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Projekt nowej sieci dąbrowskich szkół przyjęty, jednak wątpliwości co do jej ostatecznego kształtu pozostają

Oświata na zakręcie
Propozycja połączenia czterech
gimnazjów ze szkołami podstawowymi i modyfikacja obwodów dwóch szkół podstawowych, to najważniejsze ze zmian
w dąbrowskich szkołach, które
podczas ostatniej sesji przegłosowali radni. To efekt reformy
oświaty wprowadzonej w całej
Polsce przez obecny rząd.
– Wariant, który po dokładnej analizie dotychczasowej sieci szkół oraz konsultacjach z rodzicami, przedstawiliśmy radnym, w naszej ocenie jest wariantem
optymalnym. Uwzględnia on przede wszystkim dobro
uczniów i stworzenie im komfortowych warunków
edukacji przy wykorzystaniu istniejących budynków
szkolnych i infrastruktury oświatowej – mówiła zaraz
po sesji Iwona Krupa, zastępca prezydenta miasta, która
odpowiedzialna jest za oświatę.
Jakie więc będą zmiany w dąbrowskiej oświacie? Korekcie ulegną obwody 2 spośród 23 szkół podstawowych

Po konsultacjach z rodzicami,
zdecydowaliśmy się zachować
niemal wszystkie dotychczasowe obwody bez zmian.

funkcjonujących dzisiaj na terenie Dąbrowy Górniczej,
a w 4 szkołach podstawowych zajęcia dydaktyczne będą
prowadzone w dwóch budynkach.
Największe zmiany dotyczą dzielnicy Ząbkowice,
gdzie, poza włączeniem Gimnazjum nr 9 do Szkoły
Podstawowej nr 31, nastąpi konieczność weryfikacji
granic obwodów, zarówno Szkoły Podstawowej nr 31,
jak i Szkoły Podstawowej nr 21.
W dotychczasowym budynku SP31 będą funkcjonowały klasy I-IV i tak jak do tej pory 3 oddziały przedszkolne, a w dotychczasowym budynku Gimnazjum nr
9, poza wygaszanymi klasami gimnazjum, klasy V-VIII.

Ponadto, do szkół podstawowych zostaną włączone
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 10.
Do Szkoły Podstawowej nr 8 funkcjonującej dzisiaj
w budynku przy ul. Krasińskiego proponuje się włączenie
Gimnazjum nr 4 znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego. W budynku dotychczasowego gimnazjum, poza klasami gimnazjalnymi, uczyliby się uczniowie klas V-VIII,
a w dotychczasowym budynku SP8 uczniowie klas I-IV.
Do Szkoły Podstawowej nr 10 zlokalizowanej przy ul.
Górników Redenu zostałoby włączone Gimnazjum nr 1
znajdujące się przy ul. Królowej Jadwigi.
Dokończenie na str. 7
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605 od marca pojedzie
przez Morcinka

sms szybki miejski serwis
11 stycznia Pałac Kultury Zagłębia
świętował 59. urodziny. Jubileusz uczcił
specjalnym koncertem, podczas którego na
pałacowej scenie wystąpiła Akademicka
Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach.

Od marca autobusy linii 605 obsługiwać będą przystanki przy ul. Morcinka, po
której od końca zeszłego roku nie jeżdżą autobusy z numerem 690.

fot. Dariusz Nowak

21 stycznia w Koszycach na Słowacji, odbyły
się Międzynarodowe Zawody Karate Olimpijskiego WKF „10 Memoriał Michala Bozogana”,
z których zawodnicy dąbrowskiego klubu UKS
Ronin_1 przywieźli cztery medale.

Trasa linii 690 została zmodyfikowana w listopadzie
2016 r. w taki sposób, żeby pasażerowie mogli dojeżdżać
nią do Centrum Administracyjnego, w którym oprócz
urzędu miejskiego mieszczą się sąd i prokuratura.
– Mieszkańcy często zgłaszali potrzebę wyznaczenia
przystanków przy Centrum Administracyjnym, żeby
ułatwić im dotarcie do urzędu miejskiego czy sądu. Po
analizie tras i rozkładów jazdy, została podjęta decyzja
o skierowaniu tam linii 690 – mówi Paweł Gradzik, z-ca
naczelnika wydziału komunikacji i drogownictwa UM.
Dotąd autobusy jadące Aleją Zagłębia Dąbrowskiego
w kierunku centrum skręcały w ul. Morcinka i dalej
kierowały się w stronę ul. Piłsudskiego. Obecnie omijają przystanek przy ul. Morcinka i wjeżdżają w ul.
Graniczną, gdzie powstał przystanek „Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski”. Z kolei autobusy jadące w stronę
Gołonoga, z uwagi na konieczność bezpiecznego skrętu

z ul. Piłsudskiego w ul. Graniczną, pomijają przystanek
„Dąbrowa Górnicza Gołonóg Damel”.
Po tej zmianie, mieszkańcy bloków nr 8, 10 i 16 przy
ul. Morcinka poprosili o przywrócenie obsługi przystanków przy ich ulicy. Zwrócili uwagę na to, że korzystali z nich m.in. podczas dojazdów do przychodni przy
hucie „Katowice”.
– Wycofanie z obsługi przystanków przy ul. Morcinka było rozwiązaniem czasowym i uwzględnialiśmy
skierowanie tamtędy innej linii. Dlatego m.in. nie zlikwidowano znajdujących się tam wiat. Z wnioskiem
w sprawie ponownej obsługi tych przystanków zwróciliśmy się do KZK GOP, czyli do organizatora transportu publicznego. Po przeanalizowaniu kilku wariantów
zdecydowano, że od 1 marca będą one obsługiwane
przez linię 605, która dociera do przystanku „Tworzeń
Huta Katowice” – tłumaczy Paweł Gradzik.

partycypacja w nowej wersji
Podczas lutowej sesji, radni podjęli
uchwałę w sprawie nowego modelu
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Nowe rozwiązania stawiają jeszcze
mocniej na dialog w sprawie przedsięwzięć w dzielnicach zamiast konkurencji
między projektami.
W ciągu czterech lat funkcjonowania Dąbrowskiego
Budżetu Partycypacyjnego powstały 244 projekty, które
wymyślili, pomogli opracować i wybrali mieszkańcy 35
dzielnic Dąbrowy Górniczej. Oprócz efektów pozytywnych, pojawiły się również kwestie wymagające korekty.
– I tak np. Dzielnicowe Fora Mieszkańców stały się
prezentacjami, a nie dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców. Mankamentami okazały się także zbyt krótki czas, jaki poświęcano
na dialog, a także brak możliwości ingerencji w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji –
wskazuje Piotr Drygała, naczelnik wydziału organizacji
pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM.
Nowy model wykuwał się od września. Pracował nad
nim specjalny zespół, złożony z 15 dąbrowian wybraPRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (204) luty 2017

nych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Dąbrowa Górnicza. Uwagi przekazali też urzędnicy, którzy na co dzień realizują zadania wybrane w poprzednich edycjach głosowań mieszkańców. W czasie
konsultacji społecznych swoje pomysły i spostrzeżenia
przedstawili również mieszkańcy. Opracowany w ten
sposób projekt uchwały, podczas sesji 8 lutego, poparli
radni miejscy.
– Budżet w nowej odsłonie, DBP 2.0. jest niezwykle
innowacyjny, zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie Górniczej, stawiając
na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i, co najważniejsze, na pogłębiony dialog samych mieszkańców
w poszczególnych dzielnicach – mówi Piotr Drygała.
Na wiosnę zaplanowano rozpoczęcie działań związanych z diagnozą potrzeb w poszczególnych dzielnicach,
zgłaszaniem pomysłów i przekładaniem ich na konkretne projekty do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Tam, gdzie w czasie spotkań,
dyskusji i forów mieszkańców nie zostanie wypracowana lista takich zadań, wyłonione zostaną maksymalnie
trzy propozycje, które jesienią trafią pod głosowanie.
PK

4 lutego Portal MaratonyPolskie.pl, na
podstawie ogólnopolskiego głosowania
internautów, przyznał certyfikaty ZŁOTY
BIEG za sezon 2016. Wśród laureatów znalazł się IX Półmaraton Dąbrowski ArcelorMittal Poland.

7 lutego w ramach Europejskiego Tygodnia
Startupów, w Wyższej Szkole Biznesu odbyło
się spotkanie dla planujących rozkręcenie biznesu i zainteresowanych nowymi kontaktami.

10 lutego zakończył się projekt „Zimowa
Akademia Rozmaitości”, realizowany przez
Stowarzyszenie Dar Serca. Podczas jego
trwania dzieci miały okazję zwiedzić m.in.
Kopalnię Soli w Wieliczce, Planetarium w
Chorzowie oraz Egzotarium w Sosnowcu

14 lutego „Nazywam się Miliard. Miliard
za Jedną. Jedna za Miliard” – to nazwa projektu przeciwko przemocy wobec kobiet.
W walentynki przed PKZ-etem zatańczyli
ci, którzy wsparli projekt i nie chcieli być
obojętni wobec problemu.
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Remonty dworców
coraz bliżej

Zamknięty od lat dworzec kolejowy w centrum Dąbrowy Górniczej zgodnie z planami miasta i spółek kolejowych ma szanse stać się nowoczesnym centrum komunikacyjnym.

14 lutego trójstronne porozumienie o współpracy dotyczącej
remontów dworców i stworzenia centrów przesiadkowych
w śródmieściu Dąbrowy Górniczej i Gołonogu zostało
zaakceptowane przez sygnatariuszy, czyli dąbrowski Urząd Miejski,
PKP S.A. i PKP PLK S.A.
– Nie spodziewałem się, że rozmowy z PKP na temat
remontów dworców mogą być tak długie, ale wierzę, że
po niemal dekadzie jesteśmy bardzo blisko rozpoczęcia
modernizacji dworców w centrum Dąbrowy Górniczej
i w Gołonogu – mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Przebudowy dworców chcemy
połączyć z budową centrów
przesiadkowych i dopasowaniem dąbrowskiego układu
komunikacyjnego dla potrzeb
zrównoważenia wszystkich
uczestników ruchu.

Postępowanie przetargowe na projekty obu remontów
powinno zostać ogłoszone jeszcze w tej połowie roku,
dzięki czemu do końca roku powinniśmy znać szczegóły koncepcji oraz zestawienie kosztów inwestycji.
– Zależy nam na jak najszybszym rozpoczęciu projektowania, ponieważ przebudowy dworców chcemy
połączyć z budową centrów przesiadkowych i dopasowaniem dąbrowskiego układu komunikacyjnego dla
potrzeb zrównoważenia wszystkich uczestników ruchu,
czyli samochodów prywatnych, transportu publicznego, rowerzystów i pieszych – mówi Marcin Bazylak,
zastępca prezydenta odpowiedzialny za inwestycje i dodaje, że miastu szczególnie zależy na wsparciu zagłębiowskich posłów.
– W rozmowach wspiera nas poseł Robert Warwas,
który od początku naszych rozmów z PKP jest w nie
mocno zaangażowany i lobbuje za realizacją projektów
– podsumowuje wiceprezydent Bazylak.

Bartosz Matylewicz

Architekt

Jeremiasz
Świerzawski
autor koncepcji
architektonicznej dworca
w Dąbrowie Górniczej
Koncepcja w zakresie architektury i rozwiązań
funkcjonalno-użytkowych dąbrowskiego dworca
kolejowego jest już na ukończeniu. Moim zdaniem
godzi ona funkcję podstawową – dworca kolejowego – z centrum przesiadkowym, a więc miejscem
koncentracji transportu publicznego i indywidualnego, w tym – rowerowego. Trzeba jednak dodać,
że przygotowanie tak złożonej inwestycji w kontekście realnych potrzeb użytkowników wymaga
wielu solidnych analiz. Być może niektórzy uznają,
że ten proces trwa zbyt długo. Odpowiadam – nic
bardziej mylnego. Chcąc uzyskać zamierzony efekt
oraz uniknąć rozczarowań i niedomówień w trakcie realizacji inwestycji, już na etapie projektowania
trzeba poświęcić jej odpowiednią ilość czasu. Ta,
najczęściej „niewidoczna”, praca jest kluczowa.

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (204) luty 2017
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Badamy dąbrowskie
Podsumowanie wyników badań przestrzennego
rozkładu stężeń pyłów PM10 i PM2,5 dla Dąbrowy Górniczej po pierwszym miesiącu funkcjonowania 20 węzłów sieci badawczej LUMA.
Od początku grudnia 2016 roku
w Dąbrowie Górniczej trwały prace nad
wdrożeniem, realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta przez firmę ATMOTERM, programu badań zanieczyszczenia powietrza pyłem frakcji PM10
i PM2,5. 9 stycznia 2017 roku uruchomiono wszystkie 20 stacji wchodzących
w skład dąbrowskiego systemu.
Stacje badawcze zostały rozlokowane
tak, aby objąć badaniem jak największy obszar miasta zróżnicowany pod
względem zabudowy oraz użyteczności
publicznej, z uwzględnieniem miejsc
przebywania dzieci (szkoły, przedszkola), które są szczególnie wrażliwe na
działanie smogu.

Wcześniejsze informacje o skali
i zmienności zanieczyszczeń w Dąbrowie Górniczej oparte były o dane z jednej tylko stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
(PMŚ) zlokalizowanej w Gołonogu przy
ul. Tysiąclecia oraz w oparciu o badania
modelowe.
To głównie dane z tej stacji pojawiały się w komunikatach medialnych,
a także na bieżąco prezentowane są
na dostępnych aplikacjach mobilnych
(np. Zanieczyszczenie powietrza).
Dodajmy od razu, że dane te WIOŚ
uzyskuje w oparciu o metodyki referencyjne (wagowe), natomiast system
LUMA wykonuje pomiary metodą lase-

Wykres nr 1
Przebiegi stężeń 24-godzinnych pyłu zawiewszonego PM10 notowane na
Przebiegi
stężeń dobowych
PM10wzorcowego
na ul. Tysiąclecia
[µg/m3] stacji WIOŚ
oraz uzyskane
z detektora
przy ul. Tysiąclecia
350
300

detektor wzorcowy (Nr 6)

stacja PMŚ

250
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Miarodajność wyników

150

Stężenia określane są na podstawie
bieżących wskazań detektorów, spływających z niewielkim opóźnieniem

100
50
0

[µg/m3]

Wykres nr 2
Przebiegi stężeń 24-godzinnych pyłu zawiewszonego PM10 notowane na wybranych stacjach WIOŚ
Stężenia dobowe PM10 na
wybranych
stacjach
WIOŚ oraz stężenie
średnie dla
20 detektorów w Dąbrowie Górniczej
oraz
uzyskane
z detektorów
w Dąbrowie
Górniczej

600

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia

500

Gliwice, ul. Mewy
Rybnik, ul. Borki
Sosnowiec, ul. Lubelska

400

Tychy, ul. Tołstoja
Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

300

rową, która nie jest metodyką referencyjną – dlatego też system ten jest na
bieżąco kalibrowany w oparciu o pomiary w/w stacji WIOŚ.
Dzięki systemowi LUMA, bo taką
nazwę nosi program wdrożony w Dąbrowie, możliwe jest określenie stanu
jakości powietrza także w innych częściach miasta, wyznaczenie obszarów
o największym zagrożeniu, a w przyszłości skoncentrowanie tam działań
naprawczych. Dodatkowo system pozwala na ustalenie, jaka jest wielkość
napływów zanieczyszczeń spoza Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowa Górnicza - średnia dla 20 detektorów

200

100

0
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informacji ze stacji WIOŚ oraz matematycznego modelowania pomiarów.
Jak przekonują autorzy projektu, dzięki
tym modelom i odpowiednim algorytmom uzyskano wiarygodne dane, jednocześnie sieć pomiarowa „uczy się”,
nieustannie zbierając nowe dane.
W analizowanym okresie badawczym
(10 stycznia – 9 lutego) przebieg stężeń
dobowych pyłu PM10 uzyskiwanych
w węźle modelowania (detektor wzorcowy, Nr 6) zlokalizowanym w sąsiedztwie stacji WIOŚ (PMŚ), wykazuje zgodność wyników. Dla poszczególnych dni
różnice stężeń dobowych wynoszą od
0% do 24%, przeciętnie ok. 8%. Biorąc
pod uwagę złożoność zjawiska, jest to
bardzo dobry wynik. Obrazuje to wykres nr 1.

Pierwsze wyniki
Między 10 stycznia a 9 lutego problem smogu dotyczył wielu miast Polski, w tym województwa śląskiego, co
zostało zobrazowane na kolejnym rysunku. We wszystkich automatycznych
stacjach pomiarowych Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach wskazano przekroczenia dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu
PM10. Na wysokie wyniki w styczniu
negatywnie wpłynęły niekorzystne warunki meteorologiczne. W Dąbrowie
Górniczej średnia temperatura stycznia
dla wielolecia to ok. -2°C, podczas gdy
w styczniu 2017 r. średnia ta wyniosła
tylko -7°C. Także średnia miesięczna
prędkość wiatru mierzona w centrum
miasta była niekorzystna (mniejsza niż
1 m/s).
Jak wynika z wykresu nr 2, zjawisko
smogu nie dotyczy w równym stopniu
całej Dąbrowy Górniczej. W analizowanym okresie przebieg uśrednionych
stężeń dobowych pyłu PM10 z 20 detektorów ma bowiem niższe wartości
w porównaniu z wartościami wykaza-
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powietrze

[µg/m3]

Punkt
pomiarowy
Nr
4, ul. Gołonoska
(Łosień)nr 4 – ul.

Gołonoska (Łosień)

350
300
250
200
150
100
50

nymi w pobliżu stacji WIOŚ. Oznacza
to, że jakość powietrza w obszarach
poza centrum miasta jest przeciętnie
lepsza niż ta w pobliżu stacji WIOŚ.
Dotyczy to zwłaszcza dni z najwyższymi stężeniami (kiedy występuje zjawisko smogu). Dla przykładu
w dniach 10 stycznia i 28 stycznia
zanieczyszczenie obliczone dla 20
węzłów sieci było prawie dwukrotnie
mniejsze niż to zmierzone w Gołonogu i centrum miasta. Na kolejnych
stronach przedstawiamy wyniki badań dobowych pyłu PM10 oraz PM2,5
dla poszczególnych lokalizacji detektorów systemu LUMA w pierwszym
miesiącu eksploatacji systemu – od 10
stycznia do 9 lutego 2017 r.

Co dalej

niskiej emisji w Dąbrowie Górniczej
istotne są przede wszystkim wyniki
całoroczne. Umożliwią one ocenę skali
wpływu okresu grzewczego na jakość
powietrza w naszym mieście, sparametryzowanie „hot spotów” (tj. miejsc,
w których jakość powietrza jest istotnie
gorsza niż w pozostałych) i ustalenie
dla nich czasu utrzymywania się wysokich stężeń w ciągu roku.
W ten sposób uzyskany zostanie wsad
do precyzyjniejszego określenia obszarów problemowych na terenie miasta,
które w dalszej kolejności wymagałyby
innych analiz i bardziej skoncentrowanych działań. Roczna przestrzenna
diagnoza jakości powietrza w zestawieniu z danymi dotyczącymi zmian
systemów grzewczych pozwoli również
na ewaluację efektów tych działań dla

0

[µg/m3]

Punkt
nr 5(Rudna
– ul. Strzemieszycka
(Rudna - Strzemieszyce Wielkie)
Nr pomiarowy
5, ul. Strzemieszycka
- Strzemieszyce Wielkie)
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Nr 6, ul. Tysiąclecia
(Kasprzak)
Punkt
pomiarowy
nr 6 – ul. Tysiąclecia (Kasprzak)
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Miasto już dziś na bieżąco dysponuje średniogodzinnymi i średniodobowymi danymi o stężeniach pyłów
PM10 i PM2,5 oraz ich przestrzenną
wizualizacją. Dane te wykazują istotne przestrzenne zróżnicowanie stężeń
dobowych pyłów PM10, PM2,5, a tym
samym potwierdzają celowość diagnozowania stanu powietrza w różnych lokalizacjach.
Z punktu widzenia skutecznego
wdrożenia programu ograniczenia

50

LEGENDA
Stężenie dobowe PM2,5
Stężenie dobowe PM10
Stężenie dobowe PM2,5 - średnia
z 20 detektorów
Stężenie dobowe PM10 - średnia
z 20 detektorów
Norma stężenia dobowego PM10
Poziom informowania (dla PM10)
Poziom alarmowania (dla PM10)
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7, ul. Graniczna nr
(Łęknice
- Dziewiąty)
PunktNrpomiarowy
7 – ul.
Graniczna (Łęknice - Dziewiąty)
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1, ul. Uczniowska
PunktNrpomiarowy
nr (Trzebiesławice)
1 – ul. Uczniowska (Trzebiesławice)
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Nr 2, ul.pomiarowy
Mieszka I (Ujejsce)
Punkt
nr 2 – ul. Mieszka I (Ujejsce)
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Punkt
pomiarowy
nr 3 – ul. Żołnierska (Błędów)
Nr 3, ul.
Żołnierska (Błędów)

[µg/m3]
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Nr 8,
ul. Czapińskiego
Dąbrowa)
Punkt
pomiarowy
nr(Stara
8 – ul.
Czapińskiego (Stara Dąbrowa)

Nr 9, ul. Idzikowskiego
- Tucznawa)
Punkt pomiarowy
nr 9 –(Sikorka
ul. Idzikowskiego
(Sikorka - Tucznawa)

Nr 10, ul.
Podlesie (Manha
Punkt
pomiarowy
nr an)
10 – ul. Podlesie (Manhattan)
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Nr pomiarowy
14, ul. Główna (Łęknice
Punkt
nr 14 –- Dziewiąty)
ul. Główna (Łęknice - Dziewiąty)
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Punkt
nr 15 – ul. Górna (Okradzionów
Nr 15, ul.pomiarowy
Górna (Okradzionów)
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[µg/m3]

Nr 16, ul.
Piłsudskiego (Gołonóg)
Punkt
pomiarowy
nr 16 – ul. Piłsudskiego (Gołonóg)

350
300

Od 9 stycznia 2017 roku powietrze w Dąbrowie Górniczej monitorowane jest przez 20 stacji wchodzących w skład pierwszego takiego systemu w Polsce (dąbrowskie stacje badają zanieczyszczenie powietrza
pyłem frakcji PM10 i PM2,5).
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200
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poprawy jakości powietrza w Dąbrowie
Górniczej.
Dlatego też w bieżącym roku planuje
się zwiększenie wydatków na dąbrowski program ograniczenia niskiej emisji. Jak zapowiedział Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej,
w trakcie spotkania zorganizowanego w dn. 9 lutego przez Zagłębiowski
Alarm Smogowy: – Już w bieżącym
roku zamierzamy zwiększyć do miliona
złotych, z przewidzianych 280 tys. zło-

tych, pomoc gminy dla proekologicznych zmian systemów grzewczych. Zależy nam przede wszystkim, by w tym
roku dotrzeć z dopłatami do miejsc,
które w największym stopniu rzutują
na stan dąbrowskiego powietrza. W kolejnych latach będziemy oceniać działanie programu i dostosowywać wielkość
gminnego wsparcia.
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Nr 17, ul. Łęknice
Punkt pomiarowy
nr(Marianki-Ratanice-Piekło)
17 – ul. Łęknice (Marianki-Ratanice-Piekło)
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Barbara Lubasz, wg opracowania
własnego ATMOTERM S.A.
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Nr 11, ul. Sportowa
(Strzemieszyce
Wielkie) (Strzemieszyce Wielkie)
Punkt pomiarowy
nr 11
– ul. Sportowa

[µg/m3]
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Nr 12, ul. Fabryczna
(Strzemieszyce
Wielkie) (Strzemieszyce Wielkie)
Punkt pomiarowy
nr 12
– ul. Fabryczna
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Nr 13, pomiarowy
ul. Chemiczna (Ząbkowice)
Punkt
nr 13 – ul. Chemiczna (Ząbkowice)

[µg/m3]
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Nr 18, ul. Ratanice
(Marianki-Ratanice-Piekło)
Punkt pomiarowy
nr 18
– ul. Ratanice (Marianki-Ratanice-Piekło)

NrPunkt
19, ul. Przelotowa
(Łęka)nr 19 – ul.
pomiarowy

Przelotowa (Łęka)

Nr 20, ul.
Robotnicza (Korzeniec
Punkt
pomiarowy
nr 20 -–Zielona)
ul. Robotnicza (Korzeniec)
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Oświata na zakręcie
Dokończenie ze str. 1
W budynku gimnazjum funkcjonowałyby klasy gimnazjalne oraz klasy V-VIII lub VI-VIII, natomiast w budynku
SP10 klasy I-IV lub I-V.
Do Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 mieszczącym się przy ul. Ofiar Katynia
zostałoby włączone Gimnazjum nr 10 mające siedzibę
przy ul. Obrońców Pokoju. W tym jedynym przypadku
w budynku gimnazjum będą funkcjonowały tylko klasy
gimnazjalne aż do ich wygaszenia, a kształcenie w klasach
I-VIII odbywać się będzie w budynku Szkoły Podstawowej
nr 17.
Zespoły szkół, w których funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, 1 września 2017 roku z mocy prawa staną
się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Dotyczy to Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Konopnickiej (Szkoła Podstawowa nr 16), Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Piłsudskiego (Szkoła
Podstawowa nr 13), Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Morcinka
(Szkoła Podstawowa nr 29) i Zespołu Szkół nr 7 przy ul.
Jaworowej (Szkoła Podstawowa nr 30). Natomiast Szkoła
Podstawowa nr 34 działająca w Zespole Szkół nr 4 na Łęknicach stanie się ośmioletnią szkołą podstawową, do której
zostanie włączone Gimnazjum nr 8. Ze względu na to, że
w zespole tym działa również przedszkole, od 1 września
tego roku będzie on funkcjonował jako Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Ponadto, w naszym mieście funkcjonują również zespoły szkół składające się z liceum i gimnazjum. Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 (III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6) z mocy ustawy staje się z dniem
1 września 2019 roku czteroletnim liceum ogólnokształ-

cącym. Oznacza to, że klasy gimnazjum będą prowadzone
w budynku przy ul. Prusa 3 aż do wygaszenia. W trochę
innej sytuacji jest Zespół Szkół Sportowych. Gimnazjum
z oddziałami sportowymi będzie funkcjonowało w strukturze zespołu, aż do ukończenia edukacji przez ostatnie
roczniki. Od 1 września 2019, trzyletnie liceum sportowe
stanie się czteroletnim liceum sportowym i do Zespołu
Szkół Sportowych proponuje się włączenie ośmioletniej
Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami sportowymi.

Jeżeli kurator wniesie uwagi,
Radzie Miejskiej będzie musiał
być przedstawiony nowy projekt sieci uwzględniający zmiany
wskazane w opinii kuratora.
– Przygotowując projekt sieci szkół zgodnie z wymogami nowego prawa oświatowego, staraliśmy się tak zmodyfikować granice obwodów szkolnych, aby uniknąć
prowadzenia zajęć w systemie zmianowym. Jednak po
konsultacjach z rodzicami, zdecydowaliśmy się zachować niemal wszystkie dotychczasowe obwody bez zmian
– mówi wiceprezydent.
Kwestia ta dotyczyła głównie Szkoły Podstawowej nr 12
przy ul. Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. Zgodnie z pierwotną propozycją obwód SP12 zostałby pomniejszony na
rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 znajdującej się na Osiedlu
Manhattan oraz Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Pił-

sudskiego na Osiedlu Cedlera. Jednak podczas konsultacji rodzice zdecydowali, że wolą, aby ich dzieci uczyły się
w budynku Szkoły Podstawowej nr 12, nawet jeśli będzie
się to wiązało z prowadzeniem zajęć w systemie 2 lub nawet 3-zmianowym.
Za przyjęciem zaproponowanego kształtu sieci szkół
opowiedziała się zdecydowana większość radnych. Teraz
uchwała dotycząca projektu nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów zostanie niezwłocznie przekazana do
Kuratora Oświaty, który w ciągu 21 dni musi wydać opinię
dotyczącą zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań oraz możliwości realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Dopiero po uzyskaniu opinii kuratora, Rada Miejska
będzie mogła podjąć uchwałę ostatecznie zatwierdzającą
nową sieć szkół.
Podkreślenia wymaga fakt, że opinia kuratora jest dla
samorządów wiążąca. Jeśli więc nie będzie zawierała żadnych uwag, Rada Miejska będzie mogła przyjąć sieć szkół
w zaproponowanym kształcie. Z kolei, jeżeli kurator wniesie uwagi, Radzie Miejskiej będzie musiał być przedstawiony nowy projekt sieci uwzględniający zmiany wskazane
w opinii kuratora.
– Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy naprawdę bardzo intensywnie, uwzględniając wszelkie okoliczności
i sugestie, zwłaszcza rodziców. Dlatego liczymy, że zaproponowany przez nas i zaakceptowany przez radę projekt
dąbrowskiej sieci szkół uzyska pozytywną opinię Kuratora
Oświaty – podsumowuje wiceprezydent Iwona Krupa.
Co ważne, na podjęcie wiążących uchwał dotyczących
sieci szkół wszystkie samorządy mają czas do końca marca
2017 roku.
Bartosz Matylewicz

Wsiąść do pociągu, nie byle jakiego…
Na Discovery widziałem kiedyś reportaż o tokijskim metrze. Szalejący reporter w ogóle nie zwracał uwagi na legendarną punktualność japońskich
podziemnych kolejek. Nie zachwycał się czystością
dworców, elektronicznymi dziwactwami i podobną do pajęczyny siecią połączeń. Cały program poświęcony był pracownikom w białych rękawiczkach.
Otóż sterylnie ubrani panowie o pokaźnych, jak na
Japończyków posturach, zajmowali się… upychaniem ludzi w wagonach. Stali na peronach i czekali,
aż ludzki potok wpłynie do metra. Za każdym razem
przy drzwiach tworzyła się gruba buła z pasażerów,
którzy o własnych siłach nie dali rady wejść do zatłoczonego składu. Wówczas do akcji wkraczali goście w białych rękawiczkach. Zapierali się o stopnie
peronów i wciskali ludzi do wagonów. Co bardziej
zdeterminowani używali nie tylko sterylnie zabezpieczonych rąk, ale także kolan, ramion i głowy.
Wszystko po to, żeby szybko zlikwidować ludzki
nawis przy wagonie i umożliwić maszyniście zamknięcie automatycznych drzwi. Takie sceny powtarzały się z regularnością kursowania tokijskiego
metra, a więc co pięć, a w szczycie nawet co trzy minuty. Upychacze ludzi przez cały czas byli uśmiechnięci, chociaż gołym okiem było widać, że wciskanie
pasażerów do wagonów to ciężka fizyczna robota.
Trudno w to uwierzyć, ale zadowolenie malowało się
także na twarzach użytkowników metra. Byli szczęśliwi, że jakaś silna ręka albo twarde kolano wcisnęło
ich do wagonu.

Jeszcze większą prostotę ducha wykazują pasażerowie
indyjskich kolei (wszystko można obejrzeć w Internecie). Oni nawet nie potrzebują facetów w białych rękawiczkach. Zresztą nawet największy siłacz nie jest w stanie wcisnąć kogokolwiek do zatłoczonego indyjskiego
wagonu. Tutaj trzeba działać na własną rękę. Do dyspozycji są bowiem zardzewiałe stopnie, zderzaki, wystające śruby i komfortowe miejsca na dachach wagonów.
Pasażerowie z gracją kotów wdrapują się na lokomotywy, okupują złącza wagonów i wiszą przy otwartych
oknach. Takie pociągi oblepione ludźmi nie rozwijają
zawrotnych prędkości, ale wcześniej czy później dojeżdżają do wyznaczonych stacji. Bardziej sprytni są
tylko mieszkańcy południowoamerykańskich metropolii. Tutaj przepełnienie pociągów jest tak duże, że ludzie konstruują własne pojazdy szynowe. Wszystko jest
nielegalne, ale władza przymyka oczy, bo dzięki takim
wynalazkom tysiące ludzi codziennie dociera do pracy.
Lekkie drezyny napędzane siłą ludzkich mięśni zabierają nawet do dziesięciu pasażerów, którzy godzą się na
ryzyko zderzenia z prawdziwym pociągiem. Zresztą do
takich wypadków dochodzi bardzo rzadko, bo właściciele drezyn doskonale znają rozkład jazdy. Poza tym
w każdej chwili wszyscy mogą opuścić domowej roboty
pojazd szynowy. Tutaj nie ma drzwi ani okien, a rozwijane prędkości nie są imponujące. W razie czego zawsze
można wyskoczyć do rowu.
Podbudowany tymi wszystkimi filmikami, w dzień
największego smogu w regionie, skuszony darmową
jazdą z tej okazji, postanowiłem skorzystać z usług Ko-

lei Śląskich. A muszę przyznać, że lokalnym pociągiem nie jechałem wieki, byłem więc przygotowany
na doznania zbliżone do tokijskiego metra i indyjskich kolei razem wziętych. A tutaj miła niespodzianka. Pociąg przyjechał wprawdzie z kilkuminutowym
opóźnieniem, ale był nowoczesny i czyściutki, a jego
obsługa wyjątkowo miła. Na kolorowych monitorach
wyświetlano filmiki o regionie i praktyczne, o dziwo
zgodne z rzeczywistością, informacje o połączeniach
autobusowych i tramwajowych z poszczególnych stacji. Z toalety nikt nie ukradł mydła, a z niemal lśniącego kranu płynęła ciepła woda. Podróż z Dąbrowy do
Katowic odbyłem z otwartą z wrażenia gębą. Mimo
upływu kilku tygodni nadal jestem w kolejowym
afekcie. Samochód zostawiam pod dworcem i do stolicy śląskiej aglomeracji jeżdżę pociągiem. Nie zawsze
jest tak różowo, jak za pierwszym razem. Bo ludzie
nie przestrzegają puszczanego na ekranach regulaminu przyjemnej podróży. Ględzą głośno przez telefony,
jedzą kanapki z rekordowo wysoką zawartością czosnku, przeraźliwie ziewają, prezentując niekompletne
uzębienie i nie zawsze mają na sobie świeżą odzież.
Ale przecież to nic w porównaniu z tokijskim metrem czy miejskimi pociągami Kalkuty. Jeżeli do tego
wszystkiego ziszczą się jeszcze planowane przez kolej
i miasto remonty dąbrowskich dworców, a w ich sąsiedztwie powstaną centra przesiadkowe, to osobiście
napiszę do Discovery, żeby pokazali Japończykom
i Hindusom, jak można zorganizować aglomeracyjny
transport kolejowy.
Dąbrowianin
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Konkretne wsparcie
Rozmowa z Małgorzatą Gradzik – zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
– Czy przy malejącym bezrobociu, kiedy sytuacja na rynku pracy jest dobra i można przebierać
w ofertach pracy, warto korzystać z usług dąbrowskiego Urzędu Pracy?
– Oczywiście, że warto korzystać. Paradoksalnie sytuacja osób bezrobotnych, jak i pracodawców wymaga
tego bardziej niż kiedyś. Bezrobocie spada, ofert pracy
jest coraz więcej – to prawda, ale cały czas pozostaje
znaczna grupa osób, która boryka się z licznymi barierami w znalezieniu zatrudnienia i powrocie na rynek
pracy. Te bariery to najczęściej długotrwałe bezrobocie
i związany z nim utracony nawyk pracy oraz brak aktualnego lub jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego.
To również kwestia braku odpowiednich kwalifikacji
zawodowych i wreszcie cała grupa barier (mentalne,
psychologiczne, społeczne), z którymi najtrudniej sobie
poradzić. Z drugiej strony wzrasta grupa pracodawców,
którym coraz trudniej jest znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego rola urzędu pracy
w sytuacji niskiego bezrobocia jest trudniejsza do wypełnienia niż wcześniej. W naszej ewidencji pozostają
głównie osoby, które borykają się ze wspomnianymi
barierami, ale to mogą być naprawdę wartościowi i dobrzy pracownicy. To naprawdę odpowiedni moment, by
intensywniej i efektywniej wykorzystywać potencjał,
który tkwi w tych osobach.
– Jak wygląda oferta Urzędu Pracy w 2017 roku
i które formy są najatrakcyjniejsze, godne zainteresowania?
– Nasza oferta jest bogata, dostosowana do różnych
potrzeb. Zaczynając od staży, które są szansą dla młodych osób na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a dla osób starszych, które już pracowały,
do odbudowania nawyku pracy i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Jednak staż to przede wszystkim przepustka do dobrej pracy. Większość naszych
staży kończy się podjęciem zatrudnienia w miejscu ich
odbywania. Dlatego namawiam, aby poszukać we własnym zakresie takiego pracodawcy, który jest dla nas
atrakcyjny i przyszłościowy. Dla pracodawców z kolei
staż to szansa pozyskania dla siebie tych dodatkowych
zasobów ludzkich, co w dobie braku rąk do pracy ma
przecież niebagatelne znaczenie. W tym roku szczególnie dużo staży adresowanych będzie do osób bezrobotnych do 30. roku życia, przy czym większość z nich

finansowana będzie ze środków unijnych. Również ze
środków unijnych planujemy realizację staży dla osób
powyżej 30. roku życia. Z tytułu uczestnictwa w stażu
przysługiwać będzie stypendium stażowe oraz, czego
nie było w latach ubiegłych, możliwość ubiegania się
o refundację kosztów przejazdu i refundację kosztów
opieki nad dzieckiem do 6. r. ż. Rekrutacja na staże
w ramach projektów już się rozpoczęła, ankietę zgłoszeniową można pobrać na naszej stronie internetowej
w zakładce Projekty skierowane do osób bezrobotnych.
W 2017 roku kontynuujemy realizację programu
„Praca dla młodych”, który zakłada refundację przez
12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne
bezrobotnych do 30. roku życia. Planujemy, że za każdy miesiąc zatrudnienia pracodawca otrzyma kwotę
1990 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia, zrefundowane zostaną mu również składki na ubezpieczenia

społeczne, a dodatkowo będzie mógł skorzystać ze
zwolnienia z obowiązku opłacania składki na Fundusz
Pracy. Na ten cel dysponujemy w tym roku kwotą około
1,5 mln zł.
Z myślą o przyszłych przedsiębiorcach, przewidzieliśmy bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości ok. 24 tys. zł. Większość dotacji sfinansowana zostanie w ramach dwóch projektów
unijnych. Pierwszy nabór na dotacje planowany jest na
I kwartał br.
– Czy PUP nadal będzie finansował szkolenia?
– W 2017 roku będziemy aktywnie wspierać rozwój
kwalifikacji zawodowych, zarówno wśród osób bezrobotnych, poprzez organizację szkoleń, w tym w ramach
tzw. bonów szkoleniowych, jak również wśród pracowników dzięki zaangażowaniu środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. Bony szkoleniowe to forma
wsparcia dla bezrobotnych do 30. roku życia, która daje
możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych na konkretnym, wskazanym przez nią szkoleniu
zawodowym. To młody człowiek może sam zadecydować na jakie szkolenie chce pójść, a nawet w jakim
konkretnie ośrodku szkoleniowym je odbędzie, a Urząd
Pracy sfinansuje koszty takiego szkolenia w wysokości
do 4 tys. zł. Dla pracodawców atrakcyjna jest natomiast
możliwość inwestowania w kształcenie ustawiczne swoich pracowników w ramach środków KFS.
– Nowością są bony na zasiedlenie. Co to takiego?
– Bony na zasiedlenie to nowa forma wsparcia, która
stanowi gwarancję przyznania środków finansowych
w wysokości 8 tys. zł na pokrycie kosztów zamieszkania
w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego pobytu. Myślę, że to ciekawe rozwiązanie np. dla osób, które studiowały z dala od domu i tam też chciałyby pracować.
– Czy na te wszystkie działania urząd ma pieniądze?
– Malejąca liczba bezrobotnych spowodowała, że
w przeliczeniu na jednego bezrobotnego jeszcze nigdy
nie dysponowaliśmy taką pulą pieniędzy na aktywizację. Dlatego gorąco zachęcam, przede wszystkim młodych do korzystania z tego wsparcia, zapoznawania się
z naszą ofertą i tym, co robimy. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej i facebooku.
– Dziękujemy za rozmowę.

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
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puls miasta
POD PATRONATEM „PRZEGLĄDU DĄBROWSKIEGO”

Młodzi
Odkrywcy

Śląsko-Zagłębiowski Kongres Mam

Uczniowie dąbrowskich szkół rozpoczęli
przygotowania do V Zagłębiowskiego
Turnieju Młodych Odkrywców.
Tegoroczna edycja związana jest
z książką Alfreda Szklarskiego –
„Tajemnicza wyprawa Tomka”.
Turniej Młodych Odkrywców to konkurs adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych. Ma charakter drużynowy, uczniowie rywalizują w trzyosobowych grupach. Tym razem będą musieli udowodnić, że
potrafią zdobyć Syberię. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r. (na adres: kspdg_konkurs@interia. pl). Dodatkowe pytania można kierować
do organizatora konkursu Roberta Siedleckiego (tel. 69
69 94 300). Finał turnieju odbędzie się 25 kwietnia
w Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum SPSK,
przy ulicy Łańcuckiego 10 w Dąbrowie Górniczej.
Konkurs odbywa się pod patronatem: prezydenta Dąbrowy Górniczej, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Pod hasłem „Pracownik czy pracodawca”, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odbył się Śląsko-Zagłębiowski Kongres Mam. Jego celem było promowanie postaw przedsiębiorczości wśród kobiet - matek, ukazanie regionu jako atrakcyjnego zawodowo dla kobiet, pomoc w identyfikacji szans stojących przed kobietami po
urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym, wracającym na rynek pracy.

„Córka diabła…” *
Najmądrzejsza Osoba, Jaką Znam, mówi, że jestem
mistrzem w narzekaniu i przebija mnie tylko Pan Andrzej, a z wiekiem niebezpiecznie zmniejszam do niego dystans. Bardzo możliwe, że ma rację, jest jednak
pewne źródło ogólnonarodowych narzekań, które
w żaden sposób mnie nie rusza. Nazywa się telewizja.
I dla wszystkich narzekatorów, że telewizja to,
że telewizja tamto, mam bardzo prostą radę: NIE
OGLĄDAĆ. Bo przecież nie ma sensu. I nie warto.
Tak, znam argument: trzeba śledzić, żeby wykazywać manipulacje. Zwłaszcza w TVP, bo publiczna,
a kto ma media, ten ma władzę. Oczywistym jest, że
te media, które są w rękach aktualnie rządzących,
będą pokazywać taki obraz świata, jaki ci rządzący
będą pokazać chcieli. Wystarczy spojrzeć na własne podwórko: kiedy czytam „Przegląd Dąbrowski”,
dochodzę do wniosku, że w naszym mieście jest tak
wspaniale, że już za chwileczkę, już za momencik
z kranów popłynie koniak (jak patrzę na rachunki,
jest to możliwe), a kiedy wezmę gazetę „opozycyjną”
(która się nazywa „gazetą mieszkańców”), okazuje
się, że absolutnie wszystko jest tutaj nie tak. I znowu
– jak wszędzie – brakuje mi środka. Żeby jedni powiedzieli – „fajne jest to i to, ale należy – powiedzmy
– coś zrobić w sprawie szpitala, bo słabo”, a drudzy
– owszem – wytknęli błędy związane z funkcjonowaniem „Nemo” czy PKZ, ale równocześnie nie twier-

dzili, że Dąbrowa leży i kwiczy w sposób całkowity, że
wszędzie jest pod górę, a jedyne, co tutaj się chce, to
popełnić samobójstwo. Bo często wystarczy przeczytać
redakcyjne stopki i nie trzeba otwierać żadnej gazety.
Tak, znam zdanie, że „przy pomocy telewizji wygrywa się wybory, więc właśnie po to jest ona władzy
potrzebna”. Tyle tylko, że poprzednia władza też miała
media publiczne w garści i jakoś nic jej to nie dało. Że
nie było manipulacji i otwarcie mówili w „Wiadomościach” o swoich błędach i wypaczeniach? Nie oglądam,
więc nie jestem w stanie wskazać palcem, ale bardzo
proszę mnie nie rozśmieszać.
Tak, znam sakramentalne: „ale to przecież z naszych
podatków”. I też się we mnie gotuje, jak czasem zerknę
w TV „w gościach” i zobaczę, co się tam za moje pieniądze wyczynia (a wyczynia się zazwyczaj to, że jak sobie
pomyślę, że nic głupszego już wymyślić się nie da, okazuje się, że jednak można). Z drugiej strony, jak sobie
uświadamiam, ile jest rzeczy, na które idą moje podatki,
a które mi się nie podobają, to muszę wtedy przyznać
rację J. K.M.
Tak więc moją niezgodą na to, co się w telewizjach
dzieje, jest ich całkowity bojkot (swoją drogą poważnie
– jestem za całkowitą likwidacją telewizji publicznej)
i nieodmiennie trzymam się zdania nieodżałowanego
Bohdana Smolenia – „Nie oglądaj telewizji, bo będziesz
miała w głowie glizdy”.

To jest naprawdę bardzo proste rozwiązanie: nie
podoba mi się, nie uczestniczę. To tak jak z narzekaniem rodziców na Pierwszą Komunię. Że rezerwacja
lokalu, że tylu gości trzeba zaprosić, że tyle roboty, że
– przede wszystkim – koszty, koszty, koszty i dla odmiany – drogo. No więc – to wszystko nieprawda! Bo
nic nie trzeba. Żaden kościół, parafia, żaden ksiądz
nie nakazuje nikomu robić przyjęć na pińcet osób.
W drogich lokalach z czekoladowymi fontannami.
Nic nie trzeba i wszyscy, którzy wybierają takie, a nie
inne rozwiązanie (nieodmiennie kojarzy mi się ono
z myśleniem Wiesława Wojnara, bohatera „Wesela”
Smarzowskiego), powinni mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. I koniec.
Przeczytałem ostatnio zdanie: „Kościół bierze tylko tyle, ile sami mu damy”. Najmądrzejsza Osoba,
Jaką Znam powiedziała, że nie dotyczy ono Kościoła,
a po prostu wszystkiego.
Robert Strzała
PS Pan radny z felietonu grudniowego chyba wciąż
sprawdza, czy pobieram kasę i „piszę teksty na polityczne zamówienie”, bo po przeprosinach ni widu, ni
słychu.
* „Telewizja, córka diabła/życia mi połowę skradła” –
Krzysztof „Docent” Pruciak
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Robert Strzała wspomina sklep „Remix” – do którego przychodziło się po to, by dzielić się pasją, wie
i nakręcali nawzajem. Zawierali znajomości i przyjaźnie, które przetrwały do dziś.

„Jakoś tak wyszło…”
„Pamiętam jak dziś”, że podczas jakichś wakacji moja mama i siostra gdzieś wyjechały
i zostaliśmy z ojcem sami na chacie. Jakiś tydzień może. Ponieważ ojciec był człowiekiem
dosyć wyluzowanym (co finalnie go zabiło) i za kołnierz nie wylewał, trochę wtedy się
włóczyliśmy po mieście, a na obiad jadaliśmy lody w lodziarni na 3-go Maja. Pewnego dnia
zaprowadził mnie do sklepu „ELVIS” mieszczącego się u zbiegu ulicy Górniczej i (wtedy)
27 Stycznia (dzisiaj Legionów Polskich). I oszalałem.
W sklepie panowała niezwykła
atmosfera, sprzedawcy byli otwarci
i potrafili rozmawiać godzinami
o muzyce. Ich niezaprzeczalnym
atutem był fakt, że niemal każdy
słuchał czego innego, wzajemnie
więc się uzupełniali i świat muzyki
nie miał przed nimi specjalnych
tajemnic.

nad tym, że mam w niej i nad nią spędzić resztę życia,
pewnego dnia po prostu do niej nie poszedłem. I musiałem zająć się czymś innym. Jakoś specjalnie długo się nie
zastanawiałem, a tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie
weszła w życie tzw. Ustawa Wilczka – wspomina Robert.
Mieczysław Wilczek był ministrem gospodarki w rządzie
Mieczysława Rakowskiego, a wprowadzoną przez nich
w grudniu 1988 roku ustawę o działalności gospodarczej
w niewielkim uproszczeniu można streścić tak: „co nie jest
zabronione, jest dozwolone, a podatek obrotowy wynosi
1%”. Żyć, nie umierać.
Robert działalność gospodarczą zaczął od wymiany
i handlu kasetami VHS (rzecz rozgrywała się na targowisku na Redenie). W wielu domach pojawiły się
bowiem w tym czasie magnetowidy, a nie było oficjalnych sklepów z kasetami. Przywożono je więc autokarami z Wiednia i Berlina Zachodniego. „Ile miałeś, tyle
sprzedałeś. Nikt nie oszukiwał, nikt nie kradł. Nikomu
się to po prostu nie opłacało, a wszyscy działali w granicach prawa”.

fot. Robert Cebo

Kasety, plakaty, naszywki, koszulki, plakietki. Tata
chyba wtedy kupił sobie kasetę „Harmony Corruption”
Napalm Death (wciąż nie do końca rozumiem, czemu
to granie kojarzyło mu się z Hendrixem), a ja dostałem
VHS z zapisem koncertu „Live After Death” Iron Maiden. Szaleństwo. Plakietek, koszulek, naszywek, plakatów, kaset.
Nie pamiętam, kiedy zorientowałem się, że jest „REMIX” („Elvis” prowadzili znajomi ojca, więc jakoś tam
chodziłem częściej na początku). A przecież istniał już
wtedy. Pojawił się w styczniu 1990 przy ulicy Sienkiewicza. Pojawił się, oczywiście, nie samoistnie. Założycielem, siłą sprawczą i motorem napędowym „Remixu” był
i na długie lata pozostał ROBERT CEBO.
Po ukończeniu dąbrowskiej „dwójki” (czasem mam
wrażenie, że wszyscy tam chodzili), czyli dzisiejszego Zespołu Szkół Technicznych, rozpoczął pracę w FSEMM
„Silma”, ale – jak to często z ludźmi ruchliwymi i niepokornymi bywa – długo nie wytrzymał. „Kiedy zobaczyłem, na czym polega moja praca, kiedy zastanowiłem się
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Filmy kupowano i wymieniano na targowiskach i wszelkiego rodzaju giełdach. Czasami opis się zgadzał, czasami
nie. Z tego co pamiętam, nikt się tym chyba zbytnio nie
przejmował. Najważniejszy był fakt, że oglądało się film
„na video” i jak teraz sobie pomyślę, jakimi paściami się
wtedy paśliśmy, to sam sobą jestem zdegustowany. Zresztą
trzy pierwsze tytuły, które przychodzą mi do głowy, mówią same za siebie: „Krwawy sport” z Van Damme (czyli
po prostu z Wandamem), „Dziewczyna z komputera” –
komedia o kolesiach, którzy wrzucili do komputera wycięte z gazet części ciała i wyszła im idealna laska, czy wreszcie „Bawarskie przypadki” (komedia erotyczna produkcji
RFN!). No to proszę sobie przypomnieć albo wyobrazić.
Na targu nie zagrzał jednak Robert miejsca. Miał bowiem pasję. Muzykę dyskotekową. Wiedział równocześnie, że: na samej dyskotece „nie popłynie”; na muzyce się
zna (choć nie wszystkiego słucha) i ją kocha; wychował się
na audycjach Beksińskiego, Gaszyńskiego i Fabiańskiego.
I przede wszystkim wiedział, że znalazł swój pomysł na
życie. Bo – jak kilka razy w czasie naszej rozmowy powtarza – „wiem, że to jest banalne, ale naprawdę najważniejsze
jest robić to, co się kocha. A ja po prostu kocham muzykę,
w sumie każdą”. Nie bał się, że mu się nie uda. Miał 21 lat
i nie przyjmował do wiadomości, że coś może pójść nie
tak. A gdyby poszło? „Najwyżej zostałbym z tymi wszystkimi kasetami i bym sobie słuchał”.
Przez kolejnych 10 lat sklep „Remix” był więc sklepem prowadzonym z ogromną pasją i niesłychaną
fachowością. Wszystkich sprzedawców, którzy tam
pracowali – Gośka, Oliwia, Arek, Jarek, Marcin, Fabian, Krystian – łączyło jedno: SŁUCHALI MUZYKI.
Nie w tle. Nie w czasie jazdy samochodem. Cały czas,
z uwagą i zaangażowaniem. Co ciekawe i istotne, ich
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fot. Robert Cebo

fot. Radosław Wilk

fot. Radosław Wilk

edzą i informacjami. Magiczne miejsce, w którym spotykali się pasjonaci, którzy napędzali się

Stali klienci mieli w sklepie zapewnione zniżki i przychodzili doń do końca. Przyprowadzali dzieci i kupowali im koszulki. Takie same, jakie sami nosili 10 lat wcześniej. Organizowano imprezy typu Halloween
czy spotkania z zespołami, na przykład podpisywanie płyt przez Christ Agony.

gusta często nie były zbieżne i kiedy zaczęło dochodzić na tej płaszczyźnie do konfliktów – Robert wpadł
na bardzo proste rozwiązanie. Każdy miał swoją wieżę
i każdy słuchał sobie tego, czego chciał. Bo zapomniałem powiedzieć o tym, że „Remix” bardzo szybko się
rozrastał. Na samym początku było to jedno pomieszczenie z kasetami, ale już od 1991 roku potrzebne były
pomieszczenia dwa (w jednym kasety, w drugim płyty),
aż wreszcie właściciel musiał wynająć drugi lokal i przy
Sienkiewicza sprzedawano płyty i koszulki, a zaraz za
rogiem przy Okrzei – tylko kasety. W czasach świetności sklep oferował ponad 3000 tytułów kaset i 1500 płyt
i liczono się z nim nie tylko w okolicy. Robert opowiada
na przykład, że zdarzało się im wpływać na listy przebojów: „Listy układali w środy. Żeby były na sobotę.
No i dzwonili do nas często z zapytaniem, co się w tym
tygodniu najlepiej sprzedaje. I nie zawsze odpowiadaliśmy zgodnie z prawdą. Bo na przykład coś nam zalegało. To mówiliśmy, że to hit. I oni się dziwili, ale wrzucali
info na taką listę. Po weekendzie mieliśmy pewność, że
album się sprzeda”.
Najczęściej było jednak inaczej i kasety/płyty rozchodziły się w niebywałym tempie. Niepobitym rekordem pozostaje czarny album zespołu Metallica, po który w dniu premiery ustawiła się pod sklepem kolejka (och, marzy mi się
kolejka pod muzycznym lub księgarnią)! W ciągu jednego
dnia, a właściwie kilku godzin, sprzedano 990 płyt! Gdyby
wziąć pod uwagę tylko Dąbrowę, to kupił ją co 140 mieszkaniec miasta. Bestsellerami były też płyty Pink Floyd,
Rammsteina, Leonarda Cohena, RATM, Nirvany (i całej
sceny grunge), debiutancka płyta Liroya (nie dało się jej
wtedy chyba nie słyszeć), soundtracki i – czego siostra Roberta Gosia Cebo-Solich nie może przeżyć i miewa na tym
tle koszmary – płyta zespołu ERA z przebojem „Ameno”.
Tym jednak, co wszyscy – bez względu na to, po której stronie lady stali – wspominają i podkreślają, nie była
sprzedaż lub jej brak, a to, co mnie osobiście najbardziej
w alternatywnikowych historiach interesuje. I – tak, wiem,
że się powtórzę i będę nudny – ale była to wspólnota. Nie
zwykły sklep, do którego się przychodzi, kupuje, wychodzi
i często nie wraca, ale także sposób na dzielenie się pasją,
wiedzą i informacjami. Bo przecież spotykali się tu sami
pasjonaci. Więc napędzali się i nakręcali nawzajem. Zawierali znajomości i przyjaźnie, które przetrwały do dziś.
Choć oczywiście bywało i inaczej. Pracownicy ze wzruszeniem wspominają zagubionych rodziców, którzy, chcąc
sprawić radość swoim dzieciom, przychodzili do sklepu
z (pełnymi błędów i fonetycznych zapisów nazw) listami
do św. Mikołaja. Po jednej z takich wizyt jedna z mam
wróciła z awanturą, że na kasecie video z koncertem Pauli
Abdul, jest nagrane tylko 15 minut tego koncertu, resztę
zaś taśmy zajmuje… film pornograficzny. Ona mogła już
więcej w „Remixie” się nie pojawić i chyba nie ma się czemu dziwić.
Wszyscy moi rozmówcy i wspominający (którym niniejszym serdecznie dziękuję), podkreślają, że w sklepie

panowała niezwykła atmosfera, sprzedawcy byli otwarci
i potrafili rozmawiać godzinami o muzyce. Ich niezaprzeczalnym atutem był fakt, że – jak już wspomniałem – niemal każdy słuchał czego innego, wzajemnie więc się uzupełniali i świat muzyki nie miał przed nimi specjalnych
tajemnic. Gosia (która, kiedy sklep startował, chodziła
jeszcze do liceum plastycznego i w weekendy sprzątała
bratu za kasety, a później stała się długoletnim i pełnoprawnym pracownikiem) wspomina pana, który przyszedł kupić disco polo, „wie pani, coś łatwego, żeby nóżka
chodziła”, ale po długiej rozmowie i wspólnym przesłuchiwaniu płyt, finalnie kupił… jazz.

Listy przebojów układali
w środy. Żeby były na sobotę.
No i dzwonili do nas często
z zapytaniem, co się w tym
tygodniu najlepiej sprzedaje.
I nie zawsze odpowiadaliśmy
zgodnie z prawdą. Bo na
przykład coś nam zalegało. To
mówiliśmy, że to hit. I oni się
dziwili, ale wrzucali info na taką
listę. Po weekendzie mieliśmy
pewność, że album się sprzeda.
Zresztą nie tylko klienci uczyli się od pracowników.
Przepływ wiedzy był, oczywiście, obustronny. I tak słuchający dyskotekowych kawałków Robert mówi, że do
dziś ogromnym szacunkiem darzy wszystkich ówczesnych fanów metalu, którzy o swoich idolach wiedzieli absolutnie wszystko i którzy byli absolutnie oddani tej muzyce. I – choć sam fanem nigdy nie został – zdarza mu się
posłuchać ostrzejszych dźwięków. Pamiętam do dziś ten
obrazek: metalowcy rozmawiają o muzyce z gościem, który siedzi w dyskotece (a przecież takich nazywało się wtedy
„dyskomułami”), a wszystko odbywa się we wzajemnym
szacunku i zrozumieniu. Rozmawiają, słuchają, dzielą się.
Wpływają na siebie nawzajem.
Największą metamorfozę przeszła chyba wspomniana
wyżej Gosia, która weszła do sklepu jako punkówa, a po
kilku latach wyszła jako zagorzały fan jazzu, muzyki instrumentalnej, progresywnej i szeroko pojętej alternatywy.
Stali klienci mieli w sklepie zapewnione zniżki i przychodzili doń do końca. Przyprowadzali dzieci i kupowali im
koszulki. Takie same, jakie sami nosili 10 lat wcześniej. Organizowano imprezy typu Halloween czy spotkania z zespołami (Radek Wilk wspomina na przykład podpisywanie płyt przez Christ Agony). Ważny element stanowił też

fakt, że relacje nie kończyły się w sklepie. Popołudniami
i weekendami wszyscy spotykali się w parku albo w knajpach – „Partii” czy nieodżałowanej „Chacie u Brata”. I –
tak, powiem to jeszcze raz – świadomie czy nie: stanowili
i tworzyli wspólnotę.
Żeby jednak nie było tak różowo, Oliwia, „której życiem jest metal, a w żyłach płynie rtęć” mówi, że jej najgorszym typem klienta był „ktoś, kto przyszedł cię tylko wk…. ć. Wiesz, że nic nie kupi, tylko przyszedł sobie
posłuchać swojej ulubionej >>muzyczki<< w stylu disco
polo, techno, hip hop, a ty z pełną świadomością tego,
że po przesłuchaniu nastu kaset, będziesz miał traumę,
z uśmiechem na ustach (tak mi się przynajmniej wydawało, że się uśmiecham), serwujesz mu cały zestaw
chłamu, który posiadasz na półce sklepowej.” Plagą byli
też złodzieje (największą finansowym ciosem była kradzież całej puli biletów na „Mayday”), z którymi doskonale radziła sobie drobna Gosia.
Robert mówi, że „Remix” zabiły dwie rzeczy. Pierwszą, oczywiście, był szeroki dostęp do Internetu, drugim
otwarcie C. H. „Pogoria” w samym centrum miasta i właściwie po drugiej stronie ulicy. Od ekipy Alternatywnika
dodam, że wydaje nam się, iż dziś ludzie po prostu nie
potrafią już wąchać okładek (często nawet nie wiedzą, jak
okładka wygląda), nic im nie mówi zapach farby drukarskiej, nie umieją głaskać płyt czy ustawiać ich na półce.
Klienci powoli odpływali, a właściciel wraz pracownikami
powoli zmniejszali swój asortyment. Sklep przebranżowiono na zabawkowy, ale i to nie na wiele się zdało.
Finalnie lokal zamknięto w 2014 i choć Robert się nie
poddaje i w wersji „lotnej, czyli bez siedziby” prowadzi
sprzedaż płyt winylowych, do dziś z rozrzewnieniem
wspomina czasy, kiedy muzyka była dla ludzi WAŻNA.
A na pewno ważniejsza niż aktualnie. Jak bowiem mówi
„w latach 90. ludzie kupowali za własne, odkładane lub
zarobione pieniądze i SŁUCHALI, dziś ściągają i nie przywiązują wagi. Zbierają tylko i katalogują w komputerach
i telefonach”.
Zadałem jeszcze pytanie: czy mieliście wtedy poczucie misji? Czy zdawaliście sobie sprawę, że działalność
„Remixu” miała wpływ na rozwój muzyczny wielu ludzi
i – gdyby nie „Remix” – być może wielu byłoby teraz na
zupełnie innych terytoriach muzycznych? Wszyscy odpowiedzieli, że nie. Że to była najlepsza praca w ich życiu. Że
dobrze się przy tym bawili, rozwijali i było po prostu fajnie.
Kasa też się zgadzała. Ale żeby od razu misja, to chyba trochę przesadzam…
Po dłuższym jednak namyśle wszyscy dodają, że jak się
tak zastanowić, to rzeczywiście… I się śmieją. Bo na pewno nie było to planowane… „Jakoś tak wyszło…”
Robert Strzała

Więcej na:
fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
/fabrykapelnazycia
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Przy kawie jubileuszowy
o parku i rekordowy finał
hallera

Podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dąbrowianie znów pokazali,
że mają gorące serca. Do puszek 310 wolontariuszy kwestujących na terenie miasta trafiło
130 tys. 404 zł. O 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. W środę, 15 lutego w samo południe
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej spotkał się z najaktywniejszymi wolontariuszami WOŚP. Wśród nich znalazła się sześciolatka Jula Krzemień (najmłodsza wolontariuszka) i rekordzistka Aleksandra Miazga ze sztabu w Strzemieszycach, która podczas
tegorocznej akcji zebrała 3463 zł.

fot. Dariusz Nowak

Spędzasz czas w parku Hallera? Masz pomysł, co
zrobić, by stał się miejscem bardziej przyjaznym
i chętniej odwiedzanym? Ruszają konsultacje,
w czasie których będzie można o tym porozmawiać.

Spotkanie w formie tzw. kawiarenki obywatelskiej
odbędzie się 23 lutego o godz. 17.30 w Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a).
– W parku jest kilka miejsc, które można na nowo
zagospodarować, np. plac po pomniku przy wejściu
od centrum, skwer naprzeciwko placu zabaw czy dawne boiska obok kręgu modelarskiego i SP 20 na osiedlu Adamieckiego. Chcemy usłyszeć, jak widzieliby je
mieszkańcy. Chcemy też, żeby wypowiedzieli się o całej
przestrzeni, żeby ocenili, czy odpowiada ich potrzebom
i jak możną ją ulepszyć – mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent miasta.
Udział w spotkaniu zapowiedział m.in. wiceprezydent Rutkowski oraz architekt Tomasz Pytel, który fachowym okiem spojrzy na problemy i propozycje zgłaszane przez mieszkańców.
Kawiarenka obywatelska otworzy cykl spotkań, których tematem będzie parkowa przestrzeń. Chętni do
udziału w pierwszym z nich mogą zgłaszać się mailowo:
PK
cao@dabrowa-gornicza.pl

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (204) luty 2017

13

puls miasta

Wiadukt do remontu

Dąbrowskie Centrum
Asystentury

fot. Dariusz Nowak

1 marca ma się rozpocząć remont wiaduktu na ul. Piłsudskiego, nad torami w rejonie Tworznia. Prace mają
potrwać 6 miesięcy, a kierowcy muszą się w tym czasie liczyć z utrudnieniami i zmianą organizacji ruchu.

Decyzję o remoncie wiaduktu, ze względu na jego zły
stan techniczny, wydał Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego. Wykonawcą będzie firma Banimex, która specjalizuje się w budowie oraz remontach
tego typu obiektów inżynieryjnych i gwarantuje sprawne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac.
Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy oraz zapisami
umowy, inwestycja nie powinna potrwać dłużej niż 6
miesięcy. Przeprowadzenie remontu nie będzie jednak

możliwe bez zmian organizacji ruchu, które zostaną
wprowadzone na początku marca. Polegać będą na prowadzeniu ruchu dwukierunkowego jedną jezdnią oraz
zakazie ruchu dla samochodów ciężarowych o masie
przekraczającej 3,5 tony, dla których wyznaczony zostanie objazd drogą ekspresową nr 1, drogą krajową nr 94,
drogą wojewódzką nr 790 oraz obwodnicą Tucznawy
(ulicami: Koksowniczą, Gołonoską, Ząbkowicką) do ul.
Roździeńskiego. Trasy autobusów nie będą zmienione.

Z początkiem lutego ruszyło Dąbrowskie Centrum Asystentury. To odpowiedź na potrzeby niepełnosprawnych
mieszkańców miasta, ich rodzin i opiekunów. Centrum
zapewni wsparcie asystenta w czynnościach, które pozwolą zainteresowanym na większą niezależność. Pomoc
będzie polegała m.in. na rozwoju aktywności społecznych
i zainteresowań, w tym na wspólnym spędzaniu czasu
wolnego czy wspólnej aktywności rekreacyjnej.
Asystent pomoże w przemieszczaniu się (np. do punktów usługowych, pracy, szkoły, lekarza na rehabilitację,
z i do miejsca zamieszkania) czy w załatwianiu spraw
urzędowych.
Asystenci pojawiają się wszędzie tam, gdzie będzie potrzebne wsparcie i dyskretna pomoc. W zależności od preferencji i potrzeb, zainteresowani otrzymają pomoc stałą
lub doraźną. W każdym miesiącu niepełnosprawny, jego
rodzina bądź opiekun będzie mógł skorzystać z 18 godzin
bezpłatnej pomocy. Asystenci będą pomagać również
w sytuacjach awaryjnych i nagłych.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać zapotrzebowanie
na pomoc asystenta pod numerami telefonu: 512 813 201,
791 416 478; pod adresami e-mail: daria.sasiadek@funda
cjaimago.pl, joanna.swist@fundacjaimago.pl; bądź osobiście w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w godzinach od 8:00 do 18:00.
Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i ich
rodzin/opiekunów z całego miasta realizowany jest przez
Fundację Imago z Wrocławia oraz dąbrowski Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
az

Dwa bloki, dwa światy, dwa cytaty
Pierwszy blok – centrum epidemii
Do dziś nosi dumną nazwę Superjednostki. Zbudowany w latach 70. jako jeden z symboli Dąbrowy
Górniczej, pojawiał się na pamiątkowych albumach,
folderach, pocztówkach. Pamiętam, jak na jego tle
fotografowałem syna. Fotografie czarno-białe, Staś
ubrany w kraciastą kurtkę, blok biały, poprzecinamy
czarnymi pasami, robił dobre wrażenie. Wprawdzie
z daleka, bo przecież z azbestu, kiepskiego betonu
i peerelowskiego paździerza był zrobiony. Ale i tak
mniej był byle jaki od innych, jakby lepszy. I to od
niego się wszystko zaczęło. Bodaj w roku 2011 Superjednostkę poddano termomodernizacji, przy okazji
malując. Wyraźne podziały i kontrastową kolorystykę zastąpiono wykwitem brudnożółtego w zielone
(pionowe) i takie jakieś buroceglane (poziome) pasy.
I nic już nie mogło uratować miasta przed chorobą.
Kolorowa zaraza rozlała się na całą Dąbrowę, przybierając barwy wszelakie, wściekły pomarańcz z różowym się spierał, a pasy pionowe w konkurencji
z poziomymi się zwarły. I tak dalej, bez opamiętania,
byle inaczej, barwniej, byle nasza wspólnota bardziej
kolorowa i paskowata była od ich wspólnoty pastelowej, a spółdzielnia nasza bardziej pionowa od ich
w kwadraty spółdzielni. Aż żagiel wielki i czerwony
powiał z gołonoskiego bloku na 100-lecie, a dom towarowy w centrum czerwonym i groszkiem kusić,
jak diabli, zaczął.

Cytat telewizyjny
W sobotni lutowy poranek „Dzień dobry TVN”
budzi widzów materiałem „Kolorowe osiedla”,

ukazującym problem, który Jarosław Trybuś, krytyk
architektury i autor „Przewodnika po warszawskich
blokowiskach” * określił w sposób następujący: „Najgorzej, jeśli marną architekturę, a przecież większość
bloków taka właśnie jest, chce się przekształcić na siłę
za pomocą malowania w wybitne budynki. To się nie
może udać. Takie bezmyślne kolorowanie bloków to
jak ubieranie małpy w sukienkę. Zawsze będzie groteskowe.” Tyle, że w telewizji nie pokazują blokowisk
warszawskich, a głównie dąbrowskie. Prof. Dariusz
Gajewski z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych,
analizuje sposób, w jaki pomalowano niektóre z nich.
Widać, że w obliczu fantazji dąbrowskich malunków
pozostaje bezradny. Analizując pomalowany w żywe
kolory blok w Gołonogu, zauważa, że rosnące przy
nim drzewa, gdy się zazielenią, będą wyglądały jakby
były brudne. Natura przegra z wściekle zielonym kolorem użytym do malowania fasady. „Kiedyś z moją
przyjaciółką rozmawialiśmy w hurtowni. I ona się
wtedy zastanawiała, po co w ogóle w tej palecie barw
są kolory fluorescencyjne? Niemożliwe, żeby one
były w ogóle wykorzystywane! Okazuje się, że one
są wykorzystywane. ” – ze zdumieniem konstatuje
prof. Gajewski. Materiał trafia na „DG News”, pod
postem 350 lajków i prawie 70 wpisów.

Cytat literacki
Dąbrowę Górniczą wspomina Krzysztof Varga,
w ostatniej części reportażowej trylogii z podróży
po Węgrzech**. Przy okazji pobytu w stolicy węgierskiego górnictwa, pisze: „Przypominała mi nieco Tatabanya Dąbrowę Górniczą, też miasto-blokowisko,
w którym klocki ośmiopiętrowców tak samo pokryto

maskującą tapetą różowych, seledynowych i waniliowych tynków. […] Krążyłem zatem pomiędzy
starymi kadarowskimi blokami z wielkiej płyty,
szarymi i tymi odnowionymi z prawdziwą kolorystyczną brawurą, i upewniałem się, że Tatabanya
jest jednym z najbrzydszych, najsmutniejszych
i najmniej inspirujących miast. ”

Drugi blok – ozdrowienie
Ma tylko dwie klatki, trzy kondygnacje, stoi
skromnie, ukryty, choć to prawie centrum. Blok przy
ul. Starej 15 wygląda jak z innego świata: umiaru, elegancji, skromności. Świeżą elewacją w stonowanych
odcieniach beżu odcina się od dąbrowskiej krzykliwej powszechności. I co najważniejsze – nie jest sam.
Nieopodal przecież w podobnie nienachalny sposób
pomalowano blok przy ul. Skibińskiego 2a, Skibińskiego 5, Cieplaka 1b, Augustynika 7 czy Augustynika 9. Łączy je jeszcze jedno – to budynki remontowane niedawno, podobnie jak ten przy ul. Okrzei
7. Czyżby więc nastąpił odwrót? Czyżby dąbrowianie
dostrzegli chorobę, której wirus przez ostatnie lata
korzystał z nosiciela termomodernizacji? Chorobę,
która uczyniła nasze miasto architektonicznym antyprzykładem. Miejmy nadzieję, że tak i cieszmy się
z każdego nowo pomalowanego bloku, którego elewacja, zamiast dominować nad wspólną przestrzenią,
wpisuje się w nią, jak ta przy ul. Starej 15.
Wojciech Czyżewski
* Cyt. za: Filip Springer. Wanna z kolumnadą. Reportaże
o polskiej przestrzeni, Wołowiec 2013
** Krzysztof Varga. Langosz w jurcie, Wołowiec 2016
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inwestycje Dla środowiska
W rozmowie z redakcją Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland
mówi o projektach środowiskowych w dąbrowskim oddziale koncernu.
Ostatnio dużo słyszymy o różnych unijnych dyrektywach, miedzy innymi o IED. Czy mógłby Pan
wyjaśnić, o co chodzi?
IED (Industrial Emissions Directive) to unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych. Do września 2018 roku
przemysł stalowy jest zobligowany do dostosowania swoich instalacji do nowych, bardziej restrykcyjnych limitów
emisji zgodnych z wymaganiami najlepszych dostępnych
technik.
Celem tej dyrektywy Parlamentu Europejskiego jest zapobieganie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeń
emisyjnych przede wszystkim poprzez wprowadzenie
nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących działalności produkcyjnej. Jej zakresem objęte są
właściwie wszystkie branże przemysłu, których działalność wywołuje lub może wywoływać istotne oddziaływanie na środowisko.
W jaki sposób ArcelorMittal Poland zmierzy się
z tym wyzwaniem?
ArcelorMittal Poland od dawna angażuje się w przedsięwzięcia związane z kontrolowaniem i ograniczaniem
wpływu swoich instalacji na środowisko. Od roku 2004,
a więc od prywatyzacji Polskich Hut Stali, firma zainwestowała 6 mld złotych i podjęła szereg działań, dzięki którym obniżyliśmy emisję CO2 o 25 proc., a pyłu o 30 proc.
Jedną z wartości ArcelorMittal jest zrównoważony rozwój, dlatego chcemy dalej dzięki inwestycjom zmniejszać
wpływ swoich zakładów na środowisko. Koszty dostosowania naszych zakładów w Polsce do wymagań unijnej
dyrektywy wyniosą około 1 mld złotych.
Jakie projekty wynikające z dyrektywy realizowane są w dąbrowskim oddziale?
Myślę, że mieszkańcy mają powody do zadowolenia
z podjętych przez nas działań, bo projekty, które będziemy
realizować, są zwykle przez nich podnoszone. Jako że są
to projekty skomplikowane technologicznie i wymagające
sporych nakładów finansowych, ich realizacja nie trwa
miesiąc ani dwa, ale jest rozłożona w czasie. Jeśli chodzi
o najważniejsze projekty wynikające z dyrektywy IED dla
naszego dąbrowskiego oddziału, to modernizujemy taśmę

spiekalniczą nr 3, odpylanie taśmy spiekalniczej nr 1 oraz
modernizujemy system odpylania stalowni. Część prac
modernizacyjnych obejmujących maszynę spiekalniczą
została już wykonana, obecnie trwają działania związane
z modernizacją odpylania taśmy. Termin uruchomienia
pierwszego z filtrów to październik 2017, a drugiego to
maj 2018 r. Już w tym roku najwyższy komin w dąbrowskiej hucie wyemituje mniej pyłu. Cała inwestycja w spiekalni pochłonie ok. 160 mln zł.
Pod koniec ubiegłego roku podpisano kontrakt na modernizację systemu odpylania taśmy spiekalniczej nr 1.
Przewidywany koszt inwestycji to około 70 mln złotych.
Termin uruchomienia obu filtrów hybrydowych to koniec
sierpnia 2018 r.
Największe oczekiwania społeczne wzbudza modernizacja systemu odpylania stalowni. Obecnie w zakładzie funkcjonuje jeden system odpylania, którym objęte
są wszystkie instalacje. Projekt przewiduje dwa systemy:
wybudowanie nowej odpylni dla samych konwertorów,
a także modernizację istniejącego układu, który obejmie
pozostałe urządzenia. Prace studyjne i projektowe już są
mocno zaawansowane. Dodatkowo, ArcelorMittal Poland
uszczelni wszystkie emitory w procesie konwertorowym
i zamontuje okapy poddachowe. Dzięki tym działaniom
wyeliminowana zostanie również niezorganizowana emisja pyłowa znad hali stalowni. Koszt projektu przekroczy

Jeśli chodzi o najważniejsze
projekty wynikające z dyrektywy
IED dla naszego dąbrowskiego
oddziału to modernizujemy
taśmę spiekalniczą nr 3,
odpylanie taśmy spiekalniczej
nr 1 oraz modernizujemy system
odpylania stalowni.

Jednym z kluczowych projektów jest modernizacja systemu odpylania stalowni.
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100 mln zł; jego finał przewidziano na drugą połowę
2018 roku. Po modernizacji moc odpylania zwiększy się
trzykrotnie. Pracujemy również nad projektem modernizacji odpylania pierwotnego konwertora.
Duże projekty związane z ochroną środowiska w Dąbrowie Górniczej realizuje też TAMEH Polska – nasz wspólny
projekt – z firmą TAURON – który, za kwotę ponad 200
milionów złotych, buduje instalację do odsiarczania i odazotowania spalin.
Czy te projekty nie są zagrożone, ostatnio mówiliście o wstrzymaniu remontu wielkiego pieca?
Projekty, o których mowa, są już realizowane, umowy
zostały podpisane, trwają prace. Musimy wywiązać się
z naszych zobowiązań wynikających z dyrektywy i obowiązków nałożonych na nas przez WIOŚ. Te inwestycje
były zaplanowane i ujęte w naszych planach budżetowych. Jeśli chodzi natomiast o remont wielkiego pieca, to
w związku z niepewnością co do kształtu systemu handlu
uprawnieniami EU ETS, który będzie wiązał się ze znacznymi kosztami po roku 2020, nie mamy w tej chwili pewności, czy tak duża inwestycja będzie miała ekonomiczne
uzasadnienie. Dlatego musimy wstrzymać się w tej chwili
z decyzją, aż zapadną konkretne ustalenia.
Czy są jeszcze jakieś projekty ważne dla mieszkańców, a niekoniecznie wynikające z unijnej dyrektywy?
Pracujemy również nad projektami, które pomogą nam
złagodzić uciążliwości związane z sąsiedztwem huty.
W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców, na
bazie przeładunku rud zamierzamy zainstalować specjalny system redukcji hałasu (SRH), który będzie się składał
z manipulatora, podciągarki wagonowej, hamulca i urządzeń współpracujących. Planujemy również przesunąć
punkt łączenia wagonów o około 300 metrów od zabudowań mieszkalnych. Inwestycja znacznie obniży poziom
hałasu, spodziewamy się, że już pod koniec czerwca mieszkańcy odczują efekty.
Kolejny projekt zakłada wyciszenie przenośnika w Strzemieszycach Małych w rejonie ulicy Anny i ulicy Głównej.
W ciągu kilku tygodni podpiszemy zamówienie z wykonawcą projektu wyciszenia nośnicy. Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń potrwa do września 2017 roku. W międzyczasie
zostanie przygotowany przetarg na wykonawstwo prac.

17

z pierwszej ręki
88 Pamiętaj o meldunku
Obowiązek meldunkowy wciąż istnieje – przypominają
pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich. Każdy polski
obywatel, który mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zameldować (na pobyt stały lub czasowy)
należy się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia
do nowego miejsca. Aby zameldować się w nowym miejscu, wcale nie trzeba najpierw wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu. Wszystkie te czynności można wykonać w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania
się w nowym miejscu. Obowiązku meldunkowego można
dopełnić przez pełnomocnika. 
az

88 Schronisko dla bezdomnych
znów działa
Po gruntownym remoncie i termomodernizacji schronisko dla bezdomnych Caritas diecezji sosnowieckiej
w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach znów działa. Z początkiem lutego dach nad głową ponownie znalazło tam
55 osób, które na czas przebudowy schronienia szukały
w noclegowniach. Mieszkańcy schroniska, funkcjonującego całą dobę, znów mają zapewnione pełne wyżywienie,
dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków
czystości i higieny. W ciągu roku będą organizowane dla
nich specjalne kursy i programy z zakresu profilaktyki
antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa
pracy. Prowadzane będą również treningi terapeutyczne.
****
Zgłoszenia o osobach bezdomnych potrzebujących
pomocy można przekazywać do Straży Miejskiej tel. 32
264 91 28, bezpłatny telefon 986, Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej – 662 138 272, 32
262 44 10. Informacje na temat pobytu osób, które mogą
być zagrożone z powodu niskich temperatur i potrzebują
pomocy, przyjmuje także Streetworker, Marcin Włodek
571 332 292.
az

88 Gońcy w akcji
Do 15 marca br. 12 gońców dostarczy bezpośrednio do
miejsca zamieszkania podatników ok. 50 tys. decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego.
Mają przy sobie imienne upoważnienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, które można zweryfikować z ich dowodem
tożsamości.
Aby uniknąć stania w kolejce do kasy urzędu, opłat
możemy dokonać na konto wskazane w piśmie urzędowym oraz za pośrednictwem wpłatomatu mieszczącego się przy wejściu głównym do budynku urzędu miejskiego przy ulicy Granicznej 21, czynnego 24

godziny na dobę. Na „terenach zielonych” podatek
możemy uiścić u inkasenta. Jeśli wybieramy wpłatę
bezpośrednią w kasie urzędu, możemy to zrobić gotówką lub kartą. W przypadku płatności kartą, jak
i za pośrednictwem wpłatomatu – nie jest pobierana
prowizja od wpłacającego.
Termin płatności I raty to 15 marca 2017 roku. Ci, do
których decyzje trafią dopiero w ostatnim etapie, czyli dopiero w marcu, nie powinni się jednak martwić. – W przypadku, gdy nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni
przed terminem płatności I raty podatku (tj. na 14 dni
przed 15 marca 2017 roku) – nowy termin płatności tej
raty automatycznie określony zostanie jako 14 dni od faktycznego dnia doręczenia decyzji podatkowej – wyjaśnia
Krystyna Soliło, naczelnik wydziału wymiaru, ewidencji
i egzekucji podatków. – Zgodne jest to z zasadą określoną
w artykule 47 § 1 i § 2 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.
U. z 2015r., poz. 613 ze zm.).
Od 2009 roku decyzje podatkowe w Dąbrowie Górniczej roznoszą gońcy, a miasto korzysta z pośrednictwa
poczty tylko w sytuacji, gdy adresaci mieszkają poza Dąbrową Górniczą lub kontakt z nimi jest utrudniony. Dzięki
takiemu rozwiązaniu w budżecie miejskim zostało ponad
az
1,6 mln złotych. 

88 Bezpłatna kolonoskopia
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zaprasza do bezpłatnego wykonania kolonoskopii w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Program finansowany jest z Ministerstwa Zdrowia.
Z bezpłatnych badań mogą skorzystać pacjenci z całej
Polski w przedziałach wiekowych:
50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego,
40-49 lat – w przypadku posiadania krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
25- 49 lat – jeśli w rodzinie występuje Zespół Lyncha.
Aby wziąć udział w badaniu, nie trzeba być ubezpieczonym. Jedynym wymogiem jest dostarczenie ankiety
kwalifikacyjnej (osobiście, pocztą lub faksem), wypełnionej samodzielnie lub przez lekarza rodzinnego/POZ do
Pracowni Endoskopii (parter szpitala, ul. Szpitalna 13).
Ankieta dostępna jest na www. zco-dg. pl w zakładce Aktualności.
Po weryfikacji ankiety pacjenci zostaną zakwalifikowani do badania. W trakcie zapisu pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące badania. W uzasadnionych
przypadkach dąbrowski szpital zagwarantuje dalszą opiekę medyczną. Do badań nie kwalifikują się osoby, u których wykonywano kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat
(poza pacjentami z zespołem Lyncha) oraz osoby z objawami raka jelita grubego.
Więcej informacji o Programie pod numerem: 32 621 20
09 w godz. 10.30 – 14.30.

88 Bezpłatne badania
mammograficzne
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zaprasza panie w grupie wiekowej 50-69 lat na badania diagnostyczne nowoczesnym
mammografem cyfrowym. Warunkiem wykonania badania jest ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Do badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza.
Z zaproszenia mogą skorzystać pacjentki, które w ciągu
2 ostatnich lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna w Sekretariacie Zakładu Diagnostyki Obrazowej
tel. 32 621 20 80.
Badania realizowane są w Pracowni Mammografii dąbrowskiego szpitala (ul. Szpitalna 13).

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Prudniku II Wydział Karny ogłasza, iż Ryszard Guzy
ur. 19/05/1955 w Wierzbicy Dolnej,
s. Kazimierza i Heleny został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego
w Prudniku z dnia 04/10/2016 r. za
popełnienie przestępstwa z art. 229
par. 3 kk w zw. z art. 229 par. 1 kk
polegającego na udzieleniu korzyści
majątkowej w kwocie 50 zł funkcjonariuszowi policji z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w celu
nakłonienia go do odstąpnienia od
ukarania mandatem karnym oraz
punktami karnymi za przekroczenie dozwolonej prędkości podczas
jazdy samochodem – na karę 1 roku
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby
2 lat oraz karę 50 stawek dziennych
grzywny ustalając wysokość jednej
stawki na kwotę 10 zł.

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
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sport

O puchar i ligowe punkty Pozostać

w grze
o mistrzostwo

Gdy jedni będą mieć krótką
przerwę w rozgrywkach
ligowych, inni w tym czasie
powalczą o puchar Polski.
W tej drugiej grupie jest MKS
Dąbrowa Górnicza. Jego
pierwszym rywalem w drodze
po trofeum będzie Anwil
Włocławek.

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (204) luty 2017

fot. Dariusz Nowak

Turniej finałowy pucharu Polski rozegrany zostanie
od 16 do 19 lutego w Warszawie. Dąbrowianie swój
ćwierćfinałowy pojedynek stoczą 17 lutego. W tym
sezonie MKS u siebie był lepszy od Anwilu, we Włocławku wygrali gospodarze. Triumfator pucharowego
starcia otrzyma przepustkę do półfinału, w którym za
przeciwnika będzie miał zwycięzcę pary Trefl Sopot/
MOSiR Krosno. W turnieju zagrają także: Polski Cukier
Toruń, Stelmet Zielona Góra, King Szczecin i PGE Turów Zgorzelec. Ćwierćfinałowe mecze obejrzeć będzie
można w serwisie IPLA. tv, a półfinały i finał na kanałach sportowych Polsatu.
Tydzień po tym, gdy rozstrzygnie się, do kogo trafi
puchar Polski, MKS Dąbrowa Górnicza wróci na ligowe boisko. Tego dnia czeka go wyjazdowa przeprawa ze Stelmetem Zielona Góra. U siebie podopiecznych Drażena Anzulovicia zobaczyć będzie można
4 marca, kiedy podejmą Stal Ostrów Wielkopolski.

Mają za sobą dziewiętnaście spotkań i 34 punkty na koncie, co daje im piątą lokatę w tabeli. Do
końca rundy zasadniczej pozostało 7 spotkań,
w których powalczą o zapewnienie sobie miejsca
w czołowej czwórce ekstraklasy.

Aktualnie dąbrowski zespół ma za sobą dwadzieścia
spotkań. Z bilansem dwunastu zwycięstw i ośmiu
porażek, ze zgromadzonymi trzydziestoma dwoma
punktami zajmuje piąte miejsce w ekstraklasie. Do
końca rundy zasadniczej pozostało dwanaście meczów.
PK

Siatkarki Tauron MKS Dąbrowa Górnicza „krążą”
wokół czwartego miejsca, czyli ostatniego z premiowanych udziałem w rundzie play off, której stawką będzie
mistrzostwo Polski. Walka o to nie jest łatwa. Podopieczne Juana Manuela Serramalery ostatnie ligowe
zwycięstwo odniosły pod koniec stycznia, pokonując
na parkiecie rywala Giacomini Budowlani Toruń 1:3.
Następnie musiały przełknąć gorycz trzech porażek
z rzędu – uległy w Lidze Mistrzyń Fenerbahce SK Istanbul 3:0 i dwukrotnie musiały uznać wyższość Impela
Wrocław – najpierw w Pucharze Polski (3:1), a później
w Orlen Lidze (2:3). Ostatnia przegrana z wrocławiankami w ekstraklasie kosztowała dąbrowianki utratę
czwartego miejsca w tabeli, na rzecz Developresu SkyRes Rzeszów. 15 lutego zmierzą się na wyjeździe z Atomem Treflem Sopot, z którym u siebie w listopadzie wygrały gładko bez straty seta. W ligowym starciu przed
własną publicznością wystąpią 25 lutego o godz. 17, gdy
podejmą Muszyniankę Muszyna. Z kolei 22 i 28 lutego
o godz. 18 będą gospodyniami pojedynków w Lidze Mistrzyń, z St-Raphaël Var VB i Azerrail Baku.
PK
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dąbrowianka wicemistrzynią
Australian Open
W styczniu tenisistki Maja
Chwalińska i Iga Świątek
występujące w juniorskim turnieju
wielkoszlemowym Austrialian Open
były bliskie sukcesu, jakiego polski
tenis jeszcze nie widział. Niestety,
w ostatnim meczu turnieju uległy
silniejszym rywalkom – Kanadyjce
Biance Andreescu i Amerykance
Carson Branstine. Po powrocie do
Polski Maja Chwalińska w kilku
słowach opowiedziała Annie
Zubko jak wygląda jej dzień, co
motywuje ją do treningów i o czym
skrycie marzy.
Osiągasz wiele sukcesów, wygrywasz turnieje,
masz wiele powodów do radości. Jednak na co
dzień to ciężka praca. Jak się motywujesz?
Motywację mam od dawna. Ona mnie nie opuszcza. Wiem, jaka długa droga jest przede mną, ale małymi kroczkami zmierzam do celu, jakim jest dojście
na szczyt, wygranie wielkiego szlema, znalezienie się
w pierwszej dziesiątce…
Twój każdy dzień jest dobrze zorganizowany, a co
chciałabyś zrobić, gdybyś nagle miała więcej wolnego czasu? O czym marzysz?
Chciałabym pojechać na krótkie wakacje, obojętnie
gdzie np. nad morze. Ze względu na harmonogram rozgrywek nie byłam na wakacjach od 9 lat.
Jak zatem wygląda Twoje normalne życie?
Uprawiam sport, który kocham, a to pozwala mi
zwiedzać świat. Bardzo mi się to podoba. Poznałam
wielu świetnych sportowców. Na korcie, gdy gramy
przeciwko sobie, jest przede wszystkim rywalizacja, ale
po meczach jesteśmy normalnymi przyjaciółmi. Teraz

Miejskie wsparcie
dla najlepszych
sportowców
W trakcie lutowej sesji
dąbrowskiej Rady Miejskiej,
nastąpiło uroczyste przyznanie
stypendiów i nagród sportowych
dla zawodników, którzy osiągnęli
w ubiegłym roku wysokie
lokaty we współzawodnictwie
sportowym.

najwięcej znajomych mam w tenisie, mam z nimi dobry
kontakt, dogadujemy się, jest dużo wspólnych tematów.
Masz też inne zainteresowania? Czego słuchasz,
co czytasz, jakie filmy oglądasz?
Teraz słucham przede wszystkim Beyoncé, Rihanny
i Maaron 5. Do niedawna nie czytałam tak dużo książek, ale kiedy przyjaciółka zaproponowała mi, od razu
przeczytałam całą serię „Darów Anioła” Cassandry
Clare. Bardzo lubię tę autorkę. A jak mam trochę czasu,
oglądam też filmy. Moim ulubionym serialem są „Przyjaciele”, na wyjazdach są to najczęściej różnego rodzaju
komedie.
Rozmawiała: Anna Zubko

konsekwentnie na szczyt
W Melbourne, w drodze do finału, mistrzynie
juniorskiego Fed Cup pokonały cztery pary
deblowe, a występ zakończyły z tytułem
wicemistrzowskim.
Mimo pewnego niedosytu, przed Mają Chwalińską tylko w tym roku jeszcze wiele szans na zwycięstwa. Z Igą Świątek planują bowiem grać razem we
wszystkich odsłonach Wielkiego Szlema.
Gra w finale jednego z największych turniejów tenisowych na świecie była jej debiutem, ale jak podkreśla
Paweł Kałuża, trener Mai, to kolejny krok w drodze do
najwyższych osiągnięć w wieku dojrzałym.
Maja poza kortem tenisowym to typowa nastolatka, która ma na głowie szkołę i szkolne obowiązki.
Znajduje jednak czas dla przyjaciół, fanów i tych,
którzy ją wspierają. Stara się również na bieżąco odpowiadać wszystkim, którzy śledzą ją na facebooku.

Nasze miasto od lat może pochwalić się utytułowanymi sportowcami, którzy osiągają wyniki
mistrzowskie, nie tylko w skali kraju, ale również
Europy i świata. W ostatnim rozdaniu do Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu wpłynęło siedemdziesiąt osiem wniosków. Aż siedemdziesiąt pięć z nich
powołana w tym celu komisja nagrodziła comiesięcznymi stypendiami pieniężnymi. W tym roku
pula przeznaczona na stypendia sportowe w pierwszym półroczu wynosiła 210 000 złotych.
Na liście najwybitniejszych dąbrowskich sportowców znajdują się zarówno juniorzy, jak i seniorzy, przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych m.in.: pływacy, karatecy, żeglarze, zapaśnicy,
triathloniści, bokserzy czy tenisiści. Dąbrowianka
Maja Chwalińska, mimo młodego wieku, w ubiegłym roku zdobyła tytuł mistrzyni świata i Europy
w tenisie ziemnym. To utalentowana i doskonale
rokująca piętnastolatka, która karierę sportową
rozpoczęła od zajęć dla dzieci organizowanych
przez Centrum Sportu i Rekreacji w ramach „talentiady tenisowej”.
Igor Drożyński – sportowiec roku 2016 w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”, również znajduje się na liście stypendystów gminy Dąbrowa
Górnicza. Nazywany następcą Roberta Kubicy
jest obecnie wicemistrzem Polski w kartingu.
Top dąbrowskiej plejady sportowej to również
nasz paraolimpijczyk w narciarstwie alpejskim
Maciej Krężel – mistrz Polski oraz zdobywca
medalowych miejsc Pucharu Europy i Świata.
Utalentowaną reprezentację zawodników posiada również dyscyplina triathlonu. Wśród nich
Sylwester Kuster z II miejscem w Mistrzostwach
Polski w Triathlonie oraz panowie Tomasz i Jerzy
Sufranowicz, którzy są doskonałym przykładem,
iż pasja do sportu przechodzi kolejno z ojca na
syna. Na długiej liście mistrzów i wicemistrzów
świata są również przedstawiciele klubu sportowego Roni w karate shotokan: Katarzyna Janikowska, Jakub Janikowski, Natalia Budzyń,
Oliwia Wawrzkiewicz, Oskar Łydka, Alicja
Mrozińska, Franciszek Pura, Anastazja Dudzik,
Adrian Bober (MMA Light Contact), Justyna
Walotek, Jowita Wrzesień, Magdalena Finowska (zapasy) oraz mistrzynie Polski w sztafecie
4x100 m młodzików: Nicola Kowalska, Wiktoria
i Natalia Ogórkowska.
Naszym sportowcom życzymy w tym roku wytrwałości, wiary w sukces oraz wiele zdrowia, jednocześnie gratulując doskonałych wyników za rok
poprzedni i ubiegłe lata.
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Miniaturowe
dzieła sztuki
w Dąbrowie Górniczej

Wystawa 9. Międzynarodowego Biennale Miniatury
w PKZ! Ponad 277 wycinków rzeczywistości w postaci
miniatur autorstwa artystów z całego świata będzie można zobaczyć od 17 lutego do 19 marca w pałacowej Galerii
Sztuki. W trakcie trwania ekspozycji organizatorzy przewidzieli oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz indywidualne warsztaty z linorytu, na których będzie można
przygotować odbitkę wgraficzną
według własnego projekDąbrowie Górniczej
tu. Na młodszych odbiorców sztuki – w wieku szkolnym
i przedszkolnym – czekają zajęcia sensoplastyczne „Mała
– wielka forma”. Więcej informacji na: www.palac.art.pl
lub tel. 32 733 88 00 wew. 817.

REPERTUAR

luty - kwiecień
2017

Miejska Orkiestra Dęta
W karnawałowy nastrój

24.02

g. 18:00

KONCERT -

25.02

Alicja Majewska

g. 19:00

KONCERT -

05.03

Intryga

g. 16:00
g. 18:30

SPEKTAKL -

La beauté d'une femme
Koncert z okazji Dnia Kobiet

08.03

g. 18:00

KONCERT -

09.03

w Dąbrowie Górniczej

Maciej Maleńczuk - solo

g. 19:00

KONCERT -

1 2 .03

Goło i Wesoło

g. 16:00

KAMERALNE

SPEKTAKL -

Coals - Koncerty młodej
muzyki PIWNICA

16 .03

g. 19:00

CZWARTKI

KONCERT -

1 7. 0 3

Operetka Kijowska, część II

g. 19:00

W PKZ wystartowały dwa zupełnie nowe, niebanalne cykle
w Dąbrowie Górniczej
muzyczne. Oba od pierwszych
koncertów przyciągają fanów
dobrego brzmienia jak magnes. Łączy je jedno – czwartek –
właśnie w ten dzień, raz w miesiącu dla każdego cyklu, odbywać się będą koncerty. Jeden w Sali Kameralnej, drugi w Piwnicy Teatralnej. Jeden dla miłośników klasyki i jazzu, drugi
– alternatywnych rytmów. „Kameralne Czwartki” będą łagodzić obyczaje, a „Piwnica”... wręcz przeciwnie.

GALA OPERETKOWO-MUSICALOWA -

23.03

Kameralne Czwartki - Vocal Trio

g. 17:00

KONCERT -

24.03

VOO VOO

g. 19:00

KONCERT -

09.04

SELFIE.com.pl

g. 17:00

SPEKTAKL -

23.04

My Fair Lady

g. 17:00

MUSICAL -

28-29.04
g. 10:00

IX Międzykulturowy Festiwal
Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi

- SALA TEATRALNA

- SALA KAMERALNA

- PIWNICA TEATRALNA

- INNE

Galeria Sztuki PKZ
MIĘDZYNARODOWE
BIENNALE MINIATURY

24.02-01.03

03-08.03

Jackie
biograﬁczny, dramat, USA/Chile/Francja

g. 17.00

Moonlight
dramat, USA

g. 19.30

Pokot
dramat, kryminał, Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja

g. 17.00

Pokot
dramat, kryminał, Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja

g. 19.30

McImperium
biograﬁczny, dramat, USA

g. 17.00

Pokot
dramat, kryminał, Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja

g. 19.30

LUTY 2017
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

tel. kasa: +48 32 733 88 01
bilety: normalny: 14 zł, ulgowy: 12 zł

KinoStudyjneKadr
www.palac.art.pl

więcej informacji na: www.palac.art.pl
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fot. B. Kowal

17-22.02

Wstęp wolny

fot. M. Wesołowski

Galeria Sztuki PKZ
17.02-19.03.2017 r.

13 lutego na deskach Pałacu Kultury Zagłębia gościł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów – Andrzej Seweryn
z monodramem „Mój Molier”. Aktor przeplatał teksty Molierowskiej „Szkoły Żon” z elementami humorystycznej narracji. W ten sposób udowodnił widzom, iż Molier to nie tylko autor banalnych komedii, a twórca mądrych sztuk, które
są wciąż aktualne. Dąbrowska publiczność nagrodziła Seweryna owacjami na stojąco. Po sztuce spotkał się z widzami,
którym powiedział m.in.: „Macie tutaj wspaniałą scenę. Życzę sobie, bym mógł raz jeszcze zagrać przed Państwem,
a Państwu, byście bardzo bezlitośnie, surowo mnie – nas oceniali. Życzę również tak po prostu zdrowia, pomyślności
w życiu osobistym i w pracy zawodowej. To niby banalne, ale jak szczere to staje się prawdą. Wszystkiego dobrego!”.
Więcej o spotkaniu z Andrzejem Sewerynem na oficjalnym blogu PKZ: www.blog.palac.art.pl.

