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Szczęśliwego  
Dąbrowskiego 
Roku
Drodzy Dąbrowianie, witam na progu 
nowego, 2018 roku. Dla mnie będzie 
to rok szczególny: czas podsumowań 
i otwarcia na przedsięwzięcia, które, 
o czym jestem głęboko przekonany, 
odmienią Dąbrowę Górniczą.

Powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, rozpoczęcie, po latach trud-
nych rozmów z  PKP, inwestycji kolejowych w  centrum, Gołonogu i  Ząbkowicach, 
modernizacja układu komunikacyjnego, rozwój strefy ekonomicznej w  Tucznawie, 
stworzenie nowego śródmieścia, rewitalizacja przestrzeni publicznych, wdrożenie 
kompleksowego programu mieszkaniowego – to najważniejsze zadania, które już za-
częliśmy realizować.

Jako prezydent miasta, życzę Państwu i sobie, by nasze zamierzenia się powiodły, 
by Dąbrowa Górnicza stała się miastem, w którym dobrze się mieszka, pracuje i wy-
poczywa, by zapewniała spełnienie Państwa potrzeb, byśmy z naszą małą ojczyzną 
wiązali swoje losy i byli z niej dumni.

W nowym roku pragnę także złożyć wszystkim mieszkańcom Dąbrowy Górniczej 
życzenia wszelkiej pomyślności, w życiu prywatnym i zawodowym. Zdrowia i spoko-
ju ducha. Wielu pięknych, szczęśliwych chwil, uśmiechu oraz wytrwałości w dążeniu 
do wytyczonych celów. Niechaj ten nowy rok przyniesie spełnienie tysięcy nadziei 
i oczekiwań.

Nade wszystko jednak życzę Wam, drodzy Dąbrowianie, umiejętności porozumie-
nia i zrozumienia dla innych, bo tworzymy wspólnotę i tylko wspólnie możemy roz-
wiązywać nasze problemy i zmieniać nasze miasto.

Zbigniew Podraza
Prezydent Dąbrowy Górniczej 14 stycznia WOŚP, jak co roku, zagrała w Dąbrowie Górniczej. Więcej na str. 2.
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24 stycznia w Strzemieszycach Wielkich 
odbyło się spotkanie poświęcone opłacie 
adiacenckiej, w którym, oprócz mieszkań-
ców i parlamentarzystów, uczestniczył 
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.

16 stycznia 421 tysięcy złotych kosztowało 
Miasteczko Rowerowe, które powstało na 
osiedlu Manhattan, u zbiegu ulic 11 Listopada i 
Tysiąclecia. Projekt wybrano i zrealizowano w 
ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyj-
nego 2016.

17 stycznia w Centrum Aktywności Obywa-
telskiej, ppłk Jarosław Lenartowicz opowia-
dał o codzienności osadzonych w Areszcie 
Śledczym w Sosnowcu.

20 stycznia w Wyższej Szkole Biznesu 
rozpoczął się Tydzień Bezpłatnych Szkoleń. 
Wykłady prowadzone przez ekspertów 
adresowane są do osób chcących poszerzyć 
swoją wiedzę.

28 grudnia 110 tys. zł przekazała Dąbrowa 
Górnicza na zakup czterech nowych radio-
wozów o łącznej wartości 220 tys. zł. Do 
dąbrowskich policjantów trafiły tuż przed 
świętami.

18 stycznia w hali „Centrum” 250 dzieci wzięło 
udział w Przedszkoladzie Tour 2018. Impreza 
jest największym w Europie wydarzeniem spor-
towym adresowanym do przedszkolaków.

Finał i aukcje
128 tys. zł. Tyle zebrano podczas 26. finału WOŚP w Dąbrowie 
Górniczej. Kwota jeszcze wzrośnie, bo trwają aukcje, na których 
można wylicytować m.in. pióro prezydenta miasta, Zbigniewa 
Podrazy, a także rowerową przejażdżkę z nim wokół Pogorii III.

Podczas tegorocznego finału zbierano środki na lecze-
nie noworodków. 14 stycznia na ulice miasta wyruszyło 
400 wolontariuszy, skupionych w siedmiu sztabach.

O  godz. 11 nad Pogorią III, stowarzyszenie Pogoria 
Morsuje zorganizowało wspólne morsowanie. Za datki 
można było posilić się żurkiem i ciastami, przygotowa-
nymi przez przedstawicieli stowarzyszenia Inicjatywa 
Dąbrowska. W godz. 15-20 orkiestrowe wydarzenia za-
gościły w Pałacu Kultury Zagłębia. Odbyły się m.in. za-
jęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych, sklepik Pod 
Aniołem oferował rozmaite ozdoby, rzeźby czy ręcznie 
robioną biżuterię. Była też loteria fantowa, porady dia-
betologiczne i mierzenie poziomu cukru we krwi, a tak-
że pokazy udzielania pierwszej pomocy. Przed PKZ 
zagrała Miejska Orkiestra Dęta, a w sali teatralnej wy-
stąpił Łukasz Baruch z zespołem Mezalians Art.

Aktywny dzień zwieńczyło Światełko do Nieba, czyli 
pokaz fajerwerków, które o godz. 20 rozbłysły nad cen-
trum.

Na portalu Allegro trwają aukcje, z których dochód 
wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do wy-
licytowania jest m.in. pióro prezydenta miasta, Zbignie-
wa Podrazy, a także rowerowa przejażdżka z nim wokół 
Pogorii III.

– Wybór celu finału to każdego roku najtrudniejsza 
decyzja, jaką musi podjąć zarząd naszej fundacji. Przez 

cały czas napływają do nas sygnały i informacje o tym, 
jakie są braki w  szpitalach, jakie dziedziny medycyny 
wymagają pilnej interwencji. Piszą do nas lekarze, per-
sonel medyczny, autorytety w  świecie medycyny, ale 
często także pacjenci i rodzice dzieci leczonych w szpi-
talach. Potrzeby są ogromne, a  my, wybierając temat 
każdej zbiórki, musimy być pewni, że przy pomyślnym 
wyniku finału uda nam się postawione cele zrealizo-
wać. A  to nie jest łatwe – wszyscy, zwłaszcza w  ostat-
nich dniach widzimy, z jak wieloma bolączkami boryka 
się dziś cały system ochrony zdrowia w Polsce – mówi 
Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP.

W Nowy Rok z nowym portalem
Nie pod choinkę, ale na nowy rok mamy niespodziankę – zupełnie 
nowy portal miejski. Przejrzysty, nowoczesny, z dużą ilością 
multimediów i intuicyjną nawigacją.

Uporządkowany, odchudzony, ale zawierający to, co 
najważniejsze: dużo newsów, a  także informacji tema-
tycznych skierowanych do przedsiębiorców i  wszyst-
kich tych, którzy chcą o Dąbrowie wiedzieć jak najwię-
cej. Strona łączy funkcję informacyjną z promocyjną.

Na nowej stronie sprawdzimy jakość powietrza, szyb-
ko odnajdziemy aktualne numery Przeglądu Dąbrow-
skiego, galerie zdjęć z najważniejszych wydarzeń miej-

skich i najnowsze wideo. Poprzez serwis Naprawmyto. 
pl zgłosimy także dewastację, dziurę w  chodniku czy 
zerwany rozkład jazdy na przystanku.

Strona jest w pełni dostosowana do urządzeń mobil-
nych, bez problemu skorzystać z niej mogą także osoby 
niepełnosprawne. Zapraszamy do odwiedzania nowego 
portalu, który każdego dnia jest rozbudowywany i stale 
się rozwija. Redakcja www.dabrowa-gornicza.pl

Wielkie serce najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
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kruszymy mury obojętności
Rozmowa z Joanną Rodak, dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

– Jak nasze społeczeństwo traktuje oso-
by z niepełnosprawnością intelektualną?

– Jest coraz lepiej. Kiedy przed dwudziestoma laty za-
czynaliśmy pracę z  naszymi podopiecznymi, wszystko 
wyglądało inaczej. Niewiele mówiło się wówczas o tej for-
mie niepełnosprawności. Nie działały jeszcze tak prężnie 
jak dzisiaj rozmaite fundacje czy stowarzyszenia. Zarów-
no osoby dotknięte niepełnosprawnością, jak i ich rodzi-
ny żyły gdzieś na marginesie społeczeństwa, bez większe-
go wsparcia i  zrozumienia. Dzisiaj nie jest idealnie, ale 
jest znacznie lepiej, niż było kiedyś. Zmienia się podejście 
do osób dotkniętych tą chorobą. Postępuje proces inte-
gracji społecznej, wzrasta akceptacja i otwarcie na ludzi 
z niepełnosprawnością intelektualną.

– Kim są wasi podopieczni?
– To po pierwsze wspaniali ludzie. Są bardzo wrażli-

wi, oczekują od nas zainteresowania i wsparcia. Przeży-
wają emocje i doznają frustracji, że nie potrafią w pełni 
wyrazić swoich potrzeb. Tak jak wszyscy miewają lepsze 
i  gorsze dni. Kontakt z  nimi uzależniony jest oczywi-
ście od stopnia niepełnosprawności, ale niezależnie od 
wszystkiego, potrzebują miłości i zrozumienia.

– Jak każdy z nas.
– To prawda. Z  powodu swojej niepełnosprawności 

zmagają się z  ogromnymi ograniczeniami, ale od bli-
skich i otoczenia oczekują tego wszystkiego co my – po-
czucia bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji. Wymaga-
ją pomocy i my staramy się ją im zapewnić.

– My – to znaczy kto?
– Wszyscy, którzy na co dzień z  nimi pracujemy. 

Cały nasz personel to ludzie bardzo dobrze przygoto-
wani. Muszą mieć także odpowiednie predyspozycje. 
To w pierwszej kolejności jest pewnego rodzaju misja, 
a dopiero później praca zawodowa. Tutaj oprócz głębo-
kiej wiedzy trzeba mieć wrodzony szacunek dla dru-
giego człowieka, duże pokłady właściwie rozumianej 
cierpliwości i  serdeczności. Osoby niepełnosprawne 
intelektualnie wyczuwają każdy fałsz, oznaki znuże-
nia czy zniecierpliwienia. Już mówiłam, że są to lu-
dzie wrażliwi i trzeba z nimi pracować z delikatnością 
i olbrzymią empatią. W naszym składzie mamy peda-
gogów, psychologów i  pielęgniarki. Tworzymy jeden 
zgrany zespół, który rozumie, jak trudne ma przed 
sobą zadanie.

– No właśnie, jak wygląda wasza praca 
z osobami niepełnosprawnymi intelektu-
alnie?

– Niepełnosprawność intelektualna to bardzo szerokie 
pojęcie. Mówimy tutaj o  różnych ograniczeniach w za-
leżności od stopnia upośledzenia. Do tego bardzo często 
dochodzi jeszcze niepełnosprawność ruchowa, kłopoty 
z mową i słuchem. Praca z takimi osobami wymaga bar-
dzo indywidualnego podejścia. Generalnie prowadzimy 
treningi kształtujące umiejętności społeczne, funkcjono-
wanie w życiu codziennym i umiejętność spędzania wol-
nego czasu. Tutaj uczymy i wyrabiamy nawyki dotyczące 
między innymi dbałości o higienę. Ważnym czynnikiem 
jest kształtowanie kontaktów z ludźmi oraz umiejętność 
zgłaszania potrzeb. Niezwykle istotną częścią pracy z na-
szymi podopiecznymi jest terapia zajęciowa.

– Na czym ona polega?

– Terapia zajęciowa to rodzaj rehabilitacji, której 
najważniejszym elementem jest udział w  rozmaitych 
warsztatach. Podczas takich zajęć odkrywamy i  po-
budzamy wśród naszych podopiecznych ciekawość 
i kształtujemy zainteresowanie. Są to chociażby różne-
go rodzaju warsztaty plastyczne i artystyczne. Służą one 
między innymi złagodzeniu napięcia nerwowego i wy-
kształceniu określonych zdolności manualnych.

– W mediach pojawiają się także infor-
macje o zawodach sportowych organizo-
wanych dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

– Ważnym elementem pracy z naszymi podopieczny-
mi są zajęcia z terapii ruchem. Mają one głównie utrzy-
mać i rozwijać sprawność fizyczną. Obejmują rozmaite 
ćwiczenia fizyczne, które kształtują koordynację, zręcz-
ność i  wpływają na rozwój umiejętności ruchowych. 
Może się tutaj także pojawić element sportowej rywa-
lizacji. Ale nie ona jest najważniejsza. Bardziej chodzi 
o  utrzymanie i  rozwój ogólnej sprawności, która jest 
niezbędna do codziennego funkcjonowania. W terapii 
cenne są także spacery i wycieczki, które mają również 
walor integracji społecznej.

– Kto jest waszym największym sojuszni-
kiem w pracy z podopiecznymi?

– Praca terapeutów nie przyniosłaby efektów, gdy-
by nie ogromne zaangażowanie bliskich naszych pod-
opiecznych. Tutaj nie chodzi jedynie o  codzienną tro-
skę nad niepełnosprawnymi intelektualnie, ale również 
o kontynuowanie terapii rozpoczętej na zajęciach w do-
mowym zaciszu. Determinacja i zaangażowanie rodzin 
jest tutaj godne podziwu i,  co najważniejsze, przynosi 
znakomite owoce.

– Jakie cele stawiacie sobie wspólnie 
z rodzinami?

– Wszystko jest bardzo indywidualną kwestią. Postę-
py zależą od stopnia niepełnosprawności, dlatego trze-

ba tutaj odrzucić wszelkie uogólnienia. Sukcesem jest 
to, że np. po trzech latach pracy podopieczny podejmuje 
pracę. Ale równie dużym osiągnięciem może być to, że 
po sześciu latach terapii osoba niepełnosprawna powie 
świadomie – dzień dobry. Cieszymy się z każdego osią-
gnięcia, bo wiemy, ile wspólnego wysiłku kosztuje każ-
dy dzień terapii.

– Gdzie działa wasz ośrodek?
– Nasza główna siedziba mieści się w Dąbrowie Gór-

niczej przy ul. Morcinka 15, ale od listopada ubiegłego 
roku posiadamy filię, która znajduje się również w na-
szym mieście, przy ul. Swobodnej 59.

– Filia przyjmuje już podopiecznych?
– Tak, obiekt jest w stu procentach wykorzystywany. 

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
7.00 do 15.00. Mamy także komplet podopiecznych. 
Z naszej filii korzysta obecnie 20 osób, czyli tyle, na ile 
przewidziany został ośrodek przy ul. Swobodnej. Mamy 
w  nim bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych. Mimo stosunkowo krótkiego czasu 
działalności, udało się nam już zorganizować między 
innymi wieczór ze św. Mikołajem, wigilię oraz zabawę 
karnawałową.

– Czy takich placówek powinno być wię-
cej?

– Każda osoba z  niepełnosprawnością intelektualną 
powinna być otoczona właściwą opieką terapeutycz-
ną. Jest to także wymierne wsparcie dla rodzin, które 
opiekują się takimi ludźmi. Rehabilitacja musi się odby-
wać w godnych warunkach, w obiektach spełniających 
współczesne standardy. Dlatego sieć takich placówek 
powinna być jak najmocniej rozwinięta, bo potrzeby są 
tutaj ogromne. Cieszę się, że w naszym mieście mamy 
kolejny obiekt służący osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną.

– Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz Cius

Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy miasto zapewnia bezpłatny dowóz na wszystkie zajęcia i wycieczki integracyjne.
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PARK HALLERA 2018

– Podczas konsultacji dotyczących śródmieścia jedna 
rzecz nie budziła wątpliwości – Park Hallera należy poddać 
gruntownej rewitalizacji. Postanowiliśmy, że na inwestycje 
po drugiej stronie Placu Wolności zaczekamy do zakoń-
czenia projektowania tego obszaru, a  teraz zajmiemy się 
całą resztą. Przez cały ubiegły rok konsultowaliśmy z ar-
chitektami założenia zmian w  parku z  uwzględnieniem 
oczekiwań mieszkańców. Efekt jest wyśmienity i mam na-
dzieję, że Park Hallera stanie się wzorowym przykładem 
parku śródmiejskiego oraz ulubionym miejscem spotkań 
i wypoczynku dąbrowian – mówi Marcin Bazylak, pierw-
szy zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Zapraszamy czytelników w krótką podróż po odno-
wionym Parku Hallera.

Wejdziemy do niego jednym z nowych wejść. Jeśli zro-
bimy to w miejscu, gdzie dziś znajduje się postój taksówek 
przy ul. Królowej Jadwigi, najpierw miniemy zaciszne stre-
fy aktywności mieszkańców z ławkami, stolikami i mnó-
stwem zieleni. Powstaną w  miejscu zaniedbanych przez 
lata przyblokowych części parku.

Dalej przejdziemy obok pierwszego z kręgów rekreacyj-
nych, które mają sprzyjać wypoczynkowi i  nawiązywa-
niu kontaktów – w całym parku powstanie wiele takich 
miejsc. Będą wyposażone w wygodne ławki, stoły do gry 
w szachy oraz kwitnące klomby.

Z  prawej strony zauważymy plac zabaw rozbudowany 
o dwie ok. 20-metrowe zjeżdżalnie w strefie górki. Na jej 
zboczach dostrzeżemy ludzi wypoczywających na amfite-
atralnych siedziskach, pod nimi trampoliny dla najmłod-
szych, wokół nowe drzewa i oświetlenie.

W miejscu obecnie wyłożonym cegłą klinkierową, po-
wstanie strefa aktywności wodnej. Utworzą ją dwa place 
z  fontannami. Jak twierdzi Arkadiusz Miśkiewicz z pra-
cowni AiM Architekci – „będzie to najnowocześniejsze 
tego typu miejsce w regionie, w całości zautomatyzowane, 
z mnóstwem możliwości dot. sekwencji wodnych i pod-
świetlenia”.

Za fontannami znajdzie się strefa aktywności senio-
ra. Obok wielu urządzeń rekreacyjnych i stołów do gry 
w szachy, dostrzeżemy tu zielone pagórki o wysokości do 
2 m. Pomiędzy nimi zobaczymy hamaki, służące rekre-
acji i boisko do gry z bule. Dalej miniemy wielofunkcyj-
ne boisko sportowe, łąkę powstałą w miejscu betonowej 
nawierzchni za szkołą i miejsce przygotowane pod scenę 
parkową.

Nowością będą łąki kwietne, które pojawią się na ufor-
mowanych pagórkach w strefie seniora oraz w sąsiedztwie 
parkingu Nemo, gdzie dziś zalega asfalt.

Wyremontowanym tunelem przejdziemy do tzw. części 
„B” Parku Hallera. Miniemy trampoliny, później nowy 
plac zabaw ze strefami starszaka i malucha, zrewitalizo-
wany krąg modelarski, by dojść do ogrodu sensorycznego, 
który zostanie utworzony tam, gdzie obecnie straszą wiel-
kie połacie popękanego asfaltu. W tym miejscu nie tylko 
najmłodsi będą mogli jednocześnie bawić się i  rozwijać 
własną kreatywność, umiejętność współpracy i  wrażli-

wość na przyrodę, korzystając z urządzeń, takich jak bliź-
niacze lustra czy kołyska Newtona.

Za kolejnym kręgiem rekreacyjnym dostrzeżemy ska-
tepark, którego konstrukcję architekci konsultowali z dą-
browskimi miłośnikami jazdy na desce. Dzięki temu bę-
dzie on w całości wybetonowany, nie zabraknie też miejsc 
dla publiczności zawodów, nawet najwyższej rangi, które 
będzie można tu organizować.

Wokół części „B” Parku Hallera zostanie poprowadzona 
ścieżka rowerowa i trasa dla rolkarzy. Na terenie inwestycji 
planuje się wymianę nawierzchni większości alejek, mon-

taż ekologicznego oświetlenia z la-
tarniami typu led, przesadzenie wielu 
krzewów (jałowce, żywotniki, magnolie, 
cisy) oraz pielęgnacyjne wycinki drzew chorych 
i połamanych.

Już w  lutym 2018 zostanie ogłoszone postępowanie 
o  wyborze wykonawcy. Przewidziany koszt rewitalizacji 
Parku Hallera to ok. 12 milionów złotych, z tego aż 10 mi-
lionów stanowią środki pozyskane przez Gminę Dąbrowa 
Górnicza z funduszy unijnych. 

Wojciech Czyżewski

  Widok na Park Hallera od strony Superjednostki. Z prawej strony zadrzewiony plac zabaw, na skarpie nowe zjeżdżal-
nie i amfiteatralne siedziska. Po lewej stronie, za kręgiem rekreacyjnym, plac wodny.

  Widok od strony Al. Róż na ogród sensoryczny zlokalizowany naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 20: 
nowa zieleń, specjalne urządzenia, trawiaste pagórki, w głębi skatepark.

  Strefa aktywności wodnej, czyli place z fontannami typu skoczki o wymiarach 13x4 m i 5x4 m. 
Wokół nowa zieleń, w tym drzewa kwitnące i nowoczesne elementy małej architektury.

Jeszcze w tym roku Park Hallera doczeka się rewitalizacji. Ubędzie asfaltu i betonu, 
pojawią się fontanny, zjeżdżalnie, trampoliny, strefa aktywności seniorów, boisko, 
ekologiczne oświetlenie, przybędzie drzew, żywopłotów, kwitnących roślin oraz 
zacisznych zielonych zakątków. Największe zmiany czekają dąbrowian w okolicach 
Szkoły Podstawowej nr 20, gdzie powstaną: nowoczesny skatepark, plac zabaw, tor 
rolkowo-rowerowy oraz niezwykły ogród sensoryczny.
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połączenie przyrody i aktywności w sercu miasta

NOWY PARK HALLERA W PIGUŁCE
• atrakcyjne strefy wejściowe,
• nowy plac zabaw w części „B”,
• 7 kręgów rekreacyjnych,
• 3 toalety publiczne,
• 2 prawie 20-metrowe zjeżdżalnie na skarpie,
• amfiteatr z wypoczynkowymi siedziskami,
• 5 trampolin,
• plac wodny z dwoma fontannami,
• strefa seniora z pagórkami, urządzeniami rekreacyjnymi, 

hamakami i boiskiem do gry w bule,
• boisko wielofunkcyjne,
• nowe latarnie, ławki, kosze na śmieci, alejki,
• tory dla rolkarzy i rowerzystów,
• nowoczesny skatepark,
• ogród sensoryczny z ponad 20 rodzajami urządzeń 

i pagórkami obsianymi zielenią,
• ok. 100 nowych drzew, m. in: sosny czarne, platany 

klonolistne, klony, wiśnie piłkowane czy świdośliwy 
drzewiaste.

 Skatepark w Parku Hallera będzie jednym 
z najlepszych tego typu obiektów w regionie.

  Strefa aktywności wodnej, czyli place z fontannami typu skoczki o wymiarach 13x4 m i 5x4 m. 
Wokół nowa zieleń, w tym drzewa kwitnące i nowoczesne elementy małej architektury.

  Strefa aktywności seniora z urządzeniami rekreacyjnymi: zielone pagórki o wysokości do 2 m, nowe ławki 
i hamaki.

  Ogród sensoryczny: panel muzyczny, trawiaste pagórki izolujące przed hałasem, nowe latarnie, alejki, ławki.

  Jedno z wejść do parku: elementy małej architektury z kolorową posadzką, ozdobne drzewa w donicach, nowe siedzi-
ska i tablice informacyjne.
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Walka ze smogiem  
coraz skuteczniejsza
Na początku stycznia minął dokładnie rok od momentu, kiedy władze Dąbrowy Górniczej rozpoczęły 
walkę ze smogiem. W tym czasie miasto uruchomiło innowacyjny system badania jakości powietrza, 
wydało 1,3 mln zł na dotacje dla osób, które zdecydowały się zmienić ogrzewanie swoich domostw na 
nowoczesne i ekologiczne, a straż miejska odebrała ponad 900 zgłoszeń dotyczących spalania śmieci.

Przypomnijmy. Pod koniec 2016 i na początku 2017 
roku sino-szary pył przykrył polskie miasta, nie omi-
jając przy tym Dąbrowy, a  temat smogu nie schodził 
z czołówek prasy i serwisów informacyjnych. Choć dla 
wielu osób taka kumulacja smogu była zaskoczeniem, 
w  Dąbrowie Górniczej już wcześniej przygotowywali-
śmy się do walki o czyste powietrze.

– Naszą odpowiedzią na tę sytuację jest nowy Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emisji z dopłatami docho-
dzącymi nawet do 100% wartości pieca o odpowiednich 
parametrach oraz innowacyjny system badania jakości 
powietrza, który właśnie uruchomiliśmy – mówił pod-
czas specjalnej konferencji prasowej wiceprezydent Da-
mian Rutkowski.

Głównym założeniem programu są dopłaty do wy-
miany pieców, dzięki czemu mają się one stawać co-
raz mniej uciążliwe, zarówno dla środowiska, jak i dla 
mieszkańców. W  osiągnięciu tego celu ma pomóc 
wsparcie m.in. przy przyłączaniu do miejskiej sieci cie-
płowniczej, wymianie pieców na gazowe, olejowe, elek-
tryczne czy też przy montażu kolektorów słonecznych.

– Od kwietnia 2017 roku do połowy stycznia 2018 do 
wydziału ekologii wpłynęło 245 wniosków o dotacje. 35 
z nich jest obecnie w realizacji, a pozostałe 210 zosta-
ło już zrealizowanych, na co z zeszłorocznego budżetu 
przeznaczyliśmy kwotę ok. 1,3 mln zł – podsumowuje 
prezydent Rutkowski i deklaruje, że w 2018 roku miasto 
planuje utrzymać dopłaty na tym samym poziomie.

Drugim elementem wspierającym walkę ze smogiem 
i podnoszącym świadomość mieszkańców jest pionierski 
system monitoringu powietrza, który w momencie uru-
chomienia składał się z 20 stacji. Obecnie dobiega końca 
jego rozbudowa o  5 kolejnych punktów pomiarowych, 
dzięki którym system uzyska zupełnie nowe możliwości.

– Innowacja, którą wprowadzamy w  Dąbrowie Gór-
niczej, jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. 
Dzięki zastosowaniu Dynamicznej Mapy Jakości Powie-
trza walka ze smogiem może być łatwiejsza, bo oparta 
o diagnozę jakości powietrza ze wskazaniem źródeł naj-
bardziej odpowiedzialnych za zły stan powietrza w danej 
lokalizacji – mówi Urszula Chmura, kierownik projektu 
spółki Atmoterm, która jest autorem systemu LUMA.

Informacje, które od lutego będą prezentowane na 
mapie, to nie tylko odpowiedź na pytanie, co najbar-
dziej przyczynia się do złej jakości powietrza – emisja 
z  gospodarstw domowych, emisja komunikacyjna, 
przemysłowa czy może emisja napływowa, ale także do-
skonały materiał na potrzeby edukacji i zaangażowania 
mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości po-
wietrza i walki ze smogiem. Dzięki Dynamicznej Mapie 
Jakości Powietrza możliwe jest określenie, które szkoły, 
przedszkola, szpitale (i inne obiekty czy obszary) nara-
żone są na gorszą jakość powietrza i w  jakim stopniu, 
gdzie mamy z małymi dziećmi mogą chodzić na spacer, 
gdzie można biegać, gdzie najlepiej jeździć rowerem.

Gdzie można znaleźć wszystkie te informacje? Najprost-
szym sposobem jest skorzystanie z miejskiej aplikacji mo-
bilnej w swoim smartfonie. Od razu po uruchomieniu apli-
kacji naszym oczom ukaże się ikona POWIETRZE, która 
bezpośrednio odsyła do systemu LUMA. Z  kolei osoby, 
które nie korzystają z aplikacji mobilnej, jakoś powietrza 
mogą sprawdzić na stronie internetowej miasta. Wystarczy 
wejść na adres www.dabrowa-gornicza.pl i kliknąć ikonkę 
„JAKOŚĆ POWIETRZA” znajdującą się w prawej górnej 
części strony. Korzystając z  wersji mobilnej, zakładka ta 
dostępna jest w  menu, rozwijanym również w  prawym 
górnym rogu wyświetlacza.

Przez cały miniony rok intensywne działania prowa-
dziła również dąbrowska straż miejska, która łącznie 
w  całym 2017 roku odebrała 901 zgłoszeń dotyczą-
cych podejrzenia spalania śmieci w  przydomowych 
paleniskach. W  efekcie podjętych interwencji strażni-
cy miejscy nałożyli 20 mandatów karnych i skierowali 
4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Dąbrowie 
Górniczej. Jeden z wniosków zakończył się nałożeniem 
grzywny w  wysokości 4 tysięcy  zł, w  dwóch przypad-
kach postępowania w dalszym ciągu się toczą, a jedno 
zostało przez sąd umorzone.

Bartosz Matylewicz
Grzegorz Cius

SMS 
Z INFORMACJĄ 

O STANIE 
POWIETRZA

Dąbrowa Górnicza 
o  jakości powietrza in-
formuje nie tylko za 
pomocą strony inter-
netowej, ale również przy użyciu systemu SMS 
Info. Wystarczy zarejestrować się na stronie  
www.powiadomienia.dabrowa-gornicza.pl, 
podając ulicę zamieszkania, numer telefonu ko-
mórkowego oraz wybierając interesujące nas 
kategorie powiadomień. Po zarejestrowaniu się, 
każdorazowo w przypadku gwałtownego pogor-
szenia jakości powietrza system automatycznie 
wyśle SMS z  informacją o  tym zjawisku oraz 
poradami, jak postępować w tego typu sytuacji. 
Rejestrując się, warto wybrać więcej kategorii, 
ponieważ system może wysyłać również powia-
domienia o  utrudnieniach w  ruchu, wydarze-
niach sportowych czy kulturalnych. Korzystanie 
z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

– Od kwietnia 2017 roku do połowy stycznia 2018 do wydziału 
ekologii wpłynęło 245 wniosków o dotacje. 35 z nich jest obecnie 
w realizacji, a pozostałe 210 zostało już zrealizowanych, na co 
z zeszłorocznego budżetu przeznaczyliśmy kwotę ok. 1,3 mln zł – 
podsumowuje wiceprezydent Rutkowski.
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Bajdy o  niegdysiejszych śniegach, trzaskających 
mrozach, zaspach, zawiejach i  zamieciach mają się 
coraz lepiej. Zewsząd słychać nostalgiczne wspo-
mnienia, jak to mróz skuł dąbrowskie jeziora dwu-
metrowym lodem, jak śnieg sięgał po okna zagłę-
biowskich chałup, jak pociągi stały w gigantycznych 
zaspach, a ludziom stojącym na przystankach zama-
rzały nawet najgłębsze myśli.

Każdy ma tutaj jakąś opowieść. Temu mróz rozsa-
dził w domu kanalizację, inny pod spodnie zakładał 
piżamę plus watowane kalesony, kolejnemu zamarzło 
pół litra w kieszeni, szwagrowi popękał beton, ciot-
ce słoiki w  piwnicy, a  synowi sąsiadki połamał się 
kabel od telewizyjnej anteny. Prawda płynąca z tych 
opowieści jest zatrważająca i  aż dziw, że względem 
mrozów ludzie mają aż tyle sentymentu – zima nie 
oszczędzała nikogo, siała spustoszenie, potęgowała 
straty i zawsze przychodziła. Nie odpuszczała żadne-
go roku. Zawsze była, odchodziła i znowu wracała.

Znacznie trudniej natomiast powiedzieć, kiedy tak 
naprawdę przestała przychodzić. Kiedy zrezygnowa-
ła z  nękania arktycznymi mrozami i  syberyjskimi 
zamieciami. Nikt dokładnie nie pamięta, w którym 

roku przestała zamarzać kanalizacja. Nikt też nie wie, 
kiedy zniknęły z przystanków koksiaki, a  śniegi prze-
stały sięgać okien zagłębiowskich chałup. Czy to było 
dziesięć lat temu, a  może już dwadzieścia czy nawet 
trzydzieści? Trudno dociec, komu ostatni raz pół litra 
zamarzło w kieszeni i który beton był ostatnim znisz-
czonym przez mrozy. Jedynym pewnikiem jest tutaj 
fakt, że zimy po prostu nie ma. Rozpłynęła się, ukryła 
albo przestraszyła smogu, zmian klimatycznych, dziu-
ry ozonowej, oddziaływania kosmosu, nowoczesnych 
technologii, odnawialnych źródeł energii, smartfonów, 
ludzkiej głupoty czy nie wiadomo jeszcze czego. Po pro-
stu jej nie ma. I tutaj jawi się kolejne pytanie, delikatnie 
sugerowane kilka zdań wcześniej. Czy jest za czym tęsk-
nić? Po co wypatrywać śniegu i mrozów? Po co przeglą-
dać prognozy pogody i narzekać na dodatnie tempera-
tury? Przecież dla przyjemności jakichś tam narciarzy 
nie warto narażać instalacji sanitarnej, betonu czy alko-
holu chowanego po kieszeniach. Czy bez zimy świat nie 
jest piękniejszy? Ileż to utyskiwań było zawsze na dro-
gowców, kolejarzy, przemarznięte mieszkania, popęka-
ne kaloryfery i zgrabiałe ręce. Dzisiaj tego biadolenia już 
nie ma. Drogowcy śpią spokojnie, młodzieńcy, niczym 

w Kalifornii, chodzą w grudniu w krótkich skarpet-
kach, pociągi nie forsują zasp, a  mężczyźni powoli 
zapominają, do czego służyły kalesony.

A  jednak, gdzieś w  głębi, wbrew zdrowemu roz-
sądkowi tęsknimy za, tak zwaną, prawdziwą zimą. 
Może w  naszym uporządkowanym życiu brakuje 
jakiegoś zdrowego chaosu, czegoś nieprzewidywal-
nego, czegoś, co wymusi dodatkowy, nieplanowany 
wysiłek. Bo przecież zima zmuszała do działania, 
niekiedy nawet niestandardowego. Sprawiała, że 
rano budziliśmy się w  innym świecie. Brnęliśmy 
przez zaspy, walczyliśmy z  mrozem, z  przerwa-
mi w dostawach prądu, może nawet z  zamarzniętą 
kanalizacją. Im więcej dostawaliśmy w  kość, tym 
bardziej wyczekiwaliśmy wiosny. Czekaliśmy na 
odwilż, szukaliśmy przedwiośnia i wypatrywaliśmy 
powracających ptaków. Dzisiaj na nic nie musimy 
już czekać. W  moim ogródku, zaraz po świętach 
zakwitł bez, a  temperatura w  najbliższych dniach, 
mimo rozpoczynających się ferii, sięgnie w Dąbro-
wie Górniczej dziewięciu stopni. Czego tu jeszcze 
wypatrywać, no chyba że zaginionej zimy…

Dąbrowianin

Zima już się nie ima

Umowa podpisana. Czas na projekt!
MOSTY Katowice zaprojektują zarówno centra przesiadkowe przy dąbrowskich dworcach jak i drogi 
rowerowe oraz linię tramwajową biegnącą od granicy z Będzinem do Ronda Budowniczych Huty 
Katowice. To efekt dwóch przetargów rozstrzygniętych właśnie przez miasto.

O  wynikach postępowań prowadzonych wspólnie 
z  Tramwajami Śląskimi i  PKP PLK poinformował na 
swoim profilu społecznościowym Marcin Bazylak, 
pierwszy zastępca prezydenta miasta.

– Od dzisiaj projektanci mają 270 dni na opracowanie 
dokumentacji do jednej z  najważniejszych inwestycji 
w  naszym mieście – zaprojektowania centrów prze-
siadkowych i zupełnie nowych układów komunikacyj-
nych wokół dworców w  centrum Dąbrowy Górniczej 
i w Gołonogu, w tym likwidację przejazdów kolejowych 
i zastąpienie ich tunelami. Konsekwentnie realizujemy 
plan, w którym chcemy zwiększyć rolę transportu pu-
blicznego. To również bardzo ważne dla projektu Fa-
bryka Pełna Życia i centrum naszego miasta – czytamy 
we wpisie z 19 stycznia.

Efekty prac projektantów poznamy jesienią, dzięki 
czemu jeszcze w tym roku miasto będzie mogło sięgnąć 
po środki z  Unii Europejskiej, które ma zagwaranto-
wane w ramach projektu „Zielonej mobilności”. Same 
prace w terenie powinny zostać zrealizowane pomiędzy 
2019 a 2021 rokiem.

Przypomnijmy. Wspólnie z PKP PLK miasto w cen-
trum i w Gołonogu planuje stworzenie zintegrowanych 
centrów komunikacyjnych złożonych z  przystanków 
autobusowych, parkingów Park&Ride oraz parkingów 
i wypożyczalni rowerów, a także zupełnie nowych wę-
złów komunikacyjnych. Dodatkowo, zaprojektowane 
zostaną tunele drogowe łączące przedzielone dziś tora-
mi części miasta.

Z  kolei inwestycja projektowana wspólnie z  Tram-
wajami Śląskimi, poza generalną przebudową linii 
tramwajowej biegnącej przez miasto, zakłada również 
stworzenie głównej miejskiej arterii rowerowej, 3 zin-

tegrowanych przystanków autobusowo-tramwajowych 
oraz przebudowę przynajmniej 2 skrzyżowań.

Jak podkreśla wiceprezydent Bazylak realizacja 
„tramwajowego” projektu pozwoli wyeliminować trwa-
jący od 40 lat wyścig tramwaju z autobusem i uczynić 
z  tramwaju główny środek komunikacji publicznej 
w śródmieściu Dąbrowy Górniczej.

– Mało kto zdaje sobie sprawę, że w  samym tylko 
śródmieściu ponad 77 tysięcy mieszkańców miasta do 
najbliższego przystanku komunikacji publicznej ma nie 
więcej niż 400 metrów. Ta liczba to niemal 65% wszyst-
kich mieszkańców Dąbrowy Górniczej – podsumowuje 
Marcin Bazylak.

Bartosz Matylewicz

Projekty mają być gotowe jesienią, dzięki czemu jeszcze w tym roku miasto będzie mogło sięgnąć po środki z Unii Europejskiej, które 
ma zagwarantowane w ramach projektu „Zielonej mobilności”.
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OPŁATA ADIACENCKA – CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?
Opłata adiacencka to temat, który, ilekroć się pojawia, zawsze budzi wiele emocji. Z jednej strony 
padają głosy o sensowności takiego rozwiązania, z drugiej zaś łatwo o demagogię i populistyczne hasła 
podsycające niepokój. Jak więc naprawdę, bez zbędnych emocji, wygląda sprawa opłaty adiacenckiej 
w Dąbrowie Górniczej?

Czym jest opłata adiacencka?
Jest to opłata ponoszona przez właściciela nierucho-

mości w  związku ze wzrostem jej wartości wynikają-
cym z wybudowania w  jej rejonie nowej infrastruktu-
ry technicznej finansowanej ze środków publicznych. 
Przepisy regulujące nakładanie opłat adiacenckich 
wynikających z  realizacji inwestycji współfinansowa-
nych m.in. ze środków Unii Europejskiej zostały wpro-
wadzone do ustawy o gospodarce nieruchomościami na 
początku 2007 roku. Uzasadniając ich wprowadzenie, 
ówczesny premier, Jarosław Kaczyński tłumaczył, że 
przepisy te powinny zachęcić gminy do większych sta-
rań o pozyskanie funduszy z UE, bowiem dzięki opłacie 
adiacenckiej będą one mogły zrekompensować nakłady 
poniesione na inwestycje.

Po wejściu w  życie powyższych przepisów, Najwyższa 
Izba Kontroli sprawdziła, jak samorządy radzą sobie z ich 
realizacją i pobieraniem opłat. NIK działania te ocenił nega-
tywnie, wobec czego ówczesny Wojewoda Śląski upomniał 
samorządy, że te nie mogą rezygnować z przydzielonych im 
źródeł dochodu, ponieważ jest to niegospodarność utrud-
niająca realizację stawianych przed nimi zadań.

Jaka jest stawka opłat?
W odpowiedzi na wezwanie wojewody, 28 maja 2008 

roku dąbrowska rada miejska przyjęła uchwałę, w któ-
rej stawka opłaty adiacenckiej została ustalona na po-
ziomie 50% wzrostu wartości nieruchomości. Ponow-
nie tematem tej opłaty radni zajęli się we wrześniu 2015 
roku, kiedy zaczęło się naliczanie opłat wynikających 
z realizacji projektu uporządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej. Wtedy radni obniżyli stawkę z  50% do 
3%, a uchwała ta weszła w życie w październiku. Mimo 
to, ze względu na zapis ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami, dla nieruchomości objętych uprząd-
kowaniem gospodarki wodno-ściekowej obowiązuje 
poprzednia stawka czyli 50%. Wynika to z  faktu, że 
ustawa nakazuje przy naliczaniu opłaty przyjąć stawkę 
obowiązującą w  momencie „stworzenia warunków do 
podłączenia nieruchomości do wybudowanej infra-
struktury technicznej”.

Kiedy naliczana jest opłata adiacencka?
Aby opłata adiacencka mogła zostać naliczona, mu-

szą zostać spełnione wszystkie 4 przesłanki przewidzia-
ne w ustawie:

• infrastruktura techniczna została wybudowana 
ze środków publicznych (m.in. budżetu Skarbu 
Państwa, samorządu, z dotacji UE);

• stworzono warunki do podłączenia nieruchomo-
ści do nowej infrastruktury;

• obwiązywanie uchwały ustalającej procentową 
stawkę opłaty adiacenckiej;

• stworzenie warunków podłączenia podniosło 
wartość nieruchomości.

Jeśli zostaną one spełnione, ustawa nie przewiduje 
odstąpienia od naliczania opłaty.

Decyzja o  jej nałożeniu wydawana jest w  drodze 
postępowania administracyjnego, więc właściciel nie-
ruchomości uczestniczy w  każdym jego etapie i  może 

wnosić do niego uwagi, a po wydaniu decyzji przysłu-
guje mu prawo do odwołania do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Katowicach.

Wart podkreślenia jest fakt, że w sierpniu 2017 roku 
zapisy ustawy o  gospodarowaniu nieruchomościami 
ponownie zostały znowelizowane, a  zapisy zapropo-
nowane przez rząd Beaty Szydło i przegłosowane przez 
zagłębiowskich posłów,  m.in. Roberta Warwasa czy 
Barbarę Chrobak, w zasadzie uniemożliwiają przedaw-
nienie się postępowań związanych z opłatą adiacencką. 
Obecnie od momentu wybudowania infrastruktury 
technicznej, samorządy mają 3 lata na samo wszczę-
cie postępowania. Do tej pory miały 3 lata na wydanie 
ostatecznej decyzji, czyli uwzględniającej ewentualne 
odwołania właścicieli rozstrzygane przez SKO czy Sąd 
Administracyjny. W efekcie prowadziło to do tego, że 
wiele spraw utknęło w SKO i sądach, przez co przedaw-
niały się i ostatecznie opłaty nie były nakładane.

Czy każda rozpoczęta sprawa kończy się 
nałożeniem opłaty?

Nie. W  stosunku do ok.  4,3 tysiąca nieruchomości, 
w  sąsiedztwie których w  ostatnich latach wybudowana 
została nowa infrastruktura kanalizacyjna i  wodocią-
gowa, należy zweryfikować, czy wszystkie przesłan-
ki określone w  ustawie zostały spełnione. Do tej pory 
w przypadku 925 z nich sprawy zostały już ostatecznie 
zakończone z uwagi na brak przesłanek do wszczęcia po-
stępowania administracyjnego. Decyzje naliczające opła-
ty zostały wydane w stosunku do 369 nieruchomości.

Jak ustalany jest wzrost wartości 
nieruchomości?

Wzrost wartości, od którego naliczana jest opłata, 
ustalany jest przez rzeczoznawców majątkowych. Pod-
czas sporządzania wycen uwzględniają oni wszystkie 
cechy nieruchomości na takim samym poziomie, za-
równo przed, jak i  po wybudowaniu urządzeń infra-
struktury technicznej. Oznacza to, że w wyniku budo-
wy sieci nie zmieniło się ani położenie, ani sąsiedztwo 
nieruchomości, a jedynym czynnikiem wpływającym 
na zmianę jej wartości jest właśnie wybudowana in-
frastruktura.

Jak wysokie opłaty są nakładane?
Do tej pory wzrosty wartości określone przez rze-

czoznawców kształtowały się na poziomie od 0,53  zł/
m2 do 12,55  zł/m2. Największa ilość rozpatrywanych 
dotąd spraw dotyczyła nieruchomości przewidzianych 
w  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego pod zabudowę mieszkaniową bądź mieszkanio-
wo-usługową. Przy tym przeznaczeniu wzrost wartości 
nieruchomości kształtował się na poziomie ok. 3,00 zł/
m2 czyli mocno uproszczony przelicznik to 1,5 zł x ilość 
m2 powierzchni nieruchomości.

Czy możliwe są jakieś ulgi?
Możliwe jest rozłożenie nałożonej opłaty na roczne 

raty płatne w okresie do 10 lat.
 Bartosz Matylewicz

Szczegółowych informacji na temat opłaty adiacenckiej udziala Biuro Opłat Adiacenckich, które znaj-
duję się w Sali nr 3 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Informacji można zasięgnąć 
również telefonicznie pod numerami telefonów: 32 295 67 33, 32 295 69 82, 32 295 96 78

Aby opłata adiacencka mogła zostać nałożona, muszą zostać spełnione wszystkie wymogi określone w ustawie. Na dzień dzisiejszy, po 
weryfikacji 925 przypadków, opłaty nie zostały nałożone ze względu na brak przesłanek do wszczęcia postępowania administracyjnego.
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Zagadka brzmi – co łączy postawienie choinki na 
Mydlicach, wspólne kolędowanie na różnych dąbrow-
skich osiedlach i pomalowanie jednej ze ścian Plastyka 
albo zbieranie na WOŚP? Oczywiście oprócz faktu, że 
wszystkie te wydarzenia miały miejsce w  Dąbrowie 
Górniczej.

Ktoś odpowie, że połączyły ludzi, inny, że fajne ini-
cjatywy, trzeci... no właśnie... moja obserwacja jest 
akurat i niestety odwrotna.

Czytam i słyszę na przykład coś w tym stylu – „choinka 
stoi źle, bo po stronie Ludowej, a na Legionów też byśmy 
chcieli”. Czyli „na Zachodzie bez zmian”. Tak się bowiem 
składa, że ponad 20 lat mieszkałem na Legionów Polskich 
i w czasach, kiedy chodziłem do podstawówki, podział 
był bardzo wyraźny. Wyznaczony ulicą Ludową. Granica 
bardzo konkretna. My z Legionów często baliśmy się ją 
przekraczać, ci z Ludowej mieli zapewne podobnie. Róż-
nice zniwelowały spotkania w szkole i w klasie, podczas 
których okazywało się, że „za granicą” wcale nie mieszka 
swołocz i bandyterka, a zwykli ludzie. Tacy sami jak my. 
Niestety, podczas wojen osiedlowych przerzucanie się 
kamieniami ponad Ludową trwało dalej. Niezbyt dobrze 
i  bezpiecznie poruszało nam się wtedy także po Man-
hattanie, Kasprzaka, Broadwayu. Co dosyć oczywiste, 
mieszkańcy tych osiedli niekomfortowo czuli się u nas. 
Najbezpieczniej było zawsze „u siebie”. Jak widzę, animo-
zje wciąż mają się dobrze. Teraz, oprócz ulicy, dzieli też, 
na przykład, choinka.

Albo ktoś organizuje wspólne kolędowanie. Niezbyt 
mnie to jara, nie moja bajka, ale OK. Słyszałem, że na 
Kasprzaka miało miejsce, na Łęknicach, Mydlicach, 
gdzieś tam jeszcze. I znowu czytam i słyszę komenta-
rze – „Patrzajta! Kolędowanie organizuje, reklamę se 

robi! ”. I już cały urok przedsięwzięcia pryska. I już gdzieś 
w tej wspólnocie pojawia się rysa. Pęknięcie. Kolejne po-
dzielenie. Hej, kolęda, kolęda!

W ramach światowego projektu „Walls of Connection” 
(akcji, która w 2017 została realizowana przez „MasterPe-
ace” w stu miastach na całym świecie), na części (niestety 
tylko) jednej ze ścian dąbrowskiego Plastyka wykonano 
mural. To znaczy uczniowie i  wolontariusze wykonali. 
A podkreślę jeszcze, że Dąbrowa Górnicza była jedynym 
polskim miastem, które wzięło w akcji udział! I co?

I  źle. Bo pstrokate, bo figury geometryczne, bo nie 
pasuje, bo „wcześniej było ładniejsze”. Oczywiście, że 
o gustach się dyskutuje (powiedzenie, które mówi, że jest 
odwrotnie, uważam za jedno z najgłupszych), ale bardzo 
znamienne, że zawsze (wiem, że to truizm) najwięcej 
mają do skrytykowania ci, którzy nic nie robią. Budy-
nek Plastyka od jakiegoś czasu odstrasza swoim wyglą-
dem przechodniów i okolicznych mieszkańców (ostatnio 
ktoś stwierdził, że „wygląda jak opuszczony budynek”), 
i kiedy pojawiła się szansa ożywienia i zmiany, pokaza-
nia ludziom, że jest tutaj życie, że to dobra i fajna szko-
ła, i „podejdźcie bliżej, jesteśmy też dla Was” – pierwszą 
reakcją była krytyka. No to ja się pytam, gdzie ukrywali 
się ci wszyscy ludzie wcześniej? Czemu nikt nie przyszedł 
z innym projektem czy pomysłem? Nie zostałby przecież 
wyrzucony i spuszczony na drzewo. I mogłoby z tego wy-
niknąć jakieś wspólne działanie.

Jest zbiórka na WOŚP. I ona naprawdę nie jest przymu-
sowa. Dobrowolna czyli.

Źle. Bo zbierają, bo zbierają w złym miejscu, bo „wspie-
ranie przemysłu śmierci”, bo się afiszują, bo różne inne 
idiotyzmy. I – oczywiście – moim zdaniem, takie zbiórki 
w ogóle nie powinny mieć miejsca. Powinno być tak, że 

nie po to służba zdrowia jest publiczna i opłacana z na-
szych pieniędzy, żebyśmy jeszcze musieli się składać na 
sprzęt. I nie powinno być akcji i zbiórek charytatyw-
nych dla ludzi chorych na raka, białaczkę czy cokol-
wiek. Albo powinno być ich na to stać, albo powinni 
mieć sfinansowane (bo przecież odprowadzają skład-
ki). Najwyraźniej jednak coś szwankuje, prawdopo-
dobnie nie jesteśmy najbogatszym na świecie krajem 
(bo, że najlepszym i  wybranym, to chyba wiadomo) 
i  co rusz takie akcje mają miejsce. Ale powtarzam – 
nie ma przymusu. I jak ktoś się nie dorzuca do puszki 
Orkiestry, Caritasu, Szlachetnej Paczki czy jakiej-
kolwiek organizacji charytatywnej – jego sprawa, 
jego wola, decyzja i święte prawo. I nikt nie ma prawa 
mu z tego powodu czynić wyrzutów. Ale jeśli ktokol-
wiek przeszkadza i  szczuje – w  moim odczuciu jest 
złym człowiekiem. Oraz zwykłym burakiem.

To jest naprawdę bardzo proste – nie musisz poma-
gać/śpiewać kolęd/ustawiać choinek/malować murali. 
Nie musisz nic (choć może fajnie by było się od czasu 
do czasu spotkać i lepiej poznać). Nikt Ci też nie zabra-
nia wskazywać jakichś lepszych i ciekawszych rozwią-
zań. Żeby coś zrobić wspólnie, żeby inni mieli na uwa-
dze także i Twój głos. Czegokolwiek jednak nie zrobisz, 
nie przeszkadzaj. Bo na pewno Dobra w tym nie ma.

PS A może to wszystko wynika także z tego, nieste-
ty, że wciąż uczymy swoje dzieci rywalizacji, zamiast 
współpracy? Bo, jak opowiada mi jedna pani, w klasie 
jej córki uczniowie (szkoła podstawowa) celowo nie 
mówią swoim nieobecnym na zajęciach koleżankom 
i kolegom, co było zadane albo że będzie kartkówka. 
Tylko po to, żeby dostali złą ocenę i można było na ich 
tle błyszczeć… 

#niedobrzemi

Wraca komisariat
Trwają prace zmierzające do ponownego otwarcia komisariatu w Strzemieszycach. Dzięki zaangażowaniu 
miasta, policja już zarządza budynkiem. Dodatkowo, prezydent Zbigniew Podraza zapowiedział 
finansowe wsparcie na modernizację siedziby posterunku.

W 2012 roku w wyniku wprowadzanego przez policję 
programu oszczędnościowego, mimo sprzeciwu władz 
Dąbrowy Górniczej i  protestów mieszkańców, komisa-
riat w  Strzemieszycach został zamknięty. Nad bezpie-
czeństwem w dzielnicy mieli czuwać policjanci rozloko-
wani w komisariacie w Ząbkowicach. Z tą decyzją trudno 
się było pogodzić nie tylko mieszkańcom Strzemieszyc, 
ale także władzom Dąbrowy Górniczej. Czym innym 
jest bowiem własny, dzielnicowy komisariat, a  czym 
innym patrole dojeżdżające z odległych Ząbkowic. Nie-
stety, trend był ogólnopolski. W całym kraju zamykano 
lokalne komisariaty. Tylko w województwie śląskim zli-
kwidowano ich kilkadziesiąt. Na nic zdały się monity do 
komendanta wojewódzkiego policji i  samorządowców 
śląskich. Wszystkie prośby były zbijane argumentami 
ekonomicznymi. Było to kuriozalne, bo w  Dąbrowie 
Górniczej od lat realizowany jest szeroki program 
wsparcia dla policji. Miasto partycypuje między innymi 
w zakupie nowych radiowozów, paliwa oraz wyposaże-
nia dla funkcjonariuszy. Poza tym finansuje dodatkowe 
policyjne etaty. W ten sposób zapewnia policji wymierną 
finansową pomoc. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Na szczęście zarówno mieszkańcy dzielnicy, jak 
i  władze Dąbrowy Górniczej nie składały broni. Po 
licznych monitach, również w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, pojawiło się światełko 
w tunelu. Przy aktywnym udziale miasta uruchomiono 
złożone postępowanie administracyjne, które zakoń-
czyło się sukcesem. 5 grudnia 2017 r., po podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego policja objęła w trwa-
ły zarząd nieruchomość przy ul. Hetmańskiej 17, gdzie 
będzie działał strzemieszycki komisariat. Obecnie 
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej przy-
gotowuje się do gruntownej modernizacji budynku. 
Na ten cel pozyskała już 120 tys. zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach na wykonanie termomodernizacji ko-
misariatu. Wsparcie tej inwestycji zapowiedział tak-
że prezydent Zbigniew Podraza, który jest w stałym 
kontakcie z komendantem miejskim policji inspekto-
rem Arturem Klimkiem. Wszystko wskazuje zatem na 
to, że komisariat nie tylko wróci do Strzemieszyc, ale 
będzie miał także siedzibę w nowoczesnym budynku, 
przystosowanym do działań policji.

 GC

Decyzja prezydenta dotycząca dofinansowania prac związanych 
z przywróceniem komisariatu wymaga tylko akceptacji rady 
miejskiej.
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2017 rok w Dąbrowie Górniczej
Styczeń:

• W  Dąbrowie Górniczej, jako pierwszym mieście 
w Polsce, uruchomiony został innowacyjny system ba-
dania jakości powietrza LUMA. Aby sprawdzić aktu-
alizowane co godzinę wyniki, wystarczy smartfon bądź 
komputer z dostępem do internetu. Również w styczniu 
władze Dąbrowy zapowiedziały wprowadzenie Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji, który ostatecznie 
został przyjęty przez radę miejską w marcu. W ramach 
programu przez cały 2017 rok wymieniono ponad 200 
nieekologicznych pieców. W  samym tylko styczniu 
2018 roku do Wydziału Ekologii wpłynęło kolejnych 35 
wniosków dotacyjnych.

Luty:

• W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej reformy oświaty, miasto zobowią-
zane było do opracowania nowej sieci szkół. Mimo, że 
projekt przygotowany przez gminę był zgodny z  pra-
wem, Śląski Kurator Oświaty zaopiniował go negatyw-
nie, w  związku z  czym prezydent Dąbrowy Górniczej 
złożył skargę na decyzję kuratora do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Po rozpoznaniu 
sprawy, podczas lipcowego posiedzenia, gliwicki sąd 
ostatecznie przyznał rację władzom miasta, unieważ-
niając jednocześnie opinię kuratora.

Marzec:

• Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do nowego bloku 
komunalnego wybudowanego przy ul. Armii Krajowej 
w Ząbkowicach. Znalazło się w nim 31 mieszkań, w tym 2 
lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wartość inwestycji to 4,3 mln zł, z czego 1,3 mln pochodziło 
z bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

• Rozpoczął się generalny remont wiaduktu na ul. Pił-
sudskiego prowadzącej do bramy głównej dawnej Huty Ka-
towice, a obecnie ArcelorMittal Poland. Prace obejmowały 
rozbiórkę dotychczasowych przęseł i budowę zupełnie no-
wej konstrukcji przebiegającej nad torami kolejowymi.

Kwiecień:

• Ruszył ostatni etap prac związanych z  przebudo-
wą układu komunikacyjnego na osiedlu Manhattan. 
Jak podkreśla Marcin Bazylak, pierwszy zastępca pre-
zydenta miasta, prace prowadzone są w oparciu o pro-
jekt, który został opracowany wspólnie z mieszkańcami 
osiedla biorącymi udział w konsultacjach społecznych.

• Ulicami Dąbrowy Górniczej pobiegli uczestnicy ju-
bileuszowego, X Półmaratonu Dąbrowskiego. Był on nie 
tylko jubileuszowy, ale również rekordowy – na starcie 
stanęło prawie 1600 zawodników.

• Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dąbrow-
skiej Kawiarenki Obywatelskiej. Gościem kawiarenki, 
z  okazji 20. rocznicy przyjęcia Konstytucji RP, był Je-
rzy Stępień – pierwszy prezes Trybunału Konstytucyj-
nego. Pomysłodawcą i organizatorem spotkań, których 
w  2017 roku gośćmi byli  m.in. prof.  Ewa Łętowska, 
Anna Dymna czy prof. Adam Strzembosz, jest stowa-
rzyszenie Inicjatywa Dąbrowska.

Maj:

• Zeszłoroczny Dębowy Maj Festiwal okazał się jednym 
z  najdłuższych w  historii tego wydarzenia, nie zabrakło 
nowych atrakcji, niespotykanych do tej pory w Dąbrowie 
Górniczej, m.in. The Color Run.

• Oficjalnie otwarto pierwszy zakład na terenie strefy 
ekonomicznej w Tucznawie – fabrykę NGK, w której po-
wstają innowacyjne filtry cząstek stałych do samochodów 
z silnikami Diesla. Podczas otwarcia władze NGK zapo-
wiedziały rozbudowę zakładu i zwiększenie zatrudnienia 
do prawie 1000 osób.

• Po raz pierwszy scena Dni Dąbrowy Górniczej zago-
ściła na terenie Fabryki Pełnej Życia. O tym, że był to strzał 
w dziesiątkę, najlepiej świadczy frekwencja na koncertach: 
Bassa Tajpana & Boba One, Łąki Łan, Sofa Surfers, Keva 
Foxa & Smolika czy Jimmiego Tenora.

Czerwiec:

• Podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżo-
waniu ul. Kolejowej, Konopnickiej i  przedłużeniu ul. 
Kraszewskiego. Całość prac kosztowała ponad 4 mln zł 
i trwały one do końca listopada. Ich efektem jest popra-
wa płynności ruchu w tym rejonie. Jest to także pierw-
szy krok do budowy zupełnie nowej drogi prowadzącej 
do granicy miasta z  Będzinem, mającej przejąć część 
ruchu z ul. Królowej Jadwigi i ul. Sobieskiego.

• Koncertem „Mój ulubiony Młynarski” i  występem 
Piotra Machalicy w  Pałacu Kultury Zagłębia zainaugu-
rowany został projekt „Dąbrowa łączy pokolenia” adre-
sowany do seniorów oraz ich dzieci i wnucząt. W ramach 
projektu seniorzy mają okazję nie tylko wziąć udział w cie-
kawych wydarzeniach kulturalnych, ale również skorzy-
stać z konsultacji zdrowotnych i porad specjalistów.

Lipiec:

• Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, 
w którym udział wzięli m.in. prezydent Zbigniew Po-
draza i  jego zastępca Marcin Bazylak, zapadła decyzja 
o  realizacji wspólnego przedsięwzięcia miasta i  PKP 
dotyczącego stworzenia centrów przesiadkowych w re-
jonie śródmieścia, w  Gołonogu oraz o  budowie pod-
ziemnych tuneli łączących przedzielone torami części 
miasta. Przetarg na projekt został rozstrzygnięty w po-
łowie stycznia 2018 roku, a efekty prac projektantów po-
winny być znane na przełomie września i października.

Sierpień:

• Zakończyły się wakacyjne remonty w szkołach oraz 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 – jednej 
z największych tego typu inwestycji w mieście. Obecnie 
trwa jeszcze termomodernizacja i  rozbudowa Zespołu 
Szkół Sportowych, których zakończenie zaplanowane 
jest na sierpień 2018 roku.
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Trzeba to przyznać. Zamówiliśmy za mało koron 
i śpiewników, szwankowało nagłośnienie, brakowało 
podestów lub scen, dzięki którym wszyscy uczest-
nicy orszaku mogliby zobaczyć Heroda i  jego dwór 
czy przyjrzeć się walce dobra ze złem. Jednego nie 
brakło – ponad 2 tys. dąbrowian, którzy 6 stycznia 
wzięli udział w  pierwszym Orszaku Trzech Króli 
w  Dąbrowie Górniczej. Co ja piszę „wzięli udział”? 
Powinienem przecież wyjaśnić, że długi orszak prze-
szedł przez centrum miasta, wstrzymując ruch na 
jego głównych arteriach. I nikt nie protestował. Jakby 
orszak miał pełne prawo do tego, by przejść, a samo-
chody osobowe i  samochody ciężarowe obowiązek, 
by go przepuścić.

Tydzień później tłum maturzystów wykonał po-
loneza przed Pałacem Kultury Zagłębia, a zaraz po-
tem zastępy, głównie młodych ludzi, kwestowały na 
dąbrowskich ulicach z puszkami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, Wojtki strażacy (do dziś pamię-
tam z  elementarza „Jak Wojtek został strażakiem” 
i  żyję w  przekonaniu, że w  straży pożarnej same 
Wojtki) ochoczo prezentowali lśniące czerwienią 
wozy, członkowie Inicjatywy Dąbrowskiej rozdawali 
gorący żurek, a niezawodne morsy wskoczyły do lo-

dowatej Pogorii – uśmiechnięci, kolorowi ludzie, któ-
rzy, moim zdaniem, przede wszystkim lubią być razem.

Tak zaczął się nowy 2018 rok w Dąbrowie Górniczej.
Piszę o tym, bo na progu nowego roku chcę Was, sza-

nowni Czytelnicy, namówić, byście wyszli na ulice. Po 
to, by świętować, spacerować, biegać, jeździć rowerem. 
Po to, by pokazać, że potraficie być razem. Dąbrowa 
Górnicza nie ma centrum z  prawdziwego zdarzenia, 
nie powstało przed wojną, nie zbudowali go komuni-
ści – chociaż tuż po wojnie podobno chcieli; później 
chcieli już tylko, by tłumy ściągane do dąbrowskich ko-
palń i Wielkiego Kombinatu jak najwydajniej budowa-
ły „drugą Japonię”. Główna ulica naszego miasta, przy 
której stoi najwięcej zabytkowych budynków, pięknie 
wspinająca się na południe, wygląda jak ubrany w tan-
detną suknię, pociągnięty krzykliwym makijażem trup 
starej kobiety, a porzucone przez kolejarzy dąbrowskie 
dworce od lat zioną smutkiem i zapachem pleśni – oczy-
wiście mowa tylko o tych, których nieustannie restruk-
turyzujące się kolejowe spółki nie zdążyły zburzyć…

A  jednak jeszcze nie jest za późno, by przywrócić 
życiową równowagę w  naszym śródmieściu i  dzielni-
cach, a tym samym zapewnić sobie odporną na zmiany 
przyszłość. Jak pisze Charles Montgomery*, zadanie to 

wymaga od nas, abyśmy zaczęli wsłuchiwać się w głos 
tych pierwiastków naszej osobowości, które skłania-
ją nas bardziej ku ciekawości, zaufaniu i  współpra-
cy. Być może zostaliśmy zaprogramowani tak, by 
odczuwać wieczne niezadowolenie, ale zarazem 
czujemy się dobrze, gdy ze sobą współpracujemy. 
Odnajdźmy więc to, co w nas najlepsze, nie w samot-
ności ogrodzonych płotami domów czy na przecina-
jącej nasze miasto na pół DK86, lecz w  ramach lo-
kalnej wspólnoty. Niestety, źle zbudowana Dąbrowa 
Górnicza tkwi nadal w złych praktykach wciąż stoso-
wanych przez planistów, inżynierów i deweloperów. 
Trwa w tonach betonu i kilometrach asfaltu. Jej dłu-
gie istnienie przedłużają również nasze złe przyzwy-
czajenia. Dlatego Ci z Was, którym zależy, by powsta-
ło miasto naprawdę żywe, będą musieli walczyć o nie 
na dąbrowskich ulicach, w  otoczeniu bałamutnych 
opinii wyciekających z internetu, utartych sposobów 
myślenia oraz stylów życia. Czasami nie trzeba wiele 
- wystarczy wyjść z domu, usiąść na ławce i pogadać 
z sąsiadem.

Wojciech Czyżewski
* Zob. Charles Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmie-
nić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Kraków 2015

Życzenia na nowy rok

2017 rok w Dąbrowie Górniczej
Wrzesień:

• W  ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu zaprezentowano koncepcję zmian 
w  sposobie myślenia o  komunikacji publicznej w  Dą-
browie Górniczej. Dzięki realizacji projektu Zielonej 
Mobilności oraz wspólnej inwestycji z Tramwajami Ślą-
skimi, to właśnie tramwaj ma szansę stać się najlepszym 
środkiem komunikacji w naszym mieście.

Październik:

• Do radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
trafił projekt zupełnie nowej polityki mieszkaniowej, 

która zakłada  m.in. utworzenie spółki Towarzystwa 
Budownictwa Mieszkaniowego, powołanie społecznej 
agencji najmu, ułatwienie oddłużania mieszkań oraz 
ich zamian, a także budowę nowego osiedla komunal-
nego na terenie dawnego ośrodka dla dzieci niewido-
mych przy ul. Kwiatkowskiego. Radni dokument przy-
jęli podczas grudniowej sesji.

• Ul. 3 Maja została wyłączona z ruchu, a w miejscu 
chaotycznie zaparkowanych samochodów pojawiły się 
kolorowe modele mebli miejskich, tymczasowa aranża-
cja zieleni oraz wolontariusze fundacji „Napraw Sobie 
Miasto”, którzy wspólnie z urzędem miejskim rozpoczę-
li dyskusję z mieszkańcami i przedsiębiorcami na temat 
zmian, jakie oczekiwane są w tym miejscu. Zamknięcie 
ulicy poprzedzone było konsultacjami z mieszkańcami 
i użytkownikami ulicy. 

Listopad:

• Ogłoszono przetarg na rewitalizację najstarsze-
go parku w  mieście – Parku Zielona. W  nowej odsło-
nie park nawiąże do stylistyki lat 30. XX wieku, czyli 
czasów, w których został założony. W ocenie wicepre-
zydenta Marcina Bazylaka, po zakończeniu prac, Park 

Zielona będzie pretendował do tytułu najlepszej prze-
strzeni parkowej w regionie.

• Decyzją prezydenta miasta, budynek przy ul. Het-
mańskiej w Strzemieszycach, gdzie do 2012 roku działał 
posterunek policji, został przekazany w zarząd Komen-
dy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Decyzja ta 
oraz przekazanie przez miasto 40 tys. zł na opracowanie 
koncepcji budowlanej nowego posterunku otwiera dro-
gę do powrotu policji do Strzemieszyc.

• W rejonie skrzyżowania ulic Podlesie i Młodych po-
wstał pierwszy w naszym mieście plac zabaw dla psów. 
Na 630 m2 usytuowano wybieg i tor treningowy, na któ-
ry składa się 14 urządzeń. Jak podkreśla wiceprezydent 
Damian Rutkowski, jest to pionierskie przedsięwzięcie, 
ale jeśli się sprawdzi, niewykluczone, że pojawią się ko-
lejne.

Grudzień:

• Zakończył się remont nawierzchni najbardziej 
zniszczonego fragmentu ul. Legionów Polskich. Prace 
prowadzone były na odcinku od ul. Górniczej do rond-
ka przy markecie Kaufland. Choć kierowcy musieli li-
czyć się z pewnymi utrudnieniami, całość prac udało się 
przeprowadzić bez wyłączania ulicy z ruchu.

• Zaprezentowano wizualizacje i projekt, na podsta-
wie którego w  tym roku zostanie ogłoszony przetarg 
na rewitalizację pierwszego obiektu na terenie Fabryki 
Pełnej Życia. Dawny oddział obróbki cieplnej i warsztat 
elektryczny wypięknieje i  zmieni się w multimedialne 
centrum wystawowe i miejsce spotkań. 

Bartosz Matylewicz
Przemysław Kędzior
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Nasze dzieciństwo przypadło na lata 80., w któ-
rych oferta (nie tylko) dąbrowskich sklepów 
nie rozpieszczała ani dzieciaków, ani ich ro-
dziców. Permanentny deficyt kolorowych, 

szeleszczących artykułów zagryzaliśmy twardymi lan-
drynkami lub czekoladopodobnymi wyrobami. Czasami 
ktoś otrzymał paczkę z  zagranicy od rodziny i  zostawał 
najbardziej lubianym dzieckiem w okolicy. Przynajmniej 
do czasu, aż skończyły mu się prawdziwe orzechy w cze-
koladzie, balonowe gumy i inne dobrodziejstwa Zachodu. 
Furorę robiły też słodycze i  artykuły biurowe przywie-
zione z  różnych wyjazdów rodziców do Czechosłowacji 
i Węgier. Lentilki, pomarańczowe i cytrynowe soki z Wę-
gier, czekolada „Africana”, gumy kulki, kolorowe pisaki, 
piórniki na zamek błyskawiczny – próżno było tego szu-
kać w dąbrowskich sklepach. Robert: Znalazłem ostatnio 
swój list z kolonii w NRD. Po kilku linijkach tradycyjnych 
pozdrowień, wymienienia nazwisk kolegów, z  którymi 
byłem w pokoju oraz tego, co było na obiad, następowa-
ła długa lista zakupów – od kakao, przez dwie czekolady 
i lalkę dla siostry, po elektryczną kolejkę PIKO. Podobnie 
wyglądały listy kumpli.

Na komputer Atari 65XE chodziliśmy do kolegi, którego 
tata był 2 lata na kontrakcie w Libii, na video do kumpeli 
z ojcem na kontrakcie w Iraku. Telewizory raczej czarno-
-białe, papier toaletowy szary, czasami na maksa pomarań-
czowy ser „z darów” (podobno z Holandii).

I  „Żółte Bloki”. Piszemy wielką literą, bo funkcjono-
wało to jak nazwa własna (wiele starszych osób do dziś 
zresztą używa tego sformułowania). Informacja dla 
młodszych czytelników – chodzi o  osiedle Manhattan 
(czasem zastanawia, która nazwa jest ciekawsza) przy 
alei Piłsudskiego. Nie ma większego sensu pochylać się 
nad etymologią tej nazwy, gdyż wynikała ona po pro-
stu ze wściekle żółtego koloru blokowiska. I kiedy Filip 
Springer w „Wannie z kolumnadą” wskazuje, że jednymi 
z  pierwszych przypadków i  źródłami pastelozy mogły 
być Hotel Sobieski w Warszawie czy Dom Handlowy Sol-
pol we Wrocławiu, możemy śmiało powiedzieć, że albo 
prekursorami byli projektanci z Dąbrowy, albo „ognisk 

zarazy było kilka, a nawet kilkadziesiąt. Powstawały nie-
zależnie, w całej Polsce” 1. Z tym, że Springer skupia się 
głównie na latach 90. Żółte Bloki funkcjonowały wcze-
śniej.

Wyróżniały się więc Żółte Bloki, a  na Żółtych Blokach 
wyróżniał się pewien sklep w bloku nr 32. Nazywał się Alik 
i  nazwa ta elektryzowała nas wszystkich doszczętnie. Na 
ten dźwięk pojawiało się mrowienie w  okolicach czubka 
głowy, a serce biło mocniej. Co jest o tyle dziwne, że teo-

retycznie „Alik” był sklepem papierniczo-dekoracyjnym. 
Teoretycznie.

Skąd właściciele tego przybytku mieli dojście do wy-
kwintnych, jak na tamte czasy, towarów? Jakim cudem 
wbrew prawom polityki, fizyki i chyba nawet grawitacji ten 
sklep mógł oferować takie wspaniałości? Zachodziliśmy 
w głowę latami. Dziś tę historię rozjaśnia trochę ich syn – 
Roman Malik.

„Otwarcie sklepu miało miejsce 4 grudnia 1982 roku, 
a  więc jeszcze w  czasie stanu wojennego. Miałem wtedy 
sześć lat. Pamiętam, że była to sobota, bo na drugi dzień 
urodziła się moja siostra, a  ojciec [Stanisław Malik], za-
miast jechać do szpitala, malował ściany sklepu”. Bo – jak 
mówi jego siostra, Kinga – „takie były tłumy na otwarciu, 
że tata musiał malować ściany, bo całe były skopane”.

Wcześniej Stanisław Malik miał warzywniak w Będzinie 
(okolice starego dworca PKP) i – mówiąc wprost – był pry-
waciarzem (w  tym okresie pogardliwie nazywano takich 
ludzi „badylarzami”). Warzywniak jednak nie wystarczył, 
zwłaszcza że ojciec naszego rozmówcy był człowiekiem 
rzutkim i ambitnym (kiedy „Alik” zakończył swoją dzia-
łalność, założył spółkę „ABM” – może pamiętacie wielki 
baner reklamowy na bocznej ścianie jednego z Żółtych Blo-
ków? – która zajmowała się m.in. pierwszymi kablówkami 
i stworzyła sieć komputerów informacyjnych umiejscowio-
nych na dworcu PKP w Katowicach). Lubił działanie, nie 
lubił stać w miejscu, no i… …nie ma się co oszukiwać, lubił 
zarabiać pieniądze. Mieszkali wtedy na Manhattanie, więc 
umiejscowienie lokalu zdawało się być oczywiste. Wydaje 
nam się, że znaczenie miało też blokowisko, czyli duże sku-
pisko ludzi. Któż bowiem miałby stanowić klientelę skle-
pu „papierniczo-szkolno-zabawkowego”, jeśli nie rodzice 
i  dzieci, których w  takich miejscach nie brakowało. Bo 
przecież był to także czas wyżu demograficznego.

Oczywista jest też etymologia nazwy sklepu. „Tata po prostu 
odciął pierwszą literę nazwiska i wyszedł mu Alik. Naprawdę 
nie miało to nic wspólnego z aktualnie najsłynniejszym pol-
skim kotem, którego nie było raczej wtedy na świecie”.

Skąd towar w tych siermiężnych czasach? Stanisław Ma-
lik jeździł za nim po całej Polsce. I – jak się można domyślać 
– łatwo nie było. „Nie było tak, że jechał do jakiegoś produ-
centa i brał tyle, dajmy na to, piór, ile chciał. Nie, nie… Do-
stawał i przywoził tyle towaru, ile producent chciał i mógł 
mu dać. Reglamentacja zaczynała się już zatem na tym po-
ziomie. Nad tym, czy wszystko było zgodnie z prawem, nie 
przekraczało norm i  nie było jakichś przekrętów, a  prze-
cież prywaciarze byli, jak pociągi Hrabala, „pod specjal-
nym nadzorem”, czuwało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Handlu Wewnętrznego i to ono dokonywało „wydzielania” 
dóbr i sprawowało kontrolę nad jego obrotem. ” Instytucje 
instytucjami, a z upływem czasu sława dąbrowskiego „Ali-
ka” zatacza coraz szersze kręgi. Również w środowiskach, 
powiedzmy, importerów, którzy pod osłoną nocy sami 
przyjeżdżali z towarem pod tylne wejście do sklepu.

Kiedy już jednak Pan Stanisław wystawiał swoje towa-
ry na półki, okazywało się, że dla wszystkich są to rzeczy 

Zapach luksusu

Znaczenie miało też blokowisko, 
czyli duże skupisko ludzi. Któż 
bowiem miałby stanowić 
klientelę sklepu „papierniczo-
szkolno-zabawkowego”, jeśli nie 
rodzice i dzieci, których w takich 
miejscach nie brakowało. Bo 
przecież był to także czas wyżu 
demograficznego.

Bez wymyślnych zabawek, gier komputerowych, internetu i kablówki z super bohaterami. Bez centrów handlowych, bawialni, 
multipleksów, happy mealów, kinder niespodzianek. Bez orlików, aquaparku, mola na Pogorii i kącików zabaw w co drugim 
sklepie… i aptece. Bez dobrze zaprojektowanych placów zabaw na każdym osiedlu. Żyły onegdaj dzieci dąbrowskich blokowisk. 
Warto o tym pamiętać – piszą Paweł Pudlik i Robert Strzała, i zapraszają w podróż do sklepu. Niezwykłego sklepu.

Właścicielem „Alika” był Stanisław Malik i to od jego nazwiska wywodzi się nazwa sklepu.
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niebywale wręcz pożądane. Sklep był zawsze pełen ludzi, 
dobrze oświetlony i  porażający swoimi kolorami. Obok 
niesamowicie żarówiastych kredek świecowych, zeszytów 
z  bajecznymi okładkami, pachnących gumek do maza-
nia, wionących alkoholem pisaków, znajdowały się w nim 
tapety w  „tygrysią panterkę”, fototapety z  wodospadami 
i  inne elementy do wystroju szarych szufladek PRL-ow-
skich bloków. Z  jednej strony, kiedy Malikowie zdobyli 
(sobie tylko znanymi sposobami) sporą partię papieru to-
aletowego najgorszej i uwłaczającej współczesnym pupom 
jakości (przypomnijmy, że i ten towar podlegał reglamen-
tacji i  dochodziło do paranoi typu – „oddajesz kilogram 
makulatury, dostajesz rolkę”), sprzedawano je przez drzwi. 
Sklepu w ogóle nie otwarto i wydawano gęstniejącej kolejce 
po 10 rolek na, powiedzmy, głowę. Były też artykuły stric-
te szkolne – pióra, długopisy, zeszyty, okładki na książki. 
No i gumki do mazania, których samym zapachem i ko-
lorem upajały się całe rzesze uczniów. „Z  tymi gumkami 
wiąże się zabawna historia – wspomina Roman – była taka 
partia, która ewidentnie nie szła i  tata, widząc zapętlają-
cy się w sklepie ogonek, rzucił do współpracownicy, Pani 
Roszkowskiej – Pani Halino, jak się tam gumki sprzeda-
ją? A ponieważ rozumieli się doskonale, odpowiedź mogła 
brzmieć tylko w  jeden sposób. „Końcówka”. Finał jest do 
przewidzenia – gumki rozeszły się natychmiast”. Na mar-
ginesie – przypomnijmy, że w podobny sposób właściciele 
sklepu „Remix” wpływali na listy przebojów, a tym samym 
sprzedaż kaset, por. „Jakoś tak wyszło…” – Alternatywnik” 
z lutego 2017 – www.fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik.

Większość uczniów dąbrowskich szkół widziało jednak 
„Alika” jako jaskinię pełną skarbów. A  skarbów się nie 
kupuje, skarby się przede wszystkim podziwia: Agnieszka 
– „Do Alika chodziło się choćby pooglądać”, Aleksandra – 
„Sklep był niesamowicie kolorową wyspą”, Grzegorz – „Ła-
ziłem tam pooglądać przez szklaną szybę cudeńka, które 
na ówczesny czas były super-nowością! ”. „Super-nowości”, 
„Ameryka” i „prawie jak z Pewexu, ale za złotówki” (Paweł) 
to zegarki z kalkulatorkiem, radzieckie gierki „Elektroni-
ka” z wilkiem łapiącym jajeczka spadające z kurzych grzęd, 
kolejki elektryczne, walkmany (dla młodych czytelników – 
przenośne odtwarzacze kaset magnetofonowych), mecha-
niczne gry (np. „koszykówka”).

Szeroki asortyment kolorowych (to chyba kluczowe we 
wszystkich wspomnieniach związanych z  „Alikiem” sło-
wo) artykułów szkolnych – chińskich piórników otwie-
ranych z  obu stron (obiekt zazdrości!), pióra, długopisy, 
ołówki, wspomniane gumki nie tylko do mazania („Ku-
powałem gumki do mazania, bo były na nich naklejki 
z  flagami, które pasowały na kapsle i  można było zagrać 
meczyk” – Krzysztof). „Kredki, flamastry […], pióra na 
naboje i naboje do piór. Tam też kupiłam malutki notesik 
w kształcie Kaczora Donalda (niewielki, może 7x9 cm) i na 
karteczce z tego notesiku napisałam dyktando, za które ze-
brałam dwie pały – jedna była za błędy, druga za karteczkę” 
– Anna. Damian nabywał tam figurki. Star Wars i smerfy. 
Takie zestawienie.

Podsumowując słowami jednej z  ówczesnych uczennic 
pobliskiego Plastyka, Katarzyny – „ALIK był NAJLEP-
SZY… tam kupowałam zeszyty, bloki, brystol, ołówki, pę-
dzelki, kredki i wszelkie materiały plastyczne do szkoły… 
Tam też kupiłam pierwszy raz wymarzoną „gumkę chlebo-
wą”, oryginalną czeską! ”.

Można spokojnie powiedzieć, że właściciele mieli nosa 
i  po prostu zdawali sobie sprawę, czego (nie tylko) dzie-

ciom i  młodzieży brakuje. A  brakowało im – znowu to 
słowo – koloru i zapachu luksusu. W szarych czasach, kie-
dy dekorację wielu meblościanek, obiekt kultu i zazdrości 
stanowiły pudełka po zagranicznych papierosach czy pusz-
ki po piwach i  napojach bezalkoholowych (Michał opo-
wiadał, że kiedy wracali z  rodziną z wczasów w Bułgarii, 
celnik nie mógł zrozumieć, czemu bagażnik wypełniony 
jest po brzegi właśnie puszkami. PUSTYMI!). Za tym jako 
mali chłopcy i małe dziewczynki, nierozumiejące przecież, 
dlaczego jest tak, a nie inaczej, tęskniliśmy chyba najbar-
dziej. No więc gumowe hipki i jeden z największych hitów 
– (NA) PRASOWANKI. Kolorowy wzór na papierze, który 
przykładało się na materiał, używało żelazka i tym samym 
przenosiło go (najczęściej) na koszulkę. Bo skoro większość 
koszulek była jednolita i nudna, a człowiek jednak chciałby 
mieć coś, co go wyróżnia, pobieraliśmy te prasowanki jak 
leci. Ograniczeni jedynie wielkością kieszonkowego… …
no i ilością wzorów. Bo nagle okazywało się, że i tak więk-

szość ma koszulki z  Bruce’m Lee, Rambem, Limahlem, 
Samanthą Fox, Roxette, Sabriną czy bohaterami kreskó-
wek (smerfy, cała disnejowska plejada itp.). Najprawdopo-
dobniej prawami autorskimi nikt się wtedy specjalnie nie 
przejmował. Można też było „naprasować” dowolny napis 
(pełen asortyment liter) czy liczbę – najczęściej wzorowaną 
na  t-shirtach piłkarzy. Roman Malik wspomina, że kiedy 
wzory wychodziły z mody, przyklejał sobie prasowanki na 
ścianie w pokoju i tym sposobem wytapetował ją całą.

Paweł: Duże cyfry i niezrozumiałe angielskie wyrazy na 
garderobie były jak pieczęcie rodowe lepszego, dostatniego 
świata. Chcieliśmy je nosić na sobie, bo to oznaczało przy-
należność do cywilizacji kolorowych opakowań po luksu-
sowych towarach. Nie rozumieliśmy, co oznaczają, ale były 
jak dobre zaklęcia, które miały upodobnić nas do ludzi zza 

żelaznej kurtyny. Ta tęsknota trwała, a może i trwa jeszcze 
do dnia dzisiejszego. Andrzej Stasiuk w  „Opowiadaniach 
Galicyjskich” ubrał jednego z bohaterów – drwala z Beski-
du Niskiego – w taką właśnie „ocyfrowaną” kurtkę. Wyda-
wałoby się, że nasz bohater po powrocie z saksów w Szwecji 
oswoi się i poczuje częścią zachodniej cywilizacji, że nie bę-
dzie potrzebował już ubierać zbroi w postaci bluzy z napi-
sem Sweet Love 86. Dzieje się jednak inaczej i kiedy wraca 
do swojej małopolskiej wioski, ma na sobie nową kurtkę 
z jeszcze większymi emblematami i bardziej niezrozumiałą 
angielszczyzną.

Bardzo często zakupy czy podziwianie skarbów wiąza-
ło się z całymi wyprawami, niemal ekspedycjami. Z jednej 
strony bowiem z takich na przykład Trzebiesławic komuni-
kacją miejską jechało się prawie godzinę, więc ekipa robiła li-
stę i przekazywała ją razem z gotówką swoim wysłannikom, 
którzy na miejscu realizowali zamówienie. Z drugiej zaś… 
…wojny osiedlowe (którym zdecydowanie należy się osobny 
artykuł). No bo nie oszukujmy się – nie zawsze było łatwo, 
przyjemnie i bezpiecznie. Manhattan lał się z Broadwayem 
(kamienie leciały przez ulicę nad torami tramwajowymi lub 
„ustawiano” się w przejściu podziemnym), Kasprzaka z Re-
denem, Mydlice „Legionów Polskich” z Mydlicami „Ludo-
wa”, Gołonóg „Czerwonych Sztandarów” z „Cedlera”, i tak 
dalej. Skarby „Alika” warte były jednak podjęcia ryzyka 
dostania w ucho. Młodzież, dzieciaki ze wszystkich osiedli 
pielgrzymowały do sklepu, nie bacząc na osiedlowe granice 
i zawiłości lokalnej geopolityki. Wiele barier i granic musiał 
pokonać zatem zarówno towar, jak i klienci. Może dlatego 
też to miejsce było takie niesamowite.

Ponieważ w każdej opowieści o skarbach pojawia się czar-
ny charakter, w naszej także go nie brakuje. Nie wszyscy 
chcieli ustawiać się w zawijasie kolejki po dobra. Niektórym 
cudeńka z Manhattanu tak bardzo zawróciły w głowie, że 
postanowili nabyć je za wszelką cenę. Tak, kradzieże też się 
zdarzały. Najbardziej spektakularnej dokonał mieszkaniec 
bloku, w  którym znajdował się sklep, który pewnej nocy 
włamał się i wyniósł  sporo sprzętu elektronicznego, aparat 
fotograficzny, etc. Znał się na rzeczy. Na szczęście osobni-
ka złapano, a część towarów została odzyskana, aby znowu 
cieszyć oko i uszczuplać portfele dąbrowskiej klienteli.     

Lata 90. to coraz większa konkurencja i jednak coraz ła-
twiejszy dostęp do luksusowych towarów. „Alik” powoli 
zamienił się w sklep z tapetami, śrubkami i wszelkim do-
brem „remontowo-budowlanym”. Potem pan Malik zain-
teresował się meblami i na tym oparł swoją działalność. To 
właśnie w tej branży działają aktualnie jego dzieci – Kinga i 
Roman – wspólnie prowadząc firmę „Czas na ruch”.

A my? Czy tęsknimy dziś za „Alikiem”? Z jednej strony 
– bardzo zły to czas, kiedy wszystko jedno co – byle nie 
było szare i pachniało, wzbudzało tyle radości i emocji. Z 
drugiej – być może - dla wielu to jednak kolory i zapachy 
dzieciństwa. A to rzeczy, które siedzą w nas na zawsze. 

Zamknij oczy i przypomnij sobie chemiczny zapach 
gumki do mazania albo zmazika. Już? To teraz wciągnij 
nosem powietrze. Czujesz?

Paweł Pudlik
Robert Strzała

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:

„ALIK był NAJLEPSZY… tam 
kupowałam zeszyty, bloki, brystol, 
ołówki, pędzelki, kredki i wszelkie 
materiały plastyczne do szkoły… 
Tam też kupiłam pierwszy raz 
wymarzoną „gumkę chlebową”, 
oryginalną czeską! ”.

Bez wymyślnych zabawek, gier komputerowych, internetu i kablówki z super bohaterami. Bez centrów handlowych, bawialni, 
multipleksów, happy mealów, kinder niespodzianek. Bez orlików, aquaparku, mola na Pogorii i kącików zabaw w co drugim 
sklepie… i aptece. Bez dobrze zaprojektowanych placów zabaw na każdym osiedlu. Żyły onegdaj dzieci dąbrowskich blokowisk. 
Warto o tym pamiętać – piszą Paweł Pudlik i Robert Strzała, i zapraszają w podróż do sklepu. Niezwykłego sklepu.

Radziecka gierka „Elektronika” z wilkiem łapiącym jajeczka 
spadające z kurzych grzęd.
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technozima
Tegoroczne ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej będą odbywać się 
pod hasłem „Technozima – zima z techniką”. Wszyscy młodzi miłośnicy 
techniki i technologii będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach 
organizowanych w Bibliotece Głównej oraz w bibliotecznych filiach. 

Czas zimowej przerwy w  nauce na pewno uatrak-
cyjni szeroki wachlarz zajęć: plastycznych, ruchowych 
oraz edukacyjnych. W  dąbrowskiej książnicy nie ma 
miejsca na nudę! Wszystkie dzieci spędzające ferie 
w  mieście będą mogły poszerzyć swoją wiedzę z  za-
kresu technologii w  sposób praktyczny, np.  na zaję-

ciach z  wykorzystaniem zestawów LEGO. Niemal na 
zakończenie zimowej przerwy w  nauce dzieci będą 
mogły wziąć udział w  Balu Robotów, czyli imprezie 
w  iście futurystycznym stylu! Po pełen harmono-
gram ferii zapraszamy na naszą stronę internetową:  
www.biblioteka-dg.pl

Uczestnicy Fabryki Kreatywnego Biznesu dotarli 
już na półmetek projektu, za nimi m.in. warsztaty 
kreowania pomysłów na biznes, twórczego wyko-
rzystania przestrzeni czy planowania działań swo-
jej firmy. Każde spotkanie to okazja do zdobywania 
nowych doświadczeń na polu przedsiębiorczości 
oraz współdziałania w grupie, to również wyzwa-
nia intelektualne, które przygotują uczestników do 
stworzenia firmy zlokalizowanej na terenie Fabryki 
Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.

Organizowane warsztaty, wykłady i  konsultacje 
umożliwiają uczestnikom zdobywanie punktów, 
które zostaną przeliczone na nagrody finansowe, 
a  także wyłonią młodych liderów biznesu. Dzia-
łania młodzieży wspiera nieustannie zespół men-
torów – przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw 
i stowarzyszeń.

To już druga edycja projektu skierowanego do 
uczniów dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych 
(klasy I  i  II), którego organizatorami są: Miejska 
Biblioteka Publiczna i  Urząd Miejski w  Dąbrowie 
Górniczej.

Opiekę merytoryczną tym razem sprawują: Wyż-
sza Szkoła Biznesu w  Dąbrowie Górniczej oraz 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt wspiera wielu partnerów: Stowarzysze-
nie „Przedsiębiorcy z  Wyboru”, Forum Młodych 
Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Zagłębia, Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
Studio Kreatywne ANNANAS, Horror Escape 
Room, FURIA Centrum Gier Fabularnych.

Patronat nad akcją objęli: Prezydent Miasta Dą-
browa Górnicza, Rektor Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w  Katowicach, Dąbrowska Rada Biznesu, 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, To-
warzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa. 
Patronatu medialnego udzieliła TVP3 Katowice.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do kwietnia 
2018  r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miej-
skiego w Dąbrowie Górniczej.

Fabryka kreatywnych 
pomysłów
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Literacka Pracownia Artystyczna zaprasza mło-
dzież od 13. roku życia na zajęcia plastyczne z za-
kresu malarstwa, kompozycji i  rysunku. Warsz-
taty prowadzone przez uzdolnioną studentkę 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pozwolą 
na sprawdzenie i  udoskonalenie owych umiejęt-
ności na drodze do liceum plastycznego! Rozwiń 
swój talent i poznaj ludzi, którzy podzielają Twoje 
zainteresowania!

zapraszamy 
do literackiej 
pracowni 
artystycznej
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Aktywny sześćdziesięciolatek
Pałac Kultury 
Zagłębia ma 60 lat. 
W starych murach 
kryje się nowoczesny 
obiekt, centrum 
miejskich wydarzeń 
artystycznych.

PKZ, budowany w  latach 1951-1958, jest pierwszym 
w  Polsce budynkiem socrealistycznym wpisanym na 
listę zabytków. Autorem projektu jest Zbigniew Rze-
pecki. Hole wyłożono marmurem, sale pokryto ręcznie 
malowanymi kaflami, a  salę kameralną i  salę ślubów 
wykończono drewnianą boazerią oraz taflami luster. 
Do użytku dąbrowski pałac został uroczyście oddany 
11 stycznia 1958  r. W  inauguracyjnym koncercie wy-
stąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Pierwotnie obiekt 
nosił nazwę Dom Kultury Zagłębia.

Co ciekawe, PKZ miał być pierwszym gmachem nowe-
go centrum miasta. Naprzeciwko, mniej więcej w miejscu 
dzisiejszej Superjednostki, planowano usytuować miej-
ski ratusz, a  wokół miały wyrosnąć budynki instytucji 
publicznych. Jednak w latach 50. XX w. z tych projektów 

zrezygnowano. W  roku 1966 przed pałacem zorgani-
zowano pierwsze Dni Dąbrowy Górniczej, w  roku 
1969 w PKZ znalazły siedziby: Międzyszkolny Zespół 
Pieśni i Tańca „Zagłębie”, Młodzieżowy Klub „Węgie-
lek” oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii.

W  roku 1971 odbyły się pierwsze Dni Zagłębia Dą-
browskiego, uruchomiono salę kinową pod nazwą Kino 
Ciekawych Pomysłów oraz Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Kadr” (zawiesił działalność w roku 1989). W roku 1974 
zainaugurowano Barbórkowe Spotkania Teatralne oraz 
Literacki Hyde Park.

Przejęcie orkiestry dętej kopalni „Paryż” oraz sprzętu 
orkiestry z Huty „Kościuszko” w Chorzowie zaowoco-
wało w roku 1993 powstaniem Dąbrowskiej Orkiestry 
Miejskiej. W roku 2015 odbył się I Festiwal Muzyczny 
im. Michała Spisaka (w następnych latach Międzynaro-
dowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka). Rok później 
Miejska Biblioteka Publiczna przeniosła się do nowej 
siedziby.

W 2014 r. zakończyła się pierwsza, gruntowna moder-
nizacja budynku. Dzięki niej w  zabytkowych murach 
zagościł nowoczesny obiekt, który jest sercem wydarzeń 
artystycznych w mieście. Stał się również jedną z naj-
nowocześniejszych i najlepiej wyposażonych instytucji 
kulturalnych naszego regionu. Przy okazji remontu ge-
neralnego, PKZ „powiększył się” – do użytku oddano 
nowoczesne pomieszczenia na ostatniej kondygnacji 
i  w  podziemiach. Na zewnątrz Pałac został profesjo-
nalnie podświetlony. Elewacje przyziemia budynku, 
w  tym podjazdy i  przybudówki, zyskały wykończenie 

z piaskowca, nowe kamienne tralki na tarasach i pod-
jazdach zgrywają się kolorystycznie z  wykończeniem 
najniższych kondygnacji elewacji. Zlikwidowano ba-
riery architektoniczne. Od strony wschodniej i zachod-
niej pojawiły się podjazdy dla inwalidów. W  środku 
zainstalowano dwie oszklone windy służące niepeł-
nosprawnym. Wykonano też nowe schody zewnętrzne 
i nawierzchnie z klinkieru na poziomie tarasów. W celu 
uniknięcia zanieczyszczania elewacji, zainstalowano 
zabezpieczenia przeciw ptakom, które mają uniemoż-
liwić gniazdowanie gołębiom na gzymsach i  parape-
tach. Wewnątrz budynku uzupełniono i wyczyszczono 
marmury na schodach, ścianach i  posadzkach, wyre-
montowano zabytkowe sztukaterie, boazerie i parkiety. 
Wszystkie drzwi wewnętrzne są odnowione lub wymie-
nione, a  zabytkowe żyrandole naprawione i  wyczysz-
czone. Scena w sali teatralnej znowu jest obrotowa. Bu-
dynek zyskał dodatkowe piętro – na dotychczasowym 
poddaszu znalazły się nowe pomieszczenia.

Pałac Kultury Zagłębia na co dzień tętni życiem ar-
tystycznym. Na deskach sceny regularnie odbywają się 
spektakle teatralne. W  ostatnich latach publiczność 
mogła m.in. podziwiać aktorski kunszt Krystyny Jan-
dy, Andrzeja Seweryna, Jerzego Sthura, Sonii Bohosie-
wicz, Olgi Bończyk, Piotra Gąsowskiego, Andrzeja 
Grabowskiego, Mikołaja Grabowskiego, Jana Frycza 
czy Jana Peszka. W  PKZ mieliśmy też okazję wysłu-
chać koncertów rodziny Waglewskich, Anny Marii 
Jopek, Kayah, Tomasza Stańki, Agi Zaryan, Misi Fur-
tak, Curly Heads, Marii Peszek, Doroty Miśkiewicz, 
Natalii Przybysz, Pablopavo, Grzegorza Turnaua, 
Czesława Mozila, Renaty Przemyk, Raz Dwa Trzy 
czy Zbigniewa Wodeckiego. Stale goszczą w nim po-
pularne i cenione kabarety. W pałacu można nauczyć 
się śpiewać, grać, malować czy tańczyć. Funkcjonuje 
tu Zespół Pieśni i Tańca „Gołowianie”, orkiestra dęta 
i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Można zwiedzić gale-
rię czy iść do kina. Pałacowe imprezy przyciągają ty-
siące uczestników. W roku 2017 wzięło w nich udział 
ponad 120 tys. osób z całego regionu.

Przemysław Kędzior

Pałac Kultury Zagłębia miał być pierwszym gmachem nowego centrum miasta. Naprzeciwko, w miej-
scu dzisiejszej Superjednostki, planowano usytuować miejski ratusz, a wokół miały wyrosnąć budyn-
ki instytucji publicznych. Ostatecznie zrezygnowano z tych zamierzeń. Makieta przedstawia archi-
tektoniczną koncepcję zagospodarowania śródmieścia.

Pierwsza widownia, która tłumnie wypełniła salę teatralną.
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dwie nowoczesne, przeszklonewindy
przystosowane dla osób
niepełnosprawnych

2 wygodne podjazdy dla osób
niepełnosprawnych

sala Agora z tysiącami ręcznie
malowanych kafli

sala teatralna spełniająca najwyższe
normy bezpieczeństwa z nowym nagło-
śnieniem, siedzeniami i obrotową sceną

nowoczesna scena kameralna

klimatyzowana sala kinowa wyposażona
w nowoczesne projektory

klimatyzowana Sala Ślubów

klimatyzowana sala lustrzana

pomieszczenia ćwiczeń
dla orkiestry

dwie nowoczesne, przeszklonewindy
przystosowane dla osób
niepełnosprawnych

2 wygodne podjazdy dla osób
niepełnosprawnych

sala Agora z tysiącami ręcznie
malowanych kafli

sala teatralna spełniająca najwyższe
normy bezpieczeństwa z nowym nagło-
śnieniem, siedzeniami i obrotową sceną

nowoczesna scena kameralna

klimatyzowana sala kinowa wyposażona
w nowoczesne projektory

klimatyzowana Sala Ślubów

klimatyzowana sala lustrzana

pomieszczenia ćwiczeń
dla orkiestry

Aktywny sześćdziesięciolatek

Dzięki gruntownej modernizacji   
Pałac Kultury Zagłębia stał się jedną 
z najnowocześniejszych i najlepiej 
wyposażonych instytucji  
kulturalnych  
regionu.

Pierwsza widownia, która tłumnie wypełniła salę teatralną. Wiele wydarzeń na scenie PKZ transmitowano w telewizji. W latach 70. rozpoczęto Zagłębiowski Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „O złotą szpadę górniczą”.
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Seniorze, nie daj się oszukać!
Pieniądze seniorów cały czas są łakomym kąskiem dla oszustów. Co gorsza, sięgają oni po nowe sposoby, 
wykorzystując swą pomysłowość, naiwność osób starszych oraz najnowsze technologie.

POLICJA APELUJE I RADZI, JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ OSZUSTÓW:

• przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto 
podszywa się pod członka naszej rodziny i  prosi o  pieniądze, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych działań,

• nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub 
jakie przechowujemy na koncie, nie wypłacajmy z banku oszczędności,

• zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o po-
moc, rzeczywiście jej potrzebuje,

• w momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za 
policjanta, zakończmy rozmowę telefoniczną, rozłączając się! Nie wdawajmy się 
w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podej-
rzanym telefonie komuś z bliskich.

Starsi ludzie często przekazują pieniądze 
obcej osobie, ufając, iż zajmie się ona spra-
wą krewnego – jak w  przypadku najbar-
dziej znanego sposobu „na wnuczka”, albo 
zrealizują inną ważną dla seniora sprawę. 
Wyłudzają pieniądze albo wykorzystując 
moment nieuwagi, dopuszczają się kra-
dzieży. 

Oszuści ciągle modyfikują metody swo-
jego działania. W wielu przypadkach naj-
pierw do seniora zadzwoniła osoba, która 
podawała się za członka rodziny i  mówi-
ła, że potrzebuje pieniędzy. Nagle jednak 
przerywała połączenie. Po chwili telefo-
nował mężczyzna, który przedstawiał się 
jako funkcjonariusz policji czy też Cen-
tralnego Biura Śledczego. Podawał rów-
nież fikcyjne nazwisko i numer służbowy. 
Oszust przekonywał rozmówcę, że rozpra-
cowuje zorganizowaną grupę przestępczą 
i  prosi, aby mu w  tym pomóc. Ta pomoc 
ma polegać na przekazaniu gotówki i po-

zostawieniu pieniędzy we wskazanym 
miejscu, które obserwuje rzekomo poli-
cja. Dzięki temu będzie można zatrzymać 
prawdziwych przestępców oszukujących 
starsze osoby „na wnuczka”. W rzeczywi-
stości osoby dzwoniące są przestępcami, 
niemającymi nic wspólnego z  policją. Po 
przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich 
na wskazane przez oszusta konto, wszelki 
kontakt z przestępcami się urywa. Wtedy 
pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą 
oszusta.

To nie tylko problem dotyczący seniorów. 
Apelujemy do osób młodych – informujmy 
naszych rodziców i dziadków o tym, że są 
osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich 
życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować 
się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich 
z prośbą o pożyczenie dużej ilości pienię-
dzy. Zwróćmy uwagę na ten problem tak-
że osobom starszym, o których wiemy, że 
mieszkają samotnie.

Bezpieczna Dąbrowa
Kurs pierwszej pomocy, zajęcia 
z samoobrony, przeciwdziałanie 
uzależnieniom. To tylko niektóre 
elementy programu „Bezpieczna 
Dąbrowa”, realizowanego w 2018 
roku w naszym mieście.

– Zależy nam na podniesieniu poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Chcemy zdiagnozować zagroże-
nia i miejsca niebezpieczne, a mieszkańcy będą mogli 
przedstawić swoje oczekiwania w  kwestii ich wyeli-
minowania. Program zakłada także organizację cyklu 
zajęć, spotkań i  prelekcji, dotyczących poprawy bez-
pieczeństwa, a  skierowany będzie do wszystkich grup 
wiekowych, od najmłodszych po seniorów – mówi Zbi-
gniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

„Bezpieczna Dąbrowa” obejmie m.in. akcję edukacyj-
ną na temat czadu, a także zakup detektorów dwutlen-
ku węgla dla niezamożnych osób, które są najbardziej 
narażone na działanie „niewidzialnego mordercy”.

W  ramach projektu zorganizowane zostaną kur-
sy pierwszej pomocy dla rodziców oraz seniorów, 
a  w  szkołach odbędą się spotkania „ku przestrodze”, 
w których swoje historie przedstawią osoby zmagające 
się z uzależnieniami.

Podczas spotkań z  mieszkańcami omawiana będzie 
problematyka bezpieczeństwa, często występujących 
zagrożeń i  skutecznych sposób ich unikania. Urucho-
miony zostanie również „Telefon zaufania”, gdzie o pro-
blemach porozmawiać będzie można z  psychologiem. 
Planowana jest też kolejna odsłona akcji „Bezpieczna 
dąbrowianka”, czyli bezpłatnych zajęć samoobrony dla 
kobiet.

Wśród przedszkolaków i uczniów zorganizowana bę-
dzie akcja promująca noszenie odblasków, natomiast 

w  trakcie koncertów „Dą-
browa łączy pokolenia”, 
specjalnie z myślą o senio-
rach prowadzone będą kon-
sultacje medyczne i  badania 
profilaktyczne.

Program obejmuje również zaję-
cia dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.

„Bezpieczna Dąbrowa” realizowana będzie przez 
Urząd Miejski, we współpracy ze służbami i instytu-
cjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także 
organizacjami pozarządowymi, szkołami i  przed-
szkolami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkanio-
wymi, klubami osiedlowymi i Radą Seniorów. Więcej 
informacji o projekcie w kolejnych wydaniach „Prze-
glądu Dąbrowskiego” oraz na www.dabrowa-gorni-
cza.pl

Przemysław Kędzior



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (214) styczeń 2018

19puls miasta

Dąbrowskie Forum Organizacji 
Pozarządowych z Laurem Piwowara
Organizacje pozarządowe 
w Dąbrowie Górniczej od 
lat działają na rzecz osób 
niepełnosprawnych, angażują 
się w pomoc społeczną, 
wspierają rodziny, rozwijają 
sportowe, naukowe 
i artystyczne zainteresowania 
dzieci, młodzieży 
i seniorów, wzmacniają 
przedsiębiorczość, dbają 
o ekologię i bezpieczeństwo 
mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej, pielęgnują lokalną 
tradycję i współtworzą 
dąbrowską historię.

Modelowa współpraca dąbrowskiego samorządu 
z organizacjami pozarządowymi rozpoczęła się w roku 
2007, kiedy przy opracowywaniu Strategii Rozwoju 
Miasta wzięto pod uwagę głos trzeciego sektora. Wtedy 
też, jako efekt realizacji projektu „Wspólnie dla miasta”, 
powstało dobrowolne, autonomiczne porozumienie 
pod nazwą Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządo-
wych. Założycielami Forum były 33 podmioty. Obecnie 
skupia ono 90 organizacji, działających na rzecz lokal-
nej społeczności. To najlepiej świadczy o  sile porozu-
mienia. Ale nie tylko.

Przedstawiciele Dąbrowskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych brali udział w  tworzeniu dokumen-
tów strategicznych naszego miasta. Oprócz, wspo-

mnianej już Strategii Rozwoju, współtworzyli Pro-
gramy Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na 
lata 2008-2013 i  2014-2020. Dzięki ich konsekwent-
nemu wdrażaniu Dąbrowa Górnicza ma dobrze zor-
ganizowany system konkursów na dotacje, system 
wsparcia dla organizacji, sprawne Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej oraz wzorowo zorganizowaną 
Radę Działalności Pożytku Publicznego. Dąbrowski 
model współpracy podmiotów społecznych i  samo-
rządu od lat jest wzorem dla wielu samorządowców, 
a nasze rozwiązania traktowane są przez środowisko 
trzeciego sektora z całej Polski jako przykład dobrych 
praktyk. Potwierdzeniem tego było przyznanie Dą-
browie Górniczej, przez prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Nagrody Obywatelskiej w kategorii Wspól-
nota Obywatelska.

Przyznając Złoty Laur imieniem Adama Piwowara 
Dąbrowskiemu Forum Organizacji Pozarządowych, 
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, uho-
norował tych wszystkich wspaniałych dąbrowian, którzy 
od lat wykorzystują własną wiedzę, doświadczenie oraz 
poświęcają swój prywatny czas dla dobra lokalnej wspól-
noty, także w imię dbałości o przestrzeń publiczną, wi-
zerunek i  rozwój naszego miasta. Dzięki nim Dąbrowa 
Górnicza jest miastem ludzi aktywnych, pomysłowych, 
poszukujących nowych idei, miastem tętniącym życiem, 
dynamicznym, w  którym chce się mieszkać, pracować 
i tworzyć. Wojciech Czyżewski

Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej z członkami Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych: Łukasz 
Kolber (Fundacja Godne Życie), Łukasz Baruch (Fundacja „Wygrajmy Razem”), Agnieszka Zagrodnik (Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej), Renata Zaremba (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat) ”, Piotr Seremet (Stowarzyszenie Aktyw-
na Dąbrowa)

Miasteczko rowerowe
Na Manhattanie powstało miasteczko rowe-

rowe. Młodzi amatorzy dwóch kółek mogą po-
znawać w  nim zasady ruchu drogowego i  bez-
piecznego zachowania na jezdni.

Miasteczko znajduje się u zbiegu ul. 11 Listopada 
i Tysiąclecia, przy skwerku i plenerowej siłowni.

Inwestycja rozpoczęła się pod koniec listopada ze-
szłego roku. Wykonawcą prac była dąbrowska firma 
PW-ETA. Wybudowała asfaltowe ścieżki rowerowe 
o powierzchni 1400 m kw – dwukierunkowe jezdnie 
o  szerokości 3 m oraz 1,5-metrowe chodniki, które 
łączą się z istniejącymi. Oprócz jezdni i chodników 
zamontowano ławki i  stojaki rowerowe. Wiosną, 
przy lepszej pogodzie, pojawi się oznakowanie na 
uliczkach i  zieleń,  m.in. ozdobne klomby. Wartość 
inwestycji wynosi 421 tys. zł. Utworzenie miasteczka to projekt, który został zgłoszony i wybrany w 2016 roku w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.
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Ekologia w każdym wieku 
– od przedszkola do seniora

Firma ArcelorMittal Poland uruchomiła w ubiegłym roku program minigrantów „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem” skierowany do pracow-
ników firmy. Program zakładał upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska, kształtowanie 
zachowań prośrodowiskowych oraz walkę z  nałogami poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. W  sumie wybrano 10 projektów 
w lokalizacjach, gdzie znajdują się zakłady firmy. Poniżej przedstawiamy dwa projekty zrealizowane na terenie Dąbrowy Górniczej.

UKS Stokfis Trzebiesławice to mały, lokalny klub 
sportowy, którego członkowie na co dzień zachęcają 
mieszkańców dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Trzebie-
sławic i okolic do aktywnego spędzania czasu. Zdoby-
wając i realizując „zielony minigrant” pokazali, że eko-
logia im niestraszna, i że ze sportem może iść w parze.

Od czerwca do końca września w  ramach projek-
tu zorganizowali wycieczki rowerowe i  piesze, pod-
czas których szukali dzikich wysypisk śmieci. Małe, 
w  miarę możliwości likwidowali sami, większe zo-
stały zgłoszone do likwidacji poprzez „NAPRAWMY 
TO”. Praca zawsze połączona była z  zabawą, grami, 
podchodami, zbieraniem grzybów czy ogniskiem tak, 
by była atrakcyjna zarówno dla starszych, jak i  naj-
młodszych uczestników.

Wspólnie z  OSP Trzebiesławice, wolontariusze or-
ganizowali spotkania z  mieszkańcami, w  tym głów-
nie młodzieżą, na których poruszali np.  tematy za-
grożeń pożarowych lasu. Wszystkie spotkania były 
prowadzone przez wolontariuszy OSP i ArceloMittal 
w formie zabaw i konkurencji dla najmłodszych. Wie-
lu uczestników zgromadził też festyn sportowo-po-
żarniczy, na którym również nie zabrakło tematów 
związanych ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem 
i bezpieczeństwem.

W ramach projektu został zagospodarowany teren 
wokół klubu – wyrównywano i  plantowano ziemię 
oraz posadzono drzewa i krzewy. Stworzono miejsce 
przyjazne do odpoczynku dla rowerzystów, ale i prze-
chodniów. Wolontariusze mają już plany na przy-
szłość: chcą stworzyć na tym terenie ostoję rowerową 
dla turystów, przemierzających dąbrowskie szlaki ro-
werowe w kierunku JURY. Trzymamy kciuki.

„Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w  Dąbrowie 
Górniczej wraz z  nauczycielami często uczestniczą 
w akcjach dotyczących przyrody i ochrony środowi-
ska, dlatego wolontariusz Mariusz Stachańczyk wie-
dział, że jak stanie do konkursu o ekologiczny mini-
grant, rąk do pomocy mu nie zabraknie. W ramach 
programu „Działam, pomagam, jestem wolontariu-
szem” złożył wniosek i szkoła dostała środki na reali-
zację rewitalizacji terenu przyszkolnego.

Projekt był wieloetapowy. Niedawno się zakończył, 
ale do realizacji uczniowie i nauczyciele przygotowy-
wali się już od maja. Pierwszym działaniem było ogło-
szenie konkursu na projekt miejsca, który zostanie 
zagospodarowany w  ramach projektu ekologicznego 
„Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”. 
Uczniowie mieli za zadanie narysować projekt miej-
sca do wypoczynku, uwzględniając roślinność oraz 
możliwość zabawy w  wyznaczonym miejscu. Dru-
gim działaniem było zasadzenie przez uczniów klasy 

II b sadzonek kwiatów, które zostały wyhodowane 
z nasionek. Uczniowie uczyli się przy tym, jak należy 
uprawiać nasiona, aby powstały z nich sadzonki goto-
we do przesadzenia. Przed ich posadzeniem musieli 
przygotować miejsce, oczyszczając ziemię z chwastów 
oraz spulchniając ją.

Po wakacjach, we wrześniu, ponownie zabrano się do 
pracy – zakupiono narzędzia, ziemię, korę, obrzeża do 
przygotowania terenu do sadzenie krzewów oraz szli-
fierkę i farby do pomalowania ławek. Zaprojektowany 
został cały ogródek, dzięki temu można było wybrać 
krzewy, zarówno iglaste, jak i kwitnące, o podobnych 
wymaganiach glebowych. Wybrane zostały nowe ławki 
oraz stolik tak, aby uczniowie mieli miejsce do wypo-
czynku i zjedzenia śniadania na świeżym powietrzu.

Kolejnym etapem był zakup i sadzenie roślin, agro-
włókniny czy kory. Rodzice uczniów dołączyli się do 
działań, przynosząc dodatkowe sadzonki i  wspólnie 
z dziećmi, wolontariuszami i nauczycielami stworzy-
li miejsce piękne, kolorowe i zadbane. Wolontariusze 
już planują kolejne kroki na wiosnę: dosianie trawy, 
przycięcie krzewów czy zasilanie roślin nawozem.
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 8 Czas decyzji podatkowych
22 stycznia już po raz jedenasty z decyzjami podatko-

wymi do mieszkańców Dąbrowy Górniczej wyruszyli 
gońcy. Przez ponad dwa miesiące dziesięciu doręczycie-
li rozniesie ponad 70 tys. decyzji dotyczących podatku 
od nieruchomości, rolnego lub leśnego. Ta coroczna ak-
cja zakończy się 18 marca 2018 r.

Po odpowiednim przeszkoleniu z  zakresu ochrony 
danych osobowych i bhp gońcy pierwsze kroki skierują 
do mieszkańców centrum miasta. Potem sukcesywnie 
będą docierali w bardziej odległe zakątki miasta.

Doręczyciele, roznoszący decyzje od 9.00 do 17.00 
w dni robocze, będą posiadać przy sobie imienne iden-
tyfikatory z  pieczątką Wydziału Wymiaru, Ewidencji 
i Egzekucji Podatków, które będzie można zweryfiko-
wać z ich dowodem tożsamości.

Zmianą, która pojawia się w  tym roku, to zmiana 
sposobu drukowania decyzji. Dla lepszych efektów 
i zaoszczędzenia czasu decyzje będą już wydrukowane 
z podpisem (nie będzie oryginalnego podpisu na doku-
mencie). Nie zmienia to faktu, że będą tak samo ważne.

Opłat dokonujemy na cztery sposoby. Na „terenach 
zielonych” u  inkasenta, na konto wskazane w  piśmie 
urzędowym, w kasie urzędu (gotówką lub kartą) oraz za 
pośrednictwem wpłatomatu mieszczącego się przy wej-
ściu głównym do budynku urzędu miejskiego przy uli-
cy Granicznej 21, czynnego 24 godziny na dobę. W obu 
przypadkach – płatności kartą, jak i za pośrednictwem 
wpłatomatu – nie pobierana jest prowizja od wpłacają-
cego. Nie płacimy gońcom!

Termin płatności I raty to 15 marca 2018 roku. Ci, do 
których decyzje trafią dopiero w ostatnim etapie, czyli 
dopiero w połowie marca zgodnie z przepisami zawar-
tymi w ustawie „Ordynacja podatkowa” mają 14 dni na 
uregulowanie należności.

 8 Rekrutacja do przedszkoli
W  lutym rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2018/2019. Nabór przeprowadzony bę-
dzie elektronicznie od 19 do 28 lutego 2018.

Wszelkie informacje dotyczące naboru elektronicz-
nego, zasady rekrutacji dzieci oraz szczegółowy opis, 
jak krok po kroku zapisać dziecko do wybranego przed-
szkola/oddziału przedszkolnego w  szkole podstawo-
wej dostępne będą na stronie internetowej miasta oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej. W chwili rozpoczę-
cia rekrutacji formularz zgłoszenia będzie można po-
brać również w każdym przedszkolu/szkole podstawo-
wej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty 
pod numerem telefonu 32 295 68 37.

 8 Klub sportowy zakończył 
działalność

Na walnym zebraniu członków Klubu Sportowego 
„Rekiny-Łęknice” podjęto uchwałę nr 1/12/2017 z dnia 
19 grudnia 2017 roku w  sprawie zakończenia działal-
ności. Jednocześnie oświadczamy, że Klub nie posiada 
żadnych zobowiązań finansowych w  stosunku do in-
nych podmiotów. Zarząd UKS „Rekiny-Łęknice”/Ma-
rek Juszczyk – Prezes, Beata Foltyńska – Sekretarz/.

 8 Potrzebują naszej pomocy
Dąbrowianka Magdalena Wasik ma 26 lat. Od 6 roku 

życie zmagała się z piersiową skoliozą kręgosłupa. Cho-
dziła na gimnastykę korekcyjną, basen, nosiła również 
gorset ortopedyczny. Jednak wada postawy postępowa-
ła. W wieku 14 lat w 2004 roku przeszła operację kręgo-
słupa. Niestety, w  jej wyniku doznała obrzęku rdzenia 
kręgowego, czego konsekwencją jest niedowład kończyn 
dolnych. Od tego dnia porusza się na wózku inwalidzkim 
i wymaga całodobowej opieki. Choroba pani Magdaleny 
wiąże się z licznymi wydatkami m.in. z zakupem sprzętu 
rehabilitacyjnego i  medycznego, ciągłą rehabilitacją na 
turnusach w sanatoriach i w miejscu zamieszkania. Na-
sze wsparcie pomoże jej pokryć te wydatki.

1% podatku można przekazać w  następujący spo-
sób: KRS: 0000270809 w  rubryce cel szczegółowy na-
leży wpisać: Wasik 1399. Dodatkowo można pomagać 
przez cały rok, wysyłając sms po numer 75 165 o treści: 
POMOC Wasik 1399 lub przekazując darowizny (nr 
rachunku odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 
tytuł wpłaty: WASIK 1399).

***
Mieszkaniec Strzemieszyc, Kamil Garwol ma 18 lat. 

W  marcu 2015  r. zdiagnozowano u  niego guza pnia 
mózgu (glejak). Lekarze zastosowali standardowe 
leczenie,  niestey nie przyniosło to oczekiwanych re-
zultatów. Guz zwiększał się. W styczniu 2016  r. pod-

jął decyzję zaprzestania chemioterapii. Przeszedł pod 
opiekę hospicjum domowego. Wtedy podjął decyzję 
o zastosowaniu oleju CBD. Z miesiąca na miesiąc czuł 
się coraz lepiej. W  maju 2016  r. wstał z  wózka inwa-
lidzkiego i  zaczął normalnie funkcjonować (guz ma-
lał). Terapia działała. Niestety w  maju 2017  r. znowu 
poczuł się gorzej. Jego rodziny nie stać na zakup ko-
lejnych dawek oleju, gdyż jest to wydatek ok. 5.000 zł 
miesięcznie.

1% podatku można przekazać w następujący sposób: 
KRS: 0000023455 z dopiskiem Kamil Garwol Dąbrow-
skie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie ul. Łączna 35, 
41 303 Dąbrowa Górnicza. Darowiznę można przekazać 
także na konto 23 1560 1010 0000 9480 0002 4502 Getin 
Bank Katowice/Dąbrowa Górnicza Kamil Garwol. 

 8 darmowe przejazdy dla dzieci
Od 1 stycznia na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii obowiązuje wspólna taryfa biletowa. Wraz 
z nowym rokiem mieszkańcy Metropolii mogą podró-
żować swobodnie po jej obszarze (41 miast i gmin) ze 
wspólnym biletem jednorazowym. Bilet uprawnia do 
przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tram-
wajowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi przez KZK 
GOP, MZK i MZKP.

Ceny papierowych biletów jednorazowych pozostały 
na dotychczasowym poziomie cen biletów KZK GOP. 
Od 1 kwietnia ujednolicone zostaną cenniki biletów 
okresowych.

Nowością jest jednak, że od 1 stycznia przez cały 
rok dzieci i  młodzież do 16 lat, mieszkańcy metropo-
lii, mogą za darmo dojeżdżać do szkoły, do kina czy na 
zajęcia dodatkowe. Na początek, przez trzy miesiące, 
do końca marca, będzie obowiązywać okres przejścio-
wy, podczas którego najmłodsi mieszkańcy metropolii 
mogą podróżować na podstawie posiadanej przy sobie 
ważnej legitymacji szkolnej. Potem będą musieli zareje-
strować kartę ŚKUP ze zniżką 100%.

z pierwszej ręki

Ogłoszenia drobne
• Gabinet psychoterapii: alkoholizm, ha-

zard, narkomania - tel. 730 800 775. 
www.sferaterapii.pl
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Nasz olimpijczyk
Arnold Zdebiak, to pierwszy dąbrowianin star-

tujący na zimowych igrzyskach olimpijskich. Dwa 
dni temu został powołany do reprezentacji Polski 
na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w  Pjongczangu 
w  Korei Południowej, które rozpoczną się już 9 
lutego. Będzie reprezentował nasz kraj i  nasze 
miasto w  zimowej „Formule 1”, startując w  bob-
slejowych czwórkach.

– Dla sportowca jest to spełnienie marzeń, a zarazem 
przygoda życia. Jestem przeszczęśliwy. Tym bardziej, że 
jeszcze pół roku temu trenowałem lekkoatletykę, do-
kładnie biegi sprinterskie. Zmiana dyscypliny okazała 
się dla mnie jak najbardziej słuszna – cieszy się Arnold 
Zdebiak.

Więcej o naszym reprezentancie napiszemy w kolej-
nym „PD”. Teraz trenuje w Szwajcarii, zatem nie prze-
szkadzamy mu w przygotowaniach olimpijskich (to tak 
dumnie brzmi). Do Dąbrowy Górniczej przyjedzie na 
kilka dni, by potem, 2 lutego złożyć w Warszawie ofi-
cjalne ślubowanie. Za całą bobslejową czwórkę męską 
i wszystkich polskich reprezentantów trzymamy kciuki.

Dla ścisłości. Do Korei Południowej poleci także dą-
browski paraolimpijczyk, narciarz alpejski – Maciej 
Krężel. Dla niego, po Vancouver i Soczi, jest to trzecia 
paraolimpiada zimowa. Gratulujemy Maćkowi i życzy-
my mu kolejnych sukcesów. Z nim także porozmawia-
my w następnym „PD”. Lucyna Stępniewska

Arnold Zdebiak, dąbrowianin z bobslejowej czwórki, który 
reprezentować będzie Polskę na igrzyskach w Pjongczangu.

W ekstraklasie 
i w pucharze
Dąbrowscy koszykarze 
rozgrywają bardzo udany sezon 
w ekstraklasie. W połowie 
lutego wezmą również udział 
w zmaganiach o puchar Polski.

MKS Dąbrowa Górnicza, z dwunastoma zwycięstwa-
mi i  pięcioma porażkami na koncie, zgromadził dwa-
dzieścia dziewięć oczek i plasuje się na czwartej lokacie 
w tabeli. Do początku roku pozostawał niepokonany na 
własnym boisku. Jako pierwsi z  gospodarzami w  hali 
„Centrum” wygrali koszykarze Stali Ostrów Wielko-
polski. 28 stycznia dąbrowianie spróbują powrócić na 
ścieżkę zwycięstw. Tego dnia podejmą Trefla Sopot. Po-
czątek meczu o godz. 18.

W połowie lutego, do walki o prymat w  lidze, MKS 
dołoży bój o puchar Polski. Zmagania o to trofeum od-
będą się w  Warszawie, a  dąbrowianie w  ćwierćfinale 
zmierzą się z Turowem Zgorzelec. PK
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