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Rozpoczynamy rewitalizację ulicy 3 Maja

Ulica do przemiany
Jedna z najstarszych i najważniejszych arterii Dąbrowy Górniczej w ostatnich latach znacznie podupadła. Badania 
socjologiczne i ekspertyzy prowadzone w ramach rewitalizacji śródmieścia potwierdziły, że zdominowana przez banki 
i instytucje parabankowe, zapchana byle jak zaparkowanymi samochodami, oszpecona przez wszędobylskie szyldy 
i reklamy, z kiepską nawierzchnią oraz złej jakości meblami miejskimi ulica 3 Maja wymaga przemyślanej i społecznie 
oczekiwanej przemiany.

W  tym celu sięgnięto po, realizowany przez Fundację 
Napraw Sobie Miasto, projekt „Żywa Ulica”, który polega 
na wprowadzaniu i  obserwowaniu rzeczywistych zmian 
w przestrzeni publicznej. Najważniejszą zaletą tego sposo-
bu projektowania – bo architekci i socjologowie docelowo 
mają przygotować plan trwałych zmian na ulicy 3 Maja 
– jest prototypowanie, czyli testowanie konkretnych roz-
wiązań w skali 1:1. Ideą projektu jest zrównoważona mo-
bilność, a zatem znalezienie kompromisu między różnymi 
użytkownikami przekształcanego miejsca.

Jednym z  pierwszych elementów zbierania in-
formacji od mieszkańców był uliczny punkt kon-
sultacyjny – 16 września ok.  150 osób skorzystało 
z  możliwości rozmowy o  wizji odmienionej ulicy 
i  problemach związanych z  jej obecnym funkcjono-
waniem. Z  mieszkańcami dyskutowały przedstawi-
cielki Fundacji Napraw Sobie Miasto i Damian Rut-
kowski, zastępca prezydenta miasta. 

Dokończenie na str. 4

Mieszkańcy ulicę 3 Maja widzą 
jako wygodny, bezpieczny dla 
pieszych, czysty i pełen zieleni 
deptak, miejsce bez samocho-
dów i parkingów.

Pytani o idealną ulicę 3 Maja, mieszkańcy jednogłośnie opisywali 
wygodny, bezpieczny dla pieszych, czysty i pełen zieleni deptak

Przy każdej możliwej okazji mieszkańcy podkreślają, 
że ul. 3 Maja wymaga zmian.
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5 września w Centrum Aktywności Oby-
watelskiej, pod hasłem „Sprawa wielkiej 
wagi”, odbył się piknik integracyjny dla 
osób niepełnosprawnych, zorganizowany 
przez Śląski Oddział Wojewódzki Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków.

15 września odbyła się debata, w której 
udział wzięli uczniowie dąbrowskich szkół 
oraz uczestnicy projektu „Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Śląskiego” realizowanego przez 
stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego.

15 września w Wyższej Szkole Biznesu w Dą-
browie Górniczej odbył się Dzień Zdrowia dla 
Seniora, czyli bezpłatne badania i konsultacje 
medyczne. Seniorzy mogli przebadać swój 
słuch, wzrok, zmierzyć ciśnienie, poziom 
cukru, a także uzyskać porady dietetyczne 
i odbyć wstępne konsultacje w zakresie kar-
diologii, cukrzycy, reumatologii i osteoporozy.

7 września w 74. rocznicę pacyfikacji od-
działu „Ordona” Armii Krajowej mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce 
oddali hołd 33 osobom zamordowanym przez 
hitlerowców. Pod pomnikiem upamiętniają-
cym tragiczne wydarzenia złożono kwiaty.

9-10 września Ujejsce świętowało swoje 
645-lecie. Na ujejskiej scenie wystąpiła Orkie-
stra Dęta z Ujejsca oraz mażoretki, prezento-
wali się uczniowie, przedszkolaki, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, Zespół Czarne Perły. Było 
barwnie, radośnie, nie brakowało zabaw i kon-
kursów dla mieszkańców.

Pokaz możliwości hybrydowego autobusu, mobilne stoisko Śląskiej 
Karty Usług Publicznych, rowerowa rywalizacja na Endomondo czy 
warsztaty dotyczące bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, to tylko 
niektóre z elementów akcji „Mobilny dąbrowianin” zorganizowanej 
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

W  sobotę 16 września na Placu Wolności zaparko-
wał nowoczesny autobus hybrydowy Volvo należący 
do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnow-
cu, który na co dzień wozi pasażerów pomiędzy zagłę-
biowskimi miastami. We wnętrzu autobusu można było 
zapoznać się z jego nowinkami technologicznymi oraz 
poznać ciekawostki dotyczące taboru PKM.

Autobusowi towarzyszyło mobilne stanowisko KZK 
GOP poświęcone Śląskiej Karcie Usług Publicznych. 

Pracownicy KZK GOP opowiadali o zasadach działania 
i  zaletach ŚKUP, a  instruktorzy z  Fitness Klubu Salsa 
prowadzili zajęcia na rowerach stacjonarnych, podczas 
których, w  zamian za „wykręcone” kilometry, można 
było wygrać tygodniowe bądź miesięczne doładowania 
karty ŚKUP oraz upominki od sosnowieckiego PKM.

Poza autobusem i stoiskiem KZK GOP, na Placu Wol-
ności można było poznać plany miasta dotyczące zmian 
w  komunikacji publicznej, budowy centrów przesiad-
kowych oraz planowanych wspólnie z  PKP remontów 
dworców kolejowych w Centrum i Gołonogu.

Z kolei między 19 a 21 września egzaminatorzy z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego poprowadzili 
warsztaty dotyczące bezpiecznego zachowania na dro-
dze. Poza prelekcjami, uczniowie z  dąbrowskich pod-
stawówek nr 5, 29 i 30, brali udział w zajęciach na sy-
mulatorach, korzystali z toru przeszkód podnoszącego 
umiejętności jazdy na rowerze oraz szkoleniu z  zasad 
udzielania pierwszej pomocy.

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu nie mogło też zabraknąć czegoś dla tych, którzy na co 
dzień stawiają na inne środki komunikacji niż własne auto. 
Przez cały tydzień, korzystając z aplikacji Endomondo, moż-
na było wziąć udział w rywalizacji „Mobilny dąbrowianin”. 
Jej finałem była Dąbrowska Masa Krytyczna, przygotowana 
przez stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, która przejecha-
ła ulicami miasta 22 września, czyli w Międzynarodowym 
Dniu bez Samochodu. Bartosz Matylewicz

Poza autobusem i stoiskiem 
KZK GOP, na Placu Wolności 
można było poznać 
plany miasta dotyczące 
zmian w komunikacji 
publicznej, budowy centrów 
przesiadkowych oraz 
planowanych wspólnie 
z PKP remontów dworców 
kolejowych w Centrum 
i Gołonogu.

Największym zainteresowaniem podczas warsztatów w szkołach cieszyły się symulatory jazdy i wypadków drogowych
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3 Maja to w końcu  
główna ulica miasta
O tym, jak ożywić jedną z najważniejszych przestrzeni w Dąbrowie Górniczej, z Pawłem Jaworskim 
rozmawia Wojciech Czyżewski.

Wojciech Czyżewski: – Jesteś architektem czy 
socjologiem?

Paweł Jaworski: – Jestem architektem i filozofem, 
który od 10 lat zajmuje się urbanistyką w bardzo róż-
ny sposób. Pracowałem w  firmie architektonicznej, 
miejskiej pracowni planowania przestrzennego, a te-
raz prowadzę zespół badawczo-projektowy w Funda-
cji Napraw Sobie Miasto. Każde z  tych doświadczeń 
wpływa na to, czym jest „Żywa Ulica”. Tworzenie 
rozwiązań tymczasowych na ulicy nie służy zaba-
wie ani animacji życia miejskiego. Nasze narzędzia 
pracy wyróżnia to, że nie ograniczamy się do studio-
wania planów i  analizowania danych, ale zwracamy 
się w stronę użytkowników przestrzeni i ich potrzeb. 
Rozmowy, które z nimi prowadzimy, są dla nas wła-
ściwie podstawowym źródłem informacji. W skrócie 
to i architektura, i socjologia.

– Skąd pomysł „Żywej Ulicy”?

– „Żywą Ulicę” jako narzędzie projektowania i bada-
nia jednocześnie wyprowadziliśmy z  analizy „urbani-
styki taktycznej”, szczególnie popularnej w USA i Ame-
ryce Południowej. Tym terminem określa się bardzo 
różne interwencje architektoniczne i  komunikacyjne, 
które wdraża się szybko oraz równie szybko zmienia, 
jeżeli nie funkcjonują zbyt dobrze, i realizuje z użyciem 
stosunkowo niewielkich środków czy nietrwałych ma-
teriałów.

– A jak te rozwiązania sprawdzają się na pol-
skim gruncie?

– Dotychczas pracowaliśmy w  Warszawie, Krako-
wie, Katowicach i  Gliwicach. Szczególnie ważne są 
dla mnie dwa projekty: na ul. Ząbkowskiej na war-
szawskiej Pradze i Placu Nowym na krakowskim Ka-
zimierzu. Pierwszy z  nich realizowaliśmy najpierw 
samodzielnie w  formie jednodniowego wydarzenia, 
a  później – w  weekendy lipca i  sierpnia – wspólnie 
z  Urzędem Miasta st. Warszawy i  innymi organiza-
cjami, ponieważ stał się on elementem wdrażania 
programu rewitalizacji. Na jezdni, która była za-
mknięta dla ruchu tranzytowego, ustawiliśmy do-
nice z  drzewami, zbudowane z  mieszkańcami ławki 
w  bardzo różnych kształtach, stoły, ale też „pofalo-
wany trawnik”, zasadzony na pochyłych skrzyniach. 
W ten sposób powstała przestrzeń do rekreacji i wy-
poczynku.

W Krakowie, po jednodniowym teście na ul. Józefa, 
przenieśliśmy się na wspomniany plac. Jego część zo-
stała wyłączona z ruchu samochodowego i pomalowana 
na jaskrawy, zielony kolor. W tym miejscu ustawiliśmy 
drzewa i duże, pomarańczowe siedziska. Prowadziliśmy 
wywiady z przechodniami oraz warsztaty, a nasza praca 
przekształciła się w długofalowe działania. W tym mo-
mencie z mieszkańcami, którzy pojawiali się na naszych 
spotkaniach, przygotowujemy uwagi do nowego projek-
tu organizacji ruchu.

– Co pomyślałeś, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś 
dąbrowską ulicę 3 Maja?

– Z pierwszej wizyty na ul. 3 Maja zapamiętałem taki 
obrazek: ławka obstawiona szczelnie przez auta, a przez 
to w ogóle niedostępna – właściwie dla nikogo.

– To obrazek dość charakterystyczny.

– Zgoda, rozwiązania w zakresie tzw. mebli miejskich 
nie są tu powodem do dumy. Mam na myśli nie tylko 
przypadkowe lokalizacje ławek, ale również poprzewra-
cane słupki i niską zieleń w donicach rozstawionych na 
jezdni lub wiszących na latarniach. Nie mniejszym wy-
zwaniem jest funkcja większości lokali na parterach ka-
mienic, która nie sprzyja tworzeniu dobrej przestrzeni 
publicznej. Są to banki, zakłady bukmacherskie, punkty 
kredytowe, itd. Są zamknięte dosłownie i w przenośni: 
działają tylko do wczesnych godzin wieczornych, a ich 

klienci nie korzystają z przestrzeni ulicy w inny sposób 
niż dojście lub dojazd.

– Co dziś jest głównym problemem 3 Maja?

– Bez wątpienia wszechobecne samochody, jeżdżące 
nie tylko po fragmencie wydzielonym słupkami, lecz 
także po chodnikach, lub chaotycznie zaparkowane. 
W  tej sytuacji można zapomnieć, że to główna ulica 
miasta, której najważniejszym użytkownikiem jest – 
a raczej powinien być – pieszy.

– A co jest największym zagrożeniem dla tej 
ulicy?

– Widzę zagrożenie wynikające ze stopnia skompliko-
wania procesu zarządzania ulicą, o czym na co dzień się 
nie myśli. Koordynacja działań inwestycyjnych, porządko-
wych i związanych z bezpieczeństwem nie jest łatwa i nie 
dotyczy to wyłącznie ul. 3 Maja czy nawet Dąbrowy Gór-
niczej. Pomimo dobrego pomysłu na nowy kształt prze-
strzeni, wypracowane rozwiązania mogą nie funkcjono-
wać np. z tego powodu, że nikt nie przestrzega przepisów 
ruchu drogowego, a ich łamanie nie jest skutecznie karane.

Wspomnę też o czymś, od czego właściwie powinie-
nem zacząć: kondycja ekonomiczna ulicy. Mówiliśmy 
już o  tym, że ulica wieczorami jest pusta ze względu 
na to, jakie usługi znajdują się na parterach kamienic. 
Utrzymanie „bankowego” charakteru na pewno sku-
tecznie utrudni jej ożywienie.

Dokończenie na str. 4

Paweł 
Jaworski 
architekt, który zajmuje 
się planowaniem 
przestrzennym i analizą 
danych przestrzennych. 
Współautor gminnych 
dokumentów, koncepcji 
i analiz urbanistycznych, 
planów mobilności 
miejskiej oraz 
opracowań 
poświęconych historii 
i teorii rozwoju miast. 
Członek zarządu 
Fundacji Napraw Sobie 
Miasto.

Trzy najważniejsze wyzwania 
to: zmiana funkcji lokali użytko-
wych, realizacja zrównoważo-
nych rozwiązań komunikacyj-
nych i wprowadzenie nowego 
wyposażenia ulicy.
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Ulica do przemiany
Dokończenie ze str. 1

Przechodnie opowiadali o  ruchu na ulicy, zarówno 
w kontekście miejsc problematycznych, jak i ulubionych. 
Poruszyli kilka tematów kluczowych: obecność samo-
chodów, stan nawierzchni oraz bezpieczeństwo. Zna-
komita większość wskazywała, że ten obszar powinien 
się zmienić.  „Nie jest bezpiecznie – ulica biegnie tak, 
że nie mogę spuścić dziecka z oka” – stwierdziła jedna 
z mieszkanek. Również problem z parkowaniem mocno 
wybrzmiał w wypowiedziach wielu osób. „Wszyscy się 
śmieją, że tu jest jeden wielki parking” – dodał kolejny 
przechodzień. 

Pytani o  idealną ulicę 3 Maja, mieszkańcy jedno-
głośnie opisywali wygodny, bezpieczny dla pieszych, 
czysty i pełen zieleni deptak, miejsce bez samochodów 
i parkingów, przez które powoli przejeżdżają wyłącznie 
mieszkańcy lub dostawcy do lokali usługowych. 

Uzupełnieniem rozmów są warsztaty projektowe, 
których celem jest wypracowanie wspólnej wizji zago-
spodarowania ulicy. Prototyp zostanie poprzedzony 
serią specjalistycznych badań, opisujących rytm ruchu 

ulicznego. Pomiędzy 5 a 26 października wprowadzona 
zostanie czasowa zmiana organizacji ulicy, polegają-
ca m.in. na usunięciu słupków, powiększeniu przestrze-
ni dla pieszych i rozmieszczeniu dodatkowej zieleni.

Dotychczas „Żywa Ulica” była organizowana w  Ka-
towicach, Gliwicach, Krakowie oraz Warszawie. W po-
przednich edycjach na ulicach pojawiały się instalacje 
z  zielenią, elementy małej architektury i drogi dla ro-
werów.

Wojciech Czyżewski

Czym jest „Żywa Ulica”?
To narzędzie testowania rzeczywistych zmian 

w przestrzeni miejskiej razem z ludźmi, którzy z niej co-
dziennie korzystają: mieszkańcami, przedsiębiorcami, 
klientami usług itd. Polega na projektowaniu, budowa-
niu i  użytkowaniu niskokosztowych – w  stosunku do 
rozwiązania docelowego – i  mobilnych makiet w  skali 
1:1 (prototypów) dla rozwiązań urbanistycznych do-
tyczących pasa drogowego oraz terenów z nim powią-
zanych. W  zależności od konkretnej sytuacji „Żywa 
Ulica” może być realizowana poprzez: zwężenie zbyt 
szerokiej i niebezpiecznej jezdni, zmianę sposobu par-
kowania, wymalowanie pasa dla rowerów i  poszerze-
nie chodnika, wprowadzenie zieleni oraz małej archi-
tektury do codziennej rekreacji, a  także wyznaczenie 
dodatkowego miejsca dla lokalnego biznesu. Integral-
ną częścią projektu są badania, wykonywane przed, 
w trakcie i po wdrożeniu prototypu w celu monitoro-
wania zmian, które wywołuje.

Zespół Fundacji Napraw Sobie Miasto, który prowa-
dzi projekt „Żywa Ulica”, tworzą: architekci, urbaniści 
i socjolodzy. Grupa łączy kompetencje w zakresie za-
rządzania, planowania przestrzennego, projektowania 
urbanistycznego oraz badań społecznych. W każdym 
mieście, w którym realizowane są podobne działania, 
ekspertów wspomagają aktywni mieszkańcy.

Dokończenie ze str. 3

– To teraz poproszę o odrobinę optymizmu – 
jakie są mocne strony tego obszaru?

– 3 Maja to bardzo ciekawe miejsce. Jego mocną stro-
ną jest lokalizacja w śródmieściu, w sąsiedztwie ważne-
go węzła komunikacji publicznej, Pałacu Kultury Za-
głębia i dawnej Fabryki Defum, która ma szansę stać się 
nowym centrum miasta. Wielkim plusem są niektóre 
usługi: lubiana przez mieszkańców lodziarnia czy nowe 
kawiarnie. Pojawiający się w ciepłe dni handel uliczny 
– stragany z owocami i warzywami – to też wyróżnik 
dobrej przestrzeni publicznej. To potencjał, który warto 
podkreślać i wzmacniać.

– A zatem, co należy zrobić, by ożywić 3 Maja?

– Trzy najważniejsze wyzwania to: zmiana funkcji 
lokali użytkowych, realizacja zrównoważonych rozwią-
zań komunikacyjnych i wprowadzenie nowego wypo-
sażenia ulicy.

O  pierwszym wyzwaniu dyskutowaliśmy wcześniej. 
W tym miejscu chciałbym dodać jedną uwagę: funkcje, 
które powinny pojawić się przy ulicy, nie mogą konku-
rować z  ofertą sąsiedniej galerii handlowej. Powinny 
ją uzupełniać, a taki potencjał ma np. gastronomia. Ze 
względu na to, że właścicielem większości lokali użytko-
wych przy ul. 3 Maja są osoby prywatne, zmiana w tym 
zakresie nie zależy bezpośrednio od urzędu. Samorząd 
może jednak pracować partnersko z przedsiębiorcami.

Druga i trzecia kwestia są łatwiejsze do rozwiązania, 
ponieważ władze miasta mają na nie wpływ. Przyjrzyj-
my się temu szczegółowo.

Obecność samochodów na ulicy powinna zostać 
ograniczona do minimum i ściśle uregulowana. Z tego 
terenu na pewno należy usunąć miejsca parkingowe. 
W  obrębie kwartałów zabudowy, przy drogach we-
wnętrznych i na podwórkach, można w zamian wydzie-
lić pojedyncze miejsca lub ich niewielkie zgrupowania. 
Problem dojazdów do posesji i lokali użytkowych moż-
na natomiast rozwiązać na dwa sposoby: mniej lub bar-
dziej radykalnie. Po pierwsze, można dopuścić wjazd na 

ul. 3 Maja pojazdów uprzywilejowanych, mieszkańców 
i  dostawców w  ściśle określonych godzinach. Ograni-
czenie wjazdu może być oparte na systemie identyfika-
torów lub bramek w postaci słupków, wysuwanych z po-
wierzchni jezdni jak na ul. Mariackiej w Katowicach. Po 
drugie, można poszukać systemu dróg odciążających 
ul. 3 Maja, a zapewniających dojazdy „od zaplecza”.

W  przypadku rozwiązań architektonicznych trzeba 
zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą są posadz-
ki, które nie powinny utrudniać ruchu pieszych, rol-
karzy, deskorolkarzy, osób na wózkach i  z  wózkami. 
Część jezdna, nawet jeżeli pozostanie, nie powinna 
być wydzielona, żeby nie tworzyć żadnego specjalnego 
korytarza dla samochodów. Meble powinny zapew-
niać możliwość odpoczynku, ale ich forma nie musi 
być standardowa – to w  końcu główna ulica miejska. 
W  naszych dotychczasowych projektach najbardziej 
popularne były elementy nieoczywiste jak „pofalowany 
trawnik”, na którym można było siedzieć i leżeć z przy-
jaciółmi, a także skakać. O takich rozwiązaniach chce-
my też rozmawiać w Dąbrowie Górniczej.

– Jaki będzie efekt waszych prac? Co zamawia-
jący otrzyma po zakończeniu projektu?

– O  efektach naszych działań można mówić 
w  dwóch kontekstach. Po pierwsze, co nie jest tak 

wprost mierzalne, intensywnie pracujemy nad tym, 
żeby mieszkańcy i  osoby korzystające z  ul. 3 Maja 
utożsamiały się z  wizją zmian, którą wspólnie wy-
pracujemy. Bardzo zależy nam na tym, żeby kwestia 
przebudowy tego miejsca dalej była tematem rozmów 
i społecznego „nadzoru” ze strony tych, którzy zaan-
gażowali się w projekt.

Po drugie, pod koniec listopada przygotujemy kon-
cepcję urbanistyczną dla ulicy. Będzie bazowała na 
wiedzy, którą uda nam się zgromadzić w trakcie całego 
procesu.

– „Żywa Ulica” koncentruje się na odcinku do 
ul. Kadena-Bandrowskiego. A co z dalszym cią-
giem, do ul. Górniczej?

– Zajmujemy się całą 3 Maja: od ul. Sobieskiego do 
Muzeum Miejskiego „Sztygarka”. Ten obszar jest po-
dzielony na dwa odcinki, które już teraz funkcjonują 
w  odmienny sposób. Na fragmencie do ul. Kadena-
-Bandrowskiego testujemy rozwiązania właściwe dla 
deptaka i w tym kierunku będzie szedł nasz projekt 
koncepcyjny. Na dalszym fragmencie chcemy za-
proponować rozwiązania porządkujące stan obecny. 
O szczegółach będziemy jednak rozmawiać na kolej-
nych spotkaniach, ponieważ projekt realizujemy do 
końca listopada.

3 Maja to w końcu główna ulica miasta

Chaotycznie zaparkowane samochody i niefunkcjonalne elementy małej architektury to smutna rzeczywistość ul. 3 Maja
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W  powszechnym narzekaniu na dzisiejsze roz-
brykane, wychowywane bezstresowo dzieci i rozwy-
drzoną do granic młodzież dorośli powinni uderzyć 
się w piersi. Bo tak naprawdę nie ma dnia, żeby ma-
łolaty swoim zachowaniem nie zawstydzały wszech-
wiedzących dorosłych. Ba, coraz częściej wyręczają 
ich w postawach niejako zarezerwowanych dla ludzi 
dojrzałych. Kiedy dorośli dają plamę, na życiową 
scenę wchodzą dzieciaki, które ratują sytuację i dają 
nadzieję, że ludzkość jeszcze całkowicie nie zobojęt-
niała na krzywdę i nieszczęście.

Dowodów na to jest bez liku. Oto podczas minionej 
zimy, gdzieś pod Świdnicą spacerujący szesnastolatek 
zobaczył tonącego wędkarza. Pod nieszczęśnikiem 
załamał się lód. Facet walczył o życie w nieziemsko 
zimnej wodzie. Co chwilę wynurzał się z  przerębli 
i coraz ciszej wzywał pomocy. Kilkanaście dorosłych 
osób było w pobliżu. Nikt nie reagował, niektórzy na-
wet dyskretnie odwracali się w drugą stronę i przy-
spieszali kroku. Na ratunek ruszył jedynie stojący na 
brzegu szesnastolatek. Chłopak wziął do ręki długi 
drąg, położył się na lodzie i metr po metrze czołgał 
się w  kierunku tonącego wędkarza. Żaden doro-
sły go nie asekurował. Wszyscy stali i  obserwowali 
bieg wydarzeń. Nastolatek sam uratował wędkarza. 
Skromnie wyjaśniał, że był przerażony, bał się, że lód 

się pod nim załamie. Ale w telewizji widział, że właśnie 
w taki sposób ratuje się tonących w przerębli i nie mógł 
bezczynnie patrzeć, jak ginie człowiek. Inni, to znaczy 
dorośli, mogli patrzeć, nawet wykazywali aktywność – 
robili z całego zajścia filmiki komórkami.

Inna skuteczna akcja małolatów miała miejsce w nie-
wielkiej Opalenicy. Tutaj sześciu licealistów działało, 
jak profesjonalna grupa ratownicza. Kiedy zorientowali 
się, że starszy mężczyzna stracił przytomność i przestał 
oddychać, natychmiast rozpoczęli reanimację. Jedni 
wykonywali czynności ratujące życie, inni dzwonili po 
pogotowie, a jeszcze inni zajęli się przerażonym synem 
umierającego mężczyzny. Działali tak sprawnie, że do-
rośli poprzestali na przecieraniu oczu ze zdumienia.

Bywa, że maluchy muszą przypominać dorosłym o sen-
sie życia i  ratują ich od samobójstw. Tak zrobiła grupa 
nastolatków w  Lidzbarku Warmińskim, która na widok 
desperata szykującego się do śmiertelnego skoku z  nie-
czynnego wiaduktu nie straciła zimnej krwi i rozpoczęła 
akcję godną jednostek specjalnych. Dzieci weszły na wia-
dukt i zaczęły rozmawiać z desperatem. Przekonywały go, 
że nie warto się zabijać, że nawet najtrudniejsze problemy 
można rozwiązać. Jeden z nastolatków dyskretnie zadzwo-
nił po policję. Kiedy przy wiadukcie zjawili się funkcjona-
riusze, mężczyzna, mimo dziecięcej perswazji, postanowił 
skoczyć w przepaść. Ale trzynastolatkowie byli już na to 

przygotowani. Złapali go za ramiona i własnym cięża-
rem udaremnili samobójstwo. W tym czasie nadbiegli 
policjanci i przejęli desperata.

Dzieci, żeby wyręczyć dorosłych, przerywają ra-
dosne zabawy i  przejażdżki na rowerach. Tak było 
niedawno w naszym mieście. Dwunastoletni Michał, 
wracając z koleżeńskiej wycieczki, zobaczył leżącego 
na chodniku mężczyznę. Natychmiast się zatrzy-
mał i  zaczął reanimować umierającego człowieka. 
Piszemy o  tym szerzej w  dzisiejszym „Przeglądzie 
Dąbrowskim”, więc zainteresowanych szczegółami 
odsyłam do artykułu „Bohaterski nastolatek”. Tutaj 
chcę zwrócić uwagę na zderzenie dwóch światów. 
Dziecięcej wrażliwości i odwagi ze znieczulicą i wy-
godnictwem dorosłych. Otóż, kiedy dzielny Michał 
samodzielnie reanimował mężczyznę, przechodzą-
cy obok spacerowicze rzucali uwagi, żeby przestał, 
bo to zapewne jakiś pijak. Inni wykazywali więcej 
współczucia, ale bali się udzielać pomocy. Na szczę-
ście na pomoc chłopcu przyszli jego sąsiedzi, którzy 
włączyli się w podjętą przez nastolatka reanimację.

Dlatego szanowni dorośli, zanim zaczniemy jak co 
dzień dostrzegać drzazgi w  oczach dzieci, najpierw 
powyciągajmy ze swoich solidne belki zobojętnienia, 
tchórzostwa, a niekiedy nawet totalnej znieczulicy.

Dąbrowianin

Dziecięca wrażliwość kontra uliczna znieczulica

moc trzeciego sektora
W trakcie XI Festiwalu Ludzi Aktywnych, mieszkańcy i przybyli do naszego miasta mogli zobaczyć, co robią 
lokalne stowarzyszenia i fundacje, a trzeba przyznać, że jest tego sporo.

Festiwal otworzyli zastępcy prezydenta Dąbrowy 
Górniczej – Marcin Bazylak oraz Damian Rutkowski, 
naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Ak-
tywności Obywatelskiej – Piotr Drygała, poseł Beata 
Małecka Libera oraz przewodniczący DFOP – Łukasz 
Kolber. Na scenie odbyło się również oficjalne wyróż-
nienie osób współtworzących model Dąbrowskiego Bu-
dżetu Partycypacyjnego 2.0.

Następnie scena festiwalowa zapełniła się wykonaw-
cami, a stoiska organizacji rozpoczęły pracę.

W trakcie tegorocznego Festiwalu Ludzi Aktywnych 
odbył się również szereg debat. Pierwsza inaugurująca 

to debata na temat projektowanych zmian w śródmie-
ściu Dąbrowy Górniczej, w której uczestniczyli zastęp-
cy prezydenta Dąbrowy Górniczej. W namiocie, gdzie 
odbywały się debaty można było zapoznać się z również 
z nietypową formą samokształcenia się działaczy poza-
rządowych jaką jest Antyuniwersytet. 

Specjalnymi gośćmi festiwalu były legendy polskiej 
historii – Ludwika i Henryk Wujcowie, którzy opowie-
dzieli m.in. o początkach Komitetu Obrony Robotni-
ków. 

Zakończenie pierwszego dnia to istne trzęsienie ziemi 
w wykonaniu muzycznych NGO-sów. Na festiwalowej 

scenie wystąpili Bas Tajpan, Kłak orz Kamel (Spółdziel-
nia Socjalna ReAkcja) przy akompaniamencie Stowa-
rzyszenia Miejska Orkiestra Dęta. 

Drugiego dnia mimo niesprzyjającej pogody odby-
ła się debata prowadzona przez Piotra Frączaka, która 
dotyczyła Komitetów Obywatelskich w Dąbrowie Gór-
niczej, a  Stowarzyszenie CIVITAS plotło wianki oraz 
przygotowywało ogród społecznościowy na jesień.

To już kolejny udany i obfitujący w wspaniałe atrakcje 
Festiwal Ludzi Aktywnych. Mamy nadzieję, że Wy też 
się świetnie bawiliście i w przyszłym roku również nas 
odwiedzicie! Kaja Jagodzińska

Organizacje pozarządowe na cały weekend opanowały Fabrykę Pełną Życia Wspomnienia Ludwiki i Henryka Wujców zabrały słuchaczy w niesamowitą podróż w czasie
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12 lat temu mieliśmy z zespołem 100 TVarzy Grzy-
biarzy niewątpliwą frajdę zagrać na „najpiękniejszym 
festiwalu świata”. Na Przystanku Woodstock znaczy się. 
Niepisana umowa była taka, że na scenie się nie prze-
klina. Choć przecież niemal niemożliwością jest, aby 
zespól rockowy nie przemycił w  jakiejś swojej piosen-
ce choć jednego przekleństwa. My mieliśmy tego spo-
ro. Ale się dostosowaliśmy do reguł. I nie używaliśmy. 
Niestety, największym przebojem i  równocześnie naj-
większym przekleństwem [sic!] naszego zespołu była 
piosenka „Mały Obrazek”. Utwór składający się tylko 
i  wyłącznie z  wulgaryzmów, którego przesłaniem (co 
zawsze podkreślałem i podkreślał będę) było i jest ogól-
nopolskie zubożenie słownictwa. Bo przecież pewnie 
każdy z  nas był świadkiem/podsłuchiwaczem rozmo-
wy, którą można streścić zdaniem, że „co k…., to sło-
wo”. W każdym razie – mimo niepisanej umowy, ludzie 
pod sceną zaczęli domagać się „przeboju”. Na bis. Jurek 
Owsiak podbiegł i powiedział – „Dawajcie! ONI też tych 
słów używają, a problem rzeczywiście jest! ”. No i zagra-
liśmy…

Zdania na temat samego koncertu były podzielone…
12 lat później dowiaduję się, że ten sam Owsiak oskar-

żony jest o używanie słów na „p” i na „k”! I to jest kolejna 
z „sytuacji, w których serce klęka”. Bo przecież wiem, że 
wcale nie chodzi o żadne brzydkie słowa, a kolejne ude-
rzenie w człowieka, którego zbyt wielu ludzi szanuje, ko-
cha i dałoby się za niego pokroić. Nie, nie przesadzam… 
Każdy, kto choć raz był na Woodstocku i  słuchał, jak 
mówi do zgromadzonych pod sceną, wie, że gros z nich 
poszłoby za nim i za jego słowami/działaniami na koniec 
świata. Albo jeszcze dalej. Jeśli do tego dodamy fakt, że 
facet mówi, co myśli, myśli w sposób samodzielny, nie-
posłuszny i nieprawomyślny oraz że pod sceną znajduje 
się kilkadziesiąt tysięcy ludzi (2017 to ok. 220.000, a re-

kord z 2011 wyniósł ok. 700.000!), a na portalu społeczno-
ściowym obserwuje go 360 tysięcy – okaże się, że może to 
być człowiek naprawdę niebezpieczny. Dla każdej władzy. 
A już na pewno dla tej, którą krytykuje. Żadna władza bo-
wiem tego nie lubi. Zresztą – nie oszukujmy się. Nikt nie 
lubi. Nic przyjemnego. Zwykły jednak człowiek ma zawsze 
na swoją obronę coś, czego władza najczęściej (bo przecież 
nie zawsze) nie posiada (choć, gdyby posiadała i nie była 
nadętą, na pewno by na tym zyskała). Nazywa się to dy-
stans i poczucie humoru.

Rozwiązań problemu (?) takich charyzmatycznych 
Owsiaków jest, oczywiście, kilka. Jednym na przykład jest 
dialog, drugim próba dowalenia i zaszczucia. A koń, jaki 
jest, każdy widzi.

Wracając jednak do samego przeklinania. Nie jest 
prawdą, że to domena ludzi niewykształconych, chamów 
i prostaków. Podobno Antoni Słonimski potrafił przekli-
nać przez trzy minuty, nie powtarzając ani jednego wyra-
zu. Nie jest też prawdą, że przekleństwa do literatury prze-
mycili na przełomie lat 80/90 XX wieku twórcy związani 
z „bruLionem”. Pojawiały się już u Katullusa (rzymskiego 
poety, żyjącego w I w. p. n.e.), a prawdopodobnie i wcze-
śniej. Przeklinał „ojciec poezji polskiej” Jan Kochanowski. 
Tak, ten sam człowiek, który opłakiwał śmierć Urszulki 
i którego teksty poznaje się już w szkole podstawowej, pi-
sywał takie fraszki (tzw. „obsceny”), że nie nadają się, aby 
je tutaj cytować. Używał wulgaryzmów Fredro, Mickie-
wicz (choć pamiętajmy, że autorstwo „XIII Księgi Pana 
Tadeusza” przypisuje się A. Fredrze, T. Boyowi-Żeleńskie-
mu lub W. Zagórskiemu, a  „kutas” i  „chujec” w  samym 
„Panu Tadeuszu” oznaczają zupełnie coś innego, niż dziś 
– odpowiednio: element ozdobny, coś w  rodzaju pom-
ponika i  wieprza), Tuwim (z  moim ulubionym krótkim 
wierszykiem „Na jednego endeka, co na mnie szczeka”), 
Witkacy, Bursa, Hłasko i wielu, wielu innych. O poetach 

i  powieściopisarzach współczesnych nie wspominam, 
ale proszę sobie tylko wyobrazić twórczość na przykład 
Masłowskiej, Vargi, Szczerka albo Sapkowskiego z wy-
ciętymi „brudami”.

Żeby jednak nie popaść w  ton wykładowo-przemą-
drzalski ani (tym bardziej) nie być posądzonym o przy-
pisywanie Owsiakowi jakichś literackich zasług (za 
poetę go akurat nie uważam; przyznaję natomiast, że 
blisko mi do określenia „trybun ludowy”), wróćmy na 
chwilę do samego zarzutu.

Otóż, skoro nie udało się Woodstocku zatrzymać 
obostrzeniami prawnymi (impreza o podwyższonym 
ryzyku, odrzucenie współpracy z niemieckimi służ-
bami mundurowymi), skoro nie udało się zohydzić 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w bie-
żącym roku znowu pobiła wszelkie rekordy zbiórki, 
próbuje się uderzyć w Człowieka, który nią dyryguje. 
I nie znajduję innych określeń, jak świństwo, małość 
i głupota. Mądry wiedziałby przecież, że społeczeń-
stwo to wcale nie jest „ciemny lud, który wszystko 
kupi”. I że takie akcje raczej odwracają się przeciwko 
niemu. Że istnieje coś takiego jak nieposłuszeństwo 
obywatelskie. Problem polega jednak na tym, że – jak 
śpiewał Kazik – „debil nie wie, że jest debil, a mądry 
to wie”.

Oczywiście, że mógł Owsiak użyć innego słowa. 
Tylko, że jak mówił w  jednym z  wywiadów prof.  Jan 
Miodek: „wulgaryzmy są stare jak świat i nie sposób się 
od nich uwolnić. Są takie sytuacje życiowe, w których 
jesteśmy bardzo źli, zdenerwowani czy nawet bezrad-
ni. Pewne zjawiska są dla nas ekstremalnie negatywne 
i kiedy do ich wyrażenia brakuje już normalnych słów, 
wtedy sięgamy po wulgaryzmy”.

No to kto z Państwa, będąc Owsiakiem, by się poha-
mował?

Who you are?

Dekomunizacja i co dalej?
Do 2 września z wszystkich miast w Polsce musieli zniknąć patroni ulic zakwestionowani przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Jest to efekt tzw. „ustawy dekomunizacyjnej” przyjętej w 2016 roku przez Parlament.

Kogo nie musimy powiadamiać
•  Postępowania sądowe i  administracyjne w  spra-

wach ujawnienia w  księgach wieczystych oraz 
uwzględnienia w  rejestrach, ewidencjach i  doku-
mentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na 
podstawie ustawy SĄ WOLNE OD OPŁAT.

• ZMIANY NAZWY ULIC W  KSIĘDZE WIE-
CZYSTEJ ZOSTANĄ DOKONANE Z  URZĘDU. 
W  szczególnych przypadkach można złożyć sto-
sowny wniosek wraz z aktualnym wypisem z ewi-
dencji gruntów (z nową nazwą ulicy) w Sądzie Re-
jonowym w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych przy ulicy Granicznej 23.

• NIE MA KONIECZNOŚCI ZMIAN DEKLARACJI 
W  SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADA-
MI zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nie-
ruchomości. Zmiany te zostaną dokonane z urzędu.

• NIE TRZEBA KORYGOWAĆ INFORMACJI 
W  SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO-
ŚCI celem aktualizacji danych adresowych. Zostaną 
one zaktualizowane z urzędu.

Zmiana dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę. WSZYSTKIE DOKUMENTY ZAWIE-
RAJĄCE STARĄ NAZWĘ ULICY ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ, DOPÓKI NIE UPŁYNIE ICH TERMIN WAŻNOŚCI,  dlatego też nie ma konieczności zmiany 
zarówno dokumentów tożsamości, np. dowodu osobistego, jak również takich dokumentów, jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu.

Zmiany nazw ulic to niejedyne zmiany, z którymi w najbliższym czasie przyjdzie nam się zmierzyć. W czerw-
cu posłowie i  senatorowie znowelizowali ustawę dekomunizacyjną „dokładając” do niej nowe elementy.  
M. in. chodzi o usuwanie obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, czyli pomników gloryfikują-
cych ustrój totalitarny czy zakaz nadawania nazw propagujących totalitaryzm np. szkołom.

Kogo powinniśmy powiadomić
• ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – osoby 

pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę da-
nych w jednostce, która przyznała i wypłaca świad-
czenie.

• URZĄD SKARBOWY – osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie ak-
tualizacyjne NIP-3. Osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszka-
nia zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem 
Skarbowym.

• Osoby prowadzące działalność gospodar-
czą powinny również dokonać zmian w Cen-
tralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). Można zrobić to przez 

internet lub składając w urzędzie miejskim wnio-
sek CEIDG – 1 o  zmianę wpisu, tj. miejsca za-
mieszkania, zameldowania, adresu do korespon-
dencji, miejsca wykonywania działalności oraz 
innych danych, które zawierają dotychczasowy 
adres. Wszelkie czynności dokonywane w  CE-
IDG są bezpłatne. Wniosek ten przesyłany jest 
później przez Referat Aktywizacji Zawodowej 
i  Działalności Gospodarczej do Urzędu Staty-
stycznego, ZUS i Urzędu Skarbowego.

• We własnym interesie powinniśmy również uak-
tualnić dane w przypadku współpracy z różnymi 
podmiotami, np. bankami czy dostawcami usług te-
lekomunikacyjnych. Ze swojej strony Wydział Geo-
dezji i  Kartografii o  zmianach nazw poinformował 
dostawców energii elektrycznej, wody oraz gazu.

!
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Nastoletni bohater z Dąbrowy
Dwunastolatek z Dąbrowy Górniczej został ogólnopolskim bohaterem. O jego wyczynie mówiły 
stacje telewizyjne i radiowe. Uśmiechnięty chłopak trafił do największych portali internetowych 
i wysokonakładowych gazet. Wyczyn dąbrowskiego ucznia nagrodził także prezydent miasta Zbigniew 
Podraza. Wszystko za sprawą niezwykle profesjonalnej akcji ratowniczej podjętej przez nastoletnie dziecko.

– Wracałem z  kolegami z  rowerowej przejażdżki 
i  zobaczyłem leżącego na chodniku mężczyznę. Leżał 
w dziwnej, takiej nienaturalnej pozycji – opowiada bo-
haterski Michał Dobaj.

Chłopak zatrzymał się i  podszedł do mężczyzny. 
Sprawdził oddech. Był wyczuwalny.

– Natychmiast zadzwoniłem pod numer 112. Przełą-
czono mnie do pogotowia ratunkowego. Ale z leżącym 
panem było coraz gorzej. Przestał oddychać – relacjo-
nuje dwunastolatek.

Na nagraniu ze zgłoszenia słychać, jak profesjonalnie 
zachowuje się nastolatek. Dyspozytor był przekonany, 
że ma do czynienia ze znacznie starszą osobą. Michał 
był opanowany, precyzyjnie odpowiadał na pytania 
i wykonywał polecenia ratownika. Mimo młodego wie-
ku, rozpoczął reanimację mężczyzny. Nie wszyscy do-
rośli, którzy przechodzili obok, zamierzali mu pomóc. 
Jedna z  kobiet stwierdziła nawet, że leżący człowiek 
na pewno jest pijany. Na szczęście z pomocą przyszedł 
chłopcu między innymi dorosły sąsiad, który przejął od 
niego reanimację mężczyzny.

Po całej akcji Michał był tak wyczerpany, że przez 
dłuższy czas musiał odpoczywać na pobliskiej ławce.

Skąd u dwunastolatka taka odpowiedzialność i opa-
nowanie? – Syn od zawsze interesował się strażą pożarną 
i  akcjami ratowniczymi. W  Internecie oglądał filmy in-
struktażowe o  pierwszej pomocy medycznej. Kiedyś na-
wet, jak Michał miał 7 lat, wypożyczyłem fantoma, żeby 
syn mógł na nim ćwiczyć resuscytację. To wszystko przy-
niosło wspaniałe owoce. Jestem dumny z syna, bo w wieku 
12 lat zdał egzamin z dojrzałości – mówi Paweł Dobaj, oj-
ciec Michała. GC

Z Michałem i jego najbliższymi spotkał się prezydent Zbigniew Podraza, który swoją pracę zawodową zaczynał jako lekarz w karetce 
reanimacyjnej. Prezydent podkreślił, że jest pod wrażeniem bohaterskiej postawy Michała w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia 
i życzył mu, aby dalej podążał za swoimi marzeniami, dając rodzicom i siostrze jeszcze wiele powodów do dumy.

pierwszy w województwie Vendo Park
Przy ul. Katowickiej ruszyła budowa pierw-

szego w  mieście parku handlowego. W  obiekcie 
o powierzchni 7 tys. m kw. powstanie 12 sklepów 
z  asortymentem znanych marek. Będzie w  nich 
można zrobić zakupy w pierwszej połowie 2018 r.

Vendo Park to sieć obiektów handlowych, którą wy-
różnia możliwość zrobienia szybkich i  wygodnych za-
kupów dzięki  m.in. łatwemu dojazdowi oraz wejściom 
do poszczególnych sklepów galerii bezpośrednio z  par-
kingu samochodowego. Do grona najemców należą 
znane marki z branży spożywczej, obuwniczej, odzieżo-
wej, artykułów sprzętu elektronicznego czy sportowego. 
Vendo Park Dąbrowa Górnicza powstanie na działce o po-
wierzchni 2,4 ha przy ul. Katowickiej w sąsiedztwie istnie-
jącego hipermarketu Auchan. Przed obiektem, w  trosce 
o  zmotoryzowanych klientów, zaplanowano 230 miejsc 
parkingowych. Ponadto, obok Vendo Parku powstanie 
stacja benzynowa BP oraz lokal typu fast-food.

W ramach inwestycji, firma Trei Real Estate zleciła tak-
że przebudowę pobliskiego układu dróg. – Zależy nam na 

tym, aby nasi klienci mieli wygodny dojazd i łatwy dostęp 
do sieci handlowych, dlatego w ramach inwestycji zostanie 
wybudowany dogodny zjazd z  drogi krajowej nr 94, jak 
i bezkolizyjne włączenie do ruchu w ciągu ulicy Wojska 

Polskiego, poprzez wybudowanie dwóch nowych rond. 
Nowe skrzyżowania zwiększą bezpieczeństwo kierowców 
i przepustowość w tej części miasta – mówi Jacek Weso-
łowski, członek zarządu Trei Real Estate Polska. LS

Wizualizacja budowanego obecnie centrum handlowego wraz z nowym układem komunikacyjnym
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Raport o dąbrowskim 
powietrzu
W styczniu Dąbrowa Górnicza, jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomiła pionierski system moni-
toringu powietrza, składający się z 20 stacji pomiarowych rozlokowanych na terenie całego miasta.

Stacje zostały rozlokowane w taki sposób, 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. Stacje, od początku stycznia, przez 24 godzi-
ny na dobę monitorują jakość powietrza oraz zbierają 
dane, na podstawie których tworzone są raporty.

Co pokazały badania jakości powietrza 
w pierwszym półroczu?

We wszystkich 20 lokalizacjach badania wykazały 
przestrzenne i czasowe różnice stężeń. Ich zauważalna 
zmienność czasowa pozwoliła na identyfikację okre-
sów, w których przez dłuższy czas utrzymywały się wy-
sokie stężenia pyłu PM10, co miało miejsce praktycznie 
we wszystkich badanych stacjach.

W analizowanym okresie, czyli od 10 stycznia do 31 
czerwca 2017 roku, najwięcej dni z  przekroczeniami 
stężenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 wy-
stąpiło w  rejonie ul. Głównej oraz ulicy Gołonoskiej. 
W  tych dwóch lokalizacjach dni z  przekroczeniami do-
puszczalnych stężeń PM10 występowały również poza 
okresem grzewczym.

Tylko w  2 lokalizacjach wystąpiły stężenia dobowe 
przekraczające 300 µg/m3, czyli ustawowy poziom alar-
mowania. Były to rejony ul. Tysiąclecia i ul. Granicznej. 
Obie te lokalizacje to obszar, w którym dominuje funkcja 
mieszkaniowa i  usługowa. Obie położone są w  dolinie, 
a  gorsza jakość powietrza w  sezonie grzewczym może 
być związana z  występowaniem indywidualnych źródeł 
niskiej emisji oraz gorszymi warunkami przewietrzania. 
Poza sezonem grzewczym, jakość powietrza w obu lokali-
zacjach poprawia się.

Potwierdzeniem zróżnicowania jakości powietrza 
w różnych częściach miasta może być fakt, że przekrocze-
nia stężenia informowania wystąpiły w 13 na 20 lokalizacji 
detektorów. Najwięcej przypadków przekroczeń tego po-
ziomu wystąpiło w rejonie ul. Głównej, ul. Tysiąclecia, ul. 
Granicznej, ul. Strzemieszyckiej i ul. Mieszka I.

Wart podkreślenia jest fakt, że analiza danych pokazała 
zmienność stężeń w różnych porach dnia. Wysokie stę-
żenia w godzinach wieczornych i nocnych pokrywają się 
z profilem aktywności ludności i mogą wskazywać wpływ 
na stężenia pyłów źródeł niskiej emisji. Dodatkowo, prze-
waga wysokich stężeń w  okresie grzewczym potwierdza 
tezę o socjalno-bytowym źródle emisji.

W  sezonie grzewczym lepsza jakość powietrza w  po-
równaniu do średniej dla całego miasta wystąpiła w rejo-
nie ul. Uczniowskiej, ul. Gołnoskiej, ul. Strzemieszyckiej, 
ul. Czapińskiego i ul. Przelotowej. Z kolei gorsza jakość po-
wietrza w sezonie grzewczym, w porównaniu do średniej 
dla miasta, wystąpiła w rejonie ul. Mieszka I, ul. Tysiąc-
lecia, ul. Granicznej i ul. Głównej. Poza sezonem grzew-
czym gorszą jakością powietrza cechowały się rejony ul. 
Gołonoskiej, ul. Strzemieszyckiej, ul. Czapińskiego i ul. 
Głównej.

W  tym miejscu warto poświecić chwilę uwagi detek-
torowi przy ul. Gołnoskiej. Stężenia pyłów w tym rejonie 
wykazały odmienny charakter od pozostałych lokalizacji, 
tj. jakość powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji 
jest lepsza od średniej z wyników dla całego obszaru mia-
sta (może to być spowodowane korzystnym położeniem 
– Łosień położony jest najwyżej spośród 20 lokalizacji, 
w których prowadzone są badania, co może kompensować 
niekorzystny wpływ „niskiej emisji”). Z kolei poza sezo-
nem grzewczym wyraźnie zauważalne jest występowanie 
dni z  przekroczeniami stężeń. Mogą być one związane 
z  bliskim sąsiedztwem przemysłowych i  komunikacyj-
nych źródeł emisji.

Podobnie sytuacja kształtuje się w rejonie ul. Głów-
nej, gdzie przebieg stężeń pyłów pokazał, że jakość po-
wietrza w tej lokalizacji jest gorsza od średniej dla ca-
łego miasta, zarówno w sezonie grzewczym, jak i poza 
nim. Wysokie stężenia w sezonie pozagrzewczym mo-
gły być związane z sąsiedztwem, zarówno źródeł prze-

mysłowych, jak i komunikacyjnych (droga krajowa 94, 
droga wojewódzka 790).

Osobna część raportu poświęcona jest tzw. „epizodom 
wysokich stężeń”, czyli wysokim stężeniom utrzymującym 
się przynajmniej przez dwa dni i  przekraczającym w  co 
najmniej trzech punktach pomiarowych 150% dopuszczal-
nego poziomu dobowego dla PM10, czyli 75 µg/m3.

W analizowanym okresie w Dąbrowie Górniczej miało 
miejsce 5 takich epizodów. Wystąpiły one głównie przy 
wschodnich kierunkach wiatru, małej prędkości wia-
tru oraz wysokim ciśnieniu atmosferycznym z tendencją 
spadkową. Podczas 78,8% czasu trwania epizodów wyso-
kich stężeń prędkość wiatru wynosiła poniżej 1 m/s, a 98% 
czasu epizodów było związane z  wiatrami o  prędkości 
mniejszej niż 1,6  m/s. Prawie 80% czasu występowania 
epizodów wysokich stężeń jest związane z  wilgotnością 
względną powietrza przekraczającą 90%. Większość epi-
zodów wysokich stężeń związana była z niską temperatu-
rą powietrza. 77,8% czasu trwania epizodów przypada na 
temperatury ujemne, a tylko 3,9% czasu na temperatury 
przekraczające 10°C.

Przytoczone powyżej dane to tylko część raportu 
podsumowującego półroczne badania jakości powie-
trza w Dąbrowie Górniczej. Wszystkim, którzy chcie-
liby poznać szczegółowy przebieg stężeń dla poszcze-
gólnych lokalizacji lub jaki wpływ mają na nie kierunki 
wiatru i temperatura otoczenia, polecamy lekturę peł-

nego raportu, który dostępny jest na stronie inter-
netowej miasta lub bezpośrednio po zeska-

nowaniu kodu na dole strony.
Bartosz Matylewicz,

na podstawie raportu  
ATMOTERM S.A.

Chcesz poznać pełną  
treść raportu?  
Zeskanuj kod  
lub wejdź na  
www.dabrowa-gornicza.pl  

/MiastoDabrowaGornicza

Bądź na bieżąco i sprawdzaj 
jakość powietrza on-line!

Zeskanuj kod lub wejdź na 
https://atmopolis.pl/luma/dabrowa/public/

Ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 dla poszczególnych lokalizacji w I połowie 2017 r.
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Recepta na długowieczność
Żeby dożyć stu lat, nie tylko trzeba mieć żelazne zdrowie, ale również pogodę ducha, wrodzoną 
serdeczność i kochającą rodzinę. Taką receptę na długowieczność ma Genowefa Winter, mieszkanka 
Ząbkowic, która 15 września obchodziła setne urodziny.

Szacowna jubilatka nie zwalnia życiowego tempa. Na-
dal interesuje się nie tylko lokalnymi, ale także świato-
wymi sprawami. Słucha e-booków, korzysta z komórki, 
świetnie gotuje i rozwiązuje krzyżówki.

– Mama nadal nosi w  sobie wielką pasję do książek 
i piłki nożnej. W rodzinnych annałach mamy mnóstwo 
związanych z  tym anegdot. W  1974 roku, kiedy Orły 
Górskiego prowadziły z Argentyną 2:0, z zapałem wa-
liła szczotką o sufit, dając do zrozumienia sąsiadowi, że 
właśnie wygrywa z nim zakład. Od tego radosnego ude-
rzania na podłogę zleciał olbrzymi płat sufitu – wspo-
mina Bogdan Winter, syn dąbrowskiej stulatki.

Pani Genowefa z uśmiechem wspomina także długie lata 
pracy w ząbkowickiej Hucie Szkła Okiennego. Była specja-
listą od zaopatrzenia. W trudnych czasach było to zajęcie 
dla ludzi o mocnych nerwach, dużym doświadczeniu za-
wodowym i niezwykłej przedsiębiorczości. W gospodarce 
zdominowanej przez niedobory zdobywała dla huty cenne 
surowce, części do maszyn, materiały remontowe i wszyst-
ko, co było potrzebne olbrzymiej załodze. Zatem nic dziw-
nego, że z zakładu odeszła na emeryturę dopiero w wieku 
73 lat, otoczona uznaniem i wdzięcznością.

Pracę zawodową łączyła z  obowiązkami rodzinny-
mi. Razem z mężem, który zmarł w 1985 r., wychowała 

dwóch synów. Jeden skończył Wyższą Szkołę Morską, 
drugi został ekonomistą. Do dzisiaj troszczy się o każ-
dego członka rodziny. Cieszą ją także spotkania z sąsia-
dami i przyjaciółmi.

– Z doświadczenia mamy wszyscy czerpiemy pełny-
mi garściami. Ktoś, kto ma sto lat, o życiu wie niemal 
wszystko. Potrafi każdą, nawet najtrudniejszą sytuację 
wyjaśnić w paru słowach. Nie ekscytuje się banałami 
ani też nie popada w zmartwienia z błahych powodów. 
Ma dystans do ludzkich przywar, cieszy się z  każde-
go dnia i  bliskości tych, których kocha – mówi Bog-
dan Winter. GC

Międzypokoleniowo na scenie  
i wśród publiczności
W środowy wieczór, 6 września, za sprawą muzyki, Dąbrowa Górnicza znów połączyła 
młodszych i starszych. W Pałacu Kultury Zagłębia wystąpili Maja i Andrzej Sikorowscy. To 
był kolejny udany koncert z cyklu „Dąbrowa łączy pokolenia”. Projekt ten skierowany jest do 
wszystkich, ale ze szczególnym wyróżnieniem seniorów, którzy mają możliwość zaproszenia 
na koncert dzieci i wnuków. Wszystko to dzięki specjalnej cenie biletu, która dla seniora 
wynosi jedynie 5 zł i dodatkowe 5 zł, jeśli zdecyduje się iść z osobą towarzyszącą. Następna 
odsłona projektu pod koniec listopada.
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Re-aktywacja!
Dąbrowscy seniorzy po raz kolejny 
pokazali, że potrafią się bawić. A wszystko 
dzięki Stowarzyszeniu CIVITAS, które 
we współpracy z Urzędem Miejskim oraz 
Centrum Sportu i Rekreacji w dniu 23 
września w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Dąbrowie Górniczej zorganizowało 
specjalne spotkanie pod hasłem „Senior 
Re-Aktywacja, czyli aktywnie ze szczyptą 
rywalizacji i dużą dawką dobrej zabawy”.

W  trakcie spotkania można było wziąć udział 
w  kilku turniejach i  zawodach sportowych (tenis 
stołowy, nordic walking w Parku Hallera, tor prze-
szkód z  niespodziankami), ale również rywalizo-
wać stolikowo przy grach planszowych (warcaby, 
scrabble, rummikub). W spotkaniu jednak nie cho-
dziło tylko o rywalizację, dlatego można było rów-
nież wziąć udział w zajęciach jogi oraz nauce tańca 
latino solo.

Zwieńczenie miało bardzo elegancki i wytworny 
charakter, ponieważ wszyscy uczestnicy wspólnie 
zatańczyli poloneza.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzy-
mali pamiątkowe statuetki, a  wszyscy aktywnie 
biorący udział w zawodach drobne upominki.

To niezwykłe wydarzenie pokazało, że nawet 
w pochmurną i deszczową niedzielę seniorzy mogą 
spędzać czas aktywnie, kreatywnie i wesoło.

aktywny senior

Zniżki dla seniorów!

Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia osoby po 60. 
roku życia do korzystania ze zniżek w firmach i insty-
tucjach partnerskich. Do tej pory Ogólnopolską Kartę 
Seniora wsparło prawie 900 podmiotów. Wśród nich 
znalazły się  m.in.: uzdrowiska, ośrodki wypoczynko-
we, gabinety medyczne, restauracje, kina, teatry. Każdy 
z partnerów zaoferował zniżkę posiadaczom Karty Se-

niora od 5 do nawet 70%. Ogólnopolską Kartę Seniora 
użytkuje już ponad 10 tys. osób. W Dąbrowie Górniczej 
ma ją koło 5 000 seniorów. Żeby ją otrzymać, wystarczy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kartę można wyrobić w Centrum Aktywności Oby-
watelskiej w Dąbrowie Górniczej, które mieści się na ul. 
Sienkiewicza 6a. KJ

Seniorze, zajrzyj do Klubu!
W Dąbrowie Górniczej seniorzy nie mogą się nudzić. A to wszystko za sprawą dąbrowskich organizacji 
pozarządowych, prowadzących kluby, których oferta jest przeznaczona dla seniorów. Przedstawiamy 
trzy z nich.

 8 Klub „Aktywuj się” na Łęknicach
To klub prowadzony przez Stowarzyszenie CIVITAS, 

który działa na terenie Zespołu Szkół nr 4 na Osiedlu 
Łęknice. Jest to miejsce międzypokoleniowych spo-
tkań, wszelkiego rodzaju aktywności, kreatywnego by-
cia, przestrzeń, w której odbywają się zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, m.in. aerobik w wodzie, zajęcia taneczne, 
a także warsztaty twórcze, warsztaty gier planszowych, 
dyskusje, spotkania, wymiany książek, rodzinne pikni-
ki, kobiece bazary i wiele innych.

W  ramach funkcjonowania Klubu działa również 
dyskusyjny klub filmowy z  pokaźną filmoteką. Po 
każdym seansie widzowie mogą podzielić się swoimi 
przemyśleniami i  odczuciami dotyczącymi aktualnej 
projekcji. Odbywają się też spotkania pracowni roz-
woju osobistego, gdzie w bezpiecznych warunkach pod 
okiem doświadczonych trenerów można lepiej poznać 
swoje możliwości i ograniczenia, otworzyć się na kre-
atywne doświadczenia albo po prostu poznać ludzi, 
z którymi chętnie spędza się wolny czas. Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie CIVITAS przygotowuje miesięczny 
plan zajęć, z  którym zapoznać się można na Facebo-
oku oraz w siedzibie Klubu – ul. Łęknice 35, 41-300 Dą-
browa Górnicza.

 8 Klub Seniora i Juniora 
„Manhattan”

Klub Seniora i Juniora „Manhattan” prowadzony jest 
przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” i odgrywa 
ogromną rolę w życiu społeczności lokalnej. To właśnie 
tutaj można kształtować swoje umiejętności, zdoby-
wać wiedzę i  nowe doświadczenia, miło i  przyjemnie 
zagospodarować swój wolny czas, zapobiegać zjawisku 
osamotnienia i anonimowości jednostki. Nadrzędnym 
celem Klubu jest kształtowanie postaw obywatelskich 
i  budowanie więzi międzypokoleniowych, międzysą-
siedzkich, tworzących poczucie współodpowiedzialno-
ści za otoczenie i za to, co się dzieje na osiedlu.

Oferta Klubu dla mieszkańców obejmuje między in-
nymi: zajęcia wokalno-taneczne, plastyczne, muzyczne, 
warsztaty rękodzieła (decoupage, filcowanie, tworzenie 
biżuterii, witraż metodą Tiffaniego), naukę podstawowej 
obsługi komputera, gry na gitarze, języków obcych, kroju 
i szycia, karaoke, organizację wyjazdów do kin, muzeów, 
teatru, na basen, wycieczek krajoznawczych, eventów 
plenerowych, spotkania z  interesującymi ludźmi, orga-
nizację wystaw, wernisaży, spotkań okolicznościowych, 
koncertów muzycznych, zajęć sportowych, pokazów fil-
mowych i wiele innych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” przygotowuje 
tygodniowy miesięczny plan zajęć, z którym zapoznać 
się można na Facebooku oraz w siedzibie Klubu – Al. 
Piłsudskiego 34E/661A, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

 8 Klub Feniks
To Klub działający przy Polskim Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów kole numer 5 Śródmieście. Sie-
dzibą Klubu jest Centrum Aktywności Obywatelskiej 
w  Dąbrowie Górniczej, a  spotkania odbywają się raz 
w tygodniu – poniedziałek od godziny 15.00.

Ideą Klubu jest wspólne spędzanie czasu, ale również 
zajęcia praktycznie przydatne seniorom. Oferta klubu 
to zróżnicowane zajęcia dostosowane do potrzeb Klu-
bowiczów. Odbyły się zajęcia z  policją, przedstawicie-
lami banków, przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, dietetyczką, kosmetyczką.

Klub oferuje również wspólne wyjazdy oraz wycieczki.
Informacji można zasięgnąć w  siedzibie Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów koło nu-
mer 5 Śródmieście (ul Sienkiewicza 6a, pokój numer 
111) w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00, we wtorki 
w  godzinach 9.00-12.00, w  środę w  godzinach 12.00-
14.00.

Kaja Jagodzińska
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Lata 80. Czas, kiedy życie uczennic i uczniów dąbrow-
skich „tysiąclatek” koncentrowało się na zewnątrz, pod 
blokiem, za blokiem, gdy całymi dniami krążyliśmy na ro-
werach ze szprychami dla tzw. szpanu oplecionymi kolo-
rową bibułą, kiedy wszyscy byliśmy podobnie beznadziej-
nie ubrani i wszyscy, od czasu do czasu, pełniliśmy rolę 
„staczy” w długich kolejkach po „rzuconą” właśnie kawę 
lub bułgarskie arbuzy. Dominowała świadomość braku, 
poczucie, że nie wszystko można mieć, gdy w  tzw. go-
spodarce niedoboru za przedmiot westchnień uchodziły 
gumy „Donaldy” z Pewexu, metalowy model samochodu 
na resorach, a ostatnie strony „Świata Młodych” z komik-
sami w odcinkach kompletowano w drogocenne kolekcje. 
Wszyscy mieliśmy mniej więcej to samo i w podobnych 
ilościach, dlatego tak bardzo liczyło się, kto dobrze gra 
„w jednego” albo układa najładniejsze kwiatowe ołtarzyki 
pod kawałkiem szkła. Słowem – konkurencja była ważna.

Przechodziłem ostatnio przez mój kraj lat dziecinnych, 
czyli podwórko między blokami 99, 101, 103 i 105 na My-
dlicach. Usiadłem na chwilę na ławeczce i dopadła 
mnie refleksja, jak to było możliwe, że mogli-
śmy w  tym miejscu rozgrywać regularne 
mecze piłkarskie. W drużynach o dowol-
nej liczbie piłkarzy (wszystko zależało, 
kto akurat „wyszedł na dwór”, bo u nas 
wychodziło się na dwór, a nie na pole), na 
powierzchni z krzywych płyt chodniko-
wych i z ławkami (ewentualnie drabinka-
mi) w roli bramek. Jak się tam mieściliśmy? 
Dlaczego nie przeszkadzała nam kiepska 
nawierzchnia albo fakt, że jedna bramka wcale 
nie była na wprost drugiej? Może dlatego, że nie było 
orlików i brało się, co było? Może fakt, że asfaltowe boisko 
szkolne było okupowane przez starszych? A może przede 
wszystkim to, że najważniejsze było samo przebywanie na 
podwórku, a nie jakieś małostkowe problemy teraz przeze 
mnie wymyślane?

I  siedziałem na tym niby boisku i  próbowałem sobie 
przypomnieć, jakie jeszcze gry i zabawy „stosowaliśmy”. 
O  ducy pisaliśmy z  Wojtkiem Czyżewskim w  wydaniu 
czerwcowym. Wspomniałem też wtedy o mrożącym mi 
dziś krew w  żyłach berku i  chowanym na betonowych 
rurach za osiedlem. I przypomniałem sobie „Wyścig Po-
koju”. Czyli po prostu „kapsle”.

Pierwszy Uve Ampler albo Olaf 
Ludwig

Nazwa pochodzi, oczywiście, 
od największego w  Europie 

Wschodniej amatorskiego 
wyścigu kolarskiego na trasie 
Warszawa-Berlin-Praga (ko-
lejność miast była zmienna). 
Nie wiem dlaczego, ale mnie 

się zawsze wydawało, że ten 
wyścig wygrywali wyłącznie 

kolarze enerdowscy. Jak nie Uve 

Ampler (rzeczywiście triumfował aż cztery razy) to Olaf 
Ludwig (wygrał dwukrotnie). Kredą rysowało się na chod-
niku (najlepiej asfaltowym) trasę, dróżkę taką, z linią startu 
i mety. Po drodze można było napotkać różne „przeszko-
dy” – trasa to zwężała się, to była szersza, czasem przerwa 
musiała oznaczać skok. Kolarzami były kapsle. Wkładało 
się do wnętrza kapsla flagę danego państwa (oprócz Cze-
chosłowacji i Polski – gdyż wiadomo było, że jak nie wy-
grywają w prawdziwym wyścigu, nie wygrają i w podwór-
kowym; dużym wzięciem cieszyły się kraje o  nazwach 
orientalnych, flagach dziwacznych; moim faworytem była 
na przykład Sri Lanka), zalewało się stearyną i  się grało. 
Przed grą dobrze było poszurać trochę kapslem po asfalcie 
lub betonie, żeby się potem lepiej ślizgał na trasie. Każdy 
miał trzy pstryknięcia, jeśli wyjechał poza trasę, cofał się 
i tak aż do mety. Oczywiście, znowu jak w przypadku ducy, 
tylko w teorii zasady były proste. Bo już stwierdzenie, czy 
kapsel na tzw. słowo honoru stojący na cienkiej kredowej li-
nii wyjechał za trasę czy nie, budziło zażarte spory. Jeszcze 

gorzej, gdy zawodnik ściął zakręt – była łaja (tak się 
na to mówiło) czy nie? – spierali się grający. Tak 

czy inaczej, gra była pasjonująca, trasy wiły 
się przez chodniki, schody, podwórka, a my 
spędzaliśmy czas na dworze z kieszeniami 
wypchanymi kapslami i  umorusani kre-
dą. Pewnik stanowi też fakt, że niejeden/
niejedna z nas usłyszał/a  sporo „ciepłych 

słów” od swoich rodziców, kiedy okazywa-
ło się, że atlas geograficzny (który z zewnątrz 

wyglądał najprawdopodobniej tak jak na zdję-
ciu obok), jest w  środku mocno wybrakowany 

i pocięty (skądś musieliśmy przecież te flagi brać). Chyba 
gorzej było tylko wtedy, jeśli wycinało się z encyklopedii. 
Choć gra nieodmiennie kojarzy się z  ciepłymi porami 
roku, Olek mówi, że bywały i wersje zimowe: – Zimą gra-
liśmy u mnie w domu, jako że w przedpokoju i w kuchni 
miałem płytki PCV, więc po grze kredę można było łatwo 
umyć. Jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że rodzice chodzi-
li do pracy na rano, a my na drugą zmianę, łatwiej będzie 
nam to sobie wyobrazić. Swoją drogą i trochę z innej becz-
ki – najbardziej w chodzeniu na 13.35 lubiłem „Film dla 
drugiej zmiany”, czyli dla tych wszystkich DOROSŁYCH, 
którzy szli do pracy na 14 i nie mogli obejrzeć filmu o 20.00 
(po „Dzienniku Telewizyjnym”). Puszczano zatem ten sam 
film o godzinie 10.10, a ponieważ rodzice moi i moich ko-
legów chodzili do pracy rano, a my przez jeden semestr na 
popołudnie, oglądaliśmy może nie wszystko jak leci, ale za-
wsze, gdy był film polski lub czeski – nie można było go od-
puścić. Wiadome było bowiem, że musi pojawić się w nim 
cała lub chociaż fragmentaryczna „goła baba”. Najbardziej 
śmieszyła nas tabliczka „Tylko dla dorosłych” (na przykład 
przed serialem „Tulipan”). O 10:00 rano w Polsce.

Walka na noże
Jedną z moich ulubionych gier były „państwa”. Na stro-

nie www.retropewex.pl znajduję taki opis zasad – obo-
wiązujący także na dąbrowskich podwórkach: Na ziemi 
nożem rysowaliśmy koło i dzieliliśmy, jak tort, na 4 części 

dla 4 graczy (u nas liczba była dowolna i w razie potrzeby 
koło „kroiło się” na więcej części). Pierwsza osoba mówi, 
kogo z sąsiadów atakuje i sąsiad schodzi z okręgu. Stojąc 
na swoim polu, rzuca nożem w pole atakowanego gracza. 
Wbitym nożem (po linii ostrza) rysuje prostą linię przez 
pole przeciwnika. Nie może się przy tym podpierać i musi 
stać na swoim polu. Jak da radę poprowadzić taką linię, 
„odcina” jeden z kawałków i przyłącza go do siebie, zacie-
rając narysowaną na początku gry granicę między „pań-
stwami”. Osoba ta ma kolejny rzut i tak do momentu, aż 
źle rzuci (nóż się nie wbije, przewróci lub trafi w inne pole 
niż atakowane) albo nie będzie w stanie poprowadzić pro-
stej linii. Wtedy rzuca kolejna osoba. Ten, kto ma tak małe 
pole, że nie może na nim ustać – odpada.

Skakanie „w gumę”
Grą typowo „dziewczyńską” była „guma”. Co 

prawda wielu chłopaków przełamywało schemat 
i  przyłączało się do niej, wielu jednak uważało 
to za obciach. Podobnie przecież było z  siedze-
niem w ławce z dziewczyną („z babą”). To niemądre 
uprzedzenie przechodziło oczywiście z wiekiem. Za-
wsze zastanawiałem się, czy działało też w drugą stronę, 
ale jakoś nigdy nie spytałem. To jak to było, Drogie Panie?

Jak sama nazwa wskazuje, do gry w  gumę potrzebna 
jest guma tzw. majtkowa (myślę, że jakieś 3-4 metry) i do-
wolna liczba graczy (minimum dwójka, z tym, że wtedy 
potrzebny jest też słupek, trzepak, cokolwiek, na czym 
z  braku człowieka przeciągniemy gumę). Gra polega na 
wykonywaniu serii skoków bez skuchy (jak ja uwielbia-
łem to słowo!). Skucha to nic innego jak błąd. Czyli na 
przykład nadepnięcie na gumę wtedy, kiedy nie trzeba lub 
odwrotnie – nienadepnięcie, kiedy należy. Dwójka graczy 
stoi w gumie (najpierw oplecione mają kostki, potem kola-
na, uda, pas, ramiona, szyje), a trzeci skacze, aż do skuchy. 
Jeśli skusi, wchodzi do gumy i następuje wymiana gracza 
(można grać parami, można w drużynach). Po ponownym 
wkroczeniu do gry, zaczyna skoki od poziomu, na którym 
odpadł.

Podobno było kilka „systemów”, układów skoków. 
Z tego, co pamiętam, wśród moich koleżanek najbardziej 
popularne były „dziesiątki”.

Spalone gary na trzepaku
Nie było też poważnego podwórka bez trzepaka. I choć 

poza zabawą w „ślepca” albo „kolory” nie pamiętam ja-
kichś szczególnych zabaw (podstawę stanowiły jednak 
pseudoakrobatyczne ewolucje), to tutaj – poza ducą – kon-
centrowało się podwórkowe życie.

„Ślepiec” polegał na tym, że po konstrukcji trzepaka po-
ruszali się uczestnicy starający się uniknąć dotyku osoby, 
która miała zawiązane/zasłonięte oczy. Jak łatwo się do-
myślić, nowym „ślepcem” zostawała osoba, którą ślepiec 
dotychczasowy dotknął lub która dotknęła ziemi.

Gra w kolory polegała chyba na rzucaniu nazw kolorów 
i odpowiednio dotykaniu lub niedotykaniu ziemi. Z tego 

W czerwcowym numerze „Przeglądu Dąbrowskiego” wspominaliśmy ducę i inne gry hazardowe. 
Nie samym jednak hazardem żyło dąbrowskie osiedle. Były przecież zabawy nożem, gra w „Wyścig 
Pokoju”, skakanie na gumie czy zabawy na trzepaku.

Gry i zabawy podwórkowe
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co pamiętam (a jeśli się mylę, proszę mnie poprawić) na 
hasło „czarny! ” należało zeskoczyć na ziemię, a ten, który 
zrobił to ostatni, zamieniał się rolami z tym, który kolory 
wymyślał.

Jakoś nie przypominam sobie, aby grało się w  latach 
80/90. w klasy albo cymbergaja. Ja z tą grą spotkałem się 
dopiero w  książkach, a  cymbergaja pokazał mi ojciec. 
I  znowu – może na Waszych podwórkach było inaczej? 
Podzielcie się z nami tymi wspomnieniami…

Natomiast utkwił mi w głowie „chowany z piłką”. Gra 
o  tyle ciekawa, co na maksa trudna do wygrania, czyli 
odnalezienia wszystkich graczy. „Meldą” była bowiem pił-
ka, którą ustawiało się, powiedzmy, na środku podwórka. 
Szukający liczył do pięćdziesięciu, stu, iluś tam, po czym 
szukał. Żeby uznać kogoś za odnalezionego, należało go 
na piłce zaklepać. Dotknąć jej i użyć zaklęcia typu – „raz, 
dwa, trzy – Tadzik za śmietnikiem! ”. Problem polegał 
na tym, że w każdej chwili (najlepsza była taka, w której 
szukający się oddalił) ukrywający mógł z ukrycia wybiec 
i uprzedzając zaklepanie, wybić piłkę w cholerę. Dopóki 
szukający nie odstawił piłki na miejsce, wszyscy złapani 
mogli się znowu ukryć. I tak aż do momentu wyłapania 
wszystkich. Pamiętam, że często pojawiały się spory, kto 
ma być szukającym – czy ten, którego zaklepano pierw-
szego czy ostatniego?

Hasłem, które nie tylko mnie doprowadzało do szału, 
były „spalone gary”. Wystarczyło bowiem, że któryś z gra-
czy został zawołany na obiad lub właśnie go zjadł, wyszedł 
na dwór i postanowił do gry dołączyć, a już inny z uczest-
ników się darł – „Spalone gary!”, co oznaczało, że gra 
zostaje przerwana i  zaczynamy od początku. Co chwilę 
i  znowu. Na podwórku w blokowisku stawało się to na-
prawdę zmorą… Z drugiej jednak strony – czy naprawdę 
chodziło nam wtedy o wygrywanie, czy może po prostu 

tylko (?!) o zabawę?
Oprócz wspomnianych przeze mnie gier, po-
jawiały się oczywiście podchody i  niezbyt już 

legalne i  bezpieczne wyprawy po kanałach 
czy bunkrach. O kanałach i bunkrach, opo-
wiemy Wam jednak w następnym odcinku 
„Alternatywnika Dąbrowskiego”. Czytajcie 
już w październiku!

Robert Strzała,  
współpraca Wojciech Czyżewski

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:

Dali lajka choince!
Choć w  kalendarzu dopiero jesień, w  Dąbrowie trwają przygotowania do zimy. Konkretnie chodzi 

o wybór najważniejszej ozdoby bożonarodzeniowej – choinki, która stanie przed Pałacem Kultury Za-
głębia. W tym roku świąteczne drzewko wskazali internauci.

Na oficjalnym facebookowym profilu miasta, do 11 
września, internauci mogli wybierać spośród pięciu 
propozycji. Były różne warianty kolorystyczne i ozdoby.

– Iluminacje, świąteczny wystrój miasta, a  w  szcze-
gólności choinka, to elementy, na które mieszkańcy 
zwracają uwagę. Nieraz przekazywali nam swoje spo-
strzeżenia na ten temat, mieli różne pomysły. Pojawiało 

się sporo różnorodnych i rozsądnych głosów. To cieszy, 
bo pokazuje, że estetyka otoczenia nie jest im obojętna. 
Dlatego postanowiliśmy, że teraz decyzję o  tym, jakie 
bożonarodzeniowe drzewo stanie w  centrum miasta, 
dosłownie oddaliśmy w  ich ręce – tłumaczy Damian 
Rutkowski, z-ca prezydenta miasta.

Bartosz Matylewicz

Absolutna rekordzistka głosowania zebrała ponad 1600 lajków

wsparcie dla kapliczki

We wrześniu prezydent Zbigniew Podraza 
zadecydował o wsparciu zabytkowej 
kapliczki w Trzebiesławicach. 

Z wnioskiem o remont zwrócili się 
mieszkańcy dzielnicy, którzy wspólnie 
z księdzem zebrali na ten cel 3 tys. zł. 

Radni poparli propozycję prezydenta 
i przegłosowali uchwałę o dotacji 
w wysokości 7 tys. zł. Taka kwota 
pozwoli na przygotowanie dokumentacji 
projektowej prac remontowych.
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27, 28, 29
października

Piętnasty 

DeBeŚciak  
czyli Dąbrowska Ściema Kabaretowa

dożynki 2017
W  pierwszą niedzielę września, w  Parku Hallera, odbyło się tradycyjne dąbrowskie święto plonów. 
Gospodarzem tegorocznych dożynek była dzielnica Strzemieszyce Wielkie.

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

Imponujący wieniec dożynkowy przed ołtarzem w bazylice

Prezydent miasta z tradycyjnym bochenkiem chleba

Barwny korowód w Parku Hallera

Na scenie Zespół Pieśni i Tańca PKZ „Gołowianie”
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Właściwe odżywianie 
i komponowanie diety dla 
chorych na nowotwór to 
część tematów, które zostaną 
poruszone podczas warsztatów 
dla pacjentów i ich opiekunów. 
Odbędą się 6 października 
w Zagłębiowskim Centrum 
Onkologii.

Zagłębiowskie Dni Onkologiczne to projekt skie-
rowany zarówno do pacjentów, jak i osób opieku-
jących się nimi. Uczestnicy będą mieli okazję do-
wiedzieć się, jak prawidłowo powinien odżywiać 
się chory onkologicznie, jak postępować przed, 
w  trakcie i  po radioterapii oraz chemioterapii. 
Prelekcje dotyczyć będą przygotowania wartościo-
wych, odżywczych posiłków. W  części pokazowej 
zaplanowano prezentacje i  degustacje produktów 
odpowiednich dla chorych.

Podczas Zagłębiowskich Dni Onkologicznych 
możliwe będzie również wykonanie pomiaru ci-
śnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi, 
a także skorzystanie z nauki samokontroli piersi.

Zagłębiowskie Dni Onkologiczne odbędą się 
6  października w  godz. 12-16 w  budynku szpitala 
od ulicy Struga. Udział bezpłatny. Zapisy na warsz-
taty pod numerem telefonu (32) 621 20 30. PK

BEZPŁATNE BADANIA 
I WARSZTATY DLA 
PACJENTÓW 

Dni 
onkologiczne

Zostań Laureatem 
Nagrody Gospodarczej

Prowadzisz biznes w Dąbrowie? Wdrażasz innowacje? Kierujesz się zasadami uczciwej konkurencji, 
stawiasz na rozwój pracowników albo stosujesz rozwiązania bliskie teorii organizacji i zarządzania Ka-
rola Adamieckiego? Jeśli tak, weź udział w konkursie jego imienia.

Do 9 października br. do godz. 15 można złożyć swoje 
zgłoszenie –formularz za pośrednictwem poczty bądź 
osobiście w Urzędzie Miejskim, w Dąbrowie Górniczej. 
Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem www.
dabrowa-gornicza.pl/nagrodagospodarcza.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich 
przedsiębiorstw, które wdrożyły w ciągu ostatnich 3 lat 
innowacje w swojej firmie, a przy tym prowadziły swoje 
przedsiębiorstwo, przestrzegając zasad etyki, społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz uczciwej konkuren-
cji, czerpiąc z  teorii organizacji i  zarządzania Karola 
Adamieckiego. Nagrodzone mogą zostać również duże 
przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górni-
czej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospo-
darczego i społecznego miasta.

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie i  promocję 
najbardziej innowacyjnych oraz wnoszących nieprze-
ciętny wkład w  rozwój miasta przedsiębiorstw, pro-
wadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, 
które w  swym działaniu uwzględniają etyczne i  spo-
łeczne wartości. Jednocześnie to doskonała okazja do 
podkreślenia dorobku naukowego oraz osiągnięć Karo-

la Adamieckiego, wybitnego dąbrowskiego ekonomisty.
Konkurs o  Nagrodę Gospodarczą im. Karola Ada-

mieckiego organizowany jest pod Honorowym Pa-
tronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Katowicach. Formularze oceniają 
niezależni eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego, da-
jąc swoje rekomendacje, a  Laureatów wybiera Kapitu-
ła Konkursu. Laureatów poznamy podczas honorowej 
Gali Przedsiębiorczości, w  Pałacu Kultury Zagłębia, 
organizowanej w ramach obchodów Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości, w dniu 16 listopada br.

W ubiegłym roku, decyzją Kapituły Konkursu, w ka-
tegorii średnie przedsiębiorstwo laureatem została firma 
Refraserwis Sp. z o. o., w kategorii małe przedsiębior-
stwo wyróżnienie zostało przyznane firmie BOXPOL 
Bochenek Spółka Jawna, w  kategorii mikroprzedsię-
biorstwo laureatem została firma Falami Marcin Babko. 
Natomiast wyróżnienie zostało przyznane Zakładowi 
Optycznemu Izabela Gil oraz firmie JACO. PRO Jacek 
Uroda. Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego 
przypadła Dąbrowskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych 
„DAMEL” S. A. KK
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Nowe odkrycia dotyczące pierwszego prezydenta Dąbrowy Górniczej od 20 października 2017 na 
wystawie w dąbrowskiej „Sztygarce”.

„Kochany Drogi Janku. Nareszcie jestem już w Kocha-
nej zadymionej Dąbrowie i  ślę Ci jak najserdeczniejsze 
uściski” – pisze Adam Piwowar, pierwszy prezydent Dą-
browy Górniczej do swego przyjaciela Pawła Jankowskie-
go ze studiów w Szwajcarii. Pocztówka wysłana z Dąbrowy 
Górniczej we wrześniu 1899 roku jest pierwszym znanym 
dokumentem z  życia prywatnego Adama Piwowara, ale 
dzięki pracy historyków z Muzeum Miejskiego „Sztygar-
ka” odkryto wiele nowych faktów. „Charakterystyczna 
postać z sumiastymi wąsami przewija się przez wiele wy-
darzeń, które miały miejsce na terenie naszego miasta na 
przełomie XIX i XX wieku” – mówi o Adamie Piwowarze 
dyrektor muzeum Arkadiusz Rybak.

Rok po uroczystych obchodach 100-lecia nadania praw 
miejskich Dąbrowie Górniczej obchodzimy setną rocznicę 
wyboru Adama Piwowara na stanowisko pierwszego pre-
zydenta miasta. Z tej okazji dokumenty i fotografie przeka-
zane przez jego córkę, Barbarę Piwowar, zostały poddane 
konserwacji i będzie je można oglądać w Muzeum Miej-
skim „Sztygarka”. Wystawę przygotowaną przez dąbrow-
skie muzeum wzbogacą odkryte przez Grzegorza Sztala 
w  korespondencji rodziny Jankowskich kartki pocztowe 
oraz oryginalne fotografie wykonane na Nowej Ziemi czy 
wreszcie unikatowe pamiątki i zabytki związane z współ-
tworzoną przez Piwowara lożą masońską.

Wielowymiarowa historia życia jednego z pierwszych ab-
solwentów dąbrowskiej „Sztygarki”, bogata w liczne podró-
że, studia w Zurychu i kilkuletnie zesłanie do Archangiel-
skiej Guberni, ściśle związana była z Dabrową Górniczą. 
Z pozyskanych na wystawę dokumentów i przeprowadzo-
nych badań wyłania się wybitna, wszechstronna i ciekawa 
postać: rewolucjonisty, naukowca, geologa, wolnomularza 
i  działacza samorządowego. Począwszy od tragicznych 
wydarzeń z 1897 roku w dąbrowskiej „Hucie Bankowej”, 
kiedy to rosyjskie wojsko zastrzeliło 5 demonstrujących 
robotników, poprzez czas, gdy po zakończeniu studiów 
i przyjeździe do Dąbrowy Górniczej Adam Piwowar został 
13 kwietnia 1903 roku aresztowany i osadzony za działal-
ność konspiracyjną w więzieniu, aż do śmierci w 1939 roku 
w Dąbrowie Górniczej, życie wybitnego geologa zaskakuje 
nagłymi, czasem dramatycznymi zwrotami akcji oraz nad-

zwyczajną pracowitością. Pobyt Piwowara w  Archangiel-
sku, gdzie pracował w Muzeum Polarnym, a następnie jego 
droga podczas wyprawy na Nową Ziemię, gdy przemierzał 
nieznany ląd pieszo lub na saniach ciągniętych przez psy, 
pozwala nam lepiej poznać pierwszego prezydenta.

Możemy nareszcie dokładniej prześledzić niektóre 
z  tych odległych wydarzeń, takich jak na przykład bru-
talne pobicie, które przytrafiło się Piwowarowi niedługo 
przed powrotem z Archangielska, o czym wspomina An-
drzej Radek: „Z radosną gorączką zabierano się do powro-

tu. I oto prawie w przeddzień wyjazdu – „czarna sotnia” 
moskiewska – wszelkiego rodzaju męty społeczne [...] 
urządziły manifestację [...] i dokonano napadu na zesłań-
ców politycznych. Zesłańcy nie spodziewali się napadu, 
byli słabo uzbrojeni, mimo to bronili się zaciekle. W  tej 
krwawej bitwie Piwowar został ciężko raniony w  głowę, 
skutkiem czego musiał pozostać w  szpitalu.” (A. Radek, 
Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 1929, s. 51).

W 1905 roku Adam Piwowar powrócił do Dąbrowy Gór-
niczej wraz z poślubioną w Archangielsku Haliną z Cze-
chowskich. Kontynuował pracę konspiracyjną na rzecz 
Polskiej Partii Socjalistycznej aż do wybuchu pierwszej 
wojny światowej. Bohater wystawy przygotowanej przez 
muzeum był również cenionym pedagogiem w Państwo-
wej Szkole Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica, 
gdzie prowadził zajęcia z zakresu geologii i mineralogii.

Adam Piwowar zapisał się na kartach historii także jako 
jeden z  propagatorów idei wstępowania ówczesnych dą-
browiaków do Legionów Polskich. Aktywny, również po 
zakończeniu kadencji prezydenta, działacz społeczny i sa-
morządowy został współtwórcą zagłębiowskiej loży ma-
sońskiej, która powstała 14 marca 1924 roku w Sosnowcu 
pod nazwą „Staszic”. Tzw. imię zakonne Adama Piwowara 
w ramach loży to Jan Krzemień. Posiedzenia zagłębiow-
skich wolnomularzy odbywały się w Sosnowcu, Dąbrowie 
Górniczej oraz Busku Zdroju.

Barwna i  ciekawa postać pierwszego prezydenta zo-
stanie ożywiona i przypomniana mieszkańcom Dąbro-
wy Górniczej na wystawie „Adam Piwowar – rewolu-
cjonista, odkrywca, wolnomularz”. Znajdziemy na niej 
także wątki osobiste z życia Piwowara, jak skomplikowane 
relacje z  kobietami i  historie miłosnych zawodów, które 
ujawniają się w listach prezentowanych na wystawie. Przy-
gotowaną z dużym rozmachem ekspozycję można będzie 
oglądać od 20 października w Muzeum Miejskim „Szty-
garka” w ramach Dąbrowskiego Festiwalu Kultury Zagłę-
bieWood.

Monika Polaczek
Fotografie z archiwum  

Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

nasza historia

Adam Piwowar – rewolucjonista, 
odkrywca, wolnomularz

Pocztówka wysłana przez Adama Piwowara z Nowej Ziemi Fragment wystawy z pierścieniem masońskim Adama Piwowara

Adam Marceli Piwowar (1874-1939)
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W połowie września po Dąbrowie Górniczej roze-
szła się wiadomość straszna – przez półtora miesiąca 
przejazd kolejowy na ul. Konopnickiej będzie za-
mknięty z powodu budowy ronda łączącego ul. Ko-
lejową, Konopnickiej i  Poniatowskiego. Od razu też 
w  internetowym obiegu pojawiły się dwie dominu-
jące opinie na temat zaproponowanego rozwiązania 
– rondo jest po to, by zwiększyć korki, albo, w łagod-
niejszej formie, po to, by korki w tym rejonie pozosta-
ły takie same. Uwadze komentatorów umykał fakt, że 
w wyniku wprowadzanych zmian ul. Poniatowskiego 
przestanie być ślepa, że jest to pierwszy etap zapowia-
danych zmian w  układzie komunikacyjnym wokół 
dworca Dąbrowa Górnicza Centrum oraz że korki 
w  tym miejscu powodują przede wszystkim zapory 
na przejeździe kolejowym i tak długo, jak długo będą 
się co jakiś czas zamykać, żadne rondo nic tu nie po-
może.

W każdym razie, póki co, ulice Konopnickiej, Ko-
lejowa i  Poniatowskiego są zablokowane, co z  kolei 
w niekorzystny sposób odbija się na ruchu w całym 
śródmieściu Dąbrowy Górniczej. Dlaczego? Otóż 
Dąbrowa Górnicza jaką znamy dzisiaj, nie powsta-
ła przypadkiem. Została zaprojektowana, ponad 40 
lat temu, jako niezbędny dodatek do Huty Katowice. 
W  zakresie transportu najważniejszy problem, z  ja-
kim zmagali się ówcześni planiści, polegał na tym, 
by jak najszybciej dziesiątki tysięcy ludzi dowieźć 
do kombinatu i, po skończonej pracy, jak najspraw-
niej odwieźć ich do domów, a konkretnie – do blo-
ków. Piesi, rowerzyści? A kto by się nimi przejmował. 
Najważniejsza była wydajność. Przecież tysiące ton 
stalowej surówki nie mogły czekać aż jakiś rowerzy-
sta dojedzie do pracy. Skoro tak, trzeba przyznać, że 

główny układ komunikacyjny z  wielopasmową drogą 
przecinającą miasto i szeroką linią tramwajową spraw-
dzał się nie najgorzej.

W  XXI wieku okazało się jednak, że większość dą-
browian nie pracuje już w Hucie Katowice i potrzebuje 
dojechać także w inne miejsca. W tym celu mieszkańcy 
rozpoczęli przesiadkę do samochodów. Z czasem było 
ich więcej i więcej. Aż niepostrzeżenie utrwalił się po-
gląd, że transport w  Dąbrowie Górniczej równa się 
samochód. Piesi i rowerzyści po raz kolejny znaleźli się 
na marginesie. Także w dosłownym sensie. Przyjrzyjcie 
się Państwo tym żółto-czerwonym barierkom z herbem 
miasta. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest ich sta-
nowczo za dużo. Jednak tu nie ma mowy o przypadku 
– to kolorowe paskudztwo zostało ustawione w  taki 
sposób, by odseparować pieszych od samochodów – 
w  interesie tych drugich. W  efekcie kierowcy po Dą-
browie poruszają się czymś na podobieństwo krótkich 
rynien, zachęcających do agresywnej jazdy. Odruchowo 
przyspieszają (z badań wynika, że w skrajnych przypad-
kach nawet do 130-140 km/h), by zaraz potem hamować 
przed rondem lub na światłach.

Jednocześnie wzrostowi znaczenia prywatnego 
transportu samochodowego przez lata towarzyszył 
spadek znaczenia komunikacji publicznej. Ostatnie 
analizy zlecone przez urząd miejski w celu opracowa-
nia nowej polityki transportowej potwierdzają silny 
trend odwrotu dąbrowian od autobusów, tramwajów 
i podróżowania pociągami. Ale czy mogło być inaczej, 
skoro w  tym obszarze nic się nie zmieniło od czasów, 
kiedy w latach 70. stworzono dąbrowską sieć transpor-
tu publicznego? Przecież tramwaje wciąż, jak gdyby 
nigdy nic, ścigają się z  autobusami na tej samej trasie 
w  kierunku huty. Czy mogło być inaczej, jeżeli przez 

lata wydawało się, że spółki kolejowe całą energię po-
święcają na zmniejszanie ilości połączeń i likwidację 
kolejnych dworców?

Dziś zamknięcie jednego przejazdu korkuje całe 
miasto. Powodem jest brak alternatywy dla prywat-
nych samochodów. Przesądziły o tym decyzje plani-
styczne podjęte w Dąbrowie Górniczej kilkadziesiąt 
lat temu, kiedy inne opcje nie mogły powstać, oraz 
późniejsze podporządkowanie układu komunikacyj-
nego z myślą o prywatnych samochodach jako najwy-
dajniejszym środku transportu.

Jak słusznie zauważa Janette Sadik-Khan, autorka 
przełomowej książki „Walka o  ulice”: „samochody 
nie utykają w korkach, samochody tworzą korek”. 
Dlatego jeśli chcemy, żeby w przyszłości więcej osób 
przemieszczało się autobusem, pociągiem, rowerem 
lub pieszo, musimy już dziś inwestować w  autobu-
sy, pociągi, rowery i  lepsze ulice. Jeśli chcemy, by 
w przyszłości Dąbrowa Górnicza była miastem lepiej 
zorganizowanym, przyjaznym seniorom i młodzieży, 
bezpiecznym, musimy już dziś pracować nad zmianą 
przestrzeni publicznych – na przyjazne ludziom, nie 
samochodom, pozbawione barier, a  nie obstawione 
barierkami.

* Janette Sadik-Khan i  Seth Solomonow, Walka 
o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, Kraków 2017, 
str. 185.

Wojciech Czyżewski

Sprostowanie: Dawna ulica Cedlera to obecnie ul. Józe-
fa Patrycjusza Cieszkowskiego, który był twórcą pojęcia 
Zagłębie Dąbrowskie, a nie Augusta Cieszkowskiego, jak 
błędnie napisałem w  sierpniowym tekście pt. „Zielone 
światełko zmian”. 

Na kółkach, za kółkiem i na głowie

O! Polskie Przeboje Przemka Smolarskiego
Paweł Duraj, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
w rozmowie z Przemkiem Smolarskim – kompozytorem,  
aranżerem, multiinstrumentalistą, uczestnikiem m.in. pierwszej 
edycji programu telewizyjnego „O! Polskie Przeboje”.

– Po „The Vice of Poland” i „Bitwie na Głosy” 
wziąłeś udział w kolejnym telewizyjnym pro-
jekcie: „O! Polskie Przeboje”. Jak wspominasz 
program?

– Bardzo cieszę się z udziału w programie. O występ 
w tego typu projekcie telewizyjnym stara się wielu de-
biutantów, więc zaproszenie dało mi osobistą satysfak-
cję. Poza tym to warto zbierać takie doświadczenia, któ-
re mogą nas nauczyć czegoś nowego.

– Po Twoim występie członkowie jury nie 
podnieśli w zasadzie żadnej krytycznej uwagi, 
podobał im się utwór i jego wykonanie.

– Rzeczywiście, te opinie były bardzo miłe, zarówno 
dla mnie, jak i dla całego zespołu. Myślę, że zaprezento-
wany utwór „Jestem” może się podobać – ma swój kli-
mat i  energię. Staraliśmy się wykonać go jak najlepiej 
i mam wrażenie, że to nam się udało.

– Ostatecznie podczas głosowania jury wybra-
ło konkurencyjny utwór, pomimo tego, iż wcze-
śniej miało ku niemu pewne zastrzeżenia. Na 
Ciebie głosowali jednak bracia Golec.

– Bardzo ucieszyły mnie głosy poparcia ze strony 
braci Golec. Oni są zawodowi muzykami i niekwestio-
nowaną marką artystyczną. W sumie zdecydował gust 
muzyczny i artystyczny smak pozostałych jurorów, któ-
rzy do końca wahali się i  mieli problem z  decyzją, na 
kogo oddać swój głos.

– Tymczasem prezentowany utwór „Jestem” 
będzie singlem promującym Twoją płytę.

– Dokładnie, „Jestem” to pierwszy singiel promujący 
płytę, która jest już nagrana i gotowa, aby trafić w ręce 
słuchaczy. Mam nadzieję, że nastąpi to jesienią.

– Dziękuję za rozmowę i życzę wszelkiej mu-
zycznej pomyślności!
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Zdobądź tytuł  
„Pogromcy byków”!

Jubileuszowe, V  Dyktando Dąbrowskie pn. „Wal-
ka z bykami, czyli ortograficzna corrida” odbędzie się 
14  października o  godz. 11.00 w  Bibliotece Głównej 
MBP (ul. T. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza). Miło-
śnicy poprawnej polszczyzny staną w  szranki i  stoczą 
bój z językowymi „bykami”.

Do konkursu może zgłosić się każdy, kto ukończył 16. 
rok życia i  jest zameldowany na terenie województwa 
śląskiego. W tym roku uczestnicy dyktanda zmierzą się 
z tekstem przygotowanym przez dr hab. Danutę Krzy-
żyk – językoznawcę z Katedry Dydaktyki Języka i Lite-

ratury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, 
która będzie także przewodniczyć obradom jury.

Impreza będzie nie tylko okazją do promocji kul-
tury naszego języka ojczystego, ale przede wszystkim 
świetną zabawą i  możliwością zdobycia cennych na-
gród. Mistrz ortografii otrzyma tytuł „Pogromcy by-
ków” oraz nagrodę finansową. Zgłoszenia do konkur-
su przyjmowane są od 18 września do 4  października 
2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w  konkursie 
określa Regulamin.
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Rusza modernizacja systemu odpylania 
w dąbrowskiej stalowni ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal 
Poland rozpoczął 
budowę nowego 
systemu odpylania 
w dąbrowskiej 
stalowni. 22 września 
przedstawiciele firmy 
oraz zaproszeni goście: 
parlamentarzyści, 
reprezentanci 
dąbrowskiego 
magistratu i lokalnych 
społeczności, 
złożyli podpisy na 
pamiątkowej tablicy.

Modernizacja systemu odpylania to jeden z projek-
tów ArcelorMittal Poland mających na celu osiągnięcie 
zgodności z  zapisami unijnej dyrektywy o  emisjach 
przemysłowych (IED), która zaczyna obowiązywać 
w Polsce pod koniec 2018 roku.

Obecnie funkcjonujący w stalowni system odpyla-
nia składa się z  jednego układu odpylającego, który 
obejmuje większość procesów. Rozpoczynająca się 
właśnie modernizacja przewiduje dwa układy odpy-
lania: wybudowanie nowej odpylni dla samych trzech 
konwertorów (to urządzenia, w  których powstaje 
płynna stal), a także modernizację istniejącego ukła-
du, który obejmie pozostałe operacje,  m.in.: proces 
odsiarczania surówki żelaza. Dzięki realizacji tych 
działań moc odpylania zwiększy się trzykrotnie. 
Koszt projektu przekroczy 100 mln  zł, a  jego finał 
przewidziano na drugą połowę 2018 roku.

W zakres projektu wchodzi ponadto instalacja tzw. 
okapów poddachowych, które zostaną zamontowane 
na wysokości ok. 40 metrów. Pozwoli to na wyelimi-
nowanie niezorganizowanej emisji pyłowej znad hali 
konwertorów.

Kilka kluczowych liczb dotyczących projektu:
• 32 tys. m2 – tyle wyniesie powierzchnia filtra-

cyjna nowej odpylni. To powierzchnia ponad 
4 boisk piłkarskich.

• 8100 – tyle worków filtracyjnych zostanie za-
montowanych. Ułożone obok siebie miałyby 
długość około 64 km. To odległość z Dąbrowy 
Górniczej do Częstochowy.

• 10mg/Nm3 – poniżej tej wartości będzie po-
ziom emisji pyłów, co będzie zgodne z konklu-
zją BAT (najlepszych dostępnych technik)

– Kwestie związane z  ograniczaniem oddziaływa-
nia naszych procesów na otoczenie traktujemy z naj-
wyższą powagą. Cieszę się, że w  obecności naszych 
kluczowych interesariuszy rozpoczynamy moderni-
zację systemu odpylania dąbrowskiej stalowni, co po-
zwoli nam nie tylko dotrzymać limitów wynikających 
z przepisów unijnych, ale i spełnić oczekiwania miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniejszania 
naszego oddziaływania na środowisko – powiedział 
Geert Verbeeck, dyrektor generalny i  wiceprezes za-
rządu ArcelorMittal Poland.

Obecny na spotkaniu wiceprezydent Dąbrowy Górni-
czej Marcin Bazylak powiedział: – Cieszę się, że zapo-
wiadana od lat inwestycja wreszcie staje się faktem. Wie-

rzę, że uruchomienie zupełnie nowego sytemu odpylania 
stalowni zdecydowanie przyczyni się do poprawy jako-
ści powietrza w mieście, a efekty jego działania odczują 
przede wszystkim mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

System odpylania stalowni to jedna z inwestycji śro-
dowiskowych, jakie obecnie realizowane są na terenie 
dąbrowskiej huty ArcelorMittal Poland. Jednocześnie 
modernizowane są systemy odpylania dwóch taśm 
spiekalniczych (nr 1 i 3). Elektrociepłownia TAMEH 
(wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i firmy TAU-
RON) również realizuje duży projekt środowiskowy – 
budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. 
Wartość wszystkich tych przedsięwzięć przekracza 
700 mln zł.
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 8 Uwaga bezrobotni!
Powiatowy Urząd Pracy dysponuje jeszcze środkami 

na sfinansowanie w 2017 roku różnych form wsparcia 
dla osób bezrobotnych. Oferta jest różnorodna i dosto-
sowana do indywidualnych potrzeb. Obejmuje  m.in. 
staże, szkolenia, bony szkoleniowe i na zasiedlenie.

Staże
Jeśli chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodo-

we lub odbudować nawyk pacy – skorzystaj z  płatne-
go stażu. Możesz we własnym zakresie poszukać pra-
codawcy, u  którego chcesz zdobyć nowe umiejętności 
i z nim związać swoją karierę zawodową, albo wybrać 
ofertę stażu z naszej bazy. Twój wiek nie ma znaczenia. 
Staż trwa 6 miesięcy, ale jeśli wcześniej znajdziesz pra-
cę lub zatrudni Cię organizator stażu – to podwójny 
sukces. Ucząc się umiejętności pracowniczych i  zdo-
bywając doświadczenie zawodowe, na stażu masz za-
pewnione stypendium w  wysokości około 1 tys.  zł. 
Oprócz tego możesz ubiegać się o zwrot kosztów prze-
jazdu na staż i refundację kosztów opieki nad dziećmi. 
Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów finansowych, 
a dodatkowo ma możliwość wykształcenia pracownika 
z umiejętnościami pożądanymi w jego firmie. Wystar-
czy, że złoży on Wniosek w PUP o zorganizowanie stażu 
i wskaże w nim Twoje imię i nazwisko. Szczegółowe in-
formacje tel. 32 262 37 39, wew. 225, 226.

Szkolenia i bony szkoleniowe
Gdy brakuje Ci konkretnych kwalifikacji – skorzystaj 

ze szkolenia, uzasadnij jego celowość i uprawdopodob-
nij podjęcie zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji, 
a zorganizujemy je dla Ciebie i sfinansujemy jego kosz-
ty w kwocie do 12 tys. zł. Jeśli będziesz mieć problemy 
z uprawdopodobnieniem zatrudnienia, a chcesz zdobyć 
kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – nic stra-
conego – pomożemy znaleźć Ci odpowiedniego pra-
codawcę. Dodatkowo, jeśli nie masz 30 lat, to szkolenie 
możemy zorganizować Ci w  wybranym przez Ciebie 
ośrodku szkoleniowym w  ramach tzw. bonu szkole-
niowego o  wartości nieco powyżej 4 tys.  zł. W  obu 
przypadkach za uczestnictwo w  szkoleniu otrzymasz 
stypendium. Szczegółowe informacje tel.: 32 262 37 39, 
wew. 206, 211.

Bony na zasiedlenie
Jeśli nie masz jeszcze 30 lat, chcesz podjąć zatrud-

nienie, inną pracę zarobkową lub prowadzić działal-
ność gospodarczą i  w  związku z  tym zmienić miejsce 
zamieszkania, możemy docenić Twoją mobilność geo-
graficzną i  przyznać Ci bon na zasiedlenie o  wartości 
8,4 tys.  zł. Otrzymane środki możesz wydatkować na 
dowolny cel. Nie musisz ich zwracać pod warunkiem, 
że będziesz pozostawać w  zatrudnieniu, wykonywać 
inną pracę zarobkową lub prowadzić działalność gospo-
darczą przez okres 6 miesięcy, osiągając z  tego tytułu 
wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje 
tel. 32 262 37 39, wew. 206, 211.

Dofinansowanie kosztów podjęcia 
działalności gospodarczej

Jeśli masz mniej niż 30 lat i  chcesz otworzyć wła-
sną firmę, weź udział w  projekcie „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w  mieście Dąbrowa 
Górnicza (III) ” współfinansowanym przez Unię Euro-
pejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój i staraj się o wsparcie finansowe na start 
dla swojej nowo powstającej firmy w wysokości około 
24 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów 

podjęcia działalności gospodarczej dla 26 osób bezro-
botnych do 30 roku życia, z ustalonym I lub II profilem 
pomocy, które się nie uczą i nie szkolą (tzw. młodzież 
NEET) prowadzony będzie w  październiku 2017  r. 
Szczegółowe informacje tel. 32 262 37 39, wew. 227, 228.

refundacja zatrudnienia lub stworzenia 
miejsca pracy

Jeśli masz pracodawcę, u  którego chcesz pracować, 
przekonaj go, że to dobry wybór – również dlatego, że 
zrefundujemy mu część kosztów Twojego wynagrodze-
nia (wystarczy, że złoży wniosek w ramach prac inter-
wencyjnych) lub sfinansujemy mu koszty utworzenia 
dla Ciebie stanowiska pracy (w ramach refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy). 
Ty zdobędziesz zatrudnienie, pracodawca ok. 25 tys. zł 
wsparcia. Szczegółowe informacje tel.: 32  262 37 39, 
wew. 212.

Niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowaną w na-
szym Urzędzie osobą bezrobotną czy poszukującą pra-
cy, zawsze możesz uzyskać od nas informacje o ofertach, 
organizowanych giełdach i  targach pracy. Zapraszamy 
do korzystania z szerokiej gamy ofert pracy dostępnych 
w dąbrowskim Urzędzie Pracy lub w Centralnej Bazie 
Ofert Pracy oraz na http://dabrowagornicza.praca.gov.
pl/i www.facebook.com/pupdg.

 8 Konkurs o nagrodę 
prezydenta miasta

Jeszcze do 19 października można zgłaszać swój 
udział w  9. edycji konkursu o  Nagrodę Prezydenta 
Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplo-
mową o  tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta. 
Konkurs tradycyjnie adresowany jest do studentów, 
którzy w tym roku bronić będą prace dyplomowe oraz 
absolwentów wyższych uczelni. Komisja będzie zwraca-
ła uwagę na to, czy temat pracy związany jest z rewita-
lizacją lub rozwojem Dąbrowy Górniczej, koncentruje 
się na problematyce związanej z szeroko traktowanym 
rozwojem miasta, podnoszeniem konkurencyjności 
Dąbrowy Górniczej oraz posiada związek z  realizacją 
przyjętych przez samorząd miasta planów i  progra-
mów. Premiowani będą zwłaszcza autorzy prac, które 
mogą przyczynić się do rozwiązania konkretnego pro-
blemu miasta. Spośród spełniających kryteria nadesła-
nych prac magisterskich, inżynierskich i  licencjackich 
komisja wybierze najciekawsze, a  laureaci otrzymają 
nagrody pieniężne. Zwycięzca w  kategorii prac magi-
sterskich może liczyć nawet na 5.000,00 zł, autor wyróż-
niającej się pracy inżynierskiej lub licencjackiej otrzy-
ma 3.000,00 zł. Dodatkowych informacji nt. Konkursu 
udziela Aneta Nowak, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi 
Inwestorów UM tel.: 32 295 68 85, e-mail: aanowak@
dabrowa-gornicza.pl.

 8 Wnioski do 20 października
Jeśli znają Państwo dąbrowian z artystyczną duszą i do-

konaniami w sferze kultury bądź chcielibyście nagrodzić 
nasze miejskie podmioty/instytucje za zaangażowanie 
i  wkład w  upowszechnianie kultury, to jest właśnie od-
powiednia pora. Wnioskować o nagrodę mogą instytucje 
kultury, związki i  stowarzyszenia społeczno-kulturalne 
oraz podmioty działające w dziedzinie upowszechniania 
kultury i sztuki oraz radni. Czas na zgłoszenia kandydatur 
jest do 20 października br. Nagrody przyznawane są raz 
w roku w dwóch kategoriach: za całokształt działalności 
oraz za szczególne jednorazowe osiągnięcie. Wręczenie 
nagród wybranym przez komisję regulaminową laure-
atom nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej lub w  trakcie 

znaczącej dla miasta imprezy kulturalnej. Dodatkowych 
informacji udziela Zofia Pielgrzym, Wydział Kultury 
i Sportu tel. 32 295 67 98.

 8 Sanatorium? Zobacz kiedy
Osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą 

w  specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce 
w  kolejce. Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia, 
przeglądarka https://skierowania.nfz.gov.pl jest jedyną 
oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez 
NFZ. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne 
informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowi-
skowe, wystarczy wpisać numer skierowania. Korzysta-
nie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.

 8 Demokratycznie 
zaangażowani

Dąbrowa Górnicza, po raz kolejny uzyskała dofinan-
sowanie z Programu Europa dla Obywateli: Demokra-
tyczne zaangażowanie i  uczestnictwo obywatelskie. 
Dzięki tym środkom, w  ramach projektu „United we 
stand, divided we fall”, na początku września spotka-
li się przedstawiciele miast europejskich: Campulung 
Moldovenesc, Castell’ Umberto, Medias, Sosnowca, 
Studénki oraz Agencji Rozwoju z Zagrzebia.

W  ciągu trzech dni uczestnicy projektu odbyli szereg 
spotkań, warsztatów i  debat, podczas których omawiali 
sprawy dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, trwające-
go kryzysu migracyjnego i gospodarczego, braku zaufania 
do instytucji UE. Podczas spotkań można było odczuć, jak 
silne emocje wywołują te tematy i oddziałują na poszcze-
gólne samorządy w różnych częściach Europy. Zagranicz-
ni goście przedstawili własne praktyki i rozwiązania stoso-
wane w tym zakresie oraz działania, jakie podejmują, aby 
wzmocnić dialog społeczny i  zwiększyć zaangażowanie 
społeczności w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym 
i  regionalnym. Projekt był dofinansowany w  100% ze 
środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenia drobne
• Zajęcia logopedyczno-pedagogiczne dla 

dzieci, tel. 505 831 453.

• Zatrudnię fryzjerkę i  kosmetyczkę 
w salonie urody w Dąbrowie Górniczej, 
umowa o pracę, tel. 530 640 590.
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GRUPA 1
50-lecie, godzina 10:00
1. Bilewicz Teresa i Jerzy
2. Czechowscy Romana i Jerzy
3. Kalaga Anna i Wojciech
4. Krzecińscy Barbara i Józef
5. Leszczyńscy Mirosława i Tadeusz
6. Markiewicz Krystyna i Czesław
7. Mielczarek Barbara i Stanisław
8. Okularczyk Stefania i Ryszard
9. Pawłowscy Grażyna i Janusz
10. Synowiec Halina i Henryk
11. Warmuz Zofia i Ireneusz
12. Wieczorek Helena i Andrzej

50-lecie, godzina 10:00
1. Biel Irena i Zdzisław
2. Duraj Barbara i Jan
3. Kawczyńscy Barbara i Wiesław
4. Kucharscy Janina i Stanisław
5. Łuszcz Marianna i Stanisław
6. Marzec Teresa i Ireneusz
7. Molenda Danuta i Kazimierz
8. Pacholscy Zenona i Czesław
9. Rajfura Aleksandra i Jan
10. Rejdych Maria i Marek
11. Sadłoń Sabina i Ryszard
12. Zarębscy Wanda i Gabriel

GRUPA 2
60-lecie, godzina 11:30
1. Borek Teresa i Marian
2. Gącik Zofia i Kazimierz
3. Jabłońscy Halina i Aleksander
4. Kapusta Anna i Józef
5. Kwaśniak Irena i Zygmunt
6. Maluch Zofia i Zygmunt
7. Mól Janina i Stanisław
8. Nowak Daniela i Henryk
9. Stępień Leokadia i Zdzisław
10. Świerczyna Alfreda i Mieczysław
11. Urbanowscy Antonina i Stanisław
12. Ząbczyńscy Wanda i Wiesław

50-lecie, godzina 11:30
1. Bochenek Emilia i Wiesław
2. Flak Alicja i Wiesław
3. Gąsiorek Wiesława i Zbigniew
4. Maciejczyk Zenona i Jan
5. Pelczar Anna i Edward
6. Słowiak Andrzej i Zofia
7. Stanek Mirosław i Zofia
8. Szopa Halina i Józef
9. Walasek Janina i Lucjan
10. Waluga Adam i Anna
11. Wróblewscy Lidia i Henryk
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MEMORIAŁ AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ

Kibicują i pomagają
Rozmowa z Edwardem Długajem, 
Prezesem Fundacji Kropla Życia 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej

– Wszyscy, mamy w pamięci sportowe i życiowe osią-
gnięcia Agaty Mróz-Olszewskiej. Ale dzięki waszej fun-
dacji, ten niezwykły ruch solidarności i wsparcia, który 
jednoczył nie tylko kibiców siatkówki, trwa nadal.

– To prawda. Dzięki determinacji wielu osób i  nie-
zwykłej życzliwości, nie tylko kibiców, możemy, jako 
fundacji Kropla Życia Agaty Mróz-Olszewskiej, pro-
wadzić szeroką działalność, ogólnie rzecz ujmując, na 
rzecz ratowania życia. To nasza misja, której towarzyszą 
również sportowe emocje i wspaniała rodzinna zabawa.

– Szykuje się zatem kolejny memoriał?
– Tak, już dzisiaj zapraszam wszystkich miłośników 

siatkówki oraz osoby ceniące dobrą, rodzinną zabawę 
na memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Międzynarodo-
wy turniej siatkówki odbędzie się w pierwszy weekend 
października w  dąbrowskiej Hali Centrum. Na par-

kiecie zmierzą się drużyny z Czech, Izraela, Węgier no 
i oczywiście z Polski. A wszyscy uczestnicy tego sporto-
wego święta będą mogli wesprzeć naszą misję związaną 
z pomaganiem i ratowaniem życia.

– Zabawa połączona z pomaganiem?
– Oczywiście, w sportowej atmosferze będzie można 

między innymi oddać krew na stanowisku Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa. Będziemy także propa-
gować szlachetną misję dawców szpiku. Nie zabraknie 
również pokazów pierwszej pomocy medycznej i  sy-
mulowanej interwencji służb ratowniczych z udziałem 
straży pożarnej. Będą nas wspierać miłośnicy dwóch 
kółek, którzy specjalnie na tę imprezę zjawią się tłum-
nie pod Halą Centrum. Będzie także dobra muzyka 
i  jak zawsze wspaniała atmosfera. Wszystkich miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej zapraszam na ten niezwy-
kły weekend.

– Dziękujemy za zaproszenie i życzymy wytrwałości 
w realizacji szlachetnej misji fundacji Kropla Życia Aga-
ty Mróz-Olszewskiej.

GC

Sportowe 
nagrody

Zdobywają najlepsze miejsca na zawodach ogólno-
polskich, triumfują na turniejach międzynarodowych, 
wchodzą w skład reprezentacji narodowej. Reprezentu-
ją różne dyscypliny, ale łączy ich jedno. Są z Dąbrowy 
Górniczej.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród i  wyróżnień dla wybit-
nych zawodników i  trenerów z  Dąbrowy Górniczej. 
Tradycyjnie, najlepsi zostali uhonorowani za osiągnię-
cia uzyskane w rywalizacji sportowej w pierwszym pół-
roczu 2017 roku. Dyplomy, gratulacje i kwiaty wręczyli 
Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej 
oraz Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Więcej www.dabrowa-gornicza.pl

Młodzi tenisiści poszukiwani!
W najbliższą sobotę, 30 września w Hali Widowiskowo-Sportowej CENTRUM odbędzie się nabór dzieci 6 
i 7-letnich (roczniki 2010, 2011) do sekcji tenisa ziemnego przy CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej.

Celem akcji jest wytypowanie najzdolniejszych dzie-
ci, którym zaproponowane zostanie roczne, bezpłatne 
szkolenie w sekcji tenisa ziemnego CSiR MOS Dąbro-
wa Górnicza. Zajęcia, prowadzone pod okiem Pawła 
Kałuży, trenera m.in. naszej znakomitej tenisistki Mai 
Chwalińskiej, pozwolą dzieciom na rozwijanie zainte-
resowań sportowych. W trakcie zabawy młodzi adepci 
tenisa nabędą podstawowe umiejętności, które konse-
kwentnie rozwijane mogą pozwolić osiągnąć sportowy 
sukces.

Nabór przeprowadzony będzie o  godzinie 10:00 
w  Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w  Dą-
browie Górniczej (Aleja Róż 3, wejście przez recepcję od 
parkingu podziemnego). Zgłoszenia przyjmowane będą 
w Biurze Zawodów od godz. 9:00. Nabór oraz szkolenie 
w sekcji tenisa są bezpłatne!

Podczas pierwszego etapu, trenerzy wybiorą spośród 
uczestników najbardziej uzdolnione ruchowo dzieci na 
podstawie testów sprawności fizycznej, które w drugim 

etapie będą uczestniczyły w  specjalnych 4-dniowych 
zajęciach. Tam młodzi sportowcy przejdą kolejny etap 
sprawdzenia swoich możliwości.

Terminy trzech etapów naboru:
Etap I start godz. 10:00
30.09.2017 (sobota) Testy sprawności fizycznej

Etap II
02.10. – 5.10.2017 (4 dni pn. -cz.) zajęcia z grami i zaba-
wami ruchowymi.
07.10.2017 (sobota) Testy sprawności fizycznej

Etap III
Od 09.10.2017 Bezpłatne zajęcia tenisowe przez cały rok 
szkolny.
Trener prowadzący Paweł Kałuża – 660 422 944
e-mail: p.kaluza@csir.pl Pucharowa Iza

Izabela Włosek, nauczycielka, kaskaderka, gro-
tołaz. Startuje w  amatorskich wyścigach kolar-
skich, triathlonie, zimą pływa w przeręblach. Do 
znakomitej kolekcji tytułów i medali, w ostatnim 
czasie „wpadły” jej jeszcze dwa. Kilka dni temu 
zdobyła Puchar Polski w Szosowych Maratonach 
Rowerowych 2017. Aby otrzymać to zaszczytne 
trofeum, uczestniczyła w siedmiu imprezach ko-
larskich, w  każdej przejechała ok.  200-300  km, 
w sześciu zajęła pierwsze miejsce, w jednej – ostat-
niej, już na luzie, bez ścigania – piąte.

Nieco wcześniej zdobyła Puchar Polski w Ultra-
maratonach Kolarskich Non Stop. Tutaj uczestni-
czyła „tylko” w trzech wyścigach długości 510, 610 
i 710 km, zakończonych kolejno drugim, trzecim 
i pierwszym miejscem. Jesteśmy z pani Izy bardzo 
dumni, tym bardziej, że biorąc udział w każdych 
zawodach podkreśla, że pochodzi z Dąbrowy Gór-
niczej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Młodzi mistrzowie 
instrumentu
144 muzyków, 8 dni zaciętej rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze, 66 godzin przesłuchań, a wcześniej 
niezliczone godziny poświęcone na przygotowanie programu, do tego jedno szacowne, międzynarodowe 
jury. Cały ten trud po to, by wybrać młodego mistrza instrumentu w 11. Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym im. Michała Spisaka. Mogło się to udać jedynie trójce uczestników, przed którymi teraz 
otwierają się drzwi krajowej i zagranicznej kariery.

Po olbrzymim trudzie fizycznym, psychicznym, 
a  przede wszystkim muzycznym, poznaliśmy najlep-
szych spośród rekordowej liczby uczestników 11. Mię-
dzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Micha-
ła Spisaka. Statuetka najsławniejszego dąbrowskiego 
kompozytora za zajęcia I  miejsca powędruje do Rok-
sany Kwaśnikowskiej w kategorii skrzypce, Agnieszki 
Podłuckiej w kategorii altówka oraz - ex aequo do Ga-
briela Pidoux i João Miguela Moreira da Silvy - w spe-
cjalności obój. To oni okazali się niezłomni, najlepiej 
przygotowani, wybitnie czujący prezentowane utwory, 
przechodząc przez wszystkie trzy etapy przesłuchań, 
grając przed swoimi autorytetami i dając swój pierwszy 
koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zabrzań-
skiej w Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia.  ZGN

João Miguel Moreira da Silva – jeden z dwójki zwycięzców w ka-
tegorii obój - w swojej ostatniej prezentacji w ramach koncertu 
laureatów

Roksana Kwaśnikowska i jej zwycięskie skrzypceGabriel Silisteanu w trakcie minikoncertu w CH Pogoria

Po raz pierwszy III etap przesłuchań konkursowych cieszył się 
tak dużą popularnością wśród publiczności

Choć gra również na skrzypcach, wygrała z altówką w dłoniach 
- Agnieszka Podłucka z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 
Zabrzańskiej

Drugi ze zwycięzców w specjalności obój - Gabriel Pidoux
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Dyrygent Boon Hua Lien pierwszy raz z NOSPR na deskach PKZ - koncert inauguracyjny
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