
W tym przypadku likwidacja oznacza brak pomysłu na rozwój szkolnictwa zawodowego nie tylko w Radzionkowie, ale również w powiecie, 
bo jeżeli ktoś mówi, „my już nic nie możemy zrobić dla rozwoju tej szkoły” to zachodzi pytanie, a dla rozwoju szkół zawodowych i techników 
w Tarnowskich Górach to możemy coś zrobić? Tam może-
my coś zrobić, a w Radzionkowie nie możemy? Zaskaku-
jąca dla mnie była również postawa radnych powiatowych 
z Radzionkowa, wobec prezentowanych uchwał. Radni z 
Klubu Inicjatywy Obywatelskiej tj. p. Dariusz Wysypoł i p. 
Kazimierz Gwóźdź głosowali za likwidacją ZSTE a radny z 
klubu PiS p. Jan Uchański wstrzymał się od głosu. Jak nam 
powiedział radny Uchański – omyłkowo przycisnął guzik 
w urządzeniu do głosowania. 

W tej chwili inicjatywę uratowania szkoły przed likwi-
dacją popierają następujące organizacje pozarządowe: 
Koło Miejskie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, Sto-
warzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Stowarzyszenie 
„Zielona Ziemia”, Radzionkowskie Towarzystwo Spo-
łeczno – Kulturalne.

Zbierane są także podpisy pod apelem protestacyj-
nym w obronie szkoły. 

Czytaj str. 5,6,7 
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Nie zamykajcie nam szkoły!
Pod koniec stycznia bieżącego roku Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła dwie uchwa-
ły, jedną w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 a drugą w sprawie zamiaru li-
kwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11, które de facto oznaczają likwidację Zespołu 
Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, przy ulicy Z. Nałkowskiej 2.
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Projekt „Ekoplakat” powstał w  2006  roku. 
Jego celem jest aktywizowanie środowisk od-
biorców i  twórców do  propagowania poprzez 
komunikat wizualny, jakim jest plakat, zasad 
zrównoważonego rozwoju, ekologii i  ochrony 
środowiska. Wystawa ma zasięg międzynarodo-
wy, a swoje prace zgłaszają do niej zarówno pro-
fesjonaliści, jak i studenci z całego świata. Czte-
ry lata temu wystawa przybrała formę konkursu, 
od tego czasu autor najlepszej pracy studenckiej 
otrzymuje Statuetkę im. Profesora Artura Star-
czewskiego. Każda edycja wystawy porusza inne 
zagadnienia z zakresu ekologii. Obecna dotyczy 
zmian klimatycznych. 

Kuratorem projektu „Ekoplakat” jest miesz-
kaniec Radzionkowa dr hab. Tomasz Kipka 
(Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego; 
Studio/Galeria Tecken).

8 lutego br. w  CK „Karolinka” odby-
ło się podsumowanie 9. Międzynarodowej 
Wystawy Plakatu Ekologicznego ZMIANY 
KLIMATU. Na  tegoroczną edycję napłynęło 
niemal 1400 plakatów, z czego do wystawy za-
kwalifikowano 112 plakatów. Prezentowane pla-
katy pochodzą z  29  państw. Są to:  Argentyna, 
Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Ekwa-
dor, Francja, Hiszpania, Indonezja, Iran, Ja-

ponia, Kanada, Kazachstan, 
Litwa, Macedonia, Meksyk, 
Polska, Portugalia, Rosja, 
Serbia, Słowacja, Stany Zjed-
noczone, Szwajcaria, Taj-

wan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Wło-
chy. Ekspozycję w galerii dopełnia 10 plakatów 
organizatorów.

O  nagrodzonych pracach i  ich twórcach 
w  następnym numerze „GR”. Kilka dni będzie 
można jeszcze wystawę zwiedzić. Tymczasem 
Tomasz Kipka gości z wykładami i swą autorską 
wystawą w Instytucie Polskim w Budapeszcie. 

Red.

24 stycznia 2019 roku odszedł od nas

Piotr Niebylski
Będziemy Go pamiętać…

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

Zarząd, członkowie Radzionkowskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego oraz redakcja „GR”

2 stycznia
- ul. Orzechowska, nieznany sprawca po 

uprzednim wyłamaniu drzwi altanki dostał się 
do wnętrza, skąd wyniósł dekoder telewizyjny, 
radio oraz licznik wody.

3 stycznia
- ul. Piwna, funkcjonariusze policji z Ra-

dzionkowa odzyskali przywłaszczoną w dniu 21 
listopada z terenu działań KPP Wysokie Mazo-
wieckie koparkę marki JCB o wartości 65000 zł.

17 stycznia
- ul. Kużaja, 68 latka z Radzionkowa kierując 

samochodem marki Citroen wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej zderzyła się z samochodem 
osobowym marki Polonez, za kierownicą które-
go siedział 23 – letni Radzionkowianin. W wy-
niku zderzenia kierująca Citroenem oraz 45 – 
letnia pasażerka Poloneza zostały przewiezione 
do szpitala w Piekarach Śląskich.

29 stycznia
- funkcjonariusze z Radzionkowa realizując 

sprawę z poprzedniego okresu, zatrzymali 20 – 
latka z Bytomia, który 26 listopada 2018 r. doko-
nał kradzieży elementów metalowych z terenów 

zakładu przy ul. Szybowej.
30 stycznia
- policjanci zatrzymali 62 – latka z Bytomia, 

który w stanie nietrzeźwości (prawie 1 promil) 
kierując samochodem marki Volkswagen Golf, 
doprowadził do kolizji drogowej potrącając na 
oznakowanym przejściu dla pieszych na zielo-
nym świetle 9 – letnią idącą do szkoły dziew-
czynkę. Jak później się okazało na szczęście 
dziewczynce nie stało się nic poważnego.

Informator powstał dzięki uprzejmości sierż. 
szt. Jacka Mężyka  pełniącego funkcje  oficera 
prasowego Komendy Powiatowej Policji w Tar-
nowskich Górach.

Aneta Niedźwiecka

Developer i Recykling Sp. z o.o. 41-808 Zabrze, ul. Młodego Górnika 2d, 
tel. 032 376 16 10, 608 504 716 

NIP: 648-23-66-960 REGON: 276980869 KRS: 0000037155 
Kapitał zakładowy 415 000 zł: Sad Rejonowy w Gliwicach

www.developer-recykling.pl 

Developer i Recykling Sp. z o.o.
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EKOPLAKAT – ZMIANY KLIMATU
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Naczelnik Wydziału Eduka-
cji Starostwa Powiatowego uza-
sadniając likwidację przedsta-
wiła trzy zasadnicze argumenty:

1. Niewielki nabór w  ostat-
nich latach, który był na po-
ziomie jednego oddziału, co 
powoduje, że otrzymywana na 
szkołę subwencja nie pokrywa 
kosztów prowadzenia szkoły,

2. Zawody, w których kształ-
ci się młodzież będą dalej pre-
zentowane w szkołach zawodo-
wych i  technikach w  Tarnow-
skich Górach,

3. Nauczyciele i  pracownicy 
ZSTE otrzymają pracę w  Tar-
nowskich Górach, a  uczniowie 
likwidowanej szkoły będą mogli 
dokończyć edukację w Radzionkowie.

W toku dyskusji przedstawiciele Zarządu Po-
wiatu stwierdzili cytuję „My już nic nie możemy 
zrobić dla rozwoju tej szkoły”, co chyba miało 
ostatecznie przekonać niezdecydowanych za 
podjęciem jedynie słusznej decyzji, czyli decyzji 
o likwidacji ZSTE w Radzionkowie. 

Moje zdziwienie wzbudza przede wszystkim 
to, że przecież w  roku 2019 do szkół średnich 
przyjdzie podwójna liczba absolwentów, gdyż 
w tym roku będą to absolwenci ostatniego rocz-
nika gimnazjów i  jednocześnie absolwenci 8 
letnich szkół podstawowych, czyli nabór w 2019 
roku powinien być zdecydowanie większy niż 
w  poprzednich latach, a  tym samym otrzymy-
wana na szkołę subwencja oświatowa będzie 
większa. Ponadto mówimy o  likwidacji szkół 
zawodowych, czyli tych które w  najbliższych 
latach mają być traktowane priorytetowo przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, co musi się 
wiązać również z  dodatkowymi nakładami fi-
nansowymi. Oczywistą sprawą jest, że najmniej-
sze koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego 
ucznia występują w liceach ogólnokształcących, 
gdyż tam nie ma kształcenia zawodowego. Cią-
gle słyszymy, że brakuje nam pracowników 
w  określonych zawodach zarówno po szko-
łach zawodowych jak i technikach. Brakuje, bo 
kształcenie zawodowe jest niedoinwestowane 
oraz brak powiązania kształcenia z  rynkiem 
pracy. W dalszym ciągu pracodawcy nie są włą-
czeni w wystarczającym stopniu w system szkol-
nictwa zawodowego. Moim zdaniem na tym 
polu jest jeszcze naprawdę wiele do zrobienia. 
Dlatego też byłem zdziwiony i zażenowany, i to 
nie ze względów sentymentalnych, że jedynym 
rozwiązaniem które proponuje Zarząd Powiatu 
jest likwidacja ZSTE w  Radzionkowie. W  tym 
przypadku likwidacja oznacza brak pomysłu 

na rozwój szkolnictwa zawodowego nie tylko 
w  Radzionkowie, ale również w  powiecie, bo 
jeżeli ktoś mówi, „my już nic nie możemy zro-
bić dla rozwoju tej szkoły” to zachodzi pytanie, 
a  dla rozwoju szkół zawodowych i  techników 
w Tarnowskich Górach to możemy coś zrobić? 
Tam możemy coś zrobić, a w Radzionkowie nie 
możemy? Chyba, że w Radzionkowie po prostu 
nie chcemy już nic zrobić dla rozwoju tej szkoły. 
Jedyne co możemy i chcemy zrobić, to zlikwido-

wać szkołę.
Zaskakująca dla mnie była 

również postawa radnych powia-
towych z  Radzionkowa, wobec 
prezentowanych uchwał. Radni 
z Klubu Inicjatywy Obywatelskiej 
tj. p. Dariusz Wysypoł i  p. Kazi-
mierz Gwóźdź głosowali za likwi-
dacją ZSTE a  radny z  klubu PiS 
p. Jan Uchański wstrzymał się od 
głosu. Ani jeden z  radzionkow-
skich radnych powiatowych nie 
zabrał głosu w  dyskusji. Czyżby 
naprawdę w tej sprawie nie mieli 
nic do powiedzenia? Czyżby nie 
wiedzieli, że głosując za likwida-
cją ZSTE, na wiele lat, jeśli nie 
na zawsze miasto Radzionków 
zostanie pozbawione szkolnictwa 

zawodowego? Sądzę, że z doświadczenia wszy-
scy wiemy jak łatwo jest coś zlikwidować, a jak 
trudno tworzyć coś od podstaw. Dla mnie to 
głosowanie oznaczało kapitulację nie tylko rad-
nych powiatowych z Radzionkowa, ale również 
władz miasta Radzionków wobec decyzji Zarzą-
du Powiatu Tarnogórskiego, a następnie uchwał 
Rady Powiatu. Mówię o  kapitulacji, gdyż jak 
wiemy Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska 
Powiatu Tarnogórskiego, którego wiceprezesem 
jest Burmistrz Radzionkowa p. Gabriel Tobor 
sprawuje władzę w  Powiecie Tarnogórskim. 
Może jest to moje subiektywne odczucie, ale 
gorycz tej kapitulacji jest tym większa, że nastą-
piła ona zaledwie po 3 miesiącach od wyborów 
samorządowych. Muszę w  tym miejscu przy-
pomnieć, że obecni radni powiatowi z Klubów 
Inicjatywa Obywatelska, Koalicja Obywatelska 
(PO i N) i Nasz Samorząd, którzy głosowali za 
likwidacją ZSTE, w czasie kampanii wyborczej 
jak jeden mąż zapewniali o rozwoju edukacji za-
wodowej w powiecie tarnogórskim. Nikt z nich 
nie wspominał, że rozwój ten jeżeli w ogóle bę-
dzie, to będzie poza Radzionkowem. Myślę, że 
tą lekcję wszyscy mieszkańcy Radzionkowa po-
winni zapamiętać.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że 
Rada Rodziców z  zamiarem likwidacji swojej 
szkoły została zapoznana dopiero na spotkaniu 
Zarządu Powiatu z rodzicami szkoły, które od-
było się 6 lutego br., czyli po sesji Rady Powiatu 
w Tarnowskich Górach na której podjęto decy-
zję o  likwidacji. Rodzice zostali zatem pozba-
wieni możliwości wyrażenia swojej opinii przed 
sesją Rady Powiatu, chociażby na Komisji ds. 
Edukacji Rady Powiatu, czy też prezentacji swo-
jej opinii na sesji Rady Powiatu. Moim zdaniem 
i  zdaniem wielu rodziców takie zachowanie 
władz powiatu symbolizuje lekceważący stosu-
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ROJCZAŃSKIE PLANTY W BUDOWIE
W kwartale pomiędzy budynkami kolonii Hugona a cmentarzem budowane są radzionkowskie planty. Budo-
wa jest częścią projektu rewitalizacji Rojcy. W ramach tego zadania wyremontowano już dachy w budynkach 
kolonii Hugona, w planach jest także instalacja centralnego ogrzewania w tamtejszych mieszkaniach oraz 
odnowienie – zagospodarowanie terenu wokół „familoków”.

Nie zamykajcie nam szkoły!
Pod koniec stycznia bieżącego roku Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła 
dwie uchwały, jedną w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 a dru-
gą w  sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I  stopnia nr 11, które 
de facto oznaczają likwidację Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Radzionkowie, przy ulicy Z. Nałkowskiej 2.

W ramach pierwszego etapu prac nad plantami powstaną 
m.in.: bieżnia, place zabaw, siłownia, ścieżka zdrowia, stoły do 
gry w ping-ponga, szachy i warcaby, stoły piknikowe, ogro-
dzony wybieg dla psów.

Zakończenie tych prac planuje się n 31 grudnia 2019 r, Na 
fotografiach przedstawiamy stan dzisiejszy i wizję twórców 
projektu. AB
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Treść pisma Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczo-Ekonomicznych 
w Radzionkowie do Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Rodziców       Radzionków, 07.02.2019 r.
Zespołu Szkół 
Techniczno – Ekonomicznych
w Radzionkowie
41-922 Radzionków,
ul. Z. Nałkowskiej 2

 Szanowna Pani
 Urszula BAUER
 Śląska Kurator Oświaty
 ul. Powstańców 41a
 40–024 KATOWICE

W związku z przekazaną nam na zebraniu w dniu wczorajszym informacją o zamiarze likwi-
dacji Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczo – Ekonomicznych w Radzionkowie stanowczo 
wyrażamy swój sprzeciw i opowiadamy się za dalszym funkcjonowaniem tej szkoły. Do przedsta-
wienia takiego stanowiska przekonuje nas nie tylko opinia naszych dzieci, ale przede wszystkim 
następujące argumenty: 

1. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych to placówka oświatowa szkolnictwa zawodowego. 
Czy w czasie reformy systemu oświaty, która ma polegać głównie na podniesieniu rangi szkol-
nictwa zawodowego, dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy i ukierunkowaniu młodzieży na 
kształcenie zawodowe należy likwidować technika i szkoły zawodowe?

Należy dodać, że nasza szkoła jest jedyną placówką szkolnictwa zawodowego w Radzionkowie, 
po jego likwidacji młodzież z miasta Radzionków będzie zmuszona dojeżdżać do szkół w innych 
miastach.

2. Zespól Szkól Techniczno – Ekonomicznych to szkoła z wieloletnią tradycją, powstała w 1945 
roku, szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą”, co świadczy o jakości pracy szkoły i wysokich kwa-
lifikacjach nauczycieli. Szkoła od wielu lat realizuje praktyki zagraniczne w ramach programów 
Leonardo da Vinci i ERAZMUS + finansowanych w 100% przez UE. Za okres od roku 2007 do 
chwili obecnej na realizację wymienionych programów nasza szkoła pozyskała kwotę ponad 500 
tys. Euro.

Nasza szkoła ma wiele innych osiągnięć, z którymi można się zapoznać chociażby na stronie 
internetowej: WWW.zste.pl.

Czy koniecznie trzeba likwidować placówkę, która dobrze funkcjonuje?
3. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w przeciwieństwie do wielu szkół w dużych 

ośrodkach edukacyjnych, to szkoła, na terenie, której nie występują żadne negatywne zjawiska w 
środowisku szkolnym takie jak: przemoc, alkoholizm, narkomania. Dzieje się tak dzięki wspania-
łej pracy wychowawczej grona pedagogicznego, współpracy z samorządem uczniowskim i naszą 
Radą oraz tworzeniu przyjaznej atmosfery dla środowiska szkoły.

W ostatnich latach, w trakcie roku szkolnego zdarzały się przypadki, że rodzice przenosili swo-
je dzieci ze szkół o bardzo dużej liczbie uczniów do naszej szkoły, mając na względzie przede 
wszystkim bezpieczeństwo swoich dzieci. Ta zaleta szkoły z pewnością będzie procentować przy 
naborach w następnych latach.

4. Należy podkreślić, że w opinii wielu środowisk jak również przyznaje to Wydział Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach warunki kształcenia młodzieży w naszej szkole są 
najlepsze w całym Powiecie Tarnogórskim. 

Czy zatem mamy rozumieć, że tylko szkoły, w których są najlepsze warunki kształcenia i wycho-
wania mają podlegać likwidacji?

5. Rok 2019 jest rokiem, kiedy do szkół powiatowych przyjdzie podwójna liczba absolwentów, 
gdyż w tym roku będą to absolwenci ostatniego rocznika gimnazjów i jednocześnie absolwenci 8 
letnich szkół podstawowych. 

Dlaczego nasza szkoła ma być pozbawiona szansy dokonania podwójnego naboru, a tym sa-
mym szansy na dalszy rozwój?

Chyba tylko, dlatego, aby dostarczyć argumentów, że prowadzenie tej szkoły jest zbyt kosztowne. 
6. Podnoszony koronny argument, że likwidacja naszej szkoły obniży wydatki oświatowe Powia-

tu Tarnogórskiego i przyniesie tzw. oszczędności jest argumentem obłudnym, gdyż baza oświato-
wa w dalszym ciągu będzie musiała być dalej utrzymywana przez Powiat Tarnogórski, co będzie 
dalej generować określone koszty, tak samo jak przeniesienie nauczycieli i pracowników z Ra-
dzionkowa do szkół Tarnowskich Górach.

Rada Rodziców, jako statutowy organ szkoły zwraca się z prośbą do Śląskiego Kuratora Oświaty 
o wydanie negatywnej opinii w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Tech-
niczno – Ekonomicznych w Radzionkowie.

Jesteśmy przekonani, że negatywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty i dalsze funkcjonowanie 
ZSTE w Radzionkowie będzie odczytane, jako działanie dla dobra naszych dzieci i w ogóle mło-
dzieży w mieście Radzionków i powiecie tarnogórskim.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Leś

Historia 
szkoły

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicz-
nych w  Radzionkowie to szkoła z  trady-
cjami. Powstała w  1945 r. z  inicjatywy 
ówczesnego dyrektora Witolda Wójcika 
jako szkoła zawodowa dokształcająca do 
zawodu górniczego. W 1947 r. szkoła otrzy-
mała nazwę Szkoła Przemysłowa Górni-
cza Bytomskiego Zjednoczenia Przemy-
słu Węglowego w  Radzionkowie. Szkoła 
kształciła w  kilku wydziałach: górniczym, 
elektrycznym i  mechanicznym. W  1954 r. 
w  celu stopniowego i  praktycznego wdra-
żania młodszych uczniów do zawodu gór-
niczego, równolegle z  troską o  polepszenie 
bazy dydaktycznej szkoły przystąpiono do 
budowy sztolni. Wielkim wydarzeniem dla 
szkoły było otrzymanie sztandaru ufundo-
wanego przez kopalnię. W 1975 r. w wyni-
ku dokonanych zmian administracyjnych 
kraju byłe kopalnie „Radzionków” i  „By-
tom” połączono w  jedną i nadano im imię 
„Powstańców Śląskich”. Dwa lata później 
uległy połączeniu szkoły przy wspomnia-
nych kopalniach. W  1991 r. rozpoczęła 
działalność nowa szkoła Technikum Gór-
nicze KWK „Powstańców Śląskich”. Nadal 
prowadzona była Zasadnicza Szkoła Gór-
nicza i Szkoła Przysposobienia Zawodowe-
go. Od roku 2004 szkoła zmieniła nazwę na 
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych. 
„Szkoła nauczania jest tylko sztuką rozbu-
dzania ciekawości w  młodych duszach po 
to, aby następnie ją zaspokajać; ciekawość 
zaś żywa jest i  zdrowa tylko w  umysłach 
szczęśliwych” – tak brzmi motto szkoły. 
Dowodem uznania i  wyróżnienia placów-
ki w skali ogólnopolskiej jest przyznanie jej 
certyfikatu „Szkoły z klasą”, który świadczy 
o jakości pracy szkoły i wysokich kwalifika-
cjach uczących tu nauczycieli. Zadaniem 
placówki jest nie tylko przygotować uczniów 
do egzaminów maturalnych i zawodowych, 
ale również nauczyć ich samodzielności 
i zaradności w taki sposób, aby ze spokojem 
mogli patrzeć w przyszłość. Absolwenci Ze-
społu Szkół dzięki swojej wiedzy i umiejęt-
nościom są dobrze przygotowani do podję-
cia wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek 
pracy. Bez znajomości języków obcych trud-
no jest zdobywać szczyty kariery, dlatego 
już od pierwszej klasy wprowadzona zosta-
ła w grupach obowiązkowa nauka dwóch 
języków obcych. Abiturienci technikum 
elektrycznego mają możliwość uzyskania 
uprawnienia SEP. Wielu uczniów postana-
wia także kontynuować naukę i zdobywać 
nowe doświadczenia na uczelniach wyż-
szych, które stoją przed nimi otworem. 

Stanowisko RTSK wobec zamiarów likwidacji 
Zespołu Szkół Techniczo-Ekonomicznych w Radzionkowie
      
                    Radzionków13 lutego 2019 r.

 Szanowna Pani
 Urszula BAUER
 Śląska Kurator Oświaty
 ul. Powstańców 41a
 40–024 KATOWICE

W związku z podjętymi przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwałami:
1) Nr III/53/2019 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 

z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2,
2) Nr III/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szko-

ły 
3) I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2,
Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego zdecydowanie sprze-

ciwia się decyzji o „wygaszaniu” w/w szkoły, co należy czytać jako likwidację szkolnictwa 
zawodowego w Radzionkowie.

To arbitralna decyzja, powodowana jedynie racjami ściśle ekonomicznymi, bez refleksji 
ogólnej o sytuacji naszej młodzieży i potrzeb narodowego rynku pracy. W ten sposób od-
biera się wcale licznej grupie młodych ludzi wolę decydowania o własnej przyszłości. Nie 
możemy się na to godzić!

Oczywiście nikt nie pytał uczniów, jakie są ich racje, Rada Rodziców zdecydowanie jest 
przeciw likwidacji szkoły.

Argumenty:
W 2019 roku, do szkół powiatowych przyjdzie podwójna liczba absolwentów, gdyż w tym 

roku będą to absolwenci ostatniego rocznika gimnazjów i jednocześnie absolwenci 8 – let-
nich szkół podstawowych. 

ZSTE w Radzionkowie ma być pozbawiony szansy dokonania podwójnego naboru? Szan-
sa taka istnieje, szansa granicząca z pewnością.

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych to ostatnia w  mieście placówka oświatowa 
szkolnictwa zawodowego. W  okresie reformy systemu oświaty, która ma polegać właśnie 
na podniesieniu rangi szkolnictwa zawodowego, dostosowaniu go do potrzeb rynku i ukie-
runkowaniu młodzieży na kształcenie zawodowe likwidacja naszego Technikum to swoisty 
sabotaż tych projektów.

Zespól Szkól Techniczno – Ekonomicznych to szkoła z  wieloletnią tradycją, powstała 
w 1945 roku, szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą” co świadczy o jakości pracy szkoły i wyso-
kich kwalifikacjach nauczycieli. Szkoła od wielu lat realizuje praktyki zagraniczne w ramach 
programów Leonardo da Vinci i ERAZMUS + finansowanych przez UE. 

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w  przeciwieństwie do wielu szkół w  du-
żych ośrodkach edukacyjnych, to szkoła, na terenie której nie występują negatywne zja-
wiska w środowisku szkolnym takie jak: przemoc, alkoholizm, narkomania. Dzieje się tak 
dzięki wspaniałej pracy wychowawczej grona pedagogicznego, współpracy z  samorządem 
uczniowskim i Radą Rodziców oraz tworzeniu przyjaznej atmosfery dla środowiska szkoły.

ZSTE w Radzionkowie Rojcy jest położony na granicy powiatów tarnogórskiego, bytom-
skiego i piekarskiego, stąd blisko połowa uczniów to mieszkańcy Piekar Śl. i Bytomia. Li-
kwidacja tego zespołu szkół nie spowoduje, iż nowi uczniowie pojawią się w Tarnowskich 
Górach, a więc subwencja oświatowa dla całego powiatu zmniejszy się.

ZSTE jest położony w dzielnicy Radzionkowa Rojcy, której cześć zgodnie z RPO Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 znalazła się w granicach Obszaru Strategicznej Inter-
wencji, tj. strefy, która wymaga szczególnej kurateli władz samorządowych. Rada Powiatu 
Tarnogórskiego podejmując powyższe uchwały ignoruje i te przesłanki.

Likwidacja ZSTE w Radzionkowie wedle radnych powiatowych obniży wydatki oświatowe 
Powiatu Tarnogórskiego i przyniesie tzw. oszczędności – nie przekonuje nas to, gdyż baza 
oświatowa w dalszym ciągu będzie musiała być dalej utrzymywana przez Powiat Tarnogór-
ski, co będzie dalej generować określone koszty, tak samo jak przeniesienie nauczycieli i pra-
cowników naszego do szkół w Tarnowskich Górach. 

 Przytaczając te racje, kierujemy do Pani – Śląskiego Kuratora Oświaty – prośbę o wy-
danie negatywnej opinii w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, albowiem racje ekonomiczne są niewy-
starczające, a ewidentne racje społeczne przemawiają za tym, by wesprzeć nasze szkoły. 
Tego oczekujemy od władz powiatu w dobrze pojętym interesie publicznym. Fachowa 
i zaangażowana kadra nauczycielska i młodzież ucząca się w Zespole Szkół Techniczno – 
Ekonomicznych w Radzionkowie zasługuje na to. 

Z szacunkiem
Przewodniczący Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Paweł Bomba

Gdy milczenie 
nie jest złotem… 

Niby nie ma mądrych w tej sprawie. Powiat 
ma swoje racje – chce zaoszczędzić, uczniowie 
i rodzice swoje, opinia publiczna – swoje. Nie 
jest argumentem rozstrzygającym argument 
ekonomiczny, raz jeszcze – powiat i  tak bę-
dzie kosztować utrzymanie budynku szkoły, 
płace nauczycieli i pracowników naszej szko-
ły zatrudnionych w  tarnogórskich szkołach. 
Tak więc nie oszczędzi powiat szermowanych 
600 000 zł, może jedną trzecią? Co zrobi z tymi 
hektarami powierzchni szkoły, z tą wspaniałą 
salą gimnastyczną, której mogą nam zazdro-
ścić większość szkół w  kraju? Może Nightc-
lub? Czemu nie? Byłyby przynajmniej zyski, 
a kasa powiatu zieje pustką.

Racje społeczne są równie istotne. Tu dzi-
wi nas inercja władz naszego miasta, żadnej 
reakcji; gdy chciano likwidować liceum, to 
były jej dyrektor, dziś burmistrz Radzionko-
wa honorowo wziął ten obowiązek na siebie, 
dokładnie na nas. O  kosztach nie mówmy, 
dobrze, że tak jest.

Dziś jednak milczy, gdy chodzi o ostatnią 
zawodową szkołę w mieście, co także dziwi 
m.in. radnego powiatowego Jana Uchań-
skiego. Czy dlatego, iż powiatem rządzi dziś 
opcja polityczna naszego burmistrza wobec 
czego nie można być przeciw swojej partii? 
Co więc? – lojalność partyjna, czy ważkie 
interesy mieszkańców, także wizerunkowe 
miasta są ważniejsze? 

W tym przypadku milczenie nie jest zło-
tem… To w sumie jest niesmaczne.

W tej chwili inicjatywę uratowania szko-
ły przed likwidacją popierają następujące 
organizacje pozarządowe: Koło Miejskie 
Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, Sto-
warzyszenie Inicjatyw Samorządowych, 
Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, Ra-
dzionkowskie Towarzystwo Społeczno – 
Kulturalne. Zbierane są także podpisy pod 
apelem protestacyjnym w obronie szkoły. 

PS. Powiatowemu radnemu Inicjatywy, 
nauczycielowi zaproponowaliśmy wypowie-
dzenie się w sprawie, jakoś nie wyszło… red.

nek do statutowych organów szkoły.
Aktualnie sprawa likwidacji ZSTE w  Ra-

dzionkowie rozpatrywana jest przez Śląskie-
go Kuratora Oświaty w  Katowicach. Zgodnie 
z  ustawą Prawo oświatowe tylko negatywna 
opinia Kuratora Oświaty może uchronić ZSTE 
w Radzionkowie od likwidacji. Jak do tej pory 
negatywne stanowiska wobec likwidacji ra-
dzionkowskiej szkoły wyraziła Rada Rodziców 
tej szkoły oraz Koło Miejskie Stowarzyszenia 
Przymierze Śląskie. Mam nadzieję, że również 
inne stowarzyszenia działające w  Radzion-
kowie poprą środowisko tej szkoły i  wystąpią 
do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie ne-
gatywnej opinii o  likwidacji ZSTE, przecież 
„Oświata w  Rzeczpospolitej Polskiej stanowi 
wspólne dobro całego społeczeństwa”.

Józef Korpak
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W zimie wyraźniej odczuwamy – co znaczy 
dla nas smog. Oto jeden z licznych sygnałów od 
mieszkańców: 

Witam, mamy zimę – jak zima to smog, co 
zresztą widać i  czuć szczególnie wieczorami jak 
się wyjdzie z  domu, lub nawet czasem otworzy 
okno. Dużo przed sezonem mówiło się o kontro-
lach, dronach, czujnikach i... niestety wydaje mi 
się, że żadnej poprawy nie ma, a cała ta otoczka 
była tylko pod publiczkę. 

Czy jest możliwość, by się dowiedzieć, czy nasz 
urząd prowadzi jakieś kontrole, ile sprawdzono 
kotłowni, ilu ludzi ukarano. Myśmy w  tym se-

zonie wymienili kocioł węglowy na kocioł 5 kla-
sy ekodesign i wiem, że koszt jest kosmiczny ale 
efekt widoczny, bo dymu z  komina praktycznie 
nie widać. 

Rozumiem, że nie wszystkich ludzi stać na 
taką inwestycję, ale może fakt, że jak ludzie 
przestaną palić śmieci, to już będzie jakiś sukces. 
Myślę, że wymierny efekt smogu można zobaczyć 
w przychodni lekarskiej. Czy można jakoś spraw-
dzić, czy coś się dzieje w tym temacie, czy urząd 
tylko pod publiczkę coś udaje a w rzeczywistości 
nic nie robi, bo się boi o wyborców. Może by war-
to było podrążyć temat w końcu to nasz wspólny 
interes. Pozdrawiam, XYZ

Z  informacji przekazanych ostatnio na sesji 
Rady Miasta komendant Straży miejskiej stwier-
dził, że takie kontrole są robione po każdej in-

formacji zgłaszanej w  straży, ale nie pamięta 
dokładnie – ile? Należy domniemać, iż kontroli 
tych nie było wiele, osób ukaranych mandatem 
– także. 

Wiem, że temat smogu w Radzionkowie jest 
pilną sprawą, jedynym przedsięwzięciem, które 
w chwili obecnej miasto realizuje jest dotacja na 
wymianę pieców. Dotacja stanowczo za skrom-
na 4200 zł, w sytuacji, gdy inne, okoliczne mia-
sta i  gminy oferują mieszkańców dwukrotnie 
wyższe dotacje. 

Nie mniej podstawową sprawą w tej kwestii 
jest uświadamianie mieszkańcom, czym jest 
smog, warto poczytać wyniki pomiarów. Nadal 
jednak część ludzi po prostu tego nie rozumie 
i tutaj jest największy problem. Moim zdaniem 
warto jest zgłaszać do straży miejskiej przejawy 
ludzkiej bezmyślności i  źle rozumianej „wła-
snej” ekonomii… Niebawem będę dysponował 
pełnymi danymi.

Krystian Strzelczyk, radny

INFORMACJA 
Szanowni Miesz-

kańcy, chciałam po-
informować, iż mimo, 
iż wystąpiłam z  klubu 
Radnych RTSK nadal 
pozostaję członkinią 
RTSK; w pełni utożsa-
miam się z  założenia-
mi statutowymi i pro-
gramem wyborczym Towarzystwa czynnie 
uczestnicząc w  pracach organizacyjnych, de-
batach wewnętrznych tego ugrupowania oraz 
w  życiu publicznym miasta, także poprzez 
współpracę z „GR” reprezentując prospołecz-
ną optykę naszego Stowarzyszenia. 

z poważaniem
Aneta Niedźwiecka, radna

JEDYNA RACJA
Oto moja interpelacja w sprawie świetlicy w „dwójce”. I odpowiedź na nią. Bez komenta-

rza, dla władz miasta nie ma problemu, głosy mieszkańców także. To oni się mylą…
Marian Dziembała, radny

Tymczasem popatrzmy na odczyty z  na-
szych trzech liczników smogu, np. 4 lutego, 
godz. 16.32 Radzionków plac Letochów, po-
wietrze umiarkowane – zostań w  domu – 
podpowiada nam maszyna; odczyt: 129% 
PM10 (64.60µg/m³), czyli stężenie nieczystości 
w powietrzu dwa razy wyższe niż norma. http://
www.radzionkow.pl/czujniki-pylu

Jako radny otrzymuję wiele sygnałów od 
mieszkańców w  tej sprawie. Nie ma sensu już 
wracać do historii, ale ile ciekawych inicjatyw 
w ciągu ostatnich lat zgłosiło RTSK, ile przedsię-
wzięć zorganizowało, władze miasta czynią swo-
je, czyli niewiele. Już nawet nie mówię o  sym-
bolicznej kwocie dofinansowania na piece piątej 
generacji; to i  tak za mało. Mam wrażenie, że 
stanowczo za mało robimy. Paradoksem jest to, 

iż władze wykonawcze miasta tak ochoczo roz-
wijają naszą bazę sportowo – rekreacyjną; jako 
człowiek od lat związany ze sportem oczywiście 
popieram, ale pytam też – będziemy spacero-
wać, biegać, grać w  piłkę w  maskach przeciw-
pylnych, jak widzimy to w obrazach z Tokyo? 

Owszem, samorząd nie wszystko może zro-
bić sam, nie może nakazać komuś np. podłącze-
nia do sieci gazowniczej, czy ciepłowniczej. Ale 
np. wszystkie zasoby miejskie już powinny być 
w takich sieciach, nie wystarczy tylko termomo-
dernizacja! 

A potem dalsze ruchy. Co by się stało, gdyby 
nasze miasto zaczęło premiować tych mieszkań-
ców, którzy chcieliby „przejść na gaz” kupując 
piece gazowe? Może można byłoby zrefundo-
wać koszty wpierw pierwszej setce ludzi, którzy 

by się na to zdecydowali? Skąd środki? Oprócz 
zewnętrznych także budżetowe. Można z czegoś 
zrezygnować i pieniądze na nasze zdrowie i na-
szych dzieci przeznaczyć. 

Dalej, dlaczego tak mało mówimy o  pod-
łączeniu do sieci grzewczej PEC-u? Był taki 
czas, gdy były przewodniczący Rady Miasta 
Radzionków apelował o to. I co z tego wyszło? 
W PEC-u Radzionków ma ¼ udziałów, i co nam 
z tego przychodzi? Tam, gdzie to tylko możliwe 
z technicznego punktu widzenia energię cieplną 
radzionkowianie powinni czerpać z pecowskiej 
sieci i sieci gazowej.

Nie widzę w  naszym mieście determinacji 
w  walce ze smogiem. Nasz klub, klub radnych 
RTSK nie składa jednak broni…

Ludomir Pawłowski, radny 

W  imieniu mieszkańców Radzionko-
wa przy ul. Reymonta będę starał się aby 
w  najbliższym czasie wybudowano chod-
nik przy ul. Knosały zarządzanej przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich 
Górach.

W  chwili obecnej mieszkańcy ul. Rey-
monta, a w szczególności mieszkańcy bu-
dynków komunalnych, jak i nowo powsta-
łych domów w zabudowie szeregowej mają 
problem, aby bezpiecznie dostać się pieszo 
do centrum miasta. Szczególnie niebezpie-
czeństwo grozi dzieciom które, aby dojść 
do szkoły muszę poruszać się po jezdni lub 
poboczem bardzo ruchliwej ul. Knosały.

W sprawie tej będę interweniował w Za-
rządzie Dróg Powiatowych jak i  Urzędzie 
Miasta Radzionków.

Krystian Strzelczyk, radny

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA 
– NIEZBĘDNIE

WOBEC SMOGU TRZEBA DETERMINACJI
No cóż, zima, jak to zima ujawnia nam smogowy problem, ale to nie tylko sprawa pory 
roku. Jakość powietrza, którym oddychamy jest porażająca, bez względu na porę roku. 

SMOG
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"MAG" s.j.
 

Przerób złomu, handel wyrobami hutniczymi, roboty ślusarskie, 
tokarskie i spawalnicze, wykonywanie zbrojeń, 

demontaż konstrukcji przemysłowych, złomowanie 
samochodów, roboty budowlane, usługi dla ludności. 

Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

41-922 Radzionków, ul. Nieznanego Żołnierza 26a, 
tel. 32 289-04-53, fax 32 389-83-69   

Sklepy Wielobranżowe 
Marian Żurek

- ul.Kużaja,  - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk  

ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian 

Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz 

Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel 

Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona 

Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa – 

CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

Piekarnia Wylenzek – 
ul. Nieznanego Żołnierza

Korty tenisowe – ul.Hajdasa
Apteka u Laury, 

ul. św. Wojciecha
Sklep Dor-Ka ul.Sikorskiego

Firma Mazur – ul. Kużaja
Cukiernia – Piekarnia 

„Perełka”, ul. św. Wojciecha
Sklep spożywczy – Skołudek, 

ul. Męcz. Oświęcimia 4 
Studio Kwiatów „Oleander”, 

Sylwia Wicher, 
ul. św. Wojciecha 30 

TU OTRZYMASZ 
„GŁOS RADZIONKOWSKI”

BTW 
BIURO RACHUNKOWE
- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów 
- prowadzenie:

• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS

oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków

ul.Studzienna 1   I piętro
godz. 900 – 1500

668 528 840  biurobtw@wp.pl

Para o wysokiej temperaturze:
•  dokładnie wyczyści zabrudzenia,
•  wyeliminuje chorobotwórcze mikroorganizmy,
•  zneutralizuje przykre zapachy,
•  nie przemacza foteli,
•  nie powoduje przemaczania i uszkodzeń elektroniki.

SAMOOBSŁUGOWE PRANIE 
TAPICERKI, DYWANIKÓW

Stacja paliw MOYA w Radzionkowie przy ul. Kużaja 51
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Ruch Radzionków to jeden z  najstarszych 
klubów sportowych na Górnym Śląsku, Wie-
le bardziej znanych i  rozpoznawalnych klu-
bów powstawało później. Chociażby imiennik 
z  Chorzowa oraz bytomska Polonia, których 
data założenia to 1920 rok, natomiast powsta-
nie Szombierek Bytom datuje się na jesień 1919 
roku, czyli też nieco później, gdyż data powsta-
nia naszego klubu to 14 sierpnia 1919 roku. 

Ruch Radzionków nieodłącznie związany 
jest z tutejszą społecznością, to właśnie miejsco-
wi działacze społeczni w  lokalu pana Nowaka 
w  Radzionkowie powołali do życia Towarzy-
stwo Gier i Zabaw, bo taka była pierwsza nazwa 
radzionkowskiego Ruchu. Była to polska orga-
nizacja sportowo-społeczna, która miała być 
przeciwwagą dla istniejących w tamtym okresie 
niemieckich organizacji „Spiel und Turnverin”. 
Zadaniem ww. organizacji było skupienie się 
w  niej polskiej młodzieży „w  jednym związ-
ku, który pielęgnowałby ducha polskiego pod 
względem umysłowym i sportowym” jak nakre-
ślił to założyciel i pierwszy prezes klubu Rudolf 
Poloczek. Sama nazwa Ruch, którą przyjęto 
w  1920 roku również nawiązywała do śląskich 
ruchów powstańczych, które walczyły o przyna-
leżność Śląska do Polski. 

Ta identyfikacja mieszkańców z  klubem 
przejawiała się również później, przez cały okres 

funkcjonowania. W latach 30-tych na przykład, 
kiedy to władze polskie chciały wchłonąć Ruch 
do państwowego klubu Strzelec, spotkało się to 
z natychmiastową reakcją mieszkańców, którzy 
w  ciągu zaledwie sześciu tygodni zbudowali 
własny stadion, gdyż poprzedni, władze nakaza-
ły oddać w użytkowanie wspominanemu Strzel-
cowi. Na otwarciu nowego stadionu, jak podają 
źródła przybyło ok. 4 tysiące sympatyków klubu. 

Przez lata funkcjonowania setki radzion-

kowian występowało, trenowało i  udzielało się 
w dziesiątkach sekcji sportowych jakie klub po-
siadał. Chyba każdy z nas, zna kogoś, w rodzi-
nie, wśród znajomych kto by trenował w Ruchu, 
a wielu z naszych czytelników samemu do ruchu 
Radzionków „należało”. 

W  latach powojennych, w  smutnych cza-
sach PRL-u to Ruch był tą odskocznią do której 
chętnie lgnęły dzieci i dorośli. Sukcesy odnosili 
nieliczni, (o nich wspomnimy w kolejnych wy-
daniach) wielu swoje lata młodości spędzało 
na treningach, zawodach, meczach, wyścigach, 
walkach, natomiast prawie wszyscy Ruchowi ki-
bicowali i  aktywnie uczestniczyli w wszystkich 
wydarzeniach sportowych jakie odbywały się 
w mieście. Czy to były walki bokserskie, mecze 
piłkarskie, potyczki szczypiornistów, pojedynki 
szermiercze, mecze siatkówki, badmintona czy 
wiele, wiele innych, to radzionkowianin odwie-
dzał ówczesne obiekty i wspierał „swoich”. 

Po transformacji ustrojowej Ruch w dalszym 
ciągu odgrywał istotną role w  życiu miesz-
kańców, to znowu Ruch stał się „sercem” wal-
ki radzionkowian o  swoją tożsamość, już nie 
o przynależność narodową, bo to zawdzięczamy 
naszym przodkom, ale o  swoją samorządność, 
przywrócenie praw miejskich i odłączenie się od 
Bytomia. To właśnie w siedzibie Ruchu Radzion-
ków odbyło się spotkanie założycielskie Ra-

W tym roku przypada setna rocznica założenia Ruchu Radzionków.
Warto sobie przypomnieć, ile miasto zawdzięcza klubowi. 

Co Ruch dał Radzionkowowi? 
Słowo Ruch jest nieodłącznie związane z Radzionkowem i to już od stu lat. To właśnie w bieżącym roku bę-
dziemy obchodzić ten piękny „podwójnie złoty” jubileusz tego jakże zasłużonego dla radzionkowskiej spo-
łeczności i śląskiego sportu klubu jakim jest Ruch Radzionków. Historia Ruchu była nieraz trudna, wręcz 
beznadziejna, często jednak piękna, bogata i obfitująca w ważne wydarzenia i piękne sukcesy, warto ją sobie 
przypominać, pielęgnować i nie pozwolić, aby poszła na marne. 
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dzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego, którego to działania w konsekwencji 
doprowadziły do odzyskania praw miejskich 1 
stycznia 1998 roku. Wielu członków klubu we-
szło w skład tworzącego się wówczas kolejnego 
ruchu miejskiego, który również cieszył się po-
parciem społecznym. To już kolejny raz, kiedy 
radzionkowianie poczuli „wspólnego ducha” 
i  pokazali jak wiele znaczy dla nich zarówno 
klub jak i miasto. Wówczas ogromne znaczenie 
miał także sukces sportowy, jakim było wspina-
nie się piłkarskiej drużyny Ruchu Radzionków, 
aż do najwyższego szczebla którym była ówcze-
sna I liga. To właśnie wydarzenia sportowe gro-
madziły rzeszę sympatyków Ruchu, a  na mie-

ście, w domach, pracy nie mówiło się o niczym 
innym jak o „Cidrach”. To właśnie Ruch kolejny 
raz sprawił, że mieszkańcy mogli się zjednoczyć 
i identyfikować się z klubem, a przez to z mia-
stem w ważnym dla niego momencie. To dzięki 
drużynie Ruchu, Polacy mogli dowiedzieć się, 
że istnieje takie miasto jak Radzionków, które 
dzięki determinacji mieszkańców osiąga sukce-
sy sportowe oraz odzyskuje samodzielność. 

Do dzisiaj, gdy gdzieś mówimy, że jesteśmy 
z Radzionkowa, to pierwsze co się ciśnie na usta 
naszym rozmówcom – to Ruch – i przekonał się 
o tym niejeden z nas… 

W  Radzionkowie działa m.in. Mały Śląsk, 
Muzeum Chleba, chór Harfa, Centrum Depor-

tacji, jednak nie umniejszając ww. to właśnie 
Ruch jest tym, co kojarzy się z Radzionkowem 
w Polsce i w świecie.

Ostatnie lata to niewątpliwie ciężki okres 
w  dziejach klubu; problemy finansowe, infra-
strukturalne, sportowe, a co za tym idzie mniejsze 
zainteresowanie mieszkańców. Jednak ostatnie 
wydarzenia, czyli awans piłkarzy do III ligi, nowy 
obiekt, choć tymczasowy, ale wreszcie w Radzion-
kowie oraz 100-lecie klubu mogą sprawić, że 
mieszkańcy na nowo zidentyfikują się z Ruchem, 
przypomną sobie piękną historię i  sprawią, że 
o  przyszłość będziemy mogli patrzeć z  optymi-
zmem i nadzieją na kolejne piękne jubileusze. 

Adam Sznajder

Od Poloczka 
do Wąsiaka

W stuletniej historii Ruchu Radzionków po-
sadę prezesa piastowało dwadzieścia jeden osób. 
Pierwszym prezesem był Rudolf Poloczek, któ-
ry przewodniczył zebraniu założycielskiemu. 
Najdłużej tę funkcję sprawował Jan Pola, który 
prezesem był przez 16 lat. W  okresie przed II 
Wojną Światową i zaraz po niej u sterów klubu 
zasiadał Piotr Warzecha. W okresie transforma-
cji ustrojowej w Polsce prezesem był Paweł Wie-
czorek. Natomiast największe sportowe sukcesy, 
czyli awans piłkarzy Ruchu do I ligi i trzy sezony 
w  najwyższej klasie rozgrywkowej to kadencja 
Pawła Bomby. Ostatnie sukcesy piłkarzy i  po-
nowne awanse piłkarzy to okres urzędowania 
Tomasza Barana. Obecnie w  jednym z najtrud-
niejszych okresów w  historii klubu prezesurę 
sprawuje Marcin Wąsiak. 

Rudolf Poloczek 1919 – 1920
Błażej Stopik 1920 – 1925
Brunon Ficek 1925 – 1926
Szczepan Krupa 1926 – 1928
Piotr Warzecha 1928 – 1939
Piotr Warzecha 1945 

Nowa inicjatywa dla Ruchu

WSPARCIE 
WYJAZDÓW 
DRUŻYNY
Ruch Radzionków zwraca się z  prośbą 
do sympatyków klubu i  wszystkich ki-
biców piłki nożnej w  Polsce o  pomoc 
w dofinansowaniu budżetu „Cidrów”.

-  Szanowni Kibice i  Sympatycy Klubu 
Sportowego „Ruch” Radzionków zwracamy 
się do Was z prośbą o włączenie się w realną 
pomoc, poprzez dofinansowanie skromnego 
budżetu Klubu - czytamy na oficjalnej stro-
nie Ruchu.

- Finansowy koszt udziału Klubu w  roz-
grywkach III ligowych nie należy do niskich. 

100 lat Ruchu Radzionków
Daty – Fakty – Ludzie

W  niniejszym numerze Głosu Radzionkowskie-
go prezentujemy pierwszą część ważnych informacji 
z historii klubu.

14 sierpnia 1919 roku na 2 dni przed wybuchem I Po-
wstania Śląskiego w lokalu pana Nowaka grupa radzion-
kowskich działaczy zakłada Towarzystwo Gier i Zabaw 
wzorowane na niemieckim „SpielundTurnverin”.

 28 maja 1920 roku podczas walnego zebrania Towa-
rzystwa Gier i Zabaw została podjęta uchwała o zmianie 
nazwy Towarzystwa na Towarzystwo Sportowe Ruch 
Radzionków. Myślano też o nazwach: Piast, Radzin, Ży-
mierski, Jastrząb.

8 sierpnia 1920 roku na spotkaniu 135 klubów po-
wołano Górnośląski Związek Piłki Nożnej. Zatwierdzo-
no też terminarz i regulamin rozgrywek. TS Ruch Ra-
dzionków występuje w  obwodzie bytomskim w  klasie 
„A”. W tym roku umiera twórca Ruchu Rudolf Poloczek.

W 1921 roku odbyły się mistrzostwa powiatu tarno-
górskiego. Ruch Radzionków wystawia w tych rozgryw-
kach dwie drużyny.

W 1933 roku Ruch Radzionków posiada już własny 
kompleks sportowy. Kompleks powstał z  inicjatywy 
Naczelnika Jerzego Ziętka i  został otwarty 15.10.1933 
r. Stadion powstał przy wybitnym wsparciu i wysiłkowi 
władz lokalnych, władz sportowych, Funduszu Pracy 
z  którego pracę znalazło 200 osób. Stadion nazwano 
imieniem Michała Grażyńskiego.

W 1935 roku decyzja władz wojewódzkich stadion 
zostaje przekazany utworzonemu w  lecie 1935 r przez 
władze państwowe KS „Strzelec” Radzionków. Reakcja 
sympatyków i działaczy klubu była natychmiastowa. Już 
1 września 1935 r TS Ruch Radzionków urządził wielki 
turniej z  okazji wybudowania w  centrum Radzionko-
wa własnego boiska zbudowanego przez bezrobotnych 
członków klubu w  6 tygodni. Na ten turniej przybyło 
4 tys. mieszkańców Radzionkowa, którzy w ten sposób 
wyrazili poparcie dla działań TS Ruch Radzionków. 
Wielką popularność zdobyło hasło „Praca ludu dokona 
cudu”.

TS Ruch Radzionków w  1932 roku występował 
w  klasie „B” która jest odpowiednikiem dzisiejszej III 
ligi. W 1936 Ruch zdobywa mistrzostwo i awansuje do 
klasy „A” w której występuje do 1939 roku /odpowied-
nika II ligi/.

Cd nastąpi.

Zarząd Klubu Sportowego Ruch Radzion-
ków w związku z faktem, że 100lecie sportowej 
wizytówki Radzionkowa zbliża się coraz więk-
szymi krokami prosi o  włączenie się do prac 
zmierzających do skatalogowania dokumentacji 
zdjęciowej i innej, dotyczącej sportowców repre-
zentujących Ruch Radzionków. 

Prezes Klubu Marcin Wąsiak: Ruch Ra-
dzionków niewątpliwie cieszy się dużą popularno-
ścią, dlatego przypuszczamy, że część materialnej 
historii naszego Klubu znajduje się w prywatnych 
zbiorach.

Jeżeli w  Państwa posiadaniu znajdują się cie-
kawe zdjęcia, wycinki prasowe, trofea itp., które to 

mogą dotyczyć działalności naszego Klubu, bardzo 
prosimyo kontakt. Możliwe, że uda nam się w ten 
sposób pozyskać materiały do planowanej publika-
cji i wystawy organizowanej z okazji 100lecia Ru-
chu Radzionków.

Poszukujemy: dokumentów klubowych, pism, 
kronik, zdjęć sportowców, publikacji prasowych, 
trofeów sportowych, klubowej odzieży sportowej 
itp.Szczególnie zależy nam na okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego oraz latach powojennych, 
aż do lat osiemdziesiątych.

Kontakt: telefoniczny sekretariat klubu 
572 142 918 oraz poprzez email: klub@ruchra-
dzionkow.com

Materialna historia 
Ruchu Radzionków

Szczególnie budżet Klubu obciążają wysokie koszty 
wyjazdów drużyny na mecze z klubami południowo – 
zachodniej Polski. Dlatego bardzo prosimy o włączenie 
się do akcji zbiórki „Cidry on Tour”. Pragniemy dzię-
ki Waszemu wsparciu sfinansować wiosenne wyjaz-
dy- informuje klub.

Cel to 19 tys. zł. 
Jako kibice Ruchu wiemy jak drogie są wyjazdy, 

bo sami wynajmujemy autokary, by wspierać dru-
żynę na wyjazdach. Poza tym tego typu zbiórki są 
w ostatnim czasie popularne i całkowicie popieramy 
akcję klubu. 

Tym bardziej, że w klubie się nie przelewa, a po-
moc miasta jest jaka jest... 

Do rozpoczęcia sezonu pozostał miesiąc – na 
kogo klub ma liczyć jak nie na kibiców? 

Więcej o akcji można przeczytać w linku poniżej!
https://zrzutka.pl/cidry-on-tour

Józef Wiśniowski 1945 – 1949
Tadeusz Toziczko 1949 
Eryk Porąbka 1949 – 1955
Helmut Szrajer 1955 – 1958
Stefan Basista 1958 – 1963
Florian Hoła 1963 – 1969
Jan Pola 1970 – 1985
Paweł Wieczorek 1985- 1991 

Zbigniew Bujnowicz 1991 – 1992
Edward Rupik 1992 – 1994
Paweł Bomba 1994 – 2005
Janusz Sosinka 2005 – 2005
Damian Miś – 2005 – 2007
Andrzej Urzędniczok 2007
Tomasz Baran 2007 – 2012
Marcin Wąsiak 2012 – nadal
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Zima już jakby w odwrocie, choć zrywa się 
jeszcze do walki o przetrwanie. Podobnie jak 
ekipy fachowców, które dzięki stosunkowo 
wysokim temperaturom przystąpiły do pracy. 
Praca wre przy budowie drugiego domu socjal-
nego w Rojcy, na przyszłych plantach, ewident-
nie jednak falstartem popisały się grupy pró-
bujące łatać asfaltem dziury w jezdniach. Nasi 
czytelnicy zwrócili nam uwagę na dwie kolejne 
roboty: przy budowie punktu przystankowego 
w okolicach Blachuta i przy rozbiórce domu 
przy ul. Męczenników Oświęcimia. I faktycz-
nie, to dwa różne światy, różne światy podej-
ścia do pracy, do swych obowiązków. Podczas, 
gdy wykonawcy prac rozbiórkowych znakomi-
cie oznakowali i zabezpieczyli teren, na którym 
działają, to za mostem panuje wolnoamery-
kanka: żadnych znaków, żadnych ostrzeżeń, lu-
dzie idą po obu stronach chodnika zaskoczeni 
wykopami. Przechodzą na drugą stronę ulicy 
umykając przed pędzącymi samochodami. Tak 
nie powinno być! Miejsce służby nadzoru po-
winny się wreszcie zainteresować placami bu-
dów, jakością używanych do prac materiałów i 
stosowanych technologii… 

Red. 

Jakie były przyczyny pożarów? Takie same jak 
zawsze – nieostrożne obchodzenie się z  ogniem, 
zabawy dzieci ogniem, zaprószenie ognia od fa-
jek, uderzenie pioruna, czy – w późniejszym okre-
sie – iskry z przejeżdżającego parowozu. Zdarzały 
się również celowe podpalenia. Największy pożar 
w dziejach Radzionkowa miał miejsce 16 sierpnia 
1900 roku. Prawdopodobna przyczyną pożaru były 
iskry z przejeżdżającej lokomotywy, które padły na 
zabudowania w  gospodarstwie Filipa Muszalika, 
znajdujące się ok. 12 m od toru kolejowego. Północ-
ny wiatr sprawił, że pożar szybko objął sąsiednie 
budynki. Przy gaszeniu pożaru dzielnie pracowa-
ła radzionkowska straż pożarna, wspierana przez 
oddziały strażaków przybyłe z Bytomia. W sumie 
w walce z ogniem brało udział 21 jednostek straży 
pożarnej – 300 strażaków, którymi osobiście kie-
rował starosta. Jak później podliczono, w pożarze 
zniszczeniu uległo 38 domów mieszkalnych, 39 
budynków gospodarczych, dach nad głową straciło 
58 rodzin, w sumie – 291 osób. Straty oszacowano 
na 220 tys. marek. Ludzie utracili dobytek i plony 
znajdujące się w stodołach, jak odnotowała lokal-
na prasa jednemu z gospodarzy spaliły się również 
oszczędności – 400 talarów. Wielu pogorzelców nie 
było ubezpieczonych na wypadek pożaru – doty-

czyło to zwłaszcza komorników, czyli lokatorów 
wynajmujących mieszkania od gospodarzy. Ofia-
ry pożaru tymczasowo rozmieszczono w  szkole 
i  w  we dworze, z  okolic zaczęła napływać pomoc 
– spore sumy na pomoc pogorzelcom przekazali: 
gmina Radzionków, hrabina von Thiele-Winckler, 
pastor z  Miechowic i  przedsiębiorca Friedlander 
z  Gliwic. Pomoc przekazali również członkowie 
Spółki Brackiej, hrabia Donnersmarck, oraz inne 
osoby i  instytucje. W  Radzionkowie powstał ko-
mitet pomocy, na czele którego stali Proboszcz 
Konietzko i burmistrz Wahner. Komitet zebrał ok. 
10 000 marek, pieniądze te pozwoliły na odbudowę 
części spalonych domów jeszcze przed zimą. Pa-
miątką po tych tragicznych wydarzeniach są histo-
ryczne nazwy ulic – I Pożarna i II Pożarna. 

 Już XVIII wieku na terytorium Prus zaczęły po-
wstawać „kasy ogniowe” które miały na celu wza-
jemne ubezpieczanie się mieszkańców na wypadek 

pożaru. Instytucje te rozkwitły po 1803 roku dzięki 
ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach budyn-
ków w  miastach, wydanej przez króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma. W kolejnych latach admini-
stracja pruska rozszerzała obowiązki zw. z przeciw-
działaniem pożarom również na wsie. Zakazano 
używania otwartego ognia w nocy, a w karczmach 
można było podawać gorące napoje jedynie do 
zmierzchu. Przepisy budowlane określały dokład-
nie jak i z jakich materiałów powinny być budowa-
ne piece i kominy. We wsiach, również w Radzion-
kowie, ustanawiano funkcję nocnego stróża, które-
go obowiązkiem było obchodzenie wsi i ostrzeganie 
przed pożarami czy też rabusiami. W  przypadku 
pożaru wszyscy mieszkańcy mieli obowiązek po-
magać w  walce z  ogniem. W  XIX wieku w  więk-
szych miastach nakazano utworzenie zawodowych 
straży pożarnych, natomiast w mniejszych miastach 
i  we wsiach działały ochotnicze lub przymusowe 
straże pożarne. Członkowie ochotniczych straży 
pożarnych regularnie odbywali szkolenia i  dosko-
nalili swoje umiejętności. Pierwsza ochotnicza straż 
pożarna w Radzionkowie powstała w 1898 roku, na 
jej czele stanął Augustyn Letocha, osoba nietuzin-
kowa – społecznik, przedsiębiorca, człowiek rzutki 
i  energiczny. Aby należycie kierować strażą ukoń-

czył kilkumiesięczny 
„kurs przy straży po-
żarnej w  Berlinie i  też 
zorganizował na wzór 
tejże tutejszą straż 
pożarną” 1). Dzięki 
szkoleniom i  dostępie 
do nowoczesnej wie-
dzy o  pożarnictwie 
radzionkowska straż 
miała wysoki poziom, 
mimo przeszkód jakie 
stwarzał jej ówczesny 
komisaryczny naczel-
nik gminy, Niemiec, 
aptekarz Vollhaase. 
Straż pożarna była re-
gularnie kontrolowana 

– strażacy musieli brać udział w  ćwiczeniach pod 
okiem inspektorów oceniających ich umiejętności. 
Za nieobecność na ćwiczeniach 
na strażaka nakładana była kara 
w kwocie 3 marek. W 1909 roku 
czasowo rozwiązano radzion-
kowską straż pożarną ponieważ 
„przy różnych rewizyach nie 
okazała się dzielną należycie” 
2). Aby zapewnić ochronę wsi 
przed pożarami funkcje ochot-
niczej straży pożarnej w  tym 
czasie przejęła straż kopalniana. 

Każda wieś na terenie Prus 
została zobowiązana do zgroma-
dzenia określonej ilości sprzętu 
służącego do gaszenia pożarów. 
Tak było również w  Radzion-
kowie. Pod koniec XIX wieku 

Gmina posiadała sprzęt 
o  łącznej wartości ok. 
5000 marek, były to sikawki ręczne, łopaty, bosaki, 
drabiny, beczki na wodę i wiadra. Sprzęt ów, jak po-
daje ks. dr Józef Knosała, z  braku odpowiedniego 
pomieszczenia przechowywany był w  wynajętych 
szopach. W 1903 roku wyburzono tzw. „pastusze-
niec”, czyli dom dla ubogich znajdujący się przy 
głównej ulicy, i w jego miejscu wzniesiono remizę 
strażacką. Projekt sporządził oraz samą budowę 
prowadził budowniczy Wygaś z Zabrza, który rok 
wcześniej wybudował radzionkowski Ratusz. Koszt 
inwestycji zamknął się kwotą 6300 marek. W  po-
mieszczeniach na parterze budynku umieszczono 
sprzęt gaśniczy, natomiast na piętrze znalazło się 
czteroizbowe mieszkanie. Budynek pełnił funk-
cję remizy do końca lat 60-tych. Po wybudowaniu 
na Danielcu Remizy Państwowej Straży Pożarnej 
dawną remizę przekazano Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska, która wykorzystywała ją jako magazyn, 
składowano tu m.in. nawozy rolnicze i  sól drogo-
wą. Niewłaściwa eksploatacja oraz brak bieżących 
remontów doprowadziły starą remizę do ruiny. Na 
początku lat 90-tych rozważano rozebranie obiektu. 
Nie doszło do tego dzięki inicjatywie Radzionkow-
skiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, któ-
re znalazło inwestora, w osobie ś.p. Pana Helmuta 
Czaji będącego w  stanie wyremontować Remizę. 
Pan Czaja prowadził w Remizie działalność gospo-
darczą, budynek służył również jak siedziba RTSK. 
W dniu 1.07.1999 podpisana została umowa o od-
daniu budynku w użyczenie klubowi GKS Ruch Ra-
dzionków, który w kolejnych latach administrował 
obiektem oraz dokonywał remontów. Obecnie na 
parterze budynku znajduje się popularna Pizzeria 
Soprano z  ładnym ogródkiem letnim na zapleczu, 
a na piętrze znajdują się pomieszczenia wykorzysty-
wane przez radzionkowskie organizacje społeczne.

Przypisy:
1) Ks. dr J. Knosała „Parafia Radzionkowska” str. 107
2) J..A, Krawczyk, M. Minas, P. Tyczka, J. Wroński 
„Dzieje Radzionkowa”str.122
Źródła:
1. Ks. dr J. Knosała „Parafia Radzionkowska”
2. J.A. Krawczyk, M. Minas, P. Tyczka, J. Wroński 
„Dzieje Radzionkowa”

Małgorzata Janota
O Remizie, straży pożarnej i radzionkowskich pożarach
Aż do XIX wieku większość zabudowań w Radzionkowie wznoszono z drewna, 
również nowsze domy, budowane z kamienia i cegły, miały na ogół drewniane da-
chy, nierzadko kryte słomą. Taki budulec sprzyjał pożarom, które pozbawiały lu-
dzi dobytku, dachu nad głową, inwentarza – doprowadzając do nędzy. W dawnych 
czasach nie było ubezpieczeń na wypadek pożaru, więc ofiary żywiołu mogły liczyć 
najwyżej na miłosierdzie pana, czy sąsiadów.

KOLEJNY SOCJALNY W BUDOWIE
Mimo pory zimowej trwają prace przy budowie drugiego budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. Ma w nim powstać 14 mieszkań. 
Termin zakończenia zadania przewiduje się na koniec tego roku. 
Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat w wysokości 35% faktycznie poniesionych kosztów, 
a koszty te to ponad 1,5 mln zł.

DWA ŚWIATY NA BUDOWIE
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Program „Czyste powietrze”, który po-
wstał do walki ze smogiem, skierowany jest 
do właścicieli domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na budowę takiego 
budynku.  Program przewiduje między inny-
mi dofinansowanie wymiany pieców i  kotłów, 
montażu nowych źródeł ciepła, docieplania bu-
dynków, wymiany okien i  drzwi, montażu lub 
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji kolektorów słonecznych 
i instalacji fotowoltaicznej. Rządowe 
dofinansowanie obejmie również 
audyt energetyczny budynku przed 
realizacją, niezbędną dokumentację 
projektową związaną z  przebudową 
i  wymagane ekspertyzy. W  sumie 
do wydania jest ponad 100 miliar-
dów złotych.” – tak pisaliśmy jeszcze 
w grudniu 2018 roku. 

Dziś wydaje się, iż rządowy po-
gram antysmogowy „Czyste Powie-
trze” polegający na dotacjach do 
termomodernizacji domów i wymia-
nie pieców na bardziej ekologiczne 
nazywane dziś kotłami piątej gene-
racji wali się. Wszystko wskazuje na 
to, iż nad owym programem zawisły 
chmury, chmury smogowe ciągnące 
się z Brukseli… 

Komisja Europejska zapowiedzia-
ła, że nie będzie finansować pieców 
na węgiel, nawet tych nowoczesnych. 
Maksymalna kwota dotacji sięga do 
53 tys. zł kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Dotację można uzupełnić 
niskooprocentowaną pożyczką. Według NFO-
ŚiGW wymiana pieców i termomodernizacja ma 
dotyczyć około 4 mln budynków, na ten cel miało 
pójść ok. 103 mld zł. Pieniądze mają pochodzić 
z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, przychodów w  ramach 
handlu emisjami, opłaty paliwowej, a  przede 
wszystkich z „funduszy unijnych”. No właśnie…

Komisja Europejska jest jednak na „nie”, 
nie zgadza się na dotacje do nowoczesnych ko-
tłów na węgiel i prawdopodobnie w przyszłej 
perspektywie finansowej Unia Europejska nie 
zamierza finansować i  dotować wymian do-
mowych kotłów na takie, które korzystać będą 
z paliw kopalnych, to znaczy zarówno z węgla, 
jak i z gazu. Unia twierdzi, że dotacje do nowo-
czesnych kotłów na węgiel są niezgodne z poli-
tyką UE. Ta chce bowiem całkowicie odejść od 
paliw kopalnych.

xxx
Spotkaliśmy się z  ciekawą opinią na ten te-

mat, kontrowersyjną, kierującą uwagę na eko-

nomiczne, a  nie ekologiczne interesy bogatych 
państw unijnych: Unia Europejska przestawia 
rynek energii dla ludzi na drogi gaz i  jeszcze 
droższy prąd. Budowa domów pasywnych, insta-
lacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, czy zakup 
elektrycznego auta kosztuje dziesiątki a  nawet 
setki tysięcy złotych! Kogo na to stać? Na pewno 
przeciętnego Niemca. Wystarczy zajrzeć w google 
street. Hektary paneli fotowoltaicznych na nie-

mieckich dachach... Rozwijające się gospodarki 
byłych demoludów, napędzane dotychczas tańszą 
energią z  węgla, nie mają szans. Ceny „emisji” 
w połączeniu z karami skutecznie obniżą konku-
rencyjność towarów w porównaniu z produkcją 
starej, bogatej UE. Ale rzekomo chodzi o ekolo-
gię!? Jeżeli tak zależy UE na czystej energii, to 
niech odbiorcom zagwarantuje zwrot różnicy 
ceny między np. węglem a gazem ziemnym, prą-
dem elektrycznym. Albo dopłaci różnicę kosztu 
instalacji CO opartej na piecu węglowym a pom-
pą ciepła z ogniwami fotowoltaicznymi! W 5 lat 
problem smogu zostanie rozwiązany. Ale nie! Le-
piej pompować miliardy w  rzekomo ekologiczne 
organizacje i przedsięwzięcia, które nie przynoszą 
żadnego efektu poza ubożeniem i tak już ubogich 
społeczeństw. To tak jak z farmakobiznesem. Cho-
roby opłaca się leczyć, a nie wyleczyć…

xxx
Może to dobrze, iż rząd wziął na siebie ten 

ciężar. Z samorządami było różnie, z przykrością 
stwierdzamy, iż radzionkowski samorząd spo-
śród okolicznych zdecydowanie słabo wspierał 

te działania, było tyle przecież ważniejszych za-
dań, szczególnie wizerunkowych, iż mogło nie 
starczyć na walkę z niską emisję, na którą jeste-
śmy szczególnie narażeni. W swych działaniach 
RTSK od lat postulowała zadecydowane działa-
nia ujmując konkrety w swym programie wybor-
czym – tak zakończymy nasz grudniowy tekst.

Jeśli rządowy program padnie, lub zostanie 
znacząco okrojony o  brak unijnych pieniędzy, 

na samorządy spadnie ekonomiczny 
oraz moralny obowiązek wsparcia, 
skąd inąd słusznej tezy o  wolnym 
odchodzeniu od kopalnych źródeł 
energii i walce ze smogiem. Aktual-
na dotacja ze strony miasta dla osób 
fizycznych chcących wymienić stare 
kotły jest prawie o połowę niższa od 
tych, którą oferują sąsiednie miasta 
i  gminy. A  nasze położenie i  struk-
tura urbanistyczna jest szczególna. 
Czekamy na refleksję… 

xxx
Unia unią, rząd rządem, a  sa-

morząd samorządem, jakby to były 
jakieś abstrakcyjne instytucje, a  nie 
służące ludziom i z ludzi się składa-
jące. Ale ludzie sami zaczynają my-
śleć i  działać, skoro owe instytucje 
utrzymywane są z  naszych przecież 
pieniędzy – same je nie zarabiają! – 
to czas upomnieć się „o swoje”. 

„Pozywamsmog” inicjatywa ru-
szyła w  2018 r. Jedną z  jej twarzy 
została aktorka  Katarzyna Anku-
dowicz.  Do tej pory około 1000 

osób wyraziło wolę pozwu przeciwko skarbowi 
państwa lub samorządom o  naruszenie dóbr 
osobistych, co miało zostać spowodowane złą 
jakością powietrza. Do akcji dołączyły kolejne 
znane osoby. Pozew przeciwko miastu stołecz-
nemu Warszawa wygrała inna aktorka Grażyna 
Wolszczak. Czy Kowalski i Nowak także mogą 
wygrać? Wygrywają! 

xxx
Samorząd województwa łódzkiego przeka-

zał specjalistyczne oczyszczacze powietrza do 
blisko 700 przedszkoli, punktów i  oddziałów 
przedszkolnych w regionie. Urząd Marszałkow-
ski przeznaczył na ich zakup 1,6 mln zł. Adre-
satami projektu są przedszkolaki, żeby w miej-
scach, w których się uczą i bawią, powietrze było 
wolne od zanieczyszczeń, smogu czy bakterii. 
Oprócz doraźnych korzyści oczyszczacze mają 
też walor edukacyjny – promują postawy ekolo-
giczne wśród maluchów.

W styczniu dziesięć oczyszczaczy powietrza 
trafiło do przedszkoli w Sieradzu. 
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Nie będzie unijnego wsparcia dla programu „Czyste powietrze?” Wszystko na to wskazuje’ Unia nie chce węgla.

JAK NIE UNIA, CZY RZĄD, TO SAMORZĄD…
„103 miliardy złotych na walkę ze smogiem. Rusza rządowy program „Czyste powie-
trze”. W ramach projektu termomodernizacji mogą zostać poddane nawet cztery milio-
ny domów jednorodzinnych. W województwie śląskim ruszają we wtorek spotkania dla 
mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie. Projekt zakłada dofinansowa-
nie do wymiany okien, drzwi, źródeł ciepła czy ocieplenia budynku.




