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Od 12 marca zamknięte są placówki oświatowe, szkoły wyższe, 
kina, teatry i  inne ośrodki kulturalne – to działania prewencyj-
ne w  związku z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa w  Polsce. 
Przychodnie i gabinety medycyny rodzinnej w większości przeszły 
na tzw. telemedycynę. To skutek zaleceń Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. Czyli – zalecenia. Zamknięte urzędy miast, sądy, insty-
tucje zajmujące się pomocą społeczną – nie ma aktu prawnego, by 
zamykać na cztery spusty urzędy, w ten sposób odcinając ludzi od 
niezbędnych czynności, jak i pacjentów od bezpośredniego kontaktu 
z lekarzem. Jest tylko strach i wola przetrwania. Każdego dnia daw-
kuje się nam niepewność. Opustoszałe ulice, place chodniki, tylko 
rozbuchana tego roku wiosna…

Obywatele w  przewadze pozostali sami, państwo, szczególnie 
w terenie zostało sparaliżowane. Rząd rządzi, co widać w telewizji, 
jak w krzywym zwierciadle.

Pal sześć maseczki i inne obostrzenia, w sytuacji kryzysowej zo-
staliśmy zamknięci w  czterech ścianach. Jak to możliwe? Możliwe, 
choć nadrealne, z  medycznego punktu widzenia pewnie słuszne. 
I tylko jedno, statystycznie w zwyczajnym dniu bez wirusa umiera 
w Polsce 1100 ludzi, ilu powiększy tę statystykę nie posiadających 
wirusa? Ale za to z zawałem, udarem, zapaleniem wyrostka robacz-

kowego, ze stresu, który ujawnia inne niedoskonałości ciała? Chwa-
ła mediom, które tak drobiazgowo informują nas o rozmiarach pan-
demii. To zamierzona ironia… 

Samorządy liczą straty, czy jednak zdały egzamin w  kryzysie? 
Powoli się budzą, powoli budzi się gospodarka, handel ma się cał-
kiem nieźle.

Czy w pełni zdaliśmy egzamin z misyjności i poczucia odpowie-
dzialności? Owszem, każdy jest suwerenną jednostką, ta próba po-
kazała, że instynkt jest ważniejszy ponad wszystko i swoje spowiedzi 
każdy prowadzić będzie. Albo nie będzie…

Co spowodowało tę histerię? Wiadomo, wirus, a czy nie można 
było racjonalnie wykorzystać potencjału wszelkich instytucji z  za-
sady mających nam służyć? Na przykład – jeden urzędnik w dzia-
le urzędu miasta, jeden sądzący sędzia w  sądzie, jeden opiekun 
socjalny itd. Władza pokazała, gdzie jesteśmy w  szeregu. Władza 
jakiegokolwiek szczebla, to jednak ludzie, brzemię to nosić będą… 
Oczywiście bez generalizacji, wielu ludzi w służbach i w wolontaria-
cie pracowało w najtrudniejszych czasach ponad siły, znając jednak 
historię, piersi do orderów wystawią inni. Może słusznie, tym ostat-
nim niepotrzebne są ordery. C`est la vie… 
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STAROSTWO ODMRAŻA SIĘ
Od 22 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Tarnow-
skich Górach prowadzona będzie bezpośrednia obsługa 
klientów, ale jedynie i wyłącznie w „sprawach niezbęd-
nych”: w zakresie: wydawania praw jazdy, dowodów 
rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, 
administracji...

ŚMIECI – GDZIE?
Gdzie wyrzucać odpady wytworzone przez osoby 
zdrowe?

- Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: 
środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) sto-
sowane np. w  miejscu pracy, komunikacji miejskiej, 
w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zara-
żenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny 
być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmie-
szane.
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla 
osób stosujących środki zapobiegawcze np. w  miejscu 
pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 
koronowirusa:
- Odpady powinny być segregowane i  wrzucane do 
właściwych pojemników (papier, szkło, metale i two-
rzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). Na-
tomiast maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne 
stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzed-
nio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzuca-
ne są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
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POMOC WSPÓLNA
Burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu Powiatu tarnogórskie-

go, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
postanowili zgodnie o przeznaczeniu środków finansowych na po-
moc służbie zdrowia. W wyniku konsultacji uznano, iż właściwym 
i  prawnie dopuszczalnym sposobem udzielenia pomocy będzie 
przekazanie środków finansowych na rzecz Powiatu Tarnogór-
skiego – jedynego akcjonariusza Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w formie dotacji celo-
wej. Podstawą do udzielenia pomocy jest uchwała Rady Miasta 
Radzionków, która pozwoli na zawarcie umowy z Powiatem Tar-
nogórskim, w której zostanie sprecyzowany cel pomocy z obsza-
ru ochrony zdrowia. Jedną z najpilniejszych potrzeb wskazanych 

przez Prezesa WSP S.A. jest zakup ambulansu, którego koszt cał-
kowity to około 240 000,00 zł. Kwotę 100 000,00 zł na zakup zabez-
pieczy Powiat Tarnogórski, a pozostałą część – kwotę 140 000,00 zł 
pokryją gminy. Kryterium podziału stanowi liczba mieszkańców 
zamieszkujących na ternie poszczególnych gmin (podział pre ca-
pita). Gmina Radzionków zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 
w wysokości 16 500,00 zł.

PS. To uzasadnienie do uchwały, którą głosować będą nasi radni 
30 kwietnia br. 

Rozpoczynamy kolejny tydzień w rzeczywistości nieodłącznie 
związanej z ogłoszoną w Polsce epidemią. Według najświeższych da-
nych, w naszym mieście, u 10 osób stwierdzono obecność koronawi-
rusa, 19 osób poddanych jest kwarantannie z nałożoną decyzją admi-
nistracyjną, a 23 osoby pozostają pod nadzorem epidemiologicznym.

Urząd Miasta Radzionków jest w stałym kontakcie z okoliczny-
mi placówkami zdrowia, którym udziela finansowego i rzeczowego 
wsparcia. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu otrzymał ponad 
3.000 maseczek za kwotę prawie 15.000 zł, z kolei Wielospecja-
listyczny Szpital Powiatowy im. Hagera w Tarnowskich Górach 
zgłosił zapotrzebowanie na zakup ambulansu. Koszt jego zakupu 
został rozdzielony pomiędzy gminy powiatu tarnogórskiego. Gmi-
na Radzionków udzieli na ten cel wsparcia w wysokości 16 500 zł.

Przed nami także nauka świętowania, ważnych dla naszej spo-
łeczności, wydarzeń w nowej formule. W najbliższą niedzielę, w 
trakcie odpustu w parafii Św. Wojciecha, nie będzie odbywał się 
handel uliczny. Zmianie ulegnie także forma tegorocznych obcho-

dów Święta 3-go maja. W tym roku, nie odbędą się uroczystości pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich na Placu Letochów z udziałem 
wojska, harcerzy, młodzieży, orkiestry i organizacji pozarządowych. 
Ze względów bezpieczeństwa, osobiście złożę pod pomnikiem wią-
zankę kwiatów w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Dni Radzionkowa również zostały odwołane. Od dłuższego 
czasu trwały rozmowy na ten temat, część artystów i wykonawców 
zadeklarowała już swój udział w przyszłorocznej imprezie, któ-
rą planujemy na dni 11-13 czerwca 2021 roku. Mając na uwadze 
zdrowie naszych mieszkańców oraz przyjeżdżających do nas gości, 
odwołaliśmy również tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Dzie-
cięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”.

Od dzisiaj, decyzją władz państwowych, możliwy jest spacer po 
parkach i lasach. Zapraszam serdecznie, na Księżą Górę, do Ogro-
du Botanicznego i w inne zielone miejsca w naszym mieście. Pa-
miętajmy o koniecznych maseczkach i innych obostrzeniach oraz 
zaleceniach władz państwowych.

Życząc Państwu dużo zdrowia i wytrwałości, serdecznie wszyst-
kich pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku
Gabriel Tobor

Burmistrz Radzionkowa

GDZIE JEST WŁADZA?
Gdzie jest nasz samorząd w trudnych chwilach? Radni 

ubezwłasnowolnieni, bo sesja odwołana; najbliższa ma się 
odbyć 30 kwietnia w CK „Karolinka”, nie wiemy, czy bę-
dzie transmitowana przez Internet; jakież to dziwne, jak 
mają się do tego splendory ogłaszające informatyczną po-
tęgę Radzionkowa? 

Gdzie był burmistrz? Piękne słowa w apelach do mieszkańców, 
można się wzruszyć. Ale żadnych konkretów, żadnych zobowiązań 
wobec mieszkańców, zapowiedzi zwolnień od danin, gdzie ulgi dla 
klientów miasta, dla przedsiębiorców, czegoś, co w najbliższym 
czasie uwolni nas od niektórych datków na rzecz gminy. 

Może to nie czas, ale popatrzcie na okoliczne miasta, jakoś pre-
zydenci, burmistrzowie, wójtowie działają, a nie kupują 10 litrów 
środków dezynfekujących dla pogotowia. To farsa. U nas jest jak 
zwykle. Zerknijcie na stronę internetową miasta.

To nie polityka, w trudnych chwilach sprawdza się jakość wła-
dzy, nie ma tej jakości w naszym Ratuszu… 

To słowa z początków kwietnia, niech pozostaną… Miejmy na-
dzieję, iż wkrótce nieaktualne… 

Może to nie czas na rozliczenia, będzie czas, może władze się 
obudzą, cokolwiek by jednak nie uczyniły, reakcja na sytuację kry-
zysową w mieście była spóźniona. GB

URZĘDY DO PRACY!
Od środy 22 kwietnia wszystkie urzędy muszą zapewnić 

mieszkańcom i firmom pomoc w załatwieniu najważniejszych 
spraw – wynika z rządowego rozporządzenia. Chodzi o m.in. 
wydawanie aktów urodzeń i zgonów, dowodów osobistych, praw 
jazdy, zawieranie małżeństw czy rejestrację samochodów. Nie-
które urzędy całkowicie się zamknęły, a urzędnicy zrobili sobie 
wolne, to opinia omalże powszechna. Nie wina to jednak samych 
urzędników…               KB

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga 
Emilewicz do samorządów:

„Zdajemy sobie sprawę, że one dziś także mają mniejsze 
wpływy z tytułów podatkowych: podatków PIT, CIT, wpływów 
z podatków od nieruchomości, rolnych, leśnych, także te gminy 
uzdrowiskowe, które opłat swoich dziś nie pobierają. Luzujemy 
regułę finansową w samorządach, będą one (...) mogły się w tym 
trudnym roku oraz w kolejnym zadłużać. Ten bilans przychodów 
i wydatków będzie mógł być ujemny” – tłumaczyła Emilewicz. 
Jak przekazała wicepremier, dodatkowo „wprowadzamy zmianę, 
dzięki której co druga, a nie co czwarta złotówka – jak to ma 
miejsce dziś z tytułu dochodów z gospodarki nieruchomościami 
Skarbu Państwa – będzie trafiać do budżetu samorządów”.

xxx
To istotne, bo jak podejrzewamy, burmistrz podczas sesji rady 

miasta 30 kwietnia będzie wnioskował o kolejny kredyt… Pyta-
nie tylko na co? (KM)

Apel Burmistrza, (20 kwietnia 2020 r.)

Drodzy Radzieńczanie,
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Ruszamy z akcją!
Kilka dni temu w Internecie pojawił się apel z prośbą od Pogo-

towia Ratunkowego w Radzionkowie, które potrzebuje niezbędne 
środki do normalnego  funkcjonowania w czasie panującego ko-
ronawirusa. Aktualnie pogotowie dysponuje jeszcze niezbędnymi 
środkami, jednak w przypadku gwałtownego wzrostu liczby pa-
cjentów z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem 
koronawirusem środki ochrony osobistej mogą się szybko wyczer-
pać. W obecnej chwili zakup takich rzeczy graniczy z cudem, a jak 
już są to cena jest znacznie wyższa niż kiedyś. Jeden z naszych kibi-
ców ma możliwość zakupu 40 takich kombinezonów dlatego jako 
kibice Ruchu Radzionków ruszamy ze szybką zbiórką pieniędzy.

Drodzy Kibice! Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją 
podsumowującą przeprowadzoną zbiórkę na rzecz Radzionkow-
skiego Pogotowia Ratunkowego. W ostatnich dniach zewsząd do-
chodziły nas słuchy o konieczności wsparcia Pogotowia w naszym 

mieście, które na wypadek gwałtownego wzrostu liczby zachorowań 
spowodowanych powszechnie panującym koronawirusem potrze-
bowało gwarancji posiadania niezbędnego sprzętu medycznego. 
Nie zastanawiając się wiele wychodzimy z inicjatywą naprzeciw i 
w dniu 23.03.br. organizujemy zbiórkę. Mając na uwadze, że do-
stępność środków dezynfekujących, ale przede wszystkim artykułów 
medycznych jest mocno ograniczona, a w niektórych przypadkach 
ich zdobycie graniczy z cudem poruszyliśmy wszystkie możliwe kon-
takty. Efektem naszych starań było pozyskanie:

33 sztuk okularów ochronnych, 34 kombinezonów ochronnych, 70 
litrów płynu antybakteryjnego, 20 sztuk przyłbic, 140 masek ochron-
nych, 12 butli pięciolitrowych z mydłem antybakteryjnym, 700 rękawi-
czek, żeli do mycia rąk, 4 litry płynu antybakteryjnego do sanitariów,

Ostateczna kwota, która wpłynęła na nasze konto osiągnęła wy-
sokość 4 204,14 zł i przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Chcie-
liśmy serdecznie podziękowania Castorama Tarnowskie Góry, która 
przekazała 100 masek ochronnych, firmie PM-Car, która wsparła 
zbiórkę finansowo i przede wszystkim naszym piłkarzom i kibicom, 

To fragment „Apelu burmistrza” z 6 kwietnia do mieszkańców 
Radzionkowa. Piszemy te słowa 21 kwietnia, żadnych konkretów. 
Słowem, niczego nie proponuje się mieszkańcom naszego miasta, 
przyjdźcie, poproście, może coś się da załatwić. Nie o  to chodzi. 
Takie programy pomocowe powstały w większości gmin polskich. 
U nas, jakby nic się nie stało, spokojnie, tymczasem istotny w kry-
zysowych chwilach jest czas i  zamiast słów otuchy – konkrety. 
I niech nam nikt nie mówi, iż wtedy wszystko jest nieważne, bo 
każdy instynktownie dba o siebie i swych najbliższych. Owszem, 
w tym jednak także mieści się zwyczajny dzień i myślenie o tym, 
jak przeżyć następne. Czy będziemy mieli co do garnka włożyć, czy 
moja firma wytrzyma, czy „padnie”, a jeśli tak, to co dalej? W ta-
kich momentach potrzebny jest gospodarz, ktoś komu się ufa, na 
kogo można liczyć, bo przecież nikt nie wie co będzie.

Owszem, 30 marca przeczytaliśmy na stronie internetowej mia-
sta „dobre słowa”: Na bieżąco są również analizowane możliwe do 
wprowadzenia instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców i  miesz-
kańców. Informujemy, że w chwili obecnej, istnieje możliwość skorzy-
stania z rozwiązań prawnych pozwalających na udzielanie zwolnień, 
ulg podatkowych, odroczeń i  umorzeń w  oparciu o  funkcjonujące 
przepisy m.in. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Gmina będzie realizować działania w  zakresie wsparcia osób 
i firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koro-
nawirusa, które są dopuszczalne przez przepisy prawa.

Wstrzymujemy się od jednoznacznych ocen, nie komentujemy 
także maili, które przychodziły na nasz adres mailowy; wiele z nich 
było emocjonalnymi, krzywdzącymi, ale wyrażały i obawy i  roz-
czarowanie… Nie wiemy, co burmistrz miał na uwadze mówiąc 
o „specyfice”, tylko możemy się domyślać, aczkolwiek jakakolwiek 
specyfika nie zatrze wrażenia inercji, prawo jest prawem, bur-
mistrz nie wszystko może, ale naszym obowiązkiem jest mówić, 
jego – działać… RED. 

xxx

10 kwietnia serwis samorządowy przyniósł informację: Zna-
lazłeś się w  trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawiru-
sa?  Pamiętaj, że możesz liczyć na wsparcie samorządów. Niższe 
czynsze za najem lokali, ulgi w opłatach, pakiety wsparcia. Do tej 
pory wdrożyły je: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dą-
browa Górnicza, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Mysłowice, 
Pyskowice, Ruda Śląska, Rudziniec, Siewierz, Sławków, 
Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wyry, Zabrze.

xxx
16 kwietnia Zabrze  uruchomiło wymazobusa, dzięki któremu 

skrócony zostanie czas oczekiwania mieszkańców na wykonanie 
testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.Dzięki pracy wyma-
zobusa, każdego dnia przebadanych może zostać dodatkowo ok. 
25 osób. Zgodnie z danymi sanepidu, aktualnie na wymaz w Za-
brzu oczekuje ok. 70 mieszkańców.

xxx
Tego dnia Tarnowskie Góry przekazały przyznane przez Metro-

polię środki na rzecz Oddziału Zakaźnego Szpitala Specjalistycz-
nego w Bytomiu. To kwota 222 153 zł.

xxx
Już 24 marca burmistrz Tarnowskich Gór tak zareagował na sytu-

ację kryzysową, notabene, w kilka dni później ambulans już jeździł 
pobierając wymazy od mieszkańców w miejscu ich zamieszkania.

xxx
Od 16 kwietnia strażnicy miejscy rozdają tysiące maseczek 

w Bytomiu.
xxx

23 kwietnia: „Gmina Radzionków, wspierając Sanepid w  pro-
wadzeniu testów na obecność koronawirusa, wynajęła od dzisiaj 
specjalny ambulans, który będzie pobierał próbki do badań od 
osób zamieszkałych na terenie naszego miasta. Wymazobus będzie 
obsługiwał te osoby, które przebywają na kwarantannie w wyniku 
decyzji administracyjnej. Dzięki tej inicjatywie, wydatnie zmniej-
szy się czas oczekiwania na wykonanie testów i poprawi się tym 
samym diagnostyka wśród naszych mieszkańców.”

Wstrzemięźliwie o tak zwanej:
RADZIONKOWSKIEJ „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”
„Tak zwana „tarcza antykryzysowa” niespecjalnie otworzyła samorządom drogę do szerokich działań w obro-
nie interesów małych i średnich firm. W Radzionkowie, ze względu na specyfikę, każdy przedsiębiorca, lokator 
mieszkań komunalnych czy mieszkaniec będzie traktowany indywidualnie. Każdy kto w jakiś sposób ucierpi 
może liczyć na naszą pomoc w granicach dopuszczonych przez prawo. Mam na myśli, głównie możliwość umo-
rzenia podatku lub czynszu. Sprawy te będą rozpatrywane na wniosek zainteresowanej strony.” 

Z SIECI…
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ZARZĄDZENIE NR 795/2020
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wszczęcia procedury konsultacji społecznych do-

tyczącej projektów uchwał w  sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości w  ramach pomocy 
mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w  gospo-
darce oraz w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (…)

zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji objęte są projekty uchwały 

Rady Miasta Radzionków w sprawie:
1) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nierucho-

mości w  ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce,

2) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji z powo-
du COVID-19.

2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 23.04.2020 roku do 
25.04.2020 roku.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) w dziedzi-
nach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w formie 
pisemnej:

1) na adres: Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników 
Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@ra-
dzionkow.pl.

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie ogło-
szone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Refera-
tu Podatków i Opłat Lokalnych oraz, w zakresie publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej, Naczelnikowi Wydziału Organiza-
cyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jednocześnie przygotowano projekt uchwały, nad którą radni 
głosować będą 30 kwietnia br.: w sprawie przedłużenia termi-
nów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w  gospo-
darce uchwala się co następuje:

§ 1. Przedłuża się do 30 września 2020r. terminy płatności rat 
podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 
2020r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w  związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.

§ 2. 1. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podat-
ku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 jest złożenie przez 
podatnika wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wniosek należy złożyć do dnia 30 września 2020 r.
§ 3. 1. Przedłużenie terminów płatności rat podatku dotyczy 

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 
marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292 
ze zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek 
spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o których mowa w § 
3 ust. 1 niniejszej uchwały rozumie się spadek sprzedaży towarów 
i usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obro-
tów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalenda-
rzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącz-
nych obrotów z  analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzo-
wych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po 
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwu-
miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego 
miesiąca kalendarzowego lub;

2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z  do-
wolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 
dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

c.d. str. 6
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Radzionkowski

którzy licznie przyłączyli się do akcji.
W dobie bieżącego zagrożenia warto dodać, że Miasto Radzion-

ków  w ostatnim czasie również postanowiło wesprzeć Pogotowie 
nadzwyczajnymi środkami, a mianowicie 10 l (słownie: dziesięcioma 
litrami) płynu do dezynfekcji rąk. No cóż… przyzwyczailiśmy się do 
tego, że kiedy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia możesz liczyć tylko 
na siebie, albo na kibiców, ale na pewno nie na Urząd Miasta.

xxx
To były pierwsze, najtrudniejsze chwile, Ruch i kibice nie zawiedli. 

RADNI GŁOSOWAĆ 
BĘDĄ ZA 
ULGAMI…
Ale za to od 23 kwietnia burmistrz przygotowu-
je jednak pakiet antykryzysowy. Działa zgodnie 
z prawem samorządowym i pragmatyką. Do-
ceniamy to, trzeba było jednak sporo czasu, by 
choć opinii społecznej coś konkretnego przeka-
zać w trudnych chwilach, może odrobinę empatii 
w granicach prawa? Bez komentarza, wszystko 
correct… Radni będą nad tymi rozwiązaniami 
debatować 30 kwietnia.
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wniosku, w porównaniu doobrotów z miesiąca poprzedniego; za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dnika-
lendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 
się w  trakcie miesiąca kalendarzowego, tojest w  dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. (…)

 – a także radni podjąć mają decyzję w sprawie:

§ 1. Przedłuża się do 30 września 2020r. terminy płatności rat 
podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 
2020r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w  związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z  powodu COVID-19. § 2. 1. Warunkiem 
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 
o którym mowa w § 1 jest złożenie przez podatnika wniosku sta-
nowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wniosek należy 
złożyć do dnia 30 września 2020r. § 3. 1. Przedłużenie terminów 
płatności rat podatku dotyczy przedsiębiorców w  rozumieniu 
art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przed-
siębiorców (Dz.U. z  2019r. poz. 1292 ze zm.), których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospo-
darczych w  związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 2. Przez spadek obrotów 
gospodarczych, o których mowa w § 3 ust. 1 nieniejszej uchwa-
ły rozumie się spadek sprzedaży towarów i  usług, w  ujęciu ilo-
ściowym lub wartościowym: 1) nie mniej niż 15% obliczony jako 
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 ko-
lejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 
stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, 
w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa 
się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, 
w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna 
się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub; 2) nie mniej 
niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazane-
go miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 
2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w  po-
równaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa 
się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, 
w  przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w  trak-
cie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy 
dzień danego miesiąca kalendarzowego. § 4. Przedłużenie termi-
nów płatności rat podatku od nieruchomości o którym mowa w § 
1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzie-
lana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymcza-
sowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19.(…)
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Z uwagi na znaczny spadek dochodów jednostek samorządu teryto-
rialnego spowodowany wprowadzeniem stanu epidemii i „zamrożeniem” 
gospodarki, Urząd Miasta Radzionków informuje, że od dnia 16.04.2020 
r. wstrzymuje przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków o dota-
cje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (tj. do modernizacji 
systemów ogrzewania). Złożone już wnioski będą rozpatrywane według 
dotychczasowych zasad, w  tym zapisów regulaminu dotacji stanowią-
cych, że przyznanie dofinansowania uzależnione jest od środków zabez-
pieczonych w  budżecie miasta w  danym roku budżetowym. Bliższych 
informacji w zakresie wsparcia finansowego do wymiany źródeł ciepła 
udziela Wydział Ekologii pod numerem telefonu 32 388 71 60.

Tymczasem w Tarnowskich Górach: Od 21 kwietnia do 8 maja 
można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie 
dofinansowania instalacji urządzeń OZE czyli ogniw fotowoltaicz-
nych, pomp ciepła i solarów. W ramach unijnego projektu w całym 
mieście zainstalowanych będzie ich ponad 1000. Mieszkańcy zapła-
cą tylko 30 procent kosztów. Wnioski wysłać trzeba będzie do urzę-
du tradycyjną pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej ustawionej 
przy Ratuszu oraz budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewi-
cza. Wybór wnioskodawców z listy uzupełniającej, po zweryfikowa-
niu przekazanych nam dokumentów, nastąpi w drodze losowania…

xxx
Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji, bo w istocie jest dys-

kusyjna. Przecież wiadomo, jak położony jest Radzionków, jaka 
jest struktura mieszkalnictwa, jakie zapóźnienia w dziedzinie eko-
logicznego i ekonomicznego ogrzewania mamy. I skutki tego także 
są wszystkim znane, także poza sezonem grzewczym.

Oto fragmenty publicznej debaty na ten temat: 

- Czy już słyszeliście? Miasto wstrzymuje przyjmowanie wnio-
sków o dotację na w skrócie mówiąc wymianę pieców. Wstrzymuje 
coś, co miało istotny wpływ na życie mieszkańców Radzionkowa. 
Dlaczego akurat to? Dlaczego nie zrezygnują z organizacji Dni Mia-
sta? Inne miasta tak robią – Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry. U nas 
muszą być cięcia kosztem zdrowia mieszkańców. Zastanawiacie się 
dlaczego tak jest? Bo wymiana kilku pieców to słaba reklama wy-
borcza a organizacja Dni Miasta na nowym obiekcie to rewelacyjna 
kampania wyborcza. Kolejna możliwość pokazania się i otrzymania 
oklasków od swoich klakierów. Istnieje jeszcze kilka innych punktów 
poradzenia sobie z „zamrożeniem” gospodarki. (-)

- „Gmina absolutnie nie ma zamiaru oszczędzać na walce ze 
smogiem. Obecnie złożonych jest niemal 160 wniosków o dotacje do 
realizacji w tym roku, na kwotę przekraczającą 700.000 zł – to już 
są rekordowe ilości dofinansowań. Rozpatrywanie i realizacja tych 
wniosków jest prowadzona w normalnym trybie. Natomiast zbiera-
nie nowych wniosków o dotacje, w sytuacji gdy nie ma żadnych gwa-
rancji ich finansowania, czasowo zostaje wstrzymane.”

Przecież jak dobrze pamiętam, to finansowanie obecnego progra-
mu odbywa się z umorzenia pożyczek? Piszą Państwo o rekordowej 
kwocie – proszę popatrzeć na ościenne Gminy tam dofinansowania 
idą w milionach złotych.

- Może warto poszukać oszczędności gdzie indziej, a nie oszczę-
dzać na zdrowiu na powietrzu, którym wszyscy oddychamy! Dla-
czego akurat to? Dlaczego nie zrezygnują z organizacji Dni Miasta? 
Inne miasta tak robią – Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry itp. (osta-

tecznie zrezygnowano z imprez w mieście – przyp. red.)

- Takich informacji oficjalnych brak, a są to duże oszczędności. Kra-
ków np. wyłącza w godzinach nocnych oświetlenie od północy do godziny 
4. Dzięki temu rozwiązaniu miasto zaoszczędzi ok. 20 tys. zł dziennie.

Przecież miasto stać na budowę basenu krytego? to, dlaczego 
rezygnować z udzielania dotacji mieszkańcom na wymianę źródeł 
ciepła. Przecież, tą wymianę kotłów dokonują firmy, w których pra-
cują pracownicy. A rynek będzie potrzebował inwestycji i wsparcia 
i utrzymania miejsc pracy.

- Pojawiła się informacja na www. Miasto Radzionków, że mimo 
wszystko wstrzymują zbieranie wniosków o  dofinansowania na 
zmianę źródeł ciepła, ponieważ nie mają kasy, bo nigdy nie występo-
wali do WFOŚ o takie dofinansowania. Pytanie więc mam takie. Co 
Wy robiliście do tej pory? Nie było kasy na udział w takim przedsię-
wzięciu? To na co była do cholery? Prawda jest taka, że włodarze już 
dawno chcieli uciec od tego tematu, bo nie umieli sobie poradzić z bu-
dżetem. Choć dofinansowanie, jakie dawała nasza gmina i tak było 
marne porównując choćby do Świerklańca czy Piekar. Poniżej krytyki 
jest jednak to, że Gmina o taki stan rzeczy obarcza zamieszanie zwią-
zane z COVIDem. To jest tylko znalezienie wymówki. No bo jakie 
więcej koszty z tym związane ponosi gmina? Pensje pracowników są 
stałe bo i wpływy są stałe. Czy miasto pomaga jakoś naszym przedsię-
biorcom? Ja jako przedsiębiorca takiej pomocy nie dostałem. To z ja-
kiego niby powodu brakuje kasy? Dlatego „tymczasem” nie przyjmuję 
stwierdzenia że mimo to wstrzymujecie zbieranie wniosków. Proszę 
sobie z  tym poradzić. Tu chodzi o nasze zdrowie. W końcu mamy 
na najwyższym stanowisku tęgi umysł i pewnie sobie z tym poradzi.

Gmina nie robi nic w kierunku termomodernizacji, dofinansowanie 
do wymiany kotła to 4 tysiące z środków własnych i nic więcej. Były ze-
brania na temat fotowoltaiki, nowoczesnych źródeł pozyskiwania ener-
gii, wnioski składane do gminy, i co? Mydlenie oczu mieszkańcom.

xxx
No cóż, nasz samorząd, jak zdecydowana większość w kraju bę-

dzie miała problemy budżetowe. Rząd obiecał samorządom znaczą-
cą pomoc, po spotkaniu premiera z przedstawicielami miast, które 
odbyło się 20 kwietnia, samorządowcy nie byli zadowoleni. Rząd 
wyliczył, że w sumie ubytek dochodów w budżetach jednostek sa-
morządu terytorialnego w skali kraju może sięgnąć 10 proc. – czyli 
13,5 mld zł. Jednostki samorządu terytorialnego walczą z  pande-
mią SARS-CoV-2 w Polsce ramię w ramię z administracją rządową, 
przedstawicielami tzw. trzeciego sektora, przedsiębiorcami i obywa-
telami. Efekty tej walki będą widoczne w budżetach samorządów za-
równo po stronie kosztowej, wynikającej ze zwiększonych wydatków 
na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i  samotnymi, 
pomoc dla przedsiębiorców czy dezynfekcję, jak i po stronie przycho-
dowej z uwagi na spadek dochodów własnych, wpływów z PIT, CIT, 
sprzedaży biletów, czynszów, podatku od nieruchomości. Zasadne 
jest m.in. stworzenie narzędzi umożliwiających bezpośrednie wspar-
cie finansowe z budżetu centralnego, a  także rozluźnienie rygorów 
fiskalnych, umożliwienie pozyskania dodatkowych dochodów lub 
wygenerowania oszczędności. Jak będzie w praktyce? Czas pokaże.

Dziś samorządy muszą podejmować szybkie i rozważne de-
cyzje, bez wątpienia na wszystkie zamierzone cele pieniędzy nie 
starczy, z czegoś trzeba będzie rezygnować. Także i u nas… 

Red.  

SAMORZĄDY NA ROZDROŻU

CZAS ROZWAŻNYCH REZYGNACJI…
15 kwietnia na oficjalnej stronie urzędu miasta Radzionków znalazła się następująca informacja. 
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W swym wywiadzie dla elektronicznego wydania „Kuriera Ra-
dzionkowskiego” burmistrz Gabriel Tobor powiedział m.in.

„Życie rzeczywiście przewróciło się w wielu wymiarach. Realizu-
jemy wszystko co możliwe jak dotychczas. Niestety brak możliwości 
podejmowania określonych decyzji w sytuacji kryzysowej na szczeblu 
samorządu, jak i brak dostępu do pełnej informacji w wielu obsza-
rach bardzo nas ogranicza. Póki co wszystkie usługi komunalne są 
realizowane jak dotychczas, mówię „póki co”, bo jest coraz trudniej.

Rozpoczęte inwestycje są realizowane. Widzimy wiele trudno-
ści w  firmach je realizujących, ale póki co wszystko przebiega bez 
opóźnień. Problem jest w rewitalizacji budynków na Hugonie, ale to 
dotyczy tylko małego zakresu, po prostu ze względów oczywistych, 
wstrzymane są roboty w mieszkaniach.” 

I ciekawa sprawa, czytamy dalej: Do otwarcia rynku coraz bli-
żej. Aktualnie trwają prace ziemne związane z  budową zbiornika 
wody i  fontanny oraz roboty związane z układaniem nawierzchni 
z płyt betonowych. Przed nami jeszcze stworzenie stref zieleni, mon-

taż małej architektury, utworzenie szlaków pieszo-rowerowych oraz 
montaż oświetlenia i monitoringu. Prace prowadzone są w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł…”

xxx
I faktycznie, beton już wylany, jeziorko gotowe, fontanny jesz-

cze nie widać, metalo-
wa konstrukcja sceny 
– muszli koncertowej 
stoi. Elementów „eko” 
jeszcze nie widać, zie-
leni… Ale skoro całe 
to przedsięwzięcie 
ma zostać na czas za-
kończone, to dobrze, 
trudno byłoby, nawet 
w ciężkich czasach zo-
stawić rozgrzebaną ro-
botę. Tylko pozostają 
pytania, czy warto było 
i czy nie dużo tego be-
tonu… 

Red. 

ŚWIĘTA MIAST 
ODWOŁANE

20 kwietnia, ogłoszono, iż tegoroczne Dni Radzionkowa, któ-
re zasadniczo miały odbyć się na nowym Eko – Rynku zostały 
odwołane. Odwołano także tegoroczny Międzynarodowy Festi-
wal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”.

xxx
30 marca wydano decyzję władz miasta Piekary Śląskie o od-

wołaniu Dni Piekar 2020. Fundusze, które miały być przeznaczo-
ne na organizację imprezy, będą przekazane w głównej mierze na 
ochronę zdrowia i pomoc dla piekarskiego szpitala.

xxx
16 kwietnia prezydent Bytomia obwieścił odwołanie tego-

rocznych „Dni Bytomia”, które miały się odbyć w końcu czerwca.
Większość sponsorów Dni Bytomia chce przekazać środki na 

własną reklamę podczas imprez na walkę z epidemią. 
xxx

Także 16 kwietnia władze Tarnowskich Gór postanowiły od-
wołać tegoroczne święto miasta „Gwarki 2020”. Pieniądze, pół 
miliona złotych – tyle „Gwarki” miały kosztować zostaną prze-
znaczone na walkę z epidemią koronawirusa, w szczególności na 
obszary związane ze zdrowiem mieszkańców oraz minimalizo-
waniem gospodarczych i społecznych skutków epidemii. 

INWESTYCJE W DOBIE ZARAZY



9Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

Ciekawostki… 
Biblioteki. Ku niezadowoleniu korzystających z  bibliotek 

mieszkańców Radzionkowa, planowano przenieść dwie istniejące 
biblioteki do budynku po „Blachucie”. Jakie były przesłanki pla-
nowanych przenosin, czy zostały skonsultowane chociażby z ko-
rzystających z  bibliotek (szczególnie tych z  oś. Knosały) trudno 
ustalić, ale pomysł póki co jest zawieszony.

Nowa droga rowerowa. Miasto Piekary Śląskie wybudowało 
kilkusetmetrowy ciąg pieszo-rowerowy od obwodnicy (kopca) do 
granicy naszego miasta na Księżej Górze. Na ten cel Miasto Piekary 
pozyskało środki z projektu współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach RPO na lata 2014-2020. Ten kilkusetkilometrowy od-
cinek może posłużyć naszym włodarzom jako wzorcowy – droga 
rowerowa asfaltowa, chodnik z  kostki brukowej. Piekary inaczej 
podchodzą do rowerzystów gdyż z-ca Prezydenta jest pasjonatem 
jazdy na rowerze – i w Radzionkowie ktoś taki wśród decydentów 
by się przydał. Brawo Piekary. 

Ciąg pieszo-rowerowo wzdłuż ul. Kużaja. Miasto Piekary Ślą-
skie wybudowało kilkusetmetrowy ciąg pieszo-rowerowy na Księ-
żą Górę, a w Radzionkowie odwrotnie, chcą zamienić (nieoznako-
wany) asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m wzdłuż ul. 

Kużaja, na chodnik brukowy po wymianie rurociągu przez PGK. 
Zarząd Dróg Powiatowych na temat odtworzenia obecnego stanu 
twierdzi, że PGK po wymianie wodociągu zamiast odtworzyć to 
co jest – wybuduje chodnik brukowy. PGK natomiast twierdzi, że 
odtworzy zgodnie z wytycznymi ZDP i zachowa szerokość „chod-
nika”. Z  samej definicji wynika, że odtworzyć nawierzchnię tzn. 
przywrócić ją do poprzedniego stanu. Widać niektórzy inaczej to 
interpretują. Jaka jest prawda i jak się to zakończy – w następnym 
numerze. Na pewno łatwo nie będzie. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt 
nowego MPZP został wyłożony do konsultacji społecznej. Na 
pierwszy rzut oka, MPZP wydaje się uwzględniać postulaty miesz-
kańców dotyczące blokady inwestycji śmierdząco-śmieciowych. 
Jednak wymaga to szczegółowej analizy – poprzedni plan też wy-
dawał się przyjazny, a okazało co innego.

Latarnia morska w  Radzionkowie. Jak to śpiewa zespół Ed-
mans  „napisz chopie coś wesołego, niych się ludzie pośmiejom 
z tego …” – żart prima aprilisowy chyba się udał?

xxx
Miejmy nadzieję że pandemia się szybko skończy i mieszkańcy 

Radzionkowa z radością wyjdą z domów i w końcu zaczną korzy-
stać nie tylko z lasów ale i z naszych plant rojcowskich, po czym 
pójdą do jednej z radzionkowskich restauracji na obiad, czy piwo 
i będzie pięknie jak przed wirusem. Fox

Zabrze, Tychy, Elbląg, Szamotuły czy Legnica – to tylko część miast, 
w których przewodniczący rad już postanowili, że najbliższe sesje od-
będą się bez udziału publiczności. W każdym z tych przypadków ar-
gumentacja oparta była na chęci zapobiegania rozprzestrzeniania się 
epidemii koronawirusa w Polsce.

Już jednak pojawiły się głosy, że takie działanie jest niezgodne 
z przepisami. Na łamach serwisu wyborcza.pl prof. Czesław Martysz 
z Uniwersytetu Śląskiego skomentował, że przewodniczący nie może 
zakazać uczestnictwa mieszkańców w obradach rad miast. Jak zasu-
gerował, byłoby to możliwe w  przypadku wprowadzenia stanu wy-
jątkowego lub stanu wojennego. Stan zagrożenia epidemicznego nie 
pozwala jednak na takie rozwiązanie.

Nieco inną drogą poszły Katowice. Przewodniczący Maciej Biskup-
ski nie ograniczył możliwości udziału publiczności w najbliższej sesji, 
ale zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie 
obrad w Internecie. Na podobny krok być może zdecyduje się prze-
wodniczący rady miejskiej w Łodzi.

Wśród specjalistów pojawiają się wątpliwości, czy niedopuszczenie 
mieszkańców do udziału w sesji może spowodować nieważność obrad, 
a co za tym idzie, nieważność wszystkich podjętych wówczas uchwał.

- Musimy jednak pamiętać, że sytuacja jest absolutnie nadzwyczaj-
na. Należy zmierzyć prawa obywateli do udziału w obradach, do wyni-
kającego z Konstytucji RP prawa do ochrony życia i zdrowia Jeżeli ktoś 
kwestionowałby uchwałę podjętą na sesji bez udziału publiczności tyl-
ko na podstawie ograniczenia udziału widzów, to osobiście radziłbym 
wojewodzie, aby takiej uchwały nie podważał… (opr. ab)

xxx
Program sesji rady miasta Radzionków.

XVII Sesja Rady Miasta Radzionków odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku 
o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury „Karolinka”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Ludomir Pawłowski 

i Pan Karol Pietryga)
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2020 z XVI sesji Rady Miasta Ra-

dzionków w dniu 27 lutego 2020 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały bu-

dżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należ-

ności z  tytułu rekompensaty przypadającej miastu Radzionków oraz 
jego jednostkom organizacyjnym.

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przedłużenia termi-
nów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy ma-
jącej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 
na czas nieoznaczony.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 
na czas nieoznaczony. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 
na czas nieoznaczony.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przewodniczący rad i gmin muszą zwoływać sesje w miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego może jednak zmie-
nić oblicze obrad radnych. Sytuacja jest dynamiczna, ale wiele samorządów już podjęło decyzje dotyczące tego, 
jak w najbliższym czasie będą wyglądały sesje. Niektóre z tych rozwiązań już wzbudzają wątpliwości prawne czy 
dyskusje o technicznych możliwościach samorządów.

RZĄDZENIE W CZASACH KRYZYSU
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Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie zaprasza na pierwsze „DNI 
OTWARTE” w tym roku, które odbędą się w trybie online w dniach 26 – 28 KWIETNIA.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do klas pierwszych i ich rodziców na spotkania online z na-
uczycielami i  uczniami naszej szkoły. 
Poprzez komunikator FB – czat lub połą-
czenie głosowe przez Messenger – będzie 
można m.in. uzyskać informacje związa-
ne z naborem i ofertą edukacyjną szkoły.

W czerwcu br. planowany jest tradycyj-
ny dzień otwarty z możliwością spotka-
nia się z pracownikami szkoły i uczniami 
oraz obejrzenia szkoły z  zastosowaniem 
odpowiednich środków ostrożności.

LICEUM – DNI OTWARTE
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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...



12 Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

FORUM RADNYCH

Złożone dzisiaj zapytanie, czy jest rozważane odwołanie zaplano-
wanych na sierpień 2020r. Dni Radzionkowa.

Moim skromnym zdaniem pieniądze, które są zabezpieczone 
na ten cel można przeznaczyć na walkę z epidemią koronawirusa, 
w szczególności na obszary związane ze zdrowiem mieszkańców 
(w  tym dalsze wsparcie mieszkańców na wymianę starych źró-
deł ciepła) oraz minimalizowaniem gospodarczych i społecznych 
skutków epidemii. W  chwili obecnej, to powinno być naszym 
głównym celem.

Krystian Strzelczyk
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Patronat duchowy nad konkursem sprawuje Delegatura Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji na czele 
z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI.

Honorowym członkiem Jury pełniącym funkcję przewodniczą-
cego jest o. Andrzej Madej OMI, przełożony misji „sui iuris” Turk-
menistanu, poeta.

Ciekawa jest geneza jego powstania. Po prawie dwudziestu la-
tach miałam okazję wirtualnie porozmawiać z byłą uczennicą 
(Adalbertus 9/2019, Powołani do sukcesu... Dagmara Nawratek z 
d. Lewandowska), która twórczo zareagowała, kiedy jej powiedzia-
łam, jaki ból wywołało we mnie zamknięcie gimnazjum, zwłaszcza 
z powodu jego Patrona o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Dagmara 
Lewandowska jest magistrem filologii polskiej i ma na swoim kon-
cie poetyckie sukcesy. Napisała wtedy do mnie:

Wspaniale realizowała się Pani jako reżyserka przedstawień te-
atralnych z okazji Dni Patrona, więc rozumiem, jak wielka to dla 
Pani strata. Trochę mnie to zasmuciło, więc zaczęłam się zastana-
wiać nad tym, jak mogę pomóc w ocaleniu od zapomnienia sylwetki 
o. Ludwika. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Możemy razem 
zorganizować wspaniałe wydarzenie dla dzieci i młodzieży: Ogól-

nopolski Konkurs Poetycki im. Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI. 
Konkurs będzie miał na celu promocję o. Ludwika Wrodarczyka 
na terenie całej Polski, pielęgnowanie pamięci o nim oraz krzewie-
nie wartości, jakie pragnął przekazać światu. Tematyka konkursu 
będzie dowolna, jednak wiersze powinny nieść przesłanie zgodne z 
tymi wartościami.

Późny listopadowy wieczór pozostanie mi w pamięci, ponieważ 
otwarły się nowe możliwości, które pozwolą nadal kontynuować 
moją pasję związaną z o. Ludwikiem i jego zgromadzeniem. To 
wielkie przedsięwzięcie i projekt, który dał mi nową nadzieję na 
propagowanie wartości duchowych o. Ludwika wśród dzieci i mło-
dzieży w całej Polsce.

O. Ludwik jeszcze jako proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzcicie-
la w Okopach pokładał nadzieję w młodzieży i w dzieciach, które z 
naręczem kwiatów zebranych na łące garnęły się u stóp ołtarza, by 
go pięknie przystroić. Okopowski proboszcz obdarowywał dzieci 
obrazkami przedstawiającymi świętych i opowiadał im o nich.

Od listopada rozpoczęły się nasze starania, żeby konkurs mógł 
być jak najszybciej ogłoszony. Dzięki Bogu, udało się! Zachęcam 
więc razem z Dagmarą Nawratek do udziału w konkursie dzieci 
i młodzież z radzionkowskich szkół, które mają talent poetycki. 
Wiem, że znajdą się tacy, ponieważ podczas wielu już lat katechiza-
cji spotykałam i nadal spotykam uzdolnionych poetycko uczniów. 
Zachęcam również nauczycieli polonistów do tego, aby pomogli 
zdolnym uczniom w przygotowaniu do udziału w konkursie.

Ufam, że Bóg będzie błogosławił nam w tym dziele i proszę o 
modlitwę, by wieść o wartościach duchowych Sługi Bożego o. Lu-
dwika Wrodarczyka OMI dotarła „pod strzechy” polskich domów 
w całej naszej Ojczyźnie. To jest ważne w czasie, gdy często dobre 
wartości są zalewane złem, które się szerzy dookoła. Trzeba więc 
o nich pisać i wydobywać je z dziecięcych i młodzieńczych serc, 
by zaowocowały. Niech nowe ziarno nadziei ukryte w ich sercach 
wyda plon. Niech dobro, prawda, piękno zagoszczą w treści kon-
kursowych prac młodych. 

Ku wyższej chwale Boga...
Maria Kielar-Czapla

Co z tym targiem?
W związku z epidemią koronawirusa, radzionkowskie tar-

gowisko zamknięto już w  marcu. Wiadomo, i  nikt nie miał 
wątpliwości, iż na ten czas była to w pełni zrozumiała decyzja. 
Na początku kwietnia, aż do świąt targ był otwarty w  środy 
i soboty, handlowano jedynie artykułami spożywczymi.

Władze miasta uznały, iż jeśli administrator będzie przestrze-
gał wymogów bezpieczeństwa epidemiologicznego, to zgodnie 
z  rządowymi rozporządzeniami targ, w  ograniczonej postaci 
działać może, z maseczkami, płynami do dezynfekcji, pleksigla-
sowymi przegrodami. Powiedzmy sobie szczerze, tłumów nie 
było, i dobrze, ale ten kto chciał niezbędne zakupy na swym tar-
gu zrobił. 

Tymczasem po świętach targowisko znów zamknięto, pisze-
my te słowa w środę 21 kwietnia. 

Czytamy na stronie Ruchu Radzionków: Informujemy, że 
w środę prowadzone przez nasz klub targowisko w Radzion-
kowie będzie nieczynne. Ruch Radzionków.

Co będzie dalej? Dlaczego targowisko zamknięto? Co się sta-
ło? Markety działają a handel na wolnym powietrzu jest mniej 
bezpieczny? Może w  sklepach łatwiej o  utrzymanie rygorów 
dotyczących odległości? W  najbliższą sobotę targ znów będzie 
czynny. To przedziwne.

„Informujemy, że od najbliższej soboty funkcjonować będzie 
targowisko miejskie. Zarządca oświadczył, że jest w stanie speł-
nić wszystkie wymogi i  zalecenia służb  sanitarnych. Na placu 
targowym dopuszczony będzie handel wyłącznie artykułami 
spożywczymi i  roślinami. Apelujemy do osób korzystających 
z targowiska o bezwzględne używanie maseczek ochronnych”. 

BK

RUSZA I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. SŁUGI BOŻEGO  

O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI 
Nadzwyczajną okazją do ogłoszenia konkursu dla dzieci i młodzieży jest stulecie obecności Zgromadzenia Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, które przypadło w 2020 roku. To pierwsza edycja konkursu, który w 
miarę zainteresowania stanie się cyklicznym i będzie wznawiany co roku. Honorowy patronat nad konkursem ob-
jęli: Burmistrz Miasta Radzionkowa dr Gabriel Tobor oraz Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI. 
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Minęło 30 lat naszej współpracy, gazety – i czytelników, a także 
naszych reklamodawców i licznych współpracowników – autorów. 

Dziękujemy za tę współpracę, dziękujemy za to, iż nadal nas 
chcecie czytać, rozmawiać z nami. Czasy trudne, ale nie składamy 
broni… 

Redakcja.

Czas bardzo szybko upływa. Tak to już 30 lat funkcjonowania 
w naszej przestrzeni życiowej Głosu Radzionkowskiego. Dzięki 
Wam, redaktorom naczelnym GR i całej rzeszy członków RTSK, 

czytelnikom, reklamodawcom, sponsorom oraz wszystkim piszą-
cym do Głosu możemy dzisiaj świętować jubileusz 30 lecia. Głos 
Radzionkowski jest czytany od 30 lat, cieszy się sporą popular-
nością i ten fakt, że istnieje już przez tak długi okres jest ewene-
mentem w skali krajowej. Dzisiaj żyjemy jubileuszem, lecz jutro 
będziemy myśleć o przyszłości GR i jego dalszemu funkcjonowa-
niu w radzionkowskiej społeczności. Bardzo dziękuję za wszystko 
co zrobiliście dla Głosu i życzę Wam i wszystkim sympatykom GR 
samych zdrowych i dobrych dni a nasza gazeta niech będzie w Wa-
szych sercach.

Paweł Bomba, 
przewodniczący Radzionkowskiego 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Nieprawdą więc jest, iż Radzionków pozyskał fundusze europej-
skie na budowę latarni morskiej na Księżej Górze, o które zabiegał 
od roku. Pomysł wydaje się trafiony. Mamy już w Radzionkowie,,D-
ni 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 dobrze będzie się komponowała z tężniami, któ-
re również mają powstać „na Szkale”. Radzionków stanie się sławny, 
gdyż jako jedyne miasto nie leżące nad morzem będzie miało latarnię 
morską. Zapewne zainteresowanie mas mediów będzie duże, będą 
przyjeżdżały do nas telewizje, prasa wszelaka, rozsławią Radzion-
ków 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 warszawskich szkołach zatrudnieni są tzw. „latarnicy”, 
a Radzionków stanie się miastem równie nowoczesnym i europejskim 
jak stolica mając swojego, do tego prawdziwego latarnika.

xxx
No cóż, żart żartem, pozostanie nam więc jedynie kotwica 

umieszczona w sercu miasta. Ale ten niewinny żart, wbrew pozo-
rom wzbudził w sieci spore zainteresowanie. Zdecydowana więk-
szość zabierających głos w tej sprawie była przedsięwzięciu budo-
wy u  nas latarni morskiej przeciwna. Przytaczano przekonujące 
argumenty, iż jest tyle ważniejszych spraw do załatwienia. Oczy-

wiście, że jest. Ale też zwracamy uwagę na inny fakt, fakt wzięcia 
tego żartu na serio. Broń boże nie świadczy to o braku poczucia 
humoru ludzi, ich naiwności a raczej o tym, iż mieszkańcy nieja-
ko przyzwyczaili się do pewnych ekstrawagancji władzy, zaskaku-
jących i niekonsultowanych działań traktując latarnię, jako jedno 
z nich… Niespodziewanie więc primaaprilisowy żart nabrał inne-
go wymiaru. Bez naszych intencji.

Red.
PS. Tężnie na Szkale także nie powstaną raczej, choć to nie był 

żart, a  tylko kontrpropozycja społeczna wobec usytuowania tam 
strzelnicy; znacznie bardziej interesująca niż ta forsowana przez 
bytomskie lobby i burmistrza. 

NIE BĘDZIE LATARNI MORSKIEJ NA KSIĘŻEJ GÓRZE!
No cóż trochę normalności; stwierdzamy z całą stanowczością, iż w Radzionkowie nie powstanie latarnia 
morska! Na razie nie ma takich planów, to był tylko nasz niewinny primaaprilisowy żart. 

„GR” – WSPÓLNIE PRZEZ 30 LAT 
Tytuł „Głos Radzionkowski” został reaktywowany przez RTSK w kwietniu, 
dokładnie 19 kwietnia 1990 roku wyszedł pierwszy numer „biuletynu”. 
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Opowieść o utopcu.
Od dawien dawna ludzie wiedzieli, że w wodzie czyha niebezpie-

czeństwo. Nawet najlepszy pływak tracąc ostrożność łatwo może stra-
cić i życie. W odmętach, zwłaszcza wód stojących, mieszkają utopce, 
zwane też utoplcami czy utopkami, te dziwne stworzenia z  daleka 
przypominają ludzi. Chodzą na dwóch nogach, jak ludzie, lecz ich 
stopy, większe i dłuższe niż ludzkie, przypominają płetwy, a pomiędzy 
palcami rąk i nóg mają błony… Utopca rzadko można spotkać w ciągu 
dnia, na ogół stworzenia te ukrywają się przed ludźmi w głębinach lub 
czatują w przybrzeżnych zaroślach. Gdyby jednak ktoś spotkał utopca 
w świetle dnia, to zauważyłby, że jego skóra ma zielony odcień, a wło-
sy, również zielone, przypominają wodorosty. Nic więc dziwnego, że 
spotkanie z utopcem na ogół budziło u ludzi ogromne przerażenie. 

W naszych okolicach nie ma jezior, w których utopce najbardziej 
lubią przebywać, są za to stawy, niektóre z nich to pozostałości po szy-
bach kopalnianych, inne to worpia czy 
inne wyrobiska zalane wodą gruntową. 
Szanujący się utopiec gardzi takimi ka-
łużami z całego utopcowego serca, jed-
nak utopki niższej rangi nie wybrzy-
dzają, żeby przetrwać godzą się nawet 
na tak niewyszukane warunki bytowe. 

Mówią, że i w radzionkowskich sta-
wach kiedyś osiedlił się jakiś utopiec, 
a kiedy już poczuł się jak u siebie, za-
czął dokuczać ludziom. 

Pewnego razu radzionkowski go-
spodarz wędrował z Piekar Śląskich do 
Radzionkowa, kiedy przechodził obok 
stawu zwanego Matias, zauważył, że 
na brzegu leży piękny, okazały karp. Gospodarz pomyślał, że będzie 
z niego wyśmienity obiad dla całej rodziny, wziął więc rybę, wrzucił 
do worka i ruszył dalej, jednak po chwili usłyszał żałosny głos „utop-
czyku mój, utopczyku kochany, gdzieżeś?”, a wtedy z worka odezwał 
się głos „w worku tego chłopa jestem!” Przerażony gospodarz otwarł 
worek i wrzucił karpia do wody, a wtedy zauważył, że to nie był karp, 
ale mały utopiec. Czym prędzej gospodarz oddalił się od brzegu Ma-
tiasa i  pobiegł do domu. Kilka tygodni później gospodarz znowu 
wracał z Piekar, w pewnej chwili zauważył rączego konia, który pasł 
się swobodnie na łące, gospodarz pomyślał, że wierzchowiec pewnie 
komuś uciekł, a  za odprowadzenie go do właściciela może być na-
groda, więc złapał konia za grzywę, dosiadł, po czym ruszył konno 
do domu. Kiedy mijał Matias, nauczony doświadczeniem zachował 
bezpieczną odległośćod brzegu. Jednak koń nagle zaczął wierzgać 
i usiłował zrzucić jeźdźca, gospodarz zsiadł więc na ziemię usiłując 
uspokoić zwierzę, koń jednak w mgnieniu oka zamienił się w małego, 
zielonego ludzika, który zawołał do chłopa – ty żeś mnie nosił, a teraz 
ja ciebie! Jesteśmy więc kwita! Po czym wskoczył do wody i zniknął 
w jej odmętach. Jak to mawiają – do trzech razy sztuka, gospodarz nie 
chciał ryzykować kolejnego spotkania z utopcem i od tej pory wracał 
z Piekar inną drogą.

Kiedyś pewna młoda dziewczyna pasła krowy niedaleko Matiasa, 
z nudów postanowiła nazbierać kwiatów i upleść wieniec, szukając ko-
lorowych chabrów obchodziła staw dookoła. W pewnej chwili zauwa-
żyła, że wśród trawy leży piękna, błyszcząca wstążka. Podbiegła bliżej 
i podniosła ją do góry, a wtedy nagle zobaczyła, że wstążka jest bardzo 

długa i wije się niczym wąż, dziewczyna przerażona odrzuciła wstążkę, 
ta jednak zaczęła owijać się wokół jej nóg i ciągnąć ją do wody. Krzyk 
dziewczyny przywołał chłopców, którzy nieopodal paśli kozy, podbie-
gli do brzegu stawu i złapali dziewczynę, której nogi były już w wo-
dzie, za ręce. Mimo, że ciągnęli ją z całych sił, coś powoli wciągało ją 
w głąb… jeden z chłopców zauważył, że dziewczyna na nogi związane 
wstążką, nie myśląc wiele przeciął wstążkę nożykiem. I dopiero wtedy 
udało się wyciągnąć biedną na brzeg. 

Zdarzenie to sprawiło, że już nikt nie zbliżał się do brzegu stawu, 
utoplec, bo to on chciał utopić dziewczynę, musiał więc się wynieść 
z Matiasa. Przeniósł się nad Szarlejkę. 

Opowiadają, że kiedyś dwaj górnicy wracali z pracy do domu, kiedy 
doszli do Szarlejki zauważyli leżący nad brzegiem wielki worek. Cieka-
wi byli co też jest w środku, podeszli bliżej i zaczęli trącać worek kijami, 
wreszcie odważniejszy rozwiązał sznur, którym worek był zawiązany, 

jednak bał się wsadzić rękę do środka, 
wetknął więc tam swój kij i zaczął nim 
gmerać, wtedy ze srodka z diabelskim 
chichotem wyskoczył utoplec, wsko-
czył do rzeki i  tyle go widzieli. Kiedy 
mężczyźni ochłonęli po tym spotka-
niu, uświadomili sobie, że mieli dużo 
szczęscia, gdyby utoplec zdołał złapać 
któregoś z nich, to cała przygoda skoń-
czyłaby się tragicznie. 

Innym razem spóźniony wędrowiec 
wracał do domu z  długiej podróży, 
było już późno, wędrowiec jak zwykle 
zamierzał przejść płytką rzeczkę na 
nogach, jednak w pewnym momencie, 

kiedy już był w połowie drogi, nie wiadomo jakim sposobem woda 
w Szarlejce nagle wezbrała! Przerażony mężczyzna znalazł się w wo-
dzie po szyję i  wtedy ujrzał utopka. Chcąc ratować życie zaczął go 
błagać o litość. Utopek z perfidnym uśmieszkiem zaproponował mu 
wymianę – jego życie za to, co się urodziło w jego domu. Mężczyzna 
się zgodził, choć wiedział, że w  domu czeka na niego młoda żona, 
która spodziewa się dziecka. Nie miał jednak zamiaru poświęcać po-
tomka postanowił, że jakoś oszuka utopca. Kiedy wrócił do domu 
zastał żonę z  syneczkiem w  ramionach, ale zauważył, że oszczeniła 
się też suczka, która pilnowała domu. Postanowił więc, że zamiast 
dziecka, zaniesie utopcowi szczeniaczka. Następnego dnia zabrał pie-
ska pod pachę i ruszył w stronę Szarlejki, kiedy dotarł do brzegu za-
uważył utopca siedzącego po pas w wodzie. Utopiec widząc w rękach 
mężczyzny pieska gniewnie prychnął i  wskoczył do wody, mężczy-
zna usiłował wrzucić pieska do wody, woda jednak wyrzucała go na 
brzeg. W końcu mężczyzna ruszył do domu, a w ślad za nim podrep-
tał szczeniaczek. Jakaż była rozpacz mężczyzny, kiedy po powrocie do 
domu zastał swoją żonę i dziecko martwymi… Okazało się, że kiedy 
żona kąpała niemowlę, straciła przytomność i wpadła do balii tak nie-
szczęśliwie, że utonęła, utopiło się też bezbronne dzieciątko… Tak to 
utopiec okrutnie ukarał mężczyznę za próbę oszustwa. 

Wieści o utopcu szybko rozchodziły się po Radzionkowie i ludzie 
stali się bardziej ostrożni, omijali brzegi Szarlejki, omijali Matias i inne 
stawy. Bezrobotny utopiec w  końcu wyniósł się nie wiadomo gdzie 
i od tamtej pory nikt go w Radzionkowie nie spotkał. 

Opr. MMJ

Radzionkowskie legendy

OPOWIEŚĆ O UTOPCU
Ziemię zamieszkują różne stworzenia, obok stworzeń z krwi i kości, ludzi i zwierząt, są również istoty magicz-
ne, czasem mroczne, a czasem pełne światła, nie wiadomo skąd się wzięły i jaki jest sens ich istnienia, ale są od 
pradawnych czasów i czasami ścieżki ludzi przecinają się z ich tajemniczymi ścieżkami. I wtedy dzieją się różne, 
dziwne, bywa że niebezpieczne, rzeczy. 
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 Radzionków dołączył do programu „Sa-
morząd na plus”. To inicjatywa realizowana 
wspólnie z  Krajowym Rejestrem Długów. Po-
przez dostarczenie wiedzy, informacji o  do-
brych praktykach oraz odpowiednich narzędzi, 
wspiera samorządy w zarządzaniu finansami. 
Decyzja o  współpracy z  Krajowym Rejestrem 
Długów motywowana jest troską o bezpieczeń-
stwo finansów publicznych. Obecność w  sys-
temie pozwala skutecznie i  sprawnie zapobie-
gać zadłużaniu regionu, promować rzetelność 
płatniczą, właściwie zarządzać należnościami 
oraz, co ważne, umożliwia pobieranie rapor-
tów o podmiotach sektora biznesowego, dzięki 
czemu w  szybki sposób można zweryfikować 
informacje dotyczące przedsiębiorców, z który-
mi miasto zamierza podjąć współpracę. Pod-
jęta współpraca oznacza dodatkowe pieniądze 
na nowe inwestycje, takie jak np. remonty dróg, 
oświetlenie ulic; skuteczną pomoc gminy przy 
odzyskiwaniu należności za zaległe alimenty, 
nowe miejsca pracy dzięki ogólnemu rozwojowi 
regionu. Lokatorzy zalegający ze spłatą czyn-
szu mogą zostać dopisani do KRD BIG S.A. 
W  rejestrze dłużników widnieć będą miesz-
kańcy, których kwota zaległości wynosi min. 
200 zł. Może to być suma zaległości i musi być 
wymagalna co najmniej od 30 dni. Dłużnicy 
notowani w rejestrze mają spore problemy m.in. z zaciągnięciem 
kredytów, zakupem towaru na raty czy zawarciem umów z fir-
mami telekomunikacyjnymi i multimedialnymi. Gmina liczy, że 
możliwość wpisania do bazy dłużników przekona mieszkańców 
do terminowego uiszczania zaległości.

xxx
Cudowne wyczucie taktu, chwili, gratulujemy; długi trzeba 

spłacać, oczywiste. Ale po co więc gadać o wsparciu – gmino? 
Tylko tych, którym może ubyć na koncie firmowym? 

Red.

Proszę was, abyście podziękowali wszystkim tym ludziom, 
a  w  szczególności nauczycielom za ich trud w  trakcie tak 
zwanego „nauczania zdalnego”. Skoro inaczej nie można, to 
trzeba tak. Moim zdaniem, opieram się także na relacjach 
mych znajomych, to zdalne nauczanie idzie bardzo sprawnie. 
Nauczyciele dziś mają więcej pracy, zdecydowanie więcej niż 
w czasie „normalnych” zajęć, nie wiem jak oni to wytrzymują, 
lekcje, sprawdzanie, na pewno setki maili dziennie. My ro-
dzice też nie mamy łatwo, ja czasem kończę „zajęcia” z mymi 
dziećmi o 22 –giej. Nie wiemy jak to będzie dalej, te niewia-
dome wpływają i na dzieci i na nas. Ale cóż zrobić?

Mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

Od red. Minister edukacji narodowej powiedział, iż 
jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych terminach eg-
zaminów. Jak wskazał, nie jest planowane przeprowadze-
nie egzaminów w maju, ale „być może na początku czerwca 
będzie to już możliwe”. „Postaramy się przedstawić za kil-
ka, kilkanaście dni taki harmonogram, który według nas 
mógłby być zrealizowany, ale on jest oczywiście uzależnio-
ny od rozwoju epidemii w Polsce”.

ZMIANY 
NA GAJDASA

12 marca prezes Rad-Medu Sp. z o.o. naszej przychodni przy 
ulicy Gajdasa, Jacek Tatarynowicz złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przy-
jęło jego rezygnację. Powołało na członka zarządu, rozumiemy, 
iż pełniącą obowiązki prezesa, dyrektora finansowego Przychod-
ni Lekarskiej Rad-Med Sp. z o.o. Renatę Dec, która pełniła do-
tychczas funkcję głównego księgowego. Wybór nowego prezesa 
przed nami.

e-mail do redakcji

 Czytane u innych„Kurier Radzionkowski” – wydanie elektroniczne

„Samorząd na plus”?
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- Uznałem, że to będzie w  obecnej sytuacji jedyne rozwiąza-
nie. Są osoby, które mają swój pomysł na dalsze funkcjonowanie 
Ruchu. Trzeba im na to pozwolić – argumentował na początku 
marca swoją decyzję ustępujący prezes Marcin Wąsiak, który że-
gnał się ze stanowiskiem po 8 latach. Jego obowiązki tymczasowo 
przejął wiceprezes, związany od dziesięcioleci z „Cidrami” Marek 
Zorzycki. Funkcję miał pełnić do Walnego Zgromadzenia Człon-
ków klubu, które w trybie nadzwyczajnym powinno powołać no-
wego szefa.

Wirusowe domino
Zorzycki miał zagwarantować ciągłość pracy klubu, tymczasem 

niespodziewanie musiał zmierzyć się z  kolejnymi, zupełnie nie-
przewidzianymi problemami. Zawieszenie rozgrywek momental-
nie wpłynęło na stan kasy klubu i postawiło go w trudnej sytuacji. 
– Takiego czasu jeszcze w Radzionkowie nie przeżywaliśmy. Z dnia 
na dzień okazało się, że nie gramy, drużyna przestała trenować, 
a  później wszystko się posypało – przyznaje pełniący obowiązki 
prezesa.

Ruch stracił wpływy z prowadzonego przez siebie targowiska, 
które generuje lwią część jego przychodu. W  okresie przedświą-
tecznym jego furtki zostały co prawda uchylone, ale obostrzenia 
dotyczące handlu sprawiły, że na wypełnionym na co dzień placu 
stanęło raptem kilka straganów. Z powodu problemów na rynku 
wsparcie dla klubu zawiesiło kilku drobnych sponsorów, a umowę 
zredukował i skrócił ten największy – Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej. W takiej atmosferze trudno o zachowanie płynności. 
Z listy kosztów tymczasowo zeszła drużyna, która czeka jednak na 
wyrównanie pensji za luty i uregulowanie należności z marca.

W serduchach rodziny
Sytuacja zaskoczyła również osobę, która przygotowywała się 

do przejęcia sterów przeszło stuletniego klubu. Witold Wieczo-
rek, lokalny przedsiębiorca, był już członkiem zarządu. To on był 
głównym kandydatem do wygrania wyborów zaplanowanych na 
początek kwietnia. Póki co w działalność klubu angażuje się jako 
jego drugi wiceprezes. – Jest bardzo ciężko. Mieliśmy plany na to, 
jak z tym wszystkim ruszyć, a stało się, jak się stało. Trzeba się zor-
ganizować na nowo, nauczyć się żyć z koronawirusem i pokonać te 
wszystkie przeciwności – przyznaje Wieczorek. 

Wieczorek mimo diametralnej zmiany realiów, w jakich przy-
szłoby mu zarządzać klubem, nie zamierza rezygnować z ubiegania 
się o stanowisko jego sternika. – Nie należę do osób, które wyco-
fują się ze swoich decyzji. A kandydowanie na prezesa Ruchu kieł-
kowało w mojej głowie bardzo długo. Przez lata miałem okazję po-
znawać ten klub i jego struktury od środka. Właściwie od zawsze 
przy nim jestem. Jako kibic, później sponsor. Lata temu prezesem 
był tu mój ojciec. Ruch Radzionków w  serduchach Wieczorków 
jest więc od dawien dawna – podkreśla swoje motywacje. Nowy 
termin Walnego Zgromadzenia zaplanowano wstępnie na 4 maja.

Zmieniać, zarabiać i nie psuć
- Chcemy sprawić, by klub sam na siebie zarabiał i nie musiał 

prosić o to, by ktoś go dotował. Zamierzamy postarać się o moż-
liwość wykonywania prac zlecanych przez zewnętrzne podmio-
ty.  Czynimy  pierwsze przymiarki, niebawem będziemy mogli na 
ten temat powiedzieć więcej – zdradza swój plan na funkcjonowa-
nie „Cidrów” kandydat na jego prezesa. Ma pomysły na zmiany, 
ale docenia również osiągnięcia swojego poprzednika. – Na pewno 
dalej będziemy chcieli stawiać na miejscową młodzież. Jest świet-
nie rozbudowana baza klubu biznesowego „Złoty Cider” i  wielu 
ludzi, którzy chcą nam pomagać. Na tle IV-ligowców mamy do-
brze poukładane struktury, znakomicie funkcjonujący marketing. 
Marcin Wąsiak bardzo fajnie te kwestie pielęgnował i należy mu się 
za to duży ukłon – wylicza Wieczorek.

W  Radzionkowie raczej nie wierzą, że sezon 2019/20 uda się 
jeszcze wznowić. Gdyby tak się stało deklarują jednak, że byliby 
w stanie wrócić do rywalizacji.- Jeśli zapadłaby decyzja o konty-
nuowaniu rozgrywek na pewno postaralibyśmy się temu sprostać 
i powalczyć o kolejne punkty. Tyle, że choć nikt o tym głośno nie 
mówi, wydaje się, że będzie bardzo trudno by ligi regionalne ruszy-
ły w najbliższym czasie – przewiduje Wieczorek.

Póki co trzeba się więc skupiać na „gaszeniu pożarów” i prze-
modelowaniu sposobu działania Ruchu tak, by ten po powrocie na 
boiska znowu cieszył swoją grą fanów z „Ciderlandu”. – To mały 
klub, za to z  wielkimi tradycjami. Wierzę, że wszystko uda nam 
się poukładać, a Ruch fajnymi wynikami będzie jeszcze zaznaczać 
swoją obecność na piłkarskiej mapie – nie traci optymizmu Witold 
Wieczorek.

autor: Łukasz Michalski

NA RAZIE BEZ 
PIŁKI I INNYCH 

SPORTÓW
15 kwietnia odbyła się wideokonferencja prezesów 

Związków Wojewódzkich z udziałem prezesa PZPN Zbi-
gniewa Bońka, w jej wyniku ustalono, że decyzja o sposo-
bie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu pod-
jęta zostanie najpóźniej do 11 maja 2020.

Tak więc dziś nie wiadomo, kiedy piłkarze i kibice wrócą 
na boiska i widownie. 

Przeczytane u innych, Sport Śląski

Kłopoty w Radzionkowie. 
„Cidry” czekają na nowego prezesa
Epidemia koronawirusa i jej konsekwencje zaskoczyły całą piłkarską Polskę. W wyjątkowo 
niefortunnej sytuacji znalazł się jednak Ruch Radzionków. Raptem kilkanaście dni przed za-
wieszeniem rozgrywek i ogłoszeniem narodowej kwarantanny z funkcji prezesa zrezygnował 
Marcin Wąsiak, a klub z powodu wprowadzanych w kraju obostrzeń nie ma możliwości doko-
nania formalnego wyboru nowego sternika.
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Po pierwsze poprawa wykonanych już termomoder-
nizacji. Po drugie wymiana domowych źródeł ciepła, 
z eliminacją tych na paliwa stałe – takie rekomendacje 
przedstawili eksperci Forum Energii dla samorządów 
próbujących zmierzyć się z  problemem smogu. Jak 
przekonują, operacja ta opłaci się (również finansowo) 
mieszkańcom, a  gminie mającej dobry plan odejścia 
od spalania paliw stałych będzie łatwiej pozyskać fun-
dusze na tę transformację. Eksperci z  Forum Energii 
opracowali „antysmogową mapę drogową” dla Żywca. 
Rozpisali w  niej, co należy zrobić, aby w  ciągu deka-
dy mieszkańcy mogli cieszyć się powietrzem wolnym 
od smogu. Wydatki na ocieplenie budynków i wymia-
nę źródła ogrzewania, które by pozwoliły osiągnąć ten 
cel, oszacowali 407 mln złotych. Ich zdaniem zrekom-
pensują się w  trzy lata dzięki ograniczeniu kosztów 
zdrowotnych smogu. Jak podkreślają, wymiana źródeł 
ciepła i  poprawa efektywności energetycznej muszą być ze sobą 
powiązane, gdyż bez redukcji zapotrzebowania na energię sama 
wymiana źródła ciepła nic nie da.

Gminą, którą fachowcy zaczęli się interesować został Żywiec, 
podgórskie, 30 tysięczne miasto, o  strukturze mieszkalnej przy-
pominającej nieco radzionkowską. Prace nad raportem dla Żywca 
rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku. W ich trakcie Forum Energii 
współpracowało z  władzami miasta, Krajową Agencją Poszano-
wania Energii oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Z  przedstawionych przez autorów raportu wyliczeń wynika, 
że mieszkańcy Żywca rocznie płacą za ogrzewanie 62 mln zł, 
wydając połowę tej kwoty na węgiel. Równocześnie roczne kosz-
ty zdrowotne smogu wyliczono na 137 mln zł. Jak przekonują 
przedstawiciele Forum Energii w ciągu dekady można jednak tą 
drugą kwotę zredukować do 9 mln zł rocznie pod warunkiem, że 
miasto podąży według przedstawionej w raporcie 10-ciopunkto-
wej mapy drogowej. 

ARiMR 
ODRACZA…

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możli-
wości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia 
wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2. 

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowa-
ła specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.
arimr.gov.pl

Według ekspertów gminy mające dobry plan odejścia od spalania paliw stałych 
łatwiej pozyskają fundusze na tą transformację (fot. pixabay.com)

JAK SKUTECZNIE 
WALCZYĆ ZE SMOGIEM 

Ukłony…
Mimo kryzysowej sytuacji, brak obrad sesji i komisji proble-

mowych rady, radni starali się działać, przynajmniej w swych 
okręgach. W tym szczególnie niskie ukłony dla radnej Anety 
Niedźwieckiej, tyle, co ta dziewczyna zrobiła w tym czasie… 

red.
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Serdecznie dziękujemy za miłe słowa. Serdecznie dziękujemy za życzenia związane z naszym jubileuszem 30 – lecia RTSK i „Głosu”. 
Z szacunkiem podchodzimy do Jubileuszu Muzeum i Pańskiej misji. Jak i Wy staramy się po prostu być użyteczni naszej społeczności…

Paweł Bomba, Grzegorz Bylica




