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• Za Tobą bardzo udana runda 
jesienna. Byłeś w niej w najwyższej 
formie w swojej karierze?
• Chciałbym żeby tak było, ale nie 
mogę tak tego określić. Na pewno 
mogę być bardzo zadowolony z tego, 
co osiągnąłem jesienią, jednak wydaje 
mi się, że w lepszej dyspozycji byłem 
w Kluczborku. Świadczą o tym liczby 
- strzeliłem wtedy dwanaście goli  
w czternastu meczach. Teraz  
w dwudziestu spotkaniach  
- licząc z Pucharem Polski - mam 
tych goli „tylko” jedenaście. Było 
nie, było, to mój drugi wynik.

• Jednak cztery gole, które 
jesienią strzeliłeś Siarce 
Tarnobrzeg, odbiły się echem  
w całym kraju. Tak na świeczniku 
chyba nigdy wcześniej nie byłeś?!
• Zdecydowanie to był bardzo fajny 
moment, który na pewno na długo 
zapamiętam. I rzeczywiście było 
o mnie wtedy trochę głośniej niż 
zazwyczaj. Szkoda, że to było tylko  
w drugiej lidze. Gdyby takie coś zdarzyło 
mi się na zapleczu Ekstraklasy, to 
z pewnością byłoby to coś o wiele 

większego. Aczkolwiek w żaden sposób 
nie narzekam na poziom drugoligowy, 
cztery bramki w tej klasie rozgrywkowej 
zdarzają się niezwykle rzadko. 

• W swojej karierze skosztowałeś 
i pierwszej i drugiej ligi. Będąc 
wicekrólem strzelców po 
rundzie jesiennej drugiej ligi nie 
korci Cię by jednak spróbować 
jeszcze raz sił gdzieś wyżej?
• Nie ukrywam, że miałem kilka 
propozycji z pierwszej ligi. Ale jestem już 
na tyle ukształtowanym człowiekiem, 
że dziś patrzę na to trochę inaczej. PGE 
GKS Bełchatów to naprawdę fajny klub 
- jest baza treningowa, jest stadion, są 
kibice. Uważam, że miejsce tego klubu 
jest co najmniej w pierwszej lidze. Gdy 
wybierałem Bełchatów to ten argument 
był dla mnie decydujący, bo propozycje  
z pierwszej ligi były od klubów, które pod 
względem tej całej otoczki wyglądają 
gorzej. Druga rzecz jest taka, że PGE 
GKS Bełchatów otwarcie deklaruje, że 
chce grać o awans. Mam nadzieję, że 
awans wywalczymy już w tym sezonie.

• Po rundzie jesiennej jesteście 
w środku tabeli, 
ze sporą stratą do 

miejsc premiowanych 
awansem. Czy 

awans jest realny?
• Nie będzie to łatwe 

zadanie, ale uważam, że ten 
awans jest w naszym zasięgu. 

Mamy osiem punktów straty do 
miejsca barażowego i dziesięć do 

bezpośredniego awansu. Jednak 
całą górę tabeli mamy wiosną u 
siebie, a na własnym boisku idzie nam 
w tym sezonie znakomicie. Niestety 

jesienią nie wygrywaliśmy na 
wyjazdach, i stąd tak niskie miejsce 

w tabeli. Ale jestem przekonany, że w 
rundzie rewanżowej będziemy równie 
mocni, a nawet mocniejsi u siebie, a na 
wyjazdach szybko odwrócimy złą kartę.

• Zanim trafiłeś do 
Bełchatowa pozwiedzałeś 
niemal całą piłkarską Polskę.
• Tak, po odejściu z Ruchu trafiłem do 
Warty Poznań. Potem była Sandecja 
Nowy Sącz, MKS Kluczbork, Zagłębie 
Sosnowiec i znowu Kluczbork. A przed 
PGE GKS Bełchatów grałem jeszcze 
przez rok w Kotwicy Kołobrzeg. 
Rzeczywiście sporo tych klubów 
za mną, z różnych regionów Polski.  
W niektórych było dobrze, a nawet bardzo 
dobrze, w innych przeciwnie. Z jednych 
odchodziłem sam, z innych to mnie 
pogonili. Ale takie już życie piłkarza. Nie 
mam co narzekać. Mam w końcu blisko 
sto meczów w pierwszej lidze, a niedługo 
stuknie mi dwieście w drugiej lidze. A to 
znaczy, że cały czas utrzymuję się na 
poziomie centralnym. To mnie bardzo 
cieszy. Mam też to szczęście, że jeździ 
ze mną narzeczona, która gra całe życie 
w piłkę ręczną na poziomie centralnym,  
i wie, że życie sportowca tak wygląda, że  
często zmienia się miejsce zamieszkania.

CO SŁYCHAĆ U naszych ? 
      PIOTR GIEL - PGE GKS BEŁCHATÓW
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• Gra na poziomie centralnym 
to jednak wyjazdy po całym 
kraju i  niemal co drugi weekend  
w roku spędzasz w całości  
poza miejscem zamieszkania. 
• Bardzo się cieszę, że tak moje 
życie wygląda, cały czas to dobry 
poziom piłkarski, a jednak w każdym 
sezonie są nowe miejsca do poznania.  
W klubach, w których byłem, 
 i w miejscach, które odwiedziłem, 
poznałem mnóstwo fantastycznych 
 ludzi. 

• Szansę debiutu w drugiej  
i w pierwszej lidze dostałeś 
już na początku swojej kariery  
w Ruchu Radzionków. Odszedłeś  
z klubu w optymalnym momencie?
• Tak, pół roku po moim transferze do 
Warty Poznań, Ruchu Radzionków już 
praktycznie nie było i na rok zniknął  
z rozgrywek, by potem zacząć od nowa 
już tylko w ligach regionalnych. Bardzo 
szkoda, że tak się stało, i że Ruchowi 
przez te ostatnie lata nie udało się 
wrócić na szczebel centralny. Ten klub to 
kawał historii, duża część mojego życia, 
ale też mojego brata, mnóstwa kolegów 
i przyjaciół z boiska. Niektórzy z nich 
do teraz grają w Ruchu Radzionków, 
jak Piotrek Rocki, Marcin Dziewulski 
czy Marcin Trzcionka. „Cieńki” to jest 
prawdziwy ewenement, chłopak godny 

najwyższego podziwu, 
bo ze świecą szukać 

drugiego piłkarza 
tak oddanego 
klubowi, którego 
jest wychowankiem. 

Myślę, że gdyby 
nie to wycofanie 
drużyny na rok 
z pierwszej 
ligi, to on by 
nigdzie stąd 
nie odchodził. 
Wielki szacunek! 
Jestem też na 
bieżąco z tym 
co się tu dzieje. 

Wiem, że „Rocky” 
skończył karierę 

i został asystentem 
pierwszego trenera. Słyszałem też, że 
„Dziewul” zerwał wiązadło i też myśli  
o zawieszeniu butów na kołku i skupieniu 
się na trenerce. Bardzo szkoda gdyby tak 
się stało. U nas w Bełchatowie jest Patryk 
Rachwał, o rok od Marcina starszy, i daje 
ogromną jakość drużynie. Z „Dziewulem” 
jeszcze przez kilka sezonów w Ruchu 
Radzionków mogło by być tak samo!

• Jak zapamiętałeś okres 
gry w Ruchu Radzionków?
• Ogólnie to fantastyczny czas w mojej 
karierze, choć były też tutaj 
chwile bardzo ciężkie. Jestem 
wdzięczny Ruchowi, że dał mi 
zadebiutować i w d r u g i e j 
i w pierwszej lidze. Kto wie, 
czy gdyby nie te awanse z 
„Cidrami” rok po roku, 
to czy w ogóle miałbym 
potem szansę odejść stąd 
na szczebel centralny 
i przez tyle lat się na 
nim utrzymać. Pewnie, 
gdyby drużyna była 
słabsza, i gdybym 
odchodził zimą 2012 
roku powiedzmy 
z trzeciej ligi, 
to możliwe, że 
zostałbym na lata 
w niższych ligach 
gdzieś tutaj na 

Śląsku, a szansy gry w drugiej czy w 
pierwszej lidze w ogóle bym nie dostał. 
W Radzionkowie w niższych ligach 
grało mi się bardzo dobrze, ciężkie 
chwile przyszły później. W pierwszej 
lidze w półtora sezonu pojawiłem się 
na boisku tylko w około dwudziestu 
meczach, najczęściej wchodząc z ławki 
na samą końcówkę, a gdy wychodziłem 
sporadycznie w pierwszym składzie to 
zazwyczaj byłem pierwszym ściąganym 
z boiska. Zamiast się rozwijać, cofnąłem 
się w rozwoju. Brak regularnej gry 
bardzo mi doskwierał. Widać to było 
w liczbach, bo w całym tym okresie 
strzeliłem tylko jednego gola. Dopiero 
po transferze do Warty zacząłem na 
poziomie pierwszoligowym regularnie 
grać, przez pewien okres później w 
Sandecji również, ale przyplątała mi 
się tam kontuzja, po powrocie już było 
trudniej i trzeba było stamtąd odejść, 
aczkolwiek czas spędzony w Nowym 
Sączu wspominam bardzo dobrze. 
Jedyne czego żałuję, to że nie udało mi 
się zadebiutować w Ekstraklasie. Dziś 
jednak cieszę się z tego, co mam, i nawet 
jak w przyszłości nie trafię do Ekstraklasy, 
to i tak będę zadowolony z tego, co 
osiągnąłem i czego doświadczyłem, bo 
wiem, że bardzo wielu zawodników z 
większym talentem ode mnie, bardzo 
chętnie by się ze mną zamieniło.
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• Ekstraklasy, właśnie w Bełchatowie, 
udało się „liznąć” Pawłowi...
• Tak, to świetna sprawa. W ogóle 
chwilę wcześniej z Radzionkowa do 
Polonii Warszawa odchodził Miłosz 
Przybecki. W tym samym okienku, w 
którym ja odszedłem, razem z Pawłem 
do Bełchatowa do Ekstraklasy poszli 
bracia Mateusz i Michał Mak. Ci ostatni 
cały czas utrzymują się na najwyższym 
poziomie. Niedawno w Łodzi spotkałem 
Michała i była okazja do wspomnień. W 
ogóle to bardzo charakterystyczne, bo 
kogo z tego okresu z Ruchu Radzionków 
gdzieś w Polsce nie spotkam, to 
każdy bardzo ciepło radzionkowski 
czas wspomina, i podkreśla przede 
wszystkim świetny klimat w szatni. 

• „Maczki” długo i konsekwentnie 
stawiały na grę razem. Ty z Pawłem 
poszliście szybko każdy swoją drogą.
•  Z jednej strony tak po prostu 
wyszło, bo Paweł dostał propozycję z 
Ekstraklasy z Bełchatowa, a ja takiej nie 
otrzymałem. Miałem wtedy tylko oferty 
z pierwszej i drugiej ligi. Pewnie gdyby 
Bełchatów chciał wtedy także i mnie, 
to bez chwili wahania poszlibyśmy tam 
razem. Ale generalnie faktycznie jeszcze 
tu w Radzionkowie postanowiliśmy 
wspólnie, że jeśli zdecydujemy się stąd 
odejść, to rozejdziemy się do innych 
klubów i każdy będzie grał na własny 
rachunek. Bo jednak będąc w jednym 
klubie mocno patrzy się na jednego 
bliźniaka przez pryzmat drugiego. 
„Maczki” postanowiły inaczej, po Ruchu 
Radzionków jeszcze chyba przez trzy 
lata razem grali. I jak widać, wyszło im to 
na dobre, bo cały czas są w Ekstraklasie, 
Michał przecież nawet wyjechał za 
granicę. Szkoda tylko, że te kontuzje ich 
tak mocno trapią, bo gdyby było cały 
czas wszystko w porządku, z pewnością 
dziś byliby czołowymi postaciami 
swoich klubów w Ekstraklasie, a kto 
wie czy nie w dobrej zagranicznej lidze.

• Ta decyzja o piłkarskim rozejściu się 
z bratem z czego wynikła? Mateusz  
i Michał Mak bardzo lubili grać  
razem, cieszyła ich rywalizacja 
jeden z drugim, porównywanie 
jednego do drugiego.
• U nas tej rywalizacji było zdecydowanie 

mniej, wręcz się jej w drużynie nie 
czuło. Ja byłem przecież skrzydłowym 
i napastnikiem, a Paweł grał w środku 
pola jako defensywny pomocnik. Te 
pozycje bardzo trudno porównać, 
aczkolwiek w sytuacji gdy Paweł 
regularnie grał w pierwszej jedenastce, 
a ja tylko siedziałem na ławce, czasami 
we mnie rykoszetem to uderzało. Stąd 
wspólna decyzja by pójść każdy w 
swoją stronę. Ostatecznie mojej osobie 
wyszło to na dobre. Brat z kolei ma 
już zupełnie inne plany życiowe, i już 
zupełnie odmiennie do tego podchodzi.

• Paweł grał w poprzednim 
sezonie w trzeciej lidze, potem 
jednak zniknął nam z radarów. 
• Paweł mieszka teraz w Warszawie. 
Jakiś czas temu skończył ratownictwo 
medyczne i pracował w szpitalu a 
dokładnie jeździł na karetce. Teraz do 
straży pożarnej się dostał. Piłkę jeszcze 
amatorsko trochę pokopie, na wiosnę 
zagra w lidze okręgowej w Hutniku 
Warszawa. Jeżdżenie po całej Polsce, 
i gra w klubach, w których nieraz było 
krucho, mocno dały mu się w kość. 
Mamy już z bratem swoje lata, i jednak 
nie możemy patrzeć tylko na piłkę, 
ale też na to, by zapewnić jakiś byt 
rodzinie czy osobie, z którą się jest. Gdy 
w tym wieku nie ma z piłki pieniędzy to 
naprawdę może przejść ochota na granie. 

• Jak często udaje Ci się 
widzieć z 
bratem? 
 
 

• 

Niemal codziennie ze sobą rozmawiamy. 
Gdy obaj graliśmy bardzo długo 
opowiadaliśmy sobie jak u jednego 
i drugiego mecz wyglądał, teraz 
przeszliśmy na trochę inne tematy - ja 
może ciągle o piłce, a on o tym, czego 
doświadcza w ratownictwie medycznym. 
Odwiedzić go w Warszawie nie ma za 
bardzo okazji, bo prawie każdy weekend 
to przecież mecze, wyjazdy, obozy. 

• W Bełchatowie o Pawle pamiętają?
• Muszę przyznać, że na stronie 
kibicowskiej klubu, na której regularnie 
pojawiają się artykuły o byłych 
piłkarzach, ukazała się krótka notka 
o moim bracie. To było z chwilą 
kiedy przechodziłem do Bełchatowa.
 
• Do Warszawy do brata trudno 
Ci zajrzeć, więc odwiedzić 
swoje rodzinne strony to 
pewnie jeszcze większy kłopot?
• Niestety. Z Bełchatowa nie jest daleko, 
ale jednak bardzo, bardzo rzadko mam 
okazje tutaj zajrzeć. A jak w Kołobrzegu 
byłem to już w ogóle. Ostatnio na 
stadionie Ruchu Radzionków byłem na 
barażach o trzecią ligę z Bełkiem. Było to 
przy okazji wizyty na weselu u Marcina 
Trzcionki, który wtedy się żenił. Mam 
nadzieję, że i on znajdzie czas i pojawi się 
z rewizytą na moim, bo na pewno z takim 
zaproszeniem będę do niego dzwonił. 
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 Kiedy w lipcu 2010 roku 
ówczesny beniaminek I ligi Ruch 
Radzionków ogłosił, że Piotr Rocki został 
jego nowym piłkarzem, wszystkie media 
oraz fora kibiców Cidrów rozgrzały 
się do czerwoności. Przechodzący 
wówczas  z Podbeskidzia Bielsko-
Biała trzydziestosześciolatek miał 
za sobą 291 meczów w Ekstraklasie, 
w której debiutował w 1994 roku  
i strzelił 44 bramki. Reprezentował 
barwy między innymi Polonii Warszawa, 
Górnika Zabrze, Dyskobolii Grodzisk 
Wielkopolski, Odry Wodzisław Śląski 
i Legii Warszawa. Największe sukcesy 
odnosił z Dyskobolią, z którą sięgnął po 
Puchar Polski oraz dwa Puchary Ligi (dziś 
już nieistniejące rozgrywki), oraz z Legią, 
z którą zdobył Superpuchar Polski, zaś 
w barwach Odry zasłynął na cały kraj 
z organizowania tzw. cieszynek, czyli 
nietypowych scenek prezentowanych 
po każdej strzelonej bramce. 

 Nie brakowało wówczas także 
opinii, że popularny „Rocky” trafia do 
Radzionkowa na piłkarską emeryturę. 
Przyszłość pokazała, jak bardzo 
wyrażający takie sądy się mylili. A kiedy 
przez lata na różnych stadionach, na 
których gościli żółto-czarni, kibice 
pokrzykiwali za nim „dziadek”, zwykle 
wstępowała w niego dodatkowa 

moc, i nieraz źle to się kończyło dla 
drużyny gospodarzy. Piotr Rocki już  
w Ekstraklasie słynął z twardości  
w grze, zaciętości, nie odpuszczaniu 
żadnej piłki i... z bramek strzelanych 
tzw. miękkimi podcinkami. Tego 
wszystkiego świadkami stali 
się kibice Ruchu Radzionków.
  
 Nic więc dziwnego, że Rocki 
stał się nie 
tylko czołowym 
piłkarzem „Cidrów”, 
ale wręcz liderem 
na boisku, dobrym 
duchem szatni, 
inspiracją dla 
młodych piłkarzy. 
Spod jego skrzydeł 
w świat wypłynęli 
przede wszystkim 
bracia Mateusz  
i Michał Mak, ale też 
Miłosz Przybecki 
czy Bartosz Kopacz, 
czyli ci piłkarze, 
którzy w Ruchu 
wypromowali się na tyle, że do dziś 
utrzymują się w ekstraklasie piłkarskiej.
 Został także idolem 
radzionkowskich kibiców, którzy 
wielokrotnie podczas meczów 
skandowali jego nazwisko, a stałym 

obrazkiem co rok było 
wołanie go po ostatnim 
meczu sezonu przez kibiców  
z tzw. młyna, którzy apelowali 
by nigdzie z Radzionkowa nie 
odchodził i by jeszcze chociaż 
rok cieszył ich swoją grą.
 Sam Rocki na pewno nie 
przypuszczał, że tak szybko i tak 
mocno wsiąknie w radzionkowski 
klimat, i że to tutaj doczeka końca 

swojej bogatej piłkarskiej kariery.
 Latem 2012 roku, kiedy drużyna 
Ruchu całkowicie się rozpadła, 

i kiedy z przyczyn finansowych 
klub zmuszony był wycofać się  

z pierwszej ligi i przez rok nie brał udziału 
w rozgrywkach seniorskich , był jednym  
z ostatnich, którzy do końca wierzyli, że 
w rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 
będzie w Radzionkowie nadal pierwsza 
liga. Pewnie, gdyby nie to wydarzenie, 
zostałby w „Cidrach” przez cały ten czas. 
A tak, trafił na rok do pierwszoligowych 
Tychów, gdzie potwierdził swoje 
walory, ale już jego półroczne przygody  

z pierwszoligowym Kolejarzem Stróże, 
czy przede wszystkim z drugoligową 
Polonią Bytom nie były udane. W tym 
ostatnim klubie miał popaść w konflikt 
z resztą drużyny, by w konsekwencji 
zostać od niej odsuniętym. Po szybkim 
rozwiązaniu kontraktu od razu swe kroki 
skierował do Radzionkowa, i podczas 
rundy rewanżowej sezonu 2013/14 już 
trenował z żółto-czarnymi, nie mogąc 
być jednak jeszcze zgłoszonym do Ruchu. 
Z wnętrza szatni tylko obserwował, 
jak przed sezonem naprędce zlepiania 
od podstaw drużyna Ruchu spadała  
z trzeciej ligi do czwartej. Nie mógł nic 
pomóc. Oficjalnie wrócił do klubu już  
w czwartej lidze przed sezonem 2014/15. 
 Nie zaglądam mu w 
metrykę. Jestem przekonany, że 
zawodnik z takim doświadczeniem 
będzie nam niezbędny. 
Gdybyśmy mieli go w obecnych 

RockI” w nowej roli.
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rozgrywkach, nie zakończyłyby się 
one dla nas spadkiem - mówił wówczas 
dla „Sportu” prezes Marcin Wąsiak.

 I nie pomylił się! „Rocky” znów 
z miejsca stał się liderem zespołu. I to 
aż do tego stopnia, że złośliwi zaczęli 
mówić, że gdy go nie ma na boisku, to 
drużyna traci połowę swojej wartości. 
Faktem jednak było, bo lata przecież 
leciały, że z czasem a w szczególności 
od 2015 roku, kiedy sił i zdrowia było 
już mniej, drużyna faktycznie musiała 
się uczyć grać bez niego. W pierwszej 
rundzie obecnego sezonu Rocki zmagał 
się niemal cały czas z bólem w biodrze. 
 Przyszedł taki moment, że 
uświadomiłem sobie, że piłka przestała 
mi sprawiać przyjemność, a zaczęła 
sprawiać ból. - mówił z wywiadzie  

z portalem „Łączy Nas Piłka”. - 
Właściwie bóle się zaczęły w czerwcu 
tamtego roku. Trochę wtedy pograłem 

na proszkach, pozaciskałem zęby, 
brałem zastrzyki i trenowałem 
indywidualnie. Okazało się jednak, 
że jest to problem z biodrem. 
Nie miałem możliwości nawet 
dryblingu. Przychodziłem do domu 

i zaciskałem zęby, a na siłę nie da się 
nic robić. Stwierdziłem, że chyba czas 
kończyć. Trudna to była decyzja, bo 
myślałem że to chwilowe, chciałem 
przeczekać, próbowałem jeszcze 
leczenia, ale po kolejnej konsultacji 
lekarze powiedzieli żebym odpuścił 
na miesiąc - dwa i zobaczymy 
jak się wtedy będę czuł. Po tych 
dwóch miesiącach bez 

trenowana zobaczyłem, 
że ból ustał, mogę normalnie 
chodzić i wszystko robić.
 Piotr Rocki, choć 
przez lata wzdragał się 
przed myślą o zostaniu 
trenerem, podczas 
kontuzji, jak sam mówił, 
niespodziewanie złapał 
bakcyla. Od początku 2018 
roku, najpierw nieformalnie, 
a od kilku tygodni już 
oficjalnie, został ogłoszony 
asystentem trenera 
Kamila Rakoczego i mocno 
przymierza się do zrobienia 
w czerwcu trenerskiej 

licencji UEFA A. Jego kariera piłkarska 
zakończyła się, choć „Rocky” ciągle 
jest zgłoszony do rozgrywek, i sam 

marzy o jeszcze jednym, ostatnim 
występie - w barażu o awans 

do trzeciej ligi, w meczu 
pożegnalnym ze stadionem 

przy Narutowicza  
w Bytomiu-Stroszku. By 

być na to gotowym, nasz 
bohater nie przebiera 
się w pokoju 

trenerskim, ale 
pozostał w szatni 
razem z resztą 
piłkarzy, i cały 
czas dba o swoją 
sportową formę.

 
kibiców Ruchu Radzionków Piotr Rocki 
jako piłkarz zostanie zapamiętany jak 
najlepiej. Zdjęcie, na którym całuje 
herb Ruchu po bramce strzelonej  
w pierwszej lidze Polonii w Bytomiu, 
jest i pewnie długo jeszcze będzie tym 
najsłynniejszym zrobionym w ostatnich 
latach. A jego trzy bramki strzelone 
po przerwie w czwartej lidze Sarmacji 
w Będzinie, które doprowadziły 
Ruch do remisu po przegranej 0:3 
pierwszej połowie, też pewnie długo 
będą dla wszystkich inspiracją, 
że w piłce wszystko jest możliwe.
 Rocki w barwach Ruchu 
Radzionków rozegrał 152 mecze 
ligowe i pucharowe. Strzelił w 

nich 49 goli i zanotował 48 asyst.  
W blisko połowie z tych meczów grał 
od pierwszej do ostatniej minuty. 
Obejrzał 42 żółte kartki, a 3 razy był 
wyrzucany z boisko po kartce czerwonej.
 A jaki Piotr Rocki będzie jako 
trener? Na razie jest taki, jakim był 
piłkarzem. Nic nie stracił ze swojej 
krewkości. W sparingach częstym 
obrazkiem jest więc jego pokrzykiwanie 
na zawodników i sędziów, i z całej 
ławki rezerwowych to u niego widać 
największe emocje. Z pewnością przed 
startem ligi będzie musiał je poskromić. 
A wtedy - jesteśmy przekonani - przed 
nim świetlana przyszłości jako trenera. 
Bo tak, jak do końca został wzorem 
(no może z wyjątkiem   słabości 

Przez kolegów z drużyny i przez
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do wypalenia papierosa po każdym meczu od lat) pełnego 
profesjonalizmu jako piłkarz i pełnej otwartości na innych, to w fachu 
trenera te cechy są przecież także bardzo pożądane. To już teraz 
widać - trenerom, samym zawodnikom i klubowym włodarzom 
bardzo od początku imponuje jego wielkie zaangażowanie w 
wykonywaniu trenerskich obowiązków i pasja, jaka rysuje się 
na jego twarzy. Na razie prowadzi on rozgrzewki, uczestniczy w 
treningu stałych fragmentów gry, a wkrótce ma być odpowiedzialny 
za jeden trening w tygodniu, który samodzielnie przeprowadzi.

Piotr Rocki o swojej historii w Ruchu Radzionków:
Po ponad pięciu łącznie latach spędzonych w Ruchu Radzionków zdecydowałem 
się spróbować swoich sił jako asystent trenera Kamila Rakoczego. Gdy trafiłem 
tu po raz pierwszy już byłem piłkarzem w podeszłym wieku, dla którego 
przyjście do pierwszej ligi, w której wtedy „Cidry” występowały, były dużym 
sportowym wyzwaniem, bo naprawdę nie byłem pewny czy na tym poziomie 
jeszcze podołam. Bardzo się wtedy cieszyłem, że w Radzionkowie dano mi taką 
szansę, bo postrzegałem Ruch jako klub z długą historią i tradycją. Gdy tutaj 

przyjeżdżałem lata wcześniej w gościach z innymi klubami w Ekstraklasie, zapamiętałem tą drużynę jako waleczną do końca, pełną serca i oddania na boisku. 
I to mi bardzo imponowało, bo taki sam byłem, a nie w każdym klubie szatnia podzielała moje podejście. Ten stadion to był zawsze dla każdego ciężki teren 
i zawsze było tu widać, że szatnia jest w tym wszystkim numerem jeden. Zawsze bardzo przyjemnie mi się tu powracało i dobrze się grało. Gdy po latach 
wróciłem tu jako już piłkarz Ruchu to naprawdę bardzo mnie to urzekło, że właściwie wszystko wyglądało tutaj tak, jak to zapamiętałem z Ekstraklasy. I nie 
chodzi mi tu wcale, że same trybuny, budynek czy pomieszczenia wewnątrz niego się nie zmieniły, ale też od początku dostrzegłem tutaj tego ducha szatni, 
który przekładał się na boisko. I naprawdę od razu wsiąkłem w ten radzionkowski klimat, bo serce mi tu szybciej biło, a każdy trening i mecz był prawdziwą 
przyjemnością. Myślałem wtedy, że pogram tutaj kilka lat i w tym klubie skończę. Ale gdy zarząd wycofał drużynę z pierwszej ligi i zawiesił ją na rok, trzeba 
było szukać miejsce gdzie indziej, tym bardziej, że mając już swoje lata, mając za sobą dwadzieścia lat gry w Ekstraklasie i w pierwszej lidze, czułem, że jeszcze 
daję na boisku radę. Spodziewałem się wtedy, że znajdę dla siebie jeszcze miejsce gdzieś na dwa, trzy sezony na poziomie centralnym. Niestety to się nie udało 
z różnych przyczyn, i stąd decyzja po niespełna dwóch latach rozłąki o powrocie do Ruchu do czwartej ligi. Uważam to teraz za bardzo dobrą decyzję, bo u 
trenera Wojciecha Osyry odżyłem, czułem się ważny, pomagałem drużynie, i wiem, że także sam trener ode mnie sporo czerpał. Podobnie było z trenerem 
Damianem Galeją i teraz z Kamilem Rakoczym. Z żadnym z nich nie miałem pod górkę, z każdym współpracowało mi się wzorowo. Byłem zawsze szczery 
do bólu, i gdy coś mnie kłuło, to od raz głośno wywalałem to na stół. I myślę, że właśnie to trenerzy u mnie doceniali. Cieszę się, że i kibice mnie szybko 
docenili, że praktycznie zawsze schodząc z boiska byłem żegnany brawami, a nieraz trybuny po golach czy zmianach skandowały moje nazwisko. Myślę, 
że stało się tak dlatego, że widzieli, że w każdym meczu daję się z siebie maksimum, i pokazuję im, ale i też samemu sobie, że daję drużynie tyle, ile fabryka 
dała. Strzelałem sporo goli, tyle samo asystowałem. I naprawdę brakło by mi palców u obu rąk gdybym miał wymieniać te mecze z pierwszej i z czwartej ligi, 
które uważam za naprawdę dla mnie udane. Bardzo trudno mi wskazać ten jeden najlepszy, choć myślę, że po latach jednak zostanie najmocniej w głowie 
spotkanie z Sarmacją w Będzinie, w którym po przerwie strzeliłem trzy gole. Z powodu klasycznego hat-tricka, ale też z powodu tego, jak to wydarzenie 
zbudowało potem szatnię. Zawsze byłem piłkarzem chcącym każdy mecz wygrywać, i mocno przeżywałem niepowodzenia. I ogólnie bardziej niż te udane 
mecze zostają mi w pamięci te, które bolały. Takie też oczywiście w Radzionkowie były, ale nie chciałbym o nich opowiadać. Z całej przygody z Ruchem 
Radzionków najbardziej boli to, że nie udało nam się awansować do trzeciej ligi, ale mam nadzieję, że już jako trener w końcu ten cel z „Cidrami” osiągnę.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu stale inwestuje w rozbudowę istniejącej 

infrastruktury ciepłowniczej. Aby móc realizować kolejne inwestycje pozyskuje środki na ich 

dofinansowanie. Najbliższa okazja na sięgnięcie po fundusze zewnętrzne  pojawi się w maju bieżącego 

roku. Jednak by móc o nie wnioskować należy się wykazać odpowiednią  ilością przyszłych Odbiorców 

ciepła systemowego. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich zarządców Wspólnot 

Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych by przekazywali mieszkańcom informacje dotyczące 

możliwej dostawy ciepła systemowego do ich budynków, a w razie podjęcia pozytywnej decyzji bądź 

podjęcia uchwał skontaktować się z naszym przedsiębiorstwem. 

Działania podejmowane przez naszą firmę wpisują się w postanowienia podjętej 1 września  2017r. 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw potocznie zwanej uchwałą antysmogową.

Uchwała swym zasięgiem obejmuje bez wyjątków wszystkich użytkowników kotłów, pieców  

i kominków na paliwo stałe, czyli: mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą (kotły  

o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, samorządy lokalne.

Uchwała nakazuje wymianę kotłów na urządzenia 5 klasy lub ecodesign. W zależności od daty 

produkcji obecnego pieca powinien on być zlikwidowany: 

• do końca 2021r, jeżeli ma powyżej 10 lat lub nie posiada tabliczki znamionowej,

• do końca 2023r., w przypadku gdy posiada od 5 do 10 lat (w odniesieniu do daty 1.09.2017r.),

• do końca 2025r., gdy jego data produkcji sięga 5 lat wstecz,

• do końca 2027r., gdy kocioł posiada klasę 3 lub 4.

„Walczymy ze smogiem”

Jako alternatywa wymiany pieca węglowego na 

częstokroć drogi kocioł 5 klasy podane jest bardziej 

ekologiczne źródło ogrzewania tj.miejska sieć 

ciepłownicza. Najlepszym sposobem walki ze 

smogiem jest skorzystanie z ciepła systemowego. 
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Aby móc kompleksowo walczyć 

ze zjawiskiem niskiej emisji 

i wszechobecnym smogiem 

proponujemy ekologicznego ciepło, 

charakteryzujące się niezawodnością 

dostaw, niskimi kosztami, ale przede 

wszystkim wygodą użytkownika.

Gorąco zachęcamy do kontaktu 

z Działem Marketingu i Analiz, 

który wstępnie określi możliwość 

podłączenia danego obiektu do 

miejskiego systemu ciepłowniczego. 

W razie wystąpienia korzystnych 

warunków przyłączeniowych 

poinformuje, jakie działania należy 

podjąć by móc zrealizować dostawę 

ciepła systemowego.

Kontakt pod numerami telefonów 

(32) 388 73 68(67,96).

Bartosz Jeszka



Przed kończącym sezon 1998/99 meczem z Lechem Poznań 
media aż huczały. Na radzionkowskim stadionie ukształtować 
miała się bowiem ligowa czołówka Ekstraklasy, a wręcz kwestia 
awansu do europejskich pucharów. Ruch, choć rozgrywał 
najlepszy sezon w swojej całej historii oczywiście nie miał na to 
szansy, ale jego rywal - Lech Poznań - w przypadku zwycięstwa 
jak najbardziej. W Radzionkowie zaś także liczono na trzy punkty, i 
jednocześnie trzymano kciuki za Ruch Chorzów w derbach Śląska  
z Górnikiem Zabrze. Porażka zabrzan dawała bowiem 
„Cidrom” tytuł nieoficjalnego Mistrza Śląska, czyli najwyżej 
sklasyfikowanej w tabeli drużyny województwa śląskiego. A 
wydarzenie byłoby to nie byle jakie, bo przecież kopciuszek 
w pokonanym polu zostawiłby nie tylko Górnika i Ruch, 
ale też Odrę Wodzisław Śląski i GKS Katowice. Mistrzem 
Polski dawno była już krakowska Wisła, a z Lechem o 
wicemistrzostwo walczyły do końca drużyny Widzewa Łódź  
i Legii Warszawa. Swoim życiem krążyła plotka jakoby od 
rywali Lecha w walce o europejskie puchary radzionkowianie 
za zwycięstwo otrzymać mięli specjalną premię. W prasie 
pojawiły się różne sumy - według jednej z nich chodzić 
miało o sześć miliardów starych złotych. Ile w tym prawdy, 
niech to zostanie tajemnicą, jednak na pewno żółto-czarni 
nie potrzebowali żadnej dodatkowej mobilizacji. Kwestia 
walki o prymat na Śląsku była tutaj w pełni wystarczająca.
 - Szczerze mówiąc nie wierzę w żadne plotki. - 
skomentował przed meczem Marian Janoszka - Mamy obiecane 
z klubu premie za zwycięstwa i zawsze o nie walczymy. Jeśli 
ktoś dodatkowo chce nam dać pieniądze za wygraną, to 
chętnie podniesiemy je z murawy. To przecież uczciwe. Inaczej 
sprawa by wyglądała, gdyby ktoś chciał abyśmy przegrali...
 Przed Ruchem było jednak bardzo trudne zadanie. 
I nie chodziło tutaj tylko o samą siłę poznaniaków, ale przede 
wszystkim o absencję właśnie kontuzjowanego lidera zespołu 
Janoszki. W Radzionkowie do końca liczono na to, że „Ecik” 
jednak upora się z kontuzją przywodziciela i zagra. Ostatecznie 
po rozgrzewce usiadł on tylko na ławce rezerwowych, i tak 
naprawdę pełnił tylko rolę straszaka, bo jego gra była wykluczona.
 Lech Poznań przyjechał tutaj pewny swego.  
Za swoim klubem przybyła bardzo liczna grupa kibiców, 
ale również na klubowym balkonie pojawiło się niezwykle 
duże grono działaczy i sponsorów Lecha oraz dziennikarzy  
z Wielkopolski. Nie brakowało też skautów innych klubów.  
Na pierwszy plan wysuwał się przedstawiciel VFB Stuttgart, 
który przyjechał oglądać poznaniaków: Arkadiusza 
Głowackiego, Krzysztofa Piskułę i Macieja Żurawskiego. Kto 
wie, czy po meczu w jego notesie nie znalazło się nazwisko 
Józefa Żymańczyka, który okazał się bohaterem tego spotkania.
 Wszystko zwiastowało piłkarskie święto. Trybuny 
były pełne i robiły fantastyczne wrażenie dzięki żółtym 
balonom, które przed meczem otrzymali kibice. Bardzo 

zmobilizował się również tzw. młyn. Właśnie w tym spotkaniu 
najpewniej stawiła się w nim największa liczba osób w całej 
historii. Był on tak liczny, że wyjątkowo zmienić musiał swoje 
położenie na stadionie, przesuwając się na łuk i za bramkę.
 Sam mecz lepiej rozpoczęli faworyzowani 
przyjezdni. W 4 minucie Dariusz Klytta świetną paradą 
powstrzymał potężny strzał z rzutu wolnego Głowackiego. 
Kwadrans później z dwudziestego metra huknął Żurawki. 
Piłka skozłowała przed bramką i sprawiła golkiperowi 
Ruchu duży kłopot. Ogółem „Kolejorz” robił lepsze 
wrażenie, miał zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki. 
 - Ewidentnie na początku spotkania brakowało 
nam bardzo Mariana Janoszki - powiedział po spotkaniu  
jego bohater. Oprócz wspomnianych dwóch uderzeń  
z dystansu przewaga Lecha nie przekładała się jednak na 
sytuacje strzeleckie. Bardzo dobrze w obronie ustawiali 
się podopieczni trenera Gotharda Kokotta, a z czasem  
i oni zaczęli zagrażać bramce gości. Pierwsze ostrzeżenie 
przyszło w 20 minucie, kiedy bliski powodzenia po 
centrze Wojciecha Myszora był właśnie Żymańczyk.
 Druga próba tego piłkarza okazała się skuteczna.  
W 29 minucie po akcji Tomasza Fornalika Żymańczyk efektownym 
szczupakiem posłał piłkę w długi górny róg bramki. Michał 
Kokoszanek nie miał szans złapać futbolówki. Trybuny oszalały.
 - To była dokładnie taka sama akcja, jak 
ta po której strzeliłem gola Lechowi na wyjeździe. 
- przypomniał po zakończeniu meczu strzelec.

NA KARTACH HISTORII: RUCH RADZIONKÓW – LECH POZNAŃ 
SEZON 1998/1999

Rafał Jarosz z lewej
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 Niesiony dopingiem Ruch poszedł za 
ciosem. Dwa razy w zamieszaniu piłkę sprzed bramki 
wybijał Głowacki. Bliski podwyższenia wyniku tuż 
przed przerwą był po rzucie wolnym Grzegorz Bonk. 
 Po zmianie stron znów do ataku ruszyli Lechici, jednak 
bez efektu w postaci dogodnych sytuacji. Podobnie jak w pierwszej 
części spotkania jeden z pierwszym wypadów radzionkowian 
przyniósł im drugiego gola. Piłka jak po sznurku przesuwała 
się do przodu przez Damiana Galeję, Myszora, Bonka, aż trafiła 

do Żymańczyka, 
który strzałem 
z półobrotu z 
trudnej sytuacji 
znalazł drogę 
do siatki.
 P o t e m 
mecz wyraźnie 
p r z y ś p i e s z y ł . 
Nie minęło sto 
d w a d z i e ś c i a 

sekund, a wielką radość gospodarzy zmącił Adam Majewski. 
Wydawało się, że z tej sytuacji nic nie będzie, a jednak płaski strzał 
w krótki róg był na tyle zaskakujący, że Klytta nawet nie drgnął.
 Przyjezdni poczuli szansę na odwrócenie wyniku i 
wyraźnie przesunęli się do przodu. To była jednak woda na 
młyn gospodarzy. Już cztery minuty później stoper Przemysław 
Urbaniak zgubił piłkę na rzecz Myszora, który szybko wypatrzył 
Żymańczyka. Pozyskany do Ruchu z Odry Opole filigranowy 
napastnik mimo asysty obrońcy popędził na bramkę, do 
końca zachowując zimną krew. Gdy Kokoszanek wybiegł z 
bramki ten spokojnie przerzucił nad nim piłkę technicznym 
strzałem, i w ten sposób zaliczył gola numer trzy. Osiem minut 
później Żymańczyk opuścił murawę przy akompaniamencie 

długich braw wszystkich kibiców gospodarzy. Chwilę 
później sektor gości opuściła cała grupa kibiców Lecha. Gdy 
przybysze z Wielkopolski maszerowali wzdłuż stadionu ulicą 
Strzelców Bytomskich wiwatujący wciąż dwubramkowe 
prowadzenie fani gospodarzy odwrócili się i pożegnali 
poznaniaków brawami. Radzionkowski młyn zaczął nawet 
skandować w ich stronę „Kolejorz, Kolejorz”. Rzecz zupełnie 
wyjątkowa na polskich stadionach, tak wtedy, jak i obecnie.
 Czwarta bramka 
padła na kwadrans 
przed końcem meczu, 
po strzale Bonka, który 
wcześniej efektownie 
wymienił tzw. klepkę z 
Romanem Cegiełką, czyli 
zmiennikiem Żymańczyka.
 Załamani takim 
obrotem spraw Lechici 
zupełnie odpuścili. Ruch 
zaś szukał okazji na piątego gola. Najbliżej celu był Rafał Jarosz, 
z którego uderzeniem Kokoszanek jednak sobie poradził. 
 W tym czasie na bieżąco podawany był wynik meczu 
z Chorzowa. Końcowy gwizdek sędziego Marka Kowalczyka z 
Lublina w połączeniu z wieścią o zwycięstwie Ruchu Chorzów 
wywołały na trybunach prawdziwą ekstazę, która trwała jeszcze 
długo po zakończeniu spotkania. „I kto jest Mistrzem Śląska” 
- pytał spiker, a cały stadion chórem odpowiadał - Cidry!.
 Ruch skończył ligę na szóstym miejscu - najwyższym 
w całej swojej historii - Lech był tylko czwarty. Żymańczyk 
po meczu deklarował, że na kolejny sezon chce zostać w 
Radzionkowie, mówiąc pół żartem - pół serio, pozbawiając tym 
samym złudzeń specjalnego wysłannika ze Stuttgartu.  
Dobrym występem w tym spotkaniu Jarosz zapewnił sobie 
utrzymanie przewagi nad Andrzejem Bledzewskim z Górnika 
Zabrze w rankingu na najlepszego piłkarza na Śląsku w 
„Tygodniku Kibic”, tym samym wygrywając ten plebiscyt i 
uzyskując zaszczytny tytuł. Drużyna Ruchu po spotkaniu 
zebrała się wraz ze swoimi drugimi połówkami na kolacji w 
restauracji państwa Głogowskich, która potem przemieniła 
się w trwającą do późnych godzin nocnych dyskotekę.

29 maja 1999: Ruch - Lech Poznań 4:1 (1:0)
1:0 - Żymańczyk 29’
2:0 - Żymańczyk 56’
2:1 - Majewski 58’
3:1 - Żymańczyk 62’
4:1 - Bonk 75’
Ruch: Klytta - Szymiński, Wróblewski, Oprzondek - Myszor, Fornalik, 
Bonk, Galeja (61’ Trzeciak), Grzyb - Jarosz (83’ Markusik), Żymańczyk 
(70’ Cegiełka). Trener: Kokott.
Lech: Kokoszanek - Głowacki (82’ Sołtysiak), Urbaniak, Drajer (46’ 
Goliński) - Wilk, Najewski (46’ Nnorom), Majewski, Piskuła, Augustyniak 
- Maćkiewicz, Żurawski. Trener: Topolski.
Sędzia: Kowalczyk (Lublin).
Żółte kartki: Myszor, Oprzondek, Grzyb - Drajer, Goliński, Majewski, 
Piskuła, Maćkiewicz.
Widzów: 6000.

Trener Gothard Kokott po meczu:
Gratuluję drużynie zwycięstwa, 
bo na pewno na nie zasłużyła. 
Zawodnicy zagrali jak tego dnia 
potrafili najlepiej. Sezon się 
skończył, pora na odpoczynek. 
Jesteśmy najlepsi na Śląsku, szósta 
lokata w tabeli to nasz duży sukces. 
Jeszcze chwilę się nim pocieszymy, 
a za parę dni rozpoczniemy już 
rozmyślanie o kolejnym sezonie.

Trener Adam Topolski (Lech Poznań) po meczu:
Za cały sezon należą się drużynie brawa, za 
dzisiejszy mecz nagana. Widocznie zbyt wiele 
sił kosztowało nas spotkanie z Widzewem. 
Myślałem, że na ten mecz będziemy maksymalnie 
zmobilizowani. Tak było, ale zdaje się tylko do 
momentu wyjścia na boisko. Popełnialiśmy błędy 
w defensywie, jakie nie powinny się na tym 
poziomie przytrafiać. Gdy poznaliśmy wynik do 
przerwy z Łodzi, zespół chyba przestał wierzyć w 
sukces.

Józef Żymańczyk rozegrał doskonały mecz
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	 9	 marca	 2018	 roku	 ogłoszony	 został	 przetarg	
nieograniczony	 na	 budowę	 boiska	 wielofunkcyjnego	
przy	 ul.	 Knosały	 113	w	Radzionkowie.	 Boisko	 powstaje	
głównie	 na	 potrzeby	 Szkoły	Mistrzostwa	 Sportowego.
	 	 Główne	 	 boisko	 wielofunkcyjne	 będzie	 miało	
wymiary	100x60	m,	a	boisko	treningowe	-	30,0x30,12m.	
Obydwa	 boiska	 pokryte	 będą	 nawierzchnią	 z	 trawy	
syntetycznej.	 Między	 boiskami	 powstanie	 ogrodzony,	
niewielki	 plac	 zabaw	 o	 nawierzchni	 trawiastej.
W	 ramach	 tego	 zadania	 przebudowana	 zostanie	
część	 pomieszczeń	 parteru	 w	 budynku	 szkoły.	
Przebudowa	ma	na	celu	wydzielenie	strefy	szatniowej.	
Zostanie	 ona	 wydzielona	 od	 reszty	 budynku	 ścianą,	 
z	przeszklonymi	drzwiami.	Z	wydzielonej	części	budynku	

zaprojektowano	 dodatkowe	 wyjście	 bezpośrednio	
na	 zewnątrz	 poprzez	 wiatrołap.	 Zaprojektowano	 
4	zespoły	szatniowe,	w	tym	dwa	z	osobnymi	łazienkami,	
oraz	 dwa	 ze	 wspólną	 łazienką	 dostępną	 z	 korytarza.	
Dodatkowo	 zaprojektowano	 pomieszczenie	 trenera,	
gabinet	 lekarza	 oraz	 pomieszczenie	 porządkowe.
Ponadto	 w	 części	 zachodniej	 terenu	 zaprojektowano	
budynek	 zaplecza	 sanitarno-magazynowego.	 
W	 budynku	 wydzielono	 część	 magazynową	
oraz	 część	 z	 toaletami,	 męską,	 damską	 oraz	
dla	 osób	 niepełnosprawnych.	 Cały	 budynek	
zaprojektowano	 jako	 systemowy	 –	 kontenerowy	
o	 wymiarach	 zewnętrznych	 13,0x6,5m.
	 Gmina	 Radzionków	 złożyła	 do	 Ministerstwa	
Sportu	 i	 Turystyki	 zgłoszenie	 zadania	 inwestycyjnego	
do	 „Programu	 inwestycji	o	 szczególnym	znaczeniu	dla	
sportu”	a	także	wniosek	o	dofinansowanie	tej	inwestycji.	
Przetarg	 zostanie	 rozstrzygnięty	 z	 końcem	
marca	 br.	 a	 wstępny	 planowany	 termin	 oddania	
boiska	 do	 użytkowania	 to	 wrzesień	 2018.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego
 przy ul. Knosały 113 w Radzionkowie



Przedmiotem	 inwestycji	 jest	 zadanie	 „Budowa	
boiska	 wielofunkcyjnego	 przy	 ul.	 Knosały	 113	 
w	Radzionkowie”	wraz	 z	 oświetleniem,	 odwodnieniem,	
rozbiórką	 sieci,	 trybuną,	 placem	 zabaw,	 zapleczem	
sanitarnym	 oraz	 przebudową	 części	 budynku	
szkoły”.	 W	 ramach	 inwestycji	 należy	 wykonać: 

1.	Pełnowymiarowe	boisko	wielofunkcyjne	o	nawierzchni	
ze	sztucznej	trawy,	z	systemem	drenażu,	nagłośnieniem,	
monitoringiem	 i	 sterowalnym	oświetleniem,	bramkami	
wraz	z	akcesoriami.
 
2.	 Przebudowę	 i	 remont	 części	 pomieszczeń	
na	 parterze	 istniejącego	 budynku	 szkoły	 na	
potrzeby	 zaplecza	 szatniowego	 do	 obsługi	 boiska. 
(4	szatnie,	pomieszczenie	dla	trenerów,	gabinet	lekarski,	
toalety)
 
3.	 Budowę	 schodów	 zewnętrznych	 oraz	 pochylni	 dla	
osób	 niepełnosprawnych	 przy	 wejściu	 do	 budynku	 od	
strony	boiska.	Projekt	obejmuje	 jedynie	część	budynku	
szkoły	od	strony	wschodniej,	pozostała	część	budynku	
szkoły	pozostaje	bez	zmian.
 
4.	 Boisko	 dla	 bramkarza	 o	 nawierzchni	 ze	 sztucznej	 trawy,	 
z	systemem	drenażu,	monitoringiem	i	sterowalnym	oświetleniem,	
bramką	wraz	z	akcesoriami.
 
5.	 Trybuny	 zadaszone	 oraz	 niezadaszone. 
(532	 miejsca	 na	 trybunie	 głównej	 i	 54	 miejsca	 na	 trybunie	 dla	
kibiców	gości)
 
6.	Boksy	na	ławki	rezerwowe	dla	obu	drużyn.
 
7.	Ogrodzenie	wraz	z	bramami	wjazdowymi.

8.	Kompletny	system	monitoringu.
 
9.	Kompletny	system	nagłośnienia.
 
10.	Drogi	dojazdowe	(ciągi	pieszo-jezdne)	z	kostki	betonowej.
 
11.	 Plac	 zabaw	 sprzyjający	 aktywności	 fizycznej	 i	 rozwijaniu	 siły,	
zwinności,	wytrzymałości	i	zmysłu	równowagi	dla	dzieci.

12.	Miejsce	postojowe	dla	rowerów	(np.	stojaki,	wiaty,	itp.).
 
13.	 Teren	 o	 nawierzchni	 z	 trawy	 naturalnej	 (teren	 biologicznie	
czynny).
 
14.	Tablicę	wyników.
 
15.	Instalację	elektryczną	w	obrębie	trybun,	aby	umożliwić	zasilanie	
telebimów	 reklamowych	 (w	 tym	 również	 internet,	 audio-video,	
itp.).
 
W	ramach	 inwestycji	Wykonawca	wykona	boisko	wielofunkcyjne,	
tak	aby	po	wybudowaniu,	uzyskało	certyfikat	FIFA	2	Stars	lub	FIFA	
Quality	Pro	dla	wybudowanego	boiska.

Termin składania ofert 27.03.2018 godz. 10:00
Planowany termin zakończenia 17.08.2018
Ostateczny odbiór 17.10.2018
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