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BĘDZIEMY PŁYWAĆ 
U SIEBIE

Powstanie basen kryty w Radzionkowie – oznajmił na 
majowej sesji rady miasta burmistrz Gabriel Tobor. Tym 
razem było nieco więcej szczegółów.

Ma powstać w okolicy mosirowskiej hali, o wymiarach 
25x12 metrów z brodzikiem, i jak się domyślamy z nie-
zbędnym zapleczem, ale bez fajerwerków.

Czytaj na str3. 

XIII Dni Radzionkowa nie były pechowe, pogoda super, sporo się 
działo, ale jakby mniej niż w latach wyborczych; potrzebujemy rozryw-
ki w urlopowym czasie, otrzymaliśmy ją. Wciąż jednak odczuwamy pe-
wien niedosyt, od 13 lat nie widzimy nic oryginalnego, co by nasze ra-
dzionkowskie święto naznaczyło własnym stygmatem. Ileż można grać 
wciąż tym samym, oczywiście, ludzie tego chcą, ale w takiej formie? 
A skąd o tym wiecie organizatorzy? Może warto byłoby to skonsulto-
wać z mieszkańcami skoro będzie taka możliwość – zwielokrotnionego 
publicznego dialogu – ale o tym już w innym miejscu w tym numerze 
„GR” w temacie – konsultacje społeczne.

Więcej i fotki na str. 12

XIII Dni Radzionkowa
Czas na nowe!
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Tyle oficjalna wiadomość na stronie interne-
towej miasta. Dość skąpo.

xxx
Miasto, czyli my zapłaciliśmy za ten budynek 

750 000 złotych. Nie jest on w najlepszym stanie 
z  zewnątrz, wewnątrz, konstrukcja wedle na-
szych informacji – kruszeje. Aby przenieść tam 
zasoby naszych bibliotek, by stworzyć – central-
ną – to słuszna koncepcja trzeba będzie grun-
townego remontu na dodatek ze spełnieniem 
bardzo surowych warunków stawianym bu-
dowlom przeznaczonych dla bibliotek – szcze-
gólne wzmocnienia. Podczas sesji burmistrz nie 
przedstawił nawet szacunkowych kosztów nie 
tyle remontu co przebudowy obiektu, ograni-
czył się jedynie do stwierdzenia, iż to jest strate-
giczna decyzja. Ile pochłonie remont? Tego nie 
wiemy, 2, może 5 milionów złotych? W  tylnej 
części budynku mamy kilka lokali mieszkalnych 
– co z  lokatorami? Docelowo ma tam znaleźć 
się także siedziba radzionkowskiego koła Pol-
skiego Związku Emerytów i  Rencistów, które 
musi opuścić miejsce dotychczasowych spotkań 
– świetlicę w SP nr 2. Tak więc ta decyzja rodzi 
szereg pytań, na które burmistrz powinien od-
powiedzieć, a radni winni o to zadbać.. red. 

xxx
Podczas wspomnianej sesji rady dowiedzie-

liśmy się tez o  dopłacie do remontu budynku 
socjalnego na ul. Lipoka 9 w kwocie 76.877,00 

zł. I tyle – kropka, chociaż nie – burmistrz na-
pomknął coś o  nieprzewidzianych kosztach. 
W  sumie jednak bez uzasadnienia skąd taka 
kwota tj. bez przytoczenia opinii eksperta, który 
stwierdza, że nie można było tych kosztów prze-
widzieć. Czy umowa na remont tego budynku 
była umową ryczałtową? – a wykonawca dobrze 
znał zakres remonty i  stan faktyczny budynku 
przed remontem? Tak, czy owak – dziwne prak-
tyki, polecamy radnym wnikliwość w  takich 
sytuacjach. W  pewnym sensie radni bowiem 
biorą przecież odpowiedzialność za owe prak-
tyki, lepiej zapytać, uszczegółowić oświadczenia 
burmistrza i  urzędników niż potem „świecić 
oczami”; z drugiej strony to także wynika z obo-
wiązków radnych… Inny przykład: moderni-
zacja niektórych pomieszczeń w  budynku ul. 
Gwarków 2 zwiększenia nakładów o 100 000 zł 
– może to wydatek konieczny, ale gdzie uzasad-
nienie np. kosztorys inwestorski? Rozumiemy, 
stary budynek, różne niespodzianki mogą się 
zdarzyć – tako rzecze pan burmistrz. Dobrze, 
dowody…

xxx
Przy okazji, są także plany przeniesienia 

Urzędu Stanu Cywilnego do Rojcy. RED.

BĘDZIEMY 
PŁYWAĆ U SIEBIE

Powstanie basen kryty w  Radzionko-
wie – oznajmił na majowej sesji rady mia-
sta burmistrz Gabriel Tobor. Tym razem 
było nieco więcej szczegółów.

Ma powstać w  okolicy mosirowskiej 
hali, o  wymiarach 25x12 metrów z  bro-
dzikiem, i  jak się domyślamy z  niezbęd-
nym zapleczem, ale bez fajerwerków. To 
ma być prosta, w miarę tania konstrukcja. 

O  koszty zapytał radny Karol Pietryga. 
Otóż, nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosz-
tował, może 10, może 15 milionów złotych. 
Skąd środki? Może ze zwrotu podatku VAT, 
może z  funduszy unijnych, albo ministerial-
nych – poszukuje się źródeł współfinansowa-
nia. W każdym razie miasto może kosztować 
ta inwestycja ok. 8 milionów złotych.

Trochę sporo tych pytań na razie bez od-
powiedzi, ale rozumiemy, iż decyzja zapadła. 
Sięgając pamięcią, koncepcja ma co najmniej 
10 lat… red. 

Po pieczątkę do Radzionkowa
Ponieważ rośnie zainteresowanie pieczątkami turystycznymi, a także i do nas turyści trafiają, dla 

wszystkich osób, które odwiedzają nasze miasto i zbierają pieczątki do książeczek PTTK, przygoto-
wano pamiątkowe pieczęcie z wizerunkiem św. Wojciecha, patrona naszego miasta.

Pieczątki są udostępniane w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 4) lub w Referacie Promocji Miasta 
i Aktywności Społecznej (p.II, pok. 19).Wąskotorówka 

ruszyła! 
9 czerwca ruszyły pociągi wąskotorowe 

z  Bytomia do Miasteczka Śląskiego – będą 
jeździły trzy miesiące, ponieważ sezon za-
kończy się 8 września.

Pociągi wyruszą z Bytomia o godzinie 9:00 
oraz o 14:30, aby po godzinie i dziesięciu mi-
nutach dotrzeć do celu. Z Miasteczka Śląskie-
go do Bytomia będziemy wyjeżdżać o  11:45 
i 17:20. Po drodze można wysiąść np. na przy-
stanku Sucha Góra i przespacerować się do re-
zerwatu buków Segiet, lub na przystanku Tar-
nowskie Góry Kopalnia Srebra aby, jak sama 
nazwa wskazuje, zwiedzić Zabytkową Kopalnię 
Srebra znajdującą się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO.

Z  otwartych wagonów można podziwiać 
krajobrazy zarówno industrialne jak i  typowo 
przyrodnicze a także takie obiekty jak Elektro-
ciepłownia Szombierki, szyb Krystyna dawnej 
kopalni Szombierki czy też kamieniołom Bo-
browniki – Dolomity.

Rozkład jazdy na str.10

MIASTO KUPIŁO NIERUCHOMOŚĆ – CO DALEJ?
Podczas ostatniej sesji rada miasta Radzionków podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości pod centralną siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Gmina zakupi budynek po byłej restauracji „u Blachuta”. W pomieszczeniach siedzibę będą 
miały także niektóre organizacje pozarządowe. W planach jest stworzenie stałej ekspozycji 
o dziejach naszego miasta. 
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Interpelacje radnych RTSK
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Znaleźliśmy w  przestrzeni publicznej oświadczenie radnego powiatowego, 
wiceprzewodniczącego rady powiatu Dariusza Wysypoła, wieloletniego prze-
wodniczącego rady miasta Radzionków. Oto treść jego apelu w wersji oryginalnej: 

Rada Powiatu Tarnogórskiego przyjęła kolejną uchwałę ustalającą zasady 
podziału środków w  ramach budżetu partycypacyjnego. W poprzednich latach 
pomimo zgłoszenia licznych projektów wszystkie projekty z naszego miasta (Ra-
dzionkowa – przyp. red.) przepadły w głosowaniu. Proponuję, więc zwarcie sze-
regów wszystkich środowisk i ustalenie jednego projektu na kwotę 220 tys. zł. Jeżeli 
ustalimy i zgłosimy wspólnie jeden projekt a następnie przekonamy mieszkańców 
do jego poparcia istnieje zdecydowanie większa szansa, ze wygra on z projektami 
z Tarnowskich Gór, Świerklańca czy Zbrosławic. Rozmawiałem i będę rozmawiał 
w tym temacie z wszystkimi radnymi miejskimi. Zachęcam też bardzo do włącze-
nia się wszystkich mieszkańców, w końcu to budżet obywatelki! Proszę o Państwa 
komentarze, jaki projekt na infrastrukturze powiatowej w Radzionkowie (o war-
tości do 220 tys. zł) powinien zostać zrealizowany w pierwszej kolejności?

Kwota budżetu partycypacyjnego w roku 2020 wyniesie 400 000 zł z tym, że 
podzielona ona zostanie na gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 (180 tys.) 
oraz gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 (220 tys.) do tej grupy należy 
Radzionków. Zgłaszanie projektów nastąpi prawdopodobnie w licu/sierpniu.

xxx
No cóż, słusznie, w pełni popieramy oczekiwania i starania radnego – prze-

wodniczącego. Przyklaskujemy także zmianie poglądów byłego radnego Ra-
dzionkowa, każdy w każdej chwili swego życia, szczególnie politycznego ma 
prawo do rewizji swoich poglądów. Ale trudno nam zapomnieć czasy, gdy rad-
ny i przewodniczący rady miasta Radzionków oraz radni z Inicjatywy Miasta 
Radzionków zdecydowanie odrzucali coroczne wnioski klubu radnych RTSK 
o wprowadzenie budżetu obywatelskiego do naszej rzeczywistości. 

Wnioski RTSK do budżetu na 2018 rok
       

Szanowany Pan 
Gabriel Tobor

       
Burmistrz Miasta Radzionków

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Radzionków nr XXV/198/2016 z dnia 25 
sierpnia 2016 roku w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informa-
cyjnych towarzyszących budżetowi, 

Klub Radnych RTSK 2020 przedstawia propozycje do projektu budżetu na 
rok 2017.

Zadania:
1.Budżet Obywatelski dla Miasta Radzionków.
Jednym z  elementów budowy społeczeństwa obywatelskiego jest włączenie 

mieszkańców miasta w uczestnictwo w kreowaniu, współdecydowaniu
w sprawach dla nich ważnych, nie tylko z perspektywy miejskiej ale tej z naj-

bliższego sąsiedztwa. W  Polsce, naszym regionie ponad 80% jednostek samo-
rządu terytorialnego zdecydowało się „zaprosić” mieszkańców do tego procesu. 
Przykłady płyną np. z Bytomia, Tarnowskich Gór. Również w Radzionkowie, jest 
przestrzeń

do tego typu działania. Dotychczas zaniedbana domaga się aktywacji. Plano-
wana kwota dla ww. zadania to 500 tyś zł. …

To na dowód prawdziwości tych słów, fragment z  listy wniosków do bu-
dżetu miasta Radzionków na rok 2018 wniesionych przez klub radnych RTSK. 
Nie został oczywiście wniosek ten przyjęty, jak inne, kilkanaście, i tak od lat. 
Mamy tylko tę satysfakcję, iż realizacje naszych wniosków widzimy w trakcie 
kolejnych przedsięwzięć dokonywanych przez władze miasta. 

- Nieważne, czy to myśmy zgłaszali jakiś wniosek do budżetu, naszym 
zdaniem logiczny i ekonomicznie uzasadniony, ważne, iż został zrealizowa-

ny. Nie rościmy sobie „praw autorskich” do posunięć władzy naszego miasta, 
które źródło mają w naszym myśleniu, w naszych postulatach, dobrze, że tak 
jest, że stało się faktem. W ten sposób czujemy się potrzebni naszemu lokal-
nemu społeczeństwu mimo, że nie mamy formalnego wpływu na bieg wypad-
ków w mieście mając tylko 5 radnych wśród 15; no i burmistrz, choć wywodzi 
się z naszego środowiska, to nie bardzo nas lubi. Pytanie brzmi – a gdyby nas 
nie było? Gdybyśmy nie patrzyli na ręce władzy? Gdybyśmy nie podpowiada-
li, co należałoby zrobić, nie wskazywali na niedociągnięcia? Kto by to zrobił? 
To pytania retoryczne – mówi Paweł Bomba, przewodniczący RTSK. 

xxx
Nie bo nie, dla budżetu obywatelskiego było zgodne w formacji burmistrza, 

ale były też „intelektualnie” uzasadnienie odmowy w stylu mniej więcej takim: 
po co nam budżet obywatelski – przecież wybraliście nas – radnych, my lepiej 
wiemy, co wam potrzeba, daliście nam mandat, więc nie ma sensu dopuszczać 
was do głosu…

Dziś budżet obywatelski jest obowiązkowy m.in. dla powiatów i miast na 
prawach powiatu, nieobowiązkowy jeszcze dla gmin takich jak nasza. Ale 
wszystkie okoliczne gminy budżet obywatelski mają! Tylko nie my, bo nie jest 
on w smak burmistrzowi,bo my jesteśmy ponad, nikt nam nie będzie mówił, 
co mamy robić. Proste. 

xxx
Budżet obywatelski, zwany partycypacyjnym daje mieszkańcom możliwość 

decydowania o tym, jak wydać część miejskich pieniędzy. Wydziela się część 
pieniędzy z budżetu miasta i oddaje się decyzję, co z nimi zrobić ludziom, a nie 
ich reprezentantom – burmistrzowi i radnym. Co w tym złego? Nic, sami naj-
lepiej wiemy, czego nam brakuje na Górce, w Rojcy, na Danielcu, na Starym 
końcu…

Świadomy samorządowiec wie, iż wprowadzenie budżetu obywatelskiego 
aktywizuje mieszkańców i  nakłania ich do współdecydowania o  losie swej 
„małej ojczyzny”.

Prace nad budżetem obywatelskim są doskonałą okazją do dyskusji o danej 
miejscowości i  jej problemach. Zarówno dla mieszkańców, jak i  władz. Za-
nim mieszkańcy nadeślą jakiś projekt muszą po pierwsze – wiedzieć, czego 
potrzeba ich ulicy, albo dzielnicy, omówić to, a potem zebrać jeszcze podpisy 
poparcia. Potem projekt jest konsultowany z pracownikami samorządowymi, 
a w decydującej fazie, poddany głosowaniu.

Świadomy samorządowiec, a nie rutyniarz z nadwyżką swego „:ego”. Nie-
świadomy samorządowiec rozumie uczestnictwo mieszkańców w  procesach 
decyzyjnych, jako ingerencję w jego kompetencje – to ja jestem dla was, to ja 
decyduję, co się wokół dzieje, nie są mi potrzebne jakieś budżety obywatelskie, 
wnioski, konsultacje. Ja wiem, ja mogę, bo mam przecież wasz mandat. I tak 
rodzą się lokalne księstwa realizujące wolę władcy bez kontroli społecznej, bez 
kontroli rady, w której zwykle władca ma większość, a to oznacza przyzwolenie 
na wszystko. Aż dziw, iż ustawodawcy nie wzięli się za to wreszcie. Samorząd-
ność jest wartością samą w sobie, ale rozpasana już nie, skoro nie potrafi się 
samoograniczyć trzeba ją do tego przymusić… 

red. 
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Każdy może zmienić poglądy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, i dystansu z jakiego 
się patrzy na rzeczywistość…

SAMORZĄDNOŚĆ – WASZA, CZY NASZA?
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Jeszcze w  marcu został przekazany plac pod budowę ostatniego 
odcinka drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały zwanym obwodnicą Ra-
dzionkowa. W ramach prac wybudowana zostanie droga o długości 550 
metrów, przebudowany zostanie odcinek ul. Długiej na odcinku ponad 
160 metrów i odcinek ul. Unii Europejskiej na długości 100 metrów. 

Powstanie chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej i droga rowero-
wa dwukierunkowa oraz wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu 
ul. Unii Europejskiej z ul. Długą. Projekt przewiduje także wykonanie 2 
zatok autobusowych wraz z wiatami, oznakowania poziomego i pionowe-
go, barierek oraz oświetlenia. Miejmy nadzieję, iż zostanie wreszcie roz-
wiązany problem przejścia dla pieszych z targowiska w stronę Kauflandu.

Wartość umowy to 7.296.737,60 zł. Prace budowlane przy nowej dro-
dze powinny się zakończyć do 18 września b.r., po nich nastąpią procedury 
związane z odbiorami i dopuszczeniami do ruchu, tak że, powiedzmy do 
końca roku droga zostanie oddana do użytku. Budowa drogi zostanie do-
finansowana ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Zakończenie 
budowy trzeciego odcinka drogi, zakończy jednocześnie budowę drugiego 
etapu obwodnicy Radzionkowa (etap pierwszy to ul. Unii Europejskiej). 

Łączny koszt budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (wraz z po-
łączeniem z ul. Sadową) wyniesie 12.371 257,95 zł. W całości droga będzie 
miała długość ponad 1,2 km. 

xxx
No i bardzo dobrze, że realizowana jest koncepcja od 12 lat postulowana 

przez RTSK. To bardzo potrzebna inwestycja dla miasta, z jednej strony bez-
pośrednio dla mieszkańców – kierowców a  także właścicieli samochodów 
tranzytem pokonującym Radzionków, z drugiej strony – dla budżetu miasta, 
bo choć sporo budowa ta nas kosztowała, to nakłady na I etap ul. Europejską 
dawno już się zwróciły z wielkim okładem. Powstało przecież na ul. Europej-
skiej wiele firm, nie tylko handlowych, które co roku płacą do kasy miasta 
konkretne pieniądze. Budowany właśnie odcinek obwodnicy od ul. Knosały 
da miastu podobne możliwości rozwojowe dla położnych przy niej terenów. 

Trzeba to tylko umiejętnie wykorzystać – mówi radny Ludomir Paw-

łowski. Przy okazji tylko jedna refleksja związana właśnie z przyszłością. 
Na całym odcinku nowobudowanej ulicy będą ronda, jako najbardziej 
optymalne rozwiązania przy wzmożonym ruchu kołowym z  uwzględ-
nieniem także przejść dla pieszych. Tylko w jednym miejscu – na skrzy-
żowaniu Szymały, Europejskiej i  Szwallenberga będziemy mieć światła. 
Obawiam się, iż kiedy strumień samochodów ruszy w  kierunku Rojcy 
z  obwodnicy, Szymały, Długiej światła mogą nie wystarczyć… Niewy-
kluczone, iż to będzie „wąskie gardło” tej arterii, będą się tworzyć korki, 
które dziś niby nie są nadmiernie uciążliwe, ale są coraz większe. Obym 
był złym prorokiem, ale o budowie ronda we wspomnianym miejscu nie 
zapominałbym w przyszłości – podsumowuje Ludomir Pawłowski, który 
był gorącym orędownikiem ronda obok na skrzyżowaniu wcześniej wy-
mienionych ulic kierując społeczną akcją poparcia dla tej idei, idei, którą 
poparło 2740 mieszkańców naszego miasta. 

Czasem cieszą i  drobne sukcesy. Ilekroć mi-
jam plac budowy Plant na Rojcy widzę efekty 
naszych zmagań, otóż po moim piśmie do Inspek-
tora Nadzoru budowlanego a  także ustnej proś-
bie skierowanej na jednej z sesji Rady Miasta do 
Pana Burmistrza i  publikacji w  „Głosie”, któryś 
z  „organów” zadziałał i  doczekaliśmy się- może 
nie „wyśnionego” ale zawsze – ogrodzenia terenu 
budowy. Myślę, że możemy czuć się bezpieczniej – 
mówi radna Aneta Niedźwiecka.

xxx
Pani radna ma powody do satysfakcji, to 

dzięki niej jest znośniej na budowie, zauważy-
ła problem, chciało jej się działać, znalazła owe 
„organy”, o  których wspomina w  wypowiedzi, 
które zadziałały. Co prawda siatka to absolutne 
minimum, występuje także na budowie Eko-
-rynku, lepszy byłby płotek metalowy, ale lepszy 
rydz niż nic…

Dorzucamy do radzionkowskich budów jed-
nak kolejne sprawy. Co do rynku i plant, zasta-
nawia nas iście żółwie tempo prac, tuż po zimie 
ruszyły kopary i praktycznie na tym się zakoń-
czyło, tam się nic nie dzieje! Dlaczego? Być może 

zainteresowało to także naszych urzędników, 
na placu „budowy” widziano nawet kierowni-
ka referatu inwestycji, remontów i  zarządzania 
drogami wraz z urzędnikami, to dobry znak, ale 
roboty nie przyspieszyły, na Eko – rynku też.

Co do plant, mamy takie drobne, a  może 
z  konsekwencjami pytanie: czy urząd miasta, 
właśnie referat inwestycji,albo wydział ekologii 
wie, jakiego materiału używa wykonawca do 
prac ziemnych? Czy nie pochodzi on przypad-
kiem z okolicznych hałd? Czy urząd dysponuje 
ekspertyzami na ten temat? To na razie pytania 
retoryczne, ale może okazać się, iż nawieziona 
ziemia posiada w sobie prawie kompletną tabli-
cę Mendelejewa. To tylko teza. Czy ktoś się tym 
zainteresował? Apelujemy o to… red. 

Obawy radnego Pawłowskiego
OBWODNICA RADZIONKOWA – DO KOŃCA ROKU WINNA BYĆ GOTOWA

JAK TAM NA BUDOWIE?..
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Brawo 
przychodnia! 
Ale…
Przychodnia Lekarska RAD-MED 
Sp. z o.o. przy ul. Gajdasa zakoń-
czyła budowę dachowej elektrowni 
fotowoltaicznej. W czerwcu ma się 
rozpocząć produkcja własnej ener-
gii elektrycznej.

Owa własna słoneczna „elektrownia” skła-
da się z 76 modułów fotowoltaicznych; koszto-
wała 106.887 zł przy czym większość środków 
pochodzi z WFOŚiGW w Katowicach. Udział 
własny przychodni to symboliczne 6.839 zł. 
Przewidywana produkcja pozwoli pokryć ok. 
70% rocznego zapotrzebowania przychodni na 
energię elektryczną.

xxx

I chwalić, i jeszcze raz chwalić! I ekono-
micznie i ekologicznie, mamy nadzieję, iż to 
dopiero początek drogi, czekamy na to, by śla-
dem przychodni poszły inne radzionkowskie 
instytucje. Czekamy także, kiedy RAD – MED 
postara się o poczekalnię dla dzieci chorych, to 
problem nadal nierozwiązany, to już nie eko-
nomia, to zdrowie naszych dzieci… red. 

JAK GŁOSOWANO 
W RADZIONKOWIE –
WYBORY EUROPEJSKIE

W Radzionkowie głosowanie na posłów 
do Europarlamentu przebiegły w duchu 
ogólnopolskiej tendencji i preferencji wy-
borczych, także pod względem frekwencji. 

W sumie oddano 6187 głosów, na:
Prawo i Sprawiedliwość – 2969 
Koalicję Europejską – 2241
Konfederację – 311
Wiosnę – 306
Kukiza`15 – 232
Polskę Fair Play – 79
Lewicę Razem – 49 

01 marca, ul. Długa, 52 letnia mieszkanka Bytomia jadąc rowerem w celu uniknięcia zderzenia 
z włączającym się do ruchu pojazdem utraciła panowanie nad rowerem i przewróciła się na jezdnie. 
W wyniku czego doznała obrażeń ciała w postaci złamania nosa i ogólnych potłuczeń i została prze-
wieziona do szpitala w Bytomiu,

04 marca, ul. Unii Europejskiej, nieznany sprawca włamał się do środka jednego ze sklepów i po 
rozerwaniu kasetki ukradł pieniądze z utargu, następnie sprawca zniszczył roletę antywłamaniową 
i dostał się do innego sklepu znajdującego się na pasażu i ukradł kilka paczek papierosów, które 
porzucił uciekając.

04 marca, ul. Knosały, mężczyzna, mieszkaniec powiatu tarnogórskiego zawiadomił, że nieznany 
sprawca uszkodził mu dwie opony w zaparkowanym samochodzie marki Volkswagen Transporter 
powodując straty w wysokości 600zł.

08 marca, ul. Szymały, 20 letnia mieszkanka Bytomia, kierując samochodem marki Fiat nie udzie-
liła pierwszeństwa pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych i  potrąciła ją. 
W wyniku tego zdarzenia piesza trafiła do szpitala w Piekarach Śląskich z ogólnymi obrażeniami ciała

09 marca, ul. Szczęśliwa, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do domu – pusto-
stanu poprzez wybicie szyby w drzwiach, po czym z wnętrza dokonał kradzieży elementów miedzia-
nych i stalowych, powodując łączne straty na 500zł.

12 marca, ul. Zofii Nałkowskiej 41 letni tarnogórzanin kierując samochodem marki Opel Astra 
podczas hamowania utracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącym z przeciwnego kierun-
ku samochodem też marki Opel Astra, którym kierował 82 latek z Piekar Śląskich. W wyniku czego 
82 letnia pasażerka pojazdu z urazem klatki piersiowej trafiła do szpitala.

16 marca, ul. Kruczkowskiego mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, zawiadomił, że nieustalona 
osoba dokonała uszkodzenia drzwi wejściowych w budynku jednorodzinnym na jego szkodę, powo-
dując straty w wysokości powyżej 500zł.

25 marca, ul. Lawendowa, nieznany sprawca poprzez wyważenie drzwi dokonał kradzieży z wła-
maniem do altanki, skąd ukradł telewizor z dekoderem oraz dokonał zniszczenia drzwi i rolety po-
wodując straty w wysokości 1500zl

26 marca, ul. Zofii Nałkowskiej, nieznany sprawca dokonał zniszczenia mienia w postaci drzwi 
wejściowych do budynku administracyjnego jednej z firm powodując straty w wysokości 2000 zł.

3 kwietnia, ul. Anieli Krzywoń, Komendant i policjanci z Radzionkowa w bezpośrednim pości-
gu zatrzymali 32 i 35 latka z Bytomia, którzy po wybiciu szyby w oknie drukarni dostali się do jej 
wnętrza, następnie splądrowali pomieszczenia i dokonali kradzieży laptopa i innych przedmiotów 
wyposażenia biura powodując straty na kwotę 2000 zł.

8 kwietnia, ul. Kużaja, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 30 latka z Tworoga, 
który będąc w stanie nietrzeźwości (ponad 0,5 promila) kierował samochodem marki Citroen.

12 kwietnia, ul. Szczęśliwa, nieznany sprawca zarysował powłokę lakierniczą samochodu marki 
Audi. Szkodę oszacowano na kwotę 1500 zł.

4 maja, ul Miedziowa, nieznany sprawca z ulicy dokonał kradzieży samochodu marki Volkswa-
gen Tiguan o wartości 60000 zł, tegoż dnia: ul Wiosenna, nieznany sprawca wyważył drzwi wejścio-
wych do altany ogródka działowego ROD „Lepsze Jutro”, dostał się do jej wnętrza i przywłaszczył 
elektronarzędzia ogrodnicze, między innymi 2 podkaszarki, kosiarkę, piłę spalinową o łącznej war-
tości ok 1500zł

21 maja, ul Knosały, 66-letni mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, kierujący samochodem marki 
Land Rover, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki 
Opel Astra, którym kierował 66-letni tarnogórzanin. W  zderzeniu pojazdów ucierpiała 61 letnia 
pasażerka opla, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Przez kilkadziesiąt minut droga w tym 
miejscu była zablokowana

27 maja, ul Zofii Nałkowskiej, funkcjonariusze Policji z Radzionkowa zatrzymali 54 – latka z By-
tomia – kierowcę cysterny, który usiłował dokonać z niej kradzieży ok 200 litrów paliwa.

Informator powstaje dzięki uprzejmości mł.asp. Damiana Ciecierskiego, oficera prasowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Aneta Niedźwiecka

INFORMATOR  POLICYJNY
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Do Burmistrza nie zwracałem 
się, by wybudował zejście z pero-
nu, tylko żeby poparł mój wnio-
sek w imieniu mieszkańców, bądź 
stwierdził, że nie widzi zasadno-
ści budowy takiego zejścia. Roz-
wiązanie takie znacznie ułatwiło 
by korzystanie mieszkańcom Ra-
dzionkowa z usług PKP, a do tego 
Gminę nic by to nie kosztowało.

Stanowisko Burmistrza jest 
istotne w tej sprawie, również wy-
pada, by Burmistrz wiedział, co 
się dzieje w mieście.

Co zrobił Burmistrz z  moim 
wnioskiem? Zbytniego zaintere-
sowania nie wykazał, a  zrobił to 
co często robi, przesłał mój wnio-
sek do PKP bez stanowiska Gmi-
ny. Takie postępowanie mogło 
być przez PKP postrzegane, tak, 
iż nikt, prócz mnie, nie jest zain-
teresowany takim rozwiązaniem.

Tymczasem już po kilku dniach od PKP otrzymałem odpo-
wiedź, z której wynika, że PKP przychyla się do mojego wniosku, 
informując, że „zaprojektowanie i wybudowanie zejścia (schodów) 
z peronu stacji Radzionków – Rojca na drugą stronę nasypu kole-
jowego (…) zostało ujęte w materiałach przetargowych na zapro-
jektowanie i wykonanie zadania”

To nie pierwszy raz, że władze Radzionkowa nie są zaintereso-
wane sprawami, które mogłyby ułatwić życie mieszkańców. Przy-
kładowo, nie interesowało władz Miasta, że ZDP chce zlikwidować 
asfaltowy ciąg rowerowo-pieszy w ul. Nałkowskiej albo nie byli za-
interesowani ażeby PKP poszerzyło wiadukt przy ul. Sikorskiego, 
a jednak udało się te sprawy załatwić. 

Ryszard Lis

Ciekawostką jest to, że jeszcze w lutym 2018 roku, kiedy to zwracałem 
się o remont całego odcinka (który obecnie częściowo jest zdewastowa-
ny, a kiedyś, nim go zaczęto po kawałku likwidować funkcjonował od 
Blachuta do KWK Radzionków) i otrzymałem odpowiedź, że ZDP nie 
ma pieniędzy i nic w tej sprawie robił nie będzie. W lipcu 2018 roku do-
wiedziałem się, że ZDP planuje likwidację remont ul. Nałkowskiej i przy 
okazji likwidację ciągu rowerowo-pieszego na tym odcinku. Wszcząłem 
alarm – zwróciłem się do naszego Burmistrza i do ZDP protestując prze-
ciwko jego likwidacji. Burmistrz nie był zainteresowany tematem a przy 
okazji stwierdził, że ciąg ten nie jest oznakowany jako ciąg rowerowo-
-pieszy a zatem jest chodnikiem. Zasadniczym argumentem było to, że 
drogą tą zarządza ZDP, a więc Gmina nie ma nic do tego (ex terytorial-
ność drogi?). ZDP oświadczył, że zlikwiduje ciąg rowerowo-pieszy, gdyż 
tak zapisano w projekcie wykonanym 13 lat temu i na remontowanym 
odcinku zamieni z  trzymetrowego, asfaltowego, na chodnik brukowy 
o szerokości 1,5 metra i nic w tej sprawie nie można zrobić. Z korespon-
dencji wynika, że żaden przedstawiciel naszej Gminy nie opiniował tego 
projektu, bynajmniej Burmistrza nie potrafił wskazać kto go opiniował. 
ZDP również nie był w stanie wskazać czy ktokolwiek w Radzionkowie 
opiniował ten projekt przewidujący likwidację ciągu.

Napisałem skargę do Pani Starosty. Starosta podtrzymała stanowi-
sko ZDP tj. że zlikwiduje ciąg. Napisałem więc skargę do Rady Powiatu 
na ZDP i na Starostę, a Rada uznała skargę za zasadną i skierowała do 
Komisji Skarg i Wniosków. Nim Komisja się zebrała, ZDP (pomimo, że 
wcześniej przez pół roku twierdził, że nie może zmienić projektu) po-
informował mnie, że jednak będzie tak jak wcześniej, zacytuję: „prze-
prowadzono rozmowy z  Projektantem i  Wykonawcą celem określenia 
zakresu przebudowy istniejącego chodnika. Ustalono pozostawienie 
dotychczasowej szerokości oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na 
tym zakresie”

Mamy zatem kilkusetmetrowy piękny asfaltowy ciąg rowerowo-pie-
szy, który może służyć za wzór przy budowie kolejnych dróg rowerowych 
w Radzionkowie. Czasem warto wykazać się determinacją i nie odpusz-
czać. 

Oświadczam, że wszystko o  czym piszę opieram na korespondencji 
z  Władzami Radzionkowa oraz z  innymi podmiotami, które publikuję 
na mojej stronie internetowej ryszardlis.wordpress.com na której publiku-
ję również skany dokumentów źródłowych oraz zdjęcia, które udostępniam 
każdemu kogo one interesują i każdy może je w dowolny sposób udostęp-
niać i publikować. 

Stacja Radzionków – Rojca
Mając na względzie planowany przez PKP remont trasy kolejowej przecinającej nasypem Ra-
dzionków, złożyłem do władz Radzionkowa oraz do PKP wniosek dotyczący budowy  zejścia 
(schodów) z peronu stacji Radzionków-Rojca, na ul. Męczenników Oświęcimia.

Ryszard Lis

Ciągi pieszo-rowerowe – Nałkowskiej
Nie wiem skąd ta niechęć do dróg rowerowych w Radzionkowie i to ze strony Gminy jak  i Zarządu Dróg Powiato-
wych (dalej ZDP). Nie dość, że dróg rowerowych jak na lekarstwo, to ostatnio ZDP planował zlikwidować już istniejącą, 
w ul. Nałkowskiej. Chodzi o ciąg rowerowo-pieszy usytuowany, na odcinku od ronda do Wtórmetu.
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Myślę, że ważne jest przypomnienie tam-
tych wyborów, bo to od nich zaczęła się realna 
zmiana PRL na RP, a słowa Wolność, Niepodle-
głość i Demokracja odzyskały swoje znaczenie. 

Po tamtych wyborach to, co kiedyś było nie-
możliwe, stało się możliwe. To w wyniku Wy-
borów’89 wolność i niepodległość odzyskały 
kraje Europy Środkowo – Wschodniej, upadł 
mur berliński, a Polska stała się członkiem 
NATO i UE. To w wyniku tamtych wyborów 
w 1990 roku wprowadzono reformę samorzą-
dową i przeprowadzono pierwsze w pełni de-
mokratyczne wybory do rad miast i gmin. To 
w wyniku tamtych wyborów wreszcie można 
było m.in. doprowadzić do powrotu miasta Ra-
dzionków na mapę Górnego Śląska. Pomimo 
różnych ocen tamtych wydarzeń mamy za co 

dziękować, bo 30 lat temu nie było to wszystko 
tak oczywiste.

Osobiście boleję jedynie nad tym, że ówcze-
śni członkowie Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie i przyjaciele walczący z Komu-
ną tak daleko odeszli od siebie, że dzisiaj bliżej 
im jest do przedstawicieli ówczesnej Komuny 
niż do siebie. Mam na myśli przede wszystkim 
Adama Michnika i Jarosława Ka-
czyńskiego. Adam Michnik twórca 
Gazety Wyborczej Solidarność, któ-
rej pierwszy numer ukazał się 8 maja 
1989 roku tj. w toku kampanii wy-
borczej. Jarosław Kaczyński, twórca 
koalicji OKP, ZSL i SD, która powo-
łała rząd Tadeusza Mazowieckiego, 
pierwszego po II wojnie światowej 

niekomunistycznego premiera.
Nie mniej obydwu wymienionym prze-

ze mnie osobom i wszystkim, którzy walczyli 
o wolną Polskę, którzy uwierzyli, że „Nie ma 
wolności bez Solidarności” należą się słowa 
uznania i podziękowania.

Józef Korpak

Pociągiem p.n. „Powstaniec Śląski” pojechała do Warszawy reprezenta-
cja mieszkańców i władz Śląska. W Pałacu Prezydenckim m.in. wystąpili: 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Zespół Mały Śląsk z 
Radzionkowa, Bractwo Kurkowe Okręg Śląski, Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej Powstań Śląskich „Weteran”, Orkiestra Reprezentacyjna Polska Gru-
pa Górnicza, Zespół Regionalny „Pszczyna” oraz nasz „Mały Śląsk” 

Prezydentowi RP przekazano replikę proporca powstańczego „Tobie Pol-
sko”. 

– Sztandar będzie eksponowany w Pałacu Prezydenckim jako widomy 
znak i dowód, czym jest Śląsk i kim są Ślązacy – powiedział zgromadzonym 
Andrzej Duda. Prezydent wręczył Wojewodzie Śląskiemu i Marszałkowi 
Województwa Śląskiego flagę Rzeczypospolitej Polskiej, która zostanie wy-
wieszona na gmachu Sejmu Śląskiego.

MAŁY ŚLĄSK U PARY PREZYDENCKIEJ 
16 maja Z okazji zainaugurowanych w tym w roku obchodów stulecia Powstań Śląskich Prezydent RP An-
drzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z przedstawicielami mieszkańców Ślą-
ska. – Trzy razy trzeba było walczyć, by Śląsk mógł należeć do Polski – podkreślał Prezydent.

„Wolność kocham i rozumiem wolności oddać nie umiem…”
Niedawno obchodziliśmy 30 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku.  Miałem okazję uczestniczyć 
w  dwóch okolicznościowych spotkaniach. W  Tarnowskich Górach m.in. z  udziałem Zenona Pigonia 
oraz w Bytomiu z udziałem Andrzeja Wielowieyskiego, Piotra Polmańskiego i Adama Michnika.
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Tu miejsce na 
twoją reklamę
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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
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XIII DNI RADZIONKOWA
Zakończyły się główne uroczystości XIII Dni Radzionkowa. Przez trzy dni od 7 czerwca trwał cykl 

imprez masowych, który zgromadził tysiące ludzi. A zaczęło się od tradycyjnego piątkowego korowodu 
kulminacją dla nas przynajmniej był koncert grupy „Poparzeni kawą”.

W piątek, 7 czerwca tradycyjnie już ulicami miasta przeszedł barwny korowód, a w nim m.in. wychowankowie szkół i przedszkoli, przedstawiciele 
władz miasta, a przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców; potem festyn przy LO a w Rojcy Festiwal „Holi – święto 
kolorów; 19:00 zabawa taneczna z zespołem „Efekt” do późnych godzin nocnych w restauracji „Figaro”. 

W sobotę, pod „Karolinką” – sporo muzyki: grupa „Tata Sławek”, „taka karma”. „Dr Queen” i wreszcie – „Poparzeni Kawą Trzy”. Odbyło się także 
wiele zawodów sportowych. 

W niedzielę pod „Karolinką” – dzień dzieci i młodzieży, wieczorem zaśpiewał zespół Mariusza Kalagi, a późnym wieczorem kabaret– Kabaret Mło-
dych Panów.

XIII Dni Radzionkowa przeszły do historii, przeszły do historii pod znakiem …znakomitej pogody. Czas odświeżyć formułę, niezmiennie to powta-
rzamy przynajmniej od 3 lat. 
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Szkopuł w tym, że to niska emisja zanieczyszczeń z domów jednoro-
dzinnych, a  nie z  bloków wielorodzinnych podłączonych najczęściej do 
miejskiej sieci ogrzewania, jest głównym powodem smogu w  polskich 
miastach. Źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim domy ogrzewane 
węglem złej jakości spalanym w przestarzałych piecach.

Budowane przed laty domy nie są efektywne energetycznie – ciepło 
często ucieka przez nieszczelne okna i  cienkie, nieocieplone ściany ze-
wnętrzne. W rezultacie mieszkańcy wydają krocie na paliwo albo marzną 
w niedogrzanych pomieszczeniach, a do powietrza dostają się tony zanie-
czyszczeń. 

Pełna termomodernizacja domu – w zależności od jego powierzchni 
– kosztuje 35-60 tys. zł, a ocieplając ściany i dach oraz uszczelniając okna 
i drzwi, można obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o połowę. 

Radzionkowski samorząd ustalił stawkę dopłaty w postaci dotacji do 
ocieplenia jednego budynku w wysokości nie więcej niż 7 950,00 zł Za-
rządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków nr 302/2019 z dnia 27 maja 
2019 r. – jaką część termomodernizacji faktycznie pokryje dotacja? I może 
się okazać, że niektórych mieszkańców nie będzie stać na dopłacenie na-
wet tej brakującej reszty. Bo rynek budowlany „szaleje cenowo”. Patrząc na 
dotacje w innych miastach w zakresie termomodernizacji zewnętrznych 
pionowych przegród budowlanych to kwoty są znacznie 
większe:

Miasto Piekary Śląskie – dotacja 12 000,00 zł;
Miasto Tarnowskie Góry – dotacja 10 500,00 zł;
Miasto Zabrze – dotacja 12 000,00zl;
Gmina Psary koło Będzina – dotacja 16 000,00 zł;
Źródło informacji o ww. kwotach dotacji ze strony inter-

netowej: www.niskaemisja.ekoscan.pl. 
Zakres prac termoizolacyjnych powinien być zgodny 

z  wymogami określonymi w  rozporządzeniu Ministra In-

frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc 
dla modernizowanych przegród zewnętrznych, nie mogą być większe niż 
wartości Uc(max) od dnia 01.01.2021 r. określone w ww. rozporządzeniu.

Tyle mówią przepisy. Ale jak dobrać właściwą termoizolację, jaka ma 
być jej grubość i wartość lambda?

Audyt energetyczny to opracowanie techniczno-ekonomiczne przed-
sięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymal-
nego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji oraz wielkości 
oszczędności energii. To diagnoza, która wskaże parametry, które należy 
zastosować aby w perspektywie czasu dana inwestycja zaczęła się zwracać. 

Od 10 czerwca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na reali-
zację dociepleń ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych na tere-
nie Gminy Radzionków. Informacji dotyczących naboru udziela Wydział 
Ekologii – Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków 
(budynek PGK przy ul. Kużaja 17, tel. 32 388 71 60).

Bronisław Łukaszewski

. 
Rodzaj przegrody 
i  temperatura 
w pomieszczeniu 

Współczynnik przenikania ciepła 
UC(max)[W/(m2·K)] 
od 01.01.2014 od 01.01.2017 od 01.01.2021 

1 

Ściany zewnętrzne    
przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20 
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,45 0,45 0,45 
przy ti< 8°C 0,90 0,90 0,90 

Proszę pana, dzwonię w  sprawie naboru, 
przyjmowania wniosków o dotację – jak czytam 
– na realizację dociepleń ścian zewnętrznych 
budynków jednorodzinnych na terenie Gminy 
Radzionków. Wnioski będą przyjmowane wy-
łącznie w  głównej siedzibie Urzędu Miasta Ra-
dzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 
w  Radzionkowie, w  pokoju nr 4 (Kancelaria). 
Dobrze, ale dlaczego o 7 rano? Mam się zwolnić 
z pracy, nie znam zasad – pewnie – kto pierw-
szy ten lepszy. To jedna sprawa, druga: jeśli wa-
runkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie 
pieca 5 generacji, czyli ok. 10 tysięcy złotych już 
wywaliłem, a  pełne docieplenie to co najmniej 
50 tysięcy złotych, to kwota owych – do 7,9 tys. 
zł z groszami, to nie warto nawet stać w kolejce.

Mieszkaniec centrum miasta 

Nie będzie dla nas kasy na 
odnawialne źródła energii
Wieść z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o braku kwalifikacji 
do dofinansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy 
Radzionków” nie była zaskoczeniem. Stało się jak przewidywaliśmy.

Wybrano tylko cztery spośród ponad setki złożonych wniosków.
Mimo, iż wedle naszego urzędu aplikacja Gminy Radzionków znalazła się na stosunkowo wy-

sokim miejscu listy rezerwowej, jej zakwalifikowanie w przyszłości do grupy projektów przezna-
czonych do realizacji jest mało prawdopodobne.

Przypomnijmy, że nasze miasto ubiegało się o dofinansowania projektu „Poprawa jakości po-
wietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na tere-
nie Gminy Radzionków” w kwocie 4.311.094,30 zł, W 2018 roku deklaracje udziału w projekcie 
złożyło ponad 200 mieszkańców, którzy zamierzali uruchomić w latach 2019-2020 ponad 300 mi-
kroinstalacji OZE, takich jak układy fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła czy kotły na biomasę. 

Urząd Miasta Radzionków jeszcze w  maju ubiegłego roku złożył dokumenty aplikacyjne 
w przedmiotowym konkursie, który został rozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego z półrocznym opóźnieniem (pierwotnie miało to nastąpić w listopadzie 2018 r.

telefon do redakcji

Walczymy z niską emisją

Radzionkowianie czekają na dotacje 
na ocieplenie domów i wymianę pieców
Termomodernizację należy rozumieć jako kompleksowe działania mające na celu 
zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek. Może polegać na wykonaniu: ocie-
plenia wszystkich przegród zewnętrznych budynku, wymianie okien, unowocześnieniu 
systemu grzewczego i  wentylacyjnego, ograniczeniu zużycia ciepła na przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej.
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Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Radzionków, 10 czerwca 2019 r.

Szanowny Panie Burmistrzu, oto nasz stosunek w  kwestii konsultacji 
w sprawie konsultacji społecznych, czyli w „sprawie określenia zasad i try-
bu przeprowadzania konsultacji z  mieszkańcami miasta Radzionków”, 
które ma formę projektu uchwały rady miasta.

Przede wszystkim, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie 
lokalnej świadomości społecznej opartej na partnerskim dialogu, winno być 
przejrzyste i dostępne dla strony społecznej. 

W związku z tym: 
1.Konsultacje winny być poprzedzone informacjami o  intencji ich prze-

prowadzenia, oprócz sposobów wymienionych w  projekcie uchwały także: 
w mediach lokalnych, nie tylko elektronicznych: TV, radio, gazety; komercyj-
nych i będących we władaniu UM, co najmniej na 30 dni przed ich przepro-
wadzeniem. Lista mediów zaangażowanych w informowanie o konsultacjach 
winna być upubliczniona. Dotyczy to par. 7, który w całości kwestionujemy. 
Konsultacje powinny trwać nie mniej niż 14 dni.

2.Kwestionujemy nadrzędność konsultacji ujętych w par. 4.1 ust.1, pkt.1. 
Nie ma żadnych przesłanek, aby tę nadrzędność uzasadnić. Jeśli konsultacje 
kierowane są jedynie do mieszkańców uczestniczących w  elektronicznym 
świecie, albo też szczególnie aktywnych w życiu społecznym, i skoro czytamy 
o „ogóle mieszkańców Radzionkowa”, to mamy do czynienia z niesięganiem 
po opinie „zwykłych” ludzi, którzy np. chętnie przyszliby na spotkanie konsul-
tacyjne w obrębie swego zamieszkania. To nasz postulat: spotkania terenowe.

3. Par. 6 w tej postaci do pkt.5 zdają się przeczyć duchowi rzetelnej i apoli-
tycznej debaty publicznej o ważnych sprawach gminy, co jak domniemamy nie 
jest już li tylko pomysłem piszących tekst projektu tej uchwały. 

4.Generalnie, projekt posługuje się sporą dozą ogólności wobec czego nie 
zmieni stanu aktualnego, wedle nas – ograniczonego dialogu między władzą 
a mieszkańcami – nie z winy mieszkańców.

 Zarząd RTSK i Klub radnych RTSK

KONSULTUJMY 
NA SERIO…
Między 6 a 11 czerwca burmistrz miasta po uprzednim wydaniu 

zarządzenia – treść tego dokumentu na tej stronie – przeprowadził 
konsultacje w  sprawie projektu uchwały o  „konsultacjach społecz-
nych”. Poniżej publikujemy najważniejsze, ale nie wyczerpujące frag-
menty tego projektu, całość znajduje się na BiP-ie urzędu miasta, za-
chęcamy do lektury. 

Idea konsultacji społecznych jest ze 
wszech miar słuszna. Ustawowy obowią-
zek przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych w  ważnych dziedzinach życia 
miasta i  tak spoczywa i  spoczywać bę-
dzie na burmistrzu. No cóż, jesteśmy cie-
kawi, kto z naszych mieszkańców ma tę 
świadomość? W ogłaszanych nieregular-
nie, bez uprzedzenia i  trwających 5 dni 
konsultacjach, publikowanych w  BiP-ie 
i na tablicach ogłoszeń w urzędzie mia-
sta nie bierze nikt udziału, prawie nikt, 
w  historii bodaj w  dwóch przypadkach 
zareagowały organizacje pozarządowe. 

Projekt niniejszej uchwały ma rozsze-
rzyć grono ludzi mogących o konsultacje 
wnioskować, już nie tylko burmistrz. 
W  ten sposób przynajmniej teoretycz-
nie procesy decyzyjne w gminie zostaną 
uspołecznione. Co prawda wyniki kon-
sultacji nie są obligatoryjne dla władzy 
wykonawczej, ale przecież trudno było-
by uwierzyć, iż w jakiś sposób władza nie 
weźmie pod uwagę głosów ludzi, z  ich 
przecież woli sprawując mandat… 

Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, jako jedyne 
wniosło uwagi do projektu uchwały rady miasta w sprawie konsultacji 
społecznych wobec tego, wszystko wskazuje na to, iż projekt ten nie bę-
dzie rozpatrywany na najbliższej sesji rady miasta tj. 19 czerwca. Nasze 
uwagi publikujemy obok. Z  naszego punktu widzenia są one bardzo 
istotne, np. rozszerzając wachlarz metod badania opinii publicznej 
poza sferę świata cyfrowego i wizualnego. Poniżej publikujemy najważ-
niejsze, ale nie wyczerpujące fragmenty tego projektu, całość znajduje 
się na BiP-ie urzędu miasta, zachęcamy do lektury. 

Red.
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15 maja nasza Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie stała się miejscem 
rodzinnego pikniku. Impreza ta odbywa się nieprzerwanie od wielu lat. Co 
roku z  niepokojem spoglądamy w  niebo, wypatrując chmur. Niespodziewa-
nie, tym razem pogoda była piękna prawie do końca, więc w „Kawiarence pod 
lipami” można było spróbować grochówki i grillowanej kiełbaski z kiszony-
mi ogórkami. Oprócz wytrawnych dań serwowano wypieki i  słodkie desery 
przygotowane przez nasze Panie. Królowały wśród nich zdrowe i ekologiczne 
ciasta, owocowe i jogurtowe przekąski oraz mniej zdrowe, ale równie pyszne 
słodycze. 

Miłośnicy ruchu mogli wziąć udział w rozgrywkach sportowych, do któ-
rych zachęcali nasi trenerzy. W  meczu siatkówki „dorosła” drużyna poko-
nała zespół reprezentujący uczniów 3:1. Zawodnikom gratulujemy kondycji 
i zazdrościmy odwagi. Sportowe talenty można było także prezentować, po-
konując dziecięcy tor przeszkód i biorąc udział w konkursie strzeleckim lub 
pokazowych zajęciach zumby prowadzonych przez panią Agnieszkę Jochlik. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz zaprzyjaźnionej sekcji judo 
Ikizuma z Bytomia. 

Piknik nie mógłby się odbyć bez malowania twarzy. Tradycyjnie malowano 
twarze dzieciom, ale w tym roku także można było zrobić sobie „dorosły” ma-
kijaż, z czego chętnie korzystały nasze uczennice. 

Wszyscy miłośnicy nauki zostali zaproszeni do sali fizycznej na wybu-
chowe warsztaty chemiczne, zgodnie z  hasłem „Trudne 
nie znaczy nudne”, a wszystkich zainteresowanych umie-
jętnościami survivalowymi porwali do zabawy harcerze 
z XII DH „Oręż”. Zaproponowane przez nich Koło For-
tuny oferowało nagrody za poprawne rozwiązanie zadań 
polegających na wiązaniu węzłów, odczytywaniu mapy, 
posługiwaniu się kompasem itp. Atrakcyjne, a  do tego 
przydatne. 

Goście zgromadzeni w  kawiarence mogli podziwiać 
artystyczne popisy grupy tanecznej „Majery”; wysłuchać 
wiązanki śląskich piosenek w wykonaniu naszego szkol-
nego chórku, któremu towarzyszył pan Robert Kier. Czas 
pikniku umilał nam tradycyjnie zespół „Nas Troje”.

Szkolna świetlica na chwilę zamieniła się w salę teatral-
ną. Widzowie mogli podziwiać występ naszych młodych 
artystów w dwujęzycznej wersji znanej baśni „Snow Whi-
te, czyli Królewna Śnieżka”. Po występie czwartoklasistów 
zaprezentowali się najstarsi uczniowie. Prezentowali swoje 
umiejętności językowe w zabawnych scenkach i wyjątko-
wo rytmicznej piosence z kubeczkami. 

Nie byłoby pikniku bez loterii fantowej. Na zdobycie 
losów trzeba było czekać w  dłuuugiej kolejce, ale tego-

roczne fanty warte były chwili poświęcenia. Główną nagrodą był efektowny 
tablet ufundowany przez Auto Serwis Piotr Mostek, ale równie wielkich emo-
cji dostarczyły:
•ufundowany przez salon Optyczny Piotra Nycza talon na badanie wzroku;
•naczynia jednorazowe i środki czystości przygotowane przez firmę Klaro;
•talon na pedicure w  Salonie Fryzjersko-Kosmetycznym pani Dagmary 
Konderli;
•zaproszenie na dużą pizzę od Państwa Kos;
•bon do solarium Gabinetu Kosmetycznego Basia;
•głośniki i słuchawki ufundowane przez firmę Julbus;
•wejściówki do kopalni od Kopalni Guido;
•bon do kosmetyczki do Gabinetu Kosmetycznego pani Ilony Sasak;
•wymiana opon w Cider Gum;
•lody i pieczywo ufundowane przez piekarnię Wylenzek i Wspólnicy;
•nagrody ufundowane przez państwa Miś i  pana Tomasza Zarzyckiego 
z PPUH VOIGHT Sp.z.o.o. 

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, bez 
których nie udałoby się zorganizować pikniku. Przede wszystkim naszym Ro-
dzicom, Pracownikom i Uczniom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się, 
byśmy mogli miło i aktywnie spędzić razem czas. Do zobaczenia na kolejnym 
pikniku. 

Aleksandra Czmok

Radzionkowska młodzież 
„poradzi piykniegodać”

Szymon Mikina, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 i Daria 
Műller, siódmoklasistka ze Szkoły Podstawowej nr 4 wzięli udział w XIII 
Regionalnym Konkursie Gwar Śląskich, zorganizowanym przez Muzeum 
Górnośląskie i Szkołę Podstawową nr 46 w Bytomiu oraz w VIII Konkursie 
Gryfny Godki, zorganizowanym przez Koło Związku Górnośląskiego oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich. 

Szymon zaprezentował dowcipny monolog o  zmaganiu się –komedyi 
– rodziców z  trudną szkolną rzeczywistością. Daria opowiedziała o  tym 
jak Ponboczek Śląsk Ślązokom podarowoł. Mimo ogromnej rywalizacji, bo 
w obydwu konkursach wzięli udział uczniowie wielu śląskich miast: Byto-
mia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Mysłowic, Siemianowic, Chorzowa, 
Katowic, nasi reprezentanci swoim występem pokazali klasę i zyskali uzna-
nie w oczach jury, zarówno w Bytomiu jak i w Piekarach Śląskich. W XIII 
Regionalnym Konkursie Gwar Śląskich Szymon zajął III miejsce, a Daria 
zdobyła wyróżnienie. 

W Piekarach Śląskich było już tylko lepiej: Szymon zajął I miejsce, a Da-
ria uplasowała się na miejscu III.

Gratulujemy młodym artystom i dziękujemy za kultywowanie śląskich 
tradycji i promowanie naszego miasta w regionie.

Ewa Biskup, Janina Wilczek

Rodzinny Piknik w SP 4
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Radość z  wygrania ligi okręgowej trwała 
krótko bo czekały nas mecze barażowe. Wylo-
sowaliśmy w pierwszym etapie Unię Oświęcim 
z którą wygraliśmy u siebie 1-0 a na wyjeździe 
zremisowaliśmy 1-1. Drugi poziom baraży to 
potyczki z  Grębałowianką Kraków. W  pierw-
szym meczu pewna wygrana 2-0 po bardzo 
dobrym meczu szczególnie młodych piłkarzy 
min. Damiana Dramskiego i  Łukasza Zedla. 
Rewanż u  siebie to przypieczętowanie wygra-
nej 2-0. Wszyscy w klubie byli bardzo ciekawi 
kogo nam los wyznaczy w finałowych meczach 
barażowych. Na losowaniu w PZPN w Warsza-
wie Prezes Wieczorek wylosował drużynę Or-
lęta Reszel. Pierwszy mecz u  siebie i  wygrana 
2-0 okupiona poważną kontuzją Marka Ma-
lika – złamanie nogi. Mecz był bardzo zacięty 
i  dramatyczny. O  zwycięstwie Ruchu zadecy-
dowała determinacja drużyny i  niezawodny 
Marian Janoszka. Trener Paweł Bomba potrafił 
fantastycznie fizycznie i  taktycznie przygoto-
wać zespół na te spotkanie. Wyjazd na mecz 
wyjazdowy to cała historia. By drużyna mogła 
pojechać na drugi koniec Polski na mecz wy-
jazdowy, klub musiał być poważnie wsparty 
pomocą z  kopalni. Wyjazd po awans był wy-
cieczką kopalnianą do Olsztyna- Św. Lipki – 
Reszla. W taki sposób Kopalnia pokryła koszty 
wyjazdu, noclegów i  wyżywienia. Zakładowy 
autobus szczęśliwie zawiózł naszą drużynę do 

Olsztyna gdzie drużyna miała rozruch i  zwie-
dzanie miasta. Na drugi dzień wyjazd na mecz. 
Po drodze cały zespół odwiedził Sanktuarium 
Maryjne w  Św. Lipce. Proboszcz tego sanktu-
arium dziwił się że drużyna piłki nożnej jadąc 
na mecz wstąpiła do kościoła by się pomodlić. 
Zostawiliśmy w sanktuarium pamiątki klubowe 
oraz prośbę by wieczorem kiedy będziemy wra-
cać po meczu drzwi sanktuarium były otwarte 
bo też chcemy się w drodze powrotnej pomo-
dlić na co proboszcz powiedział ze trudno mu 
w to uwierzyć, że znowu przyjedziemy mówił: 
wygracie to z  radości zapomnicie, przegracie 
to z żalu nie przyjedziecie. Jak wielkie było jego 
zdziwienie kiedy wieczorem cała ekipa stanęła 
przed bramą w modlitwie.

Dojazd do Reszla to już były emocje. Mia-
steczko małe podobne do Radzionkowa. Sta-
dion bardzo mały bez trybun z bardzo małym 
budynkiem klubowym. Przystępowaliśmy do 
tego meczu mocno zdenerwowani ale skon-
centrowani. Mieliśmy poważne obawy o  po-
ziom sędziowania, nasze obawy się powięk-
szyły, gdy zobaczyliśmy kto jest obserwatorem 
z  ramienia PZPN. Mecz od samego początku 
był bardzo nerwowy i  obfitujący w  przypad-
kowe zdarzenia. Tracimy dwie bramki i  czeka 
nas dogrywka. Dogrywki by nie było gdyby sę-
dzia podyktował dla naszej drużyny rzut karny 
za ewidentne wybicie piłki z  linii bramkowej 

przez zawodnika Reszla. Tak się nie stało. Do-
grywka od samego początku pokazała że nasza 
drużyna jest mocniejsza, pewna siebie. Domi-
nujemy na boisku, wydawało się że zdobycie 
bramki to kwestia tylko czasu. Sędzia bardzo 
sprzyjał miejscowym, był tak stronniczy że 
druga część dogrywki skrócił o kilka minut by 
doprowadzić do rzutów karnych. To był mo-
ment prawdy, należało wybrać 5 pewniaków to 
jedno, drugie jeszcze ważniejsze ustalić kolej-
ność zawodników strzelających karne. W  na-
szej drużynie zapanowała totalna cisza nikt 
nie kwapił się do strzelania rzutów karnych. 
Niektórzy zawodnicy chowali się by nie byli 
wyznaczeni do rzutów karnych. Ostatecznie 
Paweł Bomba wyznaczył: jako pierwszy strze-
lał Marian Janoszka po jego strzale w  prawy 
róg bramki piłka po dłoni bramkarza wpada 
do siatki, jako drugi rzut karny wykonuje Bo-
lesław Gruszka i  pewnie trafia, jako trzeci do 
piłki podchodzi Eugeniusz Wyląg i on nie daje 
szans bramkarzowi gospodarzy, Ginter Klimek 
ustawia piłkę jako czwarty zawodnik i po jego 
strzale stan rzutów karnych 4-4. Ostania jak się 
okazało serie rzutów karnych wykonuje najlep-
szy zawodnik Reszla ale nie wytrzymał presji 
i pudłuje. Emocje sięgają zenitu bo jako ostatni 
z naszej drużyny do wykonania rzutu karnego 
podchodzi Longin Zawadzki zawodnik o stalo-
wych nerwach i nieprawdopodobnie skoncen-
trowany, nie daje szans bramkarzowi strzela 
i  daje nam awans do upragnionej III ligi. Ra-
dości nie było końca. Olbrzymi sukces drużyny 
i małego klubu z Radzionkowa. Od tego dnia 
Radzionków staje się znany w całej Polsce i tak 
już pozostanie na wiele lat aż do dzisiaj.

Wyjazd z Reszla odbył się pod eskortą policji 
z  wielka obawą o  nasze zdrowie i  bezpieczeń-
stwo. Było bardzo niebezpiecznie i groźnie. Mu-
sieliśmy też zabrać do naszego autobusu naszych 
kibiców by mogli bezpiecznie wyjechać z Reszla. 
W autobusie atmosfera była wspaniała, wszyscy 
chcieli jechać do Św. Lipki podziękować w mo-
dlitwie za ten sukces. W  autobusie zjedliśmy 
kolacje chleb, pomidory i kiełbasę. Szampanem 
wznieśliśmy toast i możecie wierzyć czy nie po 
tej lampce szampana i takiej kolacji zasnęliśmy 
i  obudziliśmy się dopiero przed Częstochową. 
W klubie byliśmy późnym wieczorek witała nas 
garstka wiernych kibiców. Powiemy tak war-
to było trenować, warto było wierzyć w  siebie 
i w Pawła Bombę, dziękować Kopalni po stokroć 
i Zarządowi Klubu na czele z Pawłem Wieczor-
kiem.

Cider- świadek historii.
Zdjęcie z pierwszej dekady działalności Ruchu, czyli jedno z najstarszych w klubowych archi-

wach. Jak widać na podpisie fotografii rozgrywane były wtedy... derby Radzionkowa.

Tak było 30 lat temu…
Wygrana w ostatnim meczu ligi okręgowej z Slavią Ruda Sląska 6-1 w 1989 roku na jej boisku otwarła naszej drużynie 

drogę do baraży o III ligę centralną. Rozgrywki ligi okręgowej były bardzo emocjonujące. Najgroźniejszymi drużynami była 
koalicja drużyn zabrzańskich tj. Górnika Zabrze i Walki Makoszowy. Drużyna Ruchu Radzionków to był zespól bardzo zgra-
ny, zdyscyplinowany i kompletny piłkarsko. Zawodnicy doświadczeni tacy jak Jan Pietryga, Bolesław Gruszka, Eugeniusz 
Wyląg, Janusz Bobowski, Ginter Klimek, Longin Zawadzki czy Marian Janoszka decydowali o obliczu zespołu. Natomiast 
młodzież taka jak Damian Dramski, Łukasz Zedel, Mirosław Brzezina, Adam Maj czy Klyta dodawali do zespołu powiew 
świeżości i polotu w grze. Zawsze warto pamiętać o ludziach którzy dbali by wszystkie sprawy były dopięte na ostatni guzik 
kierownik sekcji Jan Flakus, kierownik drużyny Hubert Wrodarczyk, drugi trener Eugeniusz Golus. gospodarze Jerzy Żydek, 
Leon Ksiączyk, Francik Józef. Nie byłoby tego wyniku gdyby nie Kopalnia Powstańców Śląskich jej kierownictwo i Zarząd 
Klubu na czele z Pawłem Wieczorkiem i Pawłem Bombą który jednocześnie był trenerem drużyny i ojcem jej sukcesów.
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Ktoś zapyta – jak te obiekty służyły kopal-
niom? Otóż kopalnie co roku organizowały na 
tych obiektach spartakiady zakładowe w  grach 
zespołowych, lekkoatletyce itd. Na terenie Ra-
dzionkowa w  tych latach działały dwa kluby: 
Górnik i Ruch. W 1964 roku kluby sie połączyły 
i przyjęły nazwę Górniczy Klub Sportowy Ruch 
Radzionków.

Połączenie klubów było możliwe dzięki sta-
raniom Zefiryna Brzozy i  Jana Poli. W  1965 
roku klub liczył 508 zawodniczek i zawodników 
zgrupowanych w  5 sekcjach. Ciekawostką jest 
fakt, że klub posiadał 1110 członków. 

10 lutego 1969 roku ruszyła budowa stadio-
nu przy ul. Narutowicza w Radzionkowie. Rok 
1969 to także rok jubileuszu 50 – lecia klubu. 
Prezesem klubu był wtedy Florian Hoła.

Piłkarze w  tych latach grają ze zmiennym 
powodzeniem pomiędzy klasą A, a  okręgową. 
Piłkarze ręczni mieli już za sobą czterokrotne 
mistrzostwo Śląska, lecz nie potrafili wywalczyć 
awansu do I ligi. W 1969 roku przegrywają fina-
łowy mecz z AZS Kraków. W tych latach Ruch 
posiadał też drużynę piłkarzy ręcznych drużyn 
jedenastoosobowych tzw. szczypiorniaka. Dru-
żyna juniorów po wygraniu mistrzostw Śląska, 
awansuje do gier o mistrzostwo Polski i zdoby-
wa wicemistrzostwo. Wielki sukces. Trenerem 
piłkarzy ręcznych był Jan Kozłowski. Najlepsi 
zawodnicy to: Żurek, Zejer, Piekarczyk, Jonik, 
Glanc, Kalus, Ścigała, Aleksy, Gałęziok, Grusz-
ka, Flach, Sowa, Matejczyk, Stefański, Mra-
chacz, Zając, Tomczyk, Dębski, Hajda, Wieczo-
rek, Zawisza, Tobór, Kania, Sukiennik, Przybyl-
ski, Szastok. 

Po zdobyciu siódmego tytułu mistrza Śla-
ska w  1968 roku, drużyna awansuje do II ligi. 
W 1963 roku powstaje żeńska sekcja piłki ręcz-
nej, której założycielem był Józef Odrobiński. 
Warto w tym miejscu wspomnieć również o za-
służonym trenerze Andrzeju Regule. Największy 
sukces tej sekcji to gara w Śląskiej Lidze Kobiet.

Bokserzy w  tamtych latach dostarczali wie-

lu emocji i  byli dumą klubu. Tytuły mistrzów 
federacji Górnik zdobywali Zieliński w  wadze 
lekkośredniej, Kulak w  wadze ciężkiej. Tytuły 
wicemistrzów zdobyli Grzegorzewski i  Sznaj-
der. W  1964 roku sekcja bokserska Ruchu po-
łączyła się z  sekcja bokserską „Bobrek Karb”. 
Powstał klub Bytom 1. W 1967 klub ten wszedł 
skład drugoligowego zespołu bokserskiego GKS 
„Szombierki” Bytom. Były to decyzje ówcze-
snych władz górniczych.

Kolarze kierowani przez Waldemara Goni-
wiechę z roku na rok robią ogromne sukcesy. Oj-
cem sukcesów jest trener Mieczysław Wilczew-
ski. Kolarze w 1964 roku zdobywają mistrzostwa 
Śląska. W 1965 roku karierę zawodnicza kończy 

Kowalski i  Kalinowski. 
W  tym okresie poja-
wia sie kolarski talent 
czystej wody Lucjan 

Lis. Jako junior zdobywa mistrzostwo federacji 
Górnik. Kolejny sukces to mistrzostwo Polski 
Młodzików. Trenerem kolarzy zostaje Stanisław 
Kowalczyk. Lucjan Lis startując w  1967 roku 
w  26 wyścigach wygrywa osiemnastokrotnie, 
a pięciokrotnie jest drugi. Wygrywa kryterium 
w Warszawie i oraz międzynarodowe kryterium 
w Heinichen w NRD.

W  1968 roku Lucjan Lis zdobywa mistrzo-
stwom Polski juniorów. Po tym sukcesie zostaje 
powołany do młodzieżowej kadry narodowej. 
Oprócz niego świetnie rozwijał sie również Jerzy 
Winkler – mistrz juniorów CRZZ. Winkler po-
chodził ze Strzybnicy. W 1969 roku Lucjan Lis 
otrzymuje nominacje olimpijską. W tym okresie 
w Radzionkowie odbywały się wyścigi uliczne, 
które cieszyły sie dużą popularnością. Przed ko-
larzami lata sukcesów. 

Cdn.

Zimowe zgrupowanie Ruchu w Jaszowcu w zimie 1975 roku. Na zdjęciu w górnym rzędzie od 
lewej: Henryk Kittel, Piotr Wostal, Marek Frej, Marek Motyka. W środkowym od lewej: Piotr Frej, 
Konrad Holewa, Krystian Hetmańczyk, Józef Bednarek. W dolnym od lewej: Eugeniusz Golus, Jerzy 
Rzepczyk, Andrzej Walentek, Jan Musioł, Andrzej Kościelny, Jan Gronek, Stefan Warczok, Roman 
Zedel, Jan Pola (prezes klubu), Józef Kańtoch (trener), Antoni Szewczyk (kierownik drużyny).

Sekcja badmintona przejęta przez Ruch w 1980 roku z Budowlanych 
Sucha Góra istniała w Radzionkowie (z roczną przerwą w latach 1982-83) 
przez czternaście lat. Warto nadmienić, że w tym momencie spadała ona z 
najwyższej ligi w kraju. Potem długo bezskutecznie walczyła o powrót do 
elity, choć grała nawet w barażach o awans, by w kolejnych latach spaść ni-
żej. Ale w 1989 roku udało się i Ruch wreszcie wrócił do najwyżej ligi, w 
której grał do 1992 roku, będąc zmuszonym do wycofania się z powodów fi-
nansowych. Indywidualnie zawodnicy i zawodniczki Ruchu zdobywali licz-
ne medale na mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców, znajdowali 
także miejsce w kadrze narodowej.

100 Lat Ruchu Radzionków
Daty – Fakty – Ludzie
W  okresie lat sześćdziesiątych – osiemdziesiątych Ruch Radzionków odnosi kolejne sukcesy 
sportowe nie tylko w piłce nożnej, lecz także w innych dyscyplinach sportowych. Jesteśmy win-
ni przedstawienia wybitnej postaci Ruch byłego Prezesa Eryka Porąbki. Wielki animator spor-
tu. Był prezesem do 1955 roku. Za jego kadencji wybudowane zostały boiska do piłki nożnej 
i ręcznej z odpowiednim zapleczem, które to obiekty służyły klubowi i kopalni „Bytom” i „Ra-
dzionków” do 1973 roku. 
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Środowa porażka (0:2) ze Ślęzą Wrocław przesądziła o tym, że pobyt 
radzionkowian w III lidze trwać będzie tylko sezon. Po rocznej przerwie 
wrócą na piąty poziom rozgrywkowy. – Ciężko się z tym pogodzić. Do-
póki tliła się nadzieja, wierzyliśmy w utrzymanie. Patrząc jednak na nasze 
problemy personalne i osiągane wyniki, na taki scenariusz powoli trzeba 
było się szykować – nie ukrywa [Marcin Wąsiak], prezes Ruchu.

II-LIGOWCY PRZYŁOŻYLI RĘKĘ
Sytuacja kadrowa była jednym z głównych powodów spadku „Cidrów”. 

– Złożyło się na to kilka czynników. Musimy szukać winy w sobie. Każ-
dy z nas musi zacząć analizę od siebie, a nie zrzucać odpowiedzialności 
na kogoś innego. Podstawową przyczyną niepowodzenia były kłopoty 
personalne, które dotknęły nas w naprawdę dużej skali. Z gry wypadali 
kluczowi zawodnicy. Robert Wojsyk to nasz najlepszy strzelec. Gdy tylko 
wrócił na boisko po operacji, od razu zdobył 2 bramki. Gdybyśmy mieli go 
do dyspozycji przez całą wiosnę, to pewnie strzeliłby tyle goli, co jesienią, 
czyli 10. To dałoby nam kilka punktów więcej.

Poza tym, rozsypała nam się obrona, bo urazy wyłączyły Kamila Ba-
nasia i Tomka Harmatę. Inni zawodnicy też nie byli do końca sobą. Da-
wid Krzemień i Andrzej Piecuch weszli w wiosnę praktycznie bez okresu 
przygotowawczego, podobnie jak Mateusz Hermasz. W ostatnim sparingu 
na miesiąc wypadł nam Szymek Małecki, a Daniela Sroka czy Mikołaja 

Łabojki nie było przez kilka tygodni. Strasznie nam się to wszystko w tej 
rundzie posypało… Nie było ani jednego meczu, na który trenerzy mieli-
by do dyspozycji pełną kadrę – analizuje Wąsiak.

Efekt? Ruch w  15 tegorocznych meczach zdobył ledwie 10 punktów. 
– Żal jest duży. Po jesieni mieliśmy 22 „oczka” i  spodziewaliśmy się, że 
wiosna będzie lepsza; tym bardziej, że z  zespołami, które plasowały się 
w tabeli za nami, graliśmy u siebie – zwraca uwagę prezes klubu.

Nie ma też co ukrywać, że do spadku radzionkowian rękę przyłożyły… 
inne śląskie kluby; te II-ligowe, czyli ROW 1964 Rybnik, Rozwój Katowi-
ce i Ruch Chorzów, które żegnając się ze szczeblem centralnym automa-
tycznie powiększyły o 100 procent (z 3 do 6 miejsc) strefę spadkową w III 
grupie III ligi. Spójrzmy, że gdyby zdegradowana nie została żadna z nich, 
to „Cidry” nie tyle miałyby wciąż szansę na utrzymanie, co wręcz plaso-
wałyby się nad „kreską”! – Na to już wpływu nie mieliśmy. Przypomnę też, 
że w przeszłości Ruch już kilkukrotnie był wplątany w podobne historie. 
Bywało, że kończyło się to dla nas niekorzystnie, ale kiedyś też ktoś się 
wycofał, a my się utrzymaliśmy – wspomina Marcin Wąsiak.

LIDERZY MAJĄ ZOSTAĆ
Teraz trzeba patrzeć w przyszłość. Już w poprzednim tygodniu z klu-

bem rozstał się trener Kamil Rakoczy. Zastępuje go Piotr Rocki, tyle że… 
nie ma stosownych uprawnień, dlatego formalnie drużynę prowadzi szko-
leniowiec bramkarzy Jacek Jankowski. – „Rocky” nie będzie mógł być 
w przyszłym sezonie pierwszym trenerem, dlatego to chwilowe rozwiąza-
nie. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi szkoleniowcami.

Mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się je rozstrzygnąć. Rozwa-
żamy różne opcje. Raczej postawimy na kogoś młodego, z regionu, mają-
cego rozeznanie na lokalnym podwórku i ambicje zrobienia czegoś fajne-
go. Chcemy, by decyzja zapadła do 8 czerwca. Wtedy drużyna rozjeżdża 
się na urlopy, dlatego powinna wiedzieć, na czym stoi – podkreśla szef 
Ruchu.

Pytanie też, w jakim składzie „Cidry” przystąpią do IV-ligowego sezo-
nu. Liderzy zespołu, jak Marcin Trzcionka czy Robert Wojsyk, powinni 
zostać w  klubie. – Mają obowiązujące kontrakty. Nie jest zatem tak, że 
musimy ich przekonywać. Przed nami rozmowy, ale wierzę, że oni nadal 
będą decydować o sile drużyny, której trzon tak naprawdę… dopiero mu-
simy zbudować. Zabrakło nam kilku doświadczonych graczy, będących 
w stanie pokierować całością – wskazuje Marcin Wąsiak.

NAJBARDZIEJ ŻAL KIBICÓW
Celem postawionym przed nowym zespołem będzie 1. miejsce w I gru-

pie IV ligi śląskiej. – Ona tak naprawdę od wiele finansowo się nie różni. 
Największa zmiana to bliższe wyjazdy. Gra w IV lidze stwarza podobne 
problemy co szczebel wyżej. Na pewno nie stanie się tak, że po spadku 
będziemy bogatsi. Drużyna będzie nas kosztowała zapewne tyle samo. 
W  każdym meczu będziemy chcieli grać o  zwycięstwo. Wygrana ligi to 
jasny cel. Specjalnie nie mówię o awansie, bo wiemy, że przebrnąć trzeba 
jeszcze przez baraż. Musimy skomponować taką drużynę, która pozwoli 
nam myśleć o przyszłości optymistycznie.

Najbardziej szkoda mi naszych kibiców. Mecze ze Stilonem czy Gwar-
kiem przyciągnęły na nasz stadion prawie 1000 osób, a na większości spo-
tkań tej ligi frekwencja wynosi 150 widzów. Żal, że mając takie wsparcie, 
generując takie zainteresowanie, musimy przełknąć gorycz spadku – do-
daje prezes „Cidrów”.

Michał Majsner zapowiada: 
„Naszym celem będzie 
wygranie czwartej ligi”

Nowy trener Ruchu jest przekonany, że przebudowana drużyna 
będzie w stanie wygrać czwartą ligę i walczyć o awans do ligi trzeciej 
w barażu.

Ma 28 lat, pochodzę z Mikołowa. W liceum, trafił do szkółki Gwarka 
Zabrze potem grał w Polonii Bytom – w Młodej Ekstraklasie. Jako mło-
dzieżowiec trafił do trzeciej ligi do Polonii Łaziska Górne, tam po ciężkiej 
kontuzji na boisko został asystentem trenera. Po spadku Polonii Łaziska 
Górne do czwartej ligi samodzielnie przejął zespół. Otrzymał propozycję 
z Rozwoju Katowice, tam przepracował dwa lata, głównie jako asystent, ale 
przez pół roku także, jako pierwszy trener wspólnie z Rafałem Bosowskim.

Przeczytane u innych - „Sport”

Ruch Radzionków, czyli 
suma wszystkich nieszczęść
„Cidry” żegnają się z czwartym poziomem rozgrywkowym i już myślą o przyszłości. Do 8 czerwca ma 
być znany trener zespołu, przed którym postawiony zostanie cel triumfu w I grupie IV ligi śląskiej.
Maciej Grygierczyk, https://sportdziennik.com
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RADZIONKÓW W POMARAŃCZU…
W naszej przestrzeni rzeczywistej, na chodnikach Radzionkowa, w miejscach mniej lub bardziej 

spodziewanych pojawiły się jaskrawo pomarańczowe przepastne donice z kwiatami. Prawdę mówiąc, 
gdy zobaczyliśmy to po raz pierwszy, doznaliśmy, piszemy o większej grupie ludzi zdumienie grani-
czące z szokiem. O gustach się nie dyskutuje, nigdy nie jest tak, by każdemu w tej materii – smaku – 
dogodzić. Subiektywnie 
więc stwierdzamy, iż to 
prawdziwy horror z  do-
mieszką komedii. Sama 
idea – ukwiecenia miasta 
jest ze wszech miar słusz-
na, ale w takim, bijącym 
po oczach obliczy. Ów 
pomarańcz po prostu 
dominuje nad kwiatami, 
zwraca uwagę na formę 
nie treść! I  ten plastik. 
Miasto w  tym roku ma 
wydać na ten cel – m.in. 
na ukwiecenie prawie 
milion złotych. Dobrze, 
ale z sensem…

BEZ GRAWITACJI 
W TECKEN
W piątek w kameralnej przestrzeni Studia/Galerii Tec-
ken odbył się wernisaż wystawy fotografii Patrycji Wa-
rzeszki „NO GRAVITY”. Gospodarzami byli: Danuta 
i Tomasz Kipkowie. 

Autorka łączy wizualną twórczość z  pasją do współczesnego tańca. Jest 
szczera i dumna z tego, co robi. I ma do tego powody. To bowiem istota wszech-
stronnie uzdolniona, a tak mówi o wycinku swojej twórczości i tym, co zoba-
czyliśmy na wystawie: 

„Dokumentowanie tanecznego stylu życia otwiera umysł na nowe rzeczy i nie-
ustannie inspiruje. W reportażu staram się uchwycić ten idealny moment, sekun-
dę, która się już nie powtórzy. Moment, w którym wydawałoby się — grawitacja 
nie istnieje. Fascynowało mnie zawsze w środowisku tanecznym to, jak wytrwale 
ludzie potrafią dążyć do swoich celów i pokonywać swoje słabości, osiągając przy 
tym niewyobrażalny poziom tańca. Czemu więc nie opowiedzieć o tym fotogra-
fią? Pokazać dynamikę i spróbować przekazać w ujęciach istotę tańca, jakim jest 
breaking?” Wszystko zaczęło się 16 lat temu. Ekipa, treningi, wyjazdy na zawody 
taneczne, potem zainteresowanie fotografią, pierwszy aparat, potem kredyty na 
nowy sprzęt fotograficzny. Nie było innej opcji — trzeba było połączyć ze sobą 
dwie pasje. Reportaże z zawodów tanecznych w Polsce i za granicą oraz portrety 
niezwykle utalentowanych ludzi są małą częścią świata, który chciałam pokazać 
i którego jestem częścią. I niesamowicie jestem z tego dumna.” – mówi autorka. 

I nie myli się, tak widzimy jej fotografie, jako detaliczny podgląd w rzeczy-
wistość, a jednocześnie niedbałą ekspresję modeli… Warto zobaczyć. Studio/
Galeria: ul. Sadowa 26 A

41-922 Radzionków, 501 460 448, 504 017 715, e: kipka @ tecken.pl
Autorem plakatu wystawy jest Michał Kacperczyk, plakat jest dziełem sa-

mym w sobie… 




