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Spokojnych Świąt Wielkanocnych
w gronie rodzinnym, bliskich,

oparcia w wierze, która oświeca nam drogi codziennego życia,
 a Zmartwychwstały Chrystus niech nam błogosławi;

pogody ducha, 
refleksyjnego dystansu do świata i zarazem

racjonalnego spojrzenia nań; 
zgody i otuchy w trudnych chwilach, i radości, gdy słońce świeci…

Życzy
Zarząd RTSK, członkowie i sympatycy oraz 

redakcja „Głosu Radzionkowskiego” 

Fotka zrobiona przez naszego przyjaciela z Krakowa; 
Rynek, 15 marca…

Koronawirus, odmieniany jest we wszystkich przypadkach, media 
grzmią, politycy z  zatroskanymi minami napominają nas jak mamy 
się zachowywać. Notabene zainteresowałem się wreszcie co znaczy ów 
przedrostek „korona”, kto go ukoronował? Wikipedia dała mi odpowiedź, 
iż nazwa „koronawirus” wywodzi się z łac. corona oznaczającego koronę 
lub wieniec, ponieważ osłonki wirusów w mikroskopii elektronowej wy-
dają się „ukoronowane” pierścieniem małych, przypominających żarówki 
struktur. Części nazwijmy go biologicznej nie zrozumiałem zupełnie więc 
jej nie przytaczam, ale historycznie rzecz biorąc pierwsze szczepy korona-
wirusa ludzkiego zidentyfikowano już w latach 60. XX wieku, a gatunek 
ludzkiego koronawirusa, znacznie groźniejszy – „nasz” o  nazwie CO-
VID-19 odkryto dopiero w grudniu 2019 roku, kiedy już zaczął się rozpo-
wszechniać. Ta wiedza właściwie nie jest nam potrzebna, nas interesuje – 

ŻYCIE TOCZY 
SIĘ DALEJ…

No i mamy inny świat, przyszło nam żyć w zupełnie nie-
znanych nam warunkach, echa jakiś tam zachowań i widoków 
drzemią jedynie w zakamarkach pamięci starszych już ludzi. 
Koronawirus przemeblował nam życie codzienne, zburzył, to 
co budowaliśmy latami, zasiał w nas niepewność jutra. Gdy 
piszę te słowa nie jestem w stanie przewidzieć, czy mają one 
jeszcze jakikolwiek walor aktualności przez co w żaden sposób 
nie chce wieszczyć jakiejś Apokalipsy, raczej odwrotnie… 

c.d. str 2
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jak jest groźny, dla kogo, ile będzie czynny, – nie na wszystkie pytania 
znamy już odpowiedzi, i to – jakie zmiany w naszym życiu osobistym, 
społecznym i gospodarczym pandemia ta przyniesie. W zasadzie wie-
my, jak się zachowywać, do czego służy mydło, gdzie się zwrócić, gdy 
objawy niepokojące zauważymy u  siebie, co się robi, by gospodarka 
nie padła a ludzie nie stracili podstaw egzystencji… 

Tymczasem, zamarły instytucje, państwo skurczyło się do niezbęd-
nych wedle dowodzących kształtów, zanikło życie publiczne, medycy 
dokonują cudów, ulice puste, a my tkwimy w chałupach w oczekiwa-
niu nie bardzo wiadomo czego. Oczywiście są logiczne podstawy tego 
całego „nowego ładu”, ale w dużym stopniu oparte nie tyle na wiedzy 
co na skąpym doświadczeniu Made in China. 

Wiemy, omalże intuicyjnie, że obecnie potrzebny jest przede 
wszystkim spokój i rozsądek. Wszelka panika odniesie tylko odwrot-
ny skutek – zachowajmy zdrowy rozsądek i wiarę w słowa tych, którzy 
nas instruują… Oczywiście, że mamy obawy, w sumie stosujemy się 
do wytycznych na zasadzie „sumy wszystkich strachów”, i nic w tym 
złego. Franklin D. Roosevelt powiedział, iż „jedyną rzeczą, której po-
winniśmy się bać, to nasz własny strach”.

Pewien mój znajomy słusznie powiedział na wstępie telefonicznej 
rozmowy: No widzi pan, każdy z nas miał jakieś mniej lub bardziej 
ważne sprawy, a tymczasem okazało się, iż wszyscy mamy dziś jedną – 
wspólną. Odpowiedziałem pewnie niezbyt mądrze, że wirusa się mniej 
boję niż ludzi, i pewnie niesłusznie dziś, bo raczej w tej nadzwyczajnej 
sytuacji spotykamy się bardziej z objawami empatii niż niechęci…

Nie wiadomo kiedy dzieci pójdą do szkoły, nie wiemy, czy nasze miej-
sca pracy zostaną ochronione, nie wiemy, kiedy normalność powróci, 
„normalność”, na którą zwykle narzekamy, ale już do niej przywykliśmy. 
I wrócą nasze codzienne troski i radości, małe i większe sprawy. 

Idą święta uznawane za te, które niosą optymizm i nadzieję. I niech 
tak pozostanie, i nawet gdyby to znaczyło pożegnanie z papierowym 
wydaniem „GR”… 

GB 

Agatka Szafranek urodziła się w  listopadzie 2019 roku. Razem 
z rodzicami mieszka w Radzionkowie. W grudniu, tuż przed samymi 
Świętami Bożego Narodzenia rodzice dowiedzieli się, że ich malutka 
córeczka ma guza nerki. Konieczna była szybka operacja usunięcia ner-
ki z guzem, która mimo wielkiego ryzyka, udała się. Aktualnie Agatka 
jest pacjentką chorzowskiego Oddziału Hematologii i Onkologii Dzie-
cięcej, gdzie przyjmuje chemioterapię.

Agatka jest uroczym, zawsze uśmiechniętym bobasem. Oczkiem w gło-
wie całej rodziny. Ma dwójkę rodzeństwa – 9-letniego brata Alana i 6-let-
nią siostrę Emilię.

Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie procesu leczenia Agatki. 
Pomóc można przekazując darowiznę na indywidualny numer subkonta 
i podzielenie się 1% podatku w okresie rozliczeniowym. Za każde wsparcie 
serdecznie dziękujemy.

*Apel powstał w oparciu 
o informacje z dnia 06.02.2020r.

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2

ING Bank Śląski nr konta:
29 1050 0099 6781 1000 1000 0939

Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL29 1050 0099 6781 1000 1000 0939

BIC (SWIFT): INGBPLPW

AGATKA 
– NASZA 

ISKIERKA – 
POMÓŻMY JEJ!
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Oczywiście, że wszystko odbyło się zgodnie z  prawem 
(również tym miejscowym) tyle, że, mieszkańcy Rojcy do-
wiedzieli się dopiero w ubiegłym roku, że taki zakład ma 
w  Rojcy powstać. Zestalanie (mało komu znany wyraz) 
pyłów to w  praktyce oznacza zabetonowanie tych pyłów 
tak, by nie przeniknęły do atmosfery czy gleby. Proceso-
wi zestalania poddaje się odpady niebezpieczne, z których 
wymywają się rozpuszczalne związki chemiczne metali sta-
nowiące substancje szkodliwe w tym metale ciężkie, zagra-
żające środowisku (zwłaszcza ludziom), takie jak te m.in. 
ze spalarni śmieci. 

Z decyzji wydanej przez Burmistrza wynika, że ta „proeko-

logiczna” instalacja będzie przerabiać popioły i żużle w ilości 
72 tyś ton na rok (1.385 ton/tydzień), które najpierw zostaną 
na Rojcę przywiezione, wyładowane i zestalone. Wszystko to 
będzie się odbywało „ekologicznie”, na placu (po złomowcu), 
do tego transport tych pyłów, rozładunek, magazynowanie 
pod „hermetycznymi” dwoma wiatami o powierzchni 25 m2 
każda, a  transport wewnętrzny pyłów odbywał się będzie 
przenośnikami. Według Decyzji – oddziaływanie na środo-
wisko tej instalacji będzie wyłącznie na terenie zakładu. No 
cóż, trzeba wierzyć Burmistrzowi na słowo. Pytanie – skąd te 
pyły będą wiedziały gdzie jest granica zakładu i nie pofruną 
nad nasze domy?

RL

Ogólnopolski Ranking Powiatów i  Gmin prowadzony przez 
Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego 
i  dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla 
gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego ro-
dzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów 
w trybie on-line.

Kryteria, którymi kieruje się komisja to: działania proinwesty-
cyjne i  prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu teryto-
rialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z  zakresu ochro-

ny zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu 
edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz 
działania promocyjne.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jedno-
stek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; 
powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

radosnego wiosennego 
nastroju oraz pięknych chwil 

w gronie rodziny. 
życzy

Aneta Niedźwiecka

Moi drodzy w związku z obecną trudną dla nas sytuacją, zwra-
cam się do wszystkich z prośbą, aby zwrócili uwagę na osoby 

starsze lub potrzebujące pomocy przy zakupach, czy kontakcie 
z lekarzem. Jeżeli nie macie tej możliwości, proszę – dajcie mi 

znać, lub przekażcie mój numer telefonu – 883-250-557

Z cykłu: Co nowego w Radzionkowie?

NASZA „PROEKOLOGIA”
Stało się! budowa instalacji do zestalania pyłów i żużli – rozpoczęta. Jak już wcześniej pisali-
śmy, w 2016 roku Burmistrz wydał zgodę tzn. decyzję na budowę zakładu przetwarzającego 
odpady niebezpieczne naprzeciw byłej KWK Radzionków przy ul. Nałkowskiej 52. 

POWIAT TARNOGÓRSKI – WYŻEJ
Powiat Tarnogórski znalazł się w najlepszej 20. Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Nasz 
powiat sklasyfikowany został na 14 miejscu w rankingu, w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkań-
ców. To spory awans. W ubiegłym roku Powiat Tarnogórski znalazł się poza czołową trzydziestką.
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Pierwsze wydanie „Głosu Radzionkowskiego” to czasopismo 
wydawane od 18 czerwca 1932 roku. Początkowo ukazywało się 
jako dodatek do powiatowej „Gazety Tarnogórskiej”. Pierwszym 
redaktorem naczelnym został Emil Gajdas, a  redaktorem odpo-
wiedzialnym Jan Kieras. W skład kolegium redakcyjnego wszedł 
także: Jerzy Ziętek, Karol Wrodarczyk, Edmund Duda, Andrzej 
Reguła, Antoni Sylwester i Alojzy Kloza. Od lutego 1937 roku obo-
wiązki redaktora naczelnego przejął Ryszard Nolewajka. Gazeta 
ukazywała się w nakładzie 1350 egzemplarzy. Do czasu wybuchu 
II wojny światowej gazeta zajmowała się sprawami lokalnymi, po-
ruszała tematy społeczne, sportowe i polityczne.

Tytuł „Głos Radzionkowski” został reaktywowany w lutym 1990 
roku przez Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. 
Wedle relacji Gustawa Jochlika i wspomnień Henryka Doliboga, 
pomysł powołania gazety powstał po spotkaniu w przykopalnia-
nej Ambasadzie z  redaktorem Stefanem Bratkowskim, który po-
wiedział – bez gazety, nie pojedziecie daleko, nie traficie do ludzi 
z  ideą samorządności Radzionkowa. Wsparł te oświadczenie Pa-
weł Bomba, przewodniczący dopiero co powstałego, w  lutym te-
goż roku, RTSK. Jak wspomina z  kolei Zygmunt Dolibóg jeden 
z członków pierwszego kolegium redakcyjnego GR, niedługo po 
tym zaczęła się debata – jak nazwać nowopowstałe pismo? Była 

jeszcze koncepcja „Gazety Radzionkowskiej”, która także ukazywa-
ła się przed wojną w naszym mieście. Marek Minas, pierwszy na-
czelny po wznowieniu gazety opowiadał zaś o pionierskich czasach 
„Głosu”, składem zajmował się Stanisław Matonia, który działając 
w  konspirze drukując na powielaczu ulotki antykomunistyczne 
miał w tym spore doświadczenie. A pierwsze egzemplarze nowego 
„Głosu” drukowano w „Tagorze”, gdzie dyrektorował Ryszard Po-
smyk i u Pawła Bomby w BSRK…

Od momentu uruchomienia „Głosu Radzionkowskiego” roz-
poczęliśmy szeroką edukację o  samorządzie, edukację o  naszych 
korzeniach, historii, o  naszych wartościach. Tę edukację realizu-
jemy do dziś. Od pierwszych wydań prezentuje historię naszego 
miasta, jego tradycje, osiągnięcia, postaci, prezentuje szeroką gamę 
inicjatyw społecznych mieszkańców naszego miasta. To „Głos Ra-
dzionkowski” w  latach dziewięćdziesiątych stanowił podstawę 
walki o  wolny Radzionków. Budował wśród mieszkańców po-
czucie dumy ze swojej wartości i  przywiązania do naszej „małej 
ojczyzny”. Prezentowane artykuły przekonywały mieszkańców Ra-
dzionkowa, iż walka o wolny Radzionków ma sens, i że warto by-
śmy sami decydowali o sobie, o swoim rozwoju. Na łamach „Głosu 
Radzionkowskiego” publikowano wiele artykułów poświęconych 
historii gminy, tradycji i  lokalnym zwyczajom. Teksty publiko-
wane w „Głosie” miały niebagatelne znaczenie przy przekonywa-
niu mieszkańców Radzionkowa do restytucji praw miejskich, co 
znalazło swoje odzwierciedlenie w pamiętnym referendum z 1991 
roku, kiedy to ponad 90% mieszkańców Radzionkowa zagłosowało 
za odłączeniem się od Bytomia. Kolegium redakcyjne pierwszego 
powojennego numeru „Głosu Radzionkowskiego” tworzyli: Marek 
Minas, Zygmunt Dolibóg, Tadeusz Mazur i Bogdan Dembiński. 

Aktualnie „Głos Radzionkowski” dalej odgrywa istotna rolę me-
dialną w naszym mieście. Publikuje i porusza bardzo wiele tema-
tów dotyczących rozwoju idei samorządu terytorialnego, ochrony 
środowiska, edukacji, bezpieczeństwa i promuje osiągnięcia nasze-
go samorządu; gdy trzeba będąc krytyczny wobec lokalnej władzy. 
Jest cały czas z mieszkańcami naszego miasta. „Głos Radzionkow-
ski” rozmawia z mieszkańcami prezentując jednocześnie spojrze-
nie członków RTSK na lokalne sprawy. 

NASZ MAŁY JUBILEUSZ
Choć to nie czas na świętowanie, świętowania więc nie będzie, i tak nie byłoby, ale nasze obowiązki wy-
konujemy. Tym razem przypominamy o 30 rocznicy wskrzeszenia naszego tytułu – „Głosu Radzionkow-
skiego”, gazety – czasopisma wydawanego przez RTSK. Co miesiąc od 30 lat, bez żadnej przerwy możecie 
Państwo – sięgać po niego – od prawie dwóch lat – bezpłatnie. Mamy nadzieję, redakcja i Wydawca, iż 
znajdujecie tam wiadomości, które trafiają do Was, a jeśli nie, to przynajmniej możecie przyjrzeć się in-
nemu spojrzeniu na naszą radzionkowska współczesność. Tym się różnimy od innych… 
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Podziękowania za lata współpracy składamy naszym Czytel-
nikom, mieszkańcom Radzionkowa, radzionkowskim rodzinom, 
reklamodawcom, sponsorom i sympatykom.

W okresie z górą 30 – lecia RTSK i „Głosu” ukazało się w mie-
ście bardzo dużo różnego rodzaju pozycji książkowych, albumów, 
wydawnictw. Zaczęły funkcjonować liczne organizacje pozarzą-
dowe – idea samorządu terytorialnego w Radzionkowie trafiła na 
urodzajną glebę i dzięki takiemu rozwojowi stowarzyszeń i związ-
ków, często reaktywowanych, Radzionków stał się już społeczeń-
stwem obywatelskim. A  gazety? „Głos Radzionkowski”, po nim 
ukazały się „Cider Forum”, „Gazeta Radzionkowska”, Radzionko-
viana, „Radzińczanin”, „Kurier Radzionkowski”, gazetki parafialne, 
w tym doskonały „Adalbertus” i szkolne. Jak na tak małe miasto, 
to godne uznania.

Od restytucji praw miejskich w  1998 roku „GR” ukazuje się 
nieprzerwanie do chwili obecnej i  porusza istotne sprawy mia-
sta Radzionków. Gazeta, to szczególne osiągnięcie Towarzystwa, 
a także fakt, iż tyle lat utrzymuje się na rynku prasowym nie mając 
ewidentnego charakteru komercyjnego zasługuje na szczególną 
uwagę, jest swoistym fenomenem. Na łamach „Głosu”, na łamach 
którego w  historii publikowało ponad 150 autorów, prowadzo-

ny jest stały dialog ze społecznością miasta, porusza się w  nim 
istotne problemy lokalne społeczne, samorządowe, gospodarcze, 
kulturalne, ekologiczne, sportowe, wskazując kierunki rozwoju 
miasta zgodnie z racjonalnym i odpowiedzialnym patrzeniem na 
naszą wspólną przyszłość. To swoista trybuna publicznego dialo-
gu, tak bardzo wydaje nam się potrzebna, by krok po kroku – iść 
do przodu, a po drodze omijać przeszkody. Dziś nasz głos brzmi 
jeszcze bardziej donośnie, gdy uznawani jesteśmy za głos opozy-
cji – opozycji będącej jednym z filarów współczesnej demokracji 
– patrzymy władzy na ręce, inaczej mielibyśmy jedynowładztwo, 
a to nikomu by nie służyło, szczególnie radzionkowianom, a wła-
dzy najmniej…

To, że „Głos” ukazuje się nadal, to zasługa ofiarności ludzi 
zrzeszonych w  RTSK, ale przede wszystkim czytelników oraz 
naszych partnerów – reklamodawców; jesteśmy przez te prawie 
30 lat na rynku prasowym, który szczególnie na Śląsku przeszedł 
gruntowną restrukturyzację kurcząc się niepomiernie – prze-
trwaliśmy. Przetrwaliśmy także mimo niesłychanie dynamiczne-
go rozwoju internetowego przekazu treści, albowiem są jeszcze 
ludzie, i to nie tylko starszego pokolenia, którzy prasę papierową 
cenią i czytają. Mamy pełną świadomość, iż dziś większość ludzi 
szuka informacji w Internecie, ale Internet to nie wszystko, jest 
ponad to niezwykle ulotny…

Wspierajcie nas! Niebawem w całości – w Internecie!
Red. 

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Redaguje zespół, red. nacz. Grzegorz Bylica

DRUK:
Mikopol Radzionków, www.mikopol.com.pl
Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Głos 
Radzionkowski
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Tablica na murze SP nr 20 została odsłonięta bodaj z końcem 
lat 80 – tak pamiętają w szkole. Dyrektor placówki podjęła decyzję 
o jej usunięciu – jak podkreśla – bo takie są przepisy. Dyrektor-
ka szkoły: chodzi o ustawę dekomunizacyjną Jak wyjaśnia, chodzi 
o tzw. ustawę dekomunizacyjną, której zakres obejmuje nie tylko 
ulice, ale także pomniki i miejsca pamięci. Jerzy Ziętek, w opinii 
katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej, był symbolem ustroju 
autorytarnego i tym samym – spełnia warunki tzw. ustawy deko-
munizacyjnej. I na ich podstawie tablica z podobizną Ziętka znik-
nęła ze szkolnego muru.

- Sprawdziłam, generał Jerzy Ziętek był na liście. Owszem, zgła-
szali się do mnie potem przedstawiciele jakiegoś stowarzyszenia, 
oburzeni, że tablica została zdjęta, jednak cóż ja mogę zrobić, skoro 
takie są przepisy prawa? – mówi nam Danuta Janiszewska, dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Tablica została więc schowana w szkole, nigdzie też nie jest 
eksponowana wewnątrz budynku, bo – jak zapewnia pani dy-
rektor – to niezgodne z prawem. Zapytaliśmy, czy dyrekcja 
dostała jakiś oficjalny dokument, który zobowiązywał ją, jako 

dyrektora szkoły, do jej usunięcia.
Jak przypomina Marek Klimurczyk, miłośnik historii, znawca 

dziejów Gliwic, tablicę ze sjenitu wykonaną w Piławskich Zakła-
dach Kamienia Budowlanego odsłonięto w czerwcu 1989 roku. 
Medalion odlany został z brązu. Całość projektował znany kato-
wicki medalier Edward Gorol. Na medalionie jest jego charaktery-
styczna sygnatura…

INFORMACJE WAŻNE 
DLA MIESZKAŃCÓW 

12 marca
W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokoją-

cymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, od jutra tj. 13 marca wprowadza się następujące 
zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta:

Sprawy pilne i konieczne załatwiane są przez:
1. Urząd Stanu Cywilnego,
2. Referat Spraw Obywatelskich
3. Biuro Obsługi Klienta
Pozostałe komórki organizacyjne w Urzędzie Miasta dzia-

łają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz 
korespondencji elektronicznej. Nie działa kasa (zarówno ta 
w Urzędzie Miasta jak i kasy w MOSiR, Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej oraz 
w C.K. „Karolinka”)

Powyższe zmiany obowiązywały będą aż do odwołania. 
Licząc na pełne zrozumienie, zachęcamy Państwa do ko-
rzystania z przelewów elektronicznych oraz usług interneto-
wych oferowanych przez administrację publiczną.

xxx
Działając na podstawie ustawy z  dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID – 19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się zamknięcie 
siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. 

o. w Radzionkowie dla interesantów od 16 marca 2020 r. do 
odwołania.

W  sytuacjach wyjątkowych dla kontrahentów udostęp-
niony zostanie na terenie Przedsiębiorstwa będzie punkt in-
formacyjny, w którym będzie mogła przebywać tylko jedna 
osoba po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

z pracownikiem załatwiającym sprawę.
W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomo-

cą przelewu bankowego. Numery rachunków podane są na 
fakturach wystawianych przez PGK sp. z o. o.

Zaleca się załatwianie spraw poprzez Internetowe Biuro 
Obsługi Kontrahenta (iBOK), kontakt telefoniczny oraz e-
-mailowy:

• Ibok – https://radzionkow.ibok.eu/
• Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – 

Tel. 32-388-87-50
• Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – 

email: sekretariat@pgk.radzionkow.pl
• Pogotowie Wodociągowe tel. 603-869-262
• Podanie stanu wodomierza e-mail: woda@pgk.radzion-

kow.pl lub
tel. 32-388-87-56
13 marca
W  nawiązaniu do wczorajszej informacji oraz pogłębio-

nej trosce o  naszych klientów Urząd Miasta Radzionków 
i Urząd Stanu Cywilnego obsługują wyłącznie w sprawach:

-rejestracji zgonu, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32 
388 71 09

lub 32 388 71 54;
-dowodu osobistego, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 

32 388 71 11
lub 32 388 71 26.

Pismo (bez potwierdzenia złożenia) można złożyć po-
przez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się na 
parterze Urzędu Miasta. W ważnej i pilnej sprawie, pismo 
za potwierdzeniem odbioru, można złożyć w Biurze Obsłu-
gi Klienta, po uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 388 71 52.

16 marca
Informujemy, że od najbliższej soboty tj. 21 marca targo-

wisko miejskie przy ul. Unii Europejskiej będzie nieczynne 
aż do odwołania. Natomiast w najbliższą środę, tj. 18 marca, 
na placu targowym będzie się mógł odbywać handel wy-
łącznie artykułami spożywczymi. Jednocześnie apelujemy 
zarówno do osób robiących zakupy jak i osób handlujących 
o odpowiedzialność oraz stosowanie się do zaleceń służb sa-
nitarno – epidemiologicznych.

xxx
Przychodnia Lekarska Rad-Med. informuje, że zgodnie 

z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sa-
nitarnego wszystkie porady powinny być udzielane w trybie 
teleporady i  dopiero gdy zajdzie konieczność osobistego 
zbadania pacjenta, umawiana będzie porada osobista. Ak-
tualnie każdy pacjent jest potencjalnym źródłem zakażenia 
koronawirusem.

W związku z powyższym, przychodnia od 16 marca jest 
zamknięta, wejście jest możliwe tylko w  uzasadnionych 
przypadkach po uprzedniej rejestracji telefonicznej, tel.: 
32 286-62-20.

18 marca
PSZOK zamknięty do odwołania
Jeszcze tylko dzisiaj można wywieźć odpady do Punk-

tu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy 
ul. Szybowej w  Radzionkowie. W  związku z  zagrożeniem 
epidemiologicznym od dnia 19 marca br. punkt będzie nie-
czynny do odwołania.

LAURY DLA MAŁGORZATY JANOTY
Miło nam zakomunikować, iż Małgorzata Janota nasza kole-

żanka, a jednocześnie współpracowniczka „Głosu Radzionkow-
skiego”, znana działaczka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo 
– Turystycznego została uhonorowana Złotą „Honorową Odzna-
ką PTTK” – najwyższym odznaczeniem tej zasłużonej organizacji. 
Serdeczne gratulacje!

Przeczytane u innych – Dziennik Zachodni „Generał Jerzy Ziętek wciąż obecny na Śląsku. Tylko nie  
w Gliwicach. Sprawdziliśmy to. (17 lutego br.)

ZDEKOMUNIZOWANY ZIĘTEK
Dlaczego zniknęła tablica pamiątkowa Jerzego Ziętka w Gliwicach? Po tablicy upamiętniającej fakt, że do Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Gliwicach uczęszczał niegdyś generał Jerzy Ziętek, pozostało tylko puste miejsce na elewacji. 
Gliwiczanie jednak wciąż o Jorgu pamiętają. Zwłaszcza że legendarny Jorg urodził się właśnie w Gliwicach.
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Poplenerowe lipy…
Stowarzyszenie Zielona Ziemia wraz z Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego w  Bytomiu i  Sekcją Fotograficzną Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Bytomiu oraz Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 27 lutego 
br. zorganizowali wernisaż wystawy, który odbył się 27 lutego 2020 roku 
o godz. 19.00 w Galerii Mozaika. Podczas wernisażu zostały wręczone na-
grody dla uczestników konkursu NATURA-CZŁOWIEK-MIASTO.

Wystawa pokazała zdjęcia wykonane podczas „Fotograficznego Ple-
neru Ulicznego SZYMAŁY 2019”, którego głównym obiektem była Aleja 
Lip Drobnolistnych przy ulicy Szymały w Radzionkowie. Autorzy zdjęć: 
Danuta Moczulska-Sądej, Danuta Wandzik, Miroslawa Bawecka, Oliwia 
Olejnik, Wanda Strzeja, Daniel Bogusiewicz, Łukasz Koba, Janusz Fo-
remny, Kazimierz Łastowski, Kazimierz Wojtaszek – udało im się z całą 
sztuką i realizmem pokazać niezwykłą urodę tej ulic…
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Latarnia morska w Radzionkowie! 

Radzionków pozyskał fundusze europejskie na budowę latarni morskiej na Księżej Górze, o które za-
biegał od roku. Pomysł wydaje się trafiony. Mamy już w Radzionkowie,,Dni morza”, rozsławiał nasze 
miasto statek o nazwie MS Radzionków pływający po wodach basenu Morza Śródziemnego w latach 
od 1973 do 2006 roku. Latarnia morska będzie dopełnieniem naszego związku z morzem, ponadto do-
brze będzie się komponowała z tężniami, które również mają powstać „na Szkale”. Radzionków stanie 
się sławny, gdyż jako jedyne miasto nie leżące nad morzem będzie miało latarnię morską. Zapewne za-
interesowanie mass mediów będzie duże, będą przyjeżdżały do nas telewizje, prasa wszelaka, rozsławią 
Radzionków w Polsce a nawet w świecie. Mieszkańcy okolicznych miast będą codziennie z zazdrością 
spoglądać na światełko naszej latarni. Na szczycie latarni, zostanie zaprojektowana wieża widokowa, 
pewnie morza nie zobaczymy ale np. Sosnowiec i owszem. I ostatni aspekt tej inwestycji – w warszaw-
skich szkołach zatrudnieni są tzw. „latarnicy”, a Radzionków stanie się miastem równie nowoczesnym 
i europejskim jak stolica mając swojego, do tego prawdziwego latarnika.
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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
Nie dym...
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Posyłam wam fotkę z osiedla Na Wzgórzu. Nie wiedziałem, że 
jest tam tylu zdeklarowanych kibiców Ruchu Radzionków, i to do 
tego tak pracowitych. Nie popieram rzecz jasna wandalizmu, ma-
lowania po ścianach bohomazów, ale już zamiast tych wolę widzieć 
nazwę swej ulubionej drużyny. To ściana byłej przepompowni przy 
ul. Szymały na Ziętka.

NIBY DROBIAZG…
A to już nasza obserwacja. Niby drobiazg, czepiamy się, ale z ta-

kich drobiazgów składa się estetyka naszego miasta i nawet pod-
świadomie wyzwala smutne, złe wrażenie. A wystarczyłoby pewnie 
pół litra farby i pół godziny roboty, by odnowić tę tablicę przy uli-
cy, która jak pamiętamy, tak uroczyście była oddawana do użytku. 
Albo tablicę tę po prostu usunąć, jeśli tylko można. Tylko trochę 
uwagi, także na drobiazgi. 

Red. 

Nim zaczniemy świat naprawiać naprawmy siebie… To obra-
zek ze spaceru na trasie Rojca – Piekary Śl.

Osiedle „wojskowe” 
przed remontem

Ulica Artylerzystów zostanie przebudowana. W lipcu ma być 
gotowy projekt przebudowy, ale nie wiadomo czy w tym roku 
rozpoczną się roboty drogowe, ale nie zakończą się mimo zapew-
nień. Wiadomo też, że budowa łącznika ul. Skotnickiej z ul. Lot-
ników nie zostanie w tym roku wykonana.

Ponadto, co do inwestycji jakie PKP ma zrealizować w Ra-
dzionkowie, a dotyczące osiedla „wojskowego” w związku z prze-
budową linii kolejowej nr 131, to wykonawca przebudowy został 
wyłoniony. Terminy realizacji inwestycji jeszcze nie są znane, ale 
przypominamy, że dotyczą m.in. przebudowy wiaduktu przy ul 
Sikorskiego, czy też budowy ekranów akustycznych wzdłuż osie-
dla oraz zejścia z peronu ze stacji Rojca wprost na ul. Męczenni-
ków Oświęcimia.

e-mail do redakcji

e-mail do redakcji
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Marian Dziembała (0/8)
Andrzej Hajda (0/0)
Stefan Hajda (0/8)
Klaudiusz Jania (0/9)
Aneta Niedźwiecka (0/51)
Ludomir Pawłowski (0/5)
Karol Pietryga (0/8)
Urszula Pluskota (0/1)
Jacek Samol (0/4)
Weronika Sitarz (0/0)
Krystian Strzelczyk (0/24)
Grzegorz Szeremeta (0/13)
Wojciech Tobor (0/32)
Piotr Tobór (0/4)
Dawid Tomczyk (0/6)

Wykaz ten choć jedynie ilościowy wskazuje aktywność 
naszych radnych nie przesądzając jednak aktywności tych, 
którzy w tym zestawieniu wypadają blado, w innych dziedzi-
nach pracy samorządowej. 

Przywiązanie…
15 marca w sumie parafialnej o godz. 10.00 transmito-

wanej za pośrednictwem Parafialnej TV – uczestniczy-
ło wedle statystyki oglądalności 1717 odbiorców. Przy 
skromnym założeniu, iż przed komputerem zebrały się 
średnio tylko dwie osoby, daje to i tak miarę przywiąza-
nia do wiary i Kościoła… 

Ja proponuję przemyśleć jak ułatwić dojście na przystanek ko-
lejowy Radzionków – Rojca. Obecnie, żeby dostać się na peron 
nr 2 (w kierunku Bytomia), trzeba pokonać ponad sto schodów, 
to zdrowe, owszem, ale kiedy się idzie z walizką, albo z wózkiem 
dziecięcym, to jest problem, a kiedy się jest niepełnosprawnym ru-
chowo, albo staruszkiem, to wejście staje się po prostu niemożliwe. 
A przecież można by zbudować schody od strony ul. Męczenni-
ków Oświęcimia (w okolicy komisariatu policji), i dojście byłoby 
znacznie łatwiejsze. Obecnie nie ma już torów kolei wąskotorowej, 
to może uprościć budowę nowego wejścia. Można również rozwa-
żyć budowę takich schodów od strony ul. Zejera i Kilińskiego, to 
dodatkowo skróciłoby drogę dojścia na peron od strony centrum 
miasta. Ktoś może teraz myśli – a po co to komu? Spieszę z od-

powiedzią – transport kolejowy staje się coraz lepiej wykorzysty-
wany, pociągi są nowoczesne, czyste, jeżdżą szybko, punktualnie, 
polecam korzystanie z  kolei! Wprawdzie za przejazd autobusem 
(z przesiadką w Bytomiu) zapłacicie 4,80, a za pociąg aż 20 gro-
szy więcej, ale za to będziecie w centrum Katowic już za 38 minut. 
Tymczasem autobusem pojedziecie ponad godzinę! I  to jeśli nie 
będzie korków na drogach. 

Kiedy linia kolejowa do Katowic zostanie unowocześniona, 
czas jazdy zapewne jeszcze się skróci. No i uzyskamy możliwość 
dojazdu do lotniska w  Katowicach -Pyrzowicach. Dlatego warto 
już teraz rozważyć jak ułatwić korzystanie z  naszego przystanku 
kolejowego. 

Małgorzata Janota

Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa,
Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że nasze dotychczasowe życie nabrało zupełnie innego wymiaru, zmieniły się priorytety, a rytm 

dnia wyznaczają rządowe komunikaty dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W tej wyjątkowej sytuacji apeluję do wszystkich o zachowanie spokoju i stosowanie się do obowiązujących rozporządzeń i zaleceń 

wydawanych przez władze państwowe, samorządowe i kościelne. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy ze zrozumieniem 
przyjmują nowe regulacje ograniczające naszą aktywność zawodową i pozazawodową. Apeluję do uczniów by spędzali czas w domach 
poświęcając go na naukę i pogłębianie własnych zainteresowań, a wszystkich dorosłych mieszkańców proszę o odpowiedzialne wdra-
żanie zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.

Nie sposób w tym miejscu, nie wyrazić podziwu dla wszystkich osób, które wykonują swoje obowiązki zawodowe narażając się na 
większe niż przeciętne ryzyko zarażenia: lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, ekspedientów, przedstawicieli służb mundu-
rowych i wielu innych profesji. Jestem przekonany, że z Państwa zaangażowaniem, poświęceniem i naszą roztropnością uda nam się 
przetrwać ten trudny okres.

Gdyby ktokolwiek z mieszkańców Radzionkowa potrzebował pomocy proszę by skontaktował się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Tamtejszy wykwalifikowany personel oraz wolontariusze są do Państwa dyspozycji. Wiem, że nasi duszpasterze również oferują swoje 
wsparcie dla wszystkich potrzebujących. Bądźmy w tych dniach razem, choć niekoniecznie blisko siebie. Bądźmy dla siebie dobrzy.

Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa

Kolej na kolej
Stan epidemii stanem epidemii, na razie siedzimy na domowej kwarantannie, ale kiedyś to się 
skończy. Warto wykorzystać wolny czas na zastanowienie się czego nam brakuje i co będzie 
trzeba zrobić, kiedy życie wróci do normy.

Wykaz interpelacji i zapytań według nazwisk radnych – Kadencja 2018-2023
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Przejście dla pieszych przy 
targu – ciąg dalszy dokonany

Wykonano pierwsze prace związane z  wytyczeniem nowego, 
nikomu niepotrzebnego przejścia dla pieszych. Przejście zosta-
ło wytyczone w miejscu gdzie raczej nikt przechodził nie będzie. 
Mieszkańcy przechodzą z targu do Kauflada (i odwrotnie) w miej-
scu gdzie zwyczajowo przechodzą i będą przechodzili. Nasza Wła-
dza ma jednak inną wizję, wyznaczają przejście i to nie tam gdzie 
istnieje naturalny ciąg, a chcą nas zmusić by idąc z Kauflanda na 
targ, szliśmy 60 m w górę na dotychczasowe przejście, bądź 50 m 
w  dół na nowo wyznaczone, zamiast 7 m w  linii prostej przejść 
przez drogę. Efekt będzie taki, że niewykorzystane przejścia będą 
dwa, a ludzie będą przechodzili pomiędzy nimi, chyba, że zostanie 
przeniesiona również brama targowa, ale czy nie szkoda na to kasy? 

Przepisy prawa jak najbardziej uwzględniają wyznaczenie przej-
ścia w tym miejscu, Komenda Powiatowa Policji czy Ministerstwo 
Infrastruktury przychyliły się do mojego wniosku, ale władze Ra-
dzionkowa są przeciw. Przypomnę raz jeszcze za Ministerstwem 
Infrastruktury: „przejścia powinny koncentrować możliwie naj-
większą liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym loka-
lizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między 
źródłem, a  celem ruchu pieszych”. Niestety nie w  Radzionkowie, 
u nas przejścia nie są dla pieszych, a odwrotnie. Nasze władze wie-
dzą swoje – nie będzie przejścia tam gdzie mieszkańcy przechodzą, 
a będą przechodzili tam gdzie władze namalują im pasy na asfalcie.

Ryszard Lis

Wracając do tekstu z lutowego wydania „Głosu Radzionkow-
skiego”, w którym napisaliśmy o wycince przez PKP 270 drzew 
wzdłuż nasypu kolejowego – drodze rowerowej Radzionków – 
Bytom. Z cyklu – „w pale” się nie mieści

Od dziesiątków lat wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Schwal-
lenberga w  Radzionkowie do ul. Sikorskiego w  Bytomiu bie-
gnie droga rowerowa z  której również bardzo chętnie korzy-
stają spacerowicze. Po obu stronach tej drogi rosły dorodne 
klony, jesiony czy akacje. Od 13 lutego na zlecenie PKP trwa 
wycinka tych drzew. Droga ta jest granicą pomiędzy Gminami, 
częściowo leży w Radzionkowie, a częściowo w Bytomiu. Nikt 
wcześniej nie poinformował tych Gmin, że wycinka taka jest 
planowana. Łukasz Bystrzanowski podaje podstawy prawne tej 
decyzji konkludując je jednak słowami: Wszystko to jest fikcją 
prawną…

„Mając na uwadze stan prawny w  okresie wydania decyzji 
administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w  Tarnowskich 
Górach, zwrócić należy uwagę, że przedmiotem przepisów art. 
83 i następnych ustawy o ochronie przyrody jest ochrona drzew, 
a przedmiotem ochrony z art. 56 ustawy o transporcie kolejowym 
jest bezpieczeństwo. Decyzja o usunięciu drzew wydawana jest 
w celu wyeliminowania zagrożenia, jakie drzewa i krzewy mogą 
powodować.

Stosownie do treści art. 53 ustawy o  transporcie kolejowym 
usytuowanie drzew i  krzewów w  sąsiedztwie linii kolejowych, 
bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce 
w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń 
związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowo-
dującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W przepi-
sie art. 54 ustawy zawarto upoważnienie do określenia, w drodze 

e-mail do redakcji rozporządzenia, między innymi wymagań w zakresie odległości 
i  warunków dopuszczających usytuowanie drzew i  krzewów 
w sąsiedztwie linii kolejowej, biorąc pod uwagę zapewnienie bez-
pieczeństwa ruchu kolejowego. Na jego podstawie wydane zosta-
ło rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. 2008.153.955 
z późn. zm.), które w § 1 statuowało zasadę, że na gruntach po-
łożonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego 
toru kolejowego. Zapis ten dotyczy zarówno drzew istniejących, 
jak i  ewentualnych nowych nasadzeń. W  pierwszym wypadku 
oznacza on obowiązek usunięcia takich drzew, w drugim – zakaz 
ich sadzenia.

Zestawienie przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w  sprawie wymagań w zakresie 
odległości i  warunków dopuszczających usytuowanie drzew 
i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w  sąsiedztwie linii kolejowej, a  także sposobu urzą-
dzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciw-
pożarowych (Dz. U. 2008.153.955 z późn. zm.) z przepisem art. 
53 oraz art. 56 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym prowadzi 
do wniosku, że hipoteza normy prawnej zawartej w  przepisie 
art. 56 ust. 1 ustawy o  transporcie kolejowym obejmuje dwie 
grupy stanów faktycznych; jedną – w  której drzewa i  krzewy 
usytuowane są w  odległości mniejszej lub równej 15 m od osi 
skrajnego toru kolejowego oraz drugą – w której drzewa i krze-
wy usytuowane są w odległości większej niż 15 m od osi skraj-
nego toru kolejowego. W sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosnące 
w sąsiedztwie linii kolejowej usytuowane są w odległości mniej-
szej lub równej 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, wobec 
wprowadzenia fikcji prawnej, że takie ich usytuowanie powodu-
je zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, organ wydający 
decyzję o  usunięciu drzew na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o  transporcie kolejowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) nie musi dokony-
wać ustaleń, że takie usytuowanie drzew lub krzewów utrudnia 
widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń ko-
lejowych albo powoduje zaspy śnieżne. Powinność taka powsta-
je dopiero w takim przypadku, gdy wnioskowane do usunięcia 
drzewa położone są w odległości większej niż 15 m od osi skraj-
nego toru kolejowego.”
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6 marca na stronach mediów społecznościowych ukazało się oświad-
czenie Marcina Wąsiaka, prezesa KS Ruch Radzionków; stonowane acz 
nieco emocjonalne, a na pewno zaskakujące. Przynajmniej dla tych, któ-
rzy kulisów sprawy nie znali…. 

„Po 8 latach, w dniu 6 marca 2020 roku, może trochę niespodziewanie, 
ale taka była potrzeba chwili złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa Ruchu 
Radzionków. To było fantastyczne 8 lat. Pełne wzruszeń, niesamowitych 
momentów, sukcesów, ale też jak to w sporcie porażek. Zawsze było to moje 
marzenie i misja mojego życia. Czuję się szczęśliwy, że mogłem przewodzić 
takiemu klubowi jak Ruch Radzionków. 8 lat temu Ruchu Radzionków już 
praktycznie nie było. To co sobie wtedy założyliśmy i  obiecaliśmy udało 
się niemal w 100% zrealizować i jestem z tego dumny, że zostawiam Klub 
w  dobrej kondycji, mając jasną wizję dalszego rozwoju, która jednak nie 
wszystkim przypadała do gustu. Zwieńczeniem naszej pracy były fantastycz-
ne setne urodziny Ruchu. Poświeciłem tej misji 8 ostatnich lat życia, ale nie 
żałuję ani jednego dnia. Ruch Radzionków był, jest i będzie klubem mojego 
życia, który na zawsze będzie w moim sercu. Niestety fala hejtu, niezadowo-
lenia, nienawiści i oszczerstw, które nie mają nawet 1% prawdy oraz niechęć 
niektórych osób spowodowały, że dla dobra Ruchu Radzionków postano-
wiłem zrezygnować. Chciałbym podziękować tym wszystkim, bez których 
nie dałbym rady. Wiceprezesowi Markowi, wszystkim pracownikom, dla 
których klub to nie tylko praca, a wręcz rodzina. Wszystkim trenerom i za-
wodnikom, z którymi miałem okazję pracować, bo to byli i są fantastyczni 
ludzie. Wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, bo dzięki tej współpra-
cy mogliśmy to wszystko realizować. Nie dałbym rady nawet ich wszystkich 
wymienić. Kibicom, którzy są z klubem na dobre i na złe. Mojej rodzinie 
i moim najbliższym, którzy wspierali mnie na każdym kroku i znosili moje 
humory i to, że żyłem klubem 24h na dobę, nawet na wakacjach. Poprzez 
Ruch Radzionków poznałem fantastycznych ludzi. Za działalność na rzecz 
Ruchu Radzionków otrzymałem wyróżnienie „Osobowość Roku” Dziennika 
Zachodniego oraz Odznaczenie Ministra Sportu „Za Zasługi dla Sportu”. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te fantastyczne 8 lat.”

xxx
– Jubileusze mają to do siebie, że najgłośniej o nich w czasie uroczystych 

spotkań. Z  nami było podobnie. Mieliśmy 23 sponsorów jubileuszowych 
obchodów. Wszyscy ogrzaliśmy się przy tych naszych stu latach... Tyle, że 
potem przychodzi codzienność. Dyplomy, puchary, kwiaty, okolicznościowe 
odznaki... To wszystko trafia gdzieś na półkę. Ważną, ale jednak tylko półkę 
– tak powiedział nieco wcześniej prezes Wąsiak katowickiej „Wyborczej”. 
Jakżeż prorocze słowa – red.… 

Ruch mimo że jest w czwartej lidze, szuka pomysłów, żeby się pozytywnie 
wyróżniać. – Na wiosnę szykujemy kolejną niespodziankę. Będziemy mieć na 
naszym stadionie bandę leadową. Na początek jedną, ale to już coś. Zapre-
zentujemy tych, którzy są z nami. Większość spotkań chcemy grać wieczorem, 
przy światłach, więc oprawa na pewno będzie godna – kończy Wąsiak.

xxx
Od redakcji: W rozmowie z nami były już prezes czuje się rozczaro-

wany, nie dziwimy się mu. Nie bardzo skory do ujawniania szczegółów 
odejścia, ograniczył się raczej w rozmowie do zdawkowych odpowiedzi na 
nasze pytania, temu także wcale się nie dziwimy. 

I tak, to wcale nie chodzi o brak „chemii” między nim a burmistrzem, 
to nasza teza – burmistrz chce zawładnąć Ruchem i mieć realny wpływ na 
to co się w nim dzieje. 

- Byliśmy ostatnim związkiem, który był samodzielny – powiedział 
Marcin Wąsiak. 

xxx
Hejty części „kiboli”, o czym mówi w swym oświadczeniu były prezes, 

to naszym zdaniem tylko sprowokowana prowokacja, plotki o  nadzwy-
czajnych pensjach w klubie, także prezesa, są głęboko przesadzone, znamy 

prawdę…
Rozczarowanie części kibiców ze spadku z III ligi, po tak pięknym suk-

cesie w barażach z Polonią Bytom było bez wątpienia spore, trzeźwo my-
ślący uwzględnili chyba jednak obiektywne przyczyny tego wydarzenia. 
Sport Śląski pisał na początku marca:

„Największy sukces sportowy odniesiony za prezesury Marcina Wąsiaka 
po czasie przerodził się w bodaj największą frustrację wśród fanów „żółto-
-czarnych”. „Cidry” w przededniu jubileuszowego roku sensacyjnie pokonały 
w barażu o III ligę Polonię Bytom. Jako beniaminek jesienią radziły sobie 
solidnie i nic nie wskazywało na katastrofę, jaka miała nastąpić przy okazji 
serii rewanżowej. Tymczasem wiosną przewlekłe urazy eliminowały z gry 
kolejnych kluczowych graczy, co przy wąskiej kadrze drużyny prowadzonej 
wówczas przez trenera Kamila Rakoczego skończyło się spadkiem z  ligi. – 
Diagnozy były wówczas takie, jakie były. Tomek Harmata miał wrócić dużo 
wcześniej, Robert Wojsyk wypadł już po zamknięciu okienka transferowego, 
a i w jego przypadku zanosiło się na szybszy proces rekonwalescencji. Gdyby 
człowiek wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł. Pewnie, że gdybym 
przewidział plagę kontuzji jaka spotkała nas wiosną, próbowalibyśmy się 
wzmocnić. Żal tego, że nie ma nas dziś w III lidze i zaprzepaszczonej szansy 
na sięgnięcie po środki z Pro Junior System. Z perspektywy czasu uważam, że 
warto było się wzmocnić. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że gdyby trafili 
do nas bardziej doświadczeni gracze, to punktów w PJS byśmy nie zdoby-
wali, więc ryzyko przeszarżowania z wydatkami rosło – analizuje tamten 
czas Wąsiak.”

xxx
Nie znamy, bo jak je poznać, wszystkich okoliczności spadku, ale trud-

no nam uwierzyć, iż to prezes Wąsiak nie chciał, by Ruch grał w III lidze, 
bo to było za drogie i mogłoby się to odbić na apanażach jego i jego współ-
pracowników… 

xxx
Ktoś ewidentnie odejście Wąsiaka „pilotował”, fatalne praktyki. Plot-

ka o ewentualnym odebraniu targowiska Ruchowi miała wedle nas także 
służyć pozbyciu się Wąsiaka – na zasadzie – albo on, albo nie będzie kasy.

xxx
W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu Marcin Wąsiaka z pełnionej 

przez siebie funkcji w  najbliższym czasie zgodnie ze statutem zostanie 
zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w celu wybrania 
Prezesa oraz uzupełnienia składu Zarządu. O miejscu i terminie Walnego 
Członkowie Klubu zgodnie ze statutem zostaną poinformowani listownie 
– tak brzmi oficjalny komunikat na stronie Ruchu Radzionków. Według 
naszych informacji miało się odbyć 30 marca, znany jest już nawet, po-
wiedzmy kandydat na nowego prezesa. Wszystko wskazuje jednak na to, 
iż szybko Walne nie odbędzie się; tymczasowo szefuje Ruchowi Marek Zo-
rzycki, wiceprezes klubu. 

Marcin Wąsiak zrezygnował z prezesowania Ruchowi Radzionków

KTO TEGO CHCIAŁ?



16 Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

W stuletniej historii Ruchu Radzionków posadę prezesa pia-
stowało dwadzieścia jeden osób. Pierwszym prezesem był Rudolf 
Poloczek, który przewodniczył zebraniu założycielskiemu. 
Najdłużej tę funkcję sprawował Jan Pola, który prezesem był przez 
16 lat. W okresie przed II Wojną Światową i zaraz po niej u sterów 
klubu zasiadał Piotr Warzecha. W okresie transformacji ustrojo-
wej w Polsce prezesem był Paweł Wieczorek. Natomiast największe 
sportowe sukcesy, czyli awans piłkarzy Ruchu do I ligi i trzy sezo-
ny w najwyższej klasie rozgrywkowej to kadencja Pawła Bomby. 
Ostatnie sukcesy piłkarzy i ponowne awanse piłkarzy to okres 
urzędowania Tomasza Barana. Dziś Ruch jest bez prezesa… 

Rudolf Poloczek 1919 – 1920
Błażej Stopik 1920 – 1925
Brunon Ficek 1925 – 1926
Szczepan Krupa 1926 – 1928
Piotr Warzecha 1928 – 1939
Piotr Warzecha 1945 
Józef Wiśniowski 1945 – 1949
Tadeusz Toziczko 1949 
Eryk Porąbka 1949 – 1955
Helmut Szrajer 1955 – 1958
Stefan Basista 1958 – 1963
Florian Hoła 1963 – 1969
Jan Pola 1970 – 1985
Paweł Wieczorek 1985- 1991 
Zbigniew Bujnowicz 1991 – 1992

Edward Rupik 1992 – 1994
Paweł Bomba 1994 – 2005
Janusz Sosinka 2005 – 2005
Damian Miś – 2005 – 2007
Andrzej Urzędniczok 2007
Tomasz Baran 2007 – 2012
Marcin Wąsiak 2012 – nadal

Drużyna Cidrów, która w 1997 roku pokonała Ruch Chorzów w 
Pucharze Polski.

Na meczu wtedy pojawiło się około 12-13 tyś. kibiców w tym licz-
na grupa z Chorzowa.

Jest to zatem dobry moment aby podsumować wszystkie gry 
kontrolne na otwartym boisku rozegrane w tym roku. Podopieczni 
trenera Adama Dyrdy rozpoczęli sparingi w styczniu 2020 roku, 
podczas zimowego obozu w Pokrzywnej. Na stadionie w Głucho-
łazach „żółto-czarni” rywalizowali z bardzo mocnymi rywalami. 
Pierwszym były występujące jesienią w I Lidze Wojewódzkiej MKS 
Żory. „Cidry” zdominowały rywala i wygrały zasłużenie 2:0. Dru-
gim przeciwnikiem był słynny łódzki „Widzew” (rocznik 2008). 
„Ruch” dobrze operował piłką i był bardzo skuteczny, co przełoży-
ło się na 10 strzelonych goli.

Kolejne gry zostały rozegrane w lutym i marcu, na sztucznej 
trawie w Radzionkowie. Uczniowie SMS mierzyli się z zespołami z 
Podokręgu Zabrze i Bytom oraz II i III Ligi Wojewódzkiej. 

„Cidry” pokonały „Sokoła” Orzech 9:0, ŁTS Łabędy 7:1, uległy 
AP Team Gliwice 3:4 oraz pokonały 2:1 „Józefkę” Chorzów. Trzy 
z powyższych meczy rozgrywane były po 80 minut. W spotkaniu 
z gliwiczanami chłopcy przypomnieli sobie o istnieniu zimy, bo-
wiem rywalizacja toczyła się na białym boisku. 

Kadra zespołu powiększyła się zimą o trzech zawodników. Są 
to: Tomasz Ćwięczek („Przyszłość” Nowe Chechło), Tomasz Zydek 
(„Diamond” Academy) oraz Szymon Weiss. 

Wyniki i strzelcy bramek:
UKS „Ruch” Radzionków 2:0 MKS Żory (Kwietniowski, Caban)
UKS „Ruch” Radzionków 10:4 „Widzew” Łódź (Bogacki, Caban 

x3, Kwietniowski, Ćwięczek, Wroniszewski, Brzezina, Korbel x2)
UKS „Ruch” Radzionków 9:0 „Sokół” Orzech (Caban, Ćwię-

czek, Weiss x3, Kościański, Bogacki, Korbel x2)
UKS „Ruch” Radzionków 7:1 ŁTS Łabędy (Kwietniowski x3, 

Wikarek x2, Korbel, Zejer)
UKS „Ruch” Radzionków 3:4 AP Team Gliwice (Małota x3)
UKS „Ruch” Radzionków 2:1 PKS „Józefka” Chorzów (Kwiet-

niowski, Mueller)

Od Poloczka do Wąsiaka

ZIMOWE ZMAGANIA 
PIŁKARSKIEJ MŁODZIEŻY

20 marca, uczniowie 6 klasy SMS Radzionków mieli rozpocząć rywalizację w III Lidze Wo-
jewódzkiej, jednak podobnie jak wiele innych wydarzeń sportowych, inauguracja rozgrywek 
została przełożona na późniejszy termin.
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Koty towarzyszą ludziom od około 9500 lat, prawdopodob-
nie koty domowe wywodzą się z  Afryki, od kotów nubijskich. 
Na Cyprze odnaleziono grób mężczyzny pochowanego z kotem 
sprzed ok. 9,5 tys. lat, W starożytnym Egipcie koty były święty-
mi zwierzętami. Bastet, egipska bogini miłości, radości, muzy-
ki, tańca, domowego ogniska, płodności oraz kotów, przedsta-
wiana była jako kot lub kobieta z głową kota. Bastet chroniła 
mężczyzn, przed chorobami i demonami, była uosobieniem do-
broci i opiekuńczości. 

Koty, jako zwierzęta przypisane Bastet, otaczano ochroną, 
zabicie kota było surowo karane. W historii odnotowano przy-
padek zlinczowania Rzymianina, który przypadkowo zabił 
kota. Kult kotów wykorzystywali wrogowie Egiptu – w czasie bi-
twy pod Peluzjum w 525 r. p.n.e. Persowie w pierwszym szeregu, 
przed żołnierzami, wystawili koty, licząc na to, że Egipcjanie nie 
będą ich atakować. Czy to przesądziło o  zwycięstwie Persów? 
Tego nie wiemy, ale faktem jest, że po zwycięskiej bitwie Perso-
wie zdobyli Egipt.

Kot był ważnym członkiem rodziny, kiedy umierał, jego opie-
kunowie golili brwi, a zwłoki kota balsamowali. Istniały specjal-
ne cmentarze, gdzie składano mumie kotów.

Koty czcili również Germanie, ich bogini Freja miała rydwan 
zaprzężony w uskrzydlone koty. Freja była boginią miłości, płod-
ności i radości, jej obecność uszczęśliwiała nawet innych bogów. 
Do tego uważano ją za najpiękniejszą z bogiń. 

W  średniowieczu zaczęto uważać koty, zwłaszcza czarne, za 
zwierzęta mające związek z czarną magią. Zauważyliście, że ide-
alnie czarne koty są bardzo rzadkie? To skutki przesądów, które 
niestety są kultywowane do dzisiaj. Również w Japonii uważano 
czarne koty za wcielenia demonów. Lepiej koty traktowali muzuł-
manie – może dlatego, że Mahomet miał kota imieniem Muezza. 

A  jak my traktujemy koty? Niestety często, o wiele za często, 
źle. I nie zawsze wynika to z naszej złej woli, czasem krzywdzimy 
koty z niewiedzy. I dlatego dzisiaj pierwsza lekcja – jak pomagać 
mądrze?

Lekcja pierwsza
Musimy nauczyć się kontrolować populację kotów. Koty wolno 

żyjące, dokarmiane przez ludzi, mogą mieć kocięta nawet trzy razy 
w roku, to daje nam liczbę – ok. 15 – 18 kotków od jednej kociczki. 
One z kolei po kilku miesiącach osiągają dojrzałość – i znów mogą 
się rozmnażać… Los takich kotów jest nie do pozazdroszczenia. 
Często żyją zaledwie kilka lat, ciężko chorują, roznoszą również 

choroby, bywa, że są ofiarami okrutnych ludzi. 
Co robić? Ograniczać populację poprzez sterylizowanie zwie-

rząt. Takie zabiegi przeprowadzane są m.in. w gabinecie weteryna-
ryjnym „Pluto” na ul. Knosały. Bezdomne zwierzęta sterylizowane 
są za darmo, w ramach umowy z naszym Urzędem Miasta. Bez-
domne koty można odłowić korzystając ze specjalnej klatki-łapki, 
którą można pożyczyć w „Pluto”.

A co z naszymi domowymi mruczusiami? Też powinniśmy za-
dbać o  ich antykoncepcję, można to robić farmakologicznie, ale 
wiadomo, że kotom bardzo trudno zaaplikować pigułkę. Prostsze 
jest wysterylizowanie operacyjne – dzięki temu nie będziemy się 
musieli martwić co zrobić z  nieplanowanymi kociętami. Ubocz-
nym skutkiem sterylizacji jest niestety tycie kotów, trzeba pilno-
wać, żeby nie były za grube, ale jest też pozytywny skutek – takie 
koty żyją dłużej. Cdn.

Taco Makota 

DOM BEZ KOTA TO GŁUPOTA
Skąd się wzięły koty domowe?



18 Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

Radzionkowskie legendy

DIOBLINA
Dawno, dawno temu na rozlewiskach Brynicy, między 

Świerklańcem a Niezdarą, stał sobie młyn. Młynarz, który 
w nim pracował, nazywał się Praczka, nie był stąd, przy-
był skądś, ze świata, nie miał rodziny, z nikim się też nie 
zaprzyjaźnił. Ludzie się go trochę bali bo był człowiekiem 
ponurym i gwałtownym. Mało kto oddawał mu zboże do 
mielenia, zwłaszcza, że w Świerklańcu też był młyn, a mły-
narz tamtejszy był grzeczny i  przyjazny. Jednak ludzie 
przejeżdżający nieopodal widzieli, że młyn pracuje od 
rana do wieczora, mimo że miejscowi rzadko tam zaglą-
dają. Mnożyły się więc plotki, jak to jest? Kto zawozi swo-
je plony do młyna?… W Radzionkowie mieszkało wtedy 
trzech zuchwałych młodzieńców, do perfekcji opanowa-
li oni umiejętność wymigiwania się od pracy i  szukania 
rozmaitych rozrywek. Często można ich było spotkać na 
„mamlasplacu”, gdzie wysiadywali całe dnie obserwując 
ludzi i knując co by tu zbroić…

Pewnego dnia usłyszeli rozmowę dwóch gospodarzy o młyna-
rzu Praczce. Jeden z gospodarzy właśnie wrócił z jarmarku w Sie-
wierzu i po drodze widział z daleka jak szybko kręci się koło wodne 
młyna, mimo że wokół młyna była pustka – żadnych wozów, żad-
nych ludzi…

Opowieść zaintrygowała młodzieńców, postanowili się wybrać 
do młyna Praczki i zobaczyć co tam się dzieje.

Wczesnym rankiem ruszyli w drogę, każdy miał tobołek z  je-
dzeniem, bo trudno było przewidzieć jak długo im zejdzie. Po-
stanowili, że zakradną się cichcem w okolice młyna, znajdą sobie 
dogodne miejsce i będą czekać co też się wydarzy.

 Długo nie działo się nic, wokół młyna było pusto, jedynie koło 
wodne furkotało bez przerwy. Było już po południu kiedy mło-
dzieńcy usłyszeli tętent koni i  odgłos toczących się kół, do mły-
na Praczki zbliżał się jakiś wóz. Kiedy znalazł się w polu widze-
nia młodzieńców okazało się, że to nie zwyczajny, wiejski wóz, ale 
wspaniała kareta. Jej ściany zdobiły rzeźbione ornamenty i  ma-
lowidła, w  drzwiach była szybka, na koźle zaś siedział woźnica 
ubrany w  bogato szamerowaną liberię. Na głowie miał peruczkę 
z warkoczem. Konie, zaprzężone do karocy, też prezentowały się 
pięknie – dobrane maścią, piękne i rącze. Karoca zajechała przed 
młyn. Młodzieńcy z  wielką ciekawością przyglądali się teatrum, 
które właśnie rozgrywało się przed nimi. Oto woźnica zgrabnie 
zeskoczył z kozła, podszedł do drzwiczek karocy, otwarł je z ukło-
nem, a następnie wysunął schodki umożliwiające wyjście z kare-
ty. W otwartych drzwiach pojawiła się kobieta – ubrana w piękną 
suknię, błyszczącą w świetle słońca. Z daleka lśniła biżuteria, którą 
kobieta była obwieszona, naszyjniki, bransolety, kolczyki i spinki 
we włosach jarzyły się tęczowymi blaskami.

Kobieta była niemłoda, ponieważ woźnica musiał jej pomóc 
wyjść z karety, a następnie przejść do młyna. Szła powoli, utyka-
jąc, a pochylona sylwetka wskazywała, że niejeden krzyżyk ciąży 
na niej. Z trudem wspięła się po schodkach do młyna i zapukała 
do drzwi, które po chwili się otwarły. Praczka wyszedł za próg, 
podał kobiecie ramię i niedbałym ruchem odprawił woźnicę, któ-
ry wrócił do karety. Chwilę później drzwi młyna zatrzasnęły się. 
Przez kilka pacierzy nie działo się nic ciekawego, koło młyńskie 
furkotało, woźnica dłubał w zębach, a konie, znudzone, przebie-
rały nogami… Młodzieńcy zastanawiali się co też owa wiekowa 
dama robi w młynie Praczki? O czym taki mruk i soroń może ga-
wędzić z damą? Bo chyba nic innego z nią robić nie mógł… Aż tu 
nagle drzwi z  łoskotem się otwarły, na progu stanęła jakaś mło-

da, gibka panna, przeciągnęła się i  z  głośnym śmiechem, lekko, 
zbiegła po schodach. Jej ciężka, błyszcząca suknia, powiewała na 
wietrze. Panna podbiegła do karocy, wsiadła do środka i głośno 
popędziła woźnicę. 

Woźnica wskoczył na kozła, zaciął batem konie, które ruszyły 
z kopyta. Co to miało być?! Młodzieńcy nie za bardzo rozumie-
li co się stało! Do młyna weszła staruszka, a po kilku pacierzach 
wybiegła młoda panienka, w  sukni staruszki, ale, co przytomnie 
zauważył Walek, bez jej biżuterii. Co się wydarzyło w młynie? Kie-
dy młodzieńcy wciąż dyskutowali o tym, co się wydarzyło prawie 
na ich oczach, przed młyn zajechała kolejna karoca, o mało jej nie 
przegapili pochłonięci rozważaniami..

Druga karoca też była piękna, pozłacane okucia lśniły w słoń-
cu, a  z  okien powiewały aksamitne zasłonki zdobne frędzelka-
mi. Oprócz woźnicy na koźle siedział jeszcze lokaj, obaj pięknie 
odziani, w białych rękawiczkach… Z tej karocy również wysiadła 
staruszka, chyba jeszcze starsza niż jej poprzedniczka, lokaj z woź-
nicą prawie ją nieśli do młyna… i znowu, jak poprzednio, Praczka 
zabrał staruszkę do środka, a woźnica z lokajem wrócili do karo-
cy… minęło kilka pacierzy – i  drzwi młyna szeroko się otwarły, 
a na progu stanęła piękna panna. Wiatr rozwiewał jej długie, jasne 
włosy, i zadzierał suknię, odsłaniając zgrabne nogi. Panna wesoło 
podskakując zbiegła ze schodów i wsiadła do karocy. Lokaj i woź-
nica wskoczyli na kozła i karoca odjechała. 

Teraz już młodzieńcy byli pewni tego, co się wyprawia w młynie 
Praczki! Młynarz nie mielił tam zboża, ale w jakiś magiczny sposób 
przemieniał staruszki w młode panny! One zaś płaciły mu za to 
złotem. Jakim cudem Praczka dokonuje tych przemian? Tego mło-
dzieńcy nie wiedzieli, ale na pewno było to jakieś diabelskie dzieło. 

Kiedy młodzieńcy opowiedzieli w  Radzionkowie o  tym, co 
widzieli, we wsi zapanował strach. Nikt nie miał wątpliwości, że 
Praczka podpisał cyrograf z diabelskimi mocami i teraz niecnie je 
wykorzystuje do zarabiania wielkich pieniędzy. Od tamtej pory lu-
dzie szerokim łukiem omijali młyn Praczki, a miejsce, gdzie się on 
znajdywał nazywali Dziobliną, albo Diobliną. 

Minęły lata, kiedyś nad okolicą rozpętała się wielka burza, czar-
nosine niebo przecinały błyskawice, a pioruny uderzały raz po raz 
z wielkim hukiem. Ludzie schowali się w swoich chatach modląc 
się, żeby burza się skończyła. Kiedy po burzy ludzie sprzątali obej-
ścia, dotarła do nich wieść, że spłonął młyn Praczki, prawdopo-
dobnie od pioruna. Ludzie którzy pobiegli na pomoc znaleźli już 
tylko zgliszcza. Nie było czego ratować, młyn spłonął doszczętnie. 
Jednak nie znaleziono młynarza, ani jego szczątków, czy zdołał 
uciec ze swoimi skarbami? Czy może diabli porwali go do pie-
kła?… tego nikt nigdy się nie dowiedział. 

Po kilku latach wody Brynicy rozniosły ruiny młyna, a jedyną 
pamiątką po Praczce pozostała nazwa Dioblina, używana do dziś. 

Szkoda, że tylko owa nazwa pozostała...
Opr. MMJ
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SAMORZĄDY APELUJĄ
W pakiecie antykryzysowym rząd przedstawił 5 fi-

larów, ale nie ma tam niestety filaru samorządowego. 
Samorządowcy apelują, że oni stoją w pierwszej linii 
walki z epidemią koronawirusa m.in. poprzez ulgi dla 
przedsiębiorców czy zwolnienia z podatków. 

Poza tym, to właśnie na budżetach miast odbijają się ogranicze-
nia w komunikacji publicznej, zamykanie targowisk czy mniejsze 
wpływy z opłat parkingowych. 

Samorządowcy domagają się zwiększenie subwencji ogólnych 
do zadań samorządowych – w taki sposób rząd powinien pomóc 
miastom w związku z nadciągającym kryzysem z powodu korona-
wirusa. Warto pochylić się nad projektem ustawy o  zwiększeniu 
udziału samorządów w podatku PIT. Przynajmniej na czas kryzysu; 
trzeba także zadbać o zdrowie i życie ludzi. Szpitalom, dla których 
organami prowadzącymi są samorządy, brakuje sprzętu czy środ-
ków ochrony.

xxx
Prezydenci największych polskich miast zrzeszonych w  Unii 

Metropolii Polskich (UMP) zaapelowali w środę do rządu o szyb-
kie działania, które pozwolą zapobiec kryzysowi gospodarczemu 
i finansowemu grożącemu samorządom w związku z pandemią ko-
ronawirusa.

• Samorządowcy chcą uruchomienia dodatkowych, dedykowa-
nych dla jednostek samorządu terytorialnego środków finanso-
wych, pochodzących zarówno z budżetu centralnego jak i ze źródeł 
zewnętrznych.

• Zaapelowali do premiera m.in. o  wsparcie samorządów po-
przez wzrost subwencji ogólnej.

• Jednocześnie prezydenci zadeklarowali współpracę przy przy-
gotowaniu najpilniejszych rozwiązań, zabezpieczających.




