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APEL  DO  RADY  MIASTA  RACIBÓRZ  W  SPRAWIE  PODJĘCIA  DZIAŁAŃ  I
ZORGANIZOWANIA JAK NAJSZYBCIEJ PRZEZ RADĘ MIASTA W ZWIĄZKU Z DRUGIM
BRAKIEM  WOTUM  ZAUFANIA RADY MIASTA DLA PREZYDENTA Raciborza  Dariusza
Polowego   REFERENDUM LOKALNEGO W CELU ODWOŁANIA PREZYDENTA        

                    RACIBORZA Z FUNKCJI PREZYDENTA RACIBORZA.

Niniejszym  my  niżej  podpisani,  wzywamy  prezydenta  Raciborza  Dariusza  Polowego  o
podanie się dla  dobra naszego miasta  i  nas mieszkańców do dymisji.  W przypadku gdy mimo
naszego  wezwania,  prezydent  Dariusz  Polowy  będzie  chciał  dalej  pełnić  funkcję  prezydenta
Raciborza  wzywamy  Radę  Miasta  Racibórz  o  podjęcie  kroków  w  celu  umożliwienia
przeprowadzenia  w  możliwie  najkrótszym  terminie  referendum  lokalnego  aby  odwołać  Pana
Dariusza Polowego z funkcji prezydenta Raciborza.

           ZAMIAST WSTĘPU

Komisja  Europejska  nawołuje  od  maja  2020  roku  miasta  liczące  co  najmniej  20  tyś.
mieszkańców do ambitnych planów zazieleniania swoich terenów, do tworzenia nowych parków,
lasów miejskich, obsadzania dróg i miast drzewami i krzewami, do tworzenia skwerów i zieleńców,
do odbrukowywania chodników i ulic miast w ramach zachowania i przywracania bioróżnorodności
i w ramach nowej strategi dostosowywania miast do zmian klimatu, aby miasta i mieszkańcy oraz
państwa mogły przetrwać nadchodzące coraz gorsze lata zawieruchy klimatycznej i kryzysu.

 Niemal równolegle, na trzy miesiące przed wezwaniem KE, 6 lutego 2020 roku, o podobne
działania  prosiliśmy  Prezydenta  Dariusza  Polowego  i  Radnych  w  wielkiej  petycji  (  747
podpisanych mieszkańców ) w, której domagaliśmy się, jak się później okazało, spełnienia wezwań
Komisji  Europejskiej  do  zazieleniania  miast,  polepszenia  warunków  życiowych  mieszkańców,
odbrukowywania oraz przygotowywania miasta na coraz gorętsze lata, powodzie błyskawiczne i
zmiany klimatu.  Wzywaliśmy Prezydenta m.in.   aby nie  sprzedawać i  nie  zabudowywać placu
Długosza,  aby  stworzyć  nowy  park  w  Raciborzu  na  Ogrodowej,  aby  nie  betonować  i  nie
likwidować zieleńców na ulicy Bema i aby była ona jednokierunkowa, aby częściowo odbrukować i
zazielenić ścieżkę pieszo-rowerową na ulicy Lwowskiej. 

Niestety nasz głos w tej petycji  jak i  kilku innych, został  całkowicie zignorowany przez
prezydenta Dariusza Polowego a to Prezydent był władny aby osobiście rozpatrywać praktycznie
nasze  petycje.  Prezydent  Raciborza  tym  samym wykazał  się  całkowitą  ignorancją  wobec  nas,
działając  nie  tylko  przeciwko  nam  mieszkańcom  Raciborza  ale  i  przeciwko  wytycznym  i
wezwaniom Komisji Europejskiej, przeciwko wielu założeniom Polskiemu Ładu, przeciwko wielu
założeniom strategi dla Raciborza de facto działając na szkodę nas i naszego miasta. 

Dlatego my niżej podpisani mieszkańcy Raciborza nie patrząc na kwestie polityczne, kto z
jakiej jest partii i czyim sympatykiem ale patrząc na dobro naszego miasta Raciborza i dobra nas
mieszkańców,  wzywamy  i  prosimy  Radę  Miasta  Racibórz  oraz  Pana  Przewodniczącego  Rady
Miasta  Pana  Mariana  Czernera  o  podjęcie  jak  najszybciej  działań  w  celu  umożliwienia
przeprowadzenia  referendum  o  odwołanie  prezydenta  Raciborza  Dariusza  Polowego  z
zajmowanego stanowiska prezydenta miasta. 

W związku, że Rada Miasta Racibórz dwukrotnie nie udzieliła prezydentowi Dariuszowi
Polowemu wotum zaufania, tj ; w 2020 roku i ponownie w 2021 roku co według polskiego prawa
upoważnia  radnych do poddania  pod głosowanie  uchwały  o  zorganizowanie  i  przeprowadzenie
referendum lokalnego o odwołanie ze stanowiska prezydenta miasta, domagamy się aby radni w
możliwie jak najszybszym terminie opracowali taką uchwałę i poddali ją pod głosowanie. Prosimy



nawet  o  napisanie  takiego  wniosku  uchwały  na  najbliższą  sierpniową  radę  Miasta  lub  na
nadzwyczajnej Radzie Miasta np. dwa tygodnie po sierpniowej sesji Rady Miasta w 2021 roku.
Domagamy  się  przeprowadzenia  referendum  lokalnego  w  sprawie  odwołania  ze  stanowiska
Prezydenta Dariusza Polowego, gdyż uważamy, że stracił on nasze zaufanie i mandat  do pełnienia
zaszczytnej  funkcji  prezydenta  Raciborza.  Uważamy,  że  nie  powinna  rządzić  naszym miastem
osoba,  która  słucha  tylko  siebie  i  swoich  złych  doradców  a  nie  słucha  kogo  powinna  przede
wszystkim słuchać , czyli nas mieszkańców Raciborza.

Pan  Dariusz  Polowy  nie  słucha  nas,  ignoruje  nas,  odrzuca  nasze  wielkie  petycje  –
mieszkańców  Raciborza,  nasze  prośby,  postulaty,  wielokrotne  wyrażane  na  spotkaniach
bezpośrednich z nim oraz wyrażonych przez nas w wielu petycjach skierowanych do niego i Rady
Miasta. To co od ponad dwóch lat prezentuje Dariusz Polowy to nie jest dobra zmiana w Raciborzu,
to przeciwieństwo dobrej zmiany. 

Referendum  dla  Prezydenta  Dariusza  Polowego  domagamy  się  przede  wszystkim  z
następujących powodów : za podejmowanie  naszym  zdaniem  szeregu  błędnych  i  wysoce
szkodliwych  działań  i  zamierzeń  w  mieście,  i  to  mimo wielu  petycji  i  próśb   wyrażanych  na
spotkaniach z  prezydentem Raciborza  aby tego nie  robił.  Główne powody dla  którego chcemy
referendum aby odwołać  prezydenta Dariusza Polowego przedstawiamy poniżej.

    
       DĄŻENIE, WBREW WOLI MIESZKAŃCÓW PRZEZ PREZYDENTA  

DARIUSZA POLOWEGO DO SPRZEDAŻY I ZABUDOWY PLACU DŁUGOSZA  
                                       

Zamierzenia i  działania  Prezydenta Dariusza Polowego aby doprowadzić do sprzedaży i
zabudowy  placu  Długosza  mimo  wielkiego  sprzeciwu  społecznego  w  tej  sprawie  to  pierwsza
przyczyna, z powodu, której domagamy się odwołania go w referendum lokalnym. 

W 2019 roku do prezydenta Dariusza Polowego chodzili  z petycją mieszkańcy z okolic
placu Długosza z ulicy Piwnej, Nowej itd, prosząc prezydenta Polowego aby nie sprzedawał placu
Długosza. Rok później mieszkańcy 6 lutego 2020 roku prosili ponownie prezydenta i Radę Miasta
w wielkiej petycji ogólno-miejskiej ( 747 podpisów mieszkańców Raciborza pod tamtą petycją) aby
Prezydent i miasto nie sprzedawało placu Długosza. Mimo to Prezydent Raciborza Dariusz Polowy,
całkowicie ignorując głos mieszkańców Raciborza,  2 lipca 2021 roku zorganizował konferencję
prasową na, której obwieścił, że dalej namawia on Eko-Okna oraz inne firmy spoza Raciborza do
kupna i  zabudowy Placu Długosza.  Nie interesują nas rozgrywki w samej Radzie Miasta w tej
sprawie i uważamy, że to, że prezydent Raciborza przekonał Radę Miasta w 2019 roku ( część
radnych) do podjęcia uchwały aby sprzedać i zabudować plac Długosza ( i to  mimo pierwszych
protestów społecznych w 2019 roku) wynikało z zobowiązań i układu sił w Radzie co było i jest ze
szkodą i nie w interesie dla miasta i nas mieszkańców Raciborza). Wcześniejsza zgoda na sprzedaż
placu sprzed lat była praktycznie „martwa” bo realnie zaniechano sprzedaży i zabudowy tego placu.
Dopiero nowy prezydent Raciborza Dariusz Polowy, wbrew woli i interesowi miasta kierując się
krótkowzrocznym i  destrukcyjnym myśleniem podjął  działania  z  jego Radnymi aby sprzedać  i
zabudować  plac  Długosza.  Uważamy,  że  sprzedaż  i  zabudowa  Placu  Długosza  obecnie
zazielenionego w 31% doprowadzi nie tylko do masowej wycinki drzew i krzewów rosnących na
tym placu ale doprowadzi także do betonozy na wielką skalę ponad 2,5 tyś m2 terenów zielonych
należących do tego placu,  zabudowania jednego z ostatnich korytarzy powietrznych w centrum
miasta,  wygenerowania  ogromnego  bardzo  uciążliwego  ruchu  samochodów  w  całej  okolicy,
zniszczenia  osi  widokowych,  doprowadzi  do  spadku  wartości  nieruchomości  mieszkań  na  ul.
Piwnej, Nowej, Mickiewicza itd. ( jak już ma to miejsce z mieszkaniami na ul. Odrzańskiej po
postawieniu tam tzw. betonowego klocka), i do zniszczenia życia i wyprowadzki mieszkańców tych
ulic. Doprowadzi to więc do niszczenia tej  części miasta,  oraz w sumie do kilka razy większej



„katastrofy” niż  do jakiej  doprowadziło pozwolenie na postawienie tzw.  betonowego klocka na
Rynku w Raciborzu. 

Przykładem  wcześniejszej  niefortunnej  decyzji  zabudowy  Raciborza,  w  odczuciu
mieszkańców  jest,  w  swoim  czasie  zachwalany  jako  bardzo  dobry  projekt  zabudowy  pierzei
raciborskiego  Rynku,  co  po  czasie  okazało  się  wielkim błędem dla  Raciborza.  Domagamy się
zachowania placu Długosza w rękach miasta,  zazieleniana go włącznie z likwidacją PRL owskiej
sceny  i  zastąpienia  jej  zielonym  obszarem  z  nasadzeniami  drzew  i  krzewów,  zazielenianiem
istniejącego parkingu aby samochody mogły stać wśród drzew na zazielenionym i zadrzewionym
placu oraz aby ustawić ławki na placu Długosza. Docelowo chcemy na placu Długosza zielonego
Central  Parku  albo  z  zazielenionym  obecnym  parkingiem  wśród  drzew,  lub  z  parkingiem
podziemnym lub przeniesionym w inne miejsce. 

NOWY NATURALNY PARK LUB UŻYTEK EKOLOGICZNY ( Z JAK NAJMNIEJSZĄ
INGERENCJĄ CZŁOWIEKA) NA  OGRODZIE PO PRZEDSZKOLNYM PRZY ULICY

OGRODOWEJ 

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku,
że my, mieszkańcy Raciborza od ponad 1,5 roku prosimy prezydenta Raciborza oraz Radę Miasta
aby  miasto  odkupiło  teren  po  przedszkolny  przy  ulicy  Ogrodowej  z  przeznaczeniem na  nowy
(naturalny) park miejski lub użytek ekologiczny, praktycznie gotowy już park z mnóstwem drzew i
krzewów z bardzo dużą biorożnorodnością a prezydent Dariusz Polowy konsekwentnie odmawia
mieszkańcom Raciborza odkupienia tego ogrodu pod park. Prezydent Dariusz Polowy chce, wbrew
naszej woli aby i ten zielony ogród przeznaczyć pod zabudowę, jak chce on podobnie zrobić z
placem  Długosza.  Dąży  do  dalszej  betonozy  w  Raciborzu  na   praktycznie  gotowym  parku,
zazielenionym terenie z  wieloma drzewami i  krzewami i  chce doprowadzić do jego całkowitej
zagłady pomimo, że prosimy go i Radę Miasta od ponad 1,5 roku  aby  miasto odkupiło ten teren
pod nowy park miejski. W tym samym czasie Prezydent Dariusz Polowy, prawie taką sumę jaka jest
potrzebna na odkupienie tego terenu pod park, przeznacza na pewną spółkę sportową, którą sam
powołał,  oraz  namawiania  radnych  do  budowy  komercyjnego  z  wysoko  płatnym  wstępem
lodowiska za grube miliony co jest uważamy całkowicie błędnym i absurdalnym pomysłem. 

W  związku,  że  1,5  roku  temu  bliski  współpracownik  Dariusza  Polowego  Dawid
Wacławczyk twierdził  w reakcji  na naszą petycję,  że Racibórz nie  potrzebuje żadnych nowych
parków a po ponad roku nagle dowiadujemy się,  że prezydent  Dariusz Polowy jednak zmienił
zdanie i  chce nowego parku ….tylko nie  na Ogrodowej o który prosi  go tysiące mieszkańców
Raciborza ale jakby na złość nam mieszkańcom, w zupełnie innym miejscu gdzieś na ulicy Żorskiej
i  to  w  miejscu  gdzie  nikt  dotąd  nie  prosił  o  nowy  park,  uważamy  to  za  kolejny  przykład
lekceważenia nas  przez prezydenta  Raciborza  i   jego zamierzeń doprowadzenia do zniszczenia
betonozą cennego ekologicznie terenu zielonego w centrum miasta. Nie jesteśmy przeciwnikami
budowy parku na Żorskiej, im więcej nowych parków tym lepiej, ale domagamy się w pierwszej
kolejności aby taki powstał na ulicy Ogrodowej lub jako użytek ekologiczny na tym terenie i aby
miasto odkupiło ten teren w tym celu.

      SPRAWA ULICA BEMA

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku ze
skandaliczną dewastacyjną przebudową ulicy Bema w Raciborzu. 

Od 2019 roku prosiliśmy prezydenta Dariusza Polowego aby uchronić istniejące trawniki i
zieleń  na  ulicy  Bema  przed  likwidacją  i  betonozą,  aby  nie  udrażniać  i  nie  zwiększać  ruchu
samochodowego  na  ulicy  Bema,  aby  nie  likwidować  mijanki  uspokajającej  ruch  między  ulicą
Jeziorową  a  Wandy.  Prosiliśmy  o  zmianę  organizacji  ruchu  na  ulicy  Bema  z  dwu  na
jednokierunkowy aby  zmniejszyć  negatywny  wpływ samochodów na  park  Roth,  przedszkole  i
osiedle przy ulicy Bema. Mimo publicznych obietnic prezydenta Dariusza Polowego, że ulica Bema



będzie jednokierunkowa, po krótkim czasie zmienił on zdanie o 180 stopni, twierdząc na piśmie do
nas mieszkańców, że ulica Bema nie będzie jednokierunkowa ! Składaliśmy wielokrotne petycje w
tej sprawie aby Prezydent zmienił fatalny projekt przebudowy i organizację ruchu na ulicy Bema ,
prosząc aby Prezydent Polowy doszedł z nami, mieszkańcami do porozumienia i do ugody w tej
sprawie i posłuchał głosu rozsądku. Prezydent Dariusz Polowy nie tylko, że cofnął swoją publiczną
obietnicę,  że  ulica  Bema  będzie  jednokierunkowa  jak  się  domagaliśmy,  ale  zignorował  nas
całkowicie, zignorował zalecenia KE i Polskiego Ładu, gdzie także jest mowa o odbrukowywaniu
miast  i  zazielenianiu  ulic.  Mimo,  że  od  marca  2021  roku  Prezydent  wiedział,  że  mieszkańcy
Raciborza pozwali jego i UM Racibórz do Sądu, który to pozew był skutkiem ignorowania naszego
głosu przez prezydenta Dariusza Polowego w naszych petycjach ( było zawiadomienie Sądu w tej
sprawie w marcu 2021 roku wysłane do UM Racibórz o przeniesieniu sprawy z Raciborza do
Rybnika)  w sprawie  konfliktu  dotyczącego fatalnego projektu  przebudowy ulicy  Bema i  mimo
kilkukrotnego  zawiadomienie  przez  nas  jego  na  piśmie  o  tym  fakcie)  dwa  miesiące  później
Prezydent Dariusz Polowy nie przejmując się ani pozwem sądowym ani także 5 petycjami, podpisał
umowę na przebudowę ulicy Bema z firmą oraz wydał zgodę na rozpoczęcie jej przebudowy a w
konsekwencji na dewastację i likwidację ponad 400 m2 istniejących od przed II wojny światowej
zieleni na ulicy Bema zmierzając do zamieniania w miarę spokojnej ulicy na ulicę ze znacznie
większym i uciążliwym ruchem samochodów i pogorszenia tam bezpieczeństwa. Będzie to miało
naszym zdaniem miejsce po zrealizowaniu fatalnego i anachronicznego projektu przebudowy tej
ulicy. 

Podczas gdy cała Europa i wiele miast Polski  uspakaja ruch samochodów (wprowadzanie
stref  tempo 30),  zwęża  drogi  dla  uspokojenia   ruchu i  poprawy bezpieczeństwa,  zrywa bruk i
zazielenia ulice, sadzi drzewa wzdłuż ulic, Prezydent Dariusz Polowy wbrew setkom mieszkańców
Raciborza,  wbrew  KE  i  Polskiemu  Ładu,  właśnie  betonuje  nam  jedną  z  ostatnich  zielonych,
spacerowych uliczek w mieście i odmawia nam obsadzenia jej drugiej strony drzewami !

           
       SKWER MONIUSZKI (A WŁAŚCIWIE MAŁY PARK)

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że chciał doprowadzić wraz z jego zastępcą Dominikiem Koniecznym, do wycinki skweru
Moniuszki  i  budować na tym terenie i  w ten sposób chciał  pozbawić nas  i  nasze miasto,  oraz
turystów części zielonych płuc miasta, których i tak mamy bardzo mało na tle innych miast ( i to
przy tak fatalnej jakości powietrza w naszym mieście), zielonego miejsca rekreacji i odpoczynku
dla mieszkańców i turystów oraz do znacznego pogorszenia jakości życia w naszym mieście. Ten
absurdalny pomysł Prezydenta Polowego i jego zastępcy Dominika Koniecznego pokazuje naszym
zdaniem oderwanie ich od rzeczywistości i działania przeciwko nam mieszkańcom oraz miastu.

   ULICA WIERZYŃSKIEGO I KSIĘŻYCÓWKA(WIEJSKA)

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że chciał zrobić przejazd dla samochodów na ulicy Wierzyńskiego i Wiejskiej i niszczyć ten
teren rekreacyjny i rolniczy oraz chciał wprowadzić w ten sposób dodatkowe tysiące samochodów
na  ulicę  Starowiejską  i  Ocicką  i  do  centrum  miasta,  mimo  protestów  mieszkańców,  że  ulica
Starowiejska  i  Ocicka  i  tak  już  są  przeładowane  samochodami,  głośne  i  pełne  spalin  oraz
niebezpieczne, że pękają przy nich budynki z powodu nadmiernego ruchu samochodów i mimo
kilku petycji mieszkańców w tej sprawie. 

    



STREFA BEZ OPAŁU STAŁEGO ORAZ ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ SMOGU W
RACIBORZU

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
za opieszałość w egzekwowaniu od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ustanowienia dla
Raciborza  odrębnej  uchwały  antysmogowej,  strefy  bez  paliw  stałych,  za  nie  wprowadzenie  w
Raciborzu mimo naszych próśb w petycji w zeszłym roku aby Racibórz przystąpił do programu
rządowego  Stop  Smog  dla  najbiedniejszych  mieszkańców  Raciborza  mających  domki
jednorodzinne a Prezydent odmowę tłumaczył, że miasto nie ma pieniędzy na ten cel ( w Stop
Smog jest 70% dopłata z rządu i 20-30 % z gminy), za to ogromne sumy wydaje na powołaną przez
siebie  spółkę  i  chce  wydawać  miliony,  naszym  zdaniem  na  bezsensowny  pomysł  budowy
lodowiska w momencie wielkiego kryzysu klimatycznego.

Domagamy  się  referendum  z  powodu,  że  zainicjował  i  doprowadził  do  zlikwidowania
dotacji do dociepleń domków jednorodzinnych dla mieszkańców Raciborza z miejskiego programu
PONE  po  wielu  latach  z  sukcesem  funkcjonowania  tego  programu.  Likwidacja  tej  dotacji
spowodowała drastyczny spadek dociepleń domków jednorodzinnych w Raciborzu co przy fatalnej
jakości powietrza w naszym mieście jest naszym zdaniem działaniem na szkodę mieszkańców i
miasta gdyż oddala perspektywę poprawy bardzo złej jakości powietrza w Raciborzu. Sama dotacja
z rządowego Programu Czyste Powietrze na ten cel jest bardzo niska i niewystarczająca. Możliwość
łączenia  dotacji  miejskich  i  rządowych  na  ten  cel  znacznie  poprawiłaby  realizację
termomodernizacji domów jednorodzinnych w Raciborzu oraz osiągnięcie celu radykalnej poprawy
jakości powietrza w naszym mieście. Pan Dariusz Polowy, który oszczędza na ekologi i naszym
zdrowiu  a  równocześnie  dotuje  w  wysokie  sumy  powołaną  przez  siebie  spółkę  sportową  nie
powinien  być naszym zdaniem dalej prezydentem Raciborza.

 Domagamy się referendum także z powodu, że mimo wielu próśb od 2018 roku aby w
budynku Ogrodowa 23 w 6 mieszkaniach należących do MZB  miasto zlikwidowało mieszkańcom
piece kaflowe i zrobiło tam ogrzewanie gazowe tak jak mają pozostali mieszkańcy tej mieszanej
wspólnoty prywatno-miejskiej i gdzie potrzeba na to zaledwie ok. 150 tyś złotych aby polepszyć
warunki mieszkalne często starszych wiekiem i schorowanych mieszkających tam ludzi proszących
o zmianę systemu grzewczego od lat, dalej nic się w tym zakresie nie zmieniło. Mieszkańcy tego
budynku muszą wnosić węgiel na wysokie piętra a w dół znosić popiół, i mimo upływu prawie 3 lat
od  proszenia  w  tej  sprawie  Prezydenta,  do  tej  pory  prezydent  Dariusz  Polowy  nie  potrafił
przeznaczyć śmiesznej  jak  na  Racibórz  kwoty  ok.  150-170 tyś.  zł  aby zmodernizować te  parę
mieszkań z miejskiego zasobu mieszkaniowego i poprawić byt lokatorom tego budynku. Prezydent
wie, że budynek ten dodatkowo jest uciążliwy i zadymia pobliskie przedszkole na Ogrodowej wraz
z przebywającymi tam dziećmi i wszystkich mieszkańców całej okolicy, którzy od dawna  mają
ciepło ekologiczne z sieci. Równocześnie w tym czasie Prezydent powołał spółkę  miejską w, którą
wpompowuje wielkie sumy pieniędzy, równocześnie wkładając do zamrażarki na długi czas i gra na
zwłokę aby zmienić kopciuchy na ekologiczne ogrzewanie i zapewnić podstawowe potrzeby jak
wspomniano często starszych i schorowanych mieszkańców budynku Ogrodowa 23 i sąsiadujących
z nim osiedli i przedszkola do godnego życia i zdrowia.

 
DEWASTACYJNE WYKASZANIE HEKTARÓW NATURALNYCH ŁĄK

KWIETNYCH W RACIBORZU 

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
doprowadzeniem  do  niszczenia  całych  hektarów  łąk  kwietnych  na  bulwarach,  przy  cmentarzu
Jeruzalem  i  w  innych  częściach  miasta.  Wykasza  się  tam  na  polecenie  Prezydenta  Dariusza
Polowego m.in czosnek niedźwiedzi w czasie kwitnienia i  inne cenne rośliny kwitnące i  w ten



sposób  doprowadził  on  do  niszczenia  bioróżnorodności,  niszczenia  pożytków  dla  ginących
zapylaczy , do ustawicznego zakłócania hałasem z kosiarek i spalinami spokoju mieszkańcom oraz
w ten sposób niszcząc warunki do życia młodym ptakom, jeżom i drobnym ssakom. 

         PARK ROTH, KAJAKI

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że prosiliśmy go aby cofnął zgodę na wpuszczenie kajaków na staw w parku Roth, aby kajaki
pływały na Odrze a nie w parku, które zakłócają spokój odpoczywającym tam mieszkańcom oraz
wyganiają  kaczki ze stawu wraz z młodymi oraz za zamienianie przez Prezydenta Parku Roth na
głośny  lunapark  (  ostatnia  impreza  w  czerwcu).  Uważamy,  że  takie  imprezy  powinny  być
organizowane  najlepiej  na OSIR a nie w Parku Roth,  który powinien być oazą spokoju ciszy,
relaksu i bioróżnorodności a nie hałaśliwych imprez od których uszy puchną, od których można
ogłuchnąć  i  które  przepłaszają  nie  tylko  ptactwo wodne i  inne  ptaki  z  parku Roth  ale  i  wielu
mieszkańców naszego miasta z tego parku. Park to nie miejsce na takie super głośne imprezy ! 

BRAK DIALOGU SPOŁECZNEGO, IGNOROWANIE GŁOSU TYSIĘCY
MIESZKAŃCÓW, STREFA TEMPO 30, NOWE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, NOWA

KŁADKA PRZEZ ODRĘ
 
Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z

tym, że prezydent Dariusz Polowy nie słucha naszego głosu oraz za brak dialogu społecznego i
ignorowanie  nas  mieszkańców,  jego  wyborców,  ignorowanie  naszych  petycji,  za  odmowę  i
opieszałość  we wprowadzeniu  strefy tempo 30 w Raciborzu,  za  nieumiejętność  doprowadzenia
mimo wielu próśb do odkopania przejścia podziemnego pod Reymonta lub aby.. przynajmniej co
jest do szybkiego załatwienia aby w tym miejscu powstało nowe przejście dla pieszych, zebra pasy,
aby zapobiec, sytuacji, że wielu mieszkańców schodząc z bulwarów lub wchodząc na nie kładką
przechodzi to miejsce od od lat na dziko co jest problemem i aby pozostali mieszkańcy nie byli
zmuszeni robić wielkiego koła do najbliższego przejścia dla pieszych ok. 150 m dalej za apteką na
ul.  Londzina.  Brak przejścia dla pieszych, przy stacji  BP w tym miejscu bardzo utrudnia życie
mieszkańcom i  turystom korzystającym z  bulwarów a  poprawa  tej  sytuacji  jest  możliwa,  przy
odrobinie dobrej woli, i to w krótkim czasie.

Domagamy się  referendum za  to,  że  Prezydent  Polowy na  pierwszym miejscu  widzi  w
mieście samochody a nie dobro pieszych, rowerzystów oraz zieleni i przestrzeni dla nich i odmówił
także powstania bardzo potrzebnych nowych pasów dla pieszych na naturalnym przejściu przez
ulicę  Opawską  przy  byłej  szkole  SP11/G5  (  można  w  to  miejsce  przesunąć  któreś  z  pasów
istniejących lub utworzyć nowe).
      Za ignorowanie mieszkańców proszących go o ograniczenie prędkości  na ul Opawskiej  i
Kościuszki do 40 km/h, najlepiej z odcinkowym pomiarem prędkości i mówienie na zebraniach, że
to nic nie da i „ że samochody na ulicy Kościuszkie jeżdżą od 50 lat więc każdy kto tam mieszka
wiedział  na  co  się  naraża”.  Niestety  prezydent  Dariusz  Polowy  twierdzi  od  kilku  lat,  że
ograniczenie prędkości w Raciborzu nic nie da i ma być dalej jak jest. Czyli niebezpiecznie, głośno
i pełno spalin.  Pytanie dlaczego w innych miastach ograniczenie prędkości przynosi pozytywne
skutki poprawy bezpieczeństwa i ograniczenie hałasu komunikacyjnego, poprawę jakości powietrza
i  to  bez  względu  czy  miasto  ma  2  mln  mieszkańców  czy  20  tyś  i  dlaczego  inne  miasta  już
wprowadziły  takie  strefy  lub  właśnie  wprowadzają?
http://katoobywatel.katowice.eu/aktualnosci/wprowadzenie-strefy-tempo-30-w-katowicach-
przynosi-efekty-na-drogach-jest-coraz-bezpieczniej/ 

http://katoobywatel.katowice.eu/aktualnosci/wprowadzenie-strefy-tempo-30-w-katowicach-przynosi-efekty-na-drogach-jest-coraz-bezpieczniej/
http://katoobywatel.katowice.eu/aktualnosci/wprowadzenie-strefy-tempo-30-w-katowicach-przynosi-efekty-na-drogach-jest-coraz-bezpieczniej/


 Prezydent  zawiódł  nas  także  w  odmawiając  nam  opomiarowania  głównych  ulic  np
Opawskiej,  Kozielskiej  ,  Ogrodowej,  Kościuszki,  Bosackiej  miernikami  poziomu pyłu  PM10 i
PM2,5 abyśmy mieli świadomość jakie jest zapylenie z powodu spalin i pyłu unosowego z dróg
przynajmniej przy głównych ulicach w naszym mieście a koszt jednego miernika to zaledwie ok.
700 zł.

 Domagamy  się  referendum,  za  ograniczanie  i  cięcie  środków  na  likwidację  smogu  w
Raciborzu oraz za niski poziom naszego miasta w pozyskiwania środków zewnętrznych na walkę
ze smogiem i to mimo, że co tydzień Prezydent chwali się, że jeździ do Warszawy gdy np. Rybnik z
którego nikt co tydzień nie jeździ do Warszawy pozyskuje nie dwa razy ale wielokrotnie większe
kwoty na ten cel niż Racibórz.

SPRAWA PRZEDSZKOLA NA UL BIELSKIEJ I ZDEWASTOWANIA      
ZLIKWIDOWANIA DZIECIOM ZIELONEGO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO.

 Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że prezydent Dariusz Polowy nie przedstawił jasno mieszkańcom ( ukrył) i Radnym do czego
w  istocie  doprowadzi  budowa  nowego  żłobka  na  Ostrogu.  Nie  przedstawienie  Radnym  i
mieszkańcom jasno gdzie  ma być  budowany żłobek,  doprowadziło,  że  w dobrej  wierze  Radni
przyznali  pieniądze z  kasy miasta  na ten cel.  W konsekwencji  spowodowało to kolejny protest
społeczny rodziców dzieci z przedszkola nr. 24 przy ulicy Bielskiej 2 i napisanie przez nich petycji
do  prezydenta  Dariusza  Polowego dnia  1 marca  2021 roku,  w,  której  rodzice  domagali  się  od
Prezydenta aby nie budować nowego żłobka na terenie ogrodu przedszkola. Mimo to prezydent
Dariusz  Polowy  odrzucił  i  tą  petycję  (jak  wszystkie  poprzednie  petycje  mieszkańców)  co
doprowadziło do zlikwidowania dzieciom zielonego ogrodu przedszkolnego, bezsensownej wycinki
kilkudziesięciu drzew i krzewów na tym ogrodzie ( około 50),  oraz stłoczenia żłobka i przedszkola
na małej powierzchni oraz doprowadziło do niszczenia systemu dziennego opiekuna dziecięcego w
Raciborzu co zmusi niektórych przedsiębiorców do likwidacji długo budowanego przedsięwzięcia. 

                                 
   ZA CAŁĄ SPRAWĘ Z BUDOWĄ LODOWISKA PODCZAS GDY PILNIE  POTRZEBA

BUDOWY NOWEJ KŁADKI PRZEZ ODRĘ PRZY POMNIKU MATKI POLKI

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym,  że  prezydent  Dariusz  Polowy  chce  realizować  absurdalny  pomysł  budowy  wysoce
energochłonnego  obiektu,  komercyjnego  lodowiska  w  momencie  czerwonego  alarmu
klimatycznego dla ziemi, w momencie Covidu, gdy zapowiadane są galopujące podwyżki cen prądu
w Polsce i UE przez co najmniej 10 najbliższych lat, w związku z pakietem redukcyjnym UE Fit for
55  https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-55  i  już  obecnie  wielkich
problemów finansowych OSIRu. 

Za  nie  liczenie  się  ze  środowiskiem  naturalnym,  zmianami  klimatu  i  chęć  betonozy
ogromnych obszarów zieleni wokół Piastora pod to lodowisko ( do czego dojdzie w przypadku
realizacji tego niedorzecznego pomysłu), co doprowadzi do zeszpecenia tą halą okolic zabytkowego
parku zamkowego, zamku piastowskiego i OSIR pod ten obiekt. 

Za zamierzenia przez prezydenta Dariusza Polowego kolejnego absurdu aby budować zaraz
obok  Parku  Zamkowego  i  bulwarów  wielki  parking  pod  to  lodowisko  co  w  konsekwencji
doprowadzi,  że   park  zamkowy  i  bulwary  będą  zatruwane  spalinami  setek  samochodów  i
uciążliwym hałasem,  co  z  kolei  doprowadzi   do  niszczenia  z  samego parku i  bulwarów  oraz
mieszkańców  korzystających  z  tego  zielonego  terenu.  Uważamy,  że  budowa  komercyjnego
lodowiska  i  to  z  wysoko płatnym wstępem na  poziomie  minium 10-12 zł/h  wg.  cen  na  dzień
dzisiejszy a wraz z wypożyczeniem łyżew na poziomie ok. 20 zł mija się całkowicie z celem w
obecnych czasach zmian klimatu, drożyzny i wysokiej inflacji. Nowe komercyjne lodowisko nie



będzie z darmowym wstępem jak to na Rynku z kosztem dla miasta na sezon ok. 200 tyś zł. Nie
zgadzamy się na budowę lodowiska co poruszone było na spotkaniu z prezydentem Dariuszem
Polowym w październiku 2020 roku,  także  z  powodu dramatycznych zmian klimatycznych i  z
powodu  apeli  naukowców  aby  nie  budować  tego  typu  energochłonnych  obiektów  do  sportów
zimowych  w  obecnych  czasach,  które  bardzo  negatywnie  wpływają  na  klimat.  Prosiliśmy
Prezydenta o tanią i darmową i ekologiczną alternatywę zamiast lodowiska zrobienia na starym
lodowisku  placu  za   „grosze”  pod jazdę  na  rolkach  i  deskorolkach dla  rolkarzy  na  Piastorze
( kwestia wykonania na płycie obecnego lodowiska równej nawierzchni za niewielkie pieniądze
rzędu 15 tyś złotych a nie milionów złotych !). Jazda na rolkach  jest taką samą frajdą i formą
rekreacji jak jeżdżenie na łyżwach, tylko, że całkowicie ekologiczną i z możliwym darmowym a nie
wysokopłatnym wstępem dla każdego bez względu na wiek. W Raciborzu brakuje placu, miejsca do
jeżdżenia  na  rolkach i  deskorolkach.  Taki  obiekt  jest  bardzo potrzebny w Raciborzu  z  niskimi
kosztami  utrzymania  (  odpada  opłacanie  słonych  rachunków  za  prąd  i  wodę,  oraz  odpada
kosztowne  utrzymywanie  agregatów  chłodzących,  całej  infrastruktury  i  klimatyzacji  w  lecie).
Ponadto przystosowanie Piastora pod jazdę na rolkach, nie spowoduje kolejnej wielkiej betonozy,
likwidowania terenów zielonych powierzchni czynnej biologicznie na OSIR do czego dojdzie w
przypadku budowy lodowiska na, które upiera się Prezydent Dariusz Polowy, oraz gdy zaraz przy
bulwarach byłby wybudowany wielki  parking przy  tym lodowisku na  terenach zielonych  ( na,
który się absolutnie także nie zgadzamy !) aby potem tysiące samochodów zatruwało spalinami
powietrze  zaraz  obok  bulwarów  i  na  samym  OSIR  i  to  w  ziemie  gdy  w  Raciborzu  mamy
największy smog ale także i w pozostałych porach roku. To wszystko w sytuacji gdy inne  miasta
usuwają i ograniczają dostęp samochodów w miastach, w całych kwartałach miast a szczególnie na
terenach  zielonych i rekreacyjnych. Gdy ogranicza się nawet dostęp samochodów w pobliże szkół.
Tak  więc  realizacja  kolejnego  bezsensownego  i  bardzo  kosztownego  projektu  Prezydenta
doprowadzi w tej okolicy, że  tysiące samochodów będzie  hałasem i spalinami zatruwało tereny
zielone bulwarów i Parku Zamkowego i spowoduje  betonozę i zeszpecenie całej okolicy hangarem
tego lodowiska, nowego klocka. 

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że prezydent Dariusz Polowy nie wykazuje rozeznania co jest potrzebne mieszkańcom i miastu
i nie chce słuchać naszego głosu a nasz głos jest całkowicie rozbieżny z tym co chce realizować
Pan Dariusz Polowy . 

Nie rozumie on, że potrzebna jest pilnie budowa nowej kładki pieszo-rowerowej przez Odrę
przy pomniku Matki Polki (a nie lodowiska na którego budowę się nie zgadzamy !).      

O  kładkę też  prosimy  bezskutecznie  Prezydenta  Dariusza  Polowego  na  spotkaniach  z
prezydentem. Przejście przez Most Zamkowy aby dotrzeć na bulwary czy z nich wyjść, tłumnie
odwiedzanych  przez  nas  mieszkańców i  turystów,  jest  horrorem dla  pieszych  i  rowerzystów z
powodu  ogromnego  hałasu  przekraczającego  dopuszczalne  normy,  ogromnej  ilości  spalin
samochodowych  na  tym  moście  i  bardzo  wąskich  niebezpiecznych  chodników.  Prezydent  nie
rozumie  i  nie  chce  zrozumieć,  że  to  kładka  a  nie  lodowisko   powinna  być  pilnie  budowana.
Prezydent  nie  rozumie,  że  nie  powinno się  budować  komercyjnego  lodowiska  w Raciborzu  w
dzisiejszych czasach, czasach błyskawicznie postępujących zmian klimatu, w przyrodzie, kryzysu
ekonomicznego, demograficznego, inflacji, drożyzny i właśnie wdrażanego pakietu redukcyjnego
CO2 w UE.  Prezydent działa wbrew rozsądkowi i głosowi mieszkańców i naukowców. Prezydent
Dariusz Polowy nie rozumie  potrzeb mieszkańców, ekologi, potrzeby ochrony terenów zielonych
przed  betonozą  i  zalewem  samochodów  i  chce  realizować  absurdalny  projekt  komercyjnego
kosztownego  z  wysokopłatnym  wstępem  lodowiska.  NIE  ZGADZAMY SIĘ  NA BUDOWĘ
LODOWISKA !

       WYCINKA LIP NA ULICY LWOWSKIEJ ORAZ LIPY W PARKU ROTH

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że prezydent Dariusz Polowy doprowadził do wycinki 4 zdrowych lip sprzedając je wraz z



budynkiem na ul. Lwowskiej oraz za wycinki drzew w mieście m.in. wycięcie zdrowej lipy mimo
prośby słownej i na piśmie aby nie wycinać tego drzewa w parku Roth bo było w dobrym stanie a
Prezydent Dariusz Polowy twierdził, że drzewo wymaga pilnej wycinki bo zagraża bezpieczeństwu
co  po wycięciu okazało się, całkowicie nieprawdą gdyż drzewo z mnóstwem zielonych liści było
zdrowe bez śladów próchnicznych i nikomu nie zagrażało.  

Za zamierzenia Prezydenta likwidowania terenów zielonych w mieście jak chęć wycięcia
skweru  Moniuszki,  odmowy ratowania  ogrodu  na  Ogrodowej  przed  betonozą  i  powstania  tam
parku, zielonego w 31% Placu Długosza, za właśnie betonowanie i likwidowanie terenów zielonych
na ulicy Bema mimo 5 petycji aby tego nie robił i pozwu sądowego w tej sprawie. 

                PRÓBA LIKWIDACJI SP.15 PRZEZ DARIUSZA POLOWEGO
                                   

Domagamy się referendum aby odwołać prezydenta Dariusza Polowego także w związku z
tym, że prezydent Dariusz Polowy mimo protestów społecznych rodziców chciał, wbrew ich woli,
zlikwidować szkołę podstawową nr  15 oraz,  że przeniósł  pływanie dzieci  z  tej  szkoły z krytej
pływalni PWSZ na H2Ostróg dla zaoszczędzenia niewielkich sum pieniędzy a w tym samym czasie
przesuwał znaczne wielokrotnie większe sumy na powołaną przez siebie spółkę sportową oraz za
to, że chce budować na terenach zielonych tej szkoły.                        

                                                  PODSUMOWANIE

Domagamy się   referendum aby odwołać  prezydenta  Dariusza  Polowego co  najmniej  z
powyższych powodów.   

Prezydent Dariusz Polowy, według nas nie rozumie jak ma wyglądać współczesne miasto w
dobie dramatycznie ocieplającego się klimatu i negatywnymi tego skutkami, gdy ludzie umierają w
miastach  (w  naszym  też)  z  powodu  nadmiernego   gorąca  i  smogu,  gdzie  nadmierny  hałas
komunikacyjny zabija nas wszystkich dzień po dniu, podczas gdy problem ten można by szybko
rozwiązać wprowadzając strefę tempo 30 dla poprawy bezpieczeństwa i radykalnego zmniejszenia
hałasu w mieście,  której  się nie możemy od niego także doprosić.  Za to,  że nie chce słuchać i
naśladować najlepszych i sprawdzonych wzorców polskich i europejskich a robi wręcz odwrotnie
według swojego widzimisię niszcząc w ten sposób nam miasto; betonuje ulicę Bema, odmawia
konsekwentnie odkupienia terenu i powstania tam parku na Ogrodowej, zamierza wycinać skwer
Moniuszki  i  mimo  odmowy  Radnych  twierdzi,  że  ma  nadzieję,  że  do  tego  dojdzie,  zamierza
sprzedać i zbudować plac Długosza, wbrew naszej zgody i woli wielu Radnych. 

Dariusz  Polowy  nie  chce  słuchać,  ani  nas  mieszkańców  ani  naukowców,  ani  Komisji
Europejskiej  ani  założeń  Polskiego  Ładu  dotyczącego  odbrukowywania  i  zazieleniania  miast,
odmawia obsadzania ulic drzewami,  nie  chce zgodzić się od 1,5 roku na zazielenienie zwykłej
ścieżki  pieszo-rowerowej  dla  pieszych  i  rowerzystów,  na  ulicy  Lwowskiej  i  obsadzenia  jej
drzewami, podczas gdy inne miasta zazieleniają rutynowo główne ulice miast z samochodami, że
nie podjął mimo naszych próśb, żadnych działań aby odbrukować raciborskie drzewa, że chce on
kopiować wbrew naszej woli przedwojenny Racibórz co jest absurdalnym pomysłem w obecnej
sytuacji,  miasta  w  kryzysie  klimatycznym  i  pandemicznym,  miastem  z  dziesiątkami  tysięcy
samochodów a nie ze stu czy dwustu jak było przed wojną, nie rozumiejąc do czego to doprowadzi,
że  chce  doprowadzić  do  szczelnej  zabudowy  miasta  w  tym  do  zabudowy  ostatnich  korytarzy
powietrznych i  chce nam odebrać przestrzeń i  ścisnąć nas,  w większości  mieszkańców bloków
wielorodzinnych w betonozie jak sardynki w puszce. Że nie rozumie on, że przed wojną cały pas od
ulicy Ogrodowej do Ocickiej to były działki i gospodarstwa a teraz prawie cały ten teren jest już od
dawna zabudowany, podobnie jak z terenami w rejonie Starowiejskiej i wielu innych w mieście.
Jesteśmy skazani na korzystanie z przestrzeni publicznej i terenów rekreacyjnych miejskich, które
prezydent  Dariusz  Polowy  chce  nam   po  kolei  odbierać  krok  po  kroku  i  to  mimo  naszego
stanowczego sprzeciwu co doprowadzi do tego, że życie w naszym mieście stanie się koszmarem i
spowoduje  jeszcze  większą  ucieczkę  z  miasta.  To  rozwój  terenów  zielonych,  poprawa  jakości



powietrza, ograniczenie ruchu  samochodów, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie  morderczego
hałasu  komunikacyjnego  w  mieście  może  polepszyć  jakość  życia  mieszkańców  Raciborza  i
zmniejszyć ucieczkę z miasta a nie dalsza agresywna polityka szczelnej zabudowy miasta, która
będzie skutkowała właśnie dalszym pogorszeniem się jakości życia mieszkańców i wyludnianiem
miasta.

Prezydent Dariusz Polowy nie rozumie, że miasto powinno się rozbudowywać na zewnątrz,
na  obrzeżach  miasta  lub  na  terenach  poprzemysłowych  a  nie  kosztem zabudowy  śródmieścia,
sprzedaży placu Długosza, niszczenia terenów zielonych i ich zabudowy, jak praktycznie gotowego
parku  na  Ogrodowej  czy  skweru  Moniuszki.  Prezydent  nie  rozumie,  że  takie  działania  nie
doprowadzą do rozwoju Raciborza ale do jego degradacji i  pogorszenia i  tak już nie najlepszej
jakości życia w Raciborzu.

Prezydent  miasta  ma  dużą  władzę.  Dzięki  niej  może  zrobić  dużo dobrego  dla  miasta  i
mieszkańców oraz nawet w skali ogólnej choćby dla ratowania klimatu, ale dzięki tej władzy może
zrobić także dużo złego. Niestety już robi mimo naszych próśb aby tego nie robił, absurdalne rzeczy
jak  betonowanie  ulicy  Bema,  likwidując  zieleń  przy  tej  ulicy  i  przystosowując  ją  do  znacznie
zwiększonego natężenia ruchu samochodowego co jest sprzeczne z interesem mieszkańców, dzieci
z przedszkola i korzystających z parku Roth i spacerowiczów na tej ulicy. Prosiliśmy wielokrotnie
prawie dwa lata aby tego wszystkiego nie robił. Bezskutecznie, a to Prezydent Dariusz Polowy miał
taką władzę aby zmienić absurdalny projekt dla tej ulicy. Niestety pokazał po raz kolejny, że nie ma
pojęcia co dobre a co złe dla miasta i jego mieszkańców.

Jeżeli pracownik się nie sprawdza, pracodawca rozwiązuje z nim umowę o pracę. Uważamy,
że  prezydent  Dariusz  Polowy zupełnie  nie  sprawdził  się  na  zajmowanym stanowisku  a  wręcz
przeciwnie  szkodzi  naszemu miastu  i  nam mieszkańcom. Wprowadził  nas  w błąd oraz,  że jest
całkowitą pomyłką na tym stanowisku. Chcemy zwolnić prezydenta Dariusza Polowego z posady.
 Kiedyś w kampanii wyborczej kuł on beton teraz nim zastępuje zieleń na ulicy Bema i to
samo chce zrobić na placu Długosza i na ogrodzie przy ulicy Ogrodowej, zabrukował skwer przy
ulicy Długiej pod armatę ( znikło tam pod brukiem 20 m2 trawników ) oraz ze skwerem Moniuszki.
Bycie  Prezydentem  miasta  to  służba  mieszkańcom.  Prezydent  Polowy  rządzi  słuchając  tylko
samego siebie.  Nie zgadzamy się na to ! Nie chcemy takiego prezydenta miasta !

Uważamy z powyższych powodów, że prezydent Dariusz Polowy nie ma kompetencji do
dalszego rządzenia Raciborzem i  dalsze piastowanie  przez niego stanowiska Prezydenta  miasta
przynosić  będzie  coraz  większe  szkody  dla  Raciborza  i  nas  mieszkańców  –  znacznie  większe
szkody niż koszt zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta Dariusza Polowego
z zajmowanego stanowiska. 

W tym  miejscu  chcemy  zaznaczyć,  że  jeżeli  dojdzie  w  Radzie  Miasta  do  głosowania
uchwały w sprawie zorganizowania referendum dla prezydenta Dariusza Polowego w głosowaniu
bezwzględną większością głosów, każdy radny, który wstrzyma się od głosu w tym głosowaniu
równocześnie będzie głosował za pozostawieniem prezydenta na fotelu Prezydenta Raciborza, czyli
każdy  wstrzymujący  się  głos  w  tym głosowaniu  jest  głosem przeciwko  odwołaniu  Prezydenta
Raciborza. Chcemy przy okazji zobaczyć jak będą głosowali w tym głosowaniu Radni bo uważamy,
że poparcie aby obecny Prezydent Polowy dalej mógł rządzić będzie ze szkodą dla miasta i nas
mieszkańców. Uważamy ponadto,  że jeżeli  część Radnych nie  będzie chciało referendum np. z
powodu obawy rozwiązania Rady Miasta po skutecznym odwołaniu prezydenta Polowego, będzie
to przejawem dbania o zachowanie funkcji Radnego ze szkodą dla całego miasta i nas mieszkańców
pozwalając na dalsze fatalne i destrukcyjne rządzenie prezydenta Polowego w Raciborzu.

Uważamy, że nie należy spekulować czy referendum się powiedzie czy nie. Chcemy aby
doszło jak najszybciej do niego, aby to referendum było przestrogą nie tylko dla Pana Dariusza
Polowego ale  i  dla  jego,  zastępców, następcy i  części  radnych,  urzędników i  osób,  które  będą



chciały betonować i ściśle zabudowywać nasze miasto, niszczyć jego tkankę i nas samych i nie
będą  miały  zamiaru  jak  i  Prezydent  Dariusz  Polowy,  prowadzić  z  nami  dialogu  oraz  słuchać
naszego głosu i naśladować dobrych przykładów z innych miast, Europy oraz świata. 

Uważamy,  że  należy  jak  najszybciej  podjąć  taką  próbę  aby  uwolnić  nasze  miasto  od
wysokiego urzędnika, który pojawił się nagle, który omamił wielu z nas obietnicami, a teraz jest
przeciwko nam mieszkańcom i co widzimy jasno doprowadzi naszym zdaniem nas i Racibórz do
niszczenia  naszego  miasta,  do  jego  dalszego  upadku,  do  „zniszczenia  nam życia”,  jeżeli  dalej
będziemy udawali, że nie ma problemu. 

Miasto i jego mieszkańcy, są zbyt delikatną i cenną tkanką i strukturą aby ktoś nie mający
pojęcia jak ono ma wyglądać, niszczył nam nasze miejsce zamieszkania i warunki w Raciborzu
( jak robi on  właśnie z ulicą Bema ).

Dlatego niniejszą petycją prosimy przewodniczącego Rady Miasta Racibórz Pana Mariana
Czernera aby wykorzystał możliwości swojego stanowiska i aby jak najszybciej przed kolejnym
lock downem przygotował stosowną uchwałę i aby poddać ją pod  głosowanie Radnych w sprawie
przeprowadzenie  referendum  lokalnego  a  wszystkich  Radnych  prosimy  o  odpowiedzialne
zagłosowanie. Pan prezydent Dariusz Polowy  jak sam to przedstawił na spotkaniu z mieszkańcami
dzielnicy centrum w 2019 roku, opisując wrażenia po spotkaniu  z prezydentem miasta z północnej
Polski, jak opowiadał tamten jemu, że jeżeli się mieszkańcy czemuś sprzeciwiają czy domagają
wbrew woli prezydenta miasta to trzeba ich łagodnie mówiąc całkowicie lekceważyć. Widzimy, że
prezydent Dariusz Polowy postępuje dokładnie tak samo w Raciborzu i nie ma zamiaru się zmienić.
Dlatego uważamy, że dla dobra miasta powinien być poddany jak najszybciej weryfikacji przez
mieszkańców w referendum lokalnym.

Wierzymy,  że  jest  możliwe  zorganizowanie  w  jak  najszybszym  możliwym  terminie
referendum (przed kolejnym możliwym lock downem) aby podjąć próbę  odwołania prezydenta
Raciborza Pana Dariusza Polowego z zajmowanego stanowiska, którego przeprowadzenie (nawet
sama próba referendum jeżeli się okaże nieskuteczne ma głęboki sens) aby pokazać jak fatalnie
rządzi  prezydent  Dariusz  Polowy  i  do  jakich  negatywnych  skutków  jego  rządy  doprowadzą.
Zorganizowanie referendum uważamy za kluczowe dla dalszej pomyślnej przyszłości Raciborza i
nas jego mieszkańców.

                                                                                        my niżej podpisani mieszkańcy Raciborza


