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Boisko ma być gotowe na 22 marca, ale pierwszy mecz 
z Gwarkiem Tarnowskie Góry musiał zostać przełożony. Tak 
więc z Gorzowem może nasi zagrają na ul. Knosały. Dziś jesz-
cze boisko nie ma niezbędnych pozwoleń, choć w trybie przy-
spieszonym mieć będzie. Dużo tych przypuszczeń…

Czytaj na str. 4,5,6 

Tak więc można rzec – sukces, szkoła ocaleje, życzymy jej licznego nabo-
ru uczniów, wielu lat efektywnej i stabilnej pracy. Nie przeceniając znaczenia 
społecznego sprzeciwu wobec planów likwidacji naszej szkoły dziękujemy: 
Kołu Miejskiemu Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, Stowarzyszeniu Inicja-
tyw Samorządowych, Stowarzyszeniu „Zielona Ziemia” za wspólne działanie. 
Wynika z tego, iż warto czasem się porozumieć i w dobrej sprawie wspólnie 
podziałać. 

I jeszcze jedno, nie możemy wyjść ze zdumienia nad inercją władz naszego 
miasta, które bez sprzeciwu zgodziły się na wygaszanie szkoły, a  radni po-
wiatowi Inicjatywy bronili decyzji o zamknięciu szkoły jak niepodległości….

Czytaj na str. 7-8 

ROJCZAŃSKA SZKOŁA 
OCALONA!

Jak można było przypuszczać stanowisko Rady Rodziców 
ZSTE w Radzionkowie oraz stanowiska poszczególnych 
stowarzyszeń z terenu Radzionkowa nie zrobiły większego 
wrażenia na władzach Powiatu Tarnogórskiego. Niemniej 
na skutek tych działań i przesłanych opinii do Śląskiego 
Kuratora Oświaty szkoła uzyskała niemal zapewnienie, że ze 
strony Kuratorium Oświaty w Katowicach nie będzie zgody 
na zamknięcie, czy też wygaszanie tej szkoły.
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Dzisiaj już dla wielu mieszkańców naszego miasta data ta nic już nie oznacza, a jest ona przecież 
dla naszego miasta i społeczności bardzo ważna. Bo od tego dnia, 29 lat temu zaczęła się nasza samo-
rządność. Wielu z nas o tym wie, wielu z nas tak od serca powie, że warto było. Warto było rozpocząć 
to dzieło, w którym jedna organizacja mogła tak wiele zrobić dla wielu. 

Ta data mówi też, że warto być po prostu przyzwoitym, porządnym człowiekiem i zdetermi-
nowanym w dążeniu do celu. Nam się po prostu udało. Więc cieszmy się z kolejnych 29 naszych 
urodzin, a najlepszym dla nas prezentem jest fakt, iż ciągle jesteśmy wśród Was drodzy mieszkańcy 
Radzionkowa.

Dziękujemy za życzenia od życzliwych i pamiętających istotne wydarzenia w mieści ludzi…
Paweł Bomba

07 lutego – ul. Długa, nieznany spraw-
ca z niezabezpieczonego samochodu mar-
ki IVECO dokonał kradzieży telefonu 
komórkowego marki Xiaomi o  wartości 
650zł.

Tego dnia – ul. Artura, 23 letnia kobie-
ta złożyła zawiadomienie, iż jej znajomy 
z  Piekar Śląskich będąc u  niej w  miesz-
kaniu przywłaszczył sobie jej telefon ko-
mórkowy marki Samsung oraz gotówkę 
w kwocie 700 zł.

14 luty – ul. Jana III Sobieskiego, po-
licjant z  wydziału ruchu drogowego oraz 
strażnik miejski z Radzionkowa zatrzymali 
48 – letniego mieszkańca Radzionkowa, 
który w stanie nietrzeźwości (1,8 promila) 
kierował motorowerem.

18 lutego – ul. Szybowa, funkcjonariu-
sze zatrzymali 29 – latka z  Bytomia i  54 
– latka z Włosienicy, którzy dokonali kra-
dzieży 55 kg mięsa o wartości 700 zł.

21 lutego – ul. Kużaja, kierująca samo-
chodem marki Peugeot 43 – latka z Byto-
mia na prostym odcinku drogi potrąciła na 
oznakowanym przejściu dla pieszych prze-
chodzącą nim, 26 – latkę z Piekar Śląskich. 
Piesza z ogólnymi obrażeniami ciała zosta-
ła przewieziona do szpitala w Tarnowskich 
Górach.

Informator powstał dzięki uprzejmo-
ści  sierż. szt. Jacka Mężyka  pełniącego 
funkcje  oficera prasowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Aneta Niedźwiecka

NASI 
JUBILACI

Po raz kolejny zostały wręczone medale dla 
radzionkowskich par małżeńskich z wielolet-
nim stażem. Uroczystość odbyła się 12 marca 
2019 roku. Oto lista jubilatów, którym ser-
decznie gratulujemy życząc 100 – lat!

 50 lat wspólnie przeżyli: Helena i Teo-
dor Adamczyk, Barbara i Ireneusz Dębek, 
Weronika i Stanisław John, Maria i Alojzy 
Kościelny, Bożena i Lucjan Kowalczyk, Te-
resa i Jerzy Michalik, Teodozja i Stanisław 
Urbański.

Medale za „60 lecie pożycia małżeńskiego” 
otrzymali zaś: 

Edeltrauda i Jan Hajda, Agnieszka i Fran-
ciszek Kamiński, Gizela i Leonard Pietryga.

UDZIELNE 
GODZINY

Wedle mecenasa, kiedyś polityka Ro-
mana Giertycha, który nie musi być auto-
rytetem dla wszystkich: Samorząd w Pol-
sce nie jest uprawniony do kształtowania 
nauczania w  szkołach w  zależności od 
poglądów ideowych swoich władz. Próba 
wyodrębnienia w  ramach Polski „udziel-
nych księstw” edukacyjnych i  kształtowa-
nia programu w  tych księstwach na pod-
stawie np. skrajnie lewicowych lub skrajnie 
prawicowych postulatów jest działaniem 
bezprawnym.

„Udzielne księstwa” stały się i  tak już 
faktem, jak „udzielne”, to już wynika ze 
stopnia megalomanii lokalnego władcy 
i serwilizmu jego dworu. 

Co do sedna rzeczy, oczywiście, iż sa-
morządy nie mają wpływu na szkolne 
podstawy programowe. Ale czy przypad-
kiem nie należałoby rozważyć, by jedną 
z  lekcji „swobodniejszych”, nawiasem 
mówiąc, nie wiem, czy jeszcze istnieją 
„godziny wychowawcze”poświęcić dla 
rozmowy o  lokalnych sprawach, historii 
i współczesności, tak by młodzi ludzie nie 
żyli tylko w  wirtualnym świecie i  przy-
gotowaniu do testów „na zrozumienie” 
tematu, a  orientowali się w  otoczeniu, 
w  którym przychodzi im się poruszać. 
I poruszać się będę przynajmniej do cza-
su, kiedy nie wyjadą do innych krajów 
w poszukiwaniu lepszego życia… 

Red. 

22 lutego, ważna data, 
czy taka jak wszystkie?!
Często zadajemy sobie pytanie, czy dana data to dla nas wspomnienie nio-
sące radość, troskę, refleksję, czy tylko suchy fakt odmierzający upływający 
czas? Tak więc, co ta data 22 lutego 1990 roku dla nas oznacza?
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o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu w kwo-
cie 2.300.000 zł. Uroczyste otwarcie boiska 
z  udziałem między innymi przedstawicieli 
Ministerstwa Sportu i  Turystyki planowane 
jest na 22 marca na godz. 11.00.

Brzmi optymistycznie, ale pozostaje jeszcze 
wiele pytań.

W  2010 roku, gdy świętowaliśmy awans Ci-
drów do I  ligi burmistrz miasta, Gabriel Tobor 
obiecał, że stulecie klubu kibice będą świętował 
już na nowym obiekcie w  Radzionkowie. Nie 
o  taki obiekt wtedy chodziło, na pewno nie… 
Boisko przy Knosały, przypomnijmy pierwotnie 
miało być gotowe na wiosnę zeszłego roku. Tak 
się nie stało, bowiem przetarg na budowę został 
nierozstrzygniętym, nikt nie chciał budować tego 
obiektu za zaofiarowane przez miasto pieniądze. 
Potem wykonawca się znalazł, całkiem fajnie, iż 
lokalny, ale wielce bylibyśmy radzi dowiedzieć się 
w jakim trybie to zlecenie zostało mu powierzo-
ne. Żadnych sugestii, niewinne pytanie. Kolejny 
termin oddania boiska do użytku do koniec listo-
pada zeszłego roku. Ten termin też nie został do-
trzymany, ktoś pewnie zapłacił kasy umowne…

Ale bądźmy dobrej myśli. Trochę spokoju jed-
nak zakłócają wspomniane wcześniej pytania po-
zostające nadal bez odpowiedzi. Otóż, wiadomo, 
iż zarządca obiektu zostanie SMS, rozumiemy, iż 
płacić będzie miastu czynsz – za dzierżawę. Za 
szkolenie dzieci z  Uczniowskiego Klubu Spor-
towego i SMS miasto nie będzie pobierało opłat 
– dzieci szkolimy za darmo, dobrze. Za mecze 
jednak rozgrywane na tym boisku płacić będzie 
KS Ruch Radzionków? Czy stać go będzie na to? 
No i pytanie zasadnicze: kto będzie utrzymywał 
obiekt? Czy także szkoła? Nawet jeśli miasto kupi 
niezbędną maszynę do utrzymywania w czysto-

ści nawierzchni boiska, to całkowite koszty mogą 
przerosnąć możliwości SMS. Dlaczego po pro-
stu nie przewidziano wariantów bardziej logicz-
nych, po co mamy MOSiR? Czy nie po to by dbał 
i utrzymywał sportową bazę Radzionkowa?

Niejasności jest sporo, my jako mieszkańcy 
tego miasta mamy prawo wiedzieć nawet o tych 
szczegółowych ustaleniach, jeśli szybko się po-
jawią…

15 marca, w trybie nadzwyczajnym miało się 
zebrać prezydium Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej, celem zatwierdzenia boiska przy Knosały 
do rozgrywek trzecioligowych – sztuczna na-
wierzchnia boisko obliguje do takiego zatwier-

dzenia. Tak więc Ruch ligę w  Radzionkowie 
powinien zainaugurować meczem ze Stilonem 
Gorzów Wielkopolskim – 30 marca. 

Miejmy nadziej, iż nie będzie żadnych pro-
blemów a braki, m.in. na obiekcie nie ma jeszcze 
żadnych oznaczeń, na przykład dróg ewaku-
acyjnych, bram wjazdowych, pokoju sędziow-
skiego, sekretariatu meczowego, brakuje toalety 
przy sektorze gości i kasy biletowej, trzeba wy-
dzielić strefę dla mediów, czy drogę którą będą 
wychodzić na boisko piłkarze – pozostaną ry-
chło uzupełnione. 

Ruch Radzionków, wedle zapewnień „będzie 
mógł rozgrywać mecze na tym obiekcie”. To nie 
jest tryb kategoryczny, będzie tak zawsze tyl-
ko gościem. Trenować i  tak będzie musiał „na 
wychodźstwie”. I nic tego nie zmieni, jak tylko 
prawdziwy stadion sportowy. 

 
Ten mógłby powstać w  kilku lokalizacjach, 

może także na Knosały, może na Księżej Górze, 
może jeszcze gdzie indziej. Dziś, powiedzmy 
sobie szczerze – nie ma dobrej woli, nie ma fak-
tycznego nacisku społecznego na władzę. A cóż 
to jest kilkusetosobowa grupa zagorzałych ki-
biców, z  punktu widzenia elektoratu, przepra-
szam, niewiele… 

GB

Niby boisko jest, w  weekendy, grywają tam 
nawet dzieciaki, dla których nie ma problemu 
sforsowanie płotu, obiektu i tak nikt nie pilnuje. 
Tymczasem przed 16 marca brakowało wyma-
ganych odbiorów budowlanych boiska i boisko-
wej infrastruktury. Oficjalne tłumaczenie urzę-
du miasta było takie, że „ze względu na grubą 
warstwę śniegu zalegającą na płycie boiska, nie 
można było wcześniej przeprowadzić odpo-
wiednich oględzin i pozostałych czynności, po 
których obiekt zostałby dopuszczony do użytko-
wania. Śniegu nie dało się usunąć, ponieważ na-
wierzchnia boiska wymaga do tego specjalnego 
sprzętu, a takiego miasto jeszcze nie zakupiło.”

- Kiedy pogoda zaczęła dopisywać i  można 
było rozpocząć procedury odbiorowe, okazało się, 
że na skutek wielotygodniowych mrozów, jak czę-
sto bywa na nowo budowanym obiekcie, ujawniły 
się usterki – wyjaśnia Jarosław Wroński z UM.

Wykonawca robót w chwili obecnej dokonu-
je niezbędnych poprawek. Jak tylko zakończą się 
prace, gmina złoży właściwy wniosek o odbiór 
obiektu w nadzorze budowlanym. 

- Miasto utrzymuje, iż obiekt spotkał się 
z  wysoką oceną szkockich laborantów wyko-
nujących badania jakości trawy. Oprócz boiska 

powstały szatnie i łaźnie dla zawodników, pokój 
trenera i pokój lekarski.

Owszem, łaźnie szatnie itd. są gotowe, tylko 

nie wyposażone w  niezbędne do ich funkcjono-
wania przedmioty, czyli tak jakby ich nie było, bo 
korzystać z  ich nie można; piszemy te słowa 14 

marca. Z naszych ustaleń wynika, iż wyposażenie 
wspomnianych pomieszczeń należeć będzie już do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego a nie do miasta. 

Zwróciliśmy się do miasta z prośbą o oficjal-
ne stanowisko w sprawie boska, oto ono: 

Zakończyły się prace budowlane na boisku 
piłkarskim przy ulicy Knosały 113, oraz zo-
stało wydane pozwolenie na jego użytkowa-
nie przez Nadzór Budowlany. W najbliższych 
dniach nastąpi przekazanie obiektu oraz zo-
stanie podpisana umowa z przyszłym Zarząd-
cą tj. Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Boisko 
zostało wybudowane w  niespełna pół roku, 
w międzyczasie przeprowadzono również pro-
cedury certyfikacji FIFA Quality PRO. Boisko 
spotkało się z  wysoką oceną szkockich labo-
rantów wykonujących badania jakości trawy. 
Oprócz boiska powstały szatnie i  łaźnie dla 
zawodników, pokój trenera i  pokój lekarski. 
Zgodnie z  warunkami dofinansowania Gmi-
na podpisała również stosowne porozumienie 
z  Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wartość 
inwestycji to 5. 495.000 zł z czego udało się po-
zyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki w  ramach Programu Inwestycji 
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BOISKO GOTOWE, PRAWIE. BĘDZIE 
UROCZYSTOŚĆ. PROBLEM POZOSTANIE…
Wielkie, acz lokalne wydarzenie sportowe jakim są spotkania Ruchu Radzionków i Gwarka Tar-
nowskie Góry nie odbyło się w przewidzianym terminie 16 marca, bowiem nowe boisko przy 
ulicy Knosały nie było gotowe na czas. 

Krótko po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, jeszcze w 1945 roku w Ruchu 
Radzionków znowu grano w piłkę nożną. 
Tamtą drużynę tworzyli stojący od lewej: 
Wiśniowski, Dolibóg, Żurek, K. Gałę-
ziok, Jacek, Papaja, I. Gałęziok, Szołty-
sik, Jarzyński oraz Wróbel (kierownik 
zespołu) oraz w dolnym rzędzie od lewej: 
Cholewa, Strenzel i Jagodziński.

Drużyna Ruchu, która trzydzieści lat 
temu, bo w sezonie 1988/89 wywalczyła 
awans do trzeciej ligi, tym samym rozpo-
czynając drogę, która dziesięć lat później 
doprowadziła „Cidry” aż do Ekstraklasy. 

W górnym rzędzie od lewej: Damian 
Dramski, Mirosław Rak, Ginter Klimek, 
Jan Pietryga, Janusz Bujoczek, Tadeusz 
Klytta, Adam Maj. W środkowym rzędzie 
od lewej: Paweł Bomba (trener), Jan Flakus 
(kierownik sekcji piłkarskiej), Mirosław 
Brzezina, Marek Malik, Jacek Dzionsko, 
Longin Zawadzki, Łukasz Zedel, Hubert 
Włodarczyk (kierownik drużyny), Euge-
niusz Golus (drugi trener). Siedzą od lewej: 
Janusz Bobowski, Eugeniusz Wyląg, Ma-
rian Janoszka, Jerzy Klocek, Andrzej Mar-
kusik, Bolesław Gruszka.
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Dodatkowym argumentem popierającym 
dalsze funkcjonowanie szkoły była przepro-
wadzona przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 
Techniczno Ekonomicznych w  Radzionkowie 
akcja zbierania podpisów poparcia pod Ape-
lem do Śląskiego Kuratora Oświaty w  sprawie 
zapewnienia dalszego funkcjonowania szkoły. 
Ogółem zebrano ponad 500 podpisów poparcia 
za dalszym funkcjonowaniem szkoły.

Przypomnijmy, iż: Pod koniec stycznia 
bieżącego roku Rada Powiatu Tarnogórskie-
go 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 ozna-
czają likwidację Zespołu Szkół Techniczno – 
Ekonomicznych w  Radzionkowie, przy ulicy 
Z. Nałkowskiej 2.

Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego uzasadniając likwidację przedstawiła 
trzy zasadnicze argumenty:

1. Niewielki nabór w ostatnich latach, który 
był na poziomie jednego oddziału, co powoduje, 
że otrzymywana na szkołę subwencja nie pokry-
wa kosztów prowadzenia szkoły,

2. Zawody, w  których kształci się młodzież 
będą dalej prezentowane w  szkołach zawodo-
wych i technikach w Tarnowskich Górach,

3. Nauczyciele i pracownicy ZSTE otrzymają 
pracę w  Tarnowskich Górach, a  uczniowie li-
kwidowanej szkoły będą mogli dokończyć edu-
kację 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 decy-
zji o  likwidacji 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 zlikwi-
dować szkołę.

„To arbitralna decyzja, powodowana jedy-
nie racjami ściśle ekonomicznymi, bez refleksji 
ogólnej o  sytuacji naszej młodzieży i  potrzeb 
narodowego rynku pracy. W ten sposób odbie-
ra się wcale licznej grupie młodych ludzi wolę 
decydowania o  własnej przyszłości. Nie może-
my się na to godzić! Oczywiście nikt nie pytał 
uczniów, jakie są ich racje, Rada Rodziców zde-
cydowanie jest przeciw likwidacji szkoły. – pisa-
ło w swym stanowisku do Kuratorium Radzion-
kowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne.

„Rada Rodziców, jako statutowy organ szko-
ły zwraca się z  prośbą do Śląskiego Kuratora 
Oświaty o wydanie negatywnej opinii w sprawie 
likwidacji szkół wchodzących w  skład Zespo-
łu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w  Ra-
dzionkowie.

Jesteśmy przekonani, że negatywna opinia 
Śląskiego Kuratora Oświaty i dalsze funkcjono-
wanie ZSTE w Radzionkowie będzie odczytane, 
jako działanie dla dobra naszych dzieci i w ogó-
le młodzieży w mieście Radzionków i powiecie 
tarnogórskim.”, to z kolei fragment wystąpienia 
do śląskich władz oświatowych Rady Rodziców 
rajczańskiej szkoły.

Koło Miejskie Stowarzyszenia Przymierze 
Śląskie, inicjując walkę o ocalenie szkoły prze-
słało na ręce Kuratora pełną merytoryczna oce-
nę sytuacji zwracając uwagę na niestosowność 
decyzji Zarządu Powiatu i rady powiatu. 

Śląskie Kuratorium Oświaty w sposób oficjal-
ny wyrazi swoją opinię jak tylko odpowiednie 
dokumenty, a konkretnie uchwały Rady Powiatu 
Tarnogórskiego zostaną przesłane do zaopinio-
wania przez ŚKO w  Katowicach. Jak dowiadu-
jemy się w Kuratorium Oświaty uchwały Rady 
Powiatu Tarnogórskiego o  zamiarze likwidacji 
ZSTE jeszcze nie wpłynęły do zaopiniowania. 
Zachodzi zatem pytanie: dlaczego Starostwo Po-
wiatowe w Tarnowskich Górach opóźnia wyda-
nie opinii w tej sprawie przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty?

W  sytuacji konieczności dotrzymania wy-

znaczonego przez Starostwo Powiatowew Tar-
nowskich Górach terminu zgłoszenia przez 
szkoły zadań naborowych Dyrektor ZSTE prze-
kazał do uzgodnienia plany naborowe na rok 
szkolny 2019/2020 obejmujące zarówno absol-
wentów gimnazjów, jak i  absolwentów szkół 
podstawowych.

Ostatecznie nabór do ZSTE w Radzionkowie 
został uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd 
Powiatu Tarnogórskiego. Mamy zatem nadzie-
ję, że nabór będzie przebiegał bez zakłóceń ze 
strony organu prowadzącego, czyli Zarządu Po-
wiatu.

W Technikum nr 13 nabór obejmuje kształ-
cenie w następujących zawodach:

− Technik hotelarstwa,
− Technik eksploatacji portów i terminali,
− Technik elektryk.

Od kilku lat interesującą ofertę stanowi tech-
nik eksploatacji portów i terminali, otwierający 
szerokie możliwości zatrudnienia. Podpisane 
porozumienie z  Międzynarodowym Portem 
Lotniczym w Pyrzowicach stwarza warunki do 
rozwoju uczniów i  absolwentów ZSTE w  Ra-
dzionkowie. Absolwenci tego kierunku mogą 
znaleźć pracę zarówno w różnych portach prze-
ładunkowych, lotniskach, portach morskich 
i  rzecznych, magazynach, centrach logistycz-
nych i  spedycyjnych, posiadają także umiejęt-
ności obsługi klienta. Zdobywane kwalifikacje 
zawodowe to:

• obsługa podróżnych w portach i  termina-
lach,

• organizacja i prowadzenie prac związanych 
z przeładunkiem oraz magazynowaniem towa-
rów i ładunków w portach i terminalach

Od nowego roku szkolnego w zawodzie tech-
nik elektryk zostanie wprowadzona specjalizacja 
Smart dom – dom inteligentny. Po jej ukończeniu 
absolwenci nie tylko zdobędą uprawnienia SEP, 
ale też nabędą umiejętności budowania instala-
cji elektrycznych zasilania i  sterowania (w tym 
zdalnego) urządzeniami w które wyposażone są 
nowoczesna inteligentne domy i mieszkania. 

W  zawodzie technik hotelarstwa program 
zostanie rozszerzony o  zagadnienia związane 

Smutna 
wieść…
Dotarła do nas smutna informa-

cja. W wieku pięćdziesięciu siedmiu 
lat zmarł Eugeniusz Wyląg – były pił-
karz Ruchu Radzionków (był między 
innymi członkiem drużyny, która 
w  sezonie 1988/89 awansowała do 
trzeciej ligi), trener młodzieży w na-
szym klubie, przez dwa sezony asy-
stent trenera, a  wiosną 2006 trener 
pierwszej drużyny. 

Niech spoczywa w pokoju!

W  1936 roku Ruch zdobywa mistrzostwo 
klasy B i  awansuje do klasy A. Pierwszy sezon 
w tej klasie rozgrywek klub kończy na 5 miejscu. 
Następny sezon to miejsce 6. 

W  okresie lat 1936-1939 drużyna piłkarska 
Ruchu rozegrała wiele ciekawych spotkań towa-
rzyskich z najlepszymi klubami krajowymi i  re-
gionalnymi min: Ruchem Hajduki Wielkie prze-
grywając 10-2, z AKS Chorzów przegrywając 4-2. 
Zwycięstwem zakończył się mecz ze Śląskiem 
Świętochłowice 3-2. Drużyna Ruchu grała też 
mecze międzypaństwowe min. z SV Dombrowa 
Beuthen, z którą wygrała 5-3 oraz SV Oberhutten 
Gleiwitz wygrywając w stosunku 4-1.

Drużyna Ruchu w/w  latach grała również 
z  powodzeniem w  popularnym na Śląsku tur-
nieju o puchar „Siedmiu groszy”.

Lata 1940 – 1945 – wojny; na terenie Ra-
dzionkowa funkcjonował klub założony przez 
Niemców Sportverin TUS Radzionkau, który 
grał na zapleczu tzw. gauligi śląskiej.

25 marca 1945 roku reaktywowano roz-
grywki piłkarskie na Górnym Śląsku. By wy-
łonić drużyny do rozgrywek w  klasie A, B i  C 
utworzono 4 grupy tj. chorzowską – 12 drużyn, 
katowicką – 10 drużyn, mysłowicką -10 drużyn 
i bytomską – 6 drużyn. 

Ruch grając w grupie bytomskiej w elimina-
cjach zajął 3 miejsce, co pozwoliło mu na grę 
w  klasie B. Rozgrywki w  pierwszym sezonie 
drużyna kończy na 6 miejscu. Ale już w  1948 
roku Ruch awansuje do klasy A i na koniec roz-
grywek plasuje się w czołówce tej klasy. Już wte-
dy w  drużynie Ruchu byli wybitni zawodnicy. 
Jednym z nich był Jerzy Szołtysik. Piłkarz ten już 

w tamtych latach rozsławiał Radzionków w Pol-
sce. Jerzy Szołysik został powołany do reprezen-
tacji Śląska na mecz Śląsk – Warszawa i strzelił 
3 bramki a drużyna Śląska wygrała ten mecz 7 
– 0. W  teamie Warszawy grał m.in. Kazimierz 
Górski…

\W  1950 roku nasz klub zakwalifikował się 
do rozgrywek finałowych o  mistrzostwo klasy 
A, mających wyłonić drużynę do waliki o awans 
do II ligi. W półfinałach Ruch pokonuje Budow-
lanych Mysłowice, Ogniwo Cieszyn i  Górnika 

Dębienko, by w  finale ulec drużynie obecnej 
Concordii Knurów 3-1.

W 1951 Ruch wygrywa swoją klasę A i przy-
stępuje do eliminacji do II ligi. W pierwszym 
meczu eliminacyjnym przegrywa jednak ze 
Stalą Zawiercie, aby w  meczu rewanżowym 
wygrać 5-0! 

W drugim meczu drużyna Ruchu wygrywa 
ze Stalą Nowy Bytom 1-0 i  3-0 i  awansuje do 
rozgrywek finałowych. 

Ruch w finałach grał z drużynami: Kolejarza 
Świdnica, Górnika Ruda Śląska, Ogniwa Wro-
cław i Unii Racibórz. Determinacja i dobra gra 
zaowocowała awansem do II ligi.

Tak więc w  1952 roku Ruch Radzionków 
po raz pierwszy w  swojej historii występuje 
na szczeblu ogólnopolskim. Nasza drużyna 
rywalizuje z takimi potęgami jak: Odra Opo-
le, Górnik Wałbrzych, Zagłębie Sosnowiec. 
Szombierki Bytom, Górnik Zabrze, Concor-
dia Knurów, Naprzód Lipiny, Stal Wrocław 
i Lechia Zielona Góra. 

Cdn.

100 lat Ruchu Radzionków

Daty – Fakty – Ludzie
Lutowy numer Głosu podawał pierwszą część ważnych infor-
macji z historii klubu. W tym numerze Głosu kolejne ważne 
wydarzenia z życia klubu.

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

Sprawa ZSTE w Radzionkowie 
Rojcy coraz bliżej 
pozytywnego rozstrzygnięcia
Jak można było przypuszczać stanowisko Rady Rodziców ZSTE w Radzionkowie 
oraz stanowiska poszczególnych stowarzyszeń z terenu Radzionkowa nie zrobiły 
większego wrażenia na władzach Powiatu Tarnogórskiego. Niemniej na skutek tych 
działań i przesłanych opinii do Śląskiego Kuratora Oświaty szkoła uzyskała niemal 
zapewnienie, że ze strony Kuratorium Oświaty w Katowicach nie będzie zgody na 
zamknięcie, czy też wygaszanie tej szkoły.
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Podczas dzisiejszej V Sesji Rady Miasta, uroczyście pożegnano Mariana Prodlika, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionko-
wie, który odszedł na emeryturę. 

Marian Prodlik od 1999 do 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Kultury „Karolinka”, natomiast od 2008 roku był dyrektorem MOSiRu. 
Serdecznie dziękujemy za włożony wkład w rozwój kultury, sportu i rekreacji w naszym mieście.

           Radzionków, 15 marca 2019 r.

       Szanowna Pani
       Krystyna Kosmala
       Starosta Tarnogórski
       Przewodnicząca Kapituły Nagrody ,,Orła i Róży”

W załączeniu przedkładam uchwałę wraz z charakterystyką kandydata Zarządu Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego o przyznanie 
nagrody ,,Orła  i Róży”.

Uchwała Nr 1/2019

Zarządu Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego
W sprawie:

Skierowania wniosku o przyznanie nagrody ,,Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego Panu Gustawowi Jochlik.
§ 1

Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w oparciu o zapisy  § 7 Regulaminu przyznania nagrody ,,Orła i Róży” składa wniosek 
o przyznanie nagrody Panu Gustawowi Jochlik

§ 2
Przekazanie wniosku wraz z charakterystyką kandydata powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

Za  Zarząd RTSK  
Paweł Bomba 

xxx

W § 1 Regulaminu przyznania nagrody ,,Orła i Róży„ jest zapis ,,Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich oraz wybitnych osiągnięć mieszkańców Powia-
tu…” W oparciu o ten zapis Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego składa wniosek o przyznanie nagrody Panu Gustawowi Jochlikowi. 

Pan Gustaw Jochlik mieszkaniec Radzionkowa od urodzenia to postać godna naśladowania w życiu zawodowym a szczególnie zaangażowana w życie 
społeczne miasta i powiatu. 

Znacząca część życia zawodowego, to praca nauczycielska, za którą został wyróżniony ,,Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Od lutego 1980 roku jako 
członek Zarządu współtworzył Komisję Pracowników Oświaty NSZZ ,,Solidarność” w Bytomiu. 

Szczególnym okresem w życiu Pana Jochlika to lata 1990 – 2018, czas służby w samorządzie terytorialnym na wszystkich szczeblach. 
Służbę  w samorządzie terytorialnym rozpoczął 27.05.1990 jako radny miasta Bytom, wcześniej w lutym 1990 roku członek, założyciel Radzionkowskiego To-

warzystwa Społeczno - Kulturalnego, które to liderując lokalnej społeczności doprowadziło do historycznej daty 01.01.1998 - utworzenia miasta Radzionków.
01.01.1998 roku Pan Gustaw Jochlik wziął odpowiedzialność za tworzenie struktur nowego organizmu miejskiego. W tymże 1998 roku jedną z ważnych 

decyzji była decyzja o włączeniu miasta Radzionków do nowo tworzonego powiatu tarnogórskiego.
Funkcję burmistrza miasta pełnił do roku 2006. W kolejnych latach swojej pracy na rzecz samorządu terytorialnego pełnił funkcje w organach powiatu i woje-

wództwa śląskiego. W swoich działaniach kierował i kieruje się szeroko rozumianym dobrem publicznym, staje ponad podziałami w celu wypracowania najlep-
szych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i poprawy życia mieszkańców. Bezinteresownie służy swoją wiedzą i doświadczeniem samorządowym.

Przedstawiając charakterystykę Pana Gustawa Jochlik pozostajemy w przekonaniu, iż jest to osoba zasługująca na uhonorowanie tak prestiżowym wyróż-
nieniem jak nagroda ,,Orła i Róży”.

xxx
Gustaw Jochlik – staż pracy, służby, misji

1969 – 1996 NAUCZYCIEL W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
1990 – 1997 RADNY MIASTA BYTOM, JEDNOCZEŚNIE DELEGAT MIASTA DO SEJMIKU SAMORZĄDOWEGO WOJ. KATOWICKIEGO
1998 – 2006 BURMISTRZ MIASTA RADZIONKÓW
2006 – 2010 RADNY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO – CZŁONEK ZARZADU POWIATU
2010 – 2014 RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
2014 – 2018 RADNY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO – CZŁONEK ZARZADU POWIATU, V-CE PRZEWODNICZACY RADY POWIATU

z umiejętnym odżywianiem (elementy dietety-
ki) oraz odnową biologiczną (Wellnes&SPA)

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Branżo-
wa I stopnia prowadzi nabór w zawodzie Elek-
tryk.

Szczegółowe informacje na temat prowa-
dzonego przez ZSTE w  Radzionkowie naboru 
znajdują się na stronie WWW.zste.pl w zakładce 
Rekrutacja 2019.

Życzymy powodzenia!

xxx
I nasze zdanie – powiat ma swoje racje – chce 

zaoszczędzić, uczniowie i rodzice swoje, opinia 
publiczna – swoje. Nie jest argumentem roz-
strzygającym argument ekonomiczny, raz jesz-

cze – powiat i tak będzie kosztować utrzymanie 
budynku szkoły, płace nauczycieli i  pracowni-
ków naszej szkoły zatrudnionych w  tarnogór-
skich szkołach. Cięcie kosztów to modny trend, 
ale czy zawsze i wszędzie jest słuszny. Tak zwana 
„optymalizacja kosztów” to czasem wytrych dla 
bylejakości a zarazem niezrozumienia ważniej-
szych racji niż tylko – taniej. Tu chodzi o ostat-
nią zawodową szkołę w mieście, co także dziwi 
m.in. radnego powiatowego Jana Uchańskiego 
– jego list publikujemy obok. 

Nie przeceniając znaczenia społecznego 
sprzeciwu wobec planów likwidacji naszej szko-
ły dziękujemy: Kołu Miejskiemu Stowarzysze-
nia Przymierze Śląskie, Stowarzyszeniu Inicja-
tyw Samorządowych, Stowarzyszeniu „Zielona 

Ziemia” za wspólne działanie. Wynika z tego, iż 
warto czasem się porozumieć i w dobrej sprawie 
wspólnie podziałać.

I  tylko jeszcze jedna refleksja, co się dzie-
je z naszymi władzami, z naszą władzą? Temat 
groźby likwidacji radzionkowskiej szkoły nie 
stał się tematem obrad rady miasta; większość 
rządząca nie uznała to za ważne, godne przedys-
kutowania i  ewentualnie – zareagowania. Pod-
czas ostatniej sesji rady miasta, gdy radny RTSK 
Krystian Strzelczyk zapytał burmistrza o  losy 
szkoły – ten odpowiedział – iż są one przesądzo-
ne, tak zdecydowała pani starosta…

To była odpowiedź gospodarza miasta? Ra-
czej – administratora, zarządcy… 

red. 

MARIAN PRODLIK – TO POSTAĆ…

Nominujemy Gustawa Jochlika…
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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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28 lutego radni przyjęli w głosowaniu akt po-
wołania nowej komisji rady miasta. Jest to doraź-
na komisja statutowa: 

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIASTA RA-
DZIONKÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie po-
wołania doraźnej Komisji Statutowej Na podstawie 
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. 
zm.) oraz § 47 ust. 1 i 3 załącznika do uchwały Nr 
XV/122/2011 Rady Miasta Radzionków z  dnia 24 
listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 
5761, ze zm.) Rada Miasta Radzionków uchwala, 
co następuje: § 1. Powołuje się doraźną Komisję 
Statutową Rady Miasta Radzionków. § 2. W skład 
Komisji wchodzą: 1) Karol Pietryga, 2) Jacek Samol, 
3) Weronika Sitarz, 4) Wojciech Tobor, 5) Dawid 
Tomczyk. § 3. Przedmiotem działania Komisji Sta-
tutowej jest: 1) analiza Statutu Miasta Radzionków, 
w  tym przygotowanie projektu uchwały w  sprawie 
nowego Statutu Miasta Radzionków lub w sprawie 
zmiany obowiązującego Statutu Miasta, lub wy-
pracowanie stanowiska w  sprawie pozostawienia 
obowiązującego Statutu Miasta w obecnym brzmie-
niu; 2) przygotowanie projektu uchwały w  sprawie 
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymo-
gów, jakim muszą odpowiadać składane projekty; 3) 
przygotowanie projektu uchwały w sprawie przepro-
wadzania konsultacji z  mieszkańcami miasta. § 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tylko pozornie to błaha rzecz; tymczasem otwie-
ra ona mieszkańcom, zgodnie z nowelizacją ustawy 
samorządowej nowe możliwości współuczestnicze-
nia w  życiu miasta i  wpływania na decyzje, które 
samorząd podejmuje. Nie mamy w Radzionkowie, 
choć w  większości ponad 2500 tysięcy gmin są 
budżety obywatelskie, my nie możemy swymi gło-
sami przesądzać o tym, co robi się najbliżej nasze-

go otoczenia. Ale właśnie obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza daje nam tę możliwość. Przytoczmy 
dokładnie wspomniany w uchwale rady miasta Ra-
dzionków art.41 a:, Obywatelska inicjatywa uchwa-
łodawcza:

1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających 
czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, 
może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwało-
dawczą.

2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, 
musi liczyć:

1) w  gminie do 5 000 mieszkańców – co naj-
mniej 100 osób;

2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co naj-
mniej 200 osób;

3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co 

najmniej 300 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywa-

telskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przed-
miotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po 
złożeniu projektu, jednak nie później niż po upły-
wie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma pra-
wo wskazywać osoby uprawnione do reprezento-
wania komitetu podczas prac rady gminy.

5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szcze-
gółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 
zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwało-
dawczych, zasady promocji obywatelskich inicja-
tyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim 
muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeże-
niem przepisów niniejszej ustawy.

Zachęcamy do korzystania z  tych możliwości, 
liczymy, iż powołana przez rade miasta Radzion-
ków komisja szybko zakończy swą pracę nakreśla-
jąc zasady współgospodarzenia miastem przez jego 
mieszkańców. Red. 

CENTRUM USŁUG 
SPOŁECZNYCH

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
zachęca do skorzystania z  oferty Centrum 
Usług Społecznych, którego celem jest akty-
wizacja społeczna oraz wsparcie zatrudnienia 
dla mieszkańców Radzionkowa.

Centrum umożliwia osobom bez pracy, a tak-
że zatrudnionym, ale nisko zarabiającym m.in.:

• skierowanie do odbycia kursu zawodo-
wego w ramach przekwalifikowania zawodo-
wego lub podnoszącego kwalifikacje w  wy-
branym kierunku,

• skierowani do odbycia stażu,
• pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
Wszystkie oferowane działania dla uczest-

nika są bezpłatne.

KORZYSTAJMY Z OBYWATELSKIEJ 
INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ!
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28 lutego, nie bez kontrowersji i przy 4 głosach wstrzymujących się rad-
nych RTSK rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji „Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019 
– 2021”. Naszym zdaniem dokument ten w niczym nie posuwa spraw 
walki z niską emisją w Radzionkowie. Bez zbędnych słów:

1. Przedmiotowy program opiera się tylko na finansowaniu inwestycji 
z umorzenia pożyczek już zaciągniętych;

2. Brak informacji oraz planów pozyskania nowych źródeł zewnętrz-
nych ograniczenia niskiej emisji w postaci pożyczki czy dotacji tylko sku-
piono się na umorzeniu. 

3.  Powołują się na uchwałę antysmogowa, która do dnia 31.12.2021 
roku zobowiązuje do wymiany kotły powyżej 10 lat. Brak w  Programie 
informacji o ilości takich źródeł na terenie Miasta Radzionków, które na-
leży wymienić na ekologiczne. Jednocześnie brak informacji wsparcia dla 
takich mieszkańców. A Program w swoich założenia obejmuje lata 2019-
2021.

4. Pozostałe projekty strona 10 są tu wskazane działania, które nie zo-
stały zrealizowane jedynie wystąpiono o ich pozyskaniu brak informacji 
na jakim etapie realizacji są te projekty i jakie są szanse pozyskania tych 
źródeł finansowania.

5. W dokumencie brak informacji w zakresie ubóstwa energetycznego 
i możliwości walki z nim; odpowiednie przepisy zostały wprowadzone na 
przełomie stycznia i lutego 2019 roku.

6. Brak w dokumencie informacji w zakresie prawa krajowego w for-
mie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 1 sierpnia 2017 
w sprawie kotłów na paliwo stałe, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690), które obo-
wiązuje, każdego mieszkańca w Polsce w zakresie montażu odpowiednie-
go źródła na paliwo stałe i wskazuje konsekwencje. 

7. Brak w dokumencie informacji w zakresie opisu unijnego ekoprojek-
tu dotyczącego źródeł ciepła, który będzie obowiązywał w Polsce od 2020 
roku – jest tylko drobna wzmianka na stronie 12. 

8.  Brak informacji o  kotłach gazowych kondensacyjnych, muszą 
spełniać, w  odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy 
efektywności energetycznej minimum A, określone w  Rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz 
w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2017/1369 
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego 
i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

9. Brak rozdziału na temat kar za palenie niewłaściwym rodzajem pali-
wa – jakie są tego konsekwencje prawne i zdrowotne?

10. Na stronie 4. „Jednak w celu zwiększenia wiedzy Gminy i miesz-
kańców na temat jakości powietrza w Radzionkowie, w 2018 roku zaku-
piono trzy czujniki jakości powietrza.” Brak informacji na temat parame-
trów tych pomiarów – jakie mają odzwierciedlenie do pomiarów jakości 
powietrza, na które autor powołuje się w dokumencie – czy są spójne, czy 
odbiegają od innych wskaźników. 

11. Na jakiej podstawie wyliczono ilości modernizacji dla poszczegól-
nych wariantów np. kocioł węglowy, gazowy, biomasa czy termomoderni-
zacja. Czy przeprowadzono ankietyzacje wśród mieszkańców dokonano 
diagnozy ich zapotrzebowania na uzyskanie wsparcia finansowego w po-
staci dotacji celowej na odpowiedni wariant?

12. Dlaczego program ogranicza się tylko do budynków jednorodzin-
nych jak na terenie miasta Radzionków mamy również domki wieloro-
dzinne np. kamienice, które nie są wstanie pozyskać źródeł finansowania 
na modernizacje bo nie są wspólnotą czy spółdzielnią? Mamy również 
przedsiębiorców, którzy w warsztatach również mają stare źródła ciepła. 
Art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska zezwala na udzielania takich 
dotacji:

a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;

xxx

Jak więc aktualizujemy PONE, czyli Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji w Radzionkowie? Marnie. Wygląda także na to, obok przytoczo-
nych powyżej krytycznych ocen, iż gmina Radzionków nie planuje pozy-
skać dodatkowe środki na realizację tego programu. Gmina nic nie wkłada 
do programu ze swoich środków, a jedynie epatuje umorzeniem starych 
pożyczek z WFOŚiGW – na PSZOK i likwidację oczyszczalni przy Szybo-
wej. To naprawdę żaden wielki sukces w walce ze smogiem.

Dlaczego gmina nie pozyska kolejnej pożyczki, której część można by 
umorzyć w kolejnych latach tworząc efekt kuli śniegowej, bo w obecnym 
kształcie program to jest jednorazowy akt, który nie będzie ponowiony, 
kiedy środki się skończą. Pytań wiele, nie ma woli praktycznej i efektywnej 
walki ze smogiem w naszym mieście. Ręce opadają. Nie może być tak, iż 
władze miasta uważają, iż wystarczy mieć „kulawy” program i to załatwia 
sprawę? Czy owe władze nie mają świadomości, iż są odpowiedzialne za 
stan zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców? Nie tylko państwo, nie tylko 
rząd, ale i samorząd! Nie dysponujemy badaniami w Radzionkowie, popa-
trzymy więc a Kraków. Szacuje się, że mieszkańcy Krakowa średnio przez 
ok. 5 miesięcy wdychają powietrze, którego jakość zdecydowanie przekra-
cza dopuszczalne normy, my w Radzionkowie mamy to samo. Przez smog 
każdego roku przedwcześnie umiera tam aż 400 osób – głównie na zawał 
serca bądź choroby układu oddechowego. Smog skraca życie Krakowia-
nom średnio o... 43 miesiące! 

Niestety, ale jest to dosłownie wszystko – jak plastik, najgorszej ja-
kości węgiel czy zwyczajne śmieci. Kraków położony jest w dość dużym 
obniżeniu nad brzegami Wisły, a wszelakie zanieczyszczenia pochodzące 
z pieców węglowych nie mogą się przez to rozwiać. Zwłaszcza, że w takim 
położeniu ciężko o dobry wiatr, który mógłby pomóc przerzedzić skażone 
powietrze. Nowa uchwała o całkowitym zakazie opalania domów węglem 
od września 2019 przyczynić się ma nie tylko do lokalnej poprawy jego 
jakości, ale też wpłynąć na emisję ogólnokrajowo. Dzięki nowym ustale-
niom poprawi się samopoczucie mieszkańców i ich zdrowie, a także urato-
wanych zostanie wiele ludzkich istnień. Warto sobie to przyswoić… 

red.

Rada miasta zaktualizowała program walki z niską emisją. Nie wnosi on jednak do sprawy niczego nowego.

PO CO TEN DOKUMENT? 
PO TO BY BYŁ?

FORUM  
RADNYCH
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W turnieju wzięło udział 6 drużyn z rocznika 2010: GKS Katowice, 
GKS Szombierki Bytom, TS Gwarek T. Góry, APN Olimpia Piekary Śl., 
UKS Ruch Radzionków oraz goście specjalni spod Warszawy MKS Pia-
seczno. Całej imprezie towarzyszyła uroczysta oprawa: wniesienie flagi 
olimpijskiej przez zawodników UKS Ruch Radzionków, zapalenie zni-
cza i prezentacja drużyn. Turniej był NIEZWYKŁY, Doborowy zestaw 
drużyn, świetna gra młodych zawodników (i jednej zawodniczki!), nie-
zwykle wyrównane i zacięte pojedynki, które często kończyły się remi-
sami lub niewielką przewagą, a przede wszystkim panowała fantastycz-
na atmosfera podczas turnieju. Mimo zaciętej rywalizacji, nie było ani 
jednej żółtej kartki, bardzo mało przypadkowych fauli i fantastyczna 
postawa fair play wszystkich zawodników i trenerów. Wielkie słowa 
uznania dla licznie przybyłych kibiców, całych rodzin wielopokolenio-
wych, którzy aktywnie wspierali swoje drużyny w czasie czterogodzin-
nego turnieju. Wielkim zaskoczeniem był przyjazd na turniej niemal 
20 osobowej grupy kibiców spod Warszawy. 

Szczególnie wielkie podziękowania należą się Marianowi „Ecikowi” Ja-
noszce. Dla młodych zawodników było to wielkie przeżycie, mogąc uści-
snąć dłoń, stanąć razem do wspólnego zdjęcia i odebrać medal, puchar 
z rąk Mistrza, legendy piłkarskiej. Sam turniej i jego przebieg dostarczył 
wszystkim niezwykłych emocji i dramaturgii. O końcowej klasyfikacji zde-
cydowały ostatnie 3 sekundy turnieju, podczas których zawodnicy Ruchu 
Radzionków strzeli zwycięskiego gola pokonując 2:1 MKS Piaseczne, które 
wcześniej nie doznały porażki, nie tracąc nawet żadnej bramki, a do zwy-
cięstwa w turnieju wystarczył im remis. Ostatecznie Turniej wygrała dru-
żyna Olimpii Piekary Śląskie – 11 pkt. wyprzedzając MKS Piaseczno z 10 
zdobytymi punktami. UKS Ruch Radzionków dzięki sensacyjnemu zwy-
cięstwu z głównym faworytem awansował na trzecie miejsce zdobywając 7 
pkt. o kolejnych trzech miejscach decydował lepszy bilans bramek, jako, że 
wszystkie trzy drużyny uzyskały po 4 punkty. Najkorzystniejszy bilans mia-
ła drużyna GKS Szombierki Bytom: – 3 pkt uzyskując tym samym IV miej-
sce, V miejsce wywalczyły GKS Katowice: – 4 pkt, VI miejsce przypadło 
drużynie Gwarek T. Góry: – 6 pkt. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a każda drużyna dyplomy ze zdjęciem z turnieju i puchar. 
Trenerzy otrzymali pamiątkowe imienne statuetki. Na zakończenie odbyło 
się losowanie nagród rzeczowych pośród wszystkich uczestników turnieju.

Wielkie gratulacji i podziękowania dla wszystkich zawodników, trene-
rów i kibiców.

Był to najlepszy turniej piłkarski jaki odbył się do tej poru w radzion-
kowskiej Hali.

Wyniki poszczególnych meczów wynik
TS Gwarek T. Góry – APN Olimpia Piekary Śl. 1:3
GKS Szombierki Bytom – MKS Piaseczno 0:1
APN Olimpia Piekary Śl. – UKS Ruch Radzionków 3:2
TS Gwarek T. Góry – GKS Katowice 2:2
GKS Szombierki Bytom – UKS Ruch Radzionków 1:0
APN Olimpia Piekary Śl. – MKS Piaseczno 0:0
GKS Szombierki Bytom – GKS Katowice 1:1
TS Gwarek T. Góry – MKS Piaseczno 0:2
UKS Ruch Radzionków – GKS Katowice 2:2
APN Olimpia Piekary Śl. – GKS Szombierki Bytom 2:0
MKS Piaseczno – GKS Katowice 4:0
TS Gwarek T. Góry – UKS Ruch Radzionków 0:3
APN Olimpia Piekary Śl. – GKS Katowice 1:1
TS Gwarek T. Góry – GKS Szombierki Bytom 1:0
MKS Piaseczno – UKS Ruch Radzionków 1:2

Podopieczni trenera Dawida Hulaka, który zastępował przebywającego na 
kursie trenera Adama Dyrdę, rozpoczęli zmagania od starcia z APG Gliwice. 
Mecz nie ułożył się po naszej myśli i po 3 minutach przegrywaliśmy 0:2. Ko-
rekty szkoleniowca i poprawa gry piłką zaczęły przynosić sytuacje bramkowe, 
jednak rywale byli cały czas groźni pod naszą bramką. Kontaktową bramkę 
zdobył Paweł Szolc, a  pod koniec spotkania wynik ustalił Kacper Czornik. 
W drugim meczu zagraliśmy lepiej, a przede wszystkim pewniej wyprowadza-
liśmy piłkę, pokonując „Orlika” Rudę Śl. 2:0. Trzeci mecz był tym, na który 
chłopcy czekali najbardziej. Od początku dobrze otwieraliśmy grę i budowa-
liśmy składne akcje. Jedną z  nich wykończył Kacper Czornik. Chcąc iść za 
ciosem stwarzaliśmy kolejne sytuacje, jednak nie potrafiliśmy ich wykończyć. 
Rywalom z kolei dopisało szczęście: po strzale z dystansu i rykoszecie goście 
z Wittenbergu wyrównali stan meczu. Chwilę później zdobyli drugą bramkę 
po składnej akcji. My jednak łatwo się nie poddajemy i walczymy do końca: 
minutę przed ostatnim gwizdkiem do siatki trafia Maciek Treter! Rywale wy-
cofują bramkarza i  stawiają wszystko na jedną kartę co wykorzystuje Kuba 
Burda, odbierając piłkę w strefie środkowej i celnie strzelając na 3:2! W pół-
finale pewnie pokonujemy „Grunwald” Rudę Śl. 4:1 i awansujemy do finału. 
W nim spotykamy się z „Orłem” Mokre, z którym tydzień temu rywalizowa-
liśmy na piasku. Mecz był ciekawy, toczony w  dobrym tempie i  zacięty. Na 
3 minuty przed końcem bardzo dobrze rozgrywamy rzut rożny: Kuba Burda 
celnie zagrywa po ziemi do „Kotariana”, a ten strzela nie do obrony!! Rywa-
le wycofują bramkarza, stwarzając przewagę w polu, jednak to Arek Anczok, 
mógł „zamknąć” mecz 30 sek przed końcem. Wynik nie ulega zmianie, sędzia 

kończy zawody, a my możemy odtańczyć taniec radości. 
Organizatorzy wyróżnili Dawida Kotarę tytułem „Najlepszego Zawodnika 

Turnieju”.
Grupa B:
UKS „Ruch” 2:2 APG Gliwice (Szolc, Czornik)
UKS „Ruch” 2:0 „Orlik” Ruda Śląska (Szolc, Kotara)
UKS „Ruch” 3:2 Grun-Weis Wittenberg (Czornik, Treter, Burda)
Półfinał:
UKS „Ruch” 4:1 „Grunwald” Ruda Śląska (Kotara, Szolc, Treter x2)
Finał:
UKS „Ruch” 1:0 „Orzeł” Mokre (Kotara)
Skład: Kowalczyk, Szydło (bramkarze), Segert (C), Anczok, Treter, Kotara, 

Burda, Czornik, Napieraj, Wroniszewski, Szolc; trener: Dawid Hulak; kierow-
nik zespołu: Aleksander Napieraj.

IV. Wina i kara. Gruszeczka.
Początek 1763 roku przyniósł dobre wieści dla Ślązaków – po wojnach 

trwających z górą od 20 lat, w dalekim Hubertusburgu w dniu 15 lute-
go, podpisano traktat pokojowy kończący walki. Cesarzowa Maria Teresa 
ostatecznie zgodziła się na podział Śląska. Cały bogaty Dolny Śląsk, o któ-
ry głównie toczyły się wojny, znalazł się w granicach Królestwa Pruskie-
go. Również Ziemia Kłodzka, ceniona z  powodu licznie występujących 
tu wód mineralnych, w całości trafiła pod panowanie Fryderyka II. Gór-
ny Śląsk, będący wówczas dość zacofanym regionem, został podzielony 
– południowo-wschodnia jego część – Śląsk Cieszyński i Śląsk Opawski 
– pozostała pod panowaniem Marii Teresy. Natomiast część północno-za-
chodnia, w tym Ziemia Bytomska, na 182 lata stała się częścią Królestwa 
Pruskiego, a później Rzeszy Niemieckiej. 

W Radzionkowie te wydarzenia nie budziły większych emocji, walki 
toczyła się daleko, a podatki trzeba było płacić – niezależnie od tego jak 
nazywał się władca. Pory roku następowały po sobie w odwiecznym ryt-
mie, a życie mieszkańców wsi zamykało się w codziennych obowiązkach 
i ciężkiej pracy. Odkąd złoża rud srebrno nośnych w okolicy się wyczerpa-
ły, ludzie utrzymywali się głównie z rolnictwa… We wsi panowała bieda, 
ciemnota i zacofanie. Kiedy w 1763 roku wyszło zarządzenie królewskie 
o obowiązkowej edukacji ludzie dziwili się po co to komu? Przecież dzieci 
muszą pomagać rodzicom w pracy, zamiast siedzieć w ławkach szkolnych 
powinny paść krowy, albo pracować w polu. 

W tym czasie w Radzionkowie najważniejszym miejscem był kościół, 
wokół niego skupiali się szanowani gospodarze. Ale we wsi była też karcz-
ma – tam chętniej bywali spragnieni zabawy i  mocnych trunków. Przy 
drodze do Rudnych Piekar, nieopodal uroczyska Kamionka była jeszcze 
jedna karczma, wybudowana po wielkiej wojnie trzydziestoletniej. Kie-
dyś bywali w niej gwarkowie, potem, kiedy wywędrowali w poszukiwaniu 
pracy, karczma stała się miejscem spotkań ludzi gościńca, słynęła z hucz-
nych zabaw, dobrego piwa i mocnej gorzałki, a karczmarzowa była dobrą 
kucharką. Bywali tam podróżni, ale również ludzie podejrzanej kondu-
ity – tacy, co to nie sieją, nie zbierają, a przecież z czegoś żyją. Z czego?... 
o tym ludzie bali się mówić głośno. Mieszkańcy Radzionkowa stronili od 
tej karczmy, a wędrując do Rudnych Piekar przyspieszali w tym miejscu 
kroku i nie zatrzymywali się, pamiętając o legendach, którymi owiana była 
Kamionka. W karczmie gospodarzył obcy człowiek, nikt w Radzionkowie 
nie wiedział skąd przybył i czym się wcześniej zajmował. W sadzie koło 
karczmy rosły liczne grusze, więc nazywano to miejsce Gruszeczką.

W tym czasie w Radzionkowie mieszkała biedna wdowa z trzema cór-
kami. Wdowa miała nieduże gospodarstwo i mały, zapadający się ze staro-
ści w ziemię domek. Ponieważ plony ze spłachetka ziemi były za małe żeby 
wyżywić rodzinę, wdowa wynajmowała się do pracy u bogatszych gospo-
darzy. Często pracowała od świtu do nocy aby zapewnić córkom lepszy los 
niż ten, który był jej udziałem. Marzyła, że jej córki znajdą dobrych mę-
żów, odkładała więc każdy grosz na godny posag. Jednak córki nie były do 
niej podobne – były leniwe, lubiły się stroić i bawić, wkrótce stały się znane 
w okolicy jako świetne tanecznice, które nie omijały żadnej okazji do zaba-
wy. Kobiety plotkowały o nich, powtarzając sobie na ucho różne nieprzy-
zwoite historie. Czy prawdziwe – kto to wie? Jednak obmowa przyniosła 
skutek – kawalerowie chętnie tańczyli z córkami wdowy, chętnie chodzili 
z nimi na długie spacery, ale żaden nie kwapił się do ożenku… lata powoli 
mijały, a o córkach wdowy zaczęto plotkować, że zostaną starymi panna-
mi… bardzo martwiło to matkę – dobrze wiedziała, że samotnej kobiecie 
jest jeszcze trudniej. Na próżno jednak prosiła córki o umiar w hulankach 
i  tłumaczyła, że na hucznych zabawach w  karczmie na Gruszeczce nie 
znajdą dobrego męża. Córki śmiały się z  matki, mówiły, że w  karczmie 
bywają bogaci panowie i że wolą któregoś z nich za męża, zamiast biedaka 
przy którym będą musiały ciężko pracować, żeby nie umrzeć z głodu.

Mijały kolejne lata, a córki wdowy powoli wchodziły w wiek dojrzały, 
ich rówieśnice już dawno powychodziły za mąż i  kołysały dzieci, a  one 

– wciąż nosiły panieński strój. Powoli zaczynały rozumieć, że szanse na 
złapanie męża z  każdym dniem maleją – w  Radzionkowie nie miały na 
to szans, więc nie omijały żadnej zabawy na Gruszeczce. Cały karnawał, 
co sobotę wdziewały najładniejsze suknie, zakładały skórzane trzewiczki 
i wędrowały do karczmy, gdzie grała wesoła muzyka, a przystojni mężczyź-
ni prosili je do tańca. Na kilka godzin mogły zapomnieć o biedzie i coraz 
smutniejszej matce. Koniec karnawału nie zakończył potańcówek w karcz-
mie, mimo Wielkiego Postu i oburzenia Radzionkowian – trwały one na-
dal. Matka bezskutecznie prosiła córki o uszanowanie czasu zakazanego. 
Nadszedł wreszcie Wielki Tydzień, w karczmie szykowano wielką zabawę 
na sam Wielki Czwartek. Wdowa miała nadzieję, ze przynajmniej ten jeden 
wieczór córki spędzą w domu – na próżno jednak prosiła i błagała córki 
ostrzegając je przed popełnieniem ciężkiego grzechu. Kiedy dziewczyny 
śmiejąc się z matki wychodziły z domu, ona, zrozpaczona, rzuciła na nie 
klątwę – obyście się w kamień zamieniły niewdzięczne córki!

W karczmie w tym dniu było znacznie mniej gości niż zazwyczaj. Dziew-
czyny usiadły za stołem i kazały sobie podać po kuflu piwa. Rozglądały się 
po prawie pustej izbie żałując, że nie zostały w domu – nie było ani jednego 
mężczyzny godnego uwagi. Wieczór upływał, piwo w kuflach się kończyło, 
a  dziewczyny zaczęły się zastanawiać, czy nie powinny wracać do domu. 
I wtedy nagle drzwi karczmy z łoskotem otwarły się na oścież i do izby we-
szło trzech bardzo przystojnych mężczyzn. Mieli piękne ubrania i  lśniące 
skórzane buty, w rękach trzymali eleganckie laseczki ze srebrnymi gałkami, 
a na głowach mieli modne kapelusze. Ledwie weszli, zaraz zawołali karcz-
marza i kazali sobie podać jedzenie. A kiedy się posilili i pokrzepili piwem, 
zawołali muzykantów i kazali grać. W karczmie oprócz karczmarzowej były 
tylko córki wdowy – więc mężczyźni ruszyli do nich i porwali je do tańca. 
Wkrótce karczma rozbrzmiewała skoczną muzyką, a dziewczęta wirowały 
w tańcu do utraty tchu… Nieznajomi panowie nie tylko wspaniale tańczyli, 
ale także szeptali dziewczętom do uszek miłe słowa... Nic więc dziwnego, ze 
wieczór minął w okamgnieniu. Kiedy zbliżała się północ, najstarsza z dziew-
cząt poprosiła swojego kawalera żeby na chwilę wyszedł z nią przed karcz-
mę, chciała zaczerpnąć świeżego powietrza i odrobinę odetchnąć… Wkrót-
ce potem i młodsza siostra poszła w jej ślady. Najmłodsza nie martwiła się 
przedłużająca nieobecnością sióstr – tak dobrze się bawiła! Jednak w pewnej 
chwili jej kawaler zaproponował aby wyszli na chwilę na zewnątrz, dziew-
czyna, choć niechętnie, pozwoliła się pociągnąć przed karczmę. Na dworze 
było ciemno, jedynie gwiazdy i księżyc dawały słabe światło. Po chwili, kiedy 
przyzwyczaiła się co ciemności, zaczęła się rozglądać za siostrami, jednak 
nigdzie ich nie było. Trochę przestraszona spojrzała na swojego kawalera 
i nagle zauważyła w blasku księżyca coś dziwnego na jego głowie… pomię-
dzy gęstymi, kędzierzawymi włosami zauważyła … rogi! Gwałtownie wy-
rwała się z objęć mężczyzny i odskoczyła od niego, chciała biec do karczmy, 
do ludzi, ale nagle poczuła, że nie może zrobić kroku! jej nogi stały się cięż-
kie jak kamień… W panice spojrzała za siebie i nagle, w świetle księżyca 
zobaczyła dwa wielkie głazy stojące nieopodal. Nie pamiętała, żeby były tu 
wcześniej. Głazy wyglądały jak skulone w przestrachu postaci ludzkie, sku-
lone tak jak ona, kiedy w ostatniej chwili utraciła świadomość… 

Rankiem w Wielką Sobotę karczmarz wyszedł przed karczmę i ze zdu-
mieniem zauważył trzy wielkie kamienie leżące nieopodal, przy ścieżce do 
gościńca. Ki diabeł? Kto mógł przywlec tu nocą te kamienie?.. ani chybi dia-
belskie moce miały w tym swój udział. Karczmarz zaczął zastanawiać się jak 
pozbyć się kamieni, były one jednak zbyt wielkie, więc ostatecznie pozostały 
na miejscu, z czasem obrosły mchem i trawą, która zatarła ich kontury. 

Wielkanoc tego roku była smutna w Radzionkowie – wszyscy współ-
czuli starej wdowie, której córki zniknęły w  niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Opowiadano, że uciekły z  pięknymi kawalerami, z  którymi 
widziane były w karczmie na Gruszeczce. Inni mówili, że pewnie ktoś je 
zamordował, kiedy wracały po nocy do domu, a ciała zakopał w ustron-
nym miejscu… Życie toczyło się dalej, powoli zapominano o zaginionych 
dziewczętach, w końcu pamiętała już o nich tylko matka, jedynie ona wie-
działa jaki los je spotkał i dlaczego. I tę tajemnicę zabrała ze sobą do grobu.

Długo zastanawiano się skąd koło karczmy, przy Kamionce, pojawiły 
się trzy wielkie kamienie, mieszkańcy okolicy dociekali kto i  jakim spo-
sobem je tam podrzucił na zgorszenie karczmarza. Nieludzkie to musiały 
być siły. Ludzie zaczęli omijać karczmę, więc karczmarz porzucił zajęcie 
i wyjechał. Opustoszały budynek niszczał, aż wreszcie pewnej burzliwej 
nocy spłonął od uderzenia pioruna. Po latach po drewnianych zabudowa-
niach nie pozostał nawet ślad. Jedynie nazwa „Gruszeczka” przypomina 
wydarzenia jakie niegdyś tu się rozegrały.

 Opr. MMJ 

JAKOŚ WYGRYWAMY…
Na zaproszenie SRS „Gwiazdy” wzięliśmy udział w „Mię-
dzynarodowym Turnieju Gwiazda Cup 2019 o Puchar Pre-
zesa”. Los przydzielił nas do ciekawej grupy gdzie poza ze-
społami APG Gliwice oraz „Orlika” Ruda Śląska czekał nas 
także pojedynek z niemieckim Grun-Weis Wittenberg. 

Turniej Piłki nożnej rocznika 2010 o Puchar Mariana „Ecika” Janoszki Radzionkowskie 
legendy
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W  drugiej połowie XIX wieku w  Ra-
dzionkowie, w  związku z  rozwojem 
przemysłu, szybko rosła liczba ludności. 
Wprawdzie istniały wówczas w Radzion-
kowie cztery szkoły powszechne, ale było 
to za mało. Dlatego w 1911 roku, jak pi-
sze Ksiądz dr Józef Knosała, przy „szosie 
do Tarnowskich Gór” (obecnie ul. Ks. dra 
J. Knsały) rozpoczęto budowę kolejnej, 
piątej szkoły. Budowa trwała rok i zakoń-
czyła się poświęceniem gmachu w  dniu 
29.08.1912. Ksiądz Knosała z nieukrywa-

nym zachwytem pisze o nowej szkole, że 
„jest prawdziwym pałacem szkolnym; za-
wiera 14 klas i cały szereg innych ubika-
cyj. Dlatego też dano jej – według zdania 
historycznego niesłusznie – nazwę szkoły 
pierwszej” 1)

Wygląd szkoły w zasadzie nie zmienił 
się, choć w latach 80-tych pojawił się po-
mysł zdjęcia okazałego dachu i  budowy 
dodatkowego piętra. Szczęśliwie pomysł 
ten zarzucono.

Ksiądz Knosała wymienia również na-
zwiska pierwszych kierowników szkoły, 
a  byli nimi: Józef Alich, Stefan Tremba-
czowski i  Konstanty Kaniut. Budynek 
nieprzerwanie jest siedzibą szkoły, obec-
nie noszącej imię Adama Mickiewicza. 
W okresie po II wojnie światowej wybu-
dowano salę gimnastyczną, która do dzi-

siaj służy uczniom (jeśli ktoś 
z  Szanownych Czytelników 
pamięta datę budowy sali gim-
nastycznej – prosimy o  po-
dzielenie się tą informacją).

Warto wspomnieć, że 
w  okresie II wojny światowej 
w  budynku znajdowała się 
szkoła dla dzieci śląskich zali-
czonych do III grupy narodo-
wościowej. Dzieci niemieckie 
oraz dzieci Ślązaków zaliczo-
nych do wyższych grup naro-
dowościowych uczęszczały do 
szkoły znajdującej się w obec-
nej Szkole Podstawowej nr 2.

Przypisy:
1. Ks. dr J. Knosała „Parafia 
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