieli zobaczyć pociechę, to staje
się oczywiste, że sala widowiskowa na 500 miejsc staje się po
prostu… za mała.
Tym razem maluchy przygotowały spektakl pod tytułem „W starym albumie”. Dzieciaki wcielały się w rolę babci i dziadka przypominając, jak to było za dawnych, dobrych czasów. Ale z drugiej strony wszystkim seniorom przypadły do gustu współczesne
tańce i choreografia przygotowana przez instruktorów. Oczywiście, wspólnie z maluchami. A skoro o instruktorach mowa,
to powiedzmy, że za całość odpowiadały panie Jolanta Świder,
Agnieszka Jochlik, Mariola Lis, Justyna Szlufik, Ewa Życińska
i Magdalena Świder. Gratulujemy i... do zobaczenia podczas
koncertu z okazji Dnia Matki. A to już w maju.
Trzeci koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka był popisem w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Sala wypełniona do
ostatniego miejsca oczekiwała w napięciu na pierwszy koncert
zespołu w nowym roku. Pierwszą część wypełniły kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu. Pojawiło się też kilka strof poezji,
które wprowadziła Ewelina Taul. Część drugą wypełniły tańce
ze wszystkich regionów Polski. „Mały Śląsk” po obchodach jubileuszu 35 – lecia swojego istnienia nic nie stracił na energii
i zapale.
(ck)

Jan Paweł II

na drogach świata

Wystawa pod tytułem „Jan Paweł II na drogach świata” przygotowana przez Katolickie Centrum Kultury
z Krakowa zostanie zaprezentowana w galerii „Mozaika”
w dniach od 15 do 26 marca 2009 roku. Ekspozycja składająca się z 25 plansz pojawi się w naszym regionie z inicjatywy posła dr. Tomasza Głogowskiego.
Wstęp na wystawę jest wolny.
(ck)

Kolędowanie na trzy chóry
W chóralnym koncercie kolędowym wzięły udział trzy chóry:
– „Lutnia” z Koszęcina (dyr. Stefania Biela)
– „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego (dyr. Alojzy Darmas)
– „Harfa” z Radzionkowa (dyr. Barbara Stanisz)
Wszystkie trzy chóry zostały założone w 1919 roku, a więc
w roku 2009 obchodzą jubileusz 90 lat istnienia, koncertowania i propagowania sztuki śpiewaczej. Dodatkowym elementem
koncertu był występ Zespołu Akordeonistów z Rudy Śląskiej pod
batutą Roberta Kiera. Na koniec wszystkie trzy chóry, z pomocą akordeonistów i zgromadzonej widowni, odśpiewały kolędę
„Dzisiaj w Betlejem”.
(ck)


2 (23) luty 2009

Kurier Radzionkowski

Zemsta z Małym Śląskiem

N

a deskach sceny Centrum Kultury „Karolinka” została wystawiona operetka Johanna Straussa „Zemsta Nietoperza”. A wszytko
w ramach cyklicznie organizowanego
Koncertu Noworocznego. Jednak ten
muzyczny spektakl był zdecydowanie
odmienny od wersji znanej melomanom
z wykonań prezentowanych na Śląsku.
Po pierwsze, scenografia do operetki została specjalnie przygotowana i wykonana na potrzeby spektaklu w „Karolince”.
Po drugie, wśród wykonawców znalazły
się osoby związane z Centrum Kultury
„Karolinka” i z Radzionkowem. W tym
Karina Bisaga, która zaśpiewała fragment z opery „Carmen” Bizeta i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
Pojawił się także rewelacyjny skrzypek
Adam Musialski oraz baryton Bogdan
Kurowski. Wszyscy goście pojawili się
w drugim akcie podczas balu u księcia
Gigi. W postaci z „Zemsty...” wcielili się
soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego
i Opery Śląskiej, czyli:
Jolanta Kremer – sopran – Rozalinda
Wioletta Białk – sopran – Adela
Feliks Widera – tenor – Eisenstein
Włodzimierza Skalski – baryton – Falke
i Franck
Jacek Woleński – jako Frosh i prowadzący
Grał Zespół Muzyczny Maes – Trio.
(dr)

To nie tak jak myślisz kotku

T

Kino „Karolinka”
28 lutego; godz. 17.00
bilety: 10 zł
scenariusz i reżyseria: Sławomir Kryński
obsada: Jan Frycz, Katarzyna Figura,
Małgorzata Buczkowska, Tomasz Kot,
Jacek Borusiński, Michał Bajor,
Sławomir Orzechowski
Kurier Radzionkowski

ym hasłem zapraszamy wszystkie
kotki i myszki do kina „Karolinka”.
Przystojny i zamożny neurochirurg
Filip Morawski (Jan Frycz) postanawia
spędzić grzeszny weekend z młodą pielęgniarką Dominiką (Małgorzata Buczkowska). Niestety, te romantyczne plany może
pokrzyżować żona – doktorowa Morawska (Katarzyna Figura). Ale dla człowieka,
który na co dzień pracuje ze skalpelem
w ręce, nie ma przeszkód nie do pokonania. Nawet gdy sprawy stoją na ostrzu
noża… Doktor Filip obmyśla więc misterny plan i, pod pretekstem udziału w sympozjum naukowym chirurgów, rezerwuje apartament dla dwojga w sopockim
hotelu. Tymczasem, osamotniona żona
doktora, Maria, też chciałaby oddać się
weekendowemu szaleństwu – najchętniej
w ramionach niejakiego Bogusia (Tomasz
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Kot). Boguś to typ mężczyzny, któremu
nie oprze się żadna znudzona mężatka.
Ale kochanek marzeń też skrywa pewien
wstydliwy sekret. Obie pary przypadkowo
wybierają ten sam hotel i na domiar złego,
zamieszkują w sąsiadujących pokojach…
Ale to jeszcze nie wszyscy uczestnicy
szalonego weekendu. Do hotelu przybywa niezbyt rozgarnięty asystent doktora
Morawskiego – Jakub Bazyl (Jacek Borusiński), który zostaje wciągnięty w sieć
skomplikowanych kłamstw przez oboje
małżonków, próbujących ukryć przed
sobą nawzajem żywe dowody zdrady.
Niewinna ofiara intrygi szybko bierze
sprawy w swoje ręce i udowadnia, że
w sprawach męsko – damskich uczeń
potrafi zadziwiająco szybko przerosnąć
mistrza…
(ck)


Zimową porą...

P

o wytężonej nauce
w pierwszym semestrze roku szkolnego
2008/2009, nadszedł czas
upragnionych ferii zimowych.
Do bezpiecznego wypoczynku przygotowali nas w czasie
apelu uczniowie kl. II a i II c,
którzy pod okiem p. C. Kurzok
i p. E. Krzemińskiej, przypomnieli nam o zasadach obowiązujących podczas ferii.
W czasie przerwy międzysemestralnej w Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych
trwał wielki remont. Nie przeszkodziło to jednak w niczym
chętnym uczniom przychodzącym w I tygodniu ferii na
zajęcia informatyczne, prowadzone przez p. M. Gołąbowskiego. Ci, którzy lubią sporty
zimowe szlifowali swoje umiejętności na obozie narciarskim
w Bukowinie Tatrzańskiej
wraz z p. A. Szydło oraz p. T.
Skandy. W drugim tygodniu,
m.in. dzięki wsparciu Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
odbywały się w szkole zajęcia w ramach działającej przy

parafii Wniebowzięcia NMP
w Rojcy świetlicy parafialnej.
Organizatorki p. J. Boncol i p.
S. Chmiela pogrupowały zajęcia wokół pięciu dziedzin.
Był więc dzień artystyczny
(spotkanie ze Strażą Miejską,
projekcja filmu „Pinokio” wykonanie kukiełek do przedstawienia), dzień filmu (wyjście
do CK „Karolinka”), dzień
muzyki (spotkanie z muzykiem p. K. Mylerem), dzień
sportu (gry i zabawy na sali
gimnastycznej) oraz dzień
radości (tańce integracyjne).
Każdego dnia, dzięki hojności
ks. Proboszcza Eugeniusza
Krawczyka, uczestnicy otrzymywali ciepłą herbatę oraz
słodkości. 4 lutego odbyły się
również warsztaty plastyczne
prowadzone przez p. Marzenę Osadnik, skierowane do
Samorządu Uczniowskiego.
W ramach zajęć wykonano
80 kartek walentynkowych
oraz bileciki okolicznościowe,
które SU wystawił do sprzedaży na szkolnym kiermaszu
walentynkowym.
Sonia Chmiela

D
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pewien zimowy wtorek
nasza
klasa 2 A wraz z klasą
2B i 1A postanowiły
spędzić dzień trochę
inaczej niż zwykle.
Zamiast być na lekcjach, pisać kartkówki
i sprawdziany, pojechaliśmy na kulig. Wraz
z paniami ze szkoły ruszyliśmy w kierunku słynnego
„Chechła” by oderwać się od
szkolnej rzeczywistości. Na
chwilę nie myśląc o ocenach,
wsiedliśmy na saneczki, robiąc przy tym klasową sesję
zdjęciową. Z uśmiechem na
buziach jechaliśmy przez
kręte ścieżki robiąc zdjęcia
i rzucając się śnieżkami. Jak
zawsze na kuligu największą
atrakcją były ostatnie sanki, na których każdy chciał
siedzieć. Tylko nielicznym
udawało się nie spaść i nie
narobić sobie siniaków. Po
pełnym atrakcji i śmiechu
przejeździe, w „Żaglu” cze-

kały na nas kiełbaski i ciepła
herbata. W drodze powrotnej
byliśmy bardzo zmęczeni po
pełnym dniu wrażeń. Trzeba
przyznać, że wycieczka się
udała, wszyscy byli bardzo
zadowoleni. Musimy pamiętać o podziękowaniu dla
pani Wioletty Chałubiec,
pani Joanny Labus – Kolano
i dla pani Barbary Ścigały za
zorganizowanie wycieczki
i poświęcony czas. Miejmy
nadzieję, że to nie ostatni kulig spędzony razem,
bo przed nami jeszcze cała
3 klasa gimnazjum...
W imieniu wszystkich
uczestników
Weronika Miler

Bezpłatny niemiecki

Potrzebny
„Klub Malucha”
roga Redakcjo, chcę
przedstawić pewien
pomysł
stworzenia
w naszym mieście „Klubu
Malucha” – miejsca wspólnych spotkań dzieci i rodziców. Pomysł ten zrodził się
w czasie rozmowy z „młodymi” mamami. Sama jestem
mamą 10 – miesięcznego
Maksia. Obecnie przebywam
na urlopie wychowawczym.
Uważam, że przydałoby się
w naszym mieście miejsce,
gdzie mogłyby spotykać się
najmłodsze dzieci (0 – 3
lat) wraz z opiekunami, aby
chodź trochę przełamać codzienną monotonię. Dla rodzica spędzającego całe dnie
z dzieckiem, wyjście z domu
jest wielką atrakcją, tylko bra-

Na kuligu

kuje miejsca docelowego.
Tym bardziej, gdy najbliższa
rodzina mieszka daleko, a pogoda nie sprzyja spacerom.
Dlatego chciałabym zainicjować stworzenie „Klubu Malucha” – miejsca, gdzie można pobawić się z dzieckiem,
porozmawiać, wymienić doświadczeniem, rozwiać obawy dotyczące jego rozwoju.
W takim klubie mogłyby również odbywać się konsultacje
ze specjalistą: lekarzem pediatrą, rehabilitantem, położną, dietetykiem, czy działać
fachowa biblioteczka. Proszę
o kontakt mailowy osoby zainteresowane moim pomysłem oraz takie, które mogą
go urealnić.
niala@interia.pl

P

owiatowy Młodzieżowy Dom Kultury (Filia w Radzionkowie, ul. Zofii Nałkowskiej 2) zaprasza na bezpłatne zajęcia z języka niemieckiego. Nasza placówka organizuje
bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
i matury z języka niemieckiego oraz prowadzi dodatkowo warsztaty gramatyczne i konwersacje.
Więcej informacji na stronie: www.niemiecki.radzionkow.pl
(ŁP)

PISZ DO KURIERA

Z

apraszamy organizacje pozarządowe do przekazywania mieszkańcom, za naszym pośrednictwem, informacji o swojej działalności, planach i zamierzeniach. Jednocześnie informujemy, że przesyłane teksty nie powinny
być dłuższe niż połowa strony maszynopisu (czcionka 12).
Kolejny numer „Kuriera” ukaże się w połowie marca. Zachęcamy do przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej: kurier@radzionkow.pl lub tradycyjną pocztą na adres:
Kurier Radzionkowski, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41922, w terminie do końca lutego. Redakcja zastrzega sobie
możliwość skracania nadesłanych tekstów.
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Kurier Radzionkowski

Ks. dr Karol Nawa

nieugięty budowniczy kościołów

N

agłaśniane w prasie fakty dotyczące rozpracowywania przez Służbę
Bezpieczeństwa
środowiska
związanego z kościołem, przynoszą za każdym razem sporo
ładunku emocjonalnego i niekończących się polemik. Bez
większego rozgłosu wychodzą
natomiast lokalne opracowania
naukowe, zajmujące się nieugiętą postawą zwykłych kapłanów,
wobec szykan i szantaży bezpieki.
Ks. senior dr Karol Nawa z Rojcy
zapłacił wysoką cenę za mocny
kręgosłup moralny. W 1957 roku
dostał pozwolenie na budowę
kościoła Św. Ducha w Chorzowie, zmagając się z nieustannym
brakiem materiałów budowlanych. Od 1959 roku SB bacznie
obserwowała postępy w budowie i sposoby pozyskiwania materiałów budowlanych. 31 grudnia 1959 roku ks. Karol Nawa
został aresztowany przez milicję w ramach większej akcji SB
o kryptonimie „Rodzina” mającej na celu skompromitować katowicką kurię, a w szczególności
biskupów Bednorza i Bieńka.
Proces ks. Nawy miał być ogólnopolską pokazówką przeciw
księżom budującym kościoły.
Zarzucono mu nabycie materiałów budowlanych pochodzących z kradzieży, wręczanie
łapówek i przewożenie materia-

łów budowlanych na tzw. „lewe
jazdy”. Z zachowanego meldunku SB wynika, że nawet jeden
z sędziów powątpiewał w autentyczność stawianych zarzutów.
Gdyby ks. Nawa w trakcie śledztwa zgodził się na współpracę,
obciążając biskupów zarzutami
żądanymi przez prokuraturę, zostałby uwolniony. Wyrok zapadł
28 stycznia 1961 roku, skazując
na 3 lata więzienia i 50.000 zł
grzywny z zaliczeniem jednego
roku śledztwa. Na wniosek bpa
Bednorza, po roku więzienia
ks. Nawa wyszedł na wolność.
W trakcie trwania śledztwa SB
spreparowało paszkwilancki list
„zatroskanego” księdza krytykującego kurię i ks. Nawę. Rozesłany do okolicznych proboszczów
miał skłócić wzajemnie księży.
Działania operacyjne SB w parę
lat po „odwilży październikowej” dążyły do zahamowania
budownictwa sakralnego.
Ks. dr Karol Nawa po uwolnieniu został przez biskupa skierowany do parafii Rojca, tu też
trzeba było wybudować kościół
wbrew intencjom władzy.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w opracowaniu Adama
Dziuroka „Służba Bezpieczeństwa wobec budownictwa sakralnego na terenie Chorzowa”,
w: Zeszyty Chorzowskie t. 8, s.
187 – 200, Chorzów 2005.
Jarosław A. Krawczyk

Dają dobry przykład

L

ider Segregacji – to tytuł
przyznawany placówkom oświatowym, które
w ramach Programu „Moje
Czyste Miasto” przodują
w selektywnej zbiórce surowców wtórnych. Program ten,
realizowany w przedszkolach
i szkołach powiatu tarnogórskiego i Bytomia, na celu ma
kształtowanie dobrych postaw
względem środowiska wśród
dzieci i młodzieży. Organizatorem Programu „Moje Czyste
Miasto” jest Stowarzyszenie
Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, a jednym z jego elementów jest
wspomniana już selektywna
zbiórka surowców wtórnych
w placówkach oświatowych.
O tytuły Liderów Segregacji
placówki rywalizują w poszczególnych kategoriach wiekowych – przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. O wyniku tej
rywalizacji decyduje suma
przekazanych do recyklingu
surowców (makulatury, butelek PET i zużytych baterii),
która następie jest dzielona
przez liczbę uczniów danej

Lubisz Radzionków? Jesteś spostrzegawczy? Weź udział w naszym konkursie. Napisz,
gdzie znajduje się widoczny na fotografii kamień z 1833 roku oznaczający w przeszłości granice pól górniczych. Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres: kurier@
radzionkow.pl. Na pierwsze dwie osoby czekają torby z miejskimi upominkami, w tym
zestawy książek.
ROZWIĄZANIE FOTOZAGADKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Przedstawione na zdjęciu
w poprzednim numerze schody znajdują się na terenie byłych ogródków jordanowskich
przy ulicy Gajdasa. Osoby,
które jako pierwsze nadesłały prawidłową odpowiedź to:
Michał Gwóźdź i Dominika
Glomb. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody do Urzędu Miasta Radzionków, pok. nr 13.
Kurier Radzionkowski
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placówki. W obecnej, trzeciej
edycji Programu „Moje Czyste
Miasto”, tytuły i nagrody Liderów Segregacji Jesieni 2008
wywalczyły sobie:
Z powiatu tarnogórskiego:
Przedszkole nr 3 w Radzionkowie (koordynatorzy Beata
Janta i Agnieszka Mościnska),
Zespół Szkół Specjalnych
w Radzionkowie (koordynator
Agnieszka Nowak), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (koordynator Małgorzata Bobek)
z Bytomia:
Przedszkole Miejskie nr 54
w Bytomiu (koordynator Inga
Tymann), Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu (koordynator Marta Krawczyk),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 8 w Bytomiu (koordynator
Grażyna Marcinkowska)
Liderom i tym placówkom,
które o tytuł dzielnie walczyły
– gratulujemy!

Michał Gwóźdź
główny koordynator
Programu
„Moje Czyste Miasto”

JEST NA
O
C

ZDJĘCIU?

FOTOZAGADKA
11

Zagrożenia dla środowiska

Z

agrożenia środowiskowe spowodowane metalami ciężkimi to
ciągle aktualny problem na całym Górnym Śląsku. Dlatego niedawne
spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii
„Zielona Ziemia” poświęcono temu
zagadnieniu.
22 stycznia br. w gościnnej restauracji „Figaro” odbyło się kolejne spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu: „ Zarażenie środowiskowe dzieci na ołów na terenie Górnego Śląska”
Prezesa Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” mgr inż. Mieczysława
Dumieńskiego.
Działalność Fundacji na Rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie”, której współza-

łożycielem i wieloletnim prezesem jest
pan Mieczysław Dumieński, obejmuje zintegrowany system monitoringu
zdrowotnego dzieci, opiekę medyczną
i wiele działań pomocowych profilaktyki zdrowotnej, pomoc doraźną oraz
szeroki program edukacji ekologicznej i promocji zdrowia. Porównując
wskaźniki prowadzonego przez Fundację od 1992 roku monitoringu, można
być zadowolonym. Problem w dużym
stopniu został opanowany, ale musimy pamiętać, że przez lata nie zniknie
do końca. Wiele obszarów na Górnym
Śląsku przez długie lata będzie jeszcze
obciążonych metalami ciężkimi, ze
względu na kilkusetletnią eksploatację
złóż – przetwarzanie kruszców srebra,
ołowiu oraz cynku (od form prymitywnych do wielkoprzemysłowych. Funda-

Rok Jubileuszowy
Chóru „Harfa”

C

hór „Har fa” z Radzionkowa w ro ku 2009 obchodzi
swój wielki jubileusz – 90
lat pracy artystycznej. Rok
jubileuszow y chórz yś ci
z Radzionkowa rozpoczęli
od wytężonej pracy mającej
swój finał w licznych koncertach kolędowych. Tylko
w styczniu można ich było
usłyszeć w kościołach w Tarnowskich Górach, Kozłowej
Górze, Rojcy i w Radzionkowie, razem z solistami
zespołu „Mały Śląsk”. W bieżącym roku swoje jubileusze
dziewięćdziesięciu lat pra12

cja jest obecna w Miasteczku Śląskim,
Tarnowskich Górach i pozostałych
gminach powiatu tarnogórskiego, ale
również w Bytomiu, Piekarach Śląskich,
Katowicach i innych miastach, takich
jak Zawiercie, w którym przed dziesięciu laty działania Fundacji przyczyniły
się do ograniczenia zagrożeń spowodowanych przez ołów.
W czasie spotkania Akademii podsumowano również pierwszy etap III
edycji Programu Moje Czyste Miasto
i wręczono nagrody LIDERA SEGREGACJI JESIENI 2008.
Na kolejny wykład organizatorzy zapraszają 19 marca. Do tej pory (Akademia działa od 18 października 2008 r.)
odbyło się dziewięć spotkań, w których
uczestniczyło ok. 800 osób i wydano
498 zaświadczeń dla nauczycieli.

Poloneza czas zacząć...

W

cy artystycznej obchodzić
będą również chóry „Lutnia”
z Koszęcina oraz „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego. Z tej okazji 31.01.2009
w Centrum Kultury „Karolinka” chór „Harfa” zaprosił do
wspólnego koncertu kolęd te
dwa zaprzyjaźnione chóry.
W tym koncercie wziął również udział zespół akordeonistów z Rudy Śląskiej. Po
występach na scenie, Jubilaci spotkali się na biesiadzie,
gdzie wszystkich chórzystów
połączył śpiew przy akompaniamencie akordeonistów.
C. Romanowska

styczniu usłyszeliśmy wreszcie długo wyczekiwane
dźwięki poloneza. Upragniony dzień, a właściwie wieczór, wreszcie nadszedł. Klasy maturalne, kultywując
staropolską tradycję, ruszyły tanecznym krokiem...
Wszystko jednak zaczęło się znacznie wcześniej. Już w maju rozpoczęliśmy wstępne poszukiwania sali na nasze „tańce, hulanki,
swawole”. Okazało się, że nie będzie to takie proste, jak myśleliśmy... no cóż... dziewięćdziesięciu maturzystów i tyle samo pomysłów na spędzenie tej jednej nocy. Po wielu burzliwych dyskusjach, a nawet sporach, zapadła decyzja – sala balowa „Orfeusz”
w Tarnowskich Górach. Na tym jednak się nie skończyło. Należało
zadbać także o muzyczną oprawę studniówki, jak i o kamerzystę, który uwieczni nasze pląsy i tańce połamańce. Potem jeszcze
zaproszenia, kwiaty, menu, program artystyczny, przemówienia,
podziękowania, nauka poloneza, wybór kreacji... i odliczanie godzin do balu. W styczniu nic poza studniówką nie było już ważne, pełnego emocji oczekiwania nie zakłóciła nawet klasyfikacja semestralna ani matura próbna. Bo któż myślałby o polskim,
matematyce czy biologii, kiedy sztuczna opalenizna jeszcze nie
zbrązowiała, a przyklejone dzień wcześniej tipsy są przynajmniej
o pół centymetra za krótkie. Wreszcie wybiła godzina 20.00 i od
tego momentu impreza potoczyła się w przyspieszonym tempie.
Bal studniówkowy, tak jednoznacznie kojarzony z polonezem, tym
razem okazał się znacznie bogatszy we wszelkiego rodzaju tańce.
Mieliśmy bowiem niepowtarzalną okazję zobaczenia swoich wychowawców w walcu wiedeńskim, poza tym panowie odtańczyli
zorbę, natomiast płeć piękniejsza – kankana. Jakby tego było mało,
wszyscy podrygiwali w rytm „narodowego” tańca o potocznej nazwie „kaczuchy”. Potem maturzyści z osobami towarzyszącymi
wsiedli w pociąg i wraz z Ryszardem Rynkowskim odjechali...
Nim zdążyliśmy się zorientować było już po wszystkim. Rok niecierpliwego oczekiwania, sześć miesięcy przygotowań, odliczanie
dni, plany, próby...a teraz nie pozostaje nam już nic, tylko te 100
dni do matury... A zegar tyka nieubłaganie!
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Maturzyści

Kurier Radzionkowski

INFORMACJA
Informuję, iż w dniu 22 stycznia 2009 roku na XXXVI sesji, Rada Miasta Radzionków podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę nr XXXVI/302/2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009;
2. Uchwałę nr XXXVI/303/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009;
3. Uchwałę nr XXXVI/304/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
4. Uchwałę nr XXXVI/305/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2009 r.;
5. Uchwałę nr XXXVI/306/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Radzionków do zaciągania zobowiązań na
finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym.
Uchwały wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 14 dni.
Sekretarz Miasta
/-/ mgr inż. Rudolf Sobczyk

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
baterie do Gminnego Punktu Zbiórki!

Ekologicznie

O

becnie
trwają
dwie akcje zbiórki
odpadów niebezpiecznych od mieszkańców
Radzionkowa.
Sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego, jak również baterii i akumulatorów
małogabarytowych,
nie
można wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi. Skorzystaj z wyznaczonych punktów zbiórki
tych odpadów, a w znacznym stopniu przyczynisz
się do ochrony środowiska.
Obecnie trwają dwie akcje
zbiórki odpadów od mieszkańców Radzionkowa:
– zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informujemy, że w IV
kwartale 2008 r. zebrano
0,575 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Baterii
i akumulatorów małogabarytowych od lipca 2008 r.
nie wywożono.
Zużyty sprzęt można oddać bezpłatnie 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
Kurier Radzionkowski

od 7.00 do 17.00, natomiast
baterie i akumulatory są
zbierane w wyznaczonych
przez Urząd Miasta ośmiupunktach na terenie gminy,
w specjalnych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach. Zbiórkę organizuje
się przy współpracy z organizacją odzysku „REBA”,
a obejmuje ona baterie
i akumulatory małogabarytowe stosowane w aparatach fotograficznych, sprzęcie zdalnego sterowania,
zegarach, zabawkach, aparatach słuchowych, kalkulatorach, elektronarzędziach,
systemach
alarmowych,
oświetleniu awaryjnym, kamerach video, telefonach
komórkowych,
przenośnych komputerach itp.
Informacje można uzyskać
pod numerem telefonu Referatu Ochrony Środowiska
(032) 3887–128, lub w firmie „Alba” tel. (032) 396–
92–12 (13).

UWAGA!
ZARÓWNO
AKCJA
ZBIÓRKI BATERII JAK
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NIE OBEJMUJE ODPADÓW ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW
SAMOCHODOWYCH

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?

T

ym razem zapraszamy do obejrzenia wystawy haftu
krzyżykowego Iwony Policht. Autorka ma wiele różnych
pasji, w tym haftowanie obrazów, robótki szydełkowe,
koronki. Urzeka ją piękno haftu. Lubi „dłubać” igłą, a to, co
wyczarowuje, daje jej wiele satysfakcji. Uprawia haft krzyżykowy, richelieu i mereżkowy.
Obrazy, serwetki, obrusy, kilimy, bolerka, koronkowe ozdoby
choinkowe haftowane ręcznie różnymi rodzajami nici zaskakują różnorodnością, porywają grą kolorów i wyszukanym
pięknem, stanowiąc jednocześnie niezwykle efektowny element dekoracyjny. Wiele cudowności w jednym miejscu.
Pozostaje nam cieszyć się, że mamy tak utalentowanych ludzi i podziwiać, ile fajnych rzeczy w życiu można zrobić,
gdy nie brakuje cierpliwości i dobrych chęci.
Zainteresowanym
przedstawiamy
biblioteczne zbiory
„hafciarskie” – podręczniki, stare ale dobre, jeszcze z biało
– czarnymi ilustracjami (to dla przypomnienia sobie jakiegoś
haftu) i najnowsze, kolorowe, bogato ilustrowane albumy,
pokazujące ściegi i sposoby wykonania różnych projektów.
Wystawę można oglądać do końca lutego, w Bibliotece przy
ul. Knosały 61a.

Sport

Nagrody dla sportowców

N

a podstawie Uchwały Nr XIV/103/2008
z dnia 29 sierpnia
2007 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu nagród
i wyróżnień dla zawodników
osiągających wysokie wyniki
w sporcie kwalifikowanym
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
burmistrz miasta Gabriel Tobor, 19 lutego o godz. 14. 00
w Urzędzie Miasta wręczy
mieszkającym w Radzionkowie zawodnikom nagrody za
osiągnięcie wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym.
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Nagrodzeni sportowcy i ich
największe sukcesy w minionym roku to:
Dariusz Stwicki, wicemistrz
Polski w kategorii D1 (zaprzęg złożony z dwóch psów
rasy Syberian Husky),
Paweł Zagrodnik, brązowy
medal Mistrzostw Europy
Młodzieży w Judo,
Wincenty Krawczyk, złoty
medal drużynowo w Mistrzostwach Polski Seniorów
w Judo,
Anna Moś, brązowy medal
Mistrzostw Świata w Drużynie w Narciarstwie Wodnym,
Barbara Karwat, mistrzostwo
Polski w Curlingu.
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Noworoczny turniej szachowy w Radzionkowie

N

owy sezon szachowy rozpoczęto
w Radzionkowie corocznym, piątym już z kolei,
Noworocznym Turniejem
Szachowym. Zawody odbyły się 31 stycznia w Centrum Kultury „Karolinka”
w ramach atrakcji ferii zimowych w naszym mieście.
Turniej składał się z siedmiu
rund z czasem gry po 15 minut na każdego zawodnika.
W zawodach uczestniczyło
22 zawodników, w tym aż
trzy przedstawicielki płci
pięknej oraz wielu zawodników z kategoriami szachowymi.
Zwycięzcą pierwszego turnieju szachowego w 2009
roku, tak jak i w zeszłym
roku, został Henryk Banasik, który zgromadził 6 1/2
pkt z 7 partii. Drugie miejsce zajął Kazimierz Tchórzewski, zdobywając 6 pkt,
natomiast trzecie miejsce zajął Jan Plotecki z wynikiem
5 1/2 pkt. Kolejne miejsca
zajęli Leszek Duzdowski (5
pkt), Jacek Rus (4 1/2 pkt)
i Leszek Jabłoński (4 pkt).
Walka o zwycięstwo trwała
do ostatniej rundy. Dopiero
wygrana w ostatniej rundzie
nad Leszkiem Duzowskim
w bardzo interesującej partii
ustaliła kolejność miejsc na
podium. Bardzo dobrze ra-
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dzili sobie także najmłodsi
szachiści – Jacek Rus, Tomasz i Agata Binkowscy,
którzy w pojedynczych partiach sprawili kilka niespodzianek.
Klasyfikację
prowadzono
w dwóch grupach open
i młodzieżowej do lat 15.
W grupie młodzieżowej kolejne miejsca zajęli: Tomasz
Binkowski (4 pkt) przed Jakubem Dybowskim (3 1/2)
pkt i Agatą Binkowską (3
pkt). Kolejne miejsca zajęli
Patryk Przykuta (2 1/2 pkt),
Krzysztof Grzesiek i Wiktoria Grzesiek zdobywając po
2 pkt.
Bardzo dobrze zaprezentował się także Leszek Duzdowski, który cyklicznie
uczestniczy w turniejach
w Radzionkowie. Tym razem
niewiele brakowało, aby zajął miejsce na podium. Na

pocieszenie otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika z Radzionkowa.
Ciekawym zestawieniem jest
rozpiętość wiekowa uczestników – najstarszy uczestnik
Zefiryn Brzoza liczy sobie
80 lat, a najmłodszy Łukasz
Potempa – niespełna siedem.
Cieszy również udział dzieci i młodzieży – 10 uczestników to zawodnicy poniżej
12 lat, zdobywający szlify
szachowe. Nauka na pewno nie pójdzie na marne,
co możemy zaobserwować,
kiedy po kilku latach gry
najmłodsi stawiają wielki opór i liczą się w walce
o podium. Zawody prowadził i sędziował Rudolf Sobczyk. Zawodnicy wykazali
duże zdyscyplinowanie, co
sprawiło, że turniej toczył
się w przyjacielskiej atmosferze.
Wyniki grupy OPEN:
1. Henryk Banasik 6 pkt
2. Kazimierz Tchórzewski 6 pkt
3. Jan Plotecki 5 pkt
4. Leszek Duzdowski 5 pkt
5. Jacek Rus 4 pkt
6. Leszek Jabłoński 4 pkt
7. Andrzej Klama 4 pkt
8. Mariusz Jany 3 pkt
9. Piotr Koziarek 3 pkt
10. Zefiryn Brzoza 3 pkt
W grupie młodzieżowej kolejność:
1. Tomasz Binkowski 4 pkt
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2. Jakub Dybowski 3 pkt
3. Agata Binkowska 3 pkt
4. Nikodem Marek 3 pkt
5. Patryk Przykuta 2 pkt
6. Krzysztof Grzesiek 2 pkt
7. Wiktoria Grzesiek 2 pkt
8. Weronika Szeliga 2 pkt
9. Łukasz Potempa 1 pkt
10. Mikołaj Hałaś 1 pkt
Komplet rezultatów można znaleźć na stronie:
www.karolinka.art.pl.
Kolejny, VIII GP Radzionkowa w szachach odbędzie
się: 18 kwietnia, 6 czerwca,
12 września i 28 listopada
br w CK Karolinka, początek o godz. 9.30. Pragniemy jednocześnie zaprosić
wszystkich miłośników szachów w każdy wtorek do
CK „Karolinka”, gdzie od
godziny 17.30 w pokoju 28,
będzie można rozwijać swoje zdolności szachowe.

***
Trawa III edycja Szachowej
Tarnogórskiej Ligi Szkolnej,
której celem jest m.in. popularyzacja sportu szachowego
wśród dzieci i młodzieży oraz
podnoszenie umiejętności
sportowych, rozwój zainteresowań młodzieży poprzez
udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz
zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od
nauki.
MIEJSCE i TERMIN ROZGRYWEK:
• Szkoła
Podstawowa
nr 13 w Tarnowskich
Górach – Strzybnicy
ul. Armii Krajowej 1 – II
sesja – 27 lutego
• Tarnogórskie Centrum
Kultury
Tarnowskie
Góry, ul. Sobieskiego 3
– III sesja 14 maja
Tekst i zdjęcia:
Rudolf Sobczyk
Kurier Radzionkowski

Sport

W Tarnowie po naukę

N

ie w pełni powiodła
się wyprawa młodych zawodników
Ruchu Radzionków na rozgrywany w dniach 31 stycznia – 1 lutego Ogólnopolski
Turniej Halowy z okazji 80
– lecia Unii Tarnów. Podopieczni trenera Łukasza
Sudera (juniorzy z rocznika
1994) zajęli ostatnią pozycję,
zawodnicy trenera Dariusza
Ficulaka (trampkarze z rocznika 1997) byli tylko o jedno
miejsce lepsi. Zawiódł więc
przede wszystkim wynik,
ale w młodzieżowej piłce nożnej to nie wynik jest
najważniejszy. Najważniejsze, że obie reprezentujące
nas w Tarnowie drużyny
na pewno miło wspominać
będą atmosferę turnieju,
a wyniesione z niego doświadczenia z pewnością
zaowocują w przyszłości.
— Na pewno pojechaliśmy
tam po naukę i wnioski wyciągnęliśmy, bo z każdym
meczem drużyna prezentowała się lepiej i mimo że
wyniki były, jakie były, rywale musieli się solidnie napracować, żeby nas ograć.
Sami zawodnicy, mimo że
przegrali niemal wszystkie spotkania, przyznali, że
dużo się nauczyli i jeszcze
wiele nauki przed nimi, jeśli chcą zostać w przyszłości znaczącymi postaciami
w piłce. Dlatego turniej
wspominać będą na pewno miło – przede wszystkim
dlatego, że spędzili razem
trochę czasu, bardzo dużo
pograli w porównaniu do
innych turniejów halowych,
mogli porównać swoje siły
i umiejętności z drużynami
z innych regionów Polski —
podsumował turniej Łukasz
Suder, opiekun starszej reprezentującej nas w Tarnowie grupy. Jego podopiecz-

ni pierwszego dnia turnieju
przegrali z Krakusem Nowa
Huta 1:3, potem przyszła
kolej na porażki ze Szczakowianką Jaworzno 1:4
oraz gospodarzami zawodów Unią Tarnów aż 1:6.
Do drugiego dnia zawodów
drużyna juniorów Ruchu
Radzionków przystąpiła jednak z punktem, na koniec
pierwszego dnia remisując
bezbramkowo z MOSiR
– em Myszków. Zwycięstwa
nie doczekano się i w niedzielnych potyczkach z Resovią Rzeszów i Igloopolem
Dębica – obu przegranych
w stosunku 2:4, oraz w rywalizacji z Juventem Starachowice przegranej 1:3.
Łupem bramkowym dla zespołu Ruchu Radzionków
podzielili się Denis Taszek,
Radosław Paliga i Jakub Surowiec.
— Na słowa uznania
w naszych szeregach zasłużyli ponadto na pewno
Mateusz Urbanowicz – wybrany najlepszym piłkarzem
naszej drużyny i Sebastian
Krupa, którzy byli wyróżniającymi się postaciami niemal
w każdym meczu — podsumował Suder.
Skład „młodych Cidrów”
z rocznika 1994 i młodszych
uzupełnili: Sławomir Krawczyk, Mateusz Sulenta, Mateusz Wajs, Robert Szlenk,
Krzysztof Krzykawski i Mateusz Gonsior.
Turniej wygrała Unia Tarnów przed Resovią Rzeszów
i Szczakowianką Jaworzno.
Niewiele lepiej poszło drużynie trener Dariusza Ficulaka. Trampkarze z rocznika
1997 i młodsi rozpoczęli
turniej od porażki 1:5 z Grębałowianką Kraków. Nie
lepiej układały się kolejne
mecze – chłopcy z Radzionkowa ulegli kolejno Sandecji

Nowy Sącz 0:3, Unii Tarnów
0:6, a złą passę przełamał
dopiero remis 2:2 z rówieśnikami z Myszkowa. Podobnie więc jak ich starsi
koledzy, młodsza drużyna
Ruchu Radzionków pierwszy dzień zawodów ukończyła z jednym punktem
na swoim koncie. Następny dzień przyniósł jednak,
podobnie jak w przypadku
drużyny Ruchu ze starszego
rocznika, znów porażki –
0:5 z Resovią Rzeszów, 0:3
z Igloopolem Dębica i 0:2
z Juventą Starachowice.
Obaj trenerzy drużyn Ruchu Radzionków byli jednak
zgodni w ocenie wartości
tego wyjazdu. Trener Ficulak potwierdził, zauważoną
również przez Sudera, motywację swoich podopiecznych do poprawy tej pozycji
w przyszłości.
— Moi chłopcy po tym turnieju są jeszcze bardziej
zdeterminowani do tego,
aby podnosić swoje umiejętności i z jeszcze większym
zaangażowaniem trenować,
co mnie jako trenera bardzo cieszy. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie
— mówił.
W skromnym dorobku bramkowym „młodych Cidrów”
największy udział miał Daniel Skalski, jedną bramkę
dołożył Oskar Krawczyk.
Najlepszym
radzionkowskim zawodnikiem wybrano
zaś Mateusza Tobora. Poza
wymienionymi skład młodej drużyny Ruchu dopełnili: Robert Glanc, Adrian
Gacki, Kamil Szczepański,
Sebastian
Sroczkowski,
Dominik Kosz, Tomasz
Siatkowski, Szymon Kisiel,
Łukasz Klimczok i Mateusz
Pietryga.
Pierwszym miejscem w turnieju podzieliły się zespoły

Juventy Starachowice i Resovii Rzeszów, trzecią pozycję zajęli gospodarze. Ruch
Radzionków
wyprzedził
zaś w końcowej tabeli tylko
MOSiR Myszków.
Trener Ficulak tak podsumował turniej i występ swoich
podopiecznych:
— Przede wszystkim cieszę się i dziękuję naszemu
klubowi i trenerom Unii za
możliwość udziału w tym
turnieju. Był to pierwszy
tego typu turniej, w którym
wzięli udział moi chłopcy. Ogólny wygląd całego
spotkania stał na wysokim
poziomie i obnażył nasze
braki. Nasi chłopcy walczyli
całym sercem o każdy metr,
niestety, to nie wystarczyło. Sam turniej przebiegał
bardzo sprawnie, a niektóre spotkania oglądałem
z wielkim podziwem i zachwytem, że chłopcy w tak
młodym wieku posiadają
takie umiejętności. Mam tu
na myśli szczególnie Juventę
i Resovię.
Opiekun rocznika 1997 przyczyn porażek obu zespołów
Ruchu Radzionków upatrywał w modelu przygotowań:
— W większości te drużyny
to klasy sportowe, które już,
tak jak w przypadku Unii,
w klasach podstawowych 1
– 3 ukierunkowywani są na
piłkę nożną. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej
utworzyć w Radzionkowie
klasy sportowe.
W Tarnowie grano systemem
każdy z każdym, a w jednej
drużynie występował bramkarz i sześciu zawodników
z pola. Mecze odbywały
się na hali o wymiarach 60
m x 30 m, zupełnie nowym
doświadczeniem dla drużyn
Ruchu Radzionków była gra
z tzw. bandami. Spotkania
trwały 2 x 20 min.
Dokończenie na str.16

Kurier Radzionkowski

2 (23) luty 2009

15

Sport

Międzynarodowe Mistrzostwa psich zaprzęgów

P

ięciu reprezentantów Polski, w tym
trzech zawodników z klubu Husky
Fan wzięło udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii psich zaprzęgów. Zawody odbyły się w dniach 17 – 18
stycznia w miejscowości Annaberg. Wśród
zawodników znaleźli się reprezentanci Niemiec, Holandii, Węgier, Czech i Austrii.
Po dwóch dniach zmagań wynik naszej
reprezentacji był imponujący. W klasie 8
psów Krzysztof Janecki zdobył srebrny me-

dal (Husky Fan). Srebro wywalczył również
Zbigniew Kunert (Husky Fan) w klasie 6
psów, natomiast w klasie 4 psów Dariusz
Stawicki zdobył brąz (Husky Fan). Ponadto reprezentacja Polski może pochwalić się
także złotym medalem w klasie 2 psów,
które wywalczył Mateusz Juszczyk (Durango Rimo). Piąty reprezentant kraju – Dariusz
Juszczyk, z powodu problemów z zaprzęgiem, musiał wycofać się po pierwszym
dniu zawodów.

W Tarnowie po naukę
Dokończenie ze str.15

To, czego brakuje naszym
drużynom na arenie ogólnopolskiej, często wystarcza na lokalnym podwórku.
Dużo radości sobie, trenerowi, rodzicom i kibicom
sprawili w dniu 24 stycznia
trampkarze z rocznika 1998
prowadzeni przez Mariana Janoszkę, w składzie
których pojawiło się kilku
zawodników
zabranych
później do Tarnowa przez
trenera Ficulaka. Młodzi piłkarze popularnego „Ecika”
wygrali regionalny turniej
o puchar prezesa Bytomskiego Podokręgu Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, który
16

Srebro
dla Kamila

odbył się w hali przy ulicy
Strzelców Bytomskich w Bytomiu – Stroszku. W pokonanym polu Ruch Radzionków
pozostawił cztery drużyny
Andaluzję Brzozowice (4:0),
Czarnych Kozłowa Góra
(4:0), Orła Brzeziny (2:1),
Unię Świerklaniec (4:0), remisując jedynie z Szombierkami Bytom (2:2) oraz z Polonią Bytom (0:0), którą to
wyprzedził w końcowej tabeli. Korona króla strzelców
imprezy przypadła zawodnikowi „Cidrów” Oskarowi
Krawczykowi, który osiem
razy trafiał piłka do siatki
rywali. W zwycięskiej dru-

żynie wystąpili także: Kamil
Nolewajka, Mateusz Tobor,
Łukasz Klimczok, Bartosz
Michalski, Wojciech Hajda, Daniel Skalski, Tomasz
Siatkowski, Patryk Dragon.
Uzupełniając
wiadomości o trampkarzach Ruchu
Radzionków, warto wspomnieć o drużynie trenera
Bolesława Gruszki z rocznika 1996, która korzystając
z trwających w naszym województwie ferii, udała się
w dniu 2 lutego na obóz do
Międzybrodzia Bialskiego,
gdzie przebywała do 7 lutego.
Tomek Cyptor
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Kamil Orciuch zdobył
srebrny medal w Pucharze Europy w Kempo, zajmując drugie
miejsce w kata w kategorii wiekowej 14 – 17
lat. Zawody odbyły się
30 stycznia w Budapeszcie. Młody zawodnik z Radzionkowa jest
reprezentantem Polski
w Karate Sportowym
i Karate Tsunami. Trenuje kilka rodzajów
sztuk walki, m.in. karate, aikido, kempo, kung
– fu. Pomimo młodego
wieku, Kamil Orciuch
ma już na swoim koncie wiele sportowych
sukcesów. Jest m.in.
mistrzem świata w karate w konkurencji Duo
kata w kategorii 13
– 15 lat.
Kurier Radzionkowski

