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Ponad tysiąc harcerzy, uroczy-
sty apel Śląskiej Chorągwi ZHP 
w Katowicach, pokaz musztry 
paradnej policjantów i wizyta 
Anny Komorowskiej, żony pre-
zydenta RP w Dąbrowie Górni-
czej zainaugurowały – 2 kwiet-
nia – 100–lecie powstania har-
cerstwa w Zagłębiu

–Kim jest harcerz w rea-
liach XXI wieku? To zwykły 
młody człowiek, ale taki któ-
ry ma ideały, przestrzega za-
sad, umie cieszyć się życiem – 
wylicza druh Adam Malarz, 
który w czasie uroczystości 
obchodów 100–lecia harcer-
stwa w Zagłębiu, przyjechał 
do Dąbrowy Górniczej z re-
prezentacją hufca Chorzów. 

–Harcerz jest kulturalny, 
dobrze wychowany. To nie 
obciach, że nie będzie cool 
jak inni, harcerz jest sobą 
– stwierdza Ewelina Rojek 
z Chorzowa. W opisywa-
niu współczesnych harce-
rzy wtóruje jej również cho-
rzowianin, druh Krzysztof 
Sołtysik. Także Julia Krem-
blewska z 21 gromady zu-
chowej „Stokrotki” z Ciągo-
wic ma swoją wizję bycia zu-
chem. 

–Zgodnie z piosenką – pol-
ski zuch jest dzielny, odważ-
ny, ma bystre oczy i dobry 
słuch – podsumowuje pod-
harcmistrz Agnieszka Ja-
nus z Ciągowic.

2 kwietnia na placu przed 
dąbrowskim Pałacem Kultu-
ry Zagłębia zgromadziło się 
ponad 1200 osób zuchów, har-
cerzy i harcerzy – seniorów. 
Tu odbył się uroczysty apel 
z udziałem zaproszonych go-
ści. Organizatorem obcho-
dów 100–lecia zagłębiowskie-
go harcerstwa była Komenda 
Śląskiej Chorągwi ZHP w Ka-

towicach. (Honorowy patro-
nat nad obchodami objął Bro-
nisław Komorowski, prezy-
dent RP). W czasie uroczysto-
ści w Dąbrowie, wzięła udział 
Anna Komorowska, żona pre-
zydenta RP. Nie zabrakło też 
przedstawicieli władz woje-
wództwa, polityków i samorzą-
dowców, oraz reprezentantów 
dąbrowskich władz miasta. 

–Światowe idee skautingu, 
idee głoszone przez twórców 

ruchu  Roberta Baden – Po-
wella i Ernesta Thompson 
Setona- zrzeszania się, wza-
jemnego pomagania sobie są 
do dziś ważne zarówno dla 
ludzi młodych jak i dojrza-
łych. W Polsce ruch zawsze 
był związany z z krzewieniem 
polskości, zresztą Zagłębie, 
i jego historia niosą wiele ta-
kich przykładów – tłumaczy 

Kazimierz Woźniczka, wice-
przewodniczący dąbrowskiej 
Rady Miejskiej

Po apelu uczestnicy prze-
szli do sali koncertowej 
w PKZ i wzięli udział w kon-
cercie „Pamiętajcie o ogro-
dach”, przygotowanym 
przez uczniów i absolwen-
tów I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dąbrowie Górni-
czej. Podczas koncertu zo-
stało wręczono wyróżnie-

nie Annie Komorowskiej 
oraz posłance Beacie Małe-
ckiej–Liberze, przewodni-
czącej komitetu honorowe-
go obchodów jubileuszu 100–
lecia powstania harcerstwa 
w Zagłębiu. 

–Współcześnie harcerstwo 
się zmieniło, bo zmieniły się 
czasy. Idea harcerstwa jest 
ponadczasowa, mimo upły-
wu 100 lat. Braterstwo, życz-
liwość dla innych, chęć niesie-
nia innym pomocy – te idee 
nie starzeją się nigdy – powie-
działa Anna Komorowska. –
Są patriotyczne i  zakorzenio-
ne w naszej historii.

W sobotę w Dąbrowie już 
o godz. 10 odbyło się uroczyste 
nabożeństwo w bazylice NMP 
Anielskiej – patronki Zagłę-
bia. Po mszy świętej została 
odsłonięta i poświęcona tab-
lica pamiątkowa „W hołdzie 
zagłębiowskim patriotom”, 
oraz krypta z ziemią z nekro-
polii z różnych miejsc Polski 
i świata. 

–Pomysł upamiętnienia he-
roiczności harcerzy, którzy 
oddali życie za wolność oj-
czyzny, powstał 20 lat temu. 
Co roku dąbrowski harcerz 
– druh Kazimierz Kalaga, 
obecnie przewodniczący 
Komisji Historycznej ZHP 
w Dąbrowie Górniczej, od-
wiedzał miejsca, gdzie wal-
czyli, polegli lub zostali po-
chowani nasi krajanie. 

Harcerstwo się nie starzeje

ciąg dalszy na str. � 

Marcin Kołodziejczyk

W obchodach wzięli udział m.in. Anna Komorowska, małżonka, prezydenta RP, posło-
wie z woj. śląskiego, przedstawiciele władz województwa i samorządowcy.

Święta Wielkiej Nocy, które po-
przedza czas skupienia i mod-
litwy, to przede wszystkim mo-
ment, w którym pamiętamy 
o Zmartwychwstaniu. To czas 
radości, wspólnego zasiadania 
przy rodzinnym stole, dziele-
nia się pisankami i hołdowania 
prawdziwej polskiej tradycji.

–Każdy Wielki Post jest 
szkołą wiary i chrześcijań-
skiego świadectwa – powie-
dział metropolita katowicki 
arcybiskup Damian Zimoń 
podczas mszy św. z obrzę-
dem posypania głów popio-
łem, odprawionej w archi-
katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach w Środę Po-
pielcową, 9 marca tego roku. 
– Wielki Post to dla Kościo-
ła niezwykle ważny okres li-
turgiczny, w czasie którego 

trwamy na modlitwie. Wy-
patrujemy ostatecznego spot-
kania z Jezusem, gdy nadej-
dzie czas Paschy. W czasie 
Wigilii Paschalnej, do której 
przygotowujemy się podczas 
Wielkiego Postu, odnawia-
my przyrzeczenia chrzciel-
ne. Aby wejść na poważnie 
na drogę do Wielkiej Nocy i 
przygotować się do święto-
wania Zmartwychwstania 
Pańskiego, trzeba dać odpo-
wiedź na miłość Bożą. Nie 
pozostać tylko w kręgu tra-
dycji. Nie chcemy być prze-
cież „chrześcijanami kultu-
rowymi”.

Wielkanoc to najstarsze 
i najważniejsze święto 
chrześcijańskie upamięt-

niające Śmierć oraz Zmar-
twychwstanie Chrystusa. 
Poprzedza ją najpierw 40–
dniowy post, a potem Wiel-
ki Tydzień z bardzo wymow-
nymi i wzruszającymi litur-
giami Triduum Paschalnego, 
kiedy zatapiamy się w mod-
litwie i skupieniu. To one 
przygotowują nas bowiem do 
radosnych wydarzeń świąt. 
Niedziela Zmartwychwsta-
nia Pańskiego to pierwszy 
dzień świąt wielkanocnych. 
Wtedy odprawiana jest uro-
czysta msza rezurekcyjna 
z procesją, w trakcie której 
śpiewem „Wesoły nam dziś 

dzień nastał” obwieszcza się 
zwycięstwo Chrystusa.

Święta Wielkiej Nocy to 
oczywiście również piękne 
polskie obyczaje, zdobienia 
pisanek, święcenia pokar-
mów, a następnie wspólnego 
biesiadowania przy rodzin-
nym stole. Na wielkanocnym 
stole nie może zabraknąć ja-
jek, chrzanu, wędlin, pieczy-
wa i pysznych ciast (np. pol-
skich mazurków). Także po-
staci baranka wielkanocne-
go, który upamiętnia śmierć 
i cierpienie Chrystusa. 

–Obdarowywanie się w 
czasie świątecznym to zwy-

czaj staropolski. W kulturze 
szlacheckiej, zwłaszcza panie 
obdarowywano klejnotami. 
Mieszczanie i chłopi obdaro-
wywali się skromniej, naj-
częściej pisankami, bo to one 
przecież były podstawą wio-
sennych świąt. Pisanki były 
też elementami zabaw i gier, 
w czasie wielkanocnym, ko-
jarzyły się zawsze z radością 
– wyjaśnia prof. dr hab. Dio-
nizjusz Czubala, antropolog 
kultury, badacz folkloru Ślą-
ska i Zagłębia.

Pamiętajmy również o przy-
strojeniu stołu barwinkiem, 
gałązkami borowinek i zielo-
ną rzeżuchą, (która jest też 
doskonałym i zdrowym skład-
nikiem sałatek i wielu innych 
świątecznych potraw). 

Marcin Kołodziejczyk

W nastroju tradycji

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
a także słonecznych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą życzą

radni Towarzystwa Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej

i Kazimierz Woźniczka
prezes SKR w Dąbrowie Górniczej
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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.

Miasto otrzymało 14 milionów zł do-
tacji z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego. 
Fundusze zostaną przeznaczone 
na budowę sieci światłowodowych 
o długości 55 km. Sieć połączy 63 
placówki administracji miejskiej oraz 
pozwoli rozbudować system monito-
ringu miejskiego. Powstanie również 
sieć hot spotów.

–Sama budowa sieci jest tylko na-
macalnym efektem naszego projek-
tu, w ramach którego w I etapie po-
wstaną 33 km, a w II etapie kolejne 
22 km, dając łącznie 55 km nowo-
czesnej sieci światłowodów posia-
dającej parametry sieci następnej 
generacji. Szkielet ten pozwoli na 
połączenie budynków administra-
cji samorządowej, połączenie szkół 
i placówek oświatowych oraz placó-
wek kultury i filii bibliotek, dzięki 
czemu wszystkie te instytucje uzy-
skają nowoczesną i ujednoliconą 
komunikację pomiędzy sobą. Łącz-
nie w Dąbrowie będą to 63 placów-
ki – tłumaczy Bartosz Matylewicz 
z biura prasowego UM w Dąbrowie 
Górniczej. 

Rozbudowana sieć pozwoli rów-
nież na poprawę poczucia bezpie-

czeństwa i komfortu życia miesz-
kańców ponieważ umożliwi ona 
rozbudowę systemu miejskiego 
monitoringu wizyjnego oraz rea-
lizację wizji „inteligentnego mia-
sta”, gdzie przy wykorzystaniu 
możliwości sieci pracują systemy 
monitorowania i sterowania orga-
nizmem miejskim np. systemy ste-
rowania ruchem miejskim, zdalne 
monitorowanie poziomu wód, czy 
przy współpracy ze Strażą Pożarną 
monitorowanie wilgotności ściółki 
leśnej. Sieć nowej generacji to sieć 
o bardzo dużej szybkości służąca 
do przesyłania informacji w posta-
ci głosu, danych oraz wideo. 

–Z całą pewnością najbardziej 
„namacalnym” efektem projek-
tu i najłatwiej zauważalnym dla 
wszystkich mieszkańców będzie 
sieć hot spotów czyli miejsc w któ-

rych bezpłatnie będzie można sko-
rzystać z bezprzewodowego połą-
czenia z Internetem. Takie miej-
sca pojawią się w istotnych budyn-
kach miejskich, a także w popular-
nych przestrzeniach publicznych 
takich jak np. plac przed Pałacem 
Kultury Zagłębia i przystanki au-
tobusowe przy nim zlokalizowa-
ne. W dalszej perspektywie projekt 
może także pozwolić mieszkańcom 
Dąbrowy na dostęp do super szyb-
kiego Internetu spełniając tym sa-
mym założenia Europejskiej Agen-
dy Cyfrowej – dodaje Bartosz Ma-
tylewicz.

Łączna wartość inwestycji to 
prawie 23 mln zł. Dzięki temu, 
że projekt jest zgodny z planami 
i strategiami Unii Europejskiej, 
rządowymi, sektorowymi i re-
gionalnymi, w tym między z Re-

gionalnym Programem Opera-
cyjnym Województwa Śląskiego 
na lata 2007–2013 i Strategią Roz-
woju Dąbrowy Górniczej do 2020 
roku- gmina pozyskała ponad 14 
mln zł wsparcia ze środków eu-
ropejskich, co stanowi ponad 60 
procent wartości całego projek-
tu. Prace w terenie także zostały 
podzielone na 2 etapy. Pierwszy 
z nich obejmie Centrum, Mydlice, 
Gołonóg oraz Tworzeń i jego re-
alizacja powinna się zakończyć 
w drugim kwartale 2013 roku. 
Drugi etap obejmie prace w Ząb-
kowicach, Strzemieszycach i Ko-
rzeńcu. Planowany termin zakoń-
czenia prac w ramach drugiego 
etapu to I kwartał 2014. W przy-
szłości gmina chce realizować ko-
lejne podobne projekty.

(mk)

W Dąbrowie powstanie 
Internet szerokopasmowy

Z telefonu stacjonarnego:
999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja
981: Pomoc drogowa
986: Straż miejska
Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wy-
brać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy 
miasta, na przykład: 32 – 997 - aby połączyć się 
z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach 
telefonicznych nie są pobierane opłaty za połą-
czenia z telefonami alarmowymi. Istnieje także 
ogólny numer alarmowy: 112, pod który można 
dzwonić bez podawania numeru kierunkowe-
go. Rozmowa zostanie przekierowana przez 
operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. 
Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych 
najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpo-
wiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), 
ponieważ ogólny numer (112) może działać nie-
poprawnie w niektórych regionach.

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 Wojewódzkiego 
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 
(32) 609 31 68, Kancelaria Ogólna tel.+48 (32) 
609 31 40, fax +48 (32) 609 31 54

WAŻNE TELEFONY Mieszkańcy 
nie stracą

Mieszkańcy Dąbrowy Górni-
czej poinformowali nas, że pla-
nowana jest likwidacja dwóch 
Komisariatów Policji w Strze-
mieszycach i Ząbkowicach, któ-
re opiekują się obszerną częś-
cią tzw. dzielnic zielonych gmi-
ny. Ułatwia to kontakt z funkcjo-
nariuszami na rozległym terenie 
gminy. Postanowiliśmy spraw-
dzić problem.

–Jeśli chodzi o likwidację Ko-
misariatów Policji w Ząbkowi-
cach i Strzemieszycach informu-
ję, że planowana jest reorganiza-
cja struktury organizacyjnej Ko-
mendy Miejskiej Policji w Dą-
browie Górniczej. Zamierzenia te 
nie będą miały jednak negatyw-
nego wpływu na stan bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego mia-
sta, w tym również mieszkańców 
dzielnic Ząbkowice i Strzemieszyce 
– wyjaśnia aspirant Mariusz Misz-
czyk, oficer prasowy komendan-
ta miejskiego policji w Dąbrowie 
Górniczej.

Obecnie bezpośrednim przełożo-
nym dzielnicowych Komisariatu 
I Policji  w Ząbkowicach jest kom. 
Marcin Niciarz. W komisariacie 
pracuje 5 dzielnicowych. Bezpo-
średnim przełożonym dzielnico-
wych Komisariatu II Ząbkowicach 
jest podinsp. Dariusz Sapich, tu 
pracuje 7 dzielnicowych. Mogą się 
z nimi kontaktować, osoby które 
stały się ofiarą przestępstwa, mają 
problemy rodzinne, nie czują się 
bezpiecznie w miejscu zamieszka-
nia, lub chcą podzielić się z poli-
cją swoimi spostrzeżeniami doty-
czącymi bezpieczeństwa.

(mk)

Jeszcze w listopadzie ub. roku dą-
browski Sąd Pracy uwzględnił po-
wództwo salowych z dąbrowskiego 
szpitala w sporze z firmą „Naprzód” 
z Krakowa. Panie wróciły do pracy. 
W kwietniu tego roku czekają je jed-
nak kolejne rozprawy.

Spór pomiędzy salowymi z Dą-
browy Górniczej rozpoczął 
się gdy firma „Aspen”, do tej 

pory zatrudniająca panie, przegra-
ła przetarg na świadczenie usług 
w dąbrowskim Szpitalu Specja-
listycznym im. Sz. Starkiewicza. 
Nowa firma „Naprzód” zaoferowa-
ła, że zatrudni salowe na takich sa-
mych warunkach płacowych, ale 
z jednym zastrzeżeniem. Umowa 
na czas nieokreślony jaką miały 
do tej pory- zamieniona miała być 
na dwuletnią. Kobiety nie zgodziły 
się na takie rozwiązanie i zaczęły 

okupować Urząd Miejski w Dąbro-
wie Górniczej. Przez kilka tygodni 
trwały negocjacje między nowym 
pracodawcą, a salowymi, w które 
włączyli się również przedstawicie-
le dąbrowskich władz miasta. Oku-
pacja urzędu zakończyła się, a sa-
lowe zwróciły się do Sądu Pracy 
o wydanie wyroku. Ten 17 listopa-
da wydał wyrok. W ocenie sądu za-
stosowanie znalazł art. 23’ Kodeksu 
Pracy, a to oznaczało, że firma „Na-
przód”, która od 11 września 2010 
roku przejęła obowiązki w zakresie 
utrzymywania porządku w Szpita-
lu Specjalistycznym im. Szymona 
Starkiewicza w Dąbrowie Górni-
czej, automatycznie powinna za-
trudnić wszystkie salowe na takich 
samych warunkach, na jakich były 
zatrudnione w firmie „Aspen”, bę-
dącej wcześniejszym podwykonaw-
cą dąbrowskiego szpitala. 

–Panie wróciły do pracy jeszcze w li-
stopadzie, otrzymując najniższe kra-
jowe wynagrodzenie. Pracują nadal. 
Sprawa dotyczy 37 pań, tyle osób mia-
ło umowy na czas nieokreślony w fir-
mie „Aspen”. Problemów jednak nie 
brakuje. Kilka osób, które przebywa-
ły w momencie gdy doszło do sporu 
na zwolnieniu lekarskim nie otrzy-
mało do dziś wypłat z tego tytułu. 
Wspiera je związek, inaczej pozosta-
łyby bez środków do życia. Otwarta 
pozostaje też kwestia urlopów pań – 
tłumaczy Elżbieta Żuchowicz z „So-
lidarności” Szpitala Specjalistyczne-
go w Dąbrowie Górniczej. 

Firma „Naprzód” wniosła apela-
cję od wyroku dąbrowskiego sądu, 
rozprawy odbędą się 19 i 20 kwiet-
nia w Sądzie Okręgowym w Katowi-
cach. Firma zażądała również wy-
płaty odszkodowania od szpitala, 
tłumacząc że wygrywając przetarg 
nie miała wiedzy, co do obowiązku 
zatrudnienia salowych. Salowe są 
więc obecnie traktowane jak piąte 
koło u wozu. Miejmy nadzieję, że zy-
ska miasto i pacjenci, którzy będą 
pod lepszą i bardziej skrupulatną 
opieką pań, dlatego choćby warto 
było organizować strajk...    (mk)

–Jeśli chcesz wydobyć swoje 
wewnętrzne piękno, zatrzymać 
upływ czasu, poznać tajniki pie-
lęgnacji i zdrowego odżywiania 
– weź udział w projekcie „Współ-
czesne boginie” – tak promowa-
li cykl trwający od 8 do 29 marca 
w dąbrowskiej Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej – organizatorzy MBP 
i Stowarzyszenie Unijny Fundusz 
Przedsiębiorczych. –W programie 
znalazły się m.in. wykłady i kon-
sultacje z psychologiem, dietety-

kiem, masażystą ponadto pokazy 
mody, makijażu, fryzur, warszta-
ty technik poruszania się i wiele 

innych atrakcji – tłumaczy Pa-
weł Duraj, dyrektor dąbrow-
skiej MBP. 

Na uczestników codziennych 
prelekcji czekały atrakcyjne na-
grody, bezpłatne konsultacje 
z dietetykiem, psychologiem, 
zakupy ze stylistą, sesja foto-
graficzna, zabieg refleksologii 
stóp lub twarzy, stylizacja wło-

sów, paznokci i wiele innych nie-
spodzianek.

(mk)

Sprawa salowych 
nadal otwarta

Współczesne boginie
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Całodobowe dyżury aptek   

„Apteka Blisko Ciebie” Dąbrowa Górnicza ul. Korczaka 1–3

 „Apteka Blisko Ciebie” Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 23

 Apteka „Świt” Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 5

 Apteka „W Alejach” Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 30
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Stadion Śląski to najwięk-
szy tego typu obiekt sportowy 
w Polsce, który w swojej 50 – 
letniej historii zapisał się złoty-
mi zgłoskami w dziejach spor-
tu. Gruntowna modernizacja 
obiektu (będzie w barwach re-
gionalnych) to koszt blisko 500 
mln zł.

Stadion Śląski w Woje-
wódzkim Parku Kul-
tury i Wypoczynku 

w Chorzowie, to najwięk-
szy tego typu obiekt spor-
towy w Polsce. Otwarty 22 
lipca 1956 roku posiadał 80 
tys. miejsc siedzących i do-
datkowo 20 tysięcy miejsc 
stojących. W swojej 50 – let-
niej historii zapisał się złoty-
mi zgłoskami. W 1993 roku 
po meczu z Anglią został za-
mknięty i podjęta została de-
cyzja o modernizacji obiek-
tu. Do 2005 roku prace za-
mknęły się kwotą ok. 130 
mln zł. Projekt gruntownej 
przebudowy przygotowano 
w 2008 roku, prace ruszyły 
rok później, ich zakończenie 
planuje się w drugiej połowie 
2011 roku. Ostateczny koszt 
modernizacji Stadionu Ślą-
skiego to 465 mln zł. Będzie 
tu 55 tys. miejsc, prawie 600 
miejsc dla samochodów na 
parkingach. Niedawno Za-
rząd Województwa Śląskiego 
zadecydował, że kolorystyka 
stadionu nawiązywać będzie 
do barw regionalnych. Kosz-
ty z tym związane to ok. 60 
tys. Euro. 

–Podejmując tę decyzję, bra-
liśmy pod uwagę stanowisko 
mieszkańców województwa 

śląskiego i kibiców, którzy 
w zdecydowanej większości 
opowiadali się za uwzględnie-
niem symboliki regionalnej w 
kolorystyce obiektu. Chcieli-
byśmy, aby ten stadion słu-
żył mieszkańcom, aby żył 
nie tylko przy okazji wiel-
kich imprez, ale również na 
co dzień. Dlatego będziemy 
zachęcać śląskie kluby, aby 
rozgrywały tutaj swoje me-
cze. Śląska symbolika powin-
na być na nim eksponowana 
– wyjaśniał Adam Matusie-
wicz, marszałek wojewódz-
twa śląskiego.

Zmiany w projekcie będą 
dotyczyć nie tylko kolorysty-
ki, ale także aranżacji obiek-
tu. Do nowych barw zosta-
ną dostosowane m.in. wy-
strój wnętrz, czy system in-
formacji wizualnej. Koniec 
prac planuje się w listopa-
dzie tego roku. Stadion Ślą-
ski będzie relatywnie naj-
tańszym tego typu obiek-
tem w Polsce.

–Stadion ten będzie jedy-
nym tej wielkości obiektem 
wielofunkcyjnym w na-
szym kraju. Oprócz funk-
cji piłkarskiej i lekkoatle-
tycznej, będzie na nim re-
alizowana również funk-
cja kulturalna. To wszyst-
ko powoduje, że kwota musi 
być wyższa. Stadion wyma-
ga zabezpieczenia, musieli-

śmy zainwestować w strefę 
wjazdu dla ciężkiego sprzę-
tu wykorzystywanego przy 
organizacji koncertów. Dla 
porównania – także moder-
nizowany stadion „Lecha” 
Poznań, znacznie mniejszy 

i pozbawiony bieżni lekko-
atletycznej, kosztuje ok. 
700 mln zł – podkreślił in-
żynier kontraktu Andrzej 
Stokłosa.

Obecnie modernizacja sta-
dionu ukończona jest w ok. 

60 proc. W lutym zamknął 
się pierścień nad stadio-
nem, zamontowano ostatni 
element górnego ringu. Kon-
strukcja dachu opiera się na 
dwóch pierścieniach, z któ-
rych każdy składa się z czter-
dziestu kilkudziesięciotono-
wych segmentów. Konstruk-
cja przypomina kształtem 
elipsę o obwodzie 950 me-
trów. Niebawem ruszą pra-
ce nad montażem zadasze-
nia widowni.

–To było trudne zadanie, 
wszystko musiało się zga-
dzać co do milimetra. Każdy 
z elementów ważył ok. 75 ton, 
a pozycja newralgicznych 
elementów konstrukcji mo-
gła ulec drobnym zmianom 
nawet pod wpływem wahań 
temperatury. Dlatego towa-
rzyszyło nam lekkie drżenie 
serca, ale na szczęście wszyst-
ko poszło zgodnie z planem” – 
podkreślił Andrzej Nitarski, 
dyrektor kontraktu w firmie 
„Mostostal” Zabrze.

Górny pierścień stadio-
nu stanie się punktem 
oparcia dla 126 lin, będą-
cych podstawą konstruk-
cji nośnej zadaszenia z po-
liwęglanowych płyt. Liny 
będą najpierw podciągane 
do równego obciążenia ca-
łej konstrukcji, a następ-
nie wszystkie razem na-
ciągane na właściwą wyso-
kość. Całość utworzy pół-
przezroczysty dach o po-
wierzchni ok. 44 tys. m kw. 
Każdego dnia w prace zwią-
zane z przebudową Stadio-
nu Śląskiego zaangażowa-
nych jest ponad 300 pra-
cowników. 

Nieco historii
Stadion ma przebogatą 

historię. Już w 1957 roku 
Gerard Cieślik, dwoma 
wspaniałymi golami za-
pewnił w Chorzowie na-
szej narodowej drużynie 
piłkarskiej zwycięstwo 
nad ówczesną reprezen-
tacją Związku Radzieckie-
go (2:1). To tutaj wiele lat 
później zespół Kazimierza 
Górskiego, pokonując An-
glię (2:0) i Walię (3:0) w 1973 
roku rozpoczął wspania-
łą serię zakończoną zdo-
byciem trzeciego miejsca 
w Mistrzostwach Świa-
ta. Również podopieczni 
Antoniego Piechniczka 
właśnie w Chorzowie za-
pewnili sobie awans do fi-
nałów Mistrzostw Świata 
w 1986 roku w Meksyku. 
Rekord frekwencji – 120 
tys. widzów padł w 1963 
roku na meczu „Górnika” 
Zabrze z Austrią Wiedeń 
(1:0). Rozgrywano tu też 
zawody żużlowe. W ostat-
nim czasie stadion stał 
się miejscem organizacji 
koncertów rockowych. 
Koncerty „AC/DC” i „The 
Rolling Stones”, „Metalli-
ci”, „Iron Maiden” i „U–2” 
były prawdziwą ucztą dla 
fanów muzyki.
Na zdjęciach:
Już sam projekt wartej pra-

wie 500 mln zł przebudowy 
stadionu robi wrażenie.
Nad chorzowskim WPKiW 

już obecnie górują elementy 
nowego pierścienia Stadio-
nu Śląskiego.

Już w drugiej połowie roku Stadion Śląski zostanie  oddany do użytku

Śląski gigant
Marcin Kołodziejczyk

–Co roku z okazji Święta Nie-
podległości do Izby Pamięci 
znajdującej się w dąbrowskim 
hufcu trafiała symboliczna 
garstka ziemi z różnych miejsc 
Polski i Europy. Obchody 100–
lecia skautingu są wspaniała 
okazją, by 25–letnie poszuki-
wania starych obiektów przy-
pomnieć – wylicza harcmistrz 
Anna Peterko,  zastępca ko-
mendanta Chorągwi Śląskiej 
ZHP w Katowicach.

W czasie dąbrowskich uro-
czystości zuchy, harcerze i wę-
drownicy wzięli udział w zaję-
ciach sprawnościowych w dą-
browskim aquaparku, w za-
jęciach artystycznych w SP 
nr 10 i wędrowniczej grze hi-
storycznej „Tropami harcer-
skiej drukarni”. Dla instruk-
torów i seniorów przygotowa-
no konferencję historyczną 
„Jesteśmy stąd”... pod opie-

ką naukową prof. Zygmun-
ta Woźniczki. Konferencja 
odbyła się w Muzeum Miej-
skim „Sztygarka” w Dąbro-
wie Górniczej (wzięło w niej 
udział ok. 300 osób).

–Dąbrowa jest bardzo przyja-
zna i gościnna. Cieszymy się, 
że tu mogliśmy inaugurować 
obchody, które potrwają do 11 
grudnia 2011 roku. Zakończy 
je przekazanie Betlejemskie-

go Światła Pokoju na Jasnej 
Górze w Częstochowie. Kam-
panii patronuje hasło „Nasz 
ślad w historii harcerstwa”. 
Obchody pozwalają uczcić 
przodków, wychowywać dzie-

ci i młodzież, i stwo-
rzyć ciekawą ofer-
tę zajęć dla młodych 
ludzi. W 2011 roku 
w ogóle upływa wie-
le ważnych rocznic 
harcerstwa w regio-
nie. 3 kwietnia mija 
100 lat od kiedy Ka-
zimierz Kierzkow-
ski powołał będąc na 
studiach we Lwowie, 
pierwszą zagłębiow-
ską drużynę skauto-

wą. W tym roku wspominamy 
także postać harcerza – poety 
pseudonim „Jodła”, 50–lecie 
harcerskiej akcji „Zamonit” 
oraz Andrzeja Małkowskiego 
– twórcę harcerstwa polskiego. 

Wszystkie te rocznice znajdą 
odzwierciedlenie w kolejnych 
punktach obchodów – tłuma-
czy harcmistrz Andrzej Licho-
ta,  komendant Chorągwi Ślą-
skiej ZHP w Katowicach.

W tym roku planuje się 
m.in.:  w Sosnowcu – Festi-
wal Piosenki Harcerskiej – 
Zuchowej, uroczystość 50–le-
cia akcji „Zamonit” w Pod-
zamczu, IX Ogólnopolski 
Rajd Szarych Szeregów 
w Siamoszycach.
Na zdjęciach:
•W Dąbrowie spotkało się 
ponad 1000 harcerzy z całe-
go regionu.
•Gospodarze dąbrowskich 
uroczystości, harcmistrz 
Andrzej Lichota,  komen-
dant Chorągwi Śląskiej ZHP 
w Katowicach komendant-
ka hufca ZHP w Dąbrowie 
harcmistrz Jadwiga Kosa-
kowska.

Harcerstwo się nie starzeje
ciąg dalszy ze str. 1
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Cztery podmioty Urząd Miasta 
Katowice, KZK GOP, „Nein-
ver Polska” i PKP S.A. pracu-
ją nad gruntowną moderniza-
cją budynku dworca i przebu-
dową układu komunikacyjne-
go w centrum Katowic. Nowy 
obiekt będzie nawiązywał do 
architektury przedwojnia.

–Przebudowa Dworca Głów-
nego PKP to duży i wymaga-
jący projekt, który podniesie 
atrakcyjność naszego miasta. 
Nie możemy dopuścić, aby na 
czas realizacji inwestycji za-
panował komunikacyjny 
chaos, dlatego od dłuższego 
czasu starannie planowane 
były rozwiązania zastępcze, 
które zostaną wcielone w ży-
cie, gdy rozpocznie się budo-
wa. Zależy nam na sprawnej 
komunikacji z mieszkańca-
mi. Wspólnie z KZK GOP i in-
westorami projektu zaplano-
waliśmy szeroko zakrojoną 
akcję, która umożliwi miesz-
kańcom i przyjezdnym od-
nalezienie się w nowej sytu-
acji na czas budowy – wyli-
czał Piotr Uszok, prezydent 
Katowic.

Modernizacja wiąże się 
z budową kompleksu, 
w skład którego wejdą dwo-
rzec kolejowy, dworzec auto-
busowy, centrum handlowo–
usługowe oraz ośrodek bizne-
sowy i kulturalny. Z budyn-
kiem dworca zostanie połą-
czona 5–kondygnacyjna gale-
ria handlowa wraz z dwupo-
ziomowym parkingiem pod-
ziemnym na 1200 samocho-
dów. W zachodnim skrzydle 

powstanie 7–kondygnacyjna 
część biurowa. Dworzec i cen-
trum handlowe połączy aleja 
dla pieszych. Projekt obiek-
tu nawiązuje do planu ka-
towickiego centrum z okre-
su przedwojennego. Dzięki 
trzem alejom o trójkątnym 
układzie, odtworzona bę-
dzie pierzeja, jaką w prze-
szłości tworzyły kamienice. 
Elementem nawiązującym 
do historii miasta ma też 
być narożne wejście do ga-
lerii, od strony ul. Stawowej. 
Zmieni się też układ komuni-
kacyjny centrum. Ulice wo-
kół Placu Szewczyka zostaną 
przebudowane. W części pod-
ziemnej powstanie nowa ul. 
Dworcowa, przystanki komu-
nikacji miejskiej oraz nowy 
dworzec autobusowy. Na-
tomiast plac, który dotych-
czas zajmował dworzec au-
tobusowy zamieni się w dep-
tak z ławkami i fontannami. 
Projekt dworca powstał przy 
współpracy z pracownią ar-

chitektoniczną „SUD Archi-
tectes”, inwestorem są spół-
ka „Neinver” i PKP S.A.. Pra-
ce ruszyły w lipcu ub. roku. 
Warta 240 mln Euro inwe-
stycja będzie realizowana 
kilkuetapowo. W pierwszej 
kolejności zostanie przebu-
dowana hala Dworca Głów-
nego PKP, z której podróż-
ni będą mogli korzystać od 
maja 2012 roku. Równolegle 
powstawać będzie nowy, pod-
ziemny, przelotowy dworzec 
autobusowy. Do końca 2012 
roku powstanie Galeria Ka-
towicka, a następnie do koń-
ca 2013 – wolnostojący budy-
nek biurowy. Dla podróżnych 
uruchomiono dworzec tym-
czasowy. Z ruchu wyłączo-
no Plac Szewczyka oraz frag-
menty okolicznych ulic. 

–Mamy świadomość, jak 
ważną rolę pełni obecnie 
plac Szewczyka w życiu co-
dziennym mieszkańców Ka-
towic, dlatego zaplanowali-
śmy działania tak, aby ten 

węzeł komunikacyjny wyłą-
czyć z ruchu najpóźniej jak 
to możliwe. Do czasu upra-
womocnienia się pozwolenia 
na budowę będziemy prowa-
dzić prace, które nie wyma-
gają zamknięcia placu – pod-
kreślał Antoni Pomorski, dy-
rektor projektu, „Neinver”.

Urząd Miasta Katowice, 
KZK GOP, „Neinver Polska” 
i PKP S.A. pracują nad roz-
wiązaniami w organizacji ru-
chu drogowego na czas pro-
wadzonej inwestycji, a także 
po jej ukończeniu.

–W związku z wyłączeniem 
z ruchu placu Szewczyka 
i okolicznych ulic zmodyfiko-
wane będą trasy autobusów 
kursujących w najbliższym 
sąsiedztwie. W zastępstwie 
pętli autobusowej zaplano-
waliśmy nowe przystanki 
tymczasowe. Przy pracach 
projektowych uwzględnili-
śmy także potrzeby podróż-
nych udających się na Dwo-
rzec Kolejowy PKP – tłuma-

czył Roman Urbańczyk, pre-
zes Zarządu KZK GOP.

Projekt przebudowy dwor-
ca kolejowego w Katowi-
cach to jedna z większych 
tego typu inwestycji prowa-
dzonych obecnie w Europie 
Centralnej. W ciągu najbliż-
szych dwóch lat całkowicie 
zmieni się centrum miasta 
i życie katowiczan. Miesz-
kańcy są na bieżąco infor-
mowani o zmianach w cen-
trum stolicy województwa, 
pod adresem www.katowice-
noweglowne.pl

–Ta inwestycja odmieni Ka-
towice – mówi Michał Wrzo-
sek, rzecznik prasowy PKP 
S.A. –To pierwszy w naszym 
kraju projekt tak ściśle łączą-
cy funkcje komunikacyjne 
z handlowo–biurowymi. Na-
sza inwestycja sprawi, że Ka-
towice zyskają obiekt, które-
go będą mogły im pozazdroś-
cić inne miasta w Europie. 

Także inne miasta regio-
nu stawiają na moderniza-

cje dworców kolejowych usy-
tuowanych w ich centrach. 
Na przełomie XX i XXI wie-
ku śródmieście zmoderni-
zowano w Sosnowcu. Obec-
nie do remontu dworca przy-
mierzają się także Gliwice. 
Odnowienie elewacji, zmia-
na – na bardziej przyjazną – 
aranżacji powierzchni, z któ-
rej korzystają podróżni, do-
stosowanie budynku do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych, nowy – czytelny sy-
stem informacji – takie zmia-
ny czekają dworzec w Gliwi-
cach. PKP S.A. planują roz-
poczęcie prac budowlanych 
na gliwickim dworcu w roku 
2011, zakończenie natomiast 
w roku 2013. Podczas przebu-
dowy przewiduje się częścio-
we, okresowe wyłączanie bu-
dynku z użytkowania. Zmia-
ny czekają też Tychy. Na ra-
zie gmina przejęła budy-
nek dworca od PKP. Do tej 
pory kolej przekazała samo-
rządom około 80 obiektów 
dworcowych.  Dzierżawione 
są m.in. dworce: Tychy Za-
chodnie, Katowice: Ocho-
jec i Dąbrówka Mała, dwo-
rzec w Milanówku, w Giży-
cku, w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Na dzierżawionych przez sa-
morządy obiektach powstają 
chociażby: komendy Straży 
Miejskiej, ośrodki kultury, 
czy też zakłady opieki zdro-
wotnej.

Na zdjęciach:
•W Katowicach dworzec ko-
lejowy stanie się centrum 
handlowym i usługowym. 
Zlokalizowane będą tu rów-
nież biura.

Przebudowa dworca i układu komunikacji potrwa do 2013 roku

Europejski szyk w Katowicach

Marcin Kołodziejczyk

Sporym zainteresowaniem naj-
młodszych cieszyło się tego-
roczne „Powitanie wiosny”, któ-
re miało miejsce w dąbrowskim 
osiedlu Rudy. Tak jak w latach 
ubiegłych wzięły w nim udział 
dzieci z całej gminy.

–We wtorek 22 marca 2011 
roku uroczyście powitaliśmy 
Wiosnę. W obchodach wzięło 
udział 11 Świetlic Środowi-
skowych podlegających pod

Pałac Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej oraz 
Szkoła Podstawowa nr 28 
z Okradzionowa. Impreza 
rozpoczęła się występem dzie-
ci ze Świetlicy Środowiskowej 
w Rudach, a następnie wszy-
scy uczestnicy udali się w bar-
wnym korowodzie nad rzecz-
kę w Rudach, gdzie została 
spalona i utopiona Marzan-
na – symbol zimy – tłuma-
czy Jacek Jurczyk, kierow-
nik Świetlicy Środowisko-
wej w Rudach.

Podczas topienia Marzan-
ny tradycyjnie zostały wypo-
wiedziane słowa: – „Marzan-
no, Marzanno ty zimowa pan-
no w wodę Cię wrzucamy, bo 
wiosnę witamy”... Po utopie-
niu Marzanny wszyscy wróci-
li do świetlicy z gaikiem – sym-
bolem nadejścia wiosny. Po po-
wrocie do budynku rozpoczęły 
się występy artystyczne. W ich 
trakcie dzieci prezentowały 
swoje zdolności poetyckie oraz 
muzyczne, spektakl poświęco-
no tematyce wiosennej.

–Dzieciom ze świetlic oraz 
szkoły wręczono dyplomy 
i książki ufundowane przez 
Urząd Miejski z Dąbrowy 
Górniczej – Wydział Ekolo-
gii i Rolnictwa – dodaje Ja-
cek Jurczyk. Tak uroczyście 
i barwnie powitano wspólnie 
wiosnę, aby jak najszybciej 
do nas dotarła i zagościła na 
dłużej. Zapraszamy za rok!
 (mk)    

Powitanie wiosny  w Rudach
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Międzynarodowa „Noc z Ander-
senem” przywędrowała do pol-
skich bibliotek z Czech. Wiele 
atrakcji i świetny klimat spra-
wiają, że co roku bierze w niej 
udział coraz większa liczba naj-
młodszych. Do towarzyszące-
go jej czytania bajek dołączyła 
Pierwsza Dama RP. 

–„Noc z Andersenem” to 
przedsięwzięcie organizowa-
ne z okazji Dnia Książki Dzie-
cięcej oraz rocznicy urodzin 
H.Ch.Andersena. Jego głów-
nym celem jest propagowa-
nie literatury dziecięcej, roz-
budzenie w najmłodszych po-
trzeb czytelniczych oraz popu-
laryzacja idei głośnego czy-
tania. Pomysłodawcami tej 
międzynarodowej akcji są 
Czesi. Obecnie biorą w niej 
udział biblioteki niemal z ca-
łej Europy m.in. Polski, Sło-
wacji, Moraw, Węgier oraz 
Austrii. Impreza rozrasta się 
z roku na rok ku uciesze en-
tuzjastów wspólnego bajania 
– tłumaczy Paweł Duraj, dy-
rektor dąbrowskiej MBP.

W nocy z 1 na 2 kwietnia 
Miejska Biblioteka Publicz-

na w Dąbrowie Górniczej za-
mieniła się w krainę elfów, 
troli i innych magicznych po-
staci. To już dziewiąta edy-
cja imprezy dla najmłod-
szych czytelników dąbrow-
skiej biblioteki, która w tym 

roku przebiegała pod hasłem 
„W noc z Andersenem doo-
koła świata”. W niezwykłą 
podróż po baśniowych zakąt-
kach całego świata zabrały 
dzieci magiczne postacie 
z różnych krajów – irlandz-
kie elfy, skandynawskie tro-
le, hinduskie tancerki, wo-

jownicy Ali–Baby czy sza-
mani – opowiadacze historii 
prosto z Afryki. 

–W tegorocznej zabawie 
wzięło udział ponad 100 
najmłodszych dąbrowian. 
Uczestnikami nocnej impre-

zy były rów-
nież dzieci z cze-
skiej Studenki 
– partnera pro-
jektu Comenius 
Regio „Między-
narodowa Arty-
styczna Akade-
mia Multime-
dialna”. Tra-
dycyjnie bile-
tem wstępu na 
imprezę była 
własnoręcznie 
przygotowana 
kartka urodzi-
nowa dla Pana 

Andersena – dodaje Paweł 
Duraj.

Na wszystkich miłośników 
bajek i baśni czekała niezli-
czona ilość atrakcji. W pro-
gramie m.in. bajka muzycz-
na „Jaś i Małgosia” w wy-
konaniu aktorów „Teatru 
Apriori”, „Baśnie z 1000 i jed-

nej nocy”, zabawy przy mu-
zyce, spotkanie z afrykań-
skim czarownikiem, kon-
kursy z nagrodami  i wiele 
innych niespodzianek. Pod-
czas „Nocy z Andersenem” 
nie mogło zabraknąć wspól-
nego czytania z szacownym 
jubilatem, który w tym roku 
kończy 206 lat! 

W sobotę 2 kwietnia tak-
że małżonka prezydenta RP 
Anna Komorowska spotkała 
się z najmłodszymi czytelni-
kami dąbrowskiej biblioteki. 
Przeczytała przedszkolakom 
wierszyki Juliana Tuwima 
„Figielek” i „Spóźniony Sło-
wik”. Prezydentowa wyzna-
ła, że ten drugi utwór nale-
ży do jej ulubionych wierszy 
dla dzieci; zna go na pamięć. 
Podkreślała swoją miłość do 
czytania, nie tylko sobie, ale 
i innym. Jak mówiła, często 
czyta swojemu małemu wnu-
kowi. Na zakończenie spot-
kania młodzi czytelnicy do-
stali od Anny Komorowskiej 
książki; wielu z nich otrzy-
mało przy okazji autograf  
Pierwszej Damy.

 (mk)

Biblioteka gościła 
Pierwszą Damę

Uczniowie Zespołu Szkół Kato-
lickich im. św. Jana Bosko Pa-
rafii św. Tomasza Ap. w Sos-
nowcu angażują się w wiele 
projektów. Z sukcesami. Bio-
rą udział w konkursach wie-
dzy, współpracują z rówieś-
nikami z Hiszpanii i Niemiec. 
A jako wolontariusze pomaga-
ją innym w nauce.

–To już trzeci projekt 
„Socrates Comenius” rea-
lizowany w naszej szkole. 
W skład grupy wchodzi szko-
ła Colegio Fray Luis De León 
z Madrytu i Gymnasium Le-
oninum z Handrup w Niem-
czech. Tytuł projektu „Czło-
wiek spotyka stworzenie”. 
Celem jest spojrzenie na róż-
ne aspekty wzajemnych re-
lacji człowieka i przyrody. 
Np., człowiek może ingero-
wać w naturę. W ramach tej 
części projektu przeprowa-
dzamy ankietę, aby zbadać 
poziom wiedzy w poszczegól-
nych krajach na temat żyw-
ności modyfikowanej gene-
tycznie. Nakręcimy także 
film pokazujący ingerencję 
człowieka w środowisko na-
turalne – wyjaśnia Maria 
Krotla, nauczyciel sosnowie-
ckiego Zespołu Szkół Katoli-
ckich im. św. Jana Bosko. 

Człowiek może też podzi-
wiać przyrodę. Na ten te-
mat powstały już prezenta-
cje multimedialne oparte na 
zawartym w Księdze Rodza-
ju –opisie stworzenia świa-
ta. Przygotowywana jest tak-
że wystawa fotograficzna po-
kazująca piękno otoczenia, 

z którym są związani ucznio-
wie szkół.

–Co ciekawe przyroda przy-
pomniała o swojej potędze 
w trakcie trwania projek-
tu. Wybuch wulkanu w Is-
landii zmusił nas do podró-
żowania pociągiem, a szkole 
z Hiszpanii całkowicie unie-
możliwił przybycie na spot-
kanie w kwietniu 2010 – do-
daje Maria Krotla. 

Mimo sporego wysiłku, któ-
rego wymaga udział w pro-
gramie „Socrates Comenius” 
(zwłaszcza w czasie przygoto-
wywania projektu) placówka 
chętnie się w niego angażuje. 
Uczniowie mają szansę po-
głębiać swoje pasje, zagospo-
darować ciekawie czas wol-
ny. Kontakty między szko-
łami rozwijają też pracę na-
uczycieli. Pozwalają także na 

bezpośrednie spotkania ucz-
niów, a to zachęca do nauki 
języków obcych. Obecnie Ze-
spół Szkół Katolickich czeka 
na zatwierdzenie kolejnego 
projektu, do którego dołączą 
szkoły z Holandii i Słowenii. 
W czasie wolnym uczniowie 
zespołu angażują się również 
w pomoc najmłodszym. Opie-
kują się dziećmi w prowadzo-
nej przez szkołę świetlicy śro-
dowiskowej (nad projektem 
czuwa nauczyciel „Katolika” 
– Magdalena Graca). 

–Bardzo się cieszę, że zde-
cydowałam się brać udział 
w wolontariacie. Pomaganie 
dzieciom w lekcjach, wspól-
ne układanie puzzli, granie 
w warcaby, lepienie zwierzą-
tek z plasteliny, pomoc w ob-
słudze komputerów oraz cała 
masa podobnych czynności 

– to jest właśnie to, co robi-
my na wolontariacie. Jeśli 
chodzi o pomoc w lekcjach, 
wydaje się to banalnie pro-
ste, ale zdarzają się zadania, 
które nie są już takie banal-
ne. Wolontariat nie jest dla 
mnie obowiązkiem, bardzo 
lubię tam przychodzić – mówi 
jedna z uczennic – Weronika 
Sztabowska.

W świetlicy nauczyciele pro-
wadzą m.in. zajęcia kompu-
terowo – fotograficzne. A gim-
nazjaliści i licealiści z wiel-

ką pasją pomagają swoim 
podopiecznym. Placówka 
może się również pochwalić 
w tym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, sukcesa-
mi na polu naukowym. Ja-
kub Grygutis zajął pierwsze 
miejsce, uzyskując 100 proc. 
punktów, w okręgowym eta-
pie XVIII Olimpiady z Wie-
dzy  o Prawach Człowieka 
i tym samym zakwalifikował 
się do ogólnopolskiego fina-
łu. Kuba jest uczniem „Kato-

lika” od gimnazjum, obecnie 
chodzi do II klasy liceum. Już 
jednak w gimnazjum uczest-
niczył z powodzeniem w kon-
kursach przedmiotowych z hi-
storii, w których dwukrotnie 
uzyskał tytuł finalisty. Intere-
suje się prawem we wszelkich 
jego odmianach szczególnie 
międzynarodowym, a tak-
że historią XIX i XX wieku 
oraz psychologią społeczną. 
Bartek Zajączkowski – tak-
że uczeń gimnazjalny obecnie 
uczęszczający do II klasy li-

ceum – zakwalifikował 
się do finału ogólnopol-
skiego Olimpiady Geo-
graficznej. 

–Ciągłość nauczania 
w przypadku obydwu 
uczniów ma kluczowe 
znaczenie, ponieważ na-
uczyciel prowadzący 
wychowanka przez kil-
ka lat może rozpoznać 

jego możliwości, odpowied-
nio zmotywować do pracy. 
Ta sytuacja gwarantuje sku-
teczne rozwijanie umiejętno-
ści uczniów – wyjaśnia Do-
rota Domagała – Pępek, na-
uczyciel języka polskiego sos-
nowieckiego Zespołu Szkół 
Katolickich.

Także gimnazjaliści mają 
na swoim koncie sporo suk-
cesów. Marcin Pałys – uczeń 
klasy III Gimnazjum został 
laureatem Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Angielskiego. Kon-
kurs ma rangę olimpiady 
przedmiotowej dla gimna-
zjum. Marcin w wolnym cza-
sie ćwiczy aikido oraz gra na 
gitarze w amatorskim zespo-
le rockowym, który założył 
wspólnie z kolegami ze szko-
ły. Zespół koncertuje podczas 
różnych uroczystości szkol-
nych. W przyszłości Marcin 
chce opanować kilka języ-
ków obcych, już teraz uczy się 
trzech z nich... W przyszłości 
chciałby podróżować, zwie-
dzając Polskę i świat. Ag-
nieszka Gucwa, uczenni-
ca klasy I Gimnazjum jest 
laureatką tego samego kon-
kursu. Małgorzata Uchnast, 
uczennica klasy III to z kolei  
laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Historii, co zwalnia ją z pi-
sania humanistycznej czę-
ści egzaminu gimnazjalne-
go. (Ten sukces gwarantuje 
pełną punktację egzaminu, 
a także przyjęcie do dowolnie 
wybranego liceum). Takim 
osiągnięciem może pochwa-
lić się też Michalina Bogocz 
z klasy III Gimnazjum. 

(mk)
Na zdjęciach:

•Grupa uczniów i pedago-
gów Katolickiego Zespołu 
Szkół w Sosnowcu, w czasie 
pobytu w Madrycie („Socra-
tes Comenius”).
•Polscy uczniowie w trak-
cie pobytu w Niemczech 
pracowali nad mozaikami 
ilustrującymi siedem dni 
stworzenia.

Szkoła inna niż wszystkie

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
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Jeszcze niedawno jed-
nym z najpoważniej-
szych problemów była 
przymusowa emigracja 
osób z naszego regionu 
„za chlebem”. Kryzys 
ekonomiczny w Irlan-
dii, Stanach Zjednoczo-
nych sprawił, że wiele 
osób zdecydowało się 
na powrót do kraju. 

Obecnie bada ten prob-
lem np. Centrum Doradz-
twa Strategicznego D. 
Bieńkowska, C. Ulasiń-
ski, J. Szymańska w ra-
mach współfinansowane-
go ze środków Unii Euro-
pejskiej projektu „Kieru-
nek Śląsk – wpływ poten-
cjału społeczno–ekono-
micznego migrantów po-
wrotnych na rozwój wo-
jewództwa śląskiego w 
kontekście przygotowa-
nia regionu na przyjęcie 
powracających”. (Celem 
projektu jest uzyskanie 
kompleksowych infor-
macji na temat doświad-
czeń związanych z pracą 
lub nauką za granicą, po 
to by jak najlepiej dosto-
sować działania instytu-
cji publicznych do ocze-
kiwań osób powracają-
cych). 

Gruntowna analiza sy-
tuacji jest tu jak najbar-
dziej na miejscu. Zderze-
nie z polską rzeczywistoś-
cią, bariery językowe, 
wpływ zachodniej kultu-
ry sprawiają, że te powro-
ty nie zawsze są ocenia-
ne jako krok właściwy. 
Wracają bowiem całe ro-
dziny, często powiększo-
ne o urodzone za granicą 
dzieci. Oczywiście wyjeż-
dżają osoby wykształco-
ne, ukształtowane i właś-
ciwym jest, by ich poten-
cjał zawodowy został spo-
żytkowany w kraju, któ-
ry poniósł koszty na ich 
edukację. 

Otwartym pozosta-
je jednak pytanie, czy 
te osoby mogą zadbać o 
rozwój własnej kariery 
tutaj w Polsce, czy będą 
mieć do tego warunki. 
Jeśli bowiem poza gra-
nicami kraju jest się już 
kimś, wcześniej czy póź-
niej będzie się chciało 
wyjechać tam z powro-
tem. Bez względu na kon-
sekwencje. 

Kazimierz 
Woźniczka
wiceprzewodniczący  
dąbrowskiej Rady Miejskiej

Wiosenna aura przynosi w Pol-
sce od lat falę wypalania łąk 
i nieużytków. Nie pomagają 
ostrzeżenia strażaków, urzędni-
ków, czy groźba kary. Już w tym 
roku w czasie takich pożarów 
spłonęły setki hektarów łąk, a 2 
osoby poniosły śmierć. Głupo-
ta zbiera swoje żniwo. 

Po zimie trawy są wy-
suszone i palą się bar-
dzo szybko. W roz-

przestrzenianiu ognia po-
magają także powiewy wia-
tru. W przypadku gwałtow-
nej zmiany jego kierunku, 
pożary bardzo często wymy-
kają się spod kontroli i prze-
noszą na pobliskie lasy i za-
budowania. Niejednokrot-
nie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpo-
średnie zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzi. Za ponad 
94 proc. przyczyn powsta-
nia pożarów traw, łąk i nie-
użytków odpowiedzialny jest 
człowiek, nadal bowiem od 
pokoleń panuje przekona-
nie, że spalenie trawy spo-
woduje szybszy i bujniejszy 
odrost, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomicz-
ne. Nic bardziej błędnego. 
Ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo po-
żyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asy-
milacja azotu z powietrza. 

Nie narażaj 
życia innych

–Przestrzegamy przed za-
grożeniami wynikającymi z 
wypalania roślinności. Ape-
lujemy o rozsądek! Zanim 
podpalisz, zastanów się czy 
przez bezmyślność nie nara-
zisz życia swojego i innych – 
stwierdza st. kapitan Marek 
Woźniak, komendant powia-
towy Państwowej Straży Po-
żarnej w Będzinie.

W wyniku pożaru łąk do at-
mosfery przedostaje się wie-
le związków chemicznych bę-
dących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt. Nisz-
czone są miejsca lęgowe wie-
lu gatunków ptaków gnież-
dżących się na ziemi i w krze-
wach. Palą się również gniaz-
da już zasiedlone, z pisklęta-
mi (np. tak lubianych przez 
nas wszystkich skowronków). 
Dym uniemożliwia pszczołom 
i trzmielom oblatywanie łąk. 

–Owady  giną w płomie-
niach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwen-
cji obniżenie plonów roślin. 
Giną zwierzęta domowe, któ-
re przypadkowo znajdą się w 

zasięgu pożaru (tracą orien-
tację w dymie, ulegają zacza-
dzeniu). Dotyczy to również 
dużych zwierząt leśnych, ta-
kich jak sarny, jelenie czy dzi-
ki. Płomienie niszczą miejsca 
bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, 
zajęcy, a nawet saren – wy-
licza Stanisław Paks, prze-
wodniczący Komisji Rozwo-
ju Rady Powiatowej w Będzi-
nie, komendant gminny OSP 
w Mierzęcicach. 

W płomieniach 
ginie przyroda

W płomieniach lub na sku-
tek podwyższonej tempera-
tury ginie wiele pożytecz-
nych zwierząt kręgowych: 
płazy (żaby, ropuchy, jasz-
czurki), ssaki (krety ryjów-
ki, jeże, zające, lisy, borsu-
ki, kuny, nornice, badylar-
ki, ryjówki i inne drobne 
gryzonie). Przy wypalaniu 
giną mrówki. Jedna ich ko-
lonia może zniszczyć do 4 
milionów szkodliwych owa-
dów rocznie. Mrówki zjada-
jąc resztki roślinne i zwierzę-
ce ułatwiają rozkład masy 
organicznej oraz wzbogaca-
ją warstwę próchnicy, „prze-
wietrzają” glebę. Podobnymi 
sprzymierzeńcami w walce 
ze szkodnikami są biedron-

ki, zjadające mszyce. Ogień 
uśmierca wiele pożytecz-
nych zwierząt bezkręgo-
wych, m.in. dżdżownice (któ-
re mają pozytywny wpływ na 
strukturę gleby i jej właści-
wości), pająki, wije, owady 

(drapieżne i pasożytnicze). 
Pożary traw niszczą rodzimą 
faunę i florę. 

Podczas pożaru powstaje 
duże zadymienie, które jest 
szczególnie groźne dla osób 
przebywających w bezpo-
średnim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia, z uwagi na moż-
liwość zaczadzenia.  Powo-
duje ponadto zmniejszenie 
widoczności na drogach, co 
może prowadzić do powsta-
nia groźnych w skutkach 
kolizji i wypadków drogo-
wych. 

Od palącego się poszycia 
gleby, zapaleniu ulega pod-
ziemna warstwa torfu, który 
może zalegać nawet do kil-
kunastu metrów w głąb. Są 
to pożary długotrwałe (na-
wet do kilku miesięcy) i wy-
jątkowo trudne do ugasze-
nia. Ponadto, w przypadku, 

gdy zwykła łąka po pożarze 
regeneruje się przez kilka 
lat, to pokłady torfu potrze-
bują na to kilku tysięcy lat. 
Ogień z nieużytków niejed-
nokrotnie przenosi się na ob-
szary leśne, niszcząc bezpo-

wrotnie bezcenne drze-
wostany, które po poża-
rze odradzają się przez 
wiele dziesiątek lat.

Smutna statystyka 

Tylko od 1 do 9 marca 
2011 roku strażacy odno-
towali w całej Polsce bli-
sko 10 tys. takich poża-
rów, w których śmierć 
poniosły już 2 osoby. 
W smutnej statystyce 
nie brak oczywiście woj. 
śląskiego. Np., w Dąbro-
wie Górniczej kilka lat 
temu w groźnym pożarze 
trzcinowisk i łąk wokół 

Pogorii I zniszczone bezpo-
wrotnie zostały bardzo cen-
ne stanowiska chronionych 

zwierząt 
i roślin. 
W  n a j -
większym 
obszaro-
wo mie-
ście woj. 
śląskie-
go docho-
dzi rocz-
nie do kil-
kuset ta-
kich pod-
paleń.  

–Plaga wypalania łąk to 
problem terenów zielonych. 
Dobrze jeśli ktoś w porę za-
uważy pożar i zdąży wezwać 
strażaków, ale jeśli ogień się 
rozprzestrzeni może dojść do 
tragedii. Także w tym roku 
właściwie nie było dnia, by 
strażacy nie musieli kilka-
krotnie interweniować. Po-
między Rudami i Łazami 
Błędowskimi, na terenach 
cennych przyrodniczo- la-
sów i zagajników wielokrot-
nie dochodziło w tym roku do 
podpaleń. W jednym z takich 
przypadków mieszkańcy, by 
ratować swoje domy musieli 
„odorywać ziemię”, by ogień 
nie dotarł do zabudowań. To 
niezrozumiała głupota i wy-
rządzanie krzywdy innym – 

podkreśla Kazimierz Woź-
niczka, wiceprzewodniczą-
cy dąbrowskiej Rady Miej-
skiej.

Grzywna lub areszt

–W walkę ze zjawiskiem wio-
sennego wypalania traw włą-
czyła się  także Unia Europej-
ska. Założenia polityki rolnej 
UE regulują między innymi 
zagadnienia ochrony środo-
wiska w rolnictwie. Jednym z 
narzędzi umożliwiających do-
konywanie pozytywnych prze-
mian w tym sektorze jest sy-
stem dopłat bezpośrednich. Ta 
forma wsparcia unijnego, zo-
bowiązuje użytkownika grun-
tów do utrzymania ziemi w do-
brej kulturze rolnej. Narusze-
nie tych zasad może oznaczać 
ograniczenia lub cofnięcia tej 
formy pomocy finansowej – 
stwierdza st. kpt. Katarzyna 
Boguszewska, Wydział In-
formacji i Promocji KG PSP 
w Warszawie.

Wypalanie łąk jest nie-
zgodne z prawem. Nie wolno 
wypalać także terenów pa-
stwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk. 
Grożą za to kary grzywny lub 
skierowanie wniosku do sądu 
powszechnego. Obowiązują-
ce przepisy ochrony przeciw-
pożarowej zabraniają w la-
sach i na obszarze łąk, torfo-
wisk i wrzosowisk, jak rów-
nież w odległości do 100 m od 
granicy lasów wykonywania 
czynności mogących wywo-
łać niebezpieczeństwo poża-
ru, a w szczególności:  roznie-
cania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lub zarząd-
cę lasu, wypalanie wierzch-
niej warstwy gleby i pozosta-
łości roślinnych, palenie tyto-
niu, z wyjątkiem dróg utwar-
dzonych i miejsc wyznaczo-
nych do pobytu ludzi. 

W myśl art. 131 ustawy 
o ochronie przyrody z 2004 
roku każdy, kto wypala ro-
ślinność na łąkach, pastwi-
skach, nieużytkach, w ro-
wach, pasach przydroż-
nych, przy szlakach kolejo-
wych- podlega karze aresz-
tu lub grzywny.

Ile kosztuje głupota?
Marcin Kołodziejczyk

Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Dąbrowy Górniczej ogła-
sza nabór wniosków kandy-
datów do tytułu „Dąbrowia-
nin roku 2010”. Termin skła-
dania wniosków upływa dnia 
30 kwietnia br. 

Dokumentacja kandyda-
tów winna być składana 
w siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbrowy Górni-
czej (Legionów Polskich 69 
– budynek warsztatów „Szty-
garki”) w każdy czwartek od 
18.00 do 19.00 lub grzecznoś-
ciowo w sekretariacie Mu-

zeum Miejskiego „Sztygar-
ka” od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00 – 15.00 
(szczegóły konkursu w regu-
laminie).

Tytuł „Dąbrowianin roku” 
nadawany jest przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej od 1996 roku. Sta-
tuetką autorstwa rzeźbiarza 
Zygmunta Brachmańskiego 

honorowane są osoby, firmy 
lub instytucje, które zasłuży-
ły się dla rozwoju i promocji 
Dąbrowy Górniczej.

Zachęcamy do składnia 
wniosków, które będą roz-
patrywane przez wielooso-
bową kapitułę, a statuetka 
dla zwycięzcy będzie wręczo-
na podczas sesji rady miasta 
Dąbrowy Górniczej.

•••
Laureatami konkursu 

są już m.in. Tomasz Ra-
chwał – mistrz świata w 
akrobatyce modeli łata-
jących na uwięzi; Wło-
dzimierz Starościak – 
działacz kultury, autor 
wielu książek i publika-
cji; Jan Kmiotek – au-
tor opracowań historycz-

nych; dr Iwona Trzaska 
– Dąbrowska – prekur-
sorka leczenia uzależ-
nień; czy „Gołowianie” 
– dziecięcy zespół folklo-
rystyczny pieśni i tańca 
ludowego pod kierowni-
ctwem Małgorzaty Kur-
tyki.

Prezes TPDG
Arkadiusz Rybak

Dabrowianin roku
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Rozmowa z prof. 
dr. hab. Czesła-
wem Martyszem, 
prorektorem Uni-
wersytetu Śląskie-
go w Katowicach

–Czy Polacy sa patriota-
mi?

–To zależy jak będziemy 
rozumieć pojęcie patrioty-
zmu. Lansowanie tego po-
jęcia w telewizji, czy radiu 
jest dla mnie absolutnie nie 
do przyjęcia. Dla mnie ktoś 
kto kocha swoją ojczyznę, 
uczciwie i rzetelnie wypeł-
nia swoje obowiązki, odda-
je otoczeniu z siebie tyle ile 
może. Granicą takiego odda-
nia byłoby dla mnie zagroże-
nie własnego życia i zdrowia. 
Choć i tu zdarzają się wyjąt-
ki na plus. Patriota nie de-
monstruje swoich uczuć za 
wszelką cenę, trudno na-
zwać patriotą osobę klęczą-
cą pod kościołem tylko po 
to, by przekonać innych co 
do swojej religijności. Pa-
triotyzm wymaga uczciwo-
ści, wobec siebie i innych. 
Zresztą jest takie powiedze-
nie, klęczy pod figurą, a dia-
bła ma za skórą. Patriotyzm 
wymaga uczciwości zawodo-
wej, szacunku względem in-
nych, np. podwładnych. God-
nego zachowania się pub-
licznie. Patriotyzm to prze-
strzeganie prawa, obowią-
zujących przepisów, nie dla 
innych- dla siebie. To choć-
by codzienne zachowania 
na drodze, nie- wymuszanie 
pierwszeństwa, wciskanie 
się przed innych. Zachowa-
nie kultury jazdy. Dalej to za-
chowanie sumienności i rze-
telności w codziennym życiu. 
Wykonywanie swoich zadań, 
pełnienie służby publicznej. 

Do zachowań patriotycznych 
zaliczyłbym dbanie o nieru-
chomości, zgodnie z prawem. 
Kontrolowanie parametrów 
technicznych np. sprawdza-
nie przeglądów kominiar-
skich, sprzątanie posesji, 
dbanie o jej czystość, bez-
pieczeństwo. Proszę zwrócić 
uwagę jak szybko Japończy-

cy podnoszą się po 
katastrofie, sprzą-
tają ścieżki wokół 
domów, starają się 
wywozić gruz. To 
także są przejawy 
patriotyzmu.

–Jeśli tak ro-
zumiemy patrio-
tyzm, osoby które 
wyjeżdżają z Polski 
„za chlebem” – na-
dal mocno kochają 
swoją ojczyznę?

–Tak i nawet bar-
dziej niż ludzie po-
zostający w kraju. 
Np. moja córka wy-
jechała do Niemiec 
na studia i tam od-
bywała staże za-
wodowe, potem 
gdy poznała swoje-
go obecnego męża 

podjęła decyzję o tym, by po-
zostać za granicą. Nie utra-
ciła patriotyzmu, mówi, pi-
sze po polsku, nie zrezygno-
wała z polskiego obywatel-
stwa. Jej biblioteka, ma kil-
ka tysięcy książek, to w 95 
proc. polskie woluminy. Do-
datkowo reaguje na wszyst-
kie zachowania antypolskie 
w życiu publicznym. Kiedy 
prasa niemiecka publikowa-
ła materiały antypolskie cór-
ka wysyłała listy do redakcji 
ostro protestując i jej teksty 
– pisma publikowały już pa-
rokrotnie. Chodziło o obar-
czanie Polaków winą za wy-
wołanie II wojny światowej 
(teza głosi, że Polacy wywo-
łali wojnę, by zdobyć kory-
tarz dostępu do morza), czy 
propagowanie istnienia pol-
skich obozów koncentracyj-
nych. Córka musi tam wal-
czyć także z przedstawia-
niem wizerunku Polaka – 
nieroba, pijaka, z innymi ru-
baszno – wulgarnymi wize-
runkami naszych rodaków. 
To bardzo ważna rola – praw-
dziwych Polaków wyjeżdża-
jących za granicę – godne po-
kazywanie polskości.

–Nie tak jak pseudokibice 
w Kownie, podczas towarzy-
skiego meczu piłkarskiego 
Polski i Litwy.

–Wielokrotnie dyskutowa-
łem na ten temat. Postawa 
patriotyczna to wywiesza-
nie flagi w czasie świąt pań-
stwowych (reguluje to zresz-
tą ustawa), ale w Polsce sym-
bole narodowe są wykorzy-

stywane na wielu polach. 
Nie chcę tutaj nikogo obra-
zić, ale moim zdaniem pol-
skie symbole są nadużywa-
ne. A manifestowanie pol-
skości przez kiboli... Nie 
kibiców piłkarskich. Kibo-
li pod wpływem alkoholu, 
którzy z biało – czerwony-
mi flagami w ręce i szalika-
mi w barwach narodowych 
wszczynają bitwę na trybu-
nach i obrzucają kibiców 
przeciwnej drużyny kamie-
niami i kawałkami krzese-
łek. Takie zachowanie uwa-
żam za skandal.

–W swoich publikacjach 
zwracał pan wielokrotnie 
uwagę, że udział w wybo-
rach, głosowanie, to także 
przejawy patriotyzmu?

–Udział w wyborach, każ-
dych, to podstawowa forma 
demokracji, a więc i demo-
kratycznej, patriotycznej 
postawy. Ci, którzy nie bio-
rą w nich udziału nie mogą 
potem mieć pretensji, o to, 
że przy władzy znalazły się 
osoby, które im nie odpowia-
dają. To jednak smutna pol-
ska tradycja. Zazwyczaj gło-
suje zaledwie 30 – 40 procent 
uprawnionych. Pozostali do-
browolnie rezygnują z udzia-
łu w kształtowaniu się Sej-
mu, Senatu, czy choćby sa-
morządów. Tymczasem mal-
kontentów krytykujących 
ciała kolegialne jest bardzo 
wielu. Oczywiście w dojrza-
łych demokracjach głosuje 
60 – 70 proc. osób, a nie jak 
w czasach PRL–u prawie 99 
proc. Nie o to jednak chodzi, 
by powielać niedobre wzor-
ce. Byłoby dobrze, gdyby gło-
sowała nieco ponad połowa 
uprawnionych.

–Jak to osiągnąć?
–Myślę, że niska frekwen-

cja to efekt niewiary w poli-
tyków. Największym proble-
mem jest tu niewypełnianie 
obietnic wyborczych. Gdy-
by dokumentować słowa 
padające w czasie kampa-
nii i sprawdzać, czy zostały 
wypełnione, byłoby inaczej. 
Trzeba zachęcić polityków, 
by takie idee jak prawość, za-
ufanie, moralność napraw-
dę stały się znaczące. Wtedy 
osoby, które obecnie z nie-
chęci czy lenistwa ignorują 
wybory naprawdę uwierzą, 
że ich głos się liczy. Bowiem 
wybory to ważne narzędzie 
rozliczenia władzy. Aktyw-
nych postaw społecznych na-
leży się uczyć już na pozio-
mie działających obecnie rad 
osiedli, udziału w sesjach rad 
gminy. Obecnie w sesjach 
uczestniczą tylko pojedyn-
cze osoby. Mimo że mają one 
otwarty charakter, a zapada-
jące tam decyzje mają kardy-

nalne znaczenie dla miesz-
kańców. Musi wymienić się 
kilka pokoleń, by ta sytuacja 
się zmieniła.

–Zmieńmy temat naszej 
rozmowy, został pan panie 
profesorze odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za stosowanie i prze-
strzeganie prawa. Jak je sto-
sować np. w często wygląda-
jącej jak pole minowe – dzie-
dzinie nieruchomości?

–W Europie Zachodniej 
sprawy rozwiązuje się po-
przez tradycję, atutem jest 
tam wtedy stałość prawa. 
U nas, gdy prawo zmienia się 
co kilka tygodni, czy miesię-
cy, i to w różne strony, wy-
gląda to zupełnie inaczej. 
W prawie budowlanym kosz-
tem usprawnienia procesu 
inwestycyjnego nie może zo-
stać zmniejszona ochrona 
osób trzecich. Choć oczywi-
ście obecnie ta ochrona idzie 
bardzo daleko. Gdy właści-
ciel na swojej działce, któ-
ra ma 10 ha powierzchni, na 
środku, buduje dom,  strona-
mi stają się sąsiedzi miesz-
kający w odległości 3 km... 
Ja byłbym za tym, by prawo 
osób trzecich ograniczyć 
do sytuacji, gdy naprawdę 
obiekt mocno oddziałuje na 
otoczenie. Gdy działki mają 
po 500 m i w granicy dział-
ki jeden z sąsiadów buduje 
dom, wiadomo, że drugie-
mu z właścicieli odetnie do-
stęp do światła zasłaniając 
nowym budynkiem widok.  
I na tym należałoby poprze-
stać. Także, np. lokalizacja 
inwestycji emitujących pro-
mieniowanie elektromag-
netyczne (jak napowietrz-

ne linie do przesyłu ener-
gii, transformatory, maszty 
radiowe, telewizyjne) musi 
mieć odpowiednio szeroki 
krąg osób trzecich. Wyzna-
czenie kręgu osób, które od-
czuwają skutki sąsiedztwa 
danej inwestycji wymaga do-
kładnej analizy, by nie wy-
lać dziecka  z kąpielą. Uproś-
cić procedury można tam – 
gdzie jest to możliwe.

–A plany zagospodarowa-
nia przestrzennego?

–Gminy dziwnie się bro-
nią przed stanowieniem 
planów zagospodarowania, 
tłumacząc się skomplikowa-
niem procedur. Brak pla-
nów oznacza przecież brak 
wizji rozwoju miasta. Pro-
fesor Kulesza powiedział, 
że mógłby być w Warsza-
wie drugim Haussmanem, 
twórcą przebudowy Pary-
ża, a i tak niewiele by to po-
mogło. Bowiem co z tego, 
że w samym mieście były-
by świetne pięciojezdnio-
we drogi, skoro tuż za jego 
granicami zacząłby się pol-
ski standard, czyli drogi jed-
nokierunkowe. Co w efek-
cie i tak dałoby efekt kom-
pletnego zakorkowania mia-
sta, bo nikt nie byłby w sta-
nie z niego wyjechać, ani się 
do niego dostać. Zresztą ko-
lejną sprawą jest to, że gmi-
ny przy tworzeniu planów 
powinny ze sobą współpra-
cować. Tu wielkie nadzie-
je dla gospodarki Zagłębia 
i Śląska w ustawie metro-
politalnej, która pozwala na 
harmonijny rozwój regionu 
jako całości. Taki system 
pozwala zaplanować choć-
by to, że w jednym mieście 
będzie działać opera i ope-

retka, a w drugim ogród 
zoologiczny. Utrzymywa-
nie takich instytucji osob-
no w każdym mieście nie 
byłoby przecież racjonalne. 
Brak planów utrudnia rea-
lizację prawa budowlanego, 
które jest przecież zbiorem 
wskazówek technicznych 
jak realizować inwestycje 
budowlane. Dotyczy ono 
samej konstrukcji budyn-
ku, podłączeń mediów, bez-
pieczeństwa itd. Natomiast 
kształt linii domu, jego wy-
sokość wpływają na łama-
nie przestrzeni i to już do-
mena planów zagospodaro-
wania. Planowanie obrotu 
ziemią, działkami, pozwoli 
na to, by tam gdzie powsta-
nie później wysypisko nie 
budować nowych domów, bo 
wiadomo że takie sąsiedz-
two jest uciążliwe. Brak 
konsekwencji daje bowiem 
opłakane skutki i gospodar-
cze, i społeczne. A to, plus 
polska mentalność, kłótli-
wość oznacza poważne kon-
flikty, które w sytuacji, gdy 
prawo jest równe, stabilne, 
niezmienne łatwo byłoby 
rozwiązywać. Natomiast, 
gdy tak nie jest...

 –Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

Jeśli kochamy ojczyznę uczciwie 
wypełniamy swoje obowiązki

Wywiady 
Agnieszki Zielińskiej

Prof. dr hab. Czesław Martysz, obecnie prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, (wcześniej prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego), wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyj-
nego – Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicac. Wieloletni prezes Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. (Samorządowe Kolegium Odwoławcze to 
organ wyższego stopnia, w rozumieniu ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego), w indywidualnych sprawach z zakresu  administracji publicznej nale-
żących do samorządu terytorialnego. W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze 
rozpatrują odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia po-
stępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji).

Prof. Martysz jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, 
postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego, prawa samorządu teryto-
rialnego oraz prawa ochrony środowiska. We wrześniu 2009 roku został odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za stosowanie i przestrze-
ganie prawa.

Zarządzeniem Grzegorza Schetyny marszałka Sejmu RP 12 listopada 2010 roku prof. Cze-
sław Martysz został powołany na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Skład Ko-
legium stanowią: przewodniczący, pełniący funkcję prezesa NIK, wiceprezesi NIK, dyrek-
tor generalny i 14 członków, w tym 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych. 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z mi-
sją strażnika grosza publicznego. Od ponad 90 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa 
i gospodarowanie środkami publicznymi. Najwyższa Izba Kontroli powstała jako jedna 
z pierwszych instytucji w odrodzonej, niepodległej Polsce. Kontrola państwowa sprawo-
wana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetel-
ności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczo-
wych decyzji. W ten sposób Izba nawiązuje do światowych standardów w dziedzinie kon-
troli państwowej.
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W katowickiej Galerii „Szyb 
Wilson” do maja można oglą-
dać ekspozycję pokazującą 
historię designu w Polsce pre-
zentującą przedmioty ze zbio-
rów dąbrowskiego Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka”. Moż-
na tu zobaczyć pralkę „Fra-
nię”, ręcznie malowane tale-
rze i magnetofon szpulowy.

„Demokratyczna wysta-
wa dizajnu. Ale to już było” 
w Galerii „Szyb Wilson” 
w Katowicach to efekt współ-
pracy studentów UŚ i Ślą-
skiej Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania im. gen. Ziętka w Ka-
towicach. Przedmioty pocho-
dzą z dąbrowskiego Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka”. 

–Od czego zaczęła się w Pol-
sce historia designu? Po-
wrót do tradycji rzemiosła 
artystycznego i poszukiwa-
nie formy, stylu narodowe-
go? Należy przywołać ta-
kie nazwiska jak Stanisław 
Witkiewicz, Karol Stryjeń-
ski, czy też członków War-
sztatów Krakowskich i war-
szawskiej Spółdzielni Ar-
tystów „Ład”. W latach 30. 
wzornictwo polskie było od-
biciem światowych trendów. 
Niestety II wojna światowa 
gwałtownie przerwała ten 

rozwój, a po 1945 roku na-
stąpiła znacząca zmiana – so-
cjalistyczny rząd i jego cen-
tralna gospodarka skierowa-
ła design na zupełnie nowe 
tory, a samo wzornictwo sta-
ło się elementem polityki kul-
turalnej – podkreśla dr hab. 
Irma Kozina,  historyk sztu-
ki z katowickiego Uniwersy-
tetu Śląskiego.

Narzucony w 1949 roku „re-
alizm socjalistyczny” stał się 
jedyną „możliwą” doktryną 
artystyczną. Od tego czasu 
można zaobserwować rozkwit 
twórczości ludowej, a z dru-
giej strony zupełne odwróce-
nie się od dokonań nowoczes-
nego wzornictwa, skierowa-
nego na elektronikę i sprzęt 
AGD. Przyczyna była pro-
sta – o ile tradycyjne metody 
nie wymagały najnowszych 
technologii, to nowoczesne 
projektowanie przemysłowe 
wymagało odpowiedniego za-
plecza i profesjonalnej kadry. 
W latach 50. rozkwitła zatem 
sztuka oparta na tradycji lu-

dowej. Od tego czasu, dzięki 
Antoniemu Buszkowi, moż-
na podziwiać np. malowane 
ręcznie talerze z Włocławka, 
nawiązujące do przedwojen-
nych wzorów. W wielu do-
mach znajdują się one do dziś 

– można je także zobaczyć 
w Galerii „Szyb Wilson”.

–Po śmierci Stalina tren-
dy wzornictwa światowego 
zaczęły być widoczne także 
w Polsce. Od 1954 r. w wie-

lu przedsiębiorstwach wpro-
wadzono tzw. komórki wzor-
cujące, w których projekto-
wali absolwenci szkół arty-
stycznych. Czas odwilży to 
również początek przenika-
nia do Polski kultury Zacho-

du, z czym wiąże się np. roz-
kwit ceramiki (słynne ćmie-
lowskie figurki) i włókienni-
ctwa. Lata 60., zwane „małą 
stabilizacją”, to okres, w któ-
rym rola wzornictwa nadal 

wzrastała – dodaje  dr hab. 
Irma Kozina. 

Z jednej strony mamy tu 
do czynienia z wpływami 
Wyższej Szkoły Wzornictwa 
z Ulm, która – propagowała 
wzornictwo oparte nie na 
sztuce, lecz na naukach tech-
nicznych i społecznych. Po 
części zmienił się też w Pol-
sce sposób kształcenia przy-
szłych projektantów. Z dru-
giej zaś strony, decydujący 
wpływ na jakość polskiego 
wzornictwa miała koniecz-
ność eksportu rodzimych to-
warów i zdobywanie przez 
państwo zagranicznego kapi-
tału. Równolegle zaczęły po-
jawiać się w handlu „dobra 
konsumpcyjne” – artykuły 
gospodarstwa domowego, 
telefony, radia, gramofony, 
telewizory, aparaty fotogra-
ficzne, wśród nich m.in. gra-
mofon „Bambino”, czy opar-
ty na jego konstrukcji „Tran-
zyston”, radioodbiornik „Do-
minika”, telewizory lampo-
we. Lata 70., po upadku rzą-

dów Władysława Gomułki 
i pojawieniu się na polskiej 
arenie politycznej Edwar-
da Gierka, to czas wielkich 
inwestycji opartych na ob-
cym kapitale, rozwój prze-
mysłu elektronicznego, a co 
za tym idzie – poszukiwanie 
nowego wzornictwa.  Czasy 
Gierka to także czas rzutni-
ka „Ania”. 

Wielkim kryzysem dla pol-
skich projektantów były lata 
80. Wprowadzenie stanu wo-
jennego i zapaść gospodar-
cza nie sprzyjały pojawia-
niu się nowych, oryginal-
nych rozwiązań. „Demokra-
tyczna wystawa dizajnu” ma 
być podróżą w przeszłość, 
która nigdy już nie wróci – 
wraz z jej atrybutami: pral-
ką „Franią”, lampowymi, te-
lewizorami, magnetofonami 
szpulowymi... To także moż-
liwość osadzenia polskich 
projektów w szerszym kon-
tekście designu światowego, 
gdyż na wystawie prezento-
wane są również obiekty spo-
za granic Polski.

(mk)
Na zdjęciu: Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” gości ze swoimi 
eksponatami w Akademii 
Muzycznej.

Demokratyczny design

Rozmowa z Arkadiu-
szem Ławrywiańcem 
autorem wystawy fo-
tograficznej „Chasy-
dzi w Lelowie” pre-
zentowanej w Związ-
ku Polskich Artystów 
Fotografików w Ka-
towicach, fotorepor-
terem „Dziennika Za-
chodniego”

–Fotografujesz chasydów od 
wielu lat. Co najbardziej cię 
w nich fascynuje? Czym jest 
dla współczesnego artysty 
spotkanie z taką kulturą?

–Obserwując chasydów 
mam wrażenie jakby czas 
stanął w miejscu i tylko 
obecność telefonów komór-
kowych, aparatów fotogra-
ficznych i kamer przypomi-
na, że mamy XXI wiek.

–Czy uroczystości w Lelo-
wie są otwarte dla dzienni-
karzy? Z jakimi trudnościa-

mi spotykałeś się w trakcie 
dokumentowania obchodów 
przy grobie cadyka?

–Żydzi są bardzo przyjaźnie 
nastawieni do fotografów 
i dziennikarzy, więc trudno-
ści przy realizacji materiału 
nie napotkałem żadnych.

–W Lelowie spotykają się 
przedstawiciele judaizmu 
z całego świata. Co zrobiło 
na tobie największe wraże-
nie w trakcie przygotowy-
wania reportaży?

–Skupienie na modlitwie 
nad grobem cadyka i ra-
dość modlitwy wyrażanej 
tańcem.

–Czy wyobrażasz sobie Le-
lów bez chasydów?

–Myślę, że chasydzi są już 
tak zintegrowani z Lelowem, 
że trudno byłoby sobie wyob-
razić aby w styczniu mogło 
ich zabraknąć.

–Jak zachęciłbyś miesz-
kańców regionu do obejrze-
nia wystawy prac „Chasydzi 
w Lelowie”?

–Zapraszam do obejrzenia 
Chasydów z Lelowa – widzia-
nych moimi oczami...

–Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: 

Marcin Kołodziejczyk
•••

Wystawę „Chasydzi w Le-
lowie” w siedzibie Związku 
Polskich Artystów Fotografi-
ków przy ul. Św. Jana 10 (III 
piętro) w Katowicach  moż-
na oglądać do 28 kwietnia, 
w środy i czwartki od godz. 
13 do 17. Wstęp wolny. Werni-
saż odbędzie się środę 6 kwiet-
nia o godz. 18.30.

Świat zatrzymany w obiektywie
Miejsce 
licznych 
pielgrzymek

Ohel cadyka Dawida Bidermana 
(jeden z najbardziej znanych ca-
dyków na ziemiach polskich, któ-
rego myśli cytowane są do dziś 
przez chasydów na całym świe-
cie, żył w latach 1746-1814) znaj-
duje się na nieistniejącym obec-
nie starym cmentarzu żydowskim 
w Lelowie, przy ulicy Ogrodowej 
7. Pierwszy ohel powstał zaraz po 
śmierci cadyka w 1814 roku i prze-
trwał w niezmienionej formie do 
pierwszych dni II wojny świato-
wej. Po zakończeniu wojny na gro-
bie Dawida Bidermana wybudowa-
no nowy budynek, w którym znaj-
dował się jeden ze sklepów Gmin-
nej Spółdzielni. 

W sierpniu 1988 roku z inicja-
tywy Szimona Anshina z Izraela 
Fundacja Rodziny Nissenbaumów 
rozpoczęła poszukiwania grobu 
cadyka Dawida Bidermana. Jego 
szczątki odnaleziono pod pomiesz-
czeniem magazynowym i przeka-
zano na badania do Uniwersytetu 
Hebrajskiego w Jerozolimie. Kie-
dy okazało się, że szczątki nale-
żą do Dawida Bidermana, w paź-
dzierniku 1988 roku Fundacja Ro-
dziny Nissenbaumów wydzieliła 
jedno z pomieszczeń sklepowych 
i urządziła tam skromny ohel. Pra-
ce trwały do lutego 1989 roku. Od 
tego czasu grób cadyka jest celem 
licznych pielgrzymek chasydów 
z USA oraz Izraela.

(mk)

Zdjęcia: Arkadiusz Ławrywianiec


