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Tegoroczna 122. Międzynarodowa Wystawa Kwiatów i Ogro-
dów oraz towarzyszący jej kiermasz to ukłon zarówno w stro-
nę tradycyjnych, jak bardzo modernistycznych aranżacji 
ogrodów. W ekspozycji nie zabrakło też wątków z Dalekie-
go Wschodu, także drzewek bonsai.

O ogrodach 
międzynarodowo

więcej na str. 4

Towarzyszący wystawie kiermasz to przede wszystkim feeria barw kwiatów rodo-
dendronów i azalii.

Ogrody inspirowane folklorem Holandii.

1 lipca 2011 roku w Polsce 
ma ruszyć Elektroniczny Sy-
stem Poboru Opłat Drogo-
wych, „e–myto”. Płatny prze-
jazd autostradami w obrębie 
aglomeracji katowickiej może 
przynieść jednak więcej strat 
niż zysków. Protestują sto-
warzyszenia lokalne, samo-
rządowcy, naukowcy.

Od 1 lipca właściciele 
ciężarówek będą bez-
gotówkowo płacić za 

przejazd drogami krajowy-
mi i autostradami. Kierow-
cy będą mogli uiszczać na-
leżność za przejechane od-
cinki „z dołu”, ale funkcjo-
nować będzie również sy-
stem przedpłat. Niebawem 
na polskich drogach krajo-
wych uruchomiony zostanie 
system „viaTOLL” pozwala-
jący na dokonywanie opłat 
za przejazd drogą elektro-
niczną. Obowiązkiem uisz-
czenia „e–myta” objęci będą 
właściciele samochodów cię-
żarowych, ale w pewnych sy-
tuacjach również podróżują-
cy samochodami osobowy-
mi. System „viaTOLL”, któ-
ry zastąpi winiety opłatami 
elektronicznymi, opiera się 
na wykorzystaniu umiesz-
czonych w samochodach 
urządzeniach „viaBOX”, 
które po wpłaceniu kaucji 
można otrzymać rejestrując 
się w elektronicznym syste-

mie opłat. Urządzenia będą 
współpracować z siecią od-
powiednich bramek. Z po-
czątkiem kwietnia General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad rozpoczęła insta-
lowanie pierwszych z nich. 
Do 1 lipca nad polskimi dro-
gami będzie ponad 430 takich 
bram. Do Elektronicznego 

Systemu Poboru Opłat Dro-
gowych („e–myto”) zosta-
ły wpisane autostrady, dro-
gi ekspresowe i część dróg 
krajowych w tym DK94 na 
odcinku Dąbrowa Górnicza 
– Olkusz – Kraków. 

–Opłaty za przejazd pono
sić będą kierowcy posiadają
cy pojazdy powyżej 3,5 tony. 
Stawki za przejazd zosta
ły określone w zależności od 
masy pojazdu (pierwsza tary
fa od 3.5 tony do 12 ton, druga 
taryfa powyżej 12 ton). Naj

więcej zapłacą kierowcy po
siadający w pojazdach silniki 
starszego typu – „max. Euro 
2”. Za przejechanie 1 kilome
tra kierowcy ciężarówek za
płacą nawet 53 groszy. Decy
zja Ministerstwa Infrastruk
tury o ustaleniu opłat tzw. „e–
myta” dla odcinka DK 94 Ka
towice – Kraków jest skanda

liczna. Opłata, która jest dość 
wysoka mocno uderzy nie tyl
ko w firmy transportowe, ale 
też w pasażerów korzystają
cych z komunikacji busowej 
– podkreśla Jacek Osuch, po-
seł ziemi olkuskiej. 

Przedsiębiorcy już teraz za-
powiadają wzrost cen biletów 
za przejazd busem z Olkusza 
do Krakowa lub Katowic. 

–Droga 94 od Katowic, po
przez Dąbrowę Górniczą, 
Sławków do Krakowa, jest 
w fatalnym stanie, sporo w 

niej dziur i ubytków. Trasa 
Olkusz – Kraków, „jednopas
mówka”, jest wąska i niebez
pieczna. Kierowcy będą musie
li sporo zapłacić za dziurawą i 
niebezpieczną trasę, co wyda
je się być nieporozumieniem. 
Poza tym obecnie to gminy po
noszą koszty oświetlenia dro
gi krajowej. Po wprowadze
niu opłat za przejazd obowią
zek ten powinien spaść na ad
ministratora drogi czyli GDD
KiA, do którego trafią opłaty 
drogowe – wylicza Kazimierz 
Woźniczka, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Dą-
browie Górniczej. 

Niedawno konferencję do-
tyczącą prawdopodobnego bi-
lansu wprowadzenia odpłat-
ności za przejazdy autostra-
dami w aglomeracji zorgani-
zował w Katowicach – Górno-
śląski Związek Metropolital-
ny przy współudziale samo-
rządu woj. śląskiego. Zrzesze-
ni w Metropolii „Silesia” sa-
morządowcy ostrzegają, że 
po wprowadzeniu opłat obej-
mujących tylko niektóre czę-
ści aglomeracji, pogłębią się 
różnice między miastami. 

–Uważamy, ze Skarb Pań
stwa więcej niż na opłatach 
za autostrady zyska na ich 
braku, bo bezpłatne auto
strady to rozwój gospodar
czy, co pokazały już przykła
dy innych miast w Europie 
Zachodniej. 

Co oznacza „e–myto”?
Marcin Kołodziejczyk

ciąg dalszy na str. 6 

Obowiązujące od 1 lipca „e–myto” wzbudza wiele kontrowersji.

Cztery złote i sześć srebr-
nych medali wywalczyły Pol-
ki w Katowicach – podczas 6. 
bokserskich Mistrzostw Unii 
Europejskiej. W finałach wy-
stąpiło wszystkich 10 startu-
jących w zawodach polskich 
zawodniczek. Dumą regionu 
było zwycięstwo Lidii Fidury 
z „Walki” Zabrze. 

Szóste Mistrzostwa Unii 
Europejskiej w Boksie 
Kobiet (seniorki) roze-

grane zostały w hali lodowej 
katowickiego „Spodka” (od 
31 maja do 4 czerwca). Wy-
startowały w nich zawodnicz-
ki z 16 krajów. Polki wygrały 
klasyfikację drużynową (37 
punktów), wyprzedzając Tur-

cję (17) i Anglię (15). Złoto wy-
walczyły Anna Słowik, San-
dra Kruk, Lidia Fidura i Ka-
tarzyna Furmaniak. 

–Miałam tremę, zawsze jest 
niepokój przed walką, ale 
można sobie  z tym poradzić. 
Boks jest nie tylko moją pasją, 
uprawiam go zawodowo – po-
wiedziała nam Sandra Kruk 
z UKS „Kontra” Elbląg, jedna 
z 10 Polek w finałach, zdobyw-
czyni złota w kat. wagowej 57 
kg – Wcześniej trenowałam ki
ckboxing, takie doświadczenia 
jednak i pomagają, i przeszka
dzają na ringu bokserskim. 
Nad wyeliminowaniem czę
ści nawyków z kickboxingu 
musieliśmy z trenerem popra
cować. Ale jest sukces.

Na ringu dobrze wypad-
ła także zdobywczyni złota 
Lidia Fidura z „Walki” Za-
brze (waga 75 kg). –To zwy
cięstwo to wielka radość dla 

regionu. Tylko ona znala
zła się wśród naszych fina
listek. Zasłużenie, to praco
wita, zdyscyplinowana za
wodniczka, studentka kato

wickiej AWF. Zresztą bardzo 
dziewczęca. Nikt nie powie
działby spotykając ją poza 
ringiem, że trenuje taki 
sport. Na ringu zamienia 
się w wojowniczkę. Napraw
dę nie daje rywalkom szans. 
Śląsk w ogóle ma sukcesy w 
boksie kobiet, mamy świet
ne młodsze dziewczyny ka
detki, juniorki. Na mistrzo
stwach Polski kobiet w bok
sie w tym roku nasz okręg 
zdobył drużynowo drugie 
miejsce – tłumaczy Andrzej 
Filipek, prezes katowickie-
go Śląskiego Związku Bok-
serskiego.  

W Katowicach najlepszą za-
wodniczką okazała się Katie 
Taylor z Irlandii (złoto w ka-

tegorii wagowej 60 kg), która 
ma także na koncie 5 złotych 
medali mistrzostw Europy 
i złote krążki z mistrzostw 
świata.

–Polska bardzo mi się podo
ba, jestem tu pierwszy raz, ale 
na pewno przyjadę znowu. Po
doba mi się Kraków, Warsza
wa, no i Śląsk. Także ludzie są 
sympatyczni i bardzo otwarci 
– powiedziała nam Katie Tay-
lor, która na co dzień trenuje 
w Dublinie.

Katowice były przygoto-
waniem dla seniorek przed 
Mistrzostwami Europy 
(Rotterdam w październiku 
2011) i olimpiadą w Londynie 
w 2012 roku.

W Katowicach wygrywały... Polki

ciąg dalszy na str. 2 
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CENY REKLAM PROMOCYJNE.  Kontakt– Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dąbrowie Górniczej, Mariola Lewandowska, tel. 32 264 02 57, e–mail: SKR@pro.net.pl;  Skład komputerowy „Migraf” 32 262 24 59

Zasady umieszczania reklam w „Informatorze Gminnym” wydawanym przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Dąbrowie Górniczej 

1. Reklamy do emisji przyjmuje się na podstawie pisemnego zlecenia wg załączonego  wzoru zamówienia i zgodnie z przyjętym cennikiem reklam.

2. Emisja reklamy następuje po uregulowaniu  przez zleceniodawcę wszystkich należności związanych z emisją. Dokonanie wpłaty po 23 miesią-

ca powoduje przesunięcie emisji reklamy do kolejnego wydania „Informatora Gminnego”. 

3. Treść reklam ani ich forma nie może naruszać obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz norm etycznych

4. Powierzchnia reklam w każdym wydaniu numeru „Informatora Gminnego” nie może przekroczyć łącznie jednej pełnej strony. 

5. Reklamy i ogłoszenia zamieszcza się na stronach 4 – 7 „Informatora Gminnego”. 

6. O konkretnym usytuowaniu reklamy na stronie decyduje zleceniobiorca. 

7. Reklamy redaguje się z gotowych materiałów przekazanych przez zleceniodawcę. 

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazywanych reklam i ogłoszeń.

Rozbudowa Silesia City 
Center jest jedną z naj-
szybciej realizowanych 
inwestycji na Śląsku i pla-
nuje się ją ukończyć w 13 
miesięcy. Jej wartość to 
ponad 50 milionów Euro. 
Roboty potrwają do jesie-
ni. Na miejscu pracują aż 
4 żurawie wieżowe i ponad 
300 robotników.

Obecnie realizowa-
ny jest kolejny 
etap prac rozbu-

dowy katowickiej Silesia 
City Center (wartość to po-
nad 50 milionów Euro). Wi-
doczna jest już część kon-
strukcji parkingu, który 
po rozbudowie pomieści 
ponad 500 samochodów. 
Ukończono strop nad par-
kingiem podziemnym, 
właśnie powstaje kon-
strukcja budynku w sta-
nie surowym. Jednocześ-
nie trwają prace na pozio-
me „0” budynku i klien-
ci mogą już zauważyć po-
wstający strop nad tym 
poziomem. Strop nad po-
ziomem „0” został zapro-
jektowany jako dodatko-
wym parking dla klientów 
na poziomie „+1”, na któ-
ry będzie można wjechać 
i wyjechać specjalnymi 
pochylniami. Na miejscu 

pracują aż 4 żurawie wie-
żowe o wysięgu 60 i 50 m 
i ponad 300 robotników. 

–Wiele czasu poświecili
śmy na wykonywanie ro

bót ziemnych, budowę fun
damentów i konstrukcji no
wego parkingu podziemne
go. Jednocześnie trwały tak
że prace wzdłuż elewacji, a 
także prace wyburzeniowe. 
Rozbudowa nabrała właści
wego rozpędu – mówi Artur 

Kotas, z firmy „DIL Polska 
Baumanagement”, zarzą-
dzającej procesem rozbudo-
wy centrum. – Postęp prac 
będzie widoczny z każdym 

kolejnym dniem. 
IV etap był zwią
zany z dalszymi 
pracami nad par
kingiem w celu 
ukończenia pły
ty stropowej nad 
poziomem „–1”. Z 
kolei V etap zwią
zany będzie z wy
konaniem całej 
konstrukcji bu
dynku w stanie 
surowym oraz 

częściową przebudową par
kingu po stronie zachodniej 
rozbudowy. VI etap, ostat
ni planuje się rozpocząć pod 
koniec czerwca i będzie zwią
zany z pracami wykończe
niowymi oraz również prze
budową parkingów i zieleni 

w najbliższym sąsiedztwie 
rozbudowy.

Wśród najemców znaj-
dują się marki, dotąd nie-
obecne na Śląsku, w tym 
wiele z wyższej półki. Roz-
wiązano także problem 
z miejscami parkingowy-
mi. Pomimo utraty prawie 
900 miejsc parkingowych, 
w Silesia City Center poja-
wiło się aż 950 nowych, za-
stępczych miejsc. Urucho-
miono aż 4 nowe parkingi, 
w 4 miejscach – przed Te-
sco, na Placu Słonecznych, 
przy Osiedlu Dębowe Tara-
sy i na ul. Węglowej – par-
king przeznaczony dla pra-
cowników sklepów, które-
go celem jest rozładowanie 
ruchu na terenie parkin-
gów przeznaczonych dla 
pracowników.

–Nowa część Silesia City 
Center przyciąga marki z 
wyższej półki, często firmy, 
które do tej pory nie mia
ły na Śląsku swoich salo
nów. Najbliższe były w Kra
kowie lub Warszawie. Na
jemcy doceniają „Silesię” 
przede wszystkim ze wzglę
du na ogromny potencjał. 
Rocznie odwiedza ja pra
wie 13 milionów klientów 
z kraju i zagranicy – mówi 
Marta Drzewiecka, dyrek-
tor ds. marketingu „Sile-
sia City Center”.

Prace budowlane na tere-
nie Silesia City Center po-
trwają do jesieni 2011 roku. 
Nowa Silesia City Center 
zwiększy swoją powierzch-
nię z 66 tys. m kw. do 86 tys. 
m kw.  Powstanie dodatko-
wo 60 sklepów. Pracę w no-
wej „Silesii” znajdzie ko-
lejne 500 osób. Inwestorem 
jest obecny właściciel „Si-
lesia City Center – Immo-
finanz Group”. Koncepcję 
architektoniczną nowe-
go gmachu stworzyła pra-
cownia „Bose International 
Planning and Architectu-
re”. Centrum handlowe bę-
dzie jednym z największych 
tego typu obiektów w Pol-
sce. „Silesia City Center” od 
ponad 5 lat jest numerem 
jeden wśród centrów han-
dlowych na Śląsku i w Za-
głębiu, zarówno pod wzglę-
dem powierzchni, jak i licz-
by najemców – dziś jest to 
250 sklepów i punktów han-
dlowych, jak również liczby 
odwiedzających. (mk)
Na zdjęciach:
„Silesia City Center” jest 
numerem jeden wśród 
centrów handlowych na 
Śląsku i w Zagłębiu. Ma 
250 sklepów i punktów 
handlowych, jak również 
liczby odwiedzających.

Rozbudowa obiektu po-
trwa do jesieni.

Na placu budowy „Silesii”

1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. W całym regionie 
odbyły się pikniki, festyny, zawody sportowe i koncerty. 
W Sławkowie Miejski Ośrodek Kultury zaprosił najmłod-
szych na spotkanie z boksem. Pokaz wykonał Dąbrowski 
Klub Bokserski.  (mk)

W Katowicach 
wygrywały... Polki

Dla milusińskich

–To historyczny mo
ment, w Londynie po 
raz pierwszy boks kobie
cy zostanie zaprezento
wany jako dyscyplina 
olimpijska. Będą trzy 
kategorie wagowe 51, 60 
i 75 kg. Liczymy szczegól
nie na trzy nasze zawod
niczki Karolinę Michal

czuk – złoty i srebrny me
dal mistrzostw świata, 
Karolinę Graczyk i Lidię 
Fidurę, które niedawno 
boksowały w ćwierćfina
łach mistrzostw świata 
– wyjaśnia Leszek Pio-
trowski, obecnie trener 
olimpijskiej kadry Pol-
ski, wcześniej wielolet-

ni szef wyszkolenia pol-
skiej kadry kobiet –Za
uważyliśmy oczywiście 
jeszcze pewne braki, ale 
teraz jest czas na ich wy
eliminowanie.

Leszek Piotrowski jest 
pewien sukcesu Polek – 
bokserek. Są ambitne, 
pracowite i zdyscypli-
nowane. Choć zawsze 
pozostają kobietami, są 
wrażliwe i serdeczne wo-
bec siebie. To właśnie od-
różnia boks kobiecy od 
męskiego. Tu zawsze 
jest miejsce na uczucia 
i czasami łzy po przegra-
nych.

Agnieszka Zielińska

Na zdjęciach:
Katowice, walka Pol-
ki Sandry Drabik i Tur-
czynki Tas Ayse. 
 Trener Leszek Piotrow-
ski w polskim narożni-
ku.

�

Sprawy dworu królewskiego
Tematyka ślubu księcia Wiliama z Kate Middleton i towa-

rzyszącym im obchodom zdominowały, niedawne warszta-
ty dziennikarskie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbro-
wie Górniczej. Uczniowie dąbrowskiego Gimnazjum nr 4  
z wielką pasją śledzili poczynania królewskiego dworu 
w wielkiej Brytanii. 

Zajęcia prezentujące rolę i odpowiedzialność mediów w dzi-
siejszym świecie były też okazją do przypomnienia tragicz-
nej biografii księżnej Diany. (mk)

Z telefonu stacjonarnego:
999: Pogotowie; 998: Straż Pożarna
997: Policja; 981: Pomoc drogowa
986: Straż miejska
Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod 
który można dzwonić bez podawania numeru 
kierunkowego. 
Inne przydatne numery telefonów:
Informacja ZTM – Warszawa: (22) 94 84
Informacja MPK – Kraków: (12) 91 50
Informacja LOT – informacja bieżąca o odlotach 
międzynarodowych: (22) 650 39 43
Informacja LOT – informacja o przylotach 
międzynarodowych: (22) 650 42 20
Pogotowie Gazowe  - tel. 992 
tel. (32) 251-54-11, tel. (32) 256-47-11
Pogotowie Energetyczne - tel. 991 
tel. (32) 303-09-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - tel. 994 
tel. (32) 256-48-09
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. (32) 207 77 77
Napisz do Urzędu     
Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 813 62 00
fax (33) 812 49 06,  fuczikb@katowice.uw.gov.pl 
Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Częstochowie ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa, tel. (34) 378 20 00
fax (34) 378 20 75
czestochowa@katowice.uw.gov.pl 
Sejmik Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 
tel: +48 (32) 20 78 273, faxy: +48 (32) 20 78 274
adres email: sejmik@slaskie.pl
Zarząd Województwa; ul. Ligonia 46, 40-037 
Gabinet Marszałka (GM) ul. Ligonia 46, 40-037 
godziny pracy: 7:30 - 15:30
tel: +48 (32) 20 78 290, faxy: +48 (32) 20 78 291
adres email: marszal@slaskie.pl
Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Służba dyżurna 
Telefony całodobowe  Faks  e-mail 
32 2565601, 32 2552195, 32 2077101,  
32 2562213 czkws@katowice.uw.gov.pl 
Lekarz Koordynator Ratownictwa 
Medycznego    32 2077100,  32 2562213 
   czkws@katowice.uw.gov.pl 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
tel. centrali KWP (32) 2002222 w dni robocze 
w godz. 7:00 - 19:00
tel. recepcji KWP (32) 2001599 
w dni robocze w godz. 7:00 - 16:00
tel. Oficera Dyżurnego KWP (32) 2001444
fax: (32) 2001126, (32) 2001626
 Tel alarmowe 112, 997
Bezpłatna infolinia 0 800 16 30 90
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach
40-042 KATOWICE ul. Wita Stwosza 36
tel.: (+48)(32) 604 01 00, faks: (+48)(32) 604 01 25
e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej:  
www.epuap.gov.pl
 Godziny pracy  od poniedziałku do piatku 
od godz.7.30. do 15.30.
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji 
Ratownictwa  czynne całą dobę
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 
w Katowicach ul. Powstańców 52, 40-024 
Katowice e-mail: wpr@wpr.pl
 Dyspozytornia Katowice tel.+48 (32) 609 31 13, 
+48 (32) 609 31 78,  +48 (32) 609 31 53,   fax +48 
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 spawalnicze, ogólnobudowlane, transporto-    
     we, komunalne, usługi brukarskie 
 rekultywacja terenów zielonych, prace  
     polowe w pełnym zakresie  
 sprzedaż kostki budowlanej

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

W III Europejskim Kongre-
sie Gospodarczym w Kato-
wicach, największej bizneso-
wej imprezie Europy Środko-
wej wzięło udział 6 tys. go-
ści, 900 panelistów, premie-
rzy Polski, Węgier, Chorwacji 
i Czech, komisarze Unii Euro-
pejskiej, ministrowie, przed-
stawiciele biznesu i nauki.

Tematyka III Europej-
skiego Kongresu Go-
spodarczego w Kato-

wicach obejmowała kwestie 
najbardziej istotne dla rozwo-
ju gospodarczego i społeczne-
go Europy. Wiodącym tema-
tem była konkurencyjna go-
spodarka Europy i nowy ład 
Unii, a także problemy Eu-
ropy Środkowej. Nie zabra-
kło problematyki związanej 
z pakietem klimatycznym UE 
i jego wpływem na gospodar-
kę. Rozmawiano też m.in. 
o wspólnej polityce energe-
tycznej Unii, o innowacyjno-
ści oraz o zależnościach mię-
dzy rozwojem gospodarki, re-
gionów i miast. Sesje kongre-
sowe odbywały się m.in. w ho-
telach „Monopol”, „Qubus”, 
„Angelo”, Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim, Pałacu 
Goldsteinów. W 100 sesjach 
tematycznych, debatach i wy-
darzeniach towarzyszących 
wzięło udział około 6 tys. go-
ści z Polski i z zagranicy (to 
największa impreza bizneso-
wa w Europie Środkowej).

Wspólnie dla Europy

W oficjalnej inauguracji 
Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego 2011 w Katowi-
cach wzięli udział: Jerzy Bu-
zek, przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, Do-
nald Tusk, prezes Rady Mini-
strów RP, Viktor Orbán, pre-
mier Węgier, Jadranka Ko-
sor, premier Republiki Chor-
wackiej, Petr Necas, premier 
Republiki Czeskiej i Anto-
nio Tajani, wiceprzewodni-
czący Komisji Europejskiej, 
komisarz UE ds. przemysłu 
i przedsiębiorczości.

–My obywatele Europy 
Środkowej głęboko wierzymy 
w sens Europy i w sens Unii. 
Dla nas to gwarancja, że mi
liony ludzi mogą żyć w dobro
bycie, bezpieczeństwie i poko
ju. My wiemy, jaką cenę war
to płacić za prawa człowieka 
i Europę bez granic. Jestem 

przekonany, że polska pre
zydencja będzie rewitaliza
cją wiary w Europę i europej
skiej energii. Właśnie dlatego, 
że przyszłość świata nie rysuje 
się teraz w różowych barwach, 
tak ważne jest, by ci, którzy 
wyznają europejskie warto
ści, byli z nami – powiedział 
Donald Tusk – prezes Rady 
Ministrów RP.

Viktor Orbán, premier Wę-
gier podkreślał, że w Europie 
Środkowo–Wschodniej będą 
stworzone dobre warunki dla 
rozwoju gospodarki. I ta pro-
dukcja zamiast do Chin, bę-

dzie przenoszona do krajów 
Europy Środkowo–Wschod-
niej. Bowiem – przed wybu-
chem kryzysu w 2008 roku, do 
rozwoju Europy najbardziej 
przyczyniały się właśnie kra-
je Europy Środkowo–Wschod-
niej. Nasz region rozwijał się 
w szybkim tempie. Sądzę, że 
Katowice będą w przyszłości 
jednym z najważniejszych 
miast w Europie. Podobnie 
jak Praga, Budapeszt czy inne 
miasta tego regionu.

Czarne chmury 
nad Unią

Petr Necas, premier Republi-
ki Czeskiej podkreślił, że obec-
nie Unia Europejska znajduje 
się w trudnej sytuacji. 

–Wszyscy musimy się zasta
nowić nad dalszą wizją inte
gracji europejskiej. To dla nas 
wyzwanie, ale również możli
wość przeprowadzenia potrzeb
nych zmian. Z perspektywy 
czasu widać, że Unia Europej
ska i strefa euro nie były naj
lepiej przygotowane do kry
zysu. Powstało m.in. zadłuże
nie krajów Unii. Cieszy mnie, 
że wszyscy zaczęli się zgadzać 
z tym, że kluczem do rozwoju 
nie jest zwiększanie podatków, 

ale zabieganie o konkurencyj
ność. Jednak normy prawne 
Unii Europejskiej nie okre
ślają jasnych zasad tworze
nia konkurencyjności – tłu-
maczył premier Czech.

Także dla Antonio Tajani, 
wiceprzewodniczącego Ko-
misji Europejskiej, komisa-
rza UE ds. przemysłu i przed-
siębiorczości istotne jest to, 
że pomimo trudności Euro-
pa potrafiła wspólnie odpo-
wiedzieć na problemy, jakie 
przyniosły ostatnie lata. 

–Musimy jeszcze przyjąć wie
le reform strukturalnych jeśli 

naprawdę chcemy być konku
rencyjni na rynku światowym. 
Moim zdaniem nasza polityka 
powinna opierać się na dwóch 
filarach – po pierwsze konsoli
dacja podatkowa, uzdrowienie 
finansów publicznych i po dru
gie rozwój, czyli nasza konku
rencyjność wobec innych ryn
ków. Mamy już pierwsze suk
cesy – przewidywania ekono
miczne mówią, że zmniejsza się 
nasz deficyt publiczny i zwięk
sza się PKB Europy. Ma ono 
rosnąć także w 2012 roku. Wi
dać więc, że obraliśmy dobrą 
drogę, ale nie jest to jeszcze to, 
czego oczekujemy. Nasza gospo
darka musi ponownie znaleźć 
się w centrum świata. Chcemy, 
aby nasze finanse znowu służy
ły gospodarce, a nie odwrotnie – 
wyjaśniał Antonio Tajani.

Energetyka i klimat

Wiele miejsca poświęcono 
energetyce (17 maj). Uczest-

nicy mówili m.in.: o wyzwa-
niach i szansach polskiej oraz 
europejskiej branży energe-
tycznej, kwestiach dotyczą-
cych funkcjonowania i re-
gulacji rynku energetyczne-
go w Polsce i Europie, bez-
pieczeństwa energetycznego 
Unii, jak i odnawialnych źró-
deł energii. Nie zabrakło tak-
że sesji poświęconych pakie-
towi klimatyczno – energe-
tycznemu oraz europejskie-
mu systemowi przesyłu gazu 
– idei gazowego korytarza pół-
noc–południe. Kolejny z głów-
nych bloków tematycznych 
drugiego dnia EEC 2011 po-
święcony był finansom. –Ści
sła współpraca państw Unii 
Europejskiej jest niezbędna, 
nie można pozwolić na to, aby 
Unia była rozgrywana przez 
silnych partnerów zewnętrz
nych. Kraje Europy Central
nej powinny stworzyć porozu

mienie energetyczne, by pro
wadzić skoordynowane dzia
łania w tej dziedzinie. Nie ma 
lepszego bezpieczeństwa ener
getycznego od połączeń infra
strukturalnych wszystkich 
państw Unii Europejskiej, od 
Finlandii po Portugalię. Mu
szą powstać międzynarodowe 
połączenia energetyczne i ga
zowe, wspólne magazyny ropy 
i gazu. Poprawie bezpieczeń
stwa służy także wdrożenie III 
pakietu energetycznego – pod-
kreślał Jerzy Buzek, przewod-
niczący Parlamentu Europej-
skiego.

Günter Verheugen, komi-
sarz UE ds. przedsiębiorstw 
i przemysłu w latach 2004–
2010, komisarz UE ds. roz-

szerzenia w latach 1999–2004, 
mówił że Unia Europejska 
powinna tworzyć klimat dla 
innowacji.

Infrastruktura 
i transport

Trzeci dzień Europejskie-
go Kongresu Gospodarcze-
go obfitował w liczne deba-
ty na temat infrastruktury 
i transportu. Dyskusji pod-
dane zostały również nowe 
trendy w motoryzacji, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem e–mobility. Uczestnicy 
omówili pierwsze doświad-
czenia z green cars, możli-
we skutki rozwoju napędu 
elektrycznego dla energe-
tyki i sektora paliwowego 
oraz bariery technologicz-
ne, logistyczne, ekonomicz-
ne i prawne. W debatach 
udział wzięli m. in. Laurent 

Bresson, wiceprezes ds. glo-
balnej sprzedaży i marketin-
gu w Europie „Nexteer Au-
tomotive” i Toru Hashimo-
to, prezes „Mitsubishi Mo-
tor R&D Europe”. Ostatni 
dzień kongresu prezentował 
też dyskusję na temat aktu-
alnej sytuacji w światowym 
hutnictwie, dynamiki roz-
woju „zbrojarni” w Polsce 
i surowców takich jak koks 
i węgiel koksujący, złom 
i rudy żelaza. W trzech se-
sjach dedykowanych hut-
nictwu udział wzięli przed-
stawiciele największych eu-
ropejskich przedsiębiorstw 
sektora, w tym „Sanjay Sa-
maddar”, prezes „Arcelor-
Mittal Poland”.

Panel poświęcony prywa-
tyzacji rozpoczął Aleksander 
Grad, minister skarbu pań-
stwa. Przedstawił cele rządo-
wego programu prywatyzacji 
i bilans dotychczasowych do-
konań rządu. Uczestnicy de-
baty przedłożyli plany prywa-
tyzacyjne na najbliższe mie-
siące i omówili modele zmian 
własnościowych w świetle 
ostatnich doświadczeń. 

–Debiut Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej na giełdzie nastąpi 
6 lipca – mówił minister Alek-
sander Grad. –Wprowadzenie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
na giełdę będzie „milowym 
krokiem” także dla pozosta
łych spółek węglowych; pro
jekt jest dobrze przygotowa
ny zarówno w sferze społecz
nej, jak i biznesowej. Sposób, 
w jaki upublicznienie spółki 
zostało przygotowane, zarów
no w sferze społecznej, jak i bi
znesowej, jest optymalny i ko
rzystny dla wszystkich – dla 
załogi, samej spółki, Skarbu 
Państwa i całej gospodarki.

18 maja uczestnicy oma-
wiali także zagadnienia zwią-
zane z hutnictwem, motory-
zacją, prywatyzacją i ener-
getyką. W poszczególnych 
panelach udział wzięli tak-
że politycy, m.in. Janusz Pa-
likot, Paweł Poncyljusz i Be-
ata Szydło, a także ekonomi-
ści Elżbieta Chojna – Duch 
oraz Jerzy Osiatyński.  

–Przed hutnictwem stoi sze
reg wyzwań, decydujących o 
konkurencyjności sektora. 
Istotny jest dostęp do surow
ców, dlatego że w Europie bę
dzie ich coraz mniej. To ozna
cza, że produkcja stali będzie 
realizowana na większą skalę 
w Azji, Japonii czy Chinach. 
Najważniejszym wyzwaniem 
są jednak zmiany klimatycz
ne – podkreślał Sanjay Sa-
maddar, prezes „Arcelor-
Mittal Poland”.

Sektor stalowy, chcąc spro-
stać rosnącym wymaganiom 
w zakresie ochrony środowi-
ska, musi inwestować.

•••
Materiał na podstawie serwi

su http://www.eec2011.eu/

Europejskie święto biznesu 

Organizatorem Europejskiego Kon
gresu Gospodarczego jest Grupa PTWP 
SA, wydawca m.in. miesięcznika „Nowy 
Przemysł” oraz portalu „WNP.pl”. Współ
organizatorami EEC są: Województwo 
Śląskie, Górnośląski Związek Metropo
litalny oraz Miasto Katowice.

Europejski Kongres Gospodarczy, 
w ciągu zaledwie trzech lat stał się 
najważniejszą imprezą gospodarczą 
w Europie Środkowej. Szefem jego 
Rady Programowej jest przewodni
czący Parlamentu Europejskiego Je
rzy Buzek. 

W tym roku kongres odbył się w Ka
towicach (16 – 18 maja). Wzięło w nim 
udział 6 tys. gości, 900 panelistów, 
premierzy Polski, Węgier, Chorwacji 
i Czech, komisarze Unii Europejskiej, 
ministrowie, przedstawiciele biznesu 
i nauki.
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Tegoroczna 122 Międzyna-
rodowa Wystawa kwiatów 
i Ogrodów oraz towarzyszą-
cy jej kiermasz to ukłon za-
równo w stronę tradycyjnych 
jak bardzo modernistycznych 
aranżacji ogrodów. W ekspo-
zycji nie zabrakło tez wątków 
z dalekiego wschodu, także 
drzewek bonsai.

Przyciągająca tłumy 
zwiedzających Mię-
dzynarodowa Wysta-

wa Kwiatów i Ogrodów oraz 
towarzyszący jej kiermasz 
kwiatów, często rzadkich 
odmian, odbyła się w od 13 
do 16 maja 2011 w Hali Wy-
staw „Kapelusz” w WPKiW 
w Chorzowie. Wystawa Kwia-
tów i Ogrodów ma już 60–let-
nią tradycję i teraz organizo-
wano ją po raz 122. Prezen-
tacje, wiosną i jesienią, gro-
madzą profesjonalne firmy 
z branży ogrodniczej, a tak-
że ogrodników i amatorów 
z całej Polski oraz ogromną 
liczbę zwiedzających. Pod-
czas dni wystawowych, wo-
kół „Kapelusza”, odbywa się 
kiermasz kwiatów i innych 
roślin ozdobnych. 

–Tegoroczna wystawa mia
ła większy rozmach i inny styl 
niż poprzednie – mówi Joan-
na Kapias–Kierska, która 
wraz z Katarzyną Wilczyń-
ską zaprojektowały ekspo-
zycję. – Myślę, że każdy zna

lazł tu coś dla siebie, a spacer 
po „Kapeluszu” był świetną 
wycieczką po najciekawszych 
ogrodowych trendach.

Znalazły się tu bowiem nie 
tylko kwiaty. Prezentowano 

rzeźby, fontanny, alejki spa-
cerowe, ławki, latarenki itd. 
Pokazywano trendy aranża-
cji ogrodów, tradycyjne – ślą-
skie, ludowe, ale nawiązują-
ce np. do folkloru Holandii, 

modernistyczne. Ekspozycji 
przyświecała tez fascynacja 
kulturą Dalekiego Wschodu, 
uprawami bonsai.   

–Zaprezentowałyśmy w Cho
rzowie absolutną nowość – do
niczki, które tworzą minio
gród. Pomysł zyskał już wielu 
odbiorców w Niemczech, Ho
landii, czy Japonii. Ustawio
ne jeden na drugim pojemni
ki, każdy stanowi osobny mo
duł do podlewania, pozwala
ją rosnąć obok siebie roślinom 
o różnych upodobaniach. Po
jemniki mogą tworzyć ścian
ki działowe, służyć do hodow

li truskawek, ziół uprawo
wych, kwiatów. Nadają się 
do upraw na balkonach ta
rasach i wewnątrz budynku 
– tłumaczy Halina Misiek, 
specjalista aranżacji wnętrz 
i tarasów z firmy „Kodan – 

twój ogród” w Katowicach, 
która na wystawie prezento-
wała wraz z Sandrą Kozłow-
ską zalety doniczek mini–
garden.   

W tym roku organizator 
wystawy chorzowski WP-

KiW zadbał o liczne atrak-
cje, m.in. w sobotę 14 maja 
odbył się pojedynek na ślub-
ne wiązanki. Odwiedzają-
cy mogli zobaczyć kunszt 
i warsztat najlepszych flo-
rystów ze Śląska. Można 
też było zobaczyć 300–let-
nie drzewko bonsai spro-
wadzone z Japonii, bukieto-
we kompozycje z suszu eg-
zotycznego i przede wszyst-
kim masa pięknych kwia-
tów. Przy okazji wystawy 
odbyły się także IV Mistrzo-
stwa Polski w wyrywaniu 
chwastów na czas. 

Architektem wystawy były: 
Joanna Kapias–Kierska oraz 
Katarzyna Wilczyńska, pro-
wadzącym Witold Czuk-
sanow z programu „Rok 
w Ogrodzie” TVP1. 

 (mk)

O ogrodach międzynarodowo

Wystawa nawiązywała w tym roku do kultury Dalekiego Wschodu.

W ogrodzie śląskim nie może zabraknąć miejsca relaksu. („Ogród Śląski” Antoniego 
Żurka – członek Związku Szkółkarzy Polskich – ze Świerklańca).

Prezentacja Szkółki Roślin Ozdobnych Edward i Łukasz Greń.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE

   MASTER-HURT 
CENTRUM ZAOPATRZENIA

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA 
ul.Armii Krajowej 1 B

tel. / fax. 032 268-09-90, 032 763-68-12 
kom. 0 504-210-259  

e-mail; masterhurt@masterhurt.com

OFERTA SPRZEDAŻY
�Artykuły wodno – kanalizacyjne , CO
�Artykuły chemiczne, farby, lakiery, 
rozpuszczalniki 
�Artykuły elektryczne, przewody
�Artykuły budowlane, ceramiczne 
�Artykuły energetyczne, węgiel, 
miał, koks
�Wyroby hutnicze 
�Kamień dolomitowy 
Firma nasza prowadzi kompleksowe 
zaopatrzenie przedsiębiorstw.

Materiały dowozimy 
własnym transportem

MASTER-HURTMASTER-HURT
W tym roku „Noc muzeów” 
przyniosła wiele ciekawo-
stek w regionie. Placów-
ki nie tylko udostępniały - 
za darmo - stałe i czasowe 
ekspozycje przez całą noc, 
ale w ciągu całego weeken-
du 14 i 15 maja odbywały się 
pikniki i festyny na wolnym 
powietrzu.

14 maja na błoniach za-
mku w Siewierzu odbyła się 
np. „Multimedialna podróż 
w czasie na Zamku Siewier-
skim” – ciekawy happening 
historyczny, podczas które-
go uczestnicy mogli podró-
żować w specjalnie przygo-
towanych na tę okazję „Kap-
sułach czasu”. Były to stano-
wiska komputerowe z zain-
stalowaną aplikacją, która 
pozwalała użytkownikom 
spacerować się po wirtualnej 
warowni Zamku. Nietrudno 
się domyślić, że ta przyciąg-
nęło to zwłaszcza najmłodsze 
pokolenie, doskonale zazna-
jomione z nowinkami tech-
nicznymi. Ponadto uczest-
nicy imprezy mogli zwie-
dzić Zamek Siewierski wraz 
z pięcioma doskonale przy-
gotowanymi przewodnikami 
przebranymi w stroje „z epo-
ki”, wyruszyć w przemarsz 
wraz z korowodem artystów, 
zobaczyć wybuch armatni 
(oczywiście, kontrolowa-
ny) oraz nauczyć się tańca. 
W części artystycznej wystą-

piła m.in. „Formacja Nieży-
wych Schabuff”, która zagra-
ła takie utwory, jak „Lato”, 
„Da da da” czy „Supermar-
ket”. Punktem kulminacyj-
nym wieczoru była premie-
ra 90-minutowego filmu fa-
bularnego. Seans został zor-

ganizowany na błoniach 
siewierskich i zebrał przed 
wielkim ekranem sporą wi-
downię. Widzowie mogli po-
znać historię Siewierza, prze-
nieść się w czasie dzięki za-
stosowanym efektom kom-
puterowym oraz poznać opo-
wieść o dzielnych rycerzach, 

miłości i szlachetności wto-
pionych w losy komputero-
wo zrekonstruowanego za-
mku.

Wieczór uwieńczył pokaz 
sztucznych ogni, który sły-
chać było nawet w ościen-
nych miejscowościach. 

Część z sobotnich atrakcji 
będzie można zobaczyć po-
nownie podczas siedmiu im-
prez przewidzianych na ko-
lejne weekendowe dni w ter-
minie do 30 czerwca.

Obiekty Śląskiego Szlaku 
Zabytków Techniki (m.in. 
„Guido” i „Luiza” w Zabrzu, 

kopalnia ćwiczebna w Miej-
skim Muzeum „Sztygarka 
w Dąbrowie Górniczej, czy 
browary „Tyskie”), także 
można było oglądać przez 
całą noc  i zgodnie z ideą 
„Nocy muzeów” za darmo. 
Tu także nie zabrakło dodat-
kowych atrakcji. 

Muzeum Śląskie w nocy 
z 14 na 15 maja w Katowi-
cach zaprosiło na pokazy 
i warsztaty dla miłośników 
fotografii, prezentowano 
również filmy dokumental-
ne na temat śląskich obrzę-
dów. Można było tez wysłu-
chać koncertu pieśni góral-
skich w wykonaniu zespołu 
„Tkocze” z Wisły Parteczni-
ka. Do zwiedzania były rów-
nież maszynownia i budy-
nek nadszybia szybu „Bar-
tosz” dawnej kopalni „Kato-
wice”. W obchody włączyła 
się też... kolej. Amatorzy noc-
nego zwiedzania mogli liczyć 
na upusty i bonusy w trakcie 
podróży pociągiem w trasie 
Katowice - Warszawa, Mal-
bork, czy Łódź.

(mk)
Na zdjęciu

Zabytkowa kopalnia „Gu-
ido” w Zabrzu także była 
atrakcją „Nocy muzeów”.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na 2007-2013

Planujesz letnie weekendy ? 
Weź udział w naszych imprezach!

GMINA OŻAROWICE,  w ramach projektu  „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu 
zespołów mażoretkowych, orkiestr  i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice”

ZAPRASZA NA CYKL IMPREZ PROMUJĄCYCH KULTURĘ REGIONALNĄ!
W programie przegląd zespołów mażoretkowych,  orkiestr dętych oraz pieśni żołnierskiej 

mamy dla Was również specjalnych gości wieczoru!

Bawić Nas będą :
Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, Kabaret Smile

Kabaret Łowcy.B, VOX, Moherowe Berety
i wiele innych atrakcji. 

Pierwsza impreza 
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MAŻORETKOWYCH 

już 12.06.2011 r. w Tąpkowicach:
� 15:00-16:30 Program artystyczny w wykonaniu zespołów dziecięcych.

�16:30 -18:30 Przegląd Zespołów Mażoretkowych : Mała Copacabana ,Sekcja Mażoretek 
z Koszęcina,Zespół Mażoretek Iluzja, Średnia Copacabana, Mażoretki Inez, Duża Copacabana

�18:30 – 20:00 Kabaret SMILE
� 20:00 – 00:00 Bernadeta Kowalska i Przyjaciele

Kolejne: 23.07.2011r. Niezdara, 27.08.2011r. Ożarowice
Zapraszamy Was do wspólnej zabawy!

WSTĘP WOLNY!

Początki MKS „Sławków” 
sięgają krzewiącego idee 
patriotyczne Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, 
klub przetrwał zawieruchę  
II wojny światowej, po wojnie 
organizował sportowe życie 
miasta. W tym roku świętu-
je 90–lecie.

–W 1921 roku, a więc zale
dwie w trzy lata po odzyska
niu przez Polskę niepodległo
ści, robiąca furorę w Zachod
niej Europie nowa dyscypli
na sportowa – piłka nożna za
witała i do Sławkowa. Zało
życielem i organizatorem sek
cji piłki nożnej był prezes ist
niejącego w Sławkowie To
warzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” Franciszek Kołpano
wicz, który przekonał sław
kowską młodzież do uprawia
nia tej nowej gry. Z zaskocze
niem, a także z pewnym zgor
szeniem patrzyli sławkowscy 
notable, jak pochodząca prze

ważnie z rodzin kupieckich 
i rzemieślniczych młodzież 
garnie się do tej raczkującej 
dopiero dyscypliny sportowej 
– wylicza Zygmunt Konopka, 
wieloletni zawodnik, a potem 
prezes MKS „Sławków”, któ-
ry kronikę klubu opracował 
wraz z innym działaczem An-
tonim Michniewskim. 

Piłkę nożną uprawiała mło-
dzież uczęszczająca do szkół 
średnich i zawodowych. Tre-
ningi prowadzone były przez 
najstarszego, najbardziej za-
awansowanego technicznie 
zawodnika. Drużyna mia-
ła boisko piłkarskie o na-
wierzchni trawiastej. Dru-
żyna piłkarska udawała się 
na wyjazdowe mecze... dra-
biniastym wozem konnym, 
lub na rowerach.

–Piłka nożna w Sławkowie 
pomimo dużych trudności or
ganizacyjnych i finansowych 
przeżywała w latach dwu
dziestych wspaniały okres 

swojej popularności, była dla 
młodzieży dostępna i przez 
nią lubiana. Sławkowska 
drużyna do 1937 roku roz
grywała mecze u siebie na 
przystosowanym do tego pla
cu na Niwce, a od 1938 roku 
na nowo powstałym boisku 
na tzw. Jazach. Tutaj już na 
dłuższe wyjazdy np. do Wol

bromia czy Sosnowca druży
na dowożona była samocho
dem ciężarowym. W okresie 
II wojny światowej, pomimo 
wprowadzonego przez oku
panta hitlerowskiego zaka
zu uprawiania sportu, mło
dzież sławkowska grała 
w piłkę nożną na błoniach 
„Walcowni”, a także na po

lanie w lasku – dodaje Zyg-
munt Konopka. 

W 1946r. sławkowska dru-
żyna została zarejestrowa-
na w Podokręgu Piłki Noż-
nej w Będzinie pod nazwą 
ZKS Przemsza Sławków. Me-
cze mistrzowskie Klasy „C” 
rozgrywane były z drużyna-
mi z Poręby, Klimontowa, 
Zagórza, Strzemieszyc, Wol-
bromia i Bolesławia. W 1948 
drużyna została zarejestro-
wana w Podokręgu Piłki Noż-
nej w Olkuszu w klasie „B”. 
W roku 1949 przystąpiono 
do zmiany koryta rzeki Bia-
łej Przemszy. Boisko na „Ja-
zach” zostało zlikwidowane. 
Rada Miejska przekazała te-
ren pod boisko sportowe przy 
ul. Walcownia, z którego za-
wodnicy korzystają do dziś. 

–Pod koniec lat 70. klub za
jął I miejsce w województwie 
katowickim wśród małych 
klubów. Sukcesów nie bra
kowało, także sportowych. 

Np., jubileuszowy sezon – 75 
lat – 95/96 zakończył się dla 
drużyny wyśmienicie. Po raz 
pierwszy w dziejach sławkow
skiego klubu nasza drużyna 
piłkarska została mistrzem 
swojej grupy, awansując 
tym samym do Śląskiej Ligi 
Okręgowej. Piłkarze MKS–
u „Sławków” osiągnęli ten 
awans pod kierunkiem tre
nera Kazimierza Lorka spra
wiając ogromną radość sobie 
i kibicom. W 1973 MKS awan
sował do „A” klasy, w 1996 – 
do ligi okręgowej, w 1999 zdo
był Puchar Polski Podokrę
gu Olkusz. W 2001 roku klub 
awansował do IV ligi, w 2004 
zdobył  mistrzostwo I grupy 
IV ligi śląskiej, rok wcześniej 
tytuł mistrza jesieni w IV li
dze. W 2009 roku MKS awan
sował do „A” klasy – tłuma-
czy Dariusz Piętka, od dwóch 
lat prezes MKS „Sławków”, 
wcześniej zawodnik klubu.

Rozmowa z zabrzanką Li-
dią Fidurą, złotą medalistką 
Mistrzostw Unii Europejskiej 
w Katowicach  

–Co czuje się po wygranej 
walce?

–To na pewno ogromna ra-
dość, ale nie było łatwo. Tym 
bardziej, że przygotowujemy 
się do Londynu i każde zdo-

byte punkty się liczą. Kolej-
na kwestia to znajomi, bli-
scy, którzy tu w Katowicach 
przyszli obejrzeć moją wal-
kę. To na pewno wpływa na 
większe emocje. Chociaż bez 
obecności najbliższych wal-
czy się... gorzej. Na szczęście 
zawsze mogę liczyć na mo-
ich bliskich. Mój tata oglą-
da wszystkie walki w Inter-
necie, śledzi zdjęcia, kibicu-
je przed telewizorem. A tu 
do Katowic przyjechała na-
wet moja ciocia z Kielc, żeby 

mnie zobaczyć na ringu. To 
bardzo miłe.

–Tata w ogóle ma spory 
wpływ na pani karierę.

–Tak to on zachęcił mnie 
do uprawiania boksu, sam 
go zresztą trenował. 

–Co zrobi pani dziś po po-
wrocie do domu?

–Planujemy rodzinne gril-
lowanie. Potem trochę odpo-
czynku i kolejne treningi.

–Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

AgnieszkaZielińska
�

Zawsze mogę liczyć  
na wsparcie bliskich

90 lat sportowej historii

ciąg dalszy na str. � 

W sobotę, 28 maja, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dą-
browie Górniczej odwiedził 
niezwykły gość. Na spot-
kanie z Wandą Chotomską 
przybyli zarówno dorośli, jak 
i najmłodsi miłośnicy jej twór-
czości. Zebrani nie kryli po-
dziwu dla energicznej prowa-
dzącej. 

Wanda Chotomska 
do dąbrowskiej 
MBP przybyła na 

spotkanie 28 maja, w towa-
rzystwie stworzonych przez 
siebie postaci Jacka i Agat-
ki – bohaterów jednej z naj-
popularniejszych dobrano-
cek PRL–u. Autorka nie tyl-
ko recytowała swoje wier-
sze, ale także śpiewała pio-
senki i bawiła się razem 
z dziećmi. 

–Książka po liftingu, a au
torka przed – żartowała pi-

sarka prezentując nowe 
wydanie kultowej już ksią-
żeczki pt. „Kurczę blade” z 
ilustracjami Edwarda Lut-
czyna. Kiedy przyszedł czas 
na pytania od publiczno-
ści, najmłodsi zasypali goś-
cia nurtującymi ich proble-
mami.

–Wśród zadających py
tania znaleźli się również 
miłośnicy literatury. Dzię
ki ich wnikliwości Wanda 
Chotomska zdradziła m.in., 
że największym sentymen
tem spośród swoich ksią
żek darzy „Drzewo z czerwo
nym żaglem”, które zosta
ło wpisane na Listę Hono
rową IBBY. Najtrudniejszą 
do napisania książką były. 
„Dzieci Pana Astronoma”, 
które powstawały 3 lata, 
zmuszając autorkę do zgłę
biania trudnych zagadnień 
matematyki – relacjonuje 

Paweł Duraj, dyrektor dą-
browskiej MBP.

Wanda Chotomska zdradzi-
ła, że aktualnie pracuje nad 
książką o przysłowiach, do 
której napisania skłonił ją jej 
siostrzeniec, Rysio. Na proś-
bę mamy wyjął ciasto z kre-
densu i stawiając je przed 
sąsiadką powiedział: „Masz 
babo placek”.

–Spotkanie, które przebie
gło w niezwykle wesołej atmo
sferze, zakończyło podpisywa
niem książeczek i pamiątko
we zdjęcia. Autorka z uśmie
chem i życzliwością rozma
wiała ze swoimi czytelnikami 
wpisując do każdej z książek 
długą, rymowaną dedykacją 
– dodaje Paweł Duraj.

Miłośnikom twórczości 
polskiej królowej literatury 
dziecięcej pozostaje czekać 
na kolejne dzieło.

(mk)�

Królowa literatury dziecięcej

Pierwsza sławkowska drużyna – 1921 rok. 
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Kazimierz 
Woźniczka
wiceprzewodniczący-
dąbrowskiej Rady  
Miejskiej

Dzięki realizacji przedsię
wzięć poprawi się w gminach 
jakość wody pitnej dostarcza
nej odbiorcom oraz efektywniej 

W trzech gminach Mierzę-
cice, Ożarowice i Miastecz-
ko Śląskie niebawem rozpo-
cznie sie – dofinansowywana 
z Unii – inwestycja uporząd-
kowania gospodarki wodno 
– ściekowej wokół lotniska 
w Pyrzowicach. Na takie pro-
jekty postawiły już m.in. Ka-
towice i Dąbrowa Górnicza.

Przedsięwzięcie – Za-
projektowanie i wy-
konanie zadania inwe-

stycyjnego pn.: „Infrastruk-
tura okołolotniskowa Mię-
dzynarodowego Portu Lot-
niczego Katowice w Pyrzo-
wicach – gospodarka wodno 
– ściekowa” – obejmuje trzy 
gminy Mierzęcice, Ożaro-
wice i Miasteczko Śląskie. 
Wart ok. 110 mln zł projekt 
jest wznakomitej części do-
finansowywany z funduszy 
unijnych (ponad 90 mln zł). 
Budowa kanalizacji sanitar-
nej w gminie Mierzęcice to 
– ok. 55 km sieci grawitacyj-
nej i ok. 13 km sieci ciśnie-
niowej. Inwestycja zakłada 
też powstanie ok. 1,5 km sie-
ci wodociągowej i budowę 16 
przepompowni ścieków sani-
tarnych. W projekcie znajdu-
je się też zbiorcza oczyszczal-
nia ścieków dopływających 
i dowożonych taborem asce-
nizacyjnym zlokalizowana 
w gminie Ożarowice, w wid-
łach rzeki Brynicy i Potoku 
Ożarowickiego. Przejmie 
wszystkie ścieki z gmin Oża-
rowice, Mierzęcice i sołectwa 
Brynica (gmina Miasteczko 
Śląskie) o przepustowości 1,5 
tys. m sześc. na dobę, w peł-
ni zhermetyzowana (będzie 
stanowić zamknięty,  zabez-
pieczony przed wydostawa-
niem się na zewnątrz zapa-
chów – obieg), wraz z całą in-
frastrukturą towarzyszącą. 
Przypomnijmy inwestycja 
jest dofinansowywana z Eu-

ropejskiego Funduszu Roz-
woju – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2007–2013 
(RPO) czyli głównego instru-
mentu wdrażania Strategii 
Rozwoju Województwa Ślą-
skiego.

–Najtańsza oferta mieści się 
w kwocie przeznaczonej na re
alizację zadania, a poprzed
nie przetargi zostały zakoń
czone negatywnie, bo kwo
ta najniższej oferty znacznie 
przewyższała kwotę przewi
dzianą na realizację zadania 
– wyjaśnia Sebastian Siudy-
ka, inspektor ds. zamówień 
publicznych Urzędu Gminy 
w Mierzęcicach. 

Po podpisaniu umowy wy-
konawca sporządzi projekt 
i rozpocznie się etap budo-
wy, którego rozpoczęcie 
planowane jest na 2012 rok 
– a zakończenie do 2014. Dą-
browa Górnicza otrzymała 
ze środków unijnego Fun-
duszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 
282 mln zł w formie dota-
cji na realizację I etapu pro-
jektu „Uporządkowania go-
spodarki wodno–ściekowej 
w gminie”. Planowany cał-
kowity koszt realizacji I eta-
pu przedsięwzięcia wynosi 
513,5 mln zł. Całość zadania 
ma zamknąć się kwotą ok. 
710 mln zł.

I etap projektu obejmuje 
budowę 121 km kanalizacji 
sanitarnej, 63 km kanalizacji 
deszczowej oraz wymianę 62 
km sieci wodociągowej. Cały 
projekt „Uporządkowania 
gospodarki wodno–ścieko-
wej w gminie Dąbrowa Gór-
nicza” zakłada budowę i mo-
dernizację ok. 148 km kanali-
zacji sanitarnej, 78 km sieci 
kanalizacji deszczowej oraz 
79 km sieci wodociągowej 
oraz budowę tłoczni i prze-
pompowni ścieków. Ponad-
to w ramach projektu zosta-

nie poddanych renowacji 9 
km rowów, a 7 km kanaliza-
cji ogólnospławnej zostanie 
przebudowanych na deszczo-
wą. W ramach zadania zosta-
nie także zlikwidowana nie-
spełniająca wymogów unij-
nych Grupowa Oczyszczal-
na Ścieków w Strzemieszy-
cach.

Także Katowice realizu-
ją rozległy projekt uporząd-
kowania gospodarki ście-
kowej. Obecnie realizowa-

ny jest II etap inwestycji. 
I część obejmowała (lata 
2002 – 2008), modernizację 
oczyszczalni ścieków „Gi-
gablok” w dzielnicy Zawo-
dzie i budowę sieci kanaliza-
cyjnych w centrum miasta. 
Drugi etap, który potrwa do 
2015 roku, obejmuje budowę 
sieci kanalizacyjnych w po-
zostałej części miasta Kato-
wice oraz modernizację ko-
lejnych dwóch oczyszczal-
ni ścieków w Panewnikach 
i Podlesiu. Część projek-

tu, która spełniała wymogi 
konkursu, została w listopa-
dzie 2009 roku zgłoszona do 
dofinansowania z Funduszu 
Spójności. Formalna i me-
rytoryczna ocena wniosku 
zakończyła się pozytywnie  
i 1 października ub. roku zo-
stała podpisana umowa o do-
finansowanie, pomiędzy Na-
rodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, a „Ka-
towicką Infrastrukturą Wo-

dociągowo–Kanalizacyjną” 
Sp. z o.o.

–Poprawi to stan środo
wiska naturalnego dzięki 
zmniejszeniu ilości zanie
czyszczeń odprowadzanych 
wraz ze ściekami do wód i zie
mi, poprawi jakość zarządza
nia siecią. Inwestycja przy
czyni się też do realizacji za
łożeń Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Ko
munalnych, z którego wyni
ka że takie aglomeracje jak 
Katowice muszą być skana

lizowane w co najmniej 98 
proc. Oczywiście pozosta
ją jeszcze kwestie społeczne 
– dbałość o środowisko, od
powiedzialność za nasze oto
czenie, które są niepodważal
ne. Wykonanie projektu po
zwoli jednak na podniesienie 
atrakcyjności miasta, które 
będzie Europejską Stolicą 
Kultury. Czystość i dbałość 
o środowisko to przecież nie
podważalna część kultury – 
oceniał Władysław Spyrka, 
prezes Zarządu spółki „Ka-
towicka Infrastruktura Wo-
dociągowo – Kanalizacyjna” 
w Katowicach. 

–Obaw, jak przed rozpoczę
ciem każdej dużej inwesty
cji jest wiele. Obawiamy się 
utrudnień i kłopotów zwią
zanych z realizacją inwesty
cji w wielu obszarach miasta, 
w które musimy ingerować. 
Pojawią się zapewne przej
ściowe utrudnienia komuni
kacyjne, co będzie wymagało 
od mieszkańców podwyższo
nej cierpliwości i wyrozumia
łości. Mamy nadzieję, że mo
żemy na tę cierpliwość i życz
liwość liczyć.

Inwestycja obejmuje m.in.
przygotowanie ponad 200 km 
kanalizacji sanitarnej, ogól-
nospławnej i deszczowej, 
0,7 km linii wodociągowej, 
23  przepompownie.

Projekt „Uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej 
w mieście Katowice – Etap 
II” jest jednym z większych 
realizowanych w stolicy wo-
jewództwa. Jego szacunko-
wa wartość wynosi oko-
ło 640 mln złotych, z cze-
go wartość zadań objętych 
wnioskiem o dofinansowa-
nie wynosi 393 mln zł, a wy-
sokość dofinansowania 191 
mln zł. Oprócz dofinansowa-
nia, które spółka otrzyma-
ła w ramach dotacji unijnej, 
pozostałą część środków fi-
nansowych stanowić będą 
środki własne oraz kredyt 

z Europejskiego Banku In-
westycyjnego.

Istotny dla ochrony środo-
wiska regionu był także pro-
jekt Zabrza.  I etap projektu 
poprawy gospodarki wod-
no–ściekowej na terenie 
gminy kosztował ponad 91 
mln euro, w tym dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej – 
ponad 58 mln euro. Projekt 
objął swym zasięgiem po-
nad 80 proc. powierzchni 
miasta (ok. 190 tys. miesz-
kańców), aby kompleksowo 
uporządkować gospodarkę 
wodno–ściekową w Zabrzu. 
W ramach przedsięwzięcia 
przebudowano łącznie oko-
ło 113 km kanalizacji sani-
tarnej, 63 km kanalizacji 
deszczowej, 12 km wodo-
ciągów przesyłowych oraz 
86 km sieci wodociągowej 
rozdzielczej. 

Jego realizacja przewidy-
wała także likwidację oczysz-
czalni ścieków (w dzielni-
cach: Rokitnica, Makoszo-
wy i Grzybowice) z jednoczes-
nym przerzutem ścieków do 
zmodernizowanej w 2003 r. 
oczyszczalni w Mikulczycach 
oraz do nowo przebudowanej, 
Oczyszczalni Ścieków „Śród-
mieście”. Natomiast plano-
wany koszt całkowity projek-
tu pn. „Poprawa gospodarki 
wodno–ściekowej na terenie 
Gminy Zabrze – etap II” wy-
nosi 325 mln zł, a planowana 
kwota dofinansowania -195 
mln zł. Jego realizacja po-
zwoli na wybudowane m.in. 
około 46 km sieci kanalizacji 
sanitarnej i 45 km kanaliza-
cji deszczowej. 

Przewidywana jest także 
modernizacja oczyszczal-
ni ścieków oraz istniejącej 
sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. Planowa-
ny termin zakończenia rea-
lizacji tej zielonej inwesty-
cji to kwiecień 2014 roku, 
a rozliczenie projektu – 
kwiecień 2015.

Region się modernizuje

będą oczyszczane większe ilości 
ścieków. Np. w Dąbrowie do no
wej kanalizacji zostanie przy
łączonych ponad 16 tys. miesz
kańców, skanalizowanych zo
stanie ponad 200 ulic. Prace po
trwają do 2015 roku. Po zakoń
czeniu prac dostęp do kanaliza
cji i oczyszczania ścieków bę
dzie mało 92 proc. mieszkańców 
gminy. Tam gdzie nie ma moż
liwości podłączenia się do sie
ci gminnej, mieszkańcy mogą 
skorzystać z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wraz 
początkiem 2011 roku oraz roz
poczęciem przekazywania gmi
nom i powiatom funduszy, ru
szyły dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Zasa
dy udzielania dofinansowa
nia mają być ustalane w dro
dze uchwały przez radę gminy 
lub radę powiatu. Przekazywa

nie dotacji celowej ma następo
wać na podstawie umowy z sa
morządem.

Według nowelizacji ustawy 
„Prawo ochrony środowiska”, 
tego typu przedsięwzięcia będą 
mogły być bezpośrednio dofi
nansowane z budżetu gminy 
lub powiatu na zasadzie do
tacji celowej. Będzie ona przy
znawana: osobom fizycznym, 
wspólnotom mieszkaniowym, 
osobom prawnym, przedsię
biorcom oraz gminnym lub 
powiatowym osobom praw
nym. Zgodnie z przyjętym 
przez parlament i zaakcepto
wanym przez prezydenta roz
wiązaniem, dotacje mogą być 
udzielane wyłącznie ze środ
ków związanych z opłatami 
i karami środowiskowymi, 
które trafią do budżetów gmin 
i powiatów.

Co oznacza „e–myto”?
To nawet nie jest gra o su
mie zerowej, bo gdy opłaty 
zaczną funkcjonować, poja
wi się wiele problemów – pod-
kreślał Dawid Kostempski, 
przewodniczący Górnoślą-
skiego Związku Metropoli-
talnego (prezydent Święto-
chłowic). –Z perspektywy 
Warszawy główne odcinki 
autostrad w naszym obsza-
rze metropolitalnym są tak 
naprawdę odcinkami tran-
zytowymi. Dla nas nato-
miast są to drogi wewnętrz-
ne – dojazdy do pracy, szkół, 
na zakupy, co wynika z na-
szej specyfiki przestrzenno–
funkcjonalnej. To setki ty-

sięcy wewnętrznych trans-
portów każdego dnia. 

Ministerstwo Infrastruk-
tury na początku stycznia 
zaproponowało zwolnienie 
z opłat dwóch odcinków auto-
strad: ok. 45 km „A4” między 
węzłami Kleszczów, a Mur-
ckowska oraz ok. 24 km „A1” 
między węzłami Gliwice Soś-
nica – Bytom. Takie propozy-
cje znalazły się w konsulto-
wanym projekcie nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie au-
tostrad płatnych. W regionie 
projekt spotkał się ze sprze-
ciwem. Środowiska politycz-
ne, społeczne i media podjęły 
kilka akcji za utrzymaniem 
bezpłatnych przejazdów au-

tostradami w obrębie aglo-
meracji katowickiej i rybni-
ckiej. Apele z regionu doty-
czące „A4” obejmują odcinek 
od gliwickiego węzła Klesz-
czów do węzła Brzęczkowi-
ce w Mysłowicach. Ale róż-
ne są postulowane bezpłat-
ne odcinki na „A1”. Od stro-
ny północnej powtarza się 
węzeł Pyrzowice przy Mię-
dzynarodowym Porcie Lot-
niczym Katowice. Od strony 
południowej bezpłatna trasa 
miałaby sięgać Sośnicy, wę-
zła Rowień między Żorami, 
a Rybnikiem, lub nawet wę-
zła Gorzyczki przy czeskiej 
granicy.

Marcin Kołodziejczyk�

ciąg dalszy ze str.1

Prace w Nikiszowcu.

Marcin Kołodziejczyk
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–We współczesnym folk-
lorze wiele miejsca poświę-
ca się plotce czyli legendzie 
miejskiej. W Europie Środ-
kowo Wschodniej był pan 
pierwszym badaczem tej 
dziedziny. Opublikował pan 
również panie profesorze 
pierwszą encyklopedię ta-
kich wątków. W jaki sposób 
narodziły się te badania?

–Badania światowe tej czę-
ści kultury współczesnej się-
gaja lat 50. Najpierw prowa-
dzili je Gillian Bennett i Paul 
Smith w Wielkiej Brytanii, 
mniej więcej w tym samym 
czasie na kontynencie ame-
rykańskim badaniom tej 
dziedziny poświęcili się: Jan 
Harold Brunvand, czy sporo 
młodszy Alan Fine. Ja sam 
zajmuję się tą dziedziną od 
blisko 30 lat. Moje badania 
rozpoczęły się od studiów 
nad opowieściami wojenny-
mi biograficznymi, które są 
ważne dla każdego folkloru. 
Uznałem, że obszar trakto-
wany przez innych naukow-
ców po macoszemu stał się 
początkiem poważnych ba-
dań. Jedną z pierwszych za-
notowanych przeze mnie le-
gend była historia, o tym że 
Anna Jantar przeżyła kata-
strofę samolotu, ale została 
porwana do arabskiego ha-
remu. Za jej życie szejk miał 
zażądać tyle złota, ile kobie-
ta ważyła. Najbardziej popu-
larna jednak opowieść do-
tyczyła „czarnej wołgi”. Na 
przełomie lat 70. i 80. w ca-
łej Polsce straszono się księ-
dzem i zakonnicą, podróżu-
jącymi czarnym samocho-
dem, którzy porywają dzie-
ci, by ich krew przeznaczyć 
na operacje dla decyden-
tów partyjnych. Tę historię 
znali wszyscy. Badania pro-
wadzone przez moich stu-
dentów potwierdziły, że ni-
gdzie w Polsce nie odnoto-
wano podobnego wypadku. 
Mimo to plotka wzbudzała 
ogromne emocje. Legenda 
miejska jest zresztą zawsze 
opowieścią fikcyjną, której 
różne warianty pojawiają się 
w różnych miejscach i cza-
sie. Historie o porwaniach 
dzieci lub młodych ludzi, by 
wyciąć im narządy są obec-
ne niemal w całej Europie 

i Azji. Odnotowałem je w Ro-
sji, Bułgarii, Mongolii. Plot-
ki pojawiają się falami, są 
opowiadane zawsze z wia-
rą w prawdziwość historii. 
Gdy opowieść umiera, pod-
chodzi się do niej z dystan-
sem, z czasem zaczyna śmie-
szyć. To znak, że plotka się 
wycisza. Za kilka lat pojawi 
się w nowej formie, i cykl 
się powtórzy. Dowodem, że 
mamy do czynienia z plotką, 
a nie z opowieścią prawdzi-
wą jest właśnie tworzenie jej 
różnych wariantów. Rzecz 
dotyczy zawsze kogoś z dal-
szych znajomych, nigdy jej 
bohaterem nie staje się oso-
ba, która legendę opowia-
da. Czas i miejsce akcji wy-
darzeń zmieniają się. Legen-
dy miejskie mówią o tym 
czego ludzie się boją, przed 
czym wzajemnie chcą się 
przestrzec, jakie doświad-
czenia chcieliby przekazać 
innym. W latach 80. straszy-
ły historie o AIDS. Wierzo-
no, że wystarczy ukąszenie 
komara by zarazić się wiru-
sem HIV. Obawiano się wi-
zyty u fryzjera, kosmetycz-
ki, czy dentysty.  

–Te opowieści były niezwy-
kle popularne.

–Np. jedna z nich mówiła, 
że wśród studentów w cam-
pusie akademickim miała 
grasować narkomanka. Po-
nieważ była śliczną dziew-
czyną młodzi mężczyźni 
chętnie ulegali jej wdzię-
kom. Po kilku dniach ko-
bieta informowała swoich 
partnerów, że teraz także 
oni należą do klubu AIDS. 
Podobną historię opowia-
dano w Europie Zachodniej, 
tu ofiara była młodą dziew-
czyną, która wyjechała na 
wakacje. W kurorcie po-
znaje bardzo przystojnego 
mężczyznę, podczas rozsta-
nia otrzymuje od niego pre-
zent, ale ukochany prosi by 
otwarła paczuszkę dopiero 
po powrocie do domu. Kie-
dy dziewczyna ogląda pre-
zent w domu znajduje na 
atłasowej poduszeczce zde-
chłą mysz, a z karteczki do-
wiaduje się, że została zara-
żona wirusem HIV. Inna hi-
storia niezwykle popularna 
w Stanach Zjednoczonych, 
mówiła o młodym narkoma-
nie, które pracował w restau-
racji szybkiej obsługi. Chcąc 
zemścić się na innych, doda-
wał do kanapek swojej krwi. 
Opowieść robiła tak wiel-
kie wrażenie, że historia do-
prowadziła sieć restauracji 
niemal do całkowitej plajty. 

Plotka wybuchła bowiem na 
terenie Florydy w czasie wa-
kacji. Młodzi ludzie wracają-
cy stamtąd do domów rozpo-
wszechnili plotkę na terenie 
całych Stanów Zjednoczo-
nych. Podobne wydarzenie 
było także w Sosnowcu. Tu 
jeden z fryzjerów oskarżony 
o to, że jest nosicielem wiru-
sa HIV miał stracić wszyst-
kich klientów, ponieważ lu-
dzie ze strachu zaczęli omi-
jać jego zakład.

–A historie „zza grobu”?
–Specjalną grupę pogłosek 

stanowią opowieści o strasz-
nych domach. Jeden z nich 
ma znajdować się w Będzi-
nie. Popularna kilkanaście 
lat temu historia mówiła, że 
morderca ukrywał w domu 
trupy swoich ofiar. Od tam-
tej pory w pomieszcze-
niach przedmioty lewitowa-
ły w powietrzu, na podłogę 
wysypywała się zawartość 
szaf. W końcu dom opusto-
szał. Nikt nie chciał w  nim 
zamieszkać. Mimo że właś-
ciciele zabiegali by komuś 
go wynająć. Opowieści o du-
chach dotyczą też znikają-
cego autostopowicza. Jadą-
cy w czasie ulewnego desz-
czu kierowca spostrzega na 
poboczu drogi przemoknię-
tą dziewczynę. Zatrzymuje 
się proponując podwiezie-
nie. Dziewczyna prosi by 
odwieźć ją do domu i poda-
je adres. Gdy dojeżdżają na 
miejsce okazuje się, że ko-
bieta zniknęła. Zaskoczo-
ny kierowca puka więc do 
najbliższego domu i tam do-
wiaduje się, że dziewczyna 
rzeczywiście tu mieszkała, 
ale zmarła kilka lat wcześ-
niej. Kierowca podwoził 
więc ducha. Inny wariant 
opowieści mówi o kobiecie 
w czerni, która chce doje-
chać na cmentarz. Następ-
nie prosi uczynnego kierow-
cę, by pomógł jej wejść do 
cmentarnej kaplicy. W środ-
ku znajdują żywe dziecko. 
Wtedy kobieta znika. Inter-
wencja matki zza grobu po-
zwoliła ocalić mu życie. Hi-
storie wyrażają także strach 
przed cywilizacją. Najwię-
cej legend dotyczy samo-
chodów, choćby dlatego że 
towarzyszą one człowieko-
wi na każdym kroku. Plot-
ki nie omijają też wielkich 
supermarketów. Opowia-
da się, że z publicznych to-
alet porywa się kobiety do 
arabskich haremów. Hi-
storie opowiada się także 
o różnego rodzaju urządze-
niach domowego użytku. 

Dziecko chcąc sprawdzić 
działanie kuchenki mikro-
falowej, wkłada do środka 
żywe zwierzątko, które zo-
staje upieczone. W kocach 
przywożonych z Dalekiego 
Wschodu można znaleźć ja-
dowitego węża, w doniczce 
z egzotycznym kwiatkiem, 
jaja pająka. Niebezpieczny 
pająk może też wydostać 
się z bananów. Szczególna 
kategoria plotki to choć-
by obrzydliwości związane 
z jedzeniem. W Europie Za-
chodniej i Stanach Zjedno-
czonych badaniom takich 
historii poświęca się bardzo 
wiele uwagi. Choćby dlate-
go, że wielkie sieci handlo-
we lub właściciele restau-
racji szybkiej obsługi pono-
szą spore straty, gdy takie 
legendy zaczynają się roz-
przestrzeniać. Mówi się, że 
do produkcji żywności uży-
wa się szczurzego mięsa, że 
w hamburgerach znajduje 
się mięso z dżdżownic, albo 
że istnieją cukierki, które 
wybuchają dzieciom w brzu-
chu. Naukowcy są w stanie 
opracować specjalne strate-
gie wyciszania legend i mini-
malizowania skutków dzia-
łania plotki.

–A opowieści zabawne?
–Plotki nie zawsze stra-

szą, jest specjalna katego-
ria zabawnych opowieści. 
Tak jak historie o osiągnię-
ciach seksualnych czy za-
bawnych zbiegach okolicz-
ności spotykających bohate-
rów. Takie są znacznie mniej 
popularne.

–Co jakiś czas opinię pub-
liczną Zagłębia Dąbrowskiego 
szturmują opowieści o „wam-
pirach”, czyli brutalnych 
mordercach. Niedawno taką 
opowieść słyszało się w Dą-
browie Górniczej, wcześniej 
w Sosnowcu, Będzinie.

–Np., kilka lat temu w Sos-
nowcu „wampir” miał stra-
szyć w pobliżu campusu 
akademickiego UŚ. Naj-
pierw dowiedziałem się, że 
ciało pierwszej z zamordo-
wanych kobiet znaleziono 
w  klatce schodowej mrów-
kowca w osiedlu przy ul. 
Ostrogórskiej. Początko-
wo pomyślałem, że jest to 
prawdziwe wydarzenie. Po-
tem poznałem także inne 
warianty opowieści, jesz-
cze bardziej sensacyjne. Le-
genda mówiła, że w mieście 
działa wampir, który mor-
duje młode kobiety, gwałci 
je, i wycina im nerki. Mieli-
śmy tu do czynienia z nało-
żeniem się dwóch wątków. 
Obydwa były stare i bardzo 
rozpowszechnione nie tyl-
ko w Polsce ale i za gra-
nicą. Pierwszy z nich od-
nosił się do samego aktu 
morderstwa, drugi mówił 
o porwaniach ludzi, by po-
brać im organy „na czę-
ści zamienne” – to nawią-

zanie do słynnej „czarnej 
wołgi”, do której porywa-
no dzieci, by wyssać z nich 
krew. W Rosji popularna 
była legenda o tym, że gru-
py bandyckie porywają lu-
dzi, by wycinać im źreni-
ce potrzebne słynnym ra-
dzieckim chirurgom – oku-
listom. Taka plotka pojawi-
ła się też w Polsce i na Sy-
berii. Z kolei w latach 90. 
w Polsce dwaj wracający 
z wakacji w Turcji studenci 
mieli zostać porwani przez 
nieznajomego biznesmena, 
który podał im środki na-
senne. Kiedy się obudzili, 
okazało się że znajdują się 
w przydrożnym rowie i oby-
dwaj mają widoczne na cie-
le ślady po przeprowadzo-
nych operacjach. Każdemu 
z nich wycięto jedną nerkę. 
Jeden z chłopaków zmarł. 
W Olsztynie w campusie 
akademickim miało dojść 
do okaleczenia studentki. 
Elegancki mężczyzna zwa-
bił dziewczynę do hotelu, 
podał jej usypiający drink. 
Kiedy ocknęła się następ-
nego dnia rano znajdowa-
ła się w wannie, obłożona 
lodem. Jej również wycię-
to nerkę. Drugi z wątków 
mówi o wampirze mordu-
jącym młode kobiety. Popu-
larność takiej legendy wy-
nika choćby z tego, że w Za-
głębiu nadal żywe są opo-
wieści o Marchwickim. 

–Teraz popularne są opowie-
ści o terminach końca świata, 
spiskowej teorii dziejów, od-
noszącej się choćby do trage-
dii w Smoleńsku. Lubimy się 
bać i lubimy emocje...

–Plotki najczęściej powsta-
ją w czasach kryzysu poli-
tycznego społecznego lub 
ekonomicznego, gdy ludzie 
obawiają się o swój byt, swo-
je bezpieczeństwo. Plotka 
w czasach przełomu, np. 
związanego z wyborami do 
parlamentu czy samorządu 
nie musi wcale opowiadać 
o polityce. Taką postać, jak 
plotka o „wampirze” z Za-
głębia, mogą też przybrać 

kumulowane w społeczeń-
stwie obawy przed tym, by 
nie stać się ofiarą napadu. 
Plotka powoduje rozłado-
wanie negatywnych emo-
cji, a przekazywanie jej – so-
bie wzajemnie przez kolejne 
osoby, daje poczucie więzi 
z otoczeniem. Obecny kry-
zys ekonomiczny spowodo-
wał kolejny wysyp krwa-
wych opowieści.

–Sam świat polityki rów-
nież nie jest wolny od plot-
ki!

–Powiedziałbym wręcz, że 
w świecie polityki plotka 
jest czymś zupełnie natural-
nym. Często bywa postrzega-
na jako narzędzie walki za-
stępujące przemoc fizyczną. 
W arsenale narzędzi użytych 
w politycznej wojnie ma wie-
le atutów. Pozwala rozpo-
wszechniać informacje, któ-
rych nie trzeba udowadniać, 
ukrywając przy tym rzeczy-
wiste źródło opowieści. Może 
być elementem propagandy, 
fragmentem kampanii, albo 
efektem przypadku. To śro-
dek, ale zarazem wynik wal-
ki politycznej. Jej celem jest 
oczywiście również wyjaś-
nianie niezwykłych i kurio-
zalnych zdarzeń w codzien-
nym i szarym świecie. Co 
nie oznacza, że badacze na 
całym świecie nie podejmują 
z nią walki. Opracowywane 
strategie (których szczegó-
ły są owiane głęboką tajem-
nicą, także finansową) wyci-
szają ją, ośmieszają i starają 
się „zneutralizować”.

–Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:  

Agnieszka Zielińska
�

Wywiady 
Agnieszki Zielińskiej

Plotka to nasze katharsis
Mówi prof. dr hab. Dionizjusz Czuba-
la, antropolg kultury i folklorysta Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach 
i Akademii Techniczno – Humani-
stycznej w Bielsku – Białej

Prof. dr hab. Dionizjusz Czubala prowadzi badania le
gendy miejskiej w Europie i Azji. Jako członek Internatio
nal Society for Contemporary Legend Research (Międzyna
rodowego Towarzystwa do Badania Legendy Współczes
nej) współpracował z badaczami amerykańskimi Bill’em 
Ellis’em i Jan’em Harold’em Brunvand’em oraz z pocho
dzącymi z Wielkiej Brytanii Gillian Bennett i Paul’em 
Smith’em,. Publikował w „FOAFtale News” i wielu innych 
czasopismach na forum międzynarodowym. Jego najważ
niejsze publikacje: „Współczesne legendy miejskie”, „Nie
pełnosprawni wśród nas: o dostęp do edukacji i prawo do 
rozwoju”, „Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy”, „Folk
lor garncarzy polskich” i „Nasze mity współczesne” z 1996 
roku – zawierający 135 przykładów legend. Niedawno opub
likował monografię rodzinnego Ponidzia.

Dionizjusz Czubala jest związany z Uniwersytetem Ślą
skim w Katowicach i bielską Akademią Techniczno – Hu
manistyczną. Żona dr Galina Kutyriova – Czubala, również 
jest badaczem folklou. Prof. Czubala pasjonuje się pszcze
larstwem i myślistwem. W tych dzidzinach również groma
dzi wątki folklorystyczne. 
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W sobotę 18 czerwca 2011 
roku Muzeum Miejskie „Szty-
garka” już po raz czwarty or-
ganizuje w Dąbrowie Górni-
czej – Festyn Muzealny, któ-
ry m.in. odtworzy zdarzenia 
ze stycznia 1945 roku. Za-
prezentowany zostanie też 
czołg T34, niedawno odno-
wiony eksponat muzeum.  

–Tak jak w latach ubiegłych 
na IV Festynie Muzealnym 
w Dąbrowie Górniczej moż
na będzie zobaczyć grupy re
konstrukcyjne, odtwarzają
ce armie z różnych okresów  
historycznych oraz unikato
we pojazdy militarne z całe
go świata. Tegoroczny festyn 
przybliży zdarzenia ze stycz
nia 1945 roku, kiedy to woj
ska Armii Czerwonej dokona
ły przełamania hitlerowskiej 
linii oporu w rejonie Zagłębia 
– wyjaśnia Arkadiusz Rybak, 
dyrektor Muzeum Miejskie-
go „Sztygarka”. –O skali za

ciętości walk może świadczyć 
fakt, że w okresie prób prze
łamania linii obronnych „Fe
stung Oberschlesien” w rejo
nie Zagłębia, Armia Czerwo
na zdążyła manewrem okrą
żającym zdobyć tak wielkie 
miasta jak Częstochowa, czy 
Gliwice.

W sobotę 18 czerwca zgro-
madzeni widzowie (plac przy 
CH Real, ul. Katowicka) będą 
mogli zobaczyć rekonstruk-
cję wydarzeń z tamtych lat. 
W przedstawieniu będą bra-
ły udział liczne grupy odtwa-
rzające jednostki wojskowe 
z tego okresu. Po stronie Ar-
mii Czerwonej będzie można 
obejrzeć GRH „Oka” z  Namy-
słowa, GRH 314 Dyw. Piech 
płk Jefimienki z Sosnowca 
oraz GRH „Berliner Mauer” 

z Rybnika.  W rolę wojsk nie-
mieckich wcielą się grupy 
GRH „Ostheer” z Krakowa 
wraz z  GRH „26 Infanterie 
Regiment”. Podczas „walk” 
czerwonoarmistów  będzie 
wspierał  kultowy czołg okre-
su II wojny światowej  – T34. 

–Jest on częścią ekspozycji 
Muzeum „Sztygarka”. Został 
pozyskany dzięki współpracy 
i uprzejmości Muzeum Woj
ska Polskiego w Warszawie – 
dodaje Arkadiusz Rybak. 

Stałym punktem muzeal-
nych spotkań militarnych 

jest uroczysta parada pojaz-
dów ulicami Dąbrowy Górni-
czej. Mieszkańcy będą mogli 
zobaczyć podczas jej trwania 
barwną kolumnę pojazdów 
historycznych, będącą „ży-
wym” zaproszeniem na teren 
zlotu. Ważnym punktem fe-
stynu będzie uroczysty Apel 
Poległych. Co roku zostaje  
on  przeprowadzony  przez  
oficerów  z Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień z Będzi-
na. W czasie imprezy będzie 
można również porozmawiać 
i posłuchać wspomnień tzw. 
„świadków historii”. Przy 
namiocie muzealnym zasią-
dą weterani z okresu II woj-
ny światowej. Można będzie 
tam spotkać Edwarda Całkę 
– syna dąbrowskiego legioni-
sty, którego losy rzuciły na 

Kresy Wschodnie i Syberię. 
Jako żołnierz Armii Czerwo-
nej przeszedł szlak bojowy od 
Stalingradu, aż po Berlin. 

Nie zabraknie tu też moto – 
weteranów (zlot pojazdów mi-
litarnych). Na terenie samego 
muzeum będzie można nato-
miast zobaczyć dwie wystawy 
będące uzupełnieniem tematy-
ki festynu: fotografii prezentu-
jąca Dąbrowę Górniczą w okre-
sie okupacji niemieckiej i eks-
pozycja modelarska.  (mk)

Na zdjęciu:
Atrakcją zlotu będzie odno
wiony czołg T34, który nie
dawno pozyskało Muzeum 
Miejskie „Sztygarka”. Do 10 
czerwca trwa konkurs, z na
grodami, na imię dla nowego 
nabytku muzeum. Rozstrzyg
nięcie 18 czerwca.

Dąbrowę opanują militaria

W 2011 roku klub świętu-
je 90 lat istnienia. W sław-
kowskim muzeum Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
trwa wystawa prezentują-
ca jego dokumenty, fotogra-

fie, puchary i trofea. Potrwa 
do 28 sierpnia. Obecnie klub 
tworzą I drużyna, juniorzy, 
trampkarze młodsi i starsi. 
Barwy MKS to żółty i nie-
bieski. 

 (mk)

90 lat sportowej 
historii

Mówi Bronisław Goraj, bur-
mistrz Sławkowa, prezes MKS 
Sławków w latach 2002 – 2005

Niewiele klubów może po
szczycić się taką historią. Po
czątki MKS sięgają krzewią
cego idee patriotyczne To
warzystwa Gimnastyczne
go „Sokół”. Także w czasie 
II wojny światowej działa
cze i zawodnicy wykazywa
li się niejednokrotnie boha

terskim oddaniem dla spo
łeczności lokalnej. W okre
sie powojennym MKS orga
nizował życie sportowe mia
sta.  Współcześnie najwięk
szym sukcesem sportowym 
klubu była gra w sezonie 
2003/2004 (ówcześnie funkcję 
prezesa pełnił B. Goraj). Wy
graliśmy swoją grupę w roz
grywkach IV ligi i walczyli
śmy o awans z „Górnikiem 
Jastrzębie”. Jestem pewien, 
że klub w najbliższych latach 
awansuje do  ligi okręgowej, 
czego serdecznie życzę piłka
rzom, działaczom, kibicom. 

W 2011 roku chcemy upa
miętnić historię klubu, np., 
teraz czasie Dni Sławko
wa 18 czerwca, po raz dru
gi w historii, zostanie roze
grany mecz z piłkarskim mi
strzem Polski, „Wisłą” Kra
ków. Poprzedni w 1999 roku 
obejrzało 1,5 tys. osób. (mk)

ciąg dalszy ze str. 5 

Za 3 lata z Krakowa do War-
szawy pojedziemy nowoczes-
nym pociągiem „New Pendo-
lino”. PKP „Intercity” podpisa-
ło kontrakt na zakup 20 pojaz-
dów. Trasy pociągów obejmą 
Kraków, Katowice, Warsza-
wę, Gdańsk. Z Warszawy do 
Katowic, lub Krakowa dotrze-
my w... dwie godziny.

PKP „Intercity” i „Al-
stom Transport” podpisa-
ły 30 maja kontrakt o war-
tości 665 milionów euro na 
dostawę 20 pociągów dużej 
prędkości i budowę nowego 
zaplecza technicznego dla 
potrzeb utrzymania tabo-
ru. Kontrakt obejmuje rów-
nież utrzymanie techniczne 
pociągów przez okres mak-
symalnie 17 lat. Dostawa 
pierwszych pociągów pla-
nowana jest w 2014 roku. Za 
całe zamówienie spółka ma 
zapłacić bagatela 665 milio-
nów Euro.

–Nowe pociągi będą kurso
wać na trasach Warszawa – 
Gdańsk – Gdynia, Warsza
wa – Kraków i Warszawa – 
Katowice. – Czas przejazdu 

zostanie znacznie skrócony. 
Odcinek pomiędzy Warsza
wą a Gdańskiem nowe po
ciągi będą pokonywały w 2,5 
godziny, a odcinki Warszawa 
– Kraków i Warszawa – Kato
wice w nieco ponad 2 godziny 
– zapewnia Małgorzata Sit-
kowska, rzecznik prasowy 
PKP „Intercity”.

Siedmiowagonowe pocią-
gi dla PKP „Intercity” będą 
wyprodukowane na bazie 
standardowej platformy 
konstrukcyjnej New Pen-
dolino. Rozwijając maksy-

malną prędkość 
250 km/h będą 
one mogły prze-
wozić maksymal-
nie 402 pasaże-
rów. Pociągi zo-
staną wyprodu-
kowane w fabry-
ce Alstomu w Sa-
vigliano (Wło-
chy), która od po-
nad 30 lat specja-
lizuje się w pro-
dukcji pociągów 
Pendolino.

–Wyposażenie 
wnętrza jest uno

wocześnione: szero
kie korytarze i przej
ścia między wago
nami zapewniają 
pasażerom łatwiej
sze wsiadanie i wy
siadanie wpływając 
na komfort podróży. 
Monitory wideo i sy
stem kamer gwaran
tuje maksymalny po
ziom bezpieczeństwa 
– dodaje Małgorzata 
Sitkowska.

Ceny w „Pendolino” 
mają być przystęp-

ne, będą zaczynać się od 60 zł, 
a kończyć na 150 zł w pierwszej 
klasie. Nowe pociągi mają po-
jawić się w Polsce w 2014 roku, 
gdy zakończą się remonty 
tras kolejowych do Trójmia-
sta, a także Katowic i Krako-
wa, przewidywane na 2015 rok, 
mają rozwinąć swoje maksy-
malne możliwości. 

(mk)
Na zdjęciach:
•„Pendolino” czyli z włoskie-
go wahadło rozwija prędkość 
250 km na godz.
•Nowoczesne wnętrza pasa-
żerskie dla I i II klasy.

�

Z Katowic do Warszawy 
- Pendolino

Zdjęcia: PKP Intercity
�

Lata międzywojenne, Stanisław Duryński i Stanisław Chadziński na boisku na tzw. 
„Jazach”.


