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11 listopada byliśmy razem
Wspólnym śpiewem przy ogni-
sku i koncertem fortepianowym 
zakończyły się obchody Święta 
Niepodległości. Wcześniej uro-
czystości odbyły się  m.in. przed 
pomnikiem Żołnierza Zwycięzcy 
i na Placu Wolności.

– 98 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Histo-
ria walki o odbudowę państwowości pisana była przez 
wielkie nazwiska – Piłsudski, Dmowski, Paderewski, 
tworzyli ją legioniści, również pochodzący z  naszego 
miasta i regionu. Obok, równolegle, działa się inna hi-
storia, historia naszej „Małej Ojczyzny”, która w  1916 
roku  otrzymała prawa miejskie – podkreślał Zbigniew 
Podraza, prezydent miasta.

Miejskie obchody rozpoczęły się przed pomnikiem 
Żołnierza Zwycięzcy, następnie w  bazylice odprawiona 
została msza za Ojczyznę, a po jej zakończeniu uroczysto-
ści przeniosły się na Plac Wolności. W Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej odbył się „Rodzinny piknik wolnościowy”, 
a wieczorem, na terenie byłej fabryki Defum, zapłonęło 
„Ognisko patriotyzmu”. Zebrali się przy nim mieszkańcy, 
którzy z biało-czerwonymi kokardami i  chorągiewkami 
w barwach miasta, razem świętowali odrodzenie się Pol-
ski. „Fabrykę Pełną Życia” wypełniła przyjazna atmosfe-
ra narodowego święta, a po okolicy niosły się legionowe 
i patriotyczne pieśni. Uczestnicy fortepianowego koncertu 
w Pałacu Kultury Zagłębia wysłuchali klasyków muzyki 
polskiej w wykonaniu Dombrova Piano Duo.

– Choć nieraz różnią nas poglądy, inaczej zapatruje-
my się na szczegóły i kroczymy różnymi drogami, po-
winniśmy zawsze zmierzać ku wspólnemu celowi. Jest 
nim dobro naszej Ojczyzny – zarówno Polski, jak i tej 
małej, lokalnej – Dąbrowy Górniczej – zaznaczył prezy-
dent Podraza. PK
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 sms szybki miejski serwis

17 listopada dąbrowska Fundacja 
Europejska Klinika Cukrzycy, chcąc upamięt-
nić przypadający w listopadzie Dzień Walki 
z Cukrzycą, zaprosiła mieszkańców do udziału 

w bezpłatnej akcji profilaktycznej.

16 listopada uczennice klas fryzjerskich 
Zespołu Szkół Ekonomicznych zaangażo-
wały się w Akcję Charytatywną Włosem 
w Raka. Uzyskane włosy zostaną przekaza-
ne chorym po chemioterapii.

9 listopada w Urzędzie Miejskim od-
była się debata oksfordzka pod tytułem 
„Metropolia szansą dla młodzieży. Projekty 
rewitalizacyjne i organizacja przestrzeni 
dla młodych”. Przed publicznością złożoną 
z uczniów dąbrowskich szkół o tytułowy 
temat spierali się wytypowani uczniowie 
I i V LO w Dąbrowie Górniczej. 

20 listopada z inicjatywy Wyższej Szkoły 
Biznsesu odbył się Wielki Test Języka 
Angielskiego pod hasłem „Dąbrowa Gór-
nicza zna angielski”. Testy pisano w trzech 
grupach wiekowych: dzieci w wieku 8-12 
lat, 13-17 lat oraz osoby dorosłe.
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10 listopada Muzeum Miejskie „Sztygarka” 
wydało publikację „Tropem badaczy Zagłębia 
Dąbrowskiego”. Pracę w wersji elektronicznej 
można pobrać za darmo ze strony Muzeum.

21 listopada uczniowie pięciu klas eduka-
cji wczesnoszkolnej  ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 przygotowali  uroczyste śniadanie 
w ramach ogólnopolskiego programu 
„Śniadanie Daje Moc”.  Wspólny posiłek  
był podsumowaniem dwumiesięcznych 
spotkań, dotyczących 12 zasad zdrowego 
odżywiania. 

Zrobił się dym
Choć według ArcelorMittal, to był tylko „nielaminarny wypływ 
surówki ze skróconego otworu”.

Tuż po południu, w  sobotę 5 listopada, internet za-
sypała lawina zdjęć przedstawiających oddział Arce-
lorMittal Poland w  Dąbrowie Górniczej, nad którym 
unosi się gigantyczna powłoka rudego pyłu. Zdjęcia te 
z szybkością gradowej chmury rozprzestrzeniały się po 
tablicach popularnych facebookowych grup i  po stro-
nach lokalnych organizacji walczących ze smogiem.

Pod każdą z fotografii pojawiały się kolejne udostęp-
nienia i  niezliczone komentarze. Jedni pisali o  prze-
rażeniu, inni doszukiwali się jakiejś bliżej nieokreślo-
nej katastrofy, tylko nieliczni bagatelizowali sprawę, 
a nawet żartowali, porównując ciemną chmurę np. do 
dymu charakterystycznego dla konklawe. Rzeczywiście 
jednak powodów do żartów nie było, czego dowodem 
niech będzie fakt, że zdarzeniem natychmiast zaintere-
sował się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach, którego inspektorzy 7 listopada rozpo-
częli kontrolę na terenie zakładu.

Tego samego dnia prezydent Zbigniew Podraza zwró-
cił się do WIOŚ o potraktowanie sprawy priorytetowo 
i niezwłoczne przekazanie wyników kontroli.

– Zwróciłem się także do ArcelorMittal Poland z py-
taniem o przyczynę sobotniego zdarzenia oraz z proś-
bą o informacje o tym, jak zakład wywiązuje się z na-

łożonych podczas poprzedniej kontroli WIOŚ zaleceń 
pokontrolnych nakazujących ograniczenie niezorga-
nizowanej emisji pyłów – napisał na swoim profilu na 
facebooku Zbigniew Podraza, prezentując jednocześnie 
oba pisma.

Na odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać. 
O ile w swojej odpowiedzi WIOŚ zadeklarował, że prze-
każe wyniki kontroli zaraz po jej zakończeniu, o  tyle 
odpowiedź ArcelorMittal Poland trudno komentować, 
zwłaszcza słowa o „otworze, który uległ skróceniu, co 
doprowadziło do nielaminarnego wypływu surówki…”.

– Niestety, ze strony ArcelorMittal nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi na temat stanu realizacji nałożonych na 
zakład zaleceń pokontrolnych z 2014 i 2015 roku, więc 
o to samo w kolejnym piśmie zapytałem Śląskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który 
odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru nad tym 
zakładem. Liczę na to, że podejmie on konkretne dzia-
łania, które w przyszłości pozwolą uniknąć podobnych 
zdarzeń – podsumował prezydent Podraza.

W całej sprawie uderza dysonans pomiędzy zaniepo-
kojeniem głośno i szeroko wyrażanym przez mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej, a dość nonszalanckim tonem 
odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z ArcelorMittal i urzę-
dowym stylem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Wygląda, jakby wśród nas żyli ludzie nie-
zależni od chmur pylących na całą okolicę, przekonani, 
że oddychają jakimś innym powietrzem. Czas im po-
wiedzieć wyraźnie – panie i panowie, mylicie się!

Bartosz Matylewicz

PS
Cały wątek dyskusji o chmurze pyłu i „nielaminarnym wy-
pływie surówki” można znaleźć na stronie 

/ZbigniewPodraza
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Dolomit cenniejszy od złota
Rozmowa z Januszem Kmiecikiem, prezesem Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Dolomit” Kopalnia 
„Ząbkowice” S.A.

– Po zamknięciu kopalni „Paryż” górnicze tra-
dycje naszego miasta zdeponowano w muzeum. 
A wy otwarcie świętujecie Barbórkę. To nie 
świętokradztwo?

– W żadnym razie. My nie zawłaszczamy tego święta. 
Obchodzimy go od 118 lat, a więc od kiedy w Ząbkowi-
cach na skalę przemysłową wydobywany jest dolomit. 
Jesteśmy kopalnią odkrywkową, ale to w żaden sposób 
nie umniejsza wysiłkowi naszych pracowników. Za-
równo obowiązujące prawo, jak i tradycja uznają nas za 
górników, a  nasz zakład za kopalnię. Naszą patronką 
jest św. Barbara, czcimy ją i  co roku godnie świętuje-
my Barbórkę. Teraz także szykujemy się do uroczystych 
obchodów, tym bardziej, że będzie to podwójne święto.

– Dlaczego podwójne?

– Bo obchodzimy także jubileusz 25-lecia utworzenia 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowe-
go „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., które jest 
spadkobiercą i kontynuatorem tradycji sięgających 118 
lat. W  1991 roku, w  nowej rzeczywistości gospodar-
czej, pracownicy, jak to się dzisiaj mówi, wzięli sprawy 
w swoje ręce. Nie tylko uratowali miejsca pracy, ale tak-
że stworzyli podwaliny pod prężną firmę, która dzisiaj 
znakomicie sobie radzi w  niełatwych realiach rynko-
wych.

– Jaki to jest rynek?

– Jesteśmy jednym z  wiodących w  kraju zakładów 
wydobywających i przerabiających dolomit dla potrzeb 
budownictwa drogowego i mieszkaniowego, dla hutnic-
twa oraz rolnictwa. Złoże urabiamy sposobem miner-

skim. Odstrzelone masy skalne są rozdrabniane aż na 
dziesięć różnych granulacji. Jesteśmy także uznanym 
producentem nawozu wapniowo-magnezowo-węglano-
wego. Działamy w Ząbkowicach, ale niedawno urucho-
miliśmy także drugą kopalnię dolomitu w  pobliskim 
Chruszczobrodzie, w sąsiadującej z Dąbrową Górniczą 
gminie Łazy. Szacowane złoża w  tym wyrobisku wy-
noszą 250 mln ton i  wystarczą dla kolejnych czterech 
pokoleń.

– Po co wam druga kopalnia?

– Złoże w  Ząbkowicach powoli się wyczerpuje. Sza-
cujemy, że będziemy tutaj wydobywać dolomit jeszcze 
przez kilka lat. Później dalsza eksploatacja nie będzie 
opłacalna.

– Zostawicie po sobie księżycowy krajobraz.

– Nic z  tych rzeczy. Już dzisiaj realizujemy szeroki 
plan rekultywacji tego terenu. Polega on między innymi 
na zalesianiu byłego wyrobiska. Nie tylko musimy, ale 
także chcemy przywrócić ten teren naturze. Natomiast 
około 70 hektarów byłej kopalni zostanie zagospodaro-
wanych w nieco inny sposób.

– Co konkretnie ma Pan na myśli?

– Po pierwsze, zgodnie z  planami zatwierdzony-
mi przez miasto, powstanie tutaj park rekreacyjny ze 
ścieżkami rowerowymi i  terenami do szeroko pojętej 
aktywności fizycznej. Zostanie wzniesiona wieża wido-
kowa, która umożliwi podziwianie rozległej panoramy 
Zagłębia i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Część re-
kultywowanych działek, od strony ul. Pszennej, zosta-

nie przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. 
To bardzo atrakcyjna lokalizacja, w sąsiedztwie starych 
bukowych lasów. Mamy także w planie uruchomienie 
działalności komercyjnej związanej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku na-
turalnemu.

– Ale dolomit pozostanie waszą domeną?

– Tak, to on stanowi o naszej sile i możliwościach bizne-
sowych. Jest dla nas cenniejszy niż złoto. Mamy znakomitą 
kadrę, nowoczesny sprzęt i  ponad stuletnie doświadcze-
nie. Dlatego nie boimy się wyzwań. Stawiamy na rozwój, 
bo tylko takie działanie przynosi sukcesy, o  czym prze-
konaliśmy się w  ciągu ostatnich 25 lat. Z  drugiej strony 
szanujemy tradycję i chylimy czoła przed trudem naszych 
poprzedników, którzy przed ponad wiekiem stworzyli 
podwaliny ząbkowickiej kopalni.

– Czy to prawda, że te podwaliny zawdzięcza-
cie samemu Adamowi Piwowarowi, pierwszemu 
prezydentowi Dąbrowy Górniczej?

– Oczywiście. Kiedy dr Adam Piwowar, uznany nauko-
wiec i podróżnik, który w 1905 roku na żaglowcu prze-
płynął Morze Białe i  dotarł do Nowej Ziemi, powrócił 
z syberyjskiego wygnania, rozpoczął badania geologiczne 
między innymi w  Ząbkowicach. Odkryte złoża dolomi-
tu były tak atrakcyjne, że Piwowar został udziałowcem 
powstałego kamieniołomu. Udziały w  firmie sprzedał 
dopiero w 1925 roku. Kupił je od pierwszego prezydenta 
Dąbrowy Górniczej kupiec Feliks Fiszel Siegreich, który 
powołał do życia spółkę „Eltes”. My, w prostej linii, jeste-
śmy kontynuatorami tej firmy. To nasza historia, do której 
codziennie dopisujemy nowe karty.

– Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz Cius

„ZGODNIE Z PLANAMI ZATWIERDZONYMI PRZEZ MIASTO, W WYROBISKU POWSTANIE PARK REKREACYJNY 
ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI I TERENAMI DO SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, Z NAJWIĘKSZĄ 
W ZAGŁĘBIU WIEŻĄ WIDOKOWĄ…”

Janusz Kmiecik prezes PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A.

Kopalnia dolomitu w Ząbkowicach jest ostatnią kopalnią działającą na terenie Dąbrowy Górniczej.
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Pierwsza debata o fabryce

Marcin Bazylak
Zastępca prezydenta 
Dąbrowy Górniczej

Determinacja i  szukanie nowych wyzwań pchnęło 
nas do tego, aby przejąć teren Defum i stworzyć tu prze-
strzeń, której w Dąbrowie Górniczej zawsze brakowało. 
Taka możliwość pojawiła się w grudniu ubiegłego roku 
i miasto stało się właścicielem 4 hektarów terenu w sa-
mym sercu miasta, w  które wspólnie z  mieszkańcami 
chcemy tchnąć nowe życie.

Na pewno ważne jest, aby było to miejsce „przypad-
kowych spotkań”, pełne kawiarni, pubów, małych skle-
pów i  zakładów usługowych, ale bez samochodów. By 
tak się stało, musimy zachować zdrowy kompromis 
i  równowagę pomiędzy strefą publiczną i  komercyj-
ną. Natomiast mówiąc o przestrzeni bez samochodów, 
powinniśmy pamiętać o  dobrej komunikacji miejskiej 
i nowych drogach rowerowych.

Doświadczenie w partycypacji mamy spore. Wierzę, 
że przez ostatnie lata udało się nam zbudować z miesz-
kańcami wzajemne zaufanie, na którym zamierzamy 
oprzeć ten projekt. Jego realizację rozłożyliśmy na kilka 
lat. To dlatego, że chcielibyśmy, aby Fabryka Pełna Życia 
powoli dojrzewała w głowach mieszkańców i żebyśmy 
wszyscy razem mieli czas zastanowić się nad całością 
zmian w śródmieściu Dąbrowy Górniczej. Cierpliwość 
pozwoli nam stworzyć wartość na lata, a nie tylko odpo-
wiadającą potrzebie chwili.

Kuba Wygnański
Socjolog, Pracownia 
Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”

Czy stworzenie centrum w  100-letnim mieście jest 
możliwe? Dąbrowa Górnicza podjęła ten trud. Osobi-
ście trzymam kciuki, bo wiem, że nie jest to zadanie 
łatwe, a  największym wyzwaniem będzie pogodzenie 
oczekiwań wszystkich grup. Na pewno wymaga to wy-
pracowania formy konsultacji, które zaangażują jak naj-
więcej mieszkańców i pozwolą im opowiedzieć o swo-
im wymarzonym centrum. Cały proces musi być też 
przewidywalny i określony w czasie, aby każdy mógł się 
w nim odnaleźć. Warto też pamiętać, że mechanizmy, 

które raz się gdzieś się sprawdziły, nie dają gwarancji, że 
sprawdzą się wszędzie. W swojej dotychczasowej pracy 
nauczyłem się, że czasami rzeczy udają się dopiero za 
którymś razem.

Dlatego, nawet jeśli budujemy superpancernik, róbmy 
to tak, by dało się nim manewrować. Wówczas, kiedy 
zajdzie taka potrzeba, możemy się przyznać, że wybra-
liśmy zły kurs i powinniśmy go zmienić.

Dr arch.  
Justyna Gorgoń
Architekt,  wykładowca 
WST w Katowicach

Papier jest cierpliwy i  narysować można wszystko, 
jednak dobre centrum przede wszystkim powinno być 
jak historyczna agora – pełne ludzi, otwarte dla wszyst-
kich, bez względu na wiek czy status majątkowy. Pro-
jektując takie miejsce, trzeba sobie też odpowiedzieć na 
dwa pytania: o  funkcję, czyli dlaczego ludzie będą to 
miejsce chcieli odwiedzić, a potem o formę, czyli jak ma 
wyglądać, żeby ludzie czuli się w nim dobrze. Z pewno-
ścią pomogą w tym metody partycypacyjnego projekto-
wania, na które stawia Dąbrowa Górnicza.

Defum ma wszelkie predyspozycje, by stać się do-
brym centrum i na pewno będzie gratką dla architek-
tów. Mamy tu tło historyczne, do którego możemy się 
odnieść. Jest też mniej jednoznaczna, przemysłowa 
warstwa architektoniczna, która, choć stanowi ograni-
czenie, z pewnością będzie doskonałą inspiracją.

Mam nadzieję, że w  Dąbrowie uda się uniknąć błę-
dów wielu samorządów zachwycających się rewitaliza-
cją techniczną, w której ukryły swoje bieżące zadania, 
a całkowicie pominęły rewitalizację społeczną. Trzeba 
pamiętać, że rewitalizacja to przywracanie życia, a życie 
w puste przestrzenie mogą wnieść tylko ludzie.

Tomasz Nawrocki
Dyrektor Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu 
Śląskiego

Miasta potrzebują centrum rozumianego przede 
wszystkim jako miejsce spotkań mieszkańców, gdzie 
ludzie się gromadzą, poznają, gdzie chcą wspólnie 

spędzać czas. Niestety, dzisiejsze miasta często przy-
pominają zbiór „kapsuł”, pomiędzy którymi nie-
ustannie się przemieszczamy, w zasadzie w osamot-
nieniu. Wychodzimy z mieszkania, opuszczamy blok, 
jedziemy do biura czy pracy, samochodem wracamy 
do domu, a popołudnie spędzamy w multikinie, do-
kąd tym samym samochodem przyjechaliśmy i skąd 
nim wrócimy – z mieszkańców niepostrzeżenie staje-
my się kierowcami.

Dąbrowa Górnicza jest specyficznym miastem. Na 
przestrzeni lat łączono kolejne tereny przy braku inte-
grującej je przestrzeni. Podobnie jest w Tychach, które 
z założenia miały nie mieć centrum, mówiło się przecież 
o  mieście-sypialni Katowic. Teraz funkcję przestrzeni 
spotkań przejęły w  Tychach Paprocany. W  Dąbrowie 
dzisiaj takim miejscem wydają się tereny wokół Pogorii.

To pokazuje, że mówiąc o obszarze centrum, musimy 
myśleć o mieście jako całości. Nie można dzielić go na 
części, które są później samotnymi wyspami. Wszystkie 
elementy tej układanki muszą być powiązane. W  Dą-
browie trzeba o tym pamiętać szczególnie. Żeby fabryka 
stała się pełna życia, wymaga zmian w całym mieście, 
np. komunikacji.

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum 
Górnośląskiego 
w Bytomiu

Jako historyk sztuki powiem, że nie ma uniwersalnej 
definicji centrum. Albo jest to miejsce stworzone przez 
architektów, albo wybrane przez ludzi. Pierwsze prze-
ważnie kończą źle, te drugie trwają.

Kreując funkcje takich miejsc, musimy je tak plano-
wać, by pełniły je przez 2-3 dekady. Być może kiedyś 
okaże się, że centrum znajdzie się w jeszcze innym miej-
scu. W tej kreacji istotne jest również etapowanie, które 
daje nam czas na refleksje i reagowanie w trakcie trwa-
nia procesu.

Tworząc centrum, nie możemy też zapominać o jego 
otoczeniu i  skomunikowaniu z pozostałymi częściami 
miasta. Jako były dyrektor Muzeum Śląskiego w  Ka-
towicach, zwracam uwagę, że nowa siedziba muzeum, 
choć znajduje się w  centrum miasta, komunikacyjnie 
jest od niego zupełnie odcięta. Tam zabrakło dwóch 
elementów – dobrej woli władz i  spojrzenia na komu-
nikację publiczną jako element integrujący rewitalizo-
waną przestrzeń z pozostałymi częściami miasta. Mam 
nadzieję, że w Dąbrowie uda się nie popełnić tych sa-
mych błędów.

„Jak stworzyć centrum w 100-letnim mieście? ” – to tytuł debaty, która 8 listopada odbyła się w Pałacu 
Kultury Zagłębia i symbolicznie rozpoczęła proces konsultacji dotyczących rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy 
Górniczej i znajdujących się w samym sercu miasta terenów byłej fabryki Defum. Podczas jej trwania uczestnicy 
zastanawiali się, jakie warunki musi spełnić ten teren, by stać się nowym centrum miasta, jak tworzyć dobrą 
przestrzeń publiczną, jak uniknąć błędów przy kreowaniu takiej przestrzeni i czy projekt „Fabryka Pełna Życia” 
ma szanse na powodzenie? Do jakich wniosków doszli? Zapraszamy do lektury.
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Sposobów na zakładanie miast było w  ciągu wie-
ków kilka. Nie ma sensu sięgać do Babilonii, staro-
żytnego Egiptu czy rzymskiego imperium, bo obecną 
Polskę, łącznie z naszą ukochaną Dąbrową, porasta-
ła wówczas puszcza, a w  te dzikie strony, ryzykując 
wiele, zapuszczali się jedynie najbardziej odważni 
przedstawiciele ówczesnego cywilizowanego świata. 
Zatem nie ma dla nas znaczenia, w  jaki sposób za-
kładali swoje miasta Babilończycy, Egipcjanie czy na-
wet Rzymianie. Polskie miasta, takie z prawdziwego 
zdarzenia, a  nie jakieś zagrody otoczone ciosanymi 
belkami, zaczęły powstawać w XIII wieku i były loko-
wane na zasadach prawa magdeburskiego spisanego 
w 1188 r.

Tutaj wszystko było czytelne. Taki Lwówek, Śro-
dę Śląską, Wrocław czy Kraków zakładał, za zgodą 
władcy, gość zwany zasadźcą, który za swój niezmie-
rzony trud zazwyczaj zostawał pierwszym burmi-
strzem nowo lokowanego miasta. To on, razem ze 
swoimi pomocnikami, wyznaczał centralne miejsce 
nazywane rynkiem i  wytyczał prostopadłe ulice, 

przy których wznoszono kamienice. Każde miasto za-
kładane na prawie magdeburskim miało ratusz, kościół, 
mury obronne i wszystko to, co do życia było niezbędne, 
łącznie z obszerną karczmą. Łebski zasadźca zazwyczaj 
znajdował także miejsce na mniejszy lub większy bro-
war, żeby życie w nowym mieście było naprawdę przy-
jemne. W celach nie tylko prewencyjnych wyznaczano 
również niewielki placyk dla kata, żeby od czasu do 
czasu, przy pełnej widowni, mógł zaprezentować swoje 
narzędzia i zawodowe kwalifikacje. W tak piękny spo-
sób powstawały polskie miasta na wzgórzach, w zako-
lach rzek, w dolinach, na łąkach i brzegach morza. Ale 
jakoś żaden zasadźca nie kwapił się do założenia miasta 
na terenach dzisiejszej Dąbrowy Górniczej. Różni tacy 
kręcili się nawet blisko, ale zakładali jakieś Olkusze, Bę-
dziny czy inne Sławkowy. Tak mijały wieki, aż do 1791 
roku, kiedy Sejm Wielki przyjął prawo o miastach. Ten 
czy ów rodem z Koniecwoli myślał nawet, że tym razem 
los będzie szczęśliwszy i wśród szumiących lasów ktoś, 
na nowych zasadach, utworzy miasto zwane Dąbrową. 
Ale nic z tych rzeczy. Znowu pech. Rozbiory i niewola. 

Ludzie tracą już cierpliwość. Budują hutnicze komi-
ny, ryją w ziemi, kruszą węgiel, wznoszą coraz więcej 
chałup, ba, układają nawet tory, a miasta, jak nie ma, 
tak nie ma. W końcu się udało, ale tak na pół gwizd-
ka, niby miasto powstało, ale z austriackim udziałem.

No ale teraz mamy okazję do odwetu na tych roz-
lazłych zasadźcach, paniczykach i  tych wszystkich, 
którzy zamiast normalnego miasta budowali naj-
pierw hale, kominy i górnicze szyby. Los się odwrócił. 
Teraz my, niczym zasadźcy możemy na terenie fabry-
ki lokować własne, nowe miasto. Całe Defum na nas 
czeka. A samorząd pyta, czy chcemy tam ulice, rynek, 
teatr, karczmę… Każdy może napisać, wypełnić an-
kietę, przyjść, obejrzeć, doradzić, skrytykować i po-
chwalić. Takich warunków nie miał żaden zasadźca. 
Tym bardziej, że o  tych gościach mało kto już pa-
mięta. A my mamy okazję przejść do historii. No bo 
przecież niewielu do tej pory robiło miasto z fabryki. 
Wystarczy tchnąć w nią miejskie życie, na własnych, 
wymarzonych zasadach.

Dąbrowianin

Zasadź miasto w fabryce

Pierwsza debata o fabryce KONSULTACJE NA START!
Dotychczasowe spotkania i warsztaty są tylko preludium przed tym, co 
czeka dąbrowian w nadchodzącym roku, który z pewnością upłynie pod 
znakiem dyskusji i zakrojonych na szeroką skalę konsultacji dotyczących 
śródmieścia Dąbrowy Górniczej. O tym, czego w nadchodzącym roku 
można spodziewać się w Fabryce Pełnej Życia, piszemy poniżej.

MIKROGRANTY
Będą to konkursy dla organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców na inicjatywy związane z obszarem fabryki. 
W 2017 roku na ten cel przeznaczono 200 tys. zł, a warto-
ści projektów, o jakie będzie można wnioskować, wyniosą 
od 5 do 20 tys. zł. Pierwszy nabór wniosków planujemy na 
drugą połowę stycznia 2017 roku.

SPACERY BADAWCZE
Odbędą się nie tylko na terenie fabryki, ale w całym 

śródmieściu. W ich trakcie zbierane będą opinie o cią-
gach komunikacyjnych oraz potrzebach i  pomysłach 
dąbrowian, które później naniesione zostaną na spe-
cjalną mapę.

Organizatorami spacerów będą, wyłonione w  kon-
kursie, dąbrowskie organizacje pozarządowe, których 
członkowie przejdą specjalne szkolenia przygotowujące 
do prowadzenia tego typu konsultacji. Nabór organiza-
cji chcących podjąć się tego zadania planujemy na luty 
2017 roku, a pierwsze spacery już w marcu 2017 roku.

Łącznie zaplanowano 10 spacerów badawczych.

DEBATY PODWÓRKOWE
Realizowane będą na terenie całego śródmieścia, jako 

pikniki i spotkania rodzinne, podczas których zbierać bę-
dziemy opinie i pomysły na temat oczekiwanych funkcji, 
które powinny znaleźć się w rewitalizowanym obszarze.

Debaty poprowadzą przedstawiciele organizacji po-
zarządowych wyłonionych w  konkursie planowanym 
na marzec 2017 roku.

Łącznie odbędą się 22 debaty: 12 od kwietnia do paź-
dziernika 2017 roku oraz 10 w roku 2018.

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY
Będzie funkcjonować przy okazji miejskich wyda-

rzeń, a w jego prowadzenie zaangażują się organizacje 
pozarządowe wyłonione w drodze konkursu planowa-
nego na marzec 2017 roku.

Pojawi się on na 12 imprezach. Pierwszą z nich będzie 
Dębowy Maj Festiwal.

LOKALNI ANIMATORZY REWITALIZACJI
Ludzie, którzy będą działali bezpośrednio w dzielnicach 

Dąbrowy Górniczej, zgodnie z podziałem, jaki obowiązuje 
dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Animatorzy rewitalizacji mają za zadanie zachęcać 
do dyskusji, promować dąbrowską rewitalizację, edu-
kować i szkolić, w jaki sposób być aktywnym miesz-
kańcem i korzystać z takich narzędzi jak Dąbrowski 
Budżet Partycypacyjny, Konsultacje czy portal Na-
prawmyTO.pl.

Konkurs mający wyłonić animatorów zaplanowano 
na luty 2017 roku.

INNE DZIAŁANIA W 2017 ROKU
• Utworzenie na terenie Fabryki Pełnej Życia zie-

lonego ogrodu przy współpracy z mieszkańcami 
sąsiednich budynków (marzec/kwiecień 2017).

• Edukacyjno-konsultacyjne pakiety opracowane 
specjalnie z myślą o uczniach dąbrowskich szkół 
oraz dąbrowskich seniorach.

• Akcje prowadzone przez historyków amatorów.
• Stworzenie internetowej platformy konsultacyjnej.
• Przeprowadzenie obozu rysunkowego dla stu-

dentów architektury. 

Andrzej Szamborski
firma TRAKO,  
autor koncepcji  
„Zielona Mobilność”

Przyjmuje się, że współcześnie komunikacja miejska 
przede wszystkim powinna być zrównoważona, co ozna-
cza, że wszystkie sposoby poruszania się po mieście mają 
takie same prawa – bez względu na to, czy wybierzemy 
własny samochód, rower, spacer czy przejazd autobusem 
albo tramwajem. Dziś w Dąbrowie tej równowagi brak.

Dlatego, jeśli zależy nam na tym, aby zachęcić miesz-
kańców do przebywania w centrum miasta i spędzania 
tu czasu, powinniśmy dać ludziom możliwość swobod-
nego przemieszczania się w przestrzeni publicznej. Aby 
tak się stało, musimy zmienić model komunikacji w Dą-
browie Górniczej, który jest niemal w  całości podpo-
rządkowany potrzebom samochodów.

Oczywiście jest to stan zastany. Najważniejsza oś 
komunikacyjna miasta powstawała razem z  Hutą Ka-
towice, do której wiodły także pozostałe drogi. Chodzi-
ło o  to, by jak najszybciej przewieźć ludzi z osiedli do 
wielkiego zakładu pracy. Od tego czasu minęło jednak 
40 lat, miasto się zmieniło, a układ komunikacyjny po-
został. Projekt „Zielona Mobilność” oraz Fabryka Pełna 
Życia dają szansę, aby ten stan rzeczy zmienić.

Opracował Bartosz Matylewicz

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl
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Trzy segmenty, dwie kondygnacje, przeszklone ściany, nowoczesna czytelnia i miejsce spotkań dla mieszkańców – tak zmieni 
się filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach, której przebudowa właśnie się rozpoczęła. Dodatkowo, po jej 
zakończeniu biblioteka stanie się lokalnym centrum kultury.

– Podczas wielu spotkań z mieszkańcami Strzemieszyc, 
w dyskusji bardzo często pojawiały się głosy, że w dzielnicy 
tej brakuje obiektu, który mógłby być miejscem spotkań 
i  wydarzeń kulturalnych. Okazją, by zmienić ten stan 
rzeczy, jest prowadzony obecnie remont. Dlatego przed 
przystąpieniem do projektowania, zaprosiliśmy mieszkań-
ców do wspólnej rozmowy na temat tego, jakim miejscem 
w przyszłości powinna być biblioteka. – mówi Marcin Ba-
zylak, zastępca prezydenta miasta, który prowadził warsz-
taty z mieszkańcami Strzemieszyc.

Wytyczne wypracowane podczas warsztatów zosta-
ły przekazane architektom, którzy na ich podstawie 
stworzyli projekt „Biblioteki PLUS”. Łączy on w  sobie 
tradycyjne funkcje biblioteki z  przyjazną przestrzenią 
publiczną sprzyjającą spotkaniom i  integracji miesz-
kańców dzielnicy.

– Cały kompleks będzie składał się z 3 segmentów, wy-
konanych z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
w pełni klimatyzowanych i przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Z  pewnością będzie się on też 
wyróżniał nowoczesną architekturą, która mimo połącze-
nia 3 stylów elewacji – tradycyjnej cegły, szkła z betonem 
oraz corianu, nawiązuje do historii tego budynku oraz 
zabudowy charakterystycznej dla Strzemieszyc – mówi 
o  projekcie Bartosz Grzegorz, członek zarządu PRB A. 
Piaskowski i Spółka sp. z o.o, która jest wykonawcą robót.

Obecnie na terenie inwestycji trwają niezbędne pra-
ce przygotowawcze, m.in. związane z przebudową sieci 
oraz przygotowaniem do wyburzenia budynku od stro-
ny ul. Warszawskiej. Wartość całego przedsięwzięcia, 
które powinno zakończyć się w połowie 2018 roku, to 
6,5 mln zł.

– W  pierwotnej wersji miał to być obiekt jednokon-
dygnacyjny, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na dwie 
kondygnacje. Dodatkowo, budynek będzie wyposażony 
w  windę, która ma ułatwić dostęp do zbiorów biblio-
tecznych i  wszystkich sal osobom niepełnosprawnym. 
Na pewno ciekawym uzupełnieniem funkcji tego miej-
sca, będzie segment służący za  salę wielofunkcyjną, 
w którym można będzie organizować pokazy filmowe 
czy artystyczne. Wraz z przebudową biblioteki, zmieni 
się również jej otoczenie, gdzie pojawi się nowa zieleń 
oraz miejsca parkingowe – podsumowuje Rafał Zwo-
liński, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i doda-
je: – Warto inwestować w  ten obiekt, bo ma on także 
wartość historyczną. Właśnie tam mieściło się pierwsze 
w Zagłębiu stacjonarne kino. 

Bartosz Matylewicz

centrum kultury w strzemieszycach

Przy ul. Ofiar Katynia powstanie nowoczesna mediateka (połączenie biblioteki i centrum kultury). Już ruszyły prace przygotowawcze, a wczesną wiosną 2017 r. rozpoczną się prace budowlane.
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Wjeżdżam do Dąbrowy: od Będzina albo od Ma-
kro, od północy, od wschodu, albo od Zagórza przez 
Aleję Róż. O tak, ten wjazd przez Aleję Róż chyba naj-
bardziej charakterystyczny, bo droga jakby reprezen-
tacyjna: trawa skoszona, rabatki wyplewione, krzewy 
przystrzyżone. Widać, że komuś zależy, że dbają…

Problem tylko, że te bratki i  rabatki trudno do-
strzec, bo przesłania je: blacha, folia, hasło, logo, słu-
pek, na słupku tabliczka, bilbord, na bilbordzie obra-
zek, zęby w uśmiechu, facet rozebrany, samochód do 
naprawy.

Aleja Róż, od tablicy z nazwą miasta do skrzyżo-
wania z ulicą Królowej Jadwigi, ma ok. 550 metrów. 
Na tej długości po obu stronach zachęca, namawia, 
sugeruje i  informuje 9 dużych tablic typu bilbord, 
w tym dwie świecące i jedna przez cały czas migoczą-
ca, 13 tablic wisi na słupach oświetleniowych, 9 tabli-
czek stoi na dwóch nogach, 14 na nóżce pojedynczej. 
Razem 46 reklam, a  więc średnio jedna reklama co 
12 metrów. Tyle, że to dopiero początek, przedsmak 
tego, co mnie czeka. Ruszam w miasto.

Podejmuję spacer ulicą 3 Maja. Krok za krokiem idę, 
centralnie, bo to centrum (chyba?), dookoła się rozglą-
dam. Od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowa-
nia z ul. Dąbrowskiego jest 500 metrów. I wchodzę w ten 
półkilometrowy obskurny majak, chaos nieopisany, po 
jednej i drugiej stronie ulicy: poustawiany, poobklejany, 
ponawieszany. Zanurzam się w  morzu barwnego ba-
dziewia, co się stłoczyło, skłębiło i ścieka po ścianach, 
po szybach, po słupach, dachach, schodach, płotach, 
po wszystkim. Liczę: 58 tabliczek, 84 szyldy kolorowe, 
11 tablic typu bilbord, 72 banery do ścian przywiąza-
ne. Nie liczę: szyb całych zaklejonych, potykaczy przed 
sklepy powywlekanych, plakatów, wlepek, ulotek na 
taśmę do drzwi przymocowanych, na okna, słupki, na 
rynny. I ten dobór materiałów – jeśli blacha, to najtań-
sza, jeśli folia, to najbardziej jaskrawa. Żadnych sub-
telności – tylko wrzask! Przekrzykują się te wszystkie 
„skupy-sprzedaże”, „console”, „okazje”, „alkohole 24h”, 
„kredyty od ręki”, „złoto, srebro, zegarki”, „super raty” 
i „wyjątkowe bielizny”, a  ja oczy zamykam, bo już pa-
trzeć nie mogę.

A przecież takich miejsc, jak ul. 3 Maja, jest w Dą-
browie więcej. Dlatego niniejszy felieton zilustro-
wałem antypocztówką z  pozdrowieniami z  miasta, 
którego nie widać spod reklam, szyldów, stojaków 
i plakatów.

Gmina ma prawne możliwości poprawy estetyki 
w  przestrzeni publicznej w  oparciu o  ustawę krajo-
brazową z 24 kwietnia 2015 roku. Czas najwyższy, by 
zacząć je wprowadzać. Jednak tzw. metody admini-
stracyjne nie pomogą bez przekonania mieszkańców, 
zarządów wspólnot mieszkaniowych i  prywatnych 
właścicieli budynków, że przestrzeń publiczna jest 
dobrem, o które trzeba dbać. Chodzi o wypracowanie 
katalogu dobrych praktyk, o znalezienie kompromisu 
pomiędzy potrzebami reklamowymi a estetyką. Jeśli 
za oknem widzimy drzewo, uporządkowaną fasadę 
sąsiedniego budynku, czujemy się lepiej, niż wów-
czas, gdy wszelki widok zaśmiecają nam wyprzeda-
że i okazje. Jak pisze Charles Montgomery w książce 
„Miasto szczęśliwe”, większość rzeczy, jakie ludzie 
kupują w sklepach, daje im wielką satysfakcję w mo-
mencie zakupu, po kilku dniach ta satysfakcja zaczy-
na się zmniejszać, by z  czasem ulotnić się zupełnie. 
Natomiast dobra przestrzeń publiczna jest czymś 
w rodzaju magicznego dobrodziejstwa, gdyż pozosta-
je nieustannym źródłem zadowolenia.

 Wojciech Czyżewski

Wojciech Czyżewski, z wykształcenia polonista, z pro-
fesji specjalista w zakresie tworzenia i promocji marek, 
systemów identyfikacji wizualnej, autor opracowań dot. 
marketingu miejsc, w tym strategii promocji Katowic 
„Katowice dla odmiany”, strategii promocji „Jaworzno. 
Źródło energii”, programu promocyjnego „Będzin górą”,  
z pasji – obserwator współczesnych miast, zmian ocze-
kiwań mieszkańców i idących za tym przemian w ukła-
dach urbanistycznych. W ostatnich latach odpowie-
dzialny za obsługę budżetów partycypacyjnych. Obok 
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego pracował   
m.in. dla Bielska-Białej, Tychów, Mikołowa, Sosnowca 
i Katowic. Od września 2016, asystent prezydenta Dą-
browy Górniczej, od października 2016 przewodniczący 
zespołu ds. projektu „Fabryka Pełna Życia”.

reklamowa epidemia

Ulice dla dąbrowian
Przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic i placów, Rada Miejska powinna uwzględniać postacie zasłużone 
dla Dąbrowy Górniczej. Uchwałę w tej sprawie, podczas listopadowej sesji, podjęli dąbrowscy radni.

– Pomysł takiego wyróżnienia dąbrowian czy osób 
związanych z miastem zrodził się kilka miesięcy temu, 
w czasie spotkania stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrow-
ska. Zająłem się koordynacją elektronicznego zbierania 
głosów, wielką robotę wykonali też członkowie stowa-
rzyszenia, którzy m.in. podczas miejskich imprez zbie-
rali „realne” podpisy od mieszkańców – opowiada Syl-
wester Dominik.

Petycja wypłynęła do Rady Miejskiej 11 październi-
ka. Zaproponowano w  niej  m.in. Kazimierza Srokow-
skiego, pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Józefa Cieszkowskiego, twórcę terminu „Zagłębie Dą-

browskie”, Kazimierza Imielińskiego, światowej sławy 
seksuologa, Emilię Zawidzką, założycielkę pierwszego 
gimnazjum żeńskiego w  mieście, Wirgiliusza Grynia, 
aktora pochodzącego z Dąbrowy. Propozycje te nie wy-
czerpują katalogu nazwisk, które mogą być wzięte pod 
uwagę. Projekt uchwały opracowany został na wniosek 
grupy radnych.

– Uchwała to odpowiedź na apel mieszkańców. Po-
nad tysiąc osób poparło petycję, by przy nadawaniu 
nazw rozważyć jako patronów postaci związane z  hi-
storią miasta. Związane z  naszą „małą ojczyzną”, ma-
jące wkład w rozwój gminy czy sławiące jej dobre imię 

w świecie, będące ambasadorami Dąbrowy Górniczej – 
uzasadniał radny Kamil Dybich.

– To pozytywne, że podnosi się sprawę osób zasłu-
żonych dla Dąbrowy. Przy nadawaniu nazw powin-
niśmy wziąć pod uwagę również ofiary systemów 
totalitarnych i  bohaterów walki o  wyzwolenie spod 
dyktatury komunistycznej. Proponuję, by projekt 
uchwały uzupełnić o  taki zapis – postulował radny 
Jerzy Reszke.

Poprawka nie uzyskała akceptacji i  uchwała została 
podjęta w pierwotnym brzmieniu. Za było 13 radnych, 
przeciw 6, 3 osoby wstrzymały się od głosu. PK
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Ani in vitro, ani naprotechnologia

Temat finansowania z miejskich środków leczenia 
niepłodności wywołał dyskusję radnych już w czerw-
cu. Wówczas to, przygotowany przez radnego Szymo-
na Widerę, program in vitro postanowiono przesłać 
do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i  Taryfikacji. Ta wyraziła pozytywną 
opinię i w listopadzie ponownie wrócił on pod obrady 
Rady Miejskiej. Wcześniej swój projekt dot. wsparcia 
naprotechnologii próbowali forsować radni PiS, nie 
trafił on jednak pod obrady.

W  trakcie listopadowej sesji, już w  trakcie przyj-
mowania porządku obrad, Zbigniew Łukasik z klubu 
Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zwrócił 
się do radnych z wnioskiem o zdjęcie punktu dot. fi-
nansowania przez gminę in vitro.

– Jako radni mamy możliwość godzić w  społeczeń-
stwie różne waśnie, a tą uchwałą możemy doprowadzić 
do dzielenia społeczeństwa. To nie powinno się wyda-
rzyć. Proszę o zrozumienie i poparcie mojej prośby – ar-
gumentował radny Łukasik. – Społeczeństwo i tak jest 
już podzielone – ripostował radny Widera.

Jeszcze inaczej do tematu podszedł klub radnych 
Prawa i  Sprawiedliwości, w  imieniu którego radny 
Mateusz Stępień zaproponował wprowadzenie pod 
obrady projektu wsparcia leczenia niepłodności me-
todą naprotechnologii.

Koniec końców, większość radnych w  głosowaniu 
podjęła decyzję o zdjęciu z porządku obrad projektu 
dotyczącego in vitro oraz niewprowadzaniu pod ob-
rady uchwały zaproponowanej przez PiS.

Zapytaliśmy, jak swoje decyzje 
motywują poszczególni radni?

– Temat jest niezwykle delikatny, dlatego nie po 
raz pierwszy zwracam się z  apelem o  głęboką dys-
kusję z  udziałem osób, których niepłodność dotyka 
oraz ekspertów specjalizujących się w  dostępnych 
metodach, mogących pomóc parom starającym się 
o dzieci. Uważam, że dotąd temat nie był wystarcza-
jąco przedyskutowany i  tym samym, jako radni, nie 

byliśmy jeszcze dostatecznie przygotowani do podję-
cia tak odpowiedzialnej społecznie decyzji. Dlatego 
też wstrzymałam się od głosu – powiedziała nam Ka-
tarzyna Zagajska, radna niezależna.

W  podobnym tonie wypowiedział się Marek Wę-
grzynowicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.

– Jako reprezentant mieszkańców naszego miasta, 
nie mogę decydować o ich światopoglądzie i  ingero-
wać w ich przekonania, gdyż nie po to zostałem wy-
brany. (…) Uważam, że tego rodzaju projekty uchwał 

powinny być zaopiniowane przez szerokie grono eks-
pertów z  wielu dziedzin. Nie tylko medycyny, psy-
chologii, ale także etyki. Mnie tego w tym projekcie 
uchwały zabrakło. Pragnę podkreślić, że żaden z rad-
nych nie głosował „za” lub „przeciw” programowi in 
vitro. Przegłosowane zostało zdjęcie uchwały z  po-
rządku obrad, gdyż wnioskodawca nie potrafił precy-
zyjnie odpowiedzieć na nasze pytania i  wątpliwości 
w tej kwestii, których było wiele.

W stanowisku przesłanym przez klub radnych Pra-
wa i  Sprawiedliwości czytamy: „Projekt uchwały le-

czenia bezpłodności metodą in vitro był przedstawia-
ny w sposób upolityczniony i ideologiczny. Ponadto, 
warto podkreślić, że projekt uchwały „Leczenie nie-
płodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2017-
2019”, posiadał załącznik, który ma zapis wprowadza-
jący niejasność natury prawnej, dotyczący związków 
partnerskich. Prawo do życia jest fundamentalnym 
prawem człowieka, na którym wyrastają wszystkie 
jego pozostałe prawa. Współczujemy rodzinom, któ-
re nie mogą mieć potomstwa, ale to współczucie nie 
może wywoływać działań niezgodnych z sumieniem 
osób wierzących”.

Głosujących za zdjęciem uchwały zganił Edward 
Bober, szef klubu Dąbrowska Wspólnota Samorządo-
wa, który w przesłanym stanowisku napisał:

„W  dniu 16.11.2016 Dąbrowa Górnicza dołączyła 
do miast zaściankowych, miast, w  których nowo-
czesność nie jest tolerowana. Włodarze miast i radni 
nie powinni słuchać nikogo, kto chce wpłynąć na ich 
decyzję. To oni otrzymali legitymację społeczną do 
sprawowania mandatu i  reprezentowania mieszkań-
ców naszego miasta. Wierzymy, że koalicyjni radni 
pójdą po rozum do głowy i wejdą w nowy rok z nową 
energią do działania, która przełoży się na podjęcie 
uchwały nt. popularnie zwanego „dofinansowania in 
vitro”. Uchwała nikogo do niczego nie zmuszała – da-
wała tylko szanse tym, którzy chcą posiadać potom-
stwo, a nie jest im to dane. ”

– Nie jesteśmy przeciwni leczeniu bezpłodności 
metodą pozaustrojową in vitro, natomiast czekamy 
na narodowy program prokreacyjny, który nastawio-
ny jest na promocję zdrowia i leczenie niepłodności. 
Radni Wspólnie dla Dąbrowy Górniczej uważają, iż 
warto poczekać, zobaczyć, jaki będzie rządowy pro-
gram, a potem zastanowić się, w jaki sposób jako rad-
ni i miasto, możemy zwiększyć skuteczność leczenia 
niepłodności – wyjaśnił w  imieniu klubu Wspólnie 
dla Dąbrowy Górniczej jego przewodniczący, Sławo-
mir Żmudka.

Bartosz Matylewicz
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Pragnę podkreślić, że żaden 
z radnych nie głosował „za” 
lub „przeciw” programowi in 
vitro. Przegłosowane zostało 
zdjęcie uchwały z porządku 
obrad, gdyż wnioskodawca 
nie potrafił precyzyjnie 
odpowiedzieć na nasze pytania 
i wątpliwości w tej kwestii, 
których było wiele.

W trakcie listopadowej sesji dąbrowscy radni podjęli decyzję, że nie będą się zajmować kwestiami leczenia niepłodności, zarówno 
metodą in vitro, jak i metodą naprotechnologii.

Z gminnej kasy nie 
będzie finansowania 
leczenia niepłodności 
ani metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego 
in vitro, ani metodą 
naprotechnologii. 
Taką decyzję podjęli 
radni dąbrowskiej 
Rady Miejskiej podczas 
listopadowej sesji.
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Po ostatnim felietonie usłyszałem (między inny-
mi!), że kolaboracja.

W  sensie: „współpracujesz z  Urzędem Miasta, 
zdrada! ”.

Taaaa…
Kupuję mamie „Wyborczą” – osiedlowy prawico-

wiec patrzy na mnie z nieskrywaną i nieudawaną 
pogardą. Kupuję dziadkowi „Nasz Dziennik” – fa-
cet w  windzie wzdycha z  politowaniem. Mówię, 
że homoseksualiści mają mieć (nie – „powinni”, 
a „mają mieć!”) takie same prawa jak „hetero” – je-
stem lewakiem i  komuchem. Mówię, że islam nie 
jest „religią pokoju” (żadna religia zresztą nie jest, 
jeśli zajmą się nią fanatycy). Oho! Jestem kseno-
fobem i  faszystą. Mówię, że w  krajach, z  których 
muzułmanie uciekają, panuje wojna i  ja też bym 
uciekał – wspieram islamizację Europy. I  tak da-
lej, w nieskończoność… Czarnobiałość na każdym 
możliwym poziomie. Czytasz komiksy – nie znasz 
się na literaturze. Słuchasz death metalu, musisz 
gardzić Pidżamą Porno i Alicją Majewską (a co ja 
mam poradzić na to, że dozgonną atencją darzę 
i ją, i zespół Swans?).

Nawet znany portal społecznościowy tak segre-
guje nam treści, że czytamy głównie posty tych 
znajomych, którzy mają poglądy zbieżne z  naszy-
mi. Mechanizm jest prosty: skoro się z czymś zga-

dzasz, „lubisz to”, a skoro coś lubisz, to do ciebie wra-
ca. Jeśli zaś się z czymś nie zgadzasz, „nie lubisz tego” 
i posty danego „znajomego” ci się nie wyświetlają. To 
samo „w realu” – najczęściej towarzysko spotykamy 
się z  ludźmi o poglądach nam zbliżonych (praca lub 
rodzina to inna bajka), z którymi się zgadzamy.

I żyjemy w jakiejś bańce takiej. I w sosiku z samych 
siebie sobie pływamy, patrząc na wszystko z perspekty-
wy Kargula i Pawlaka. I choćby się waliło i paliło, nie 
przyznamy racji drugiej stronie. Nie ma środka, nie ma 
zdrowego rozsądku. Jest zatwardziałość w sądach i po-
glądach. Beton. Jeden powie, że to nie on zaczął, inny 
dorzuci, że może niech ten drugi pierwszy wyciągnie 
rękę i tak „se” w tym tkwimy, aż pewnego dnia z tą po-
gardą do drugiego człowieka sobie umrzemy.

Bo to już chyba nawet nie jest podział. Raczej linia 
frontu. Strony obrzucają się nawzajem wyzwiskami 
i gdyby mogły, pewnie by się powybijały (naprawdę bar-
dzo mi ulżyło, że podczas marszów nie doszło do roz-
lewu krwi). I jest w tym wszystkim bardzo dużo złych 
emocji i nienawiści. I tylko wspólnoty tam nie ma. Dru-
giego człowieka.

A  marzy mi się takie myślenie, w  którym nie ma 
podziału na ludzi światłych i  katoli, prawicę i  zgni-
liznę moralną, faszystów i  lewaków, tandeciarzy 
i  znawców. Żeby jedni z  drugimi ROZMAWIALI, 
a nie obrzucali się inwektywami zza płotu. A przede 

wszystkim, żeby rozum się stawiało na pierwszym 
miejscu jednak.

I  tyle. Bo mogą sobie po stokroć mądrzejsi ludzie 
tysiące słów na ten temat napisać i nic się nie zmieni. 
Bo „moja jest tylko racja, i to święta racja, bo nawet 
jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza, że wła-
śnie moja racja jest racja najmojsza”.

Tymczasem w  Dąbrowie projekt dofinansowania 
in vitro przepadł przez głosy LEWICOWYCH rad-
nych (ze strachu przed utratą cichego poparcia Ko-
ścioła?). Ja na łamach „Przeglądu Dąbrowskiego” ze 
smutkiem powątpiewam w ich lewicowość, a prawica 
twierdzi, że w tym samym miejscu obraziłem ostat-
nio Ministra Kultury.

To może tyle o kolaboracji. Życzę udanych klasyfi-
kacji… Robert Strzała

Robert Strzała, jeden z najbardziej charakterystycz-
nych i barwnych nauczycieli w mieście. Polonista. Pracuje 
w dąbrowskim Plastyku i Młodzieżowym Ośrodku Pracy 
Twórczej. Współtwórca na poły legendarnych zespołów: 
„100 TVarzy Grzybiarzy”, „Paździerze i Kosmetyka Mózgu”, 
„Pieniądze”. Autor antybiografii przygodowej „Żyranci, czyli 
szukając zaczepki”. Prowadzi bloga ranyboskie.blog.pl, na 
którym notorycznie i wszystkiego się czepia, bo z reguły 
jest na przekór i przeciwko. Nie biega, nie bierze udziału 
w imprezach masowych. Od października 2016 felietonista 
„Przeglądu Dąbrowskiego”.

Ora, labora et colabora…

Innowacyjni i nieprzeciętni
Znamy już laureatów Konkur-
su o Nagrodę Gospodarczą im. 
Karola Adamieckiego. Konkurs 
rozstrzygnięty został w trzech 
kategoriach: mikro, mały 
i średni przedsiębiorca.

Nagrody i wyróżnienia trafiły do najbardziej innowa-
cyjnych oraz wnoszących nieprzeciętny wkład w rozwój 
miasta przedsiębiorstw sektora MŚP, działających na 
terenie Dąbrowy Górniczej. Firmy te kierują się etycz-
nymi i społecznymi wartościami. Są wśród nich: JACO. 
PRO Jacek Uroda, Zakład Optyczny Izabela Gil, Falami 
Marcin Babko, BOXPOL Bochenek Spółka Jawna oraz 
Refraserwis Sp. z  o.o. Nagrodę Specjalną im. Karola 
Adamieckiego zdobyła Dąbrowska Fabryka Maszyn 
Elektrycznych „DAMEL” S.A.

W  pierwszym etapie konkursu zgłoszenia ocenili 
przedstawiciele Partnera Merytorycznego (z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego), następnie poddano je dysku-
sji podczas obrad Kapituły Konkursu , którą stanowi-
li: Zbigniewa Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa 
Górnicza, Marcin Bazylak – I  Zastępca Prezydenta 
Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Wojaczek – Prezes 
Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, prof.  dr  hab. inż.  Leszek Kiełtyka – Prezes To-
warzystwa Naukowego Organizacji i  Kierownictwa, 
Mateusz Maik – Partner Zarządzający AIP, Tadeusz 
Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w  Katowicach, Kazimierz Karolczak – Członek Za-
rządu Województwa Śląskiego, prof. nadzw. dr Zdzi-
sława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biz-

nesu w Dąbrowie Górniczej, prof. UE dr hab. Alojzy 
Czech, prof. zw. dr hab. Wojciech Dyduch.

Gala Przedsiębiorczości skierowana była do lo-
kalnych przedsiębiorców, przedstawicieli instytu-
cji otoczenia biznesu oraz świata kultury i  nauki. 
Wydarzenie było okazją do nawiązania kontaktów 
biznesowych, ale również do wysłuchania panelu 
dyskusyjnego „Źródła innowacji w świetle współcze-
snych doświadczeń” oraz prelekcji na temat Karola 
Adamieckiego. Pierwsza edycja Konkursu zorgani-

zowana została w 150. rocznicę urodzin Karola Ada-
mieckiego, wybitnego twórcy teorii organizacji i za-
rządzania, w roku jubileuszowym 100-lecia nadania 
praw miejskich Dąbrowie Górniczej.

Wsparcia merytorycznego udzielił Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Katowicach, a  patronat honorowy 
objęli  Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Jego Ma-
gnificencja Rektor UE w  Katowicach. Patronat me-
dialny sprawowała Telewizja Polska oddział w Kato-
wicach. red

Zdobywcą Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego została Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.
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Samobójcy i choleryki

Tajemniczy zakątek wśród drzew
Każdy z dąbrowian zna cmentarz na Górce Goło-

noskiej. Wiekowe, nierzadko skruszone zębem czasu, 
pomniki oraz umiejscowienie w  jednym z  najstar-
szych punktów naszego miasta, nadają mu tajemni-
czą, nieco mroczną aurę. Jest jednak taka część nekro-
polii, gdzie naprawdę można dostać gęsiej skórki…

W zachodniej części cmentarza, kilka metrów poniżej 
uczęszczanych ścieżek, znajduje się miejsce, które nosi 
niechlubną nazwę „cmentarza samobójców”. Nawet bez 
znajomości nazwy, każdy potwierdzi, że panuje tu dość 
niepokojący nastrój. Jedynie na nielicznych grobach leżą 
kwiaty lub stoją zapalone znicze. Wiele krzyży i tabliczek 
zasłoniętych jest trawą i chaszczami, a część z nich, po-
tłuczona i zdewastowana, wala się dokoła. W oczy rzuca 
się brak nagrobnych płyt i  inskrypcji. Przy ziemnych 
mogiłach stoją samotne krzyże, gdzieniegdzie widać 
tylko prostokątny zarys grobu. Jest to jedyna część 
gołonoskiego cmentarza, gdzie rosną prawdziwe wy-
sokie drzewa – ich rozłożyste korony blokują dostęp 
światła, przez co panuje tu niepokojący półmrok, 
kontrastujący z  dobrze oświetloną pozostałą częścią 
nekropolii. Dochodzi do tego jeszcze umiejscowienie 
– pod skarpą. By tu dojść, trzeba skorzystać z wąskich 
schodów, mocno trzymając się wykonanej chałupniczo, 
drewnianej poręczy.

Próżno szukać oficjalnych informacji o  tym frag-
mencie Cmentarza na Górce. Z  przekazywanych 
ustnych relacji dąbrowian wynika, że ta część zare-
zerwowana jest dla osób bezimiennych, bezdomnych, 
których nie stać na zwyczajny grób lub nikt nie za-
interesował się ich śmiercią i nie wyprawił pogrzebu. 
Miejscowa legenda każe tu także widzieć groby sa-
mobójców, stąd obiegowa nazwa. Oczywiście znajdu-
ją się tu również zadbane pomniki, które regularnie 
odwiedzają rodziny zmarłych. Pozostaje jeszcze kwe-
stia wątku wojennego. Pod koniec II wojny światowej, 
w czasie natarcia 59. Armii 1. Frontu Ukraińskiego, 
na Górce Gołonoskiej toczyły się wyjątkowo zażarte 
walki. Niemcy właśnie tutaj bronili się przed nadcią-
gającą ofensywą. Każdy zna miejsce pochówku żoł-
nierzy sowieckich – pod pomnikiem w  Gołonogu. 
Można jednak zadać sobie pytanie, gdzie w  takim 
razie leżą polegli Niemcy? Jedno z prawdopodobnych 
miejsc ich pochówku upatrywane jest właśnie tutaj.

Aby nie zostawić tej sprawy bez jednoznacznej 
odpowiedzi, skontaktowałem się z  administratorem 

cmentarza – Marcinem Młyńskim, który potwierdził 
część miejskiej legendy. Jak wynika z jego relacji, w cza-
sach PRL-u  w  tej części cmentarza pochowano kilku 
samobójców. Jednocześnie Pan Marcin nie potwierdził 
informacji o pochowanych żołnierzach niemieckich.

Chodzą słuchy, że niebawem „cmentarz samobójców” 
zostanie zlikwidowany – brak miejsc na nowe pochów-
ki wymusi na administracji zniwelowanie skarpy i pod-
wyższenie terenu. Tym samym zniknie, opisywany wy-
żej, zakątek, a wraz z nim w ludzkiej pamięci zatrze się 
świadomość niezwykłości tego miejsca.

Zapomniane cmentarze

Budynek wybudowany na zapomnianym cmentarzu 
z ubiegłych wieków... Brzmi jak wstęp do horroru? Tym 
razem to nie będzie filmowa fikcja, a  dąbrowska rze-
czywistość.

W ubiegłych wiekach epidemie cholery dziesiątkowa-
ły ludność. Dotyczy to także terenów obecnego Zagłębia 
Dąbrowskiego, gdzie brak higieny oraz niedostateczna 
wiedza powodowały, że choroba dziesiątkowała całe 
rodziny, a  nawet wsie. Sporym problemem były ciała 
zmarłych osób. Ofiar pomoru nie chowano na zwy-
czajnych cmentarzach, obawiając się nawrotu epidemii, 
lecz grzebano w zbiorowych mogiłach, zwanych cmen-
tarzami cholerycznymi, a  potocznie „cholerykami”. 

Cmentarze te lokalizowano daleko od ludzkich osad. 
Od zawsze towarzyszyła im aura śmierci i  niepojętej 
ludzkiej tragedii. Może właśnie z tego powodu pamięć 
o tego typu zbiorowych mogiłach bardzo rzadko ginęła 
w  świadomości ludzi. Znany jest przypadek, że rodzi-
na rolników przez ponad 100 lat, podczas żniw, omijała 

kępkę drzew, pod którą spoczywali zmarli. Z  czasem 
rozrastająca się zabudowa miejska wchłonęła jednak 
wiele takich miejsc.

W  Dąbrowie znane są dwa takie przypadki. Pierw-
szym jest cmentarz na Starej Dąbrowie, przy ulicy Lu-
dwika Kondratowicza. Informacje o  nim uzyskałem 
z  archiwalnych map, na których jest wyraźnie ozna-
czony. W  późniejszym okresie zorganizowano w  tym 
miejscu również niewielki cmentarz mariawicki. Oby-
dwa już nie istnieją. Nie mam niestety informacji, czy 
przeprowadzono ekshumację leżących tam ciał.

Drugi dawny „choleryk” znajduje się w  Gołonogu, na 
rogu ulic Swobodnej i  Gwardii Ludowej, gdzie obecnie 
wznosi się budynek użytkowany m.in. przez dąbrowskie 
stowarzyszenia. Cmentarz w  tym miejscu został zlikwi-
dowany w czasie II wojny światowej przez Niemców, któ-
rzy z tego terenu wydobywali piasek na potrzeby kopalni. 
Wiadomo, że wówczas przeprowadzono ekshumację. Nie 
dotarłem do informacji, dokąd przeniesiono ciała zmar-
łych. Należy jednak przypuszczać, że trafiły one na pobli-
ski cmentarz na Górce Gołonoskiej. Kto wie, może zmar-
łych na cholerę złożono w  jego najbardziej tajemniczym 
zakamarku pośród rozłożystych drzew?

Krzysztof Kulik

Zwracam się do czytelników „Przeglądu Dąbrowskiego” z ape-
lem. Może ktoś posiada więcej informacji na temat tajemnic 
cmentarza na Górce Gołonoskiej lub cmentarzy cholerycznych 
i chciałby się nimi podzielić z redakcją? 
Zapraszam do kontaktu przez stronę 

 /Dąbrowa Budynkami Pisana

Trzy tygodnie temu, wspólnie z rodzinami, odwiedzaliśmy 
dąbrowskie cmentarze, by wspomnieć tych, których nie ma już 
wśród nas. Nekropolie rozkwitły morzem kwiatów i rozbłysły 
tysiącami zniczy. Mało kto wie, że w ich cieniu skrywają 
się niewyjaśnione historie, o których pisze Krzysztof Kulik, 
moderator popularnego profilu Dąbrowa Górnicza News oraz 
Dąbrowa Budynkami Pisana.

Znany jest przypadek, że rodzi-
na rolników przez ponad 100 
lat, podczas żniw, omijała kępkę 
drzew, pod którą spoczywali 
zmarli. Z czasem rozrastająca się 
zabudowa miejska wchłonęła 
jednak wiele takich miejsc.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 9 (202) listopad 2016

11

Samobójcy i choleryki
OPRÓCZ MUSZTRY, ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH POPRAWIAJĄCYCH SPRAWNOŚĆ 
BOJOWĄ ŻOŁNIERZY, MIAŁY MIEJSCE TEŻ LICZNE MANEWRY… MIŁOSNE

Hallerczycy 
w Dąbrowie górniczej

Po 123 latach zaborów, mieszkańcy z  łezką w  oku 
spoglądali na polskie mundury. Obrona granic młodego 
państwa polskiego wymuszała konieczność stworzenia sil-
nej armii. Oprócz Legionów Polskich, powstałych u boku 
Austro-Węgier, decyzją prezydenta Francji z  4 czerwca 
1917 roku, zaczęto budować armię we Francji. Miała liczyć 
30 000 ludzi i  powstać z  ochotników – Polaków pocho-
dzących z Ameryki, Kanady, Francji oraz przebywających 
w austriackich i niemieckich obozach jenieckich. Wyekwi-
powanie „błękitnych” – bo takie mieli mundury – zapew-
nił rząd francuski.

14 lipca 1918 roku, do francuskiego portu Hawr, przybył 
generał Józef Haller, który po zdradzieckiej bitwie z Niem-
cami pod Kaniowem, przedarł się przez Murmańsk na 
zachód Europy. Polski Komitet Narodowy w Paryżu mia-
nował go naczelnym wodzem wojska polskiego we Francji 
i  na wschodzie. Powstało wtedy 5 dywizji wojska, które 
wraz z dywizją generała Żeligowskiego tworzoną na Kuba-
niu i dywizją stacjonującą na Syberii, tworzyły ówcześnie 
armię polską powstającą poza granicami Polski.

Równocześnie z  tworzeniem armii polskiej we Francji 
rozpoczęła się rekrutacja Polaków, jeńców austriackich in-
ternowanych we Włoszech. Mimo wcześniejszych prób, od-
działy polskie we Włoszech powstały dopiero jesienią 1918 
roku. Sformowano tam 3 pułki piechoty, które w grudniu 
1918 roku przetransportowano do Francji w celu zasilenia 
armii generała Hallera. W ciągu pół roku zbudowano we 
Włoszech kolejne 8 pułków piechoty, pułk artylerii i sape-
rów oraz batalion karabinierów maszynowych.

Tymczasem w styczniu 1919 roku, na wschodzie Polski, 
dochodzi do starć z  wojskami sowieckimi, południowe 
granice naruszają Czesi, na linii demarkacyjnej polsko-
-niemieckiej toczą się ostre boje. Armia generała Hallera 
musiała jak najszybciej przybyć do kraju. Jej oddziały za-
kwaterowano w różnych miastach, także w Dąbrowie Gór-
niczej. Jest marzec 1919 roku.

Część oddziałów ulokowano w dąbrowskiej „Sztygarce”, 
część w Strzemieszycach Wielkich i Małych. Jak pisze Ja-
kub Dąbski, w książce pod tytułem „70 lat pod czerwonym 
sztandarem”, ich pobyt w Dąbrowie zaniepokoił ludność 
żydowską. Żołnierze obcinali mężczyznom brody, wcho-
dzili do sklepów, zabierając towary, które później rozda-
wali ludności katolickiej. Te wybryki zostały napiętnowa-
ne przez organ prasowy PPS – gazetę „Górnik” i redaktora 
Paszkowskiego. Oburzeni „Hallerczycy” zamierzali dać 
nauczkę Jakubowi Dąbskiemu, redaktorowi naczelnemu, 
który kilka dni musiał się ukrywać. Konflikt na linii re-
dakcji i wojska złagodził zastępca starosty będzińskiego, 
Kuczewski, ale ekscesy ucichły dopiero po interwencji pre-
zydenta miasta, Adama Piwowara.

W Strzemieszycach zachowanie wojska w stosunku do 
Żydów było poprawne, nie odnotowano żadnego incy-
dentu. Stacjonował tutaj oddział, którego liczebności nie 
udało się ustalić. Znaczną część stanowiła artyleria, której 
baza mieściła się na terenie „Stremu”. Starsi mieszkańcy 
mile wspominają pobyt „błękitnej armii”. Żołnierze roz-
lokowani byli w większości po stodołach, natomiast star-
si stopniem oraz oficerowie na kwaterach. Odnosili się 
przyjaźnie do gospodarzy, co kontrastowało z niedawnym 
pobytem na tym terenie żołnierzy austriackich. Żołnier-
ska strawa, wydawana miedzy innymi w kuchni polowej, 

stojącej na miejscu obecnego domu przy dzisiejszej ulicy 
Głównej 182, trafiała często w ręce głodnej dziatwy strze-
mieszyckiej. Żołnierze, którzy pozostawili w domach swo-
je rodziny z  sentymentem, patrzyli na biegające wokoło 
dzieci, częstując je sucharkami lub słodyczami. Nie lada 
atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, były też urządza-
ne w Strzemieszycach Małych, na tzw. „pastwiskach” ma-
newry, podnoszące sprawność bojową oddziałów.

Oficerowie dbali o  dobre kontakty z  mieszkańcami, 
ostro tępiąc wszelkie zachowania nielicujące z godnością 
żołnierza. Najwięcej „kłopotów” przysparzały im piękne 
strzemieszyczanki, które przyciągały uwagę wojskowych. 
Podczas krótkiego pobytu „Hallerczyków” w  Strzemie-
szycach, ksiądz Franciszek Staszkiewicz z tutejszej parafii 
miał pełne ręce „roboty”. Odprawił kilkanaście ślubów, 
których ślady pozostały w  dokumentach parafialnych. 
Żołnierze pożenili się m.in. w rodzinach Dudów i Milków. 
Urokowi munduru nie oparła się także nauczycielka szko-
ły ludowej w  Strzemieszycach Małych, Antonina Maria 
Maciejowska, która już 8 czerwca 1919 roku wyszła za mąż 
za oficera, Jana Bojarskiego.

Z pobytem „Hallerczyków” w Strzemieszycach wiąże się 
także romantyczna, a  zarazem wielce tragiczna historia. 
W domu pana Leksztonia, przy ulicy Źródlanej 2, miesz-
kała piękna, młoda kobieta z długim, czarnym warkoczem. 
Nazywała się Sokół, na imię miała prawdopodobnie Bro-
nisława. W tym samym domu został zakwaterowany ofi-
cer, Polak pochodzący z Francji. Pierwsze spotkanie tych 
dwojga młodych ludzi zrodziło sympatię, która w krótkim 
czasie przemieniła się w gorącą miłość. Oficer o imieniu 
Stefan nie ukrywał swego uczucia i w wolnych od służby 
chwilach spacerował z piękną Bronką po Strzemieszycach, 
rozbudzając zazdrość innych dziewcząt z  Mojchowizny, 
a ofiarowany Bronce piękny sznur korali dał okazję do no-
wych plotek na temat miłości tych dwojga.

Tymczasem począwszy od listopada 1918 roku, Ukraińcy 
opanowali większą część Galicji wraz ze Lwowem. Polska 
ludność zorganizowała własnymi siłami opór i wyrzuciła 
ich z części miasta. Starcia jednak toczyły się nadal, Lwów 
został odcięty od reszty ziem polskich. Walki z Ukraińca-
mi, prowadzone przez armię polską, dowodzoną przez ge-
nerała Iwaszkiewicza, poprawiły sytuację, ale dopiero po-
siłki „Hallerczyków” mogły przeważyć szalę zwycięstwa.

W czerwcu 1919 roku przychodzi rozkaz o wyruszeniu 
oddziałów stacjonujących w  Strzemieszycach na front 
ukraiński. Rozpacz pięknej Bronki nie miała granic. Nie 
mogła pogodzić się z rozstaniem, a tłumaczenie Stefana, 
że po zakończeniu działań wojennych wróci i zabierze ją 
do Francji, nie trafiało do przekonania. Serce przystojnego 
oficera nie było też z kamienia, żal z rozstania udzielił się 
i jemu. Oboje zakochani podjęli desperacką decyzję pozo-
stania ze sobą na zawsze. W dniu odjazdu, Stefan zastrzelił 
Bronkę, a później siebie. Zakochani spoczęli we wspólnej 
mogile. Pochowani zostali na cmentarzu w Strzemieszy-
cach. Miejsce grobu nie jest znane.

Oddziały „Hallerczyków”, które przybyły na front 
ukraiński 29 czerwca 1919 r., zmieniły obraz walki. Po 
trzech tygodniach działań, 17 lipca Polacy osiągnęli li-
nię rzeki Zbrucz, oswobadzając ostatecznie od Ukraiń-
ców wschodnią Małopolskę.

 Jan Kmiotek, Arkadiusz Rybak

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
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Świąteczny czas w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na świąteczne wydarzenia organizowane w Bibliotece Głównej 
przy ul. T. Kościuszki 25.

14 grudnia upłynie w  bibliotece pod znakiem kon-
certu kolęd i pastorałek. „Kolęda dwóch serc” w wyko-
naniu Prym Art rozpocznie się o godz. 18:00. Występ 
prezentowany będzie przez musicalową aktorkę i aktora 
przy akompaniamencie pianina. Piękne aranżacje, cie-
płe wokale i klimat mogą doprowadzić do wielu wzru-
szeń. Ten koncert to spotkanie człowieka z człowiekiem 
przy wspólnym „stole”, to rozmowa, wymiana myśli, 
doświadczeń i przede wszystkim chwila na zatrzymanie 
się w codziennej gonitwie.

16 grudnia, w  godz. 14:00-19:00, pracownicy biblio-
teki wezmą udział w  Dąbrowskim Kiermaszu Świątecz-
nym. Zaprezentowane zostaną ręcznie robione dekoracje 
świąteczne (stroiki, bombki, ozdoby choinkowe, kartki, 
świeczki, figurki itd.). Dodatkowo, najmłodsi będą mieli 
możliwość wzięcia udziału w  warsztatach, podczas któ-
rych wykonają ozdoby świąteczne ze styropianu, świątecz-
ne podpórki na książki i ozdoby choinkowe wykonywane 
długopisami 3D (liczba miejsc ograniczona). Warsztaty 
rozpoczną się o godz. 15:00 w holu Biblioteki Głównej.

Wyjątkową gratką dla wielbicieli kulinariów będzie spo-
tkanie wigilijne z Remigiuszem Rączką, które zaplanowa-
ne jest na 20 grudnia, godz. 17:00. Jeden z najpopularniej-
szych śląskich kucharzy zabierze publiczność w smakowitą 
podróż z  udziałem świątecznych potraw. W  wigilijnym 
pokazie kulinarnym z pewnością nie zabraknie degustacji.

Bożonarodzeniowe 
szopki w bibliotece
Już od grudnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej będzie można oglądać wy-
stawę szopek bożonarodzeniowych 
z całego świata.

Wystawa to zbiór eksponatów pochodzących z kolekcji 
zebranej przez szwajcarskie małżeństwo artystów – Mar-
tina i Teresę Bickel. W zależności od kraju (lub kontynen-
tu) z którego pochodzi szopka, znajdziemy w niej Świętą 
Rodzinę, stylizowaną zgodnie z  tradycją i  zwyczajami 
obowiązującymi w  danym kraju. Wśród unikatów obej-
rzeć będzie można afrykańskie szopki z figurkami z heba-
nu i bambusa, kukurydzianą szopkę węgierską czy minia-
turową szopkę wykonaną w łupinie orzecha.

Wystawa została udostępniona przez Muzeum Zaba-
wek i Zabawy w Kielcach. Ekspozycja prezentowana jest 
do końca stycznia.

Ruszyła Fabryka Kreatywnego Biznesu!
14 listopada 2016 r. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej swoje działania 
rozpoczęła Fabryka Kreatywnego Biz-
nesu. Projekt jest ukłonem w stronę 
młodych, aspirujących przedsiębior-
ców, którzy poważnie myślą o zaist-
nieniu w świecie biznesu.

Inauguracyjny wykład „Każdy powinien być 
biznesmenem” poprowadził dr  Tomasz Zieliński – 
Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administra-
cji UE. Projekt skierowany do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych (klasy I  i  II) ma na celu rozwijanie 
twórczego potencjału uczestników, zdobywanie no-
wych doświadczeń oraz kształtowanie umiejętności 
pracy w grupach. Drużyny wezmą udział w serii wy-
kładów, warsztatów i konsultacjach. Oprócz wiedzy, 
uczestnicy mają też szansę na zdobywanie punktów, 
które zostaną przeliczone na nagrody finansowe. 
A wszystko to, aby pomóc młodym przedsiębiorcom 
w stworzeniu własnej firmy.

Kolejne spotkanie w  związku z  projektem od-
będzie się 28 listopada. Konsultacje na terenie 
Fabryki Pełnej Życia poprowadzi Marcin Bazylak 
– I  Zastępca Prezydenta Miasta. Ostatnie, tego-
roczne, wydarzenie planowane jest na 12 grudnia. 
Wtedy też w  gmachu Biblioteki Głównej odbędą 
się warsztaty „Od pomysłu do biznesu, czyli prak-

tyczna lekcja przedsiębiorczości” prowadzone 
przez Mateusza Maika z  Akademickiego Inku-
batora Przedsiębiorczości. Wydarzenia te będą 
pierwszą okazją do autoprezentacji grup i  wska-
zania kierunku ich działań, a także przedstawie-
nia pomysłów i koncepcji, które będą ewoluować 
wraz z tokiem kolejnych spotkań.

Organizatorzy:  Miejska Biblioteka Publiczna 
i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Patronaty:  Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, 
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Dąbrow-
ska Rada Biznesu, Zagłębiowski Inkubator Przed-
siębiorczości, Akademickie Inkubatory Przedsię-
biorczości, Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa.

Partnerzy:  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Za-
głębia, Studio Kreatywne ANNANAS, Horror Esca-
pe Room.
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14 jubileusze

GRUPA 1
50-lecie, godzina 10:00
1. Antczak Władysława i Januariusz
2. Białek Zofia i Jan
3. Biegarczyk Krystyna i Janusz
4. Budzyń Jadwiga i Antoni
5. Bzówka Zofia i Stefan
6. Czuryło Maria i Adam
7. Dąbek Elżbieta i Wojciech
8. Kemona Helena i Stanisław
9. Kołkowscy Barbara i Janusz
10. Kołodziejczyk Hanna i Andrzej
11. Kwiecień Otylia i Janusz
12. Kwiecińscy Anna i Lucjan
13. Łudzik Jadwiga i Tadeusz
14. Maciąg Halina i Piotr
15. Nawroccy Ewa i Kazimierz
16. Paterek Zbigniewa i Henryk
17. Pytel Teresa i Aleksander
18. Satoła Wiesława i Tadeusz
19. Skrzekowscy Edwarda i Czesław
20. Sobczyk Jadwiga i Stanisław
21. Strenziok Ingeborga i Jerzy
22. Szulińscy Bożena  i Zdzisław
23. Szwaczka Marianna i  Tadeusz
24. Wardęga Krystyna  i Bogdan
25. Żelezińscy Zofia i Karol

GRUPA 2
50-lecie, godzina 11:30
1. Baran Helena i Władysław
2. Bargieł Irena i Bogdan
3. Borońscy Grażyna i Zygmunt
4. Kiercz Wanda i Zdzisław
5. Kuciejczyk Marianna  i Kazimierz
6. Litwin Grażyna i Andrzej
7. Mnich Mirosława i Zygmunt
8. Oleksy Urszula i Henryk
9. Piórkowscy Krystyna i Stefan
10. Podsiadło Maria i Tadeusz
11. Szczepanik Elżbieta  i Jan
12. Walczyk Zofia  i Zbigniew
13. Więckowscy Ewa i Józef
14. Witas Irmina i Edward
15. Zatorscy Danuta i Piotr

60-lecie
1. Baniak Jadwiga i Lech
2. Bijak Irena i Józef
3. Chyccy Marianna i Lucjan
4. Dziewierscy Krystyna i Stanisław
5. Kiszka Helena i Bogumił
6. Krzystańscy Wanda i Bolesław
7. Kulińscy Zofia i Józef
8. Malinowscy Elżbieta i Czesław
9. Olszewscy Wiesława i Bogusław
10. Pytlik Adrianna i Zdzisław
11. Stępień Władysława i Leopold
12. Toman Edeltrauda i Władysław
13. Wilkus Janina i Marcin
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 8 Pogoda on-line
W  połowie listopada Centrum Zarządzania Kryzyso-

wego uruchomiło dostępną on-line dla wszystkich miesz-
kańców Stację Meteorologiczną oraz Detektor Burzowy. 
Urządzenia przetwarzające dane meteorologiczne są za-
instalowane na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Gra-
nicznej 21 w Dąbrowie Górniczej. Dane pozyskiwane są ze 
stacji meteo oraz detektora burzowego nowej generacji.

Dostęp do bieżących warunków meteorologicznych 
pobieranych z  autonomicznej stacji meteo pozwala na 
bieżąco śledzić powstające i istniejące komórki burzowe 
na wybranym obszarze województwa śląskiego z punk-
tem centralnym w mieście Dąbrowa Górnicza. Oprócz 
położenia komórek burzowych, uzyskujemy także 
informacje o  rodzaju wyładowań (IC – wyładowanie 
chmura-chmura; CG – wyładowanie chmura-ziemia), 
a  także intensywności burzy oraz dokładną statystykę 
występujących zjawisk. Pogodę można śledzić na bieżą-
co za pomocą aplikacji na smartfony z Androidem.

 8 987 – nowy numer infolinii 
dla bezdomnych

1 listopada ruszył całodobowy bezpłatny numer dla 
osób potrzebujących schronienia. Infolinia będzie czynna 
do 31 marca. Została uruchomiona przy Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach. Zgłoszenia i prośby o po-
moc przyjmowane są przez całą dobę, siedem dni w tygo-
dniu. Na numer 987 można dzwonić zarówno z telefonów 
stacjonarnych, jak i komórkowych.

Zgłoszenia o bezdomnych przyjmowane są także przez 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górni-
czej – 662 138 272, 32 262 44 10 oraz Straż Miejską – 986.

 8 Fundacja Godne Życie 
poszukuje wolontariuszy

Zawsze jest idealny czas, by zdobywać nowe doświad-
czenia i wzbogacić swoje CV o atrakcyjną dla pracodaw-
cy pozycję, jaką jest praca non-profit. Fundacja Godne 
Życie z Dąbrowy Górniczej zaprasza wolontariuszy do 
pracy z dziećmi i zarażania pozytywną energią. Orga-
nizacja oferuje szereg korzyści.

Propozycja skierowana jest do pełnych zaangażo-
wania i  energii osób powyżej 18 roku życia. Fundacja 
poszukuje wolontariuszy do opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą w wieku od 6 do 15 lat, pomocy w organizowaniu 
eventów i wydarzeń specjalnych, pomocy w prowadze-
niu zajęć, prowadzenia własnych zajęć i realizacji swo-

ich kreatywnych pomysłów mieszczących się w ramach 
działalności organizacji.

Dąbrowska organizacja pożytku publicznego oferuje 
także możliwość bezpłatnego uczestnictwa w  kursach 
i szkoleniach dla wolontariuszy. Współpraca z Fundacją 
Godne Życie przebiega w  oparciu o  umowę wolonta-
riacką. Organizacja wydaje również swoim wolontariu-
szom stosowne zaświadczenia.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailowa pod ad-
resem: biuro@fundacjagodnezycie.eu lub telefonicznie 
pod numerem 505 582 720. 

 8 Akcja Zima
Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, 

za utrzymanie gminnych dróg i chodników odpowiada 
ALBA MPGK. Zgłoszenia dotyczące odśnieżania cało-
dobowo przyjmuje dyspozytor firmy tel.  32 262 50 13 
i 600 405 627.

 8 Zaproszenia na Wigilię
Już od 19 lat, każdego roku Zarząd Miejski Polskie-

go Komitetu Pomocy Społecznej organizuje największą 
w mieście Wieczerzę Wigilijną. Blisko 250 samotnych, 
ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych, chorych 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej spotyka się przy świą-
tecznym stole i wspólnie spożywa Kolację Wigilijną. Jest 
to dla nich wielkie przeżycie i  najpiękniejszy wieczór 
w roku. Zaproszenia na wigilię wydawane będą już od 1 
grudnia. Każdy potrzebujący wsparcia może zgłosić się 
po odbiór zaproszeń do siedziby stowarzyszenia, w bu-
dynku Przychodni Rejonowej przy ul. Adamieckiego 
13 we wtorki i czwartki od godz. 9:00 do 13:00. Zarząd 
Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej od 19 
lat organizuje Wieczerzę Wigilijną dla samotnych, ubo-
gich, niepełnosprawnych członków PKPS. 

 8 Przemocy domowej NIE
Ruszyła lokalna kampania społeczna „Przemocy 

domowej NIE”. Pod hasłem: „Mamo, Tato… Kochaj 
mnie takim, jakim jestem” realizują ją dąbrowski Ze-
spół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie we współpracy z placówkami oświa-
towymi.

Celem jest podniesienie wiedzy i świadomości wy-
chowawczej rodziców w  zakresie zasad budowania 
dobrej, pozbawionej przemocy relacji z  dzieckiem. 
W  ramach prowadzonych działań na terenie mia-
sta zostały rozwieszone billboardy, a  we wszystkich 
placówkach oświatowych wkrótce pojawią się pla-
katy z  apelem dziecka do rodzica. Niezależnie od 
tego, uczniowie dąbrowskich klas I  i  II gimnazjum 
uczestniczyć będą w  zajęciach z  zakresu profilakty-
ki przemocy w rodzinie. Otrzymają na nich gadżety 
z treściami edukacyjnymi w formie notesu, długopi-
su i smyczy.

 8 Piotrek potrzebuje pieniędzy 
na drogie leczenie

Nasz syn Piotr ma 26 lat i zdiagnozowanego w lipcu  
tego roku guza mózgu.

Przez 26 lat mogliśmy być dumni z  jego dokonań 
w wielu dziedzinach. Kolejne szkoły i studia ukończone 
w 2014 roku w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dę-
blinie to pasmo sukcesów.

Koszykówka, siatkówka, pływanie, jazda na rowerze, 
bilard to jego ulubione sporty. Do tego skoki spadochro-
nowe.

Kiedy zdiagnozowano u niego glejaka wielopostacio-
wego, po biopsji mózgu doznał porażenia lewostronne-
go. Wtedy wielkim sukcesem było, jak na nowo nauczył 
się chodzić.

Przed nami jeszcze długie leczenie. Bieżąca reha-
bilitacja, leki, dojazdy do szpitali to więcej niż 1,5 tys. 
miesięcznie, a kuracja Nano Therm za granicą, na którą 
liczymy, to 40 000 EURO.

W imieniu Piotrka prosimy o wsparcie.
Beata i Jacek Myśliwcowie

WSTĘP WOLNY

Piotr Myśliwiec
Dąbrowa Górnicza

skarbonka.alivia.org.pl/piotr-mysliwiec

Program Skarbonka prowadzony przez Fundację 
Onkologiczną Alivia ma na celu ratowanie zdrowia 
i życia chorych na nowotwory złośliwe. Pomoc 
z Programu trafia do konkretnych osób, takich 
jak Piotr Myśliwiec. 

Co umożliwi Twoja wpłata?

dostęp do najskuteczniejszych leków,
natychmiastowy dostęp do nowoczesnych procedur 
diagnostycznych, konsultacji,
dostęp do zabiegów i artykułów rehabilitacyjnych,
uzyskanie pomocy w transporcie do ośrodków 
leczenia.

Pomóż w walce z rakiem!

numer konta:

24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
tytuł przelewu:
Darowizna dla PIOTR MYŚLIWIEC 110381

Za każdy gest
serdecznie dziękujemy!
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Ze mną przez świat
O miłości do podróży, Bieszczad i ludzkiej serdeczności w rozmowie z Elżbietą Dzikowską, gościem 
cyklu „Spotkania z podróżnikami”, który odbył się w PKZ w ramach Festiwalu Kultury Zagłębiewood.

Jest Pani autorką i współautorką ponad 
300 filmów dokumentalnych, 28 książek i niemal 
30 wystaw. Czy ma Pani poczucie, że urodziła się 
po to, by robić rzeczy wielkie?

To, co robię, robię po to, by dzielić się z innymi i to jest 
wielka satysfakcja. Filmy, książki i wystawy moich foto-
grafii powstają po to, by ci, którzy nie mają możliwości 
podróżowania, również poznawali świat. Niemniej po-
dróżowanie dziś jest łatwe. Kto ma pieniądze, zdrowie 
i czas, może sobie na to pozwolić, ale kiedyś to ja z mę-
żem Tonym Halikiem otwieraliśmy okno na świat. I to 
było ważne.

Zwiedziła Pani całą Amerykę Łacińską, prak-
tycznie całe Chiny. Gdyby miała Pani wybrać 
miejscowość, w której spędziłaby resztę życia, 
to byłaby to...?

Ta, w której mieszkam, czyli Międzylesie w Warszawie. 
Najpiękniejszym miejscem na ziemi, poza tym jednym, są 
Bieszczady. Odkrywam te piękne miejsca za pośrednic-
twem moich książek „Groch i Kapusta” oraz „Polska znana 
i mniej znana”, bo Polska jest naprawdę ciekawym krajem. 
I tak jak kiedyś pokazywałam świat, tak teraz chciałabym 
pokazać Polakom Polskę, która niestety znalazła się trochę 
na turystycznym uboczu. Dlatego staram się zachęcać do 
poznawania naszego kraju.

Co sprawiało największą trudność w Pani 
podróżach?

Nie mówię o  trudnościach. Mówię o  przyjemno-
ściach, o  korzyściach z  podróżowania. Zawsze patrzę 

przez różowe okulary, przez życzliwych ludzi, których 
spotykam. Uśmiech to najkrótsza droga do serca, a Gan-
dhi powiedział: „Uśmiechając się, dajesz tak wiele, a nie 
tracisz nic”. Dlatego opublikowałam album i przygoto-
wałam wystawę fotografii pt.: „Uśmiech Świata”. Zachę-
cam moich rodaków do uśmiechania się, bo za często 
narzekają. Jednocześnie w  krajach Azji Południowo-
-Wschodniej, o wiele biedniejszych od Polski, ludzie są 
pełni uśmiechu i otwartości. Łatwiej nam znosić niedo-
statki życia, gdy patrzymy na świat optymistycznie.

Pytanie z cyklu dobra rada, dla tych, którzy 
chcieliby iść w Pani ślady. Co jest najważniejsze 
w podróżowaniu?

Żeby wyjechać w  świat, trzeba mieć w  sobie cieka-
wość. Trzeba także znać jakieś języki. Gdy przyjeżdżam 
do nowego kraju, to najpierw uczę się pięknych słów, 
jak np.  „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, ale tak-
że zwrotu „ile to kosztuje”. Przed wyjazdem trzeba się 
przygotować, trzeba mieć chęć poznania innej kultury. 
Warto pamiętać, że kiedy nasi przodkowie byli jeszcze 
w puszczy, to gdzieś tam, na świecie kwitły już wielkie 
cywilizacje. Dlatego uczmy się szacunku i bierzmy z in-
nych kultur to, co najlepsze.

Jakie wspomnienia zachowa Pani po spotkaniu 
z dąbrowską publicznością w PKZ?

Jestem tu po raz pierwszy i  nie mam wątpliwości − 
wspaniały Pałac Kultury Zagłębia urzeka! Choć wyglą-
da nieco surrealistycznie w  pustej wokół przestrzeni, 
jest jak z bajki. Ale tą bajką jest kultura, a pałac jej no-

śnikiem. Cieszę się, że wzięłam udział w tym niesamo-
witym spotkaniu. Taka zła pogoda, a widownia pełna 
i niezwykle życzliwa. Bardzo się wzruszyłam. Dziękuję 
organizatorom, ale przede wszystkim uczestnikom, ży-
cząc wszystkiego dobrego.

Rozmawiał: Olaf Otwinowski
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Delikatnie i lirycznie, ale z rockowym pazurem zrobiło się na sali 
teatralnej PKZ, gdy wypełniły ją głos Adama Nowaka i muzyka 
jego zespołu. „I tak warto żyć”… – Raz Dwa Trzy!

„Sex, prochy i rock&roll” w wykonaniu Bronisława Wrocławskie-
go to szlifowany przez ponad 20 lat diament – od tylu lat aktor 
wciela się w role bogacza, żebraka, chorego psychicznie.

Nastrojowy, melancholijny i magiczny – te trzy słowa idealnie 
opisują koncert Korteza, który odbył się w Pałacu Kultury Zagłę-
bia 10 listopada.
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TAMEH POLSKA poprawi jakość powietrza 
w Dąbrowie Górniczej
TAMEH POLSKA sp. z o. o. – spółka joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy 
TAURON – rozpoczęła budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin 
w elektrociepłowni w Dąbrowie Górniczej. Budowa potrwa do połowy 2018 r. 
Po jej zakończeniu elektrociepłownia będzie spełniała nowe europejskie normy 
dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

O projekcie
Od kilku miesięcy trwa etap realizacji inwestycji 

budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin 
pięciu kotłów w TAMEH POLSKA sp. z o.o. –w Dą-
browie Górniczej.

Do końca roku zostaną zakończone prace funda-
mentowe i rozpocznie się proces montażu konstrukcji 
stalowych. Faza budowy instalacji przebiega zgodnie 
z  planem, a  termin jej zakończenia i  przekazania do 
eksploatacji to drugi kwartał 2018r.

Generalnym wykonawcą instalacji jest GE Power 
sp. z  o. o. z  grupy General Electrics, z  którym spół-
ka TAMEH POLSKA podpisała kontrakt na budowę 
„pod klucz” (tzn. całość prowadzonych prac od zapro-
jektowania, poprzez dostarczenie niezbędnych ele-
mentów, aż po wykonanie instalacji i  jej uruchomie-
nie). Wartość kontraktu przekracza 200 mln zł.

Jedna z największych instalacji 
w Europie

Instalacja odsiarczania spalin jest oparta na opa-
tentowanej przez firmę GE technologii półsuchego 
odsiarczania spalin, która jest jednym z  najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na 
świecie, gwarantującym wysoką skuteczność reduk-
cji emisji zarówno tlenków siarki i  pyłów. Instalacja 

będzie oczyszczała 1 600 000 Nm3 spalin na godzinę 
i  będzie jedną z  największych instalacji półsuchego 
odsiarczania spalin w  Europie. Instalacja katalitycz-
nego odazotowania spalin pozwoli sprostać coraz 
bardziej wymagającym regulacjom w  zakresie emisji 
tlenków azotu.

Ponadto realizowane jest przystosowanie pięciu 
kotłów opalanych dotychczas węglem kamiennym 
i  gazem mieszankowym do współspalania węgla ka-
miennego oraz trzech paliw gazowych: gazu mieszan-
kowego (wielkopiecowego i  konwertorowego), gazu 
ziemnego i koksowniczego. Wykonawcą tego zakresu 
inwestycji jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe 
„REMONT 4” Sp. z o. o. Wartość tego kontraktu prze-
kracza 35 mln zł.

Realizacja wyżej wymienionych zadań ma na celu 
dostosowanie kotłów do wymagań emisyjnych okre-
ślonych w dyrektywie UE w sprawie emisji przemysło-
wych (ang. IED– Industrial Emissions Directive).

O TAMEH POLSKA
TAMEH POLSKA sp. z  o. o  jest częścią TAMEH 

HOLDING sp. z  o. o., joint venture spółek z  Grupy 
ArcelorMittal i  Grupy TAURON, którego głównym 
celem biznesowym jest długoterminowa i  między-
narodowa współpraca firm w  obszarze energetyki 
przemysłowej, rozwój aktywów energetycznych oraz 
zapewnienie dostaw mediów (m.in. energii elektrycz-

nej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i  sprężonego 
powietrza) dla zakładów ArcelorMittal oraz innych 
odbiorców.

Do TAMEH POLSKA należą trzy elektrociepłow-
nie: Blachownia w Kędzierzynie Koźlu (wcześniej na-
leżała do TAURON Wytwarzanie), w Dąbrowie Gór-
niczej (wcześniej należała do TAURON Ciepło) oraz 
w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland (wcześniej 
należała do hutniczego koncernu). TAMEH POLSKA 
utworzony został w roku 2014 i zatrudnia około 800 
pracowników.

• Wykręcanie urwanych świec żarowych, 
żarników i wtryskiwaczy bez zdejmo-
wania głowicy. Dojazd do Klienta. tel. 
731631521 

• Terapia uzależnień: alkoholizm, hazard, 
narkomania. Dyskretnie, tel. 730 800 775.

• Montaż nawiewników, tel. 600 498 178

• Docieplenia, remonty, okna, drzwi, tel. 
501 478 135.

• Firma profukcyjna z Dąbrowy Górniczej 
zatrudni tokarza, tel. 696 471 393.

Ogłoszenia 
drobne

Inwestycja za 100 mln euro
Pod koniec roku rozpocznie się rozbudo-
wa dąbrowskiej fabryki Brembo. W ra-
mach wartej 100 mln euro inwestycji, 
powstaną trzecia linia odlewnicza i 12 linii 
obróbczych.

Nowe linie ulokowane zostaną na powierzchni 22 
tys. m kw. Powstawać na nich będzie żeliwo szare (wyko-
rzystywane do produkcji tarcz hamulcowych), a  także 
żeliwo sferoidalne (używane do wytwarzania zacisków 
dla pojazdów użytkowych). Realizacja przedsięwzięcia 
podniesie moce produkcyjne dąbrowskiego zakładu do 
100 tys. ton rocznie. Rozbudowa jest odpowiedzią na 
wzrastający popyt na tarcze i zaciski. Poza tym Brembo 
podpisało niedawno dwa nowe kontrakty z firmą Mer-
cedes-Benz. Tarcze i  zaciski wytwarzane w  Dąbrowie 
Górniczej będą montowane m.in. w samochodach klasy 
E, C, S i w Mercedesie Sprinterze. 

Brembo to światowy lider produkcji układów ha-
mulcowych oraz części do samochodów, motocykli, 

pojazdów przemysłowych i  maszyn. Posiada fabryki 
w 16 krajach. W Dąbrowie Górniczej zatrudnia obecnie 
ok. 1100 osób. Po rozbudowie odlewni, liczba pracowni-
ków ma wzrosnąć.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa dąbrowskiej 
fabryki Brembo.
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18 puls miasta

zatańczą o puchar
Zapraszamy na IX Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezy-
denta Miasta Dąbrowa Górnicza organi-
zowany przez Szkołę Tańca MARENGO 
oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Dą-
browie Górniczej.

Już 3 grudnia od godziny 9:30 tancerze z całego kraju 
zaprezentują swoje umiejętności na parkiecie Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej „Centrum”. W rytmie tanecznej 
muzyki i w olśniewających strojach zobaczymy tancerzy 
w trzech blokach tanecznych w stylu standardowym i la-
tynoamerykańskim, a podczas uroczystej gali wieczor-
nej zaprezentują się pary w najwyższej klasie A, B oraz 
C. Całodniowe bilety wstępu do nabycia w dniu imprezy 
w  Hali „Centrum”. Turniej Honorowym Patronatem 
objął Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew 
Podraza.

4 grudnia, w Barbórkę, w Dąbrowie Górniczej nastąpi 
wielka eksplozja barw! Wszystko to za sprawą  
choinki i świątecznych iluminacji, które  
właśnie tego dnia rozbłysną po zmroku!

Dołącz do nas i stwórz wspólnie z nami  
świąteczną galerię zdjęć na: 

/MiastoDabrowaGornicza

O choinka! Do Świąt już coraz bliżej
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X edycja Graj i Pomagaj
„Graj i Pomagaj”, czyli Dąbrowskie Mikołajki, jest coroczną akcją charytatywną 
organizowaną przez Centrum Sportu i Rekreacji od 2007 roku w Hali Widowisko-
wo-Sportowej „Centrum”.

W  ramach imprezy Centrum Sportu i  Rekreacji or-
ganizuje zbiórkę środków finansowych przekazywa-
nych na określony cel charytatywny. Dotychczas dzięki 
Państwa wsparciu udało się zebrać 101 605,72 zł, które 
zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowo-re-
habilitacyjnego i dofinansowanie wyjazdów na zielone 
kolonie dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej z dą-
browskich szkół podstawowych.

Zapraszamy na wyjątkową, jubileuszową edycję „Graj 
i Pomagaj”, która odbędzie się 4 grudnia w godzinach 
16:00-19:00. Wśród atrakcji dla najmłodszych  m.in.: 
kiermasz świąteczny, malowanie twarzy, warsztaty 
plastyczne, dmuchańce, karuzela oraz liczne zabawy 
i oczywiście wizyta świętego Mikołaja.

W ramach „Graj i Pomagaj” organizowany jest rów-
nież „Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół 

o  Puchar Prezydenta Miasta”, którego laureaci zapre-
zentują swoje umiejętności wokalne i taneczne na sce-
nie podczas imprezy. Zobaczymy także pełen atrakcji 
finał akcji Młody Ekolog 2016 dąbrowskiej Fundacji 
Zielona Perspektywa.

Dodatkową atrakcją przygotowaną dla dzieci i doro-
słych będzie charytatywny „Bieg Mikołajkowy”, który 
odbędzie się w Parku im. Gen. Hallera. W biegu można 
wystartować w  dwóch kategoriach: indywidualnej na 
dystansie 3 km i rodzinnej 500 m. Zapisy przyjmowa-
ne będą w  Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” 
w dniu imprezy od godziny 14:00. Start biegu planowa-
ny jest na godzinę 15:00. Wstęp jest wolny!

Więcej informacji  m.in. o  możliwości przekazywa-
nia prezentów dla swoich pociech czy regulamin biegu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.csir.pl.

91 lat tradycji wciąż w grze
Pasja i zaangażowanie miłośników lokalnego futbolu to fundamenty, na których odbudowywana jest 
najbardziej utytułowana dąbrowska piłkarska marka. RKS Zagłębie, nowy-stary klub, po powrocie do 
historycznej nazwy ma za sobą pierwszą rundę rozgrywek.

Korzenie RKS-u  sięgają 1925  r. Na przestrzeni lat, 
klub miał lepsze i gorsze lata, a największym osiągnię-
ciem były występy na zapleczu ekstraklasy. W  1997  r. 
RKS połączył się z  Zagłębianką. Tak powstał Zagłę-
biak. Wiodło mu się różnie, najwyżej zaszedł do IV ligi. 
Zawirowania organizacyjne doprowadziły jednak do 
tego, że klub upadł, nie dokańczając rozgrywek sezonu 
2015/2016. Jak się okazało, nie był to jego koniec.

– Garstka najwierniejszych działaczy, kibiców i  by-
łych zawodników w czerwcu tego roku doszła do wnio-
sku, że trudno puścić w niepamięć 91 lat tradycji klubu 
i  postanowiła, że jeśli znajdą się zawodnicy chętni do 
gry, to zrobią wszystko, by zespół nadal uczestniczył 
w rozgrywkach. W ostatnim dniu zgłoszeń do rozgry-
wek zaanonsowaliśmy w  podokręgu Sosnowiec udział 
RKS-u  w  rozgrywkach najniższej w  Zagłębiu klasy B. 
Rozpoczęło się tworzenie drużyny. Wróciło do nas 
kilku wychowanków, ale pojawiło się też wielu innych 
zawodników. Trenerem został młody szkoleniowiec Łu-

kasz Szymański – opowiada Tomasz Szymczyk, kierow-
nik drużyny.

RKS Zagłębie korzysta z boisk Centrum Sportu i Re-
kreacji przy ul. Konopnickiej 29, z którymi jest związa-
ny od lat trzydziestych XX wieku.

– Tydzień po rozpoczęciu treningów rozegraliśmy już 
pierwsze sparingi, a w sierpniu zaczęliśmy rywalizację 
w  lidze. Początkowo płaciliśmy frycowe, prześladował 
nas również pech, jednak dzięki zaangażowaniu i  do-
brej pracy zawodników drużyna zgrała się i zaczęła zdo-
bywać punkty. Dodajmy, że frekwencja na treningach 
oscyluje w granicach 15-20 osób, czego nie spotyka się 
w niektórych klubach klas wyższych – mówi Szymczyk.

Finisz rundy jesiennej to seria ważnych zwycięstw. 
RKS pokonał 12:1 Tęczę II Błędów, co jest trzecią naj-
wyższą wygraną w  jego historii. Wyższość Zagłębia 
uznać musiały też zespoły ze szczytu tabeli – MKS Ujej-
sce i  KS Preczów. W  drużynie przeważają zawodnicy 
z  Dąbrowy Górniczej, Gołonoga i  Sosnowca-Zagórza. 

Najlepszym strzelcem jest dąbrowianin Kamil Dzi-
kowski – zdobywca dziewięciu bramek. Siedem trafień 
zanotował niespełna 17-letni Oskar Nocuń. Funkcję 
prezesa pełni Roman Spisak, w  przeszłości zawodnik 
RKS-u, a z drużyną pracują na co dzień Julita i Krzysz-
tof Bernasiowie oraz Stanisław Cieślik. Klub wspiera 
radny Piotr Chałuda.

– Wszyscy grają i  działają za darmo. W  funkcjono-
waniu pomagają nam Dąbrowskie Wodociągi SA, Sto-
warzyszenie Kupców Targowych, siłownia SuperGym 
i pizzeria Ambrozja – wylicza Tomasz Szymczyk.

Ostatni tegoroczny trening piłkarze odbędą 12 grud-
nia. W nowym roku na pierwszych zajęciach spotkają 
się 3 stycznia. Bazując na ich sportowym zapale, a także 
zaangażowaniu działaczy, RKS może z nadzieją spoglą-
dać na rundę wiosenną. Wkrótce w  klubie rozpoczną 
się również bezpłatne szkolenia dla młodzieży, która 
w przyszłości może zasilić szeregi drużyny. 

PK

Mocni u siebie
Mistrz, wicemistrz i trzy inne ze-
społy musiały w tym sezonie uznać 
wyższość dąbrowskich koszykarzy. 
Pięć zwycięstw i trzy porażki dają im 
czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. 
MKS dobrze radzi sobie u siebie, musi 
jeszcze przełamać się na wyjazdach.

MKS Dąbrowa Górnicza „ustrzelił” w tym sezo-
nie  m.in. mistrza Polski – Stelmet Zielona Góra, 
a także Rosę Radom – wicemistrza i zdobywcę kra-
jowego pucharu. Na tarczy z  Dąbrowy wyjechały 
też Asseco Gdynia, Start Lublin i  Anwil Włocła-
wek. Lepszy od dąbrowian w  hali „Centrum” był 
tylko Polski Cukier Toruń.

Dąbrowskiemu zespołowi gorzej wiedzie się na 
wyjazdach. MKS przegrał mecze na boiskach rywa-
li – z Turowem Zgorzelec, Stalą Ostrów. Okazja do 
przerwania tej serii przyjdzie 4 grudnia, gdy zmie-
rzy się z Siarką Tarnobrzeg. Wcześniej, 26 listopa-
da, dąbrowski zespół podejmie sopockiego Trefla. 
Początek meczu o godz. 18. PK 
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Czas na zmiany
Czasem by żyć, trzeba zacząć wszystko od nowa, zerwać 
z dotychczasowymi doświadczeniami i zrealizować marzenia. Tak 
jak tytułowa bohaterka spektaklu „Edukacja Rity”, który będziemy 
mogli zobaczyć w PKZ już 4 grudnia o godz. 18 – dzień po oficjalnej 
premierze sztuki.

W  rolę Rity wcieli się młoda aktorka Katarzyna 
Ucherska, która wystąpi u boku Piotra Fronczewskiego. 
„Edukacja Rity” to historia młodej kobiety, która chce 
uciec od życia u boku męża prostaka i postanawia wró-
cić do szkoły, by zdobyć lepsze wykształcenie i zerwać 
z etykietką kury domowej. − Zmiany są trudne. Z jed-
nej strony naturalne jak pory roku, a z drugiej potrzeba 
odwagi, by podjąć decyzję. Ruszając w nowe, żegnamy 
to, co znane i wygodne, a zyskujemy niepewność losu. 
Byliśmy mistrzami, a  po zmianie trzeba uczyć się od 
nowa – czasem tylko obsługi telefonu, a czasem wręcz 
życia. Ale wizja tego, co po zmianie, dodaje nam od-
wagi – mówi Marek Skała, coach i mówca inspiracyjny, 
autor książki „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściek-
niętych”. W  taki właśnie sposób Rita bierze los we 
własne ręce. Na swojej drodze spotyka starszego pro-
fesora (Piotr Fronczewski). Ich długie dyskusje poma-
gają dziewczynie uwierzyć w  siebie i… no właśnie, co 
dalej? Do jakich skutków może doprowadzić przyjaźń 
ze starszym, przystojnym, a do tego inteligentnym męż-
czyzną? Tego dowiecie się ze sztuki Willy’ego Russella 
w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego. 

POLECAMY

„Edukacja Rity” – spektakl z Piotrem Fronczewskim i Katarzyną 
Ucherską w sali teatralnej PKZ zostanie wystawiony 4 grudnia 
o godz. 18.00.
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 „Druty Made In Slovakia” to wystawa przedstawiająca narodowe rzemiosło ludowe Słowaków, czyli druciarstwo. Jak się okazuje, 
Słowacja słynie nie tylko z pięknych, zabytkowych miejscowości, licznych parków krajobrazowych i górskiej turystyki, ale także 
właśnie z... drutu. Historia tego niezwykłego zajęcia sięga XVIII w., ale dopiero czasy współczesne wyniosły druciarstwo do rangi 
sztuki. Nietypowy i trudny materiał zdobył serca artystów, a arcydzieła mistrzów zdobią dziś galerie na całym świecie. Wystawę 
z eksponatami z kolekcji Muzeum Považskiego w Žilinie można oglądać w Galerii Sztuki PKZ jeszcze do 9 grudnia. Wstęp wolny.
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