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Dzieje się w DG!
Zakończenie inwestycji z lat 
2016-2017 i rozpoczęcie nowych 
to wiosenne wyzwanie dla dą-
browskiego samorządu.

Do tych już trwających i mocno zaawansowanych 
z pewnością należy zaliczyć generalny remont i roz-
budowę Zespołu Szkół Sportowych, remont strze-
mieszyckiej filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, a  także przebudowę układu komunikacyjnego 
i  rozbudowę miejsc parkingowych na Osiedlu Pił-
sudskiego.

Z kolei w najbliższym czasie ekipy budowalne będą 
uwijać się w parku Zielona, który właśnie przechodzi 
metamorfozę (więcej o  rewitalizacji parku piszemy 
na str. 5). Pomarańczowe kamizelki i sprzęt budowla-
ny będziemy mogli również spotkać przy części głów-
nych ulic, gdzie niebawem dotychczasowe oświetle-
nie zostanie zastąpione nowoczesnymi lampami LED 
(o  szczegółach tej inwestycji można przeczytać na 
str. 2). Sporo nowości czekać będzie też w parku Hal-
lera, na ul. 3 Maja, gdzie pojawią się zupełnie nowe 
meble miejskie (szczegóły na str. 6-7), a także na te-
renie Fabryki Pełnej Życia, gdzie budynek dawnego 
warsztatu elektrycznego przemieni się w nowoczesne 
i multimedialne miejsce spotkań.

Mówiąc o inwestycjach, trudno też nie wspomnieć 
o tych, które już za nami m.in. przedłużeniu ul. Po-
niatowskiego i  budowie ronda na jej skrzyżowaniu 
z  ulicami Konopnickiej i  Kolejowej, generalnym re-
moncie wiaduktu prowadzącego do głównej bramy 
dawnej Huty Katowice czy budowie układu komu-
nikacyjnego otwierającego inwestorom tereny strefy 
ekonomicznej w Tucznawie.

Bartosz Matylewicz 
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W LEDowym blasku
5,85 mln zł to wartość dofinansowania, jakie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
otrzymała Dąbrowa Górnicza na montaż nowo-
czesnego oświetlenia ulicznego. Dzięki temu, na 
terenie miasta, do jesieni zostanie wymienionych 
ponad 2600 obecnych opraw sodowych na nowo-
czesne oprawy LED.

Obecnie na ternie Dąbrowy Górniczej znajduje się 
prawie 12 tysięcy punktów świetlnych, z  czego do-
kładnie 5180 jest własnością miasta. Dzięki unijnemu 
wsparciu uda się nie tylko wymienić połowę spośród 
miejskich opraw, ale przede wszystkim o prawie 850 ton 
ograniczyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia.

– Mamy już wybranego wykonawcę prac budowla-
nych oraz zawartą umowę ze Śląskim Urzędem Mar-
szałkowskim na dofinansowanie inwestycji – mówi 
Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Ener-
gią dąbrowskiego urzędu.

Poza wymianą dotychczasowych sodowych opraw, 
zostanie wymieniona znaczna część słupów i kabli oraz 
zostanie zainstalowany system inteligentnego i  zdal-
nego sterowania. System ten umożliwi centralny mo-
nitoring oraz analizę instalacji oświetlenia, co pozwoli 
na dodatkowe oszczędności, zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla i uprości planowanie konserwacji. Dodat-
kowo, pozwoli też uniknąć nadmiernego oświetlenia 
poprzez redukcję strumienia świetlnego w wybranych 
obszarach miasta oraz odcinkach dróg lub zdalną re-
dukcję mocy pojedynczych lamp.

– Projekt wymiany oświetlenia ulicznego jest dla nas 
ważny nie tylko ze względu na oszczędności i ekologię, 
ale przede wszystkim ze względu na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców w  tych miejscach, gdzie po-
prawia się skuteczność działania istniejących już latarni 
lub pojawiają się zupełnie nowe – mówi Marcin Bazylak, 
zastępca prezydenta miasta i dodaje, że dzięki nowocze-
snemu oświetleniu, również miejsca, które do tej pory 
spowijał mrok, mają szansę rozbłysnąć jasnym światłem.

Wartość całego przedsięwzięcia to 8.506.594,65 mln zł, 
a  wszystkie prace modernizacyjne potrwają do połowy 
października tego roku. Mówiąc o wymianie oświetlenia 
w Dąbrowie Górniczej warto też przypomnieć, że nie jest 
to pierwsza tego typu inicjatywa w mieście.

– Nie tylko modernizujemy oświetlenie uliczne, ale tak-
że budujemy nowe punkty świetlne, które oświetlają uli-
ce, place zabaw, siłownie pod chmurką, mosty i  miejsca 
szczególnie zacienione. W sumie w ciągu ostatnich 3 lat na 
terenie miasta zamontowaliśmy już ponad 800 punktów 
świetlnych LED i wciąż montowane są kolejne – podsu-
mowuje wiceprezydent Bazylak. Bartosz Matylewicz
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17-18 marca przez malownicze błędow-
skie lasy prowadziła trasa 8 edycji Wyści-
gów Psich Zaprzęgów „Śladem Bobra. Za-
wodnicy rywalizowali o miano najlepszych 
w pięciu kategoriach.  

Na początku marca dąbrowianin, 16-letni 
Karol Czerwiński, wywalczył brązowy medal 
na mistrzostwach świata w ju-jitsu w Abu-Dha-
bi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 
zawodach startowało 700 sportowców z 40 
państw.

26 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej 
„Centrum” w Dąbrowie Górniczej odbyła się 
już XXVII edycja Mistrzostw Śląska Ochotni-
czych Hufców Pracy w Halowej Piłce Nożnej. 
Zwycięzcą została drużyna z Pszczyny.

10/11 marca w aquaparku Nemo- Świat Roz-
rywki już po raz szósty odbyła się Otyliada. 
W całonocnym pływaniu wzięły udział całe 
rodziny.

15 marca młodzi aktorzy z działającej w V 
LO grupy Prima Sort ponownie wystąpili na 
scenie Pałacu Kultury Zagłębia. Widzowie 
mogli obejrzeć spektakl pt. „Dzieje córki 
Tewjego”, na motywach musicalu „Skrzypek 
na dachu”.

27 lutego Krzysztof Gorgoń, Dominik Gwar-
dzik (Gimnazjum nr 3) oraz Maciej Sidełko 
(Gimnazjum nr 4) zostali laureatami finału III 
edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „KON-
TECH”. Konkurs organizowany jest przez 
dąbrowskie Zakłady Techniczne.

14 marca w Centrum Aktywności Społecznej 
odbyło się spotkanie z Waldkiem Maliną – 
znanym zagłębiowskim podróżnikiem, który od 
sześciu lat na swym starym rowerze, samotnie 
przemierza różne zakątki świata. Tym razem 
zabrał nas w rowerową podróż po Mongolii.

2625 opraw sodowych zostanie zastąpionych nowoczesnymi 
i ekologicznymi lampami typu LED.
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W styczniu 2017 roku Dąbrowa Górnicza, jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomiła pionierski system 
monitoringu jakości powietrza. System przez całą dobę zbiera dane, które na bieżąco są aktualizowane 
i udostępniane w internecie.

Za nami pierwszy pełen rok prowadzenia monito-
ringu czas zatem na podsumowanie. Można już powie-
dzieć jak w tym czasie prezentowała się jakość powie-
trza w mieście. 

We wszystkich 20 lokalizacjach badania wykazały 
przestrzenne i  czasowe różnice stężeń. Ich 
zmienność w  czasie pozwoliła na ziden-
tyfikowanie okresów, w  których przez 
dłuższy czas utrzymywały się wysokie 
stężenia pyłu PM10.

W  analizowanym okresie, czyli od 
10 stycznia 2017 do 14 stycznia 2018, 
najwięcej dni z  przekroczenia-
mi stężenia dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM10 
wystąpiło w  lokalizacjach: 
ul. Główna, ul. Strzemie-
szycka, ul. Idzikowskiego, 
ul. Żołnierska, ul. Gołono-
ska i  ul. Fabryczna. Najwię-
cej dni z przekroczeniami 
w  sezonie grzewczym 
zanotowano w  na-
stępujących lokali-
zacjach: ul. Główna 
(25 dni), ul. Gołonoska 
(18 dni). Z  kolei poje-
dyncze dni z  przekro-
czeniami poziomu dopuszczalnego PM10 
w  sezonie pozagrzewczym zanotowano 
w  punktach przy ulicach: Strzemieszyckiej, 
Chemicznej, Żołnierskiej, Czapińskiego, Fabrycznej, 
Robotniczej i Idzikowskiego.

Tylko w 2 lokalizacjach zanotowano stężenia dobowe 
przekraczające 300 µg/m3, czyli ustawowy poziom alar-
mowania. Były to rejony ul. Tysiąclecia i ul. Granicznej, 
czyli obszar, w którym dominuje funkcja mieszkaniowa 
i usługowa. Oba położone są w dolinie, a gorsza jakość 
powietrza w  sezonie grzewczym może być związana 
z występowaniem indywidualnych źródeł niskiej emisji 
oraz gorszymi warunkami przewietrzania. Poza sezo-
nem grzewczym, jakość powietrza w obu lokalizacjach 
poprawia się. Przekroczenia poziomów stężeń informo-
wania i alarmowych, określonych dla pyłu PM10 wystą-
piły tylko w sezonie grzewczym.

Potwierdzeniem zróżnicowania jakości powietrza 
w  różnych częściach miasta może być fakt, że prze-
kroczenia stężenia informowania wystąpiły w 12 na 20 
lokalizacji detektorów. Najwięcej przypadków przekro-
czeń tego poziomu wystąpiło w rejonie ul. Głównej (8 
dni) i Strzemieszyckiej (7 dni) oraz przy ul. Granicznej 
(6 dni) i ul. Tysiąclecia (6 dni). Stężenia powyżej 200 µg/
m3 zanotowano też przez 2 dni przy ul. Mieszka I oraz 

po jednym dniu w rejonie ulic: Ratanice, Chemicz-
nej, Robotniczej, Łęknice, Piłsudskiego, Sporto-
wej i Fabrycznej.

Analiza zebranych danych wykazała zmien-
ność stężeń w  różnych porach 

dnia, co potwierdza tezę o  so-
cjalno-bytowym źródle 

emisji. Świadczy o tym 
wzrost stężeń 

w  godzinach wieczornych i  nocnych co bezpośred-
nio pokrywa się z  profilem aktywności mieszkańców 
i  wskazuje na znaczący wpływ pyłów pochodzących 
z niskiej emisji.

Na podstawie rocznych badań udało się też ustalić 
średnie stężenia pyłów zawieszonych PM10 i  PM  2,5. 
W  przypadku tego pierwszego średnie stężenia w  20 
lokalizacjach kształtowały się na poziomie od 29 µg/m3 
do 57 µg/m3 średnia dla całego miasta 44 µg/m3. Jeśli 
zaś chodzi o PM 2,5 to średnie stężenie wynosiły odpo-
wiednio od 17 µg/m3 do 37 µg/m3, a średnia dla całego 
miasta wyniosła 30 µg/m3.

Osobna część rocznego raportu poświęcona jest tzw. 
„epizodom wysokich stężeń”, czyli wysokim stężeniom 

utrzymującym się przynajmniej przez dwa dni i prze-
kraczającym w  co najmniej trzech punktach pomia-
rowych 150% dopuszczalnego poziomu dobowego dla 
PM10, czyli 75 μg/m3.

W analizowanym okresie w Dąbrowie Górniczej mia-
ło miejsce 16 takich epizodów. Wystąpiły one głównie 
przy wschodnich kierunkach wiatru, małej prędkości 
wiatru oraz wysokim ciśnieniu atmosferycznym z ten-
dencją spadkową. Podczas 74% czasu trwania epizodów 
wysokich stężeń prędkość wiatru wynosiła poniżej 
1 m/s, a 95% czasu epizodów było związane z wiatra-
mi o prędkości mniejszej niż 1,6 m/s. Prawie 80% czasu 
występowania epizodów wysokich stężeń jest związa-
ne z  wilgotnością względną powietrza przekraczającą 
90%. Większość epizodów wysokich stężeń związa-
na była z  niską temperaturą powietrza. 75,5% czasu 
trwania epizodów przypada na temperatury ujemne, 
21% czasu trwania epizodów przypada na temperatury 
w zakresie od 0°C do 10°C, a tylko 3,5% czasu na tem-

peratury przekraczające 10°C.
Powyższe dane to tylko część pełnego raportu 

podsumowującego roczne badania jakości powie-
trza w Dąbrowie Górniczej. Aby poznać szczegółowy 

przebieg stężeń dla poszczególnych lokalizacji lub jaki 
wpływ mają na nie kierunki wiatru i temperatura oto-
czenia, polecamy lekturę pełnego raportu, który do-

stępny jest na stronie internetowej miasta.
Bartosz Matylewicz,

na podstawie raportu ATMOTERM S. A.

ekologia

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są 
ustalone na trzech poziomach:
Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, 
że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywo-
łuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że 
jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powie-
trzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że 
jest bardzo źle, norma przekroczona jest sze-
ściokrotnie i  należy bezwzględnie ograniczyć 
przebywanie na powietrzu, a  najlepiej zostać 
w domu, szczególnie osoby chore.

Samotni w walce ze smogiem
Nawet największe starania samorządów i wy-
siłki włodarzy miast nie zlikwidują problemu 
zanieczyszczonego powietrza. Dotyczy to tak-
że Dąbrowy Górniczej. Bez solidnego wspar-
cia rządu, bez ogólnopolskich, dostępnych 
dla każdego samorządu programów, walka ze 
smogiem będzie mało skuteczna i w ostatecz-
ności skazana na porażkę.

Na razie Dąbrowa Górnicza nie została objęta 
rządowym programem Smog Stop. Rząd zdecydo-
wał bowiem, że z jego programu mogą korzystać je-
dynie 22 miejscowości liczące mniej niż sto tysięcy 

mieszkańców, które znalazły się na liście trucicieli 
Światowej Organizacji Zdrowia. Niejako z automa-
tu wykluczono ze wsparcia mocno zanieczyszczone 
gminy, jak: Kraków, Rybnik, Katowice, Sosnowiec, 
no i  oczywiście Dąbrowa Górnicza, które WHO 
również wskazała jako najbardziej zanieczyszczo-
ne. Takie podejście do walki z  zanieczyszczeniem 
powietrza skrytykowały nie tylko samorządy, ale 
także organizacje pozarządowe i władze samorządu 
województwa śląskiego. 

Włodarze miast naszego regionu apelują także 
o  przywrócenie wcześniejszych programów do-

płat do wymiany pieców (KAWKA). Apel do rządu 
w  sprawie zdecydowanych działań na rzecz walki 
z  zanieczyszczeniem powietrza przygotowali także 
dąbrowscy radni. 

Na razie jednak sytuację ponownie skomplikowa-
ły roszady personalne. Premier Mateusz Morawiec-
ki, w  ramach odchudzania rządu, zdymisjonował 
bowiem wiceministra Piotra Woźnego, który odpo-
wiadał w rządzie za starania o poprawę jakości po-
wietrza w Polsce. Nie będzie zatem urzędnika w tej 
randze czuwającego nad walką ze smogiem. A  po-
trzebne są szybkie działania systemowe dotyczące 
również skutecznego wyeliminowania z  handlu 
szkodliwego opału (np.  mułów węglowych), który 
w innych krajach uważany jest za produkcyjny od-
pad, a nie paliwo do pieców.  GC

Rok badań dąbrowskiego powietrza

Średnie stężenia pyłu PM10 w okresie  
od 10 stycznia 2017 do 14 stycznia 2018  

w poszczególnych detektorach.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 2 (215) marzec 2018

4 puls miasta

Wyjątkowa osobowość
Danuta Lech od kilkudziesięciu 
lat prowadzi działalność 
dobroczynną. Nie czeka na laury, 
a gdy te się pojawiają, traktuje je 
jako uznanie i podziękowanie za 
konkretne, wymierne działania 
na rzecz osób potrzebujących. 

Swoją działalność społeczną rozpoczęła w  1972 roku, 
udzielając sąsiedzkiej pomocy starszym osobom. Praco-
wała jako wolontariuszka w ramach takich organizacji jak: 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Stowarzyszenie 
Kobiet po 40-ce. W 1998 roku założyła Dąbrowskie Sto-
warzyszenie Rodzin w Kryzysie, do dzisiaj jest jego aktyw-
nym prezesem.

Od ponad 45 lat, prowadząc działalność dobroczyn-
ną, pomaga mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. Przeciwdziała patologii społecznej 
w  rodzinie, pomaga samotnym rodzicom, ofiarom wy-
padków losowych. Prowadzi akcje dożywiania dzieci, 
bezdomnych i  bezrobotnych, organizuje zbiórki żyw-
ności i  artykułów przemysłowych, wydaje paczki. Ma-
jąc doskonałe rozeznanie w  środowiskach ludzi ubo-
gich i wykluczonych, powoduje, że organizowana przez 
nią pomoc jest niezwykle szybka, sprawna i  skuteczna. 
W  prowadzonym przez Panią Danutę stowarzyszeniu, 
każdy może liczyć na wsparcie. Jej działalność spotyka 
się z uznaniem, a ostatnim wyrazem tego jest zdobycie 

tytułu Osobowość Roku 2017 w  kategorii Działalność 
Społeczna i  Charytatywna, w  plebiscycie organizowa-
nym przez Dziennik Zachodni.

Pomaganie ludziom to bardzo ciężka praca i bardzo 
dużo obowiązków, trudne godzenie społecznikowskiej 
pasji i  prowadzenia swojego domu. Dlatego życzymy 

Pani Danucie dużo zdrowia, optymizmu i  radości, 
satysfakcji z  wykonywanej pracy, wielu życzliwych, 
wspierających ludzi wokół oraz pomyślności w  życiu 
osobistym. Wierzymy też, że jej postawa jest dla wielu 
inspiracją i wzorem do naśladowania.
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Biznesowe nagrody
Po raz trzeci, z inicjatywy Zbigniewa 

Podrazy, prezydenta Dąbrowy 

Górniczej, 19 marca ogłoszono 

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą 

im. Karola Adamieckiego.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadząc 
działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, wdrożyły 
w  ciągu ostatnich 3 lat innowacje, a  przy tym prowa-
dziły działalność, przestrzegając zasad etyki oraz spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrodzone mogą 
zostać również duże przedsiębiorstwa, działające na 
terenie miasta, które mają szczególny wkład w gospo-
darczy i społeczny rozwój miasta.

W ubiegłym roku, w kategorii mikro wyróżnienie 
zdobyło Biuro Obrachunkowe „Wn-Ma” s.c. Doradcy 
podatkowi Przemysław Lichołap Zdzisława Licho-
łap., a laureatem została firma KOMART Barbara Ba-
dura. W  kategorii małe przedsiębiorstwo wyróżnie-
nie zdobyła EQ System Sp. z o.o., a zwycięzcą została 
firma OPTOKOM OUTDOOR MEDIA Grzegorz 
Szymański. W  kategorii średnie przedsiębiorstwo 
wyróżnienie otrzymało PPUH „Dolomit” Kopalnia 
„Ząbkowice” S.A., a  laureatem zostały Dąbrowskie 
Wodociągi Sp. z o.o.

Pani Danuta Lech (pierwsza z prawej) z wolontariuszami

9 marca 2018 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Przed-
siębiorczości, podsumowująca 14. edycję Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wśród tegorocznych laureatów w kategorii „Najaktywniejsza Instytucja”, za wspieranie młodzieży w po-
dejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych i  zawodowych, po raz kolejny znalazła się Dąbrowska 
Rada Biznesu, działająca od 2007 r. przy prezydencie miasta.
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Jak świat długi i  szeroki, mały chce udowodnić, 
że lepiej mu będzie bez dużego. Gdzieś tam w dale-
kiej Hiszpanii, w kontrze do Madrytu, Katalończy-
cy chcą własnego państwa. Na północy Italii, modni 
i  syci mediolańczycy marzą, aby stać się najbogat-
szym krajem w Europie, oczywiście po bezbolesnym 
wyciągnięciu nogi z  włoskiego, jak często powta-
rzają, nieuszytego na ich miarę buta. W  Polsce na 
szczęście nikt nie chce dzielić kraju, ale tacy miesz-
kańcy Częstochowy kombinują od dłuższego czasu, 
jak oderwać się od województwa śląskiego i  stwo-
rzyć własne – jurajskie, nieco poszerzone o kawałek 
świętokrzyskiego czy łódzkiego.

Ta swoista skłonność małych, mniejszych lub ma-
lutkich do napinania ekonomicznych czy samorzą-
dowych muskuł, jak widać jest zaraźliwa. Dotarła 
również do Dąbrowy Górniczej. Zresztą co tu ukry-
wać, wystarczy spojrzeć na mapę naszego miasta, aby 
przekonać się, że Dąbrowa Górnicza to w dużej mie-
rze kolos złożony z licznych, niegdyś samodzielnych 
bytów miejskich i wiejskich. Rozwijający się przemysł 
i ówczesne polityczne trendy do gigantomanii spra-
wiły, że średniej wielkości Dąbrowa Górnicza zaczęła 
połykać okoliczne gminy. W ten sposób powiększy-
ła się o Gołonóg, Strzemieszyce, Ząbkowice, a nawet 
Sławków. Nikt nikogo nie pytał o  zdanie. Gdzieś 
tam przy biurkach wymyślono, że tak będzie lepiej 
nie tylko dla rozwoju Dąbrowy Górniczej, ale także 
dla kraju, a nade wszystko dla socjalizmu. Ludzie na 
ulicach i przystankach utyskiwali, dzieciaki urządza-
ły bitwy Ząbkowice na Dąbrowę, a  dziejowe młyny 
mieliły i powoli zacierały ślady miejskiej odrębności. 
Budynki dawnych magistratów i urzędów gminnych 
zaczynały szarzeć, gnić i  powoli popadać w  ruinę. 
Wprawdzie nadal mało kto mówił w  Strzemieszy-
cach czy Ząbkowicach, że jest z Dąbrowy Górniczej, 
ale to nie miało najmniejszego znaczenia, szczególnie 

dla nowych mieszkańców, których sprowadzano gdzieś 
z  Podlasia np.  na Osiedle Młodych Hutników. W  po-
wszechnym socjalistycznym dziadostwie, bałaganie 
i  szarzyźnie takie rzeczy, jak przynależność do jed-
nego czy drugiego miasta, względnie samorządowa 
samodzielność nie miały najmniejszego znaczenia. 
I tak wszystko dzielono centralnie, a gminy w gruncie 
rzeczy niewiele miały do powiedzenia. Jedyny wyją-
tek stanowił Sławków, trzynastowieczna dumna miej-
scowość, której mieszkańcy nie mogli znieść myśli, że 
należą do „jakiejś” Dąbrowy Górniczej, a nie wiekowe-
go, własnego, godnego Krakowa grodu. Po zwycięskim 
w 1981 roku referendum i długiej zadumie władzy cen-
tralnej, w  1984 roku Sławków ponownie odzyskał sa-
modzielny byt.

Ale tak naprawdę wszystko zmieniło się w  latach 
dziewięćdziesiątych, po reformie samorządowej. Oka-
zało się wówczas, że gmina to jest coś. Ma olbrzymią 
samodzielność w  wielu ważnych dla człowieka kwe-
stiach, własny budżet i władzę wybieraną w demokra-
tycznych wyborach. To był czas, żeby odrywać się od 
molochów i wracać do starych gminnych korzeni. Nie 
było miesiąca, żeby któreś z miast nie traciło dzielnicy 
albo sporej połaci swojego terytorium na rzecz odra-
dzających się, niekiedy historycznych gmin. W  po-
sadach zaczęła się także chwiać Dąbrowa Górnicza. 
Mieszkańcy Ząbkowic doprowadzili tutaj do referen-
dum. I pewnie odłączyliby się od Dąbrowy Górniczej, 
gdyby nie nietypowy sposób liczenia głosów. Idea sa-
modzielności zyskała w Ząbkowicach gigantyczne po-
parcie. Ale pobliskie wsie – Tucznawa i Ujejsce miały 
inne pragnienia. Głosów nie liczono wspólnie, więc 
ku zdziwieniu mieszkańców Ząbkowic ich wysiłek po-
szedł na marne. Po tym wszystkim nikomu już się nie 
chciało walczyć o samodzielność.

Pomysły o oderwaniu się tej czy innej dzielnicy od 
Dąbrowy Górniczej nie umarły na zawsze. Co jakiś 

czas odradzają się w jakiejś części miasta. Wydaje się 
jednak, że im dłużej Ząbkowice czy Strzemieszyce 
żyją z Dąbrową Górniczą, tym bardziej się zrastają 
– mentalnie i infrastrukturalnie. Dorastają pokole-
nia, które nigdy nie słyszały o tym, że ich dzielnica 
była samodzielną gminą. Park wodny, halę centrum 
czy ścieżki rowerowe nad Pogorią uważają za swo-
ją „miejską” własność. Poza tym duże inwestycje 
komunalne sprawiły, że dzielnice zostały włączo-
ne w  jeden wielki miejski organizm. Ścieki z  Ząb-
kowic czy Strzemieszyc płyną nową kanalizacją 
do dąbrowskiej oczyszczalni, a  odpady komunalne 
trafiają do wspólnego zakładu segregacji i  przero-
bu śmieci. Wszyscy korzystają ze szpitala miejskie-
go, urzędu pracy czy ośrodka pomocy społecznej. 
Oczywiście, nic nie jest za darmo. W końcu z każdej 
dzielnicy sporo grosza trafia do miejskiej czy, jak 
mówią złośliwi, dąbrowskiej kasy. I tutaj dochodzi-
my do sedna sprawy. Kto na tym bardziej korzysta? 
Jaki jest bilans tego samorządowego współistnie-
nia? Lepiej żyć razem czy może jednak osobno? 
Bardziej drobiazgowi pytają np.  kto i  z  jakiej czę-
ści byłej Huty Katowice będzie zbierał podatki? Kto 
zgarnie wybudowaną za wspólne pieniądze strefę 
ekonomiczną, a kto i ile będzie łożył na centrum on-
kologii? Czy w ogóle takie pytania mają dzisiaj jakiś 
sens? A może lepiej zastanowić się, co wspólnie osią-
gnęliśmy i co jeszcze możemy razem zrobić? To ja-
sne, że nie wszystko w dzielnicach wygląda na błysk, 
że jest wiele rzeczy do zrobienia. Ale od czego jest 
społeczna czy samorządowa inicjatywa. Są radni, 
jest budżet partycypacyjny i  włodarze miasta. Jest 
więc okazja, żeby coś samemu zainicjować i wspól-
nie zrobić, dla siebie, dzielnicy, a może nawet dla ca-
łego miasta. Niekoniecznie od razu trzeba wytyczać 
granice, dzielić i powoływać nowe – stare gminy.

Dąbrowianin

Mały czy duży – który może więcej?

Na Zielonej już trwa remont
Miasto podpisało umowę 
na gruntowną modernizację 
parku Zielona. Miejsce to 
wkrótce ma szansę stać się 
jedną z najlepszych przestrzeni 
parkowych w regionie.

– Hektary asfaltu, popękanych płytek chodnikowych, 
obskurnych murków i  przenośne wychodki – tak wy-
gląda park Zielona. Na szczęście ten widok już wkrótce 
przejdzie do historii. Ilość asfaltu i betonu po remon-
cie zdecydowanie się zmniejszy – na korzyść natu-
ralnej roślinności i  z  wielkim pożytkiem dla drzew, 
które nie będą już rosły zduszone asfaltowymi obro-
żami. Dziś podpisaliśmy umowę z wykonawcą, remont 
zacznie się wczesną wiosną, zakończy po wakacjach – 
poinformował 5 marca Marcin Bazylak, pierwszy za-
stępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Park Zielona, najstarszy w Dąbrowie Górniczej, przej-
dzie prawdziwą metamorfozę. Za kilka miesięcy miesz-

kańcy zobaczą tu królestwo zieleni i przyrody, z liczny-
mi atrakcjami dla młodszych i starszych. Zielona stanie 
się miejscem, gdzie po prostu będzie się chciało spędzać 
czas. Póki co jednak, część parku została ogrodzona 
i zabezpieczona.

Wszystkich dąbrowian, i nie tylko, raz jeszcze uspo-
kajamy – remont został zaplanowany w taki sposób, 
by parkowa przyroda (zwierzęta i rośliny, w tym dro-
gocenne dęby i  poszycie z  czosnku niedźwiedziego) 

wyszły bez szwanku. – To był bardzo wymagający pro-
jekt, ale zrobiliśmy wszystko, by Zieloną w nowej odsło-
nie można było uznać za najlepszą przestrzeń parkową 
w regionie – dodaje Marcin Bazylak.

Modernizacja parku Zielona prowadzona jest w  ra-
mach unijnego projektu „Zagłębiowski Park Linear-
ny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek 
Przemszy i  Brynicy”, którego liderem jest Dąbrowa 
Górnicza. Wojciech Czyżewski

Dąbrowianie Zieloną opisują zwykle jako oazę dzikiej zieleni. W rzeczywistości park pokrywają połacie asfaltu i betonu – wyjątkowo 
złej jakości i marnej urody. Na zdjęciach stan z sierpnia 2017.
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PRZEDSTAWIAMY KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA UL. 3 MAJA I OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE 3. ETAPU ZMIAN

Wiosna na 3 Maja
Zaniedbana wymarła przestrzeń, zdominowana przez banki i chaotycznie zaparkowane samochody, 
domagała się interwencji. Dlatego jesienią ubiegłego roku, po analizie danych uzyskanych w wyniku 
konsultacji społecznych projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy 
Górniczej”, wspólnie z Fundacją „Napraw Sobie Miasto” zapoczątkowaliśmy projekt „Żywa Ulica”. 
Jego celem jest przywrócenie ul. 3 Maja znaczenia i funkcji handlowej. Od października 2017 na ulicy 
obowiązuje nowa organizacja ruchu, zrobiło się więcej miejsca dla pieszych, uporządkowano kwestie 
parkowania i dostaw towarów.

Teraz przyszedł czas na kolejny, 
3. etap zmian dotyczących 3 Maja. 
W kwietniu na ulicy pojawią się nowe 
meble miejskie (wygodne ławki, este-
tyczne donice i kosze na śmieci) oraz 
dużo atrakcyjnych i  różnorodnych 
roślin, m.in. surfinie i pachnące krze-
wy lawendy. W  następnej kolejności 
zostaną wymienione wszystkie oprawy 
świetlne, a  dotychczasowe lampy za-
stąpi ekologiczne oświetlenie ledowe. 
Zmiany będą wykonane bez koniecz-
ności wymiany nawierzchni i  prze-
budowy infrastruktury podziemnej. 
Równocześnie Urząd Miejski zleci 
opracowanie dokumentacji budowla-
nej oraz wykonawczej dla przebudo-
wy ulicy, która powstanie w  oparciu 

o  projekt koncepcyjny. Jak podkreśla 
Paweł Jaworski z Fundacji Napraw So-
bie Miasto – „Chociaż prototypowaniu 
podlegał wyłącznie odcinek pomiędzy 
ulicami Sobieskiego i  Kadena-Ban-
drowskiego, nasza koncepcja dotyczy 
całej ulicy 3 Maja”.

Wizja docelowych przekształceń 
uwzględnia zagospodarowanie placów 
pomiędzy budynkami przy ul. 3 Maja nr 
3 i 5 oraz przed Resursą. Pierwszy z nich 
jest otoczony blokami mieszkalnymi wie-
lorodzinnymi, dlatego ma służyć do spo-
kojnej rekreacji. Drugi teren – ze względu 
na jego wielkość i  walory historyczne – 
zaplanowano jako miejsce dla wydarzeń 
animacyjnych. Trzecim obszarem, który 
może być w  specjalny sposób wykorzy-

stywany w  przyszłości, jest przecięcie 
ul. 3 Maja z  ciągiem pieszym pomiędzy 
ulicami Paryską i  Sienkiewicza na wy-
sokości Pasażu Centrum. Jak wynika 
z ubiegłorocznych konsultacji, jest to te-
ren, który skupia największą liczbę osób 
przechodzących przez ulicę.

Na odcinku ul. 3 Maja pomiędzy uli-
cami: Sobieskiego i  Kadena–Bandrow-
skiego zaplanowano realizację pierw-
szego w regionie woonerfu – rozwiązania 
urbanistycznego charakteryzującego się 
wysokim poziomem bezpieczeństwa ru-
chu oraz walorami estetycznymi i  użyt-
kowymi. Miejsce to zapewni dostęp 
samochodowy w  niezbędnym zakresie, 
jednak ruch pieszy zostanie tu potrak-
towany priorytetowo. Dodatkowym wy-

różnikiem terenu będzie infrastruktura 
rekreacyjna dla mieszkańców, której bra-
kuje w gęstej zabudowie śródmiejskiej.

Jak podkreśla Damian Rutkowski, za-
stępca prezydenta Dąbrowy Górniczej 
– „obok nowych mebli i wymiany oświe-
tlenia, dąbrowski Urząd Miejski przy-
gotowuje wsparcie dla przedsiębiorców 
z ul. 3 Maja. Jednocześnie kontynuowa-
ne będą działania animacyjne realizo-
wane przez instytucje kultury i  organi-
zacje pozarządowe”.

Pełen raport końcowy, zawierający 
opis i harmonogram zmian na ul. 3 Maja 
dostępny jest na stronie fabrykapelna 
zycia.pl w  zakładce baza wiedzy/bada-
nia i analizy.

 Wojciech Czyżewski

KONCEPCJA DOCELOWEJ PRZEBUDOWY UL. 3 MAJA:

Koncepcja zagospodarowania ul. 3 Maja, widok ogólny

A

B

E

D

C

Droga lokalna na odcinku 
pomiędzy ulicami 
kadena-bandrowskiego i górniczą

plac miejski przed resursą

park kieszonkowy

woonerf na ul. 3 maja

pasaż centrum



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 2 (215) marzec 2018

7puls miasta

Woonerf na ul. 3 Maja, widok ogólny

Woonerf na ul. 3 Maja, odcinek pomiędzy budynkami nr 3 i 5 pozostanie pusty, ponieważ będzie 
przeznaczony do realizacji wydarzeń animacyjnych i handlu ulicznego

Zagospodarowanie parku kieszonkowego, widok ogólny

Zagospodarowanie placu miejskiego przed Resursą, widok ogólny

Plac miejski przed Resursą, widok z perspektywy przechodnia

Widok na park kieszonkowy z perspektywy miejsca wydarzeń i handlu ulicznego

A. Woonerf na ul. 3 Maja pomiędzy ulicami Sobieskiego i Kadena-
Bandrowskiego

Na całym odcinku ulicy utrzymana zostanie zmieniona organizacja ruchu, wprowa-
dzona oznakowaniem zakazu wjazdu od strony ul. Sobieskiego oraz strefy zamieszka-
nia. Nawierzchnia będzie wymieniona, a pośrodku ulicy pojawią się „zielone wyspy”, 
czyli trawniki z  drzewami w  szpalerze. Przestrzeń zostanie oświetlona przez słupy 
umieszczone w części pieszej (latarnie) i na trawnikach. W sąsiedztwie obiektów za-
bytkowych zainstalowane zostaną tablice informujące o ich historii i wartościach.

B. Plac miejski przed Resursą

Po przebudowie plac stanie się najważniejszym miejscem na ul. 3 Maja. Na co 
dzień może być wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców sąsiadujących 
terenów. W  związku z  tym wprowadzony zostanie szpaler drzew oddzielający 
zasadniczą część placu od pasa jezdnego, a  skwer pomiędzy budynkami przy 
ul. 3 Maja nr 11 i 11a zostanie częściowo utwardzony, pojawią się na nim meble 
miejskie.

C. Park kieszonkowy pomiędzy budynkami nr 3 i 5
Dzięki przekształceniu w park, plac zyska nową funkcję. W jego centrum powstaną kwartały z niską roślinnością i drzewami, a każdy z nich będzie przecięty dwoma przejściami po-

między budynkami nr 3 i 5. Istniejąca fontanna w formie rzeźby zostanie zastąpiona przez sztuczny strumień wkomponowany w przestrzenie z zielenią.
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POLSKA JAKOŚĆĆ NISKIE CENY!
DĄBROWA GÓRNICZA, TYSIĄCLECIA 4A | WWW.SPIZARNIASKLEPY.PL 

Aktywne Kobiety Kobietom
Porady na temat zdrowia, urody, mody, hobby i kulinariów. 
Warsztaty taneczne i marsz nordic walking. Tak w skrócie wyglądała 
impreza „Aktywne Kobiety Kobietom”, która 11 marca zagościła 
w hali „Centrum”.

„Aktywne Kobiety Kobietom” to wydarzenie promu-
jące zdrowy styl życia, a także stanowiące przestrzeń do 
spotkania dla pań w  różnym wieku, które chcą lepiej 
poznać siebie. Było okazją do wymiany doświadczeń 
oraz wzajemnej motywacji.

W programie znalazły się porady eksperckie, panele dys-
kusyjne oraz bloki tematyczne dotyczące zdrowia i urody, 
mody, hobby oraz kulinariów. Nie zabrakło również spor-
towych emocji podczas różowego marszu nordic walking 
alejkami parku Hallera, a także zajęć tanecznych i fitness.

Gośćmi specjalnymi byli Mariola Bojarska – Ferenc 
z wykładem „Wellness drogą do sukcesu”, a  także Re-
migiusz Rączka, który dał popis swoich kulinarnych 
umiejętności. W hali przygotowano miasteczko dla ko-
biet, podzielone na strefy sportu, zdrowia, urody, hobby 
i małej kobietki. Panie ze wszystkich propozycji korzy-
stały bezpłatnie.

Głównym organizatorem było Centrum Sportu i Re-
kreacji w Dąbrowie Górniczej.
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„W  Dąbrowie Górniczej są dwa rodzaje mieszkań-
ców. Ci, którzy pochodzą stąd i najczęściej zamieszkują 
Zielone Dzielnice oraz ludność napływowa kieleckie-
go, małopolskiego i  reszty Polski. Ta druga kategoria 
(proszę nie myśleć, że są gorszego sortu) całkiem ina-
czej patrzy na problemy i potrzeby miasta, bo ich serca 
są hen daleko stąd”. Albo to: „Proponuję wydać album 
ze zdjęciami dawnej Dąbrowy dla PRAWDZIWYCH 
mieszkańców Dąbrowy i ZAGŁĘBIA, oraz tych, którzy 
wrośli w naszą historię” (zapisy oryginalne). Wydawało 
mi się, że podobne bzdury i podziały mamy już dawno 
za sobą. No, niestety…

Powyższe wypowiedzi przeczytałem na jakimś forum 
nie dalej niż dwa miesiące temu. Czy są to zdania odosob-
nione? Śmiem wątpić i choć może ktoś powie, że pochyla-
nie się nad nimi jest stratą czasu (bo to jednak margines) 
– muszę. Imperatyw wewnętrzny. Gdyż od lat, stąd i zo-
wąd, się pojawiają, do szału skutecznie mię doprowadza-
jąc. Żeby była jasność – wcale nie dlatego mi się ciśnienie 
podnosi, że jestem „ludność napływowa” (choć jestem, 
o tym za chwilę). Powód jest prosty – uważam to gadanie 
za niesprawiedliwe, uwłaczające i zwyczajnie bez sensu.

Moi dziadkowie nie urodzili się w Dąbrowie Górniczej. 
Pradziadek (przed wojną jako oficer i legionista stacjono-
wał z rodziną w Legionowie, potem wojna rzuciła go do 
Rumunii, rodzina ukrywała się w Libiążu, po – miesz-
kali trochę w  Krakowie, gdzie pradziadek pracował na 
kolei, aż w końcu wylądowali w Katowicach). Jego syn, 
a mój dziadek – Adolf Strzała (przed wojną było to dość 
zwyczajne imię), został technikiem budowlanym, kie-
rownikował różnym budowom i specjalizował się w in-
stalacjach sanitarnych i  ciepłowniczych w  sporej ilości 
instytucji w Dąbrowie (pierwsze z brzegu przykłady to 
liceum im. Generała W. Andersa, jeszcze niedawno L. 
Szenwalda czy szpital). Tutaj poznał babcię, która praco-
wała w zakładowym sklepiku i przyjechała, tak!, z kielec-
kiego. Drudzy dziadkowie nadciągnęli z Mazowsza (dzia-
dek, Siedlce) i Podlasia (babcia). Przebyli długą podróż, 

zatrzymując się po drodze tam, gdzie dziadek podejmował 
pracę w kopalniach (m.in. Łęczyca, Bytom). I ja wiem, że są 
to dla postronnych jakieś nudne i nieistotne sprawy, ale mu-
szę o tym napisać. Z kilku powodów:

Po pierwsze – takich losów i  historii jak powyższa jest 
mnóstwo. Podobnych rodzin żyje w Dąbrowie tysiące. I nie 
są w żaden sposób gorsze, lepsze, wyjątkowe, inne. To lu-
dzie, których przodkowie przyjechali tutaj, aby pracować, 
budować i współtworzyć miasto. Zakładać rodziny, kochać 
się, być szczęśliwymi, dożyć starości, umrzeć. Znam oczy-
wiście opowieści rodowitych Zagłębiaków, jak to „cham-
stwo ze wsi nadciągnęło i dochodziło z nim do regular-
nych bitew”, słyszałem o trzymaniu kur i innych zwierząt 
hodowlanych na balkonach, żółtych grzebieniach etc. I nie 
mam powodów, aby weń nie wierzyć. Mój drugi pradzia-
dek, który całe życie pracował na roli i nigdy nie nauczył 
się czytać i pisać, kiedy przyjechał do swojej zamężnej córki 
do Gołonoga, poszedł do osiedlowej „administracji” i – do-
stając jakieś symboliczne wynagrodzenie, „na papierosy” – 
z powodu nudy i miłości do ziemi kosił (kosą) trawniki, łąki 
i chaszcze. Nie robił tego zresztą zbyt długo, bo z tej nudy 
i tęsknoty za wsią umarł… Wiem, że brzmi to nostalgicznie 
i, jak nie przymierzając, z Konopnickiej niemal, ale tak było.

Przyjeżdżali ludzie ze wsi do Dąbrowy Górniczej. Z in-
nych miast przyjeżdżali. Tak, jak robią to dzisiaj. Czasem 
byli mądrzy i dobrzy, czasem głupi i źli. I jestem w stanie się 
założyć (a w dawnych czasach pewnie mógłbym do poje-
dynku stanąć), że mieszkańcy Dąbrowy też byli i tacy, i tacy.

Inna sprawa, że kiedy popatrzymy na statystyki – w roku 
1946 ludność naszego miasta wynosiła ok.  28000 osób, 
w 1970 było to już 62000, a w 1982, czyli po wybudowaniu 
i uruchomieniu Huty Katowice liczba mieszkańców Dąbro-
wy Górniczej podskoczyła aż do 152 tysięcy (oczywiście, 
należy wziąć pod uwagę, że jest to czas, kiedy przyłączono 
Sławków i dzisiejsze „zielone dzielnice”, m.in. Strzemieszyce 
i Ząbkowice), natomiast aktualnie jest to ok. 115 tysięcy – 
okaże się, że jakaś połowa mieszkańców naszego miasta to 
nie są PRAWDZIWI dąbrowianie.

Wracając jednak do ad rem (jak mawiał pan spod 
sklepu). Czasem przyjeżdżającym było tu dobrze, 
czasem nie bardzo. Tak czy inaczej – stawali i stali się 
cząstką, tkanką Dąbrowy. A ona ich. Wrastali w sie-
bie nawzajem. Byli/stawali się/są STĄD.

A  trwanie w  podziałach, wytykanie ludziom ich 
pochodzenia i wskazywanie po latach palcem? Zwy-
kła buta, ignorancja i prostactwo.

Bo nawet jeśli przyjmiemy tezę, że na początku 
„ludności napływowej” nie było łatwo się zasymilo-
wać, to mówienie w wieku XXI, że takie osoby mają 
serca i  interesy gdzie indziej, nie da się nazwać ina-
czej, jak ksenofobią i pieprzeniem w bambus. Bo niby, 
że jak? Swoje podatki albo działania, myśli, kieruję 
do prababcinej wsi, w której byłem raz w życiu? Czy 
może prenumeruję i z zapartym tchem śledzę „Głosy 
Siedlec” czy „Echa Legionowa”? Albo, nie wiem, dwa 
razy dziennie powtarzam dzieciom przy posiłkach: 
„Pamiętajcie o korzeniach, przyjdzie dzień, że przej-
miemy to miasto i założymy tu filie Łomż, Białych-
stoków, Suwałk, Łęczyc, Jędrzejowów, Busek Zdrojów 
i innych (nie) PRAWDZIWYCH miast i wiosek”.

Oczywiście, nie wierzę, że takie sytuacje i takie ga-
dania miałyby doprowadzić do jakichś rozruchów. 
Nie przesadzajmy, ludzie w swej zdecydowanej więk-
szości nie są jednak głupi… Mówię o tym, że nie go-
dzi się dzielić w ten sposób. Na prawdziwych i nie.

Prawdziwy Polak. Prawdziwy katolik. Prawdziwy 
Zagłębiak, Dąbrowiak. I  idąc tym tropem – Praw-
dziwy Dzielniczanin Osiedla Kasprzaka! Albo Ząb-
kowic! Strzemieszyc! Prawdziwy Mieszkaniec Bloku 
nr 38!

Na koniec muszę się jednak do czegoś przyznać… 
Czasami sam używam słowa „prawdziwy” w stosun-
ku do ludzi. Najczęściej wtedy, kiedy myślę o praw-
dziwych... idiotach.

* Łona „Błąd” (z płyty „Nawiasem mówiąc”, 2016)

WSPIERAJ  
LOKALNIE!

 

W imieniu dąbrowian i dla dąbrowian,  
proszę o wsparcie.
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej

podatku przekaż  
na dąbrowskie  
organizacje

ngo.dabrowa-gornicza.pl

„I jedną rzecz od razu ustalmy… 
spór jest, k…, fundamentalny” *
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Pośpiech trudny do zrozumienia
16 marca Wojewoda Śląski unieważnił, podjętą na wniosek prezydenta Zbigniewa Podrazy, uchwałę 
znoszącą opłatę adiacencką w Dąbrowie Górniczej. Prezydent już zapowiedział, że będzie przekonywał 
radnych, aby zaskarżyć tę decyzję do sądu oraz zadeklarował, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
tej kwestii wszystkie trwające postępowania dotyczące opłaty adiacenckiej zostały wstrzymane, a nowe 
nie są i nie będą rozpoczynane.

Zgodnie z  zasadami nadzór prawny wojewody na 
wszczęcie postępowania nadzorczego ma 30 dni od daty 
wpływu uchwały do urzędu wojewódzkiego. W  przy-
padku unieważnienia uchwały dąbrowskich radnych 
służby Wojewody Śląskiego potrzebowały zaledwie 
cztery dni.

Z  czego wynikał ten pośpiech? Trudno wyrokować, 
ale o  wszczęciu postępowania nadzorczego, nadzór 
prawny Wojewody Śląskiego poinformował dąbrowski 
urząd 12 marca. W przesłanym piśmie elektronicznym 
znalazła się informacja o  terminie zakończenia postę-
powania przypadającym na dzień 6 kwietnia, a  także 
przysługującym miastu prawie do złożenia wyjaśnień. 
Dzień później przesłane zostało kolejne pismo, które in-
formowało o wstrzymaniu wykonania uchwały.

– Jakież było moje zaskoczenie, kiedy w poniedziałek 
19 marca, po wysłaniu pisemnych wyjaśnień motywów, 
jakimi kierowałem się, przygotowując projekt uchwały 
oraz wskazaniu przykładów podobnych uchwał, które 
weszły w  życie i  zniosły opłatę adiacencką w  innych 
gminach naszego województwa, okazało się, że uchwa-
ła została unieważniona już w miniony piątek… – tak 

tę trudną do zrozumienia sytuację komentuje prezydent 
Zbigniew Podraza.

– Wierzyłem, że argumenty, które przekonały dąbrow-
skich radnych, przekonają również Wojewodę Śląskiego. 
Niestety, mimo obowiązujących zasad i  procedur, nie 
dano nam szansy na przedstawienie swoich racji. Co wię-
cej, liczyłem także na to, że zaraz po przyjęciu uchwały 
przez radnych, w tej społecznie ważnej sprawie uda mi się 
porozmawiać z Wojewodą osobiście. Niestety, ale jak na 
razie nie było mi to dane, ponieważ od początku marca 
w kalendarzu Wojewody nie udało się wygospodarować 
czasu na takie spotkanie – dodaje prezydent.

W  związku z  powyższym miastu nie pozostaje nic 
innego jak tylko obrona unieważnionej uchwały przed 
sądem. Prezydent jest do tego gotowy i zadeklarował, że 
zamierza zawnioskować do rady miejskiej o zaskarże-
nie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. Do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia losów uchwały wszystkie trwające po-
stępowania dotyczące opłaty adiacenckiej w Dąbrowie 
Górniczej zostały wstrzymane, a nowe nie są i nie będą 
rozpoczynane.

Unieważnioną uchwałę dąbrowscy radni podjęli 
podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 28 lutego 
na wniosek prezydenta miasta. Wnioskując o jej zwo-
łanie, prezydent przedstawił radzie projekt uchwały 
zakładający całkowite uchylenie obowiązującej do tej 
pory uchwały, a  tym samym likwidację podstaw do 
nakładania opłaty adiacenckiej. Aby jednak było to 
możliwe, projekt uchwały zakłada jej wejście w życie 
ze wsteczną mocą obowiązywania od 30 lipca 2008 
roku, czyli dnia kiedy po raz pierwszy mogła mieć 
zastosowanie uchwałą ustalająca wysokość tej opłaty 
w Dąbrowie Górniczej.

Składając wniosek, prezydent Podraza zdawał sobie 
sprawę z  faktu, że nadawanie wstecznej mocy uchwa-
łom nie jest rozwiązaniem doskonałym, ale jest to je-
dyna droga do skutecznego wyeliminowania opłaty 
adiacenckiej w  Dąbrowie Górniczej. Wejście w  życie 
uchwały byłoby ulgą dla mieszkańców, którzy obawiają 
się, że zostaną objęci tą opłatą. Ci zaś, którzy opłaty już 
uiścili, mogliby spodziewać się unieważnienia wyda-
nych decyzji i zwrotu wniesionych opłat.

Bartosz Matylewicz
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W ostatnim czasie przeczytałem trzy książki, któ-
re sprawiły, że poczułem się, jakbym z ciemnej norki 
podglądał przyszłość. Bo przyszłość już jest. Daleko 
od Dąbrowy Górniczej, daleko od metropolii o wciąż 
nieokreślonej górnośląsko-zagłębiowskiej nazwie, 
daleko od Polski…

Rem Koolhas, Holender, obecnie jeden z  najbar-
dziej wpływowych architektów, opisywał w  roku 
1997 powstawanie największej metropolii współcze-
snego świata. Mowa tu o Metropolii Delty Rzeki Per-
łowej w Chinach. Wówczas (21 lat temu) ten teren za-
mieszkiwało 15 milionów ludzi. Przewidywano, że do 
roku 2020 liczba ta wzrośnie do trzydziestu czterech 
milionów. Przewidywano błędnie – obecnie w  Del-
cie Rzeki Perłowej mieszka ok.  50 milionów ludzi. 
W  tym świecie najbardziej charakterystyczny trój-
kątny budynek w Shenzen, który łączy w sobie róż-
ne rodzaje ścian i wyjątkowe elementy z niewykoń-
czonego betonu, został zaprojektowany przez dwóch 
dwudziestoparolatków, w cztery dni, na Macintoshu. 
Jak pisze Koolhas „cztery dni to w gruncie rzeczy cał-
kiem długo jak na budynek z Shenzen”.* Chcecie cze-
goś bardziej zdumiewającego? Oto w  opisywanym 
megalopolis rozpoczęto budowę osiemdziesięciokilo-
metrowego mostu. Od początku wiadomo było, gdzie 
ten most się zacznie, ale nie wiadomo było, gdzie 
się skończy. Zaczął się w  Zhuhai, przekroczył Rze-
kę Perłową, a potem wszystko zależało od tego, czy 
Hongkong pozostanie największym ośrodkiem na jej 
wschodnim brzegu czy też rolę tę przejmie Shenzen. 
Ostatecznie most przez Makau powędrował w stronę 
Hongkongu.

W tym samym czasie przeobrażeniu podlega pół-
nocno-zachodnie wybrzeże Korei Południowej. Na 
archipelagu wysp usypanych od nowa albo sztucznie 
powiększonych budowana jest Wolna Strefa Ekono-
miczna Inczhon. Ma przyćmić wszystko, co do tej 
pory powstało i  „przemodelować” położenie Korei 

poprzez stworzenie nowego centrum Azji Południo-
wo-Wschodniej** – aerotropolis – czyli miasta wyra-
stającego wokół ogromnego portu lotniczego. Z  kore-
ańskiego lotniska do co trzeciego mieszkańca naszej 
planety można dolecieć w trzy i pół godziny. Dookoła 
niego ma krążyć życie podzielone na strefy. Im bliżej 
pasów startowych, tym więcej firm i usług. Każdy krąg 
aerotropolis ma własny charakter, a wszystkie splecione 
są drogami, koleją magnetyczną i  metrem. Dzielnica 
biznesowa, miasto Songdo, zbudowane na sztucznej 
wyspie, już stoi. Ma lśniące szkłem strzeliste drapacze 
chmur, a  nawet repliki atrakcji turystycznych, takich 
jak nowojorski Central Park czy kanały weneckie. Na 
razie kosztowało 40 miliardów dolarów. Kropla w mo-
rzu potrzeb koreańskiego snu o byciu ważnym punktem 
w globalnej sieci niezakłóconych połączeń.

W  USA natomiast działa prywatna firma o  nazwie 
SpaceX. Jej nieukrywanym celem jest zasiedlenie przez 
ludzkość Marsa. Twórcą i właścicielem SpaceX jest, po-
chodzący z RPA, Elon Musk, którego przesłanie brzmi 
– albo starasz się zrobić coś spektakularnego i nie ma 
mowy o kompromisach, albo nie. Jeśli wybierasz tę dru-
gą opcję, Musk uzna cię za nieudacznika. *** Rakiety 
SpaceX na Marsa nie latają, jeszcze, ale za ceny wielo-
krotnie niższe od oferowanych przez Rosjan czy NASA 
wysyłają w kosmos satelity z całego świata. Innym, nie-
mniej „kosmicznym”, produktem Elolna Muska jest sa-
mochód elektryczny Tesla. Najnowszy model o zasięgu 
nawet do tysiąca kilometrów ma zrewolucjonizować 
branżę samochodową. To możliwe, zważywszy, że ma 
być tani, produkowany na szeroką skalę i wsparty bu-
dową ogólnoświatowej sieci darmowych stacji ładowa-
nia. Mówi się, że model S nie jest jedynie najlepszym 
samochodem elektrycznym, ale najlepszym samocho-
dem w ogóle. Sam Elon Musk nie ma wątpliwości, że dni 
aut spalinowych są policzone. W 2014 roku ogłosił, że 
Tesla uwalnia wszystkie swoje patenty – chce bowiem, 
by ludzie produkowali i kupowali auta elektryczne.

Jest marzec 2018. Wyobraźmy sobie teraz Chińczy-
ka, dajmy na to z Zhuhai i Koreańczyka z Songdo. Wła-
śnie wysiedli z białej Tesli model X (najnowsze cudo ze 
stajni Muska). Powiedzmy, że stoją na Placu Wolności 
w  centrum Dąbrowy Górniczej. Wokół hula wiatr, 
śmierdzi kebabem i  fryturą z plastikowych bud przy 
parku, kopcą tanie diesle, ktoś na wózku inwalidzkim 
bezskutecznie próbuje sforsować przejście podziemne, 
w obstawionym bilbordami Aldim kurczaki w promo-
cji, w oddali różowieją bloki przy Kościuszki.

A  teraz naszych orientalnych gości przenieśmy do 
Dąbrowy Górniczej, jaka wyłania się z  projektu Fa-
bryka Pełna Życia, stanowiącego efekt wielomiesięcz-
nych konsultacji społecznych. Otóż w  tym wariancie 
obaj stoją na Placu Zagłębia Dąbrowskiego, będącego 
niezwykłą zieloną przestrzenią gdzieniegdzie wy-
różnioną płytami z  nazwami i  opisem wszystkich 
zagłębiowskich kopalń, które przez lata decydowały 
o  rozwoju i  tożsamości naszego regionu. Plac, dzięki 
wyniesionym przejściom dla pieszych, płynnie prze-
chodzi w  park z  mnóstwem atrakcji, pośrodku suną 
cichobieżne tramwaje, z drugiej strony zza Pałacu Kul-
tury Zagłębia przeziera nowoczesne centrum miasta. 
Widać ceglane i szklane elewacje, wypełnione zielenią 
przestrzenie placów, słychać koncert na nowym rynku.

Jest marzec 2018. I przyszłość Dąbrowy Górniczej 
też już jest: wypracowana przez dąbrowian i możli-
wa do realizacji. Tylko od naszej wspólnej determi-
nacji zależy, czy po nią sięgniemy, niczym koreańskie 
samoloty atmosfery albo rakiety SpaceX kosmosu czy 
zadowolimy się tanim kurczakiem.

Wojciech Czyżewski

* Rem Koolhas, Śmieciowa przestrzeń. Teksty. Warsza-
wa 2017, s. 90. 
** Zob. Paulina Wilk, Pojutrze. O miastach przyszłości. 
Kraków 2017, s. 315. 
*** Ashlee Vance, Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, 
Tesli, SpaceX. Kraków 2017, s. 299.

Futurystyczne refleksje spod kebaba na kółkach

MOON w przedszkolach
Pod koniec lutego ruszyła akcja MOON, czyli Miej Obraz Osoby 
Niewidomej. Przedsięwzięcie, realizowane przez Łukasza Barucha 
i fundację „Wygrajmy razem”, ma na celu przybliżenie dzieciom 
spraw, z jakimi na co dzień spotykają się niepełnosprawni.

Łukasz Baruch wraz z Anną Gorgoń i Karoliną Żeli-
chowską na początek odwiedzili przedszkola nr 12 i 4 
w Dąbrowie Górniczej.

– Pierwszej wizycie towarzyszyły lekki stres i  ocze-
kiwanie, jak dzieci przyjmą gości. Okazało się jednak, 
że przedszkolaki są wspaniałymi słuchaczami i chętnie 
włączają się w zaproponowane działania. Z zasłonięty-
mi oczami dzieci mogły doświadczyć, jak to jest, kiedy 
się nie widzi. Świetnie sprawdzały się w roli przewodni-
ka osoby niewidomej i doskonale radziły sobie z białą 
laską. Dowiedziały się też od Karoliny Żelichowskiej, 
jak powstało pismo punktowe. Mogły dotknąć tyflo-
grafik (wypukłe, namacalne obrazki) zwierząt i  roślin 
– opowiada Łukasz Baruch.

Przedstawiciele fundacji pojawią się też w  innych 
przedszkolach, gdzie opowiedzą małym dąbrowianom 
o codzienności niepełnosprawnych.

Łukasz Baruch, niewidomy od 2006 r., to dąbrowski 
działacz społeczny, animator życia kulturalnego i  wo-
kalista. Inspiracją do zorganizowania akcji MOON 
stało się dla niego spotkanie z dziećmi w przedszkolu 
numer 18 w  Strzemieszycach. Jak podkreśla, było to 
bardzo cenne doświadczenie. Dlatego też postanowił 
odwiedzić inne przedszkola. Wspólnie z Haliną Radziej 
(dyrektor przedszkola numer 12) opracował program 
kilkunastu zabaw, w  których mali uczestnicy mogą 
poznawać rzeczywistość z zawiązanymi oczami, wyko-
rzystując pozostałe zmysły (słuch, dotyk, węch, smak). 
Przedszkolaki zapoznają się też w  przystępny sposób 
ze sprzętem ułatwiającym niewidomym życie codzien-
ne (mówiący termometr, mówiący kalkulator, czujnik 
poziomu cieczy, czytnik kolorów itp.). Dowiadują się 
także, jak i za pomocą jakich narzędzi powstaje pismo 
Braille’a. PK

Grupa Rodzinna Al-Anon zaprasza na cotygo-
dniowe spotkania rodziny i bliskich Anonimowych 
Alkoholików. Spotkania odbywają się w każdą śro-
dę o godz. 18:00 w dąbrowskim Klubie Abstynenta 
„BLOK” przy ul. Adamieckiego 13 (wstęp wolny). 
Więcej informacji: www.al-anon.org.pl.
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miasto bez zagrożeń
Kurs pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, 
przeciwdziałanie uzależnieniom, akcja edukacyjna 
na temat czadu. To tylko niektóre elementy 
programu „Bezpieczna Dąbrowa”, realizowanego 
w 2018 r. w naszym mieście.

– Jego celem jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W ramach pro-
jektu zdiagnozowane zostaną zagrożenia i  miejsca nie-
bezpieczne. Mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje 
oczekiwania w kwestii ich wyeliminowania. Program za-
kłada także organizację cyklu zajęć, spotkań i prelekcji, 
dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Skierowany bę-
dzie do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych po 
seniorów – mówi Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Jednym z elementów programu jest akcja edukacyjna 
na temat czadu, a także zakup detektorów tlenku węgla 
dla osób najbardziej narażonych na jego działanie. 15 
lutego, pilotażowo 140 tych urządzeń trafiło do miesz-
kańców.

– Jako lekarz, doskonale wiem, jak niebezpieczny jest 
czad. Kilka razy zdarzyło mi się stwierdzać zgon osób, 
w tym młodych, zatrutych tlenkiem węgla. Tych sytuacji 
nigdy nie zapomnę. Wiem, że dzięki czujnikom można 
uniknąć takich tragedii – podkreślił Zbigniew Podraza 
na spotkaniu, w czasie którego przekazano detektory.

W lutym na klatkach schodowych dąbrowskich bloków 
pojawiły się również plakaty ostrzegające o najczęstszych 
przestępstwach, jakich ofiarami możemy paść we wła-
snym domu, a także prostych sposobach ich uniknięcia.

 „Bezpieczna Dąbrowa” stawia też na bezpieczeństwo 
w wymiarze zdrowotnym. Dlatego 21 lutego, przed kon-
certem z cyklu „Dąbrowa łączy pokolenia”, seniorzy ko-
rzystali z bezpłatnych porad dotyczących słuchu, wzroku 
i rehabilitacji. W kolejnych miesiącach starsi mieszkańcy 
będą mogli porozmawiać ze specjalistami z innych dzie-

dzin na temat schorzeń, leczenia i  profilaktyki. Takie 
właśnie są ich oczekiwania, które wyrazili w czasie kon-
sultacji.

Marzec to miesiąc, w którym ruszyły spotkania w róż-
nych częściach miasta, nastawione na szczegółowe 
zdiagnozowanie i  wyeliminowanie lokalnych zagrożeń 
– np.  zaczepek i  awantur prowokowanych przez nie-
trzeźwych, niebezpieczeństw, które powodują piraci dro-
gowi, ale także tych związanych z  brakiem oświetlenia 

czy uszkodzeń jezdni i chodników. W marcu wystarto-
wały również warsztaty w szkołach, pokazujące uczniom 
zgubne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy.

W  kwietniu odbędą się spotkania, skierowane 
w  głównej mierze do seniorów. Będą okazją, żeby   
m.in. dowiedzieć się, jak nie paść ofiarą wyłudzenia „na 
wnuczka” czy „policjanta”, a także jak w momencie za-
grożenia udzielić pierwszej pomocy.

Wiosna i maj to czas częstszych rowerowych przejaż-
dżek, dlatego wtedy właśnie akcja skupi się na bezpieczeń-
stwie drogowym użytkowników jednośladów. Działania 
te obejmą m.in. uczniów i przedszkolaków, uczestników 
ogólnopolskiego projektu „Rowerowy maj”. Nie zabrak-
nie też zajęć organizowanych wspólnie z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Na maj przypadną rów-
nież spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumentów, orga-
nizowane na terenie całego miasta we współpracy z para-
fiami. W ich trakcie m.in. będzie można się dowiedzieć, 
jak nie dać się nabrać na „triki” nieuczciwych sprzedaw-
ców, odstąpić od niekorzystnej umowy czy skutecznie 
dochodzić swych praw po trefnym zakupie. W ramach 
„Bezpiecznej Dąbrowy” planowane jest również urucho-
mienie telefonu zaufania, gdzie o problemach porozma-
wiać będzie można z psychologiem.

W czerwcu przyjdzie czas na kolejną odsłonę akcji 
– „Bezpieczna dąbrowianka”, czyli bezpłatnych zajęć 
samoobrony dla kobiet. Latem nie zabraknie też bar-
dzo ważnego zagadnienia, czyli bezpieczeństwa nad 
wodą. Specjalny cykl szkoleń i pokazów nad Pogorią 
III zorganizuje dąbrowska sekcja Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Planowane jest 
także opublikowanie mapy najniebezpieczniejszych 
miejsc nad dąbrowskimi akwenami, gdzie najczęściej 
dochodzi do wypadków i  gdzie zdecydowanie nie 
należy się kąpać. Od czerwca do września, podczas 
pikników rodzinnych w  zielonych dzielnicach, nie 

– Celem programu jest 
poprawa stanu i poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej. W ramach 
projektu zdiagnozowane 
zostaną zagrożenia i miejsca 
niebezpieczne.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ OSIEDLOWYCH

• Łęknice – 29 marca, godz. 17 
Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35

• Korczaka, Aleje– 5 kwietnia, godz. 17 
Szkoła Podstawowa nr 8, budynek przy 
ul. Wyspiańskiego 1

• Mydlice Północne– 12 kwietnia, godz. 
17 
Centrum Aktywność Obywatelskiej, ul. 
Sienkiewicza 6A

• Mydlice Południowe– 18 kwietnia, 
godz. 17 
Klub Osiedlowy „Krąg”, ul. Ludowa 19a

• Cedlera i Stary Gołonóg– 26 kwietnia, 
godz. 17 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. 
Prusa 3

• Manhattan– 8 maja, godz. 17 
Zespół Szkół nr 2, ul. Piłsudskiego 24

• Broadway– 10 maja, godz. 17 
Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4

• Kasprzaka, Wzgórze Gołonoskie i Pod-
lesie– 17 maja, godz. 17 
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25

• Reden (strona os. Adamiecki i ul. Woj-
ska Polskiego) – 24 maja, godz. 17 
Klub „Helikona”, ul. Wojska Polskiego 45

• Reden (strona ul. Kopernika, Augusty-
nika, Cieplaka, Reymonta) – 7 czerw-
ca, godz. 17 
I LO, ul. Kopernika 40

• Osiedle Młodych Hutników – 14 
czerwca, godz. 17 
Szkoła Podstawowa nr 31, al. Zwycięstwa 
77

• Ząbkowic – 21 czerwca, godz. 17 
DK „Ząbkowice”, ul. Chemiczna 2

Jednym z elementów programu jest akcja edukacyjna na 
temat czadu, a także zakup detektorów tlenku węgla dla osób 
najbardziej narażonych na jego działanie. 15 lutego pilotażowo 
140 tych urządzeń trafiło do mieszkańców.
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zabraknie tematyki dotyczącej szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa.

Po wakacjach, na początku roku szkolnego i u progu 
jesieni, wśród przedszkolaków i  uczniów zorganizowa-
na będzie akcja promująca noszenie odblasków, które są 
bardzo przydatne przy gorszej pogodzie i szybciej zapa-
dającym zmroku. Dla rodziców, przy okazji pierwszych 
wywiadówek, zorganizowany zostanie kurs pierwszej 
pomocy. Jesienią wrócą również spotkania dla seniorów. 

„Bezpieczna Dąbrowa” realizowana jest przez Urząd 
Miejski we współpracy ze służbami i  instytucjami od-
powiedzialnymi za bezpieczeństwo, a  także organiza-
cjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami, spół-
dzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, parafiami, 
klubami osiedlowymi i Radą Seniorów.

Przemysław Kędzior

miasto bez zagrożeń Tunel w Ząbkowicach,  
nowe perony w Strzemieszycach
W Ząbkowicach trwają prace związane z budową tunelu, który 
zapewni komunikację między peronami oraz dwiema częściami 
dzielnicy oddzielonymi torami kolejowymi. Od 17 kwietnia do 8 maja 
na trasie Dąbrowa Górnicza Ząbkowice–Będzin Ksawera zostanie 
wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.  

Głębokie wykopy prowadzone są równocześnie na 
wszystkich trzech peronach. To utrudnia normalny ruch 
pociągów. Składy w kierunku Katowic odjeżdżają z pero-
nu 3. Natomiast pociągi jadące do Zawiercia i Częstocho-
wy wykorzystują jedynie część peronu 2.

To niejedyne utrudnienia. Od 17 kwietnia do 8 maja 
na trasie Dąbrowa Górnicza Ząbkowice–Będzin Ksawera 
zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobu-
sowa. Zmiany obejmą aż 12 połączeń. Na dworcu w Ząb-
kowicach pasażerowie będą się przesiadać do podsta-
wionych autobusów, które kolejno będą podjeżdżać pod 
stacje w Gołonogu, Dąbrowie Górniczej i Będzinie Ksa-
werze. Tam będą oczekiwać składy pociągów w kierunku 
Katowic i Bielska. Aby chociaż w części zniwelować nie-
dogodności spowodowane remontami, część pociągów 
przyspieszonych będzie mieć dodatkowe postoje między 
Ząbkowicami a Będzinem. Będą też honorowane bilety 
Kolei Śląskich w pociągach PKP IC.

Tunel w  Ząbkowicach ma być gotowy we wrześniu 
bieżącego roku. Obecnie kopane są korytarze pod to-
rami. Wcześniej buldożery wyburzyły dwa stare budyn-
ki techniczne byłej administracji dworcowej. Roboty 
prowadzone są również na głównym peronie. Tutaj ro-
zebrano między innymi sporą cześć zadaszenia. Budo-
wa tunelu to wspólna inwestycja PKP PLK i  urzędu 
miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja wyniesie 
6,7 mln zł. Nowy tunel ma zastąpić wykorzystywaną do 
tej pory, starą kładkę. Będzie on rozebrany po oddaniu 
do użytku nowego przejścia podziemnego. Tunel będzie 
wyposażony w windy dla niepełnosprawnych oraz spe-
cjalny pas ruchu dla rowerzystów.

To niejedyna inwestycja na dąbrowskich dworcach. 
Niedawno ogłoszono przetarg na przebudowę peronów 
i torów na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – 
Dąbrowa Górnicza Wschodnia szacowany na ponad 42 
mln zł. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów, skrócą 
się podróże, a także usprawni się przewóz towarów.

Inwestycja obejmie przebudowę peronów na stacjach 
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce i  Dąbrowa Górnicza 
Wschodnia. Perony będą podwyższone do 76 cm i wy-
posażone w elementy małej architektury – wiaty, ławki, 
gabloty informacyjne, nowe nagłośnienie, a także dosto-
sowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości po-
ruszania się. Większy komfort i bezpieczeństwo podróż-
nym zapewni nowe oświetlenie peronów i dróg dojścia 
oraz czytelne oznakowanie stacji. Składy pasażerskie 
pojadą do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h (obecnie 
70  km/h). Podniesienie prędkości w  ruchu kolejowym 
zapewni wymiana torów oraz 14 rozjazdów, które zosta-
ną wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania. 
Zostanie również przebudowana sieć trakcyjna. Prace 
przewidują także remont 4 obiektów inżynieryjnych.

Podpisanie umowy na odcinek Dąbrowa Górnicza 
Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia plano-
wane jest w lipcu 2018 r., a zakończenie wszystkich prac 
w IV kwartale 2019 r. W Krajowym Programie Kolejo-
wym projekt „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na 
odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. ” szacowany 
jest łącznie na ponad 200 mln zł i finansowany z budżetu 
państwa. GC

Pierwsze z cyklu spotkań osiedlowych z mieszkańcami 
śródmieścia i Starej Dąbrowy.
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Nowy tunel ma zastąpić wykorzystywaną do tej pory, starą 
kładkę. Inwestycja wyniesie 6,7 mln zł.
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Niepozorny świecznik w kształcie pan-
ny o szmaragdowej barwie. Przez lata stał 
u mojej babci na szafie, schowany z tyłu, 
zakurzony. Jako relikt PRL-u, z  grube-
go szkła, otrzymany za darmo podczas 
któregoś z miejskich festynów nie wzbu-
dzał w niej, we mnie ani reszcie rodziny 
większego zainteresowania. I  tak zapew-
ne byłoby do dziś, gdyby nie nagły boom 
na twórczość małżeństwa Eryki i  Jana 
Sylwestra Drostów. Niespodziewanie bo-
wiem dowiedziałem się z internetu, że to, 
co niszczeje na babcinej szafie, jest praw-
dziwym dziełem sztuki, na które na au-
kcjach szklistymi (!) oczami patrzą setki 
wytrawnych kolekcjonerów.

W  naszym mieście panuje przekonanie, 
że w dziedzinie sztuki nie mamy się czym 
pochwalić. Nic bardziej mylnego, mamy 
markę eksportową, która opanowała pol-
ski, i  zdobywa europejski, rynek sztuki 
użytkowej – mowa tu o Hucie Szkła Gospo-
darczego „Ząbkowice” i jej niesamowitych 
produktach.

Historia huty rozpoczęła się w roku 1884, 
gdy założył ją niemiecki przemysłowiec 
Józef Schreiber. Produkowała aż do lat 30. 
XX w., kiedy w związku z kryzysem zosta-
ła zamknięta. Ponownie otworzył ją oku-
pant, który wytwarzał w niej naczynia dla 
potrzeb wojska, a nawet niektóre elementy 
broni. W PRL-u przeszła pod zarząd pań-
stwowy i  od lat 60. przeżywała prawdzi-
wy rozkwit, produkując miliony naczyń. 
W  przeciągu ostatnich kilku lat szklane 

przedmioty wytwarzane w  tym okresie 
stały się symbolem pożądania, stylu i vin-
tage-u. Teraz „ten talerz z  kropkami na 
ciasto” to „Asteroid” projektu Jana Syl-
westra Drosta, „długi wazon z palcami do 
róż” to „Rotterdam” Bogdana Kupczyka, 
a  „sześciokątna miska na cukierki” to 
„Lars” Ludwika Fiedorowicza.

Wraz ze wzrostem popularności, wzrosły 
i ceny. I tak na przykład na aukcji w War-
szawie znajdziemy wazon „Krater” w  hia-
litowym wybarwieniu wyceniony na 500 
złotych (ja w takim kwiatki trzymam). Na 
allegro komplet talerzy „Rotor” sprzedają 
za niemal 100 złotych (te z kolei wywiozłem 
do akademika, bo w domu ich za dużo). Re-
kordowe ceny wyrobów dochodzą nawet 
do 3000 złotych za sztukę – oczywiście 
w  przypadku najrzadszych egzemplarzy 
w  najbardziej pożądanym wybarwieniu. 
Teraz to już nie jest „czarny” puchar, tylko 
„hialitowy”, zieleń stała się szmaragdem, 
a szkło mleczne, (czy jak kto woli białe), to 
„lattimo”. Każdego dnia na facebookowych 
grupach setki ludzi chwalą się, jakie naczy-
nie z Ząbkowic udało im się zdobyć w tym 
tygodniu.

A  przecież wielu z  nas przez lata nie 
dostrzegało w  naczyniach ząbkowickiej 
fabryki elementów sztuki, designu. Sam 
nie miałem pojęcia, jakie skarby leżą na 
półkach mojego domu. Ot, zwykłe szkło 
użytkowe, które każdy w Dąbrowie, z racji 
bliskości fabryki, miał w domu: misy, sala-
terki, talerzyki, wazony, puchary, cukier-
nice. Jako relikt minionej epoki, trudnych 
czasów, kolejek i  wydawania żywności na 
kartki, z chęcią zastępowaliśmy je nowymi 
importowanymi szkłami z przysłowiowego 
„Zachodu”. Teraz warto im się przyjrzeć 
z bliska, popatrzeć na grę światła, gradient 
koloru, fakturę. Uzmysłowić sobie, że te 

wszystkie fantazyjne kształty, to nie był 
wytwór rzemieślników, tylko seryjna pro-
dukcja idąca w miliony sztuk. A co najważ-
niejsze – wyciągnąć je z tyłu szafy i zacząć 
używać – bo w końcu to nie tylko szkło ar-
tystyczne, a też użytkowe!

Oczywiście, za tak ogromnym sukcesem 
ząbkowickiej fabryki musiało stać kilka 
czynników. Przyjrzyjmy im się po kolei, 
zaczynając od wzornictwa. Wielu z  nas 
pewnie kojarzy, czy to ze swoich czy zna-
jomych domów miski z charakterystyczny-
mi bruzdami. Wydawałoby się, że szklarz 
zatopił w  strukturze materiału babciną 
serwetkę… I  tak rzeczywiście było! Wzór 
ten powstał poprzez odciśnięcie w  formie 
ręcznie robionej serwetki. Projekt nazywa 
się „Cora”, a  jego autorką jest Eryka Trze-
wik-Drost.

Spójrzmy na wspomniany wyżej „Rot-
terdam”. Wazony mają po kilkadziesiąt 
centymetrów wysokości, podczas gdy 
formy w  hucie miały maksymalnie 30 
centymetrów. Jak w takim razie tworzono 
resztę przedmiotu? Pracownik po wycią-
gnięciu elementu z formy odwracał go do 
góry nogami i już siła ciążenia dopełniała 
reszty, tworząc kształt tak pożądany dziś 
na rynku. Takimi właśnie niekonwen-
cjonalnymi i  wyjątkowymi pomysłami 
pracownicy ząbkowickiej huty stworzyli 
własną markę, a  dzięki powyższym me-
todom wiele przedmiotów z  Ząbkowic, 
choć produkowanych masowo, stało się 
niepowtarzalnymi. Pracownicy opowia-
dają, że największe trudności sprawiał im 
projekt „Radiant”, składający się z  misy 
otoczonej szklanymi kulami. Po wycią-
gnięciu z  formy i  transporcie gotowych 
produktów, szklane kulki bardzo często 
odpadały i  całe palety szły na śmietnik. 

Szklane skarby z dąbrowy 

Tym, co wyróżnia 
ząbkowickie wyroby, 
jest feeria barw 
produkowanych naczyń. 
Niemal każdy wzór 
można było kupić 
w jednej z wielu wersji 
kolorystycznych: 
bezbarwnej, rubinowej, 
hialitowej, mlecznej, 
szafirowej, łososiowej, 
błękitnej, miodowej 
i dymionej.

Karolinka, projekt Eryka Trzewik-Drosta, foto Beata Grabarczyk

Wazony Optyczne, foto. Beata Grabarczyk
Diatret, proj. Jan Sylwester Drost, foto Beata 
Grabarczyk
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Szklane skarby z dąbrowy 
Z  tego powodu „Radiant” jest dziś jed-
nym z najrzadszych naczyń z HSG Ząb-
kowice.

Drugim istotnym czynnikiem była tech-
nologia produkcji. Cały proces opierał się 
na formach. W  przeciwieństwie do szkła 
dmuchanego, szkło prasowane, bo takie 
produkowano w  Ząbkowicach, pozwala-
ło zaoszczędzić ogromu pracy przy jego 
wytwarzaniu. Płynną i rozgrzaną do czer-
woności masę szklaną wlewano do formy, 
przykładano od góry kapsel (zatrzask for-
my) i  „prasowano” ogromną siłą, wytła-
czając wzór z formy na szkle. Cechą cha-
rakterystyczną wyrobów z  Ząbkowic jest 
również produkcja bez kapsla, podczas 
której pozwalano szkłu swobodnie roz-
lać się po bokach i stworzyć nieregularną 
i interesującą linię brzegową naczyń. Pra-
ca nad tworzeniem form stanowiła jedną 
z  najważniejszych w  hucie. Była żmudna 
– w  formach należało umieścić pojedyn-
czy detal z  jak największą dokładnością, 
bo potem każdy błąd odciskał się na ty-
siącach talerzy, szklanek, misek. Wiele ze 
wzorów – jak na przykład „Sahara” czy 
najsłynniejszy „Asteroid” – pokrywa całą 
powierzchnię naczyń z  jednego prostego 
powodu – w  ten sposób najłatwiej było 
ukryć wszelkie niedoskonałości, pęknię-
cia, bąbelki i inne zanieczyszczenia szkła. 
W PRL-u cały czas zmagano się z niedo-
borami składników technicznych i  ich 
niską jakością, przez co bardzo często 
huta miała problem z wytworzeniem od-
powiedniego szkła. Dopiero skompliko-
wany wzór skutecznie ukrywał pod sobą 
wewnętrzną strukturę szkła.

Tym, co wyróżnia ząbkowickie wy-
roby, jest feeria barw produkowanych 
naczyń. Niemal każdy wzór można było 
kupić w jednej z wielu wersji kolorystycz-
nych: bezbarwnej, rubinowej, hialitowej, 
mlecznej, szafirowej, łososiowej, błę-
kitnej, miodowej i  dymionej. Co więcej, 
nasze szkła były barwione w  masie, ko-
lor nadawano im podczas wyrobu masy 
szklanej w donicach lub wannach. Dzię-
ki temu kolory naczyń, mimo iż nieraz 
mają one po 50-60 lat, są prawie tak 
samo żywe jak w  momencie, gdy wy-
szły z  fabryki. Poza tym występowało 
mnóstwo unikatowych połączeń barw 
i  odcieni. Ząbkowickie naczynia cha-
rakteryzowała bowiem niepowtarzalna 
i  wyjątkowa technologia łączenia kolo-
rów. Pierwsza metoda sprowadzała się do 
łączenia dwóch kolorów i  ich wspólnego 
prasowania – w  ten sposób otrzymywa-
liśmy gradientowy przedmiot. Druga 
zaś polegała na kładzeniu dwóch warstw 
– dwóch podłużnych i  jednej środkowej 
kropli. Oprócz koloru uzyskiwano w ten 

sposób również ciekawe przewężenia. 
Niemniej ważny był tzw. czynnik ludzki: 
pracownicy, kadra zarządzająca, szklarze, 
grawernicy. Dzięki doskonałemu zgraniu 
zespołu, otwartego na problemy pracow-
ników dyrektorowi Zawodnemu i  wspa-
niałym projektantom, huta pracowała jak 
dobrze naoliwiony mechanizm. Przewinę-
ły się przez nią takie nazwiska jak Drost, 
Kupczyk, Fiedorowicz, Serwicki, Góra. 
Ciekawa jest też kwestia związana z  na-
zewnictwem wyrobów huty. Dziś, po wie-
lu latach od zakończenia pracy i przejścia 
na emeryturę, projektanci, przeglądając 
katalogi i aukcje, z zaskoczeniem poznają 
nazwy swoich projektów. Okazuje się, że 
każdy z „poziomów” w hucie zna wyroby 
pod inną nazwą. Ten sam wazon we wspo-
mnieniach działu projektowego ma nazwę 
nadaną mu w  momencie, gdy był tylko 
szkicem na kartce papieru. Pracownicy 
techniczni bez zająknięcia, mimo upływu 
kilkudziesięciu lat, nazywają tę samą for-
mę numerem produkcyjnym, a  na rynku 
obiekt występuje pod jeszcze inną nazwą 
nadaną przez pracowników handlowych 
lub samych kolekcjonerów, często bazują-
cych na wrażeniach wzrokowych.

W  tym miejscu należy wspomnieć o, 
co prawda mniejszej, ale nie mniej wy-
jątkowej – Hucie Szkła Artystycznego 
„Staszic”. Zakład, który początkowo zaj-
mował się produkcją butelek i balonów na 
wino w  PRL-u, pod skrzydłami Ludwika 
Fiedorowicza, rozpoczął produkcję szkła 
artystycznego. Jego wizytówką stały się 
czerwone wazony i  dzbany kształtami 
zbliżone do antycznych naczyń. Projekty 
„Staszica” dopiero zaczynają wzbudzać 
zainteresowanie kolekcjonerów. Dlatego, 
jeśli ktoś planuje rozpocząć kolekcjono-

wanie szkieł, niech kupuje teraz, póki 
wyroby „Staszica” można jeszcze znaleźć 
na giełdach staroci pośród przysłowio-
wego mydła i powidła, a nie w  spersona-
lizowanych minigaleriach wypełnionych 
drogocennymi modelami i  porcelaną. 
Pierwotnie PRL-owskie władze chciały 
ze „Staszica” zrobić jedno z  pierwszych 
w  Polsce „żywych muzeów”. Zwiedza-

jący mieli chodzić po wyznaczonych na 
hali ścieżkach i  pod opieką przewodnika 
przyglądać się pracy hutników. Planowa-
no również stworzenie galerii sztuki czy 
nawet czegoś w rodzaju szkoły zawodowej 
dla artystów. Niestety, oszczędności nie 
pozwoliły na zrealizowanie planów. Dziś, 
po latach, możemy się przyjrzeć, jak tego 
rodzaju placówki świetnie sobie radzą 
w innych częściach Polski, stając się atrak-
cją turystyczną. Udało się jedynie zreali-
zować pomysł na szkołę dla plastyków – 
odzwierciedleniem tej idei jest dzisiejszy 

„Plastyk”. Utworzono tam specjalność 
szkło artystyczne, która jest kontynuowa-
na do dnia dzisiejszego, a lekcje prowadzi-
li ząbkowiccy projektanci  m.in. Ludwik 
Fiedorowicz i Ryszard Serwicki.

Dziś zabudowania huty stoją puste. Jako 
datę zamknięcia przyjmuje się rok 2006, choć 
pojedyncze spółki działały tu jeszcze do 2014. 
Na terenie zakładu można spotkać jedynie 
bawiące się dzieci lub grupki pasjonatów 
szkła, którzy z  szaleńczym błyskiem w  oku 
przekopują się przez góry tłuczki szklanej, co 
kilka minut krzycząc niezrozumiały zlepek 
słów: „Kaszmir”, „Flądra”, „Meksykanka”, 
„Oculus”! Karty wzorów zniknęły w tajem-
niczych okolicznościach, dokumentacja tech-
niczna instalacji przemysłowych skończyła 
w  ogniskach bezdomnych, a  akta osobowe 
padły ofiarą domorosłego piromana, który 
podpalił ostatnią pozostałą halę.

Na szczęście dziedzictwo huty nie umarło. 
Poprzez spotkania z pracownikami, rozmo-
wy na targach staroci, analizy zachowanych 
archiwów i  swoiste „wykopaliska” spod 
gruzów HSG Ząbkowice, historia i  tradycja 
zakładu powoli jest odtwarzana na śnieżno-
białych kartkach papieru i  w  serwisach in-
ternetowych. Największy udział w ratowaniu 
szklanego dziedzictwa Ząbkowic i Dąbrowy 
ma Fundacja Fabryka Kulturalna, która od 
3 do 16 kwietnia 2018 r. zaprasza na wystawę 
„Kolor w szkle” przy ul. 3 Maja 10/6. W nie-
dalekiej przyszłości na terenie Fabryki Pełnej 
Życia ma szanse powstać minihuta szkła po-
łączona z galerią szklanych cudeniek. Będzie 
to swoista Izba Pamięci HSG Ząbkowice. 
Miejmy nadzieję, że z  biegiem czasu prze-
kształci się w większy projekt.

Krzysztof Kulik

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:

Asteroid, Rotterdam, Radian i Meksykanka – to nazwy szklanych 
naczyń, które u współczesnych pasjonatów designu powodują 
przyspieszone bicie serca. I znacznie uszczuplają ich portfele. 
O cudeńkach prosto z Ząbkowic i Staszica, podbijających właśnie 
świat kolekcjonerów sztuki użytkowej, pisze Krzysztof Kulik.

Asteroid, proj. Jan Sylwester Drost, foto Beata Grabarczyk

Szkło z HSA Staszic, projektant Ludwik Fiedorowicz, foto J. Zakrzewski
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Święto Kobiet pełne atrakcji!

Tak hucznie obchodzonego Dnia Kobiet nie było w Dąbrowie Górniczej już dawno! To właśnie 8 marca 
w Wyższej Szkole Biznesu odbyło się wydarzenie, które zorganizowała owa placówka we współpracy 
z Zespołem Szkół Ekonomicznych, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Kobieta Liderem 
Świata. Wykład inauguracyjny wygłosiła Prorektor ds. Rozwoju WSB dr Sabina Ratajczak. Wśród wielu 
atrakcji znalazły się m.in. pokaz mody, konsultacje kosmetyczno-fryzjerskie, porady z zakresu zdrowia 
i urody, czy indywidualne spotkania z doradcami. Panie, które pojawiły się w dąbrowskiej uczelni, mo-
gły także skorzystać z wielu przygotowanych dla nich konkursów z nagrodami. Nie ma wątpliwości, że 
tak celebrowane Święto Kobiet pozostanie w myślach uczestniczek na długi czas.

„Fabryka Kreatywnego Biznesu” zmierza ku fina-
łowi! W połowie marca uczestnicy projektu wzięli 
udział w  konsultacjach na terenie  Fabryki Pełnej 
Życia, które poprowadziła Magdalena Mike z Cen-
trum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Gór-
niczej. Przed nimi jeszcze dwa spotkania warszta-
towe, które pozwolą na dopracowanie autorskich 
projektów i otworzą drogę do finału!

konsultacje w terenie
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festiwal nauki w bibliotece
Już po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej została partnerem 14. 
Festiwalu Nauki, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Biznesu. 

Wśród propozycji placówki znalazł się szereg ak-
tywności, które skierowane były do dzieci i młodzie-
ży. Na nudę nie można było narzekać w bibliotecznej 
Literackiej Pracowni Artystycznej, w  której odby-
ły się eksperymenty plastyczno-naukowe. Podczas 
warsztatów uczestnicy twórczo wykorzystywali na-
turalne składniki dostępne w  każdej kuchni, two-
rząc m.in. kolorowe wulkany, ciecz nienewtonowska 
czy lampę lawę.

Ze sporym entuzjazmem spotkała się także propo-
zycja kosmicznych warsztatów teatralnych. Zajęcia 
oparte na historii Mikołaja Kopernika w połączeniu 
z teatrem cieni gwarantowały zabawę nie z tej ziemi! 
Niesłabnąca popularność klocków LEGO była pretek-
stem do zaproszenia małych mieszkańców miasta na 
warsztaty konstrukcyjne, podczas których wykorzy-
stano m.in. zestawy z serii City, Creator, Friends, Ar-
chitecture czy Story. Inicjatywa dąbrowskiej uczelni, 
jak zawsze, spotkała się z dużym zainteresowaniem, 
więc pozostaje tylko rzec: do zobaczenia za rok! 
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18 jubileusze

GRUPA 1
50-lecie, godzina 10:00
1. Adamek Halina i Józef
2. Anioł Halina i Edward
3. Antos Zdzisława i Kazimierz
4. Bartosik Teresa i Marian
5. Błaszczyk Stanisława i Lucjan
6. Boberek Krystyna i Henryk
7. Bojko Danuta i Andrzej
8. Borowska Jolanta i Mieczysław
9. Bubel Gizela i Józef
10. Ciemierz Regina i Władysław
11. Domagała Stanisława i Roman
12. Domeradzka Anna i Jan
13. Dudzik Jadwiga i Zbigniew
14. Gajdzik Lidia i Alfred
15. Gawron Alina i Krzysztof
16. Gądek Zenobia i Lech
17. Grabowska Krystyna i Jan
18. Grzesiczak Zenona i Bogusław
19. Jagiełło Barbara i Jan
20. Kawalec Krystyna i Józef
21. Kluczna Alicja i Jan
22. Kozłowska Stanisława i Edward
23. Kubańska Wanda i Szymon
24. Kupicha Teresa i Stanisław
25. Kwiecień Barbara i Stanisław

GRUPA 2
50-lecie, godzina 11:30
1. Lasota Krystyna i Ryszard
2. Lorenc Zofia i Tadeusz
3. Łakota Alicja i Henryk
4. Łaszczyca Krystyna i Stanisław
5. Łukaszczuk Anna i Stanisław
6. Łytek Alina i Krzysztof
7. Majewska Danuta i Jerzy
8. Merta Jolanta i Kazimierz
9. Midro Zenona i Władysław
10. Mirczuk Grażyna i Kazimierz
11. Nowak Władysława i Ryszard
12. Orczyk Lesława i Jan
13. Orłowska Krystyna i Jan
14. Piątek Anna i Stefan
15. Podlaszewska Halina i Roman
16. Przywara Zenobia i Bogusław
17. Rogala Bogusława i Bogusław
18. Rogusz Anna i Zygmunt
19. Rybak Barbara i Adam
20. Rybnik Regina i Jerzy
21. Rychter Jadwiga i Szczepan
22. Sap Sylwestra i Aleksander
23. Soczawa Genowefa i Zygmunt
24. Starsiak Honorata i Józef
25. Szczepanik Elżbieta i Jerzy
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GRUPA 3
50-lecie, godzina 13:00
1. Swoboda Hanna i Janusz
2. Szczepanik Elżbieta i Henryk
3. Szeląg Zenona i Mieczysław
4. Szpich Bronisława i Leszek
5. Tomanek Mirosława i Henryk
6. Ujdak Zofia i Andrzej
7. Wójcik Krystyna i Marian
8. Zygmunt Danuta i  Edward
9. Żelazna Józefa  

i Żelazny Stanisław

60-lecie, godzina 13:00
1. Chałacińska Alicja i Czesław
2. Grabowska Zenona i  Zdzisław
3. Graca Lidia i Mirosław
4. Gwóźdź Zenona i Ryszard
5. Juszczyk Marianna i Roman
6. Kolczyk Marianna i Józef
7. Mania Bogusława i  Erazm
8. Musiał Teresa i Stanisław
9. Petrus Aniela i Stanisław
10. Szewczyk Danuta i Edward
11. Sztok Halina i Jan
12. Szyda Eugenia i  Kazimierz
13. Warwas Macieja i Wacław
14. Woźniak Alicja i Zygmunt
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ArcelorMittal Poland wspiera dzieci 
i młodzież w rozwijaniu talentów
Edukacja i kształcenie dzieci 
i młodzieży w kierunkach 
pożądanych na rynku pracy 
pozwala im na dobry start w życiu 
i lepszy zawód. ArcelorMittal 
Poland stara się pomóc im osiągnąć 
sukces wspomagając placówki, 
w których się kształcą. Ostatnio 
dzięki wsparciu ArcelorMittal 
Poland udało się doposażyć 
w tablet graficzny, laptop 
i komputer jedną z pracowni 
Młodzieżowego Ośrodka 
Pracy Twórczej w Dąbrowie 
Górniczej, a Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Sosnowcu zyskało nową 
pracownię transportu 
samochodowego z komputerowymi 
symulatorami jazdy. 

Specjalistyczna sala transportu samochodowego 
to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Przygotowuje uczniów do zawodu kierowcy – me-
chanika, obsługującego pojazdy powyżej 3,5 t. Zajęcia 
organizowane w Centrum obejmują teorię ruchu dro-
gowego, prowadzenie dokumentacji kierowcy, firmy 
transportowej, obsługę tachografów i  poznanie zasad 
związanych z przewozem materiałów na terenie Polski 
i Unii Europejskiej.

W ramach doposażenia pracowni transportu drogo-
wego Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-
nego, ze środków ArcelorMittal zakupiono specjali-
styczne programy m.in. symulator jazdy samochodem 
i symulator tachografu oraz program do jego obsługi. 
Ich możliwości wykorzystane będą dzięki 6 nowym 
stanowiskom komputerowym z  nagłośnieniem oraz 
z nową siecią elektryczną i internetową.

Przyszłych kierowców lepiej wprowadzą w zawodo-
wą rzeczywistość pomoce dydaktyczne w postaci doku-
mentacji kierowcy, m. in: druki transportowe, książki 
kontroli pracy kierowcy, wykresówki tachografu ana-
logowego, książki transportowe, jak również atlasy sa-
mochodowe Polski i Europy.

Oczywiście w  tym wszystkim ważna jest również 
znajomość zasad ruchu drogowego. Tu naukę zawodu 
ułatwi zestaw plansz ze znakami drogowymi oraz prze-
strzenne makiety skrzyżowań do symulacji różnych sy-
tuacji drogowych.

Uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia 
pracowni dokonali: Karolina Muza-Adamiec, szefowa 
Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Po-
land oraz Jacek Górski, dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

– Przyszedłem do „Kilińskiego”, żeby zdobyć zawód 
kierowcy mechanika. Pracownia transportu drogowe-
go to w sam raz coś” dla mnie i moich kolegów z kla-
sy. To bardzo dobry pomysł, bo chociaż pan Mędrek 
wszystko świetnie nam tłumaczy, to brakowało mi cze-
goś, co uzupełni słowa i zapisy na tablicy – mówi Kac-
per Olejnik, uczeń klasy I BZ Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. – Nie mogę się 
doczekać, kiedy wreszcie zacznę się uczyć w tej, nowej 
pracowni. Cieszę się, że będzie nowoczesna. Najbar-
dziej cieszę się z  komputerowych symulatorów jazdy 
i  z  makiet edukacyjnych z  wymiennymi elementami, 
które będę mógł przestawiać i  tworzyć różne sytuacje 
drogowe. W tej pracowni nauczę się bezpiecznego za-
chowania na drodze i w przyszłości będę dobrym kie-
rowcą. Fajnie mieć taką nowoczesną pracownię do na-
uki mojego zawodu – podkreśla Kacper Olejnik.

Pracownia ruchu drogowego została wyposażona 
również w nowe meble – stoły i krzesła komputerowe.

ArcelorMittal Poland wsparł również inną placów-
kę, która pozwala rozwijać umiejętności młodych 
ludzi – Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dą-
browie Górniczej.

Dzięki funduszom od ArcelorMittal Poland ośrodek 
mógł doposażyć pracownię w  tablet graficzny, laptop 
i  komputer. Sprzęt będzie wykorzystywany w  studiu 
nagrań, pracowni komputerowej i  pracowni fotogra-
ficznej do nauki praktycznego wykorzystania kompu-
tera.

To bardzo cenne wsparcie, bo na zajęciach uczestnicy 
koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych tech-
nik grafiki, rozwijają swoje umiejętności programowa-
nia grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy 
na temat dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej, 
animacji i  fotografii artystycznej. Z pracowni korzysta 
również kółko fotograficzne, filmowe oraz muzyczne.

W pracowniach MOPT odbywają się także projekcje 
materiałów dydaktycznych, prezentacje multimedialne 
oraz inne spotkania służące zarówno wychowankom 
jak i środowisku lokalnemu.

– Rocznie w oferowanych przez nas zajęciach bierze 
udział ok. 1000 wychowanków. Wielu z nich zdobywa 
nagrody uczestnicząc w konkursach, festiwalach i prze-
glądach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
To dla nas wielka radość i duma, ale też wielka odpo-
wiedzialność za jakość nauczania. Wychowankowie 
naszego ośrodka pracują na wieloletnim sprzęcie kom-
puterowym, dlatego ten pozyskany od naszego wielo-
letniego partnera ArcelorMittal Poland, jest ogromną 
pomocą. – mówi Iwona Wilk, dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. – Nasi 
uczniowie do tej pory nagrywają swoje pierwsze utwo-
ry w doposażonym przez ArcelorMittal Poland studio 
nagrań – dodaje. 
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 8 Uwaga rzeczoznawcy
Prezydent Miasta zaprasza rzeczoznawców ma-

jątkowych do składania wniosków o  wpis na listę 
rzeczoznawców majątkowych – biegłych w  postępo-
waniach administracyjnych prowadzonych przez Pre-
zydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie działania 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wymagane 
kryteria zostały określone w Zarządzeniu nr 2374.2018 
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15 marca 
2018 r. dostępnym na stronie internetowej www.bip.da 
browa-gornicza.pl.

 8 Poszukiwani wolontariusze
Klub Sportowy Ronin poszukuje wolontariuszy do 

pomocy w  obsłudze Mistrzostw Europy Karate, które 
odbędą się od 13 do 15 kwietnia w hali sportowej Cen-
trum w  Dąbrowie Górniczej. Mile widziane są osoby 
z  podstawową znajomością języka angielskiego, rosyj-
skiego i niemieckiego. Organizatorzy gwarantują napo-
je i posiłek. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 marca 
na adres: skdun@ronin.pl.

„Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co 
na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili”. Jean De La 
Bruyére.

 8 Potrzebują naszej pomocy
Zosia Garncarz
Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowa-

nia. Zosia urodziła się z hipoplazją ciała modzelowatego. 
To zespół wad wrodzonych, obniżone napięcie mięśnio-
we, opóźnienie psycho-ruchowe. Zosieńka ma w chwili 
obecnej siedem i pół roku, niestety jeszcze nie mówi ani 
nie chodzi, niedawno zaczęła siedzieć samodzielnie i wy-
konywać drobne czynności. Braki w rozwoju fizycznym 
nadrabia wesołym usposobieniem, bystrością i ogromną 
wolą walki. Wsparcie finansowe pomoże w rehabilitacji 
Zosi, a przede wszystkim w zakupie-walkera, dzięki któ-
remu będzie mogła uczyć się samodzielnego poruszania. 
Pomóż w  tym wyścigu z  czasem: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S. A. 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994 Tytułem: 17965 Garncarz Zofia Maria 
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. W formularzu 
PIT wpisz numer: KRS 0000037904, cel szczegółowy 
1%”: 17965 Garncarz Zofia Maria. Prosimy o zaznaczenie 
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

 8 Filipek
Filipek urodził się z zespołem wielu wad wrodzonych: 

niedrożny przełyk, niedrożny odbyt i  skomplikowana 
wada serca. Obecnie ma 3 latka, jest po 14 zabiegach na 
bloku operacyjnym, przeszedł 8 bardzo poważnych ope-
racji, 3 razy otarł się o śmierć. Aktualnie jest pod opieką 
specjalistów: chirurga, kardiologa, pulmonologa, neuro-
logopedy, hematologa, rehabilitanta i poradni wczesnego 
wspomagania rozwoju. Filipek znajduje się pod opieką 
Fundacji Czerwone Serduszko ul. Słoneczna 4, 60-286 
Poznań, KRS: 0000614334. Na przelewie w tytule prosi-
my wpisać Pomagam Filipowi oraz nr ID 74. Nr konta: 
68 1050 1520 1000 0090 3091 7562. Więcej informacji na 
stronie: www.fundacjaczerwoneserduszko.pl

 8 Uwaga awaria. Zamknięcie 
ulicy Wojska Polskiego

W  związku z  awarią sieci kanalizacyjnej w  ulicy 
Wojska Polskiego, Dąbrowskie Wodociągi w  trybie 
pilnym przystąpiły do wymiany wadliwego odcin-
ka. Prace prowadzone będą do 4 kwietnia, jednak 
ostateczny termin uzależniony będzie od stanu ist-
niejącej kanalizacji i  warunków gruntowych. Ko-
nieczne jest zamknięcie ulicy Wojska Polskiego dla 
ruchu pojazdów na odcinku od ul. Augustynika do 
wjazdu na parking pomiędzy blokami przy ul. Rey-
monta 14 i  16. Objazd został wyznaczony ulicami 
1-go Maja i Reymonta.

 8 Bezpłatne badania
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specja-

listyczny im. Sz. Starkiewicza w  Dąbrowie Górniczej 
zaprasza na  badania diagnostyczne nowoczesnym 
mammografem cyfrowym, wszystkie Panie w  grupie 
wiekowej 50- 69 lat. Warunkiem wykonania badania 
jest ubezpieczenie w  Narodowym Funduszu Zdrowia. 
Do badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. 
Z zaproszenia mogą skorzystać pacjentki, które w ciągu 
2 ostatnich lat nie miały wykonywanych badań mam-
mograficznych. Badania realizowane są w  Pracowni 
Mammografii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 
Szpitala Specjalistycznego w  Dąbrowie Górniczej ul. 
Szpitalna 13. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja 
telefoniczna: 32 621 20 80.

W szpitalu można wykonać bezpłatną kolonosko-
pię w  ramach Programu Badań Przesiewowych dla 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego, finanso-
wanego z Ministerstwa Zdrowia. Z badań mogą skorzy-
stać pacjenci z  całej Polski w  przedziałach wiekowych: 
50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego, 40-
49 lat – w  przypadku posiadania krewnego pierwsze-
go stopnia, u  którego rozpoznano raka jelita grubego, 
25- 49 lat – jeśli w  rodzinie występuje Zespół Lyncha. 
Aby wziąć udział w badaniu, nie trzeba być ubezpieczonym. 
Jedynym wymogiem jest dostarczenie ankiety kwalifika-
cyjnej (osobiście, pocztą lub faksem), wypełnionej samo-
dzielnie lub przez lekarza rodzinnego/POZ do Pracowni 
Endoskopii (parter) w Zagłębiowskim Centrum Onkologii 
(Dąbrowa Górnicza ul. Szpitalna 13). Ankietę można pobrać 
ze strony szpitala: www.zco-dg.pl w zakładce Aktualności. 
Po weryfikacji ankiety pacjenci zostaną zakwalifikowani 
do badania. Do badań nie kwalifikują się osoby, u  któ-
rych wykonywano kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat 
(poza pacjentami z zespołem Lyncha) oraz osoby z obja-
wami raka jelita grubego. Więcej informacji o Programie 
32 621 20 09 w godz. 10.30-14.30.

 8 Rozlicz bezpłatnie swój PIT
Osoby mające problem z  rozliczaniem się z  fisku-

sem mogą skorzystać z pomocy Fundacji Godne Życie 
oraz pracowników Centrum Aktywności Obywatel-
skiej.

Do 30 kwietnia PIT-y można rozliczać w  Miejskim 
Centrum Informacji w CH Pogoria przy ul. Sobieskiego 
6 w  godzinach wyznaczonych dyżurów Fundacji God-
ne Życie od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00, 
w soboty od 12:00 do 16:00 oraz w Centrum Aktywności 
Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 6A w  Dąbrowie 
Górniczej w godzinach od 9:00-13:00 (w pokoju 107).

z pierwszej ręki

Ogłoszenia drobne
• Gabinet psychoterapii: alkoholizm, ha-

zard, narkomania - tel. 730 800 775. 
www.sferaterapii.pl

• KUPIĘ MIESZKANIE! Może być do 
remontu czy zadłużone. Płacę gotówką. 
604-422-204 do 19:00.
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Brawo bobsleje! Brawo Arnold!
Powołanie do reprezentacji 
Polski na Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie w Pjongczangu 
w Korei Południowej to 
ogromny zaszczyt i uznanie. 
Arnold Zdebiak, startując 
w bobslejowych czwórkach, 
reprezentował nasz kraj i nasze 
miasto w zimowej „Formule 1”. 
Jest także pierwszym 
dąbrowianinem startującym 
w imprezie sportowej tej rangi. 
Serdecznie gratulujemy.

Gratulujemy tym bardziej, że cały zespół spisał się 
znakomicie. Polska czwórka bobslejowa w  składzie 
Mateusz Luty, Arnold Zdebiak, Łukasz Miedzik, Grze-
gorz Kossakowski zajęła rewelacyjne 13. miejsce, naj-
wyższe w historii polskich bobslei na igrzyskach olim-
pijskich. Jest to ogromny sukces również z uwagi na to, 
że w całej finałowej dwudziestce byli jedną z dwóch re-
prezentacji, która nie ma własnego toru bobslejowego. 
Druga to Wielka Brytania, która zajęła... jeszce dalsze 
miejsce za nimi!

Niewiele zresztą brakowało, a  nie pojechaliby do 
Pjonczangu. W  kwalifikacjach olimpijskich Polacy 
zdobyli miano tzw. drugich rezerwowych. Do czołowej 
trzydziestki dostali się dopiero po rezygnacji Holandii 
i Słowacji. A  i  tak trzeba było jeszcze liczyć na życzli-
wość Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ponieważ, 
wypełniając kryterium międzynarodowe, nie wypełnili 
krajowego, które zakładało dwukrotną obecność w naj-
lepszej 18 zawodów Pucharu Świata, a  zajęli 18. i  19. 
miejsce.

– Na igrzyska nie jechaliśmy po medale, chcieliśmy 
się jednak pokazać z jak najlepszej strony – mówi nasz 
olimpijczyk. – Podczas zawodów odbywają się czte-
ry ślizgi. Pierwsze trzy są dla wszystkich. W ostatnim 
startuje najlepsza dwudziestka. Naszym celem było do-

stanie się do właśnie do niej. Po pierwszym ślizgu zajęli-
śmy siódme miejsce. Startowaliśmy na początku stawki, 
zazwyczaj lód na torze jest wtedy w najlepszym stanie, 
a  tym samym najszybszy. Zjazd trwa około minuty, 
a  o  miejscach w  klasyfikacji decydują różnice setnych 
sekundy. Każdy najmniejszy błąd pilota w przyjęciu złej 
linii toru na wirażu lub błąd rozpychających to strata. 
Na finiszu nasz bob osiągnął prędkość 137,4 km/h.

Arnold Zdebiak urodził się w  Żarach. Po przepro-
wadzce do Dąbrowy Górniczej uczęszczał do Zespołu 
Szkół Sportowych, trenował lekkoatletykę, specjalizo-
wał się w  biegach sprinterskich. Po zakończeniu stu-
diów magisterskich na AGH w Krakowie miał zakoń-
czyć karierę lekkoatlety. Postanowił jednak sprawdzić 
się jeszcze w  bobslejach. Teraz studiuje na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Jest dąbrowskim 
stypendystą sportowym. Jeszcze rok temu o bobslejach 
niewiele wiedział, olimpijczykiem został w  przeciągu 
kilku miesięcy. Wielu, a może nawet większość spośród 
bobsleistów to lekkoatleci.

– Trenujemy na tartanie z imitacją bobsleja. „Na sucho” 
biegamy z obciążeniem ten odcinek, który jest wymagany 
na torze, tj. ok. 50 metrów. Musimy jak najszybciej rozep-
chać bobsleja i zapakować się do niego. Trzeba do zrobić 
bardzo płynnie. O tym, kiedy wskakujemy, decyduje pilot. 
Wszystko zależy od toru. W trakcie ślizgu siedzę bezpo-
średnio za pilotem, kask w kask, aby było aerodynamicz-
nie. Widzę, co się dzieje, w przeciwieństwie do chłopaków 
za mną, którzy siedzą wciśnięci w plecy i mogą co najwyżej 
zobaczyć dół bobsleja. Wszyscy skupiamy się na tym, aby 
mimo przeciążeń utrzymać pozycje i nie przeszkadzać 
pilotowi – mówi Arnold Zdebiak.

– Wyjazd na igrzyska to spełnienie marzeń każdego 
sportowca. Wejście do wioski olimpijskiej, zobaczenie 
najlepszych zawodników świata, których normalnie 
ogląda się w telewizji. Ogromna radość, duma, atmos-
fera przyjaźni, życzliwości, inaczej niż np. w Pucharze 
Świata. Co teraz? Pracuję i trenuję, mogę mieć nadzieję, 
że za cztery lata będzie zdecydowanie lepiej – podsumo-
wuje Zdebiak. Lucyna Stępniewska
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Arnold Zdebiak, pierwszy po lewej, ze szczęśliwą drużyną biało-czerownych podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu

Pogoria morsuje w Bałtyku
Za nami niezwykłe wydarzenie dla wszystkich miłośników lodowych kąpie-
li. W  drugi lutowy weekend nad Bałtykiem, w  Mielnie odbył się jubileuszowy, 
15. Międzynarodowy Zlot Morsów! 

Uczestniczyło w nim ponad 3200 morsów i foczek, 
czyli pań i panów, z całego kraju ze 155 klubów. Po 
raz pierwszy w historii wzięła w nim udział także kil-
kuosobowa reprezentacja naszego dąbrowskiego sto-
warzyszenia Pogoria Morsuje. Wszyscy dobrze wspo-
minają wyjazd. Ze swej decyzji zadowolony jest także 
66-letni Andrzej, morsujący od kilku lat w Pogorii. 
Zimowa zabawa nad polskim morzem była znako-

mita. Wszyscy godnie reprezentowali nasze miasto, 
zauważone zostały stroje i  zorganizowanie grupy. 
Korzystając z  weekendowego wypadu nasze morsy 
zaliczyły kilkakrotnie morską kąpiel i  brały udział 
w licznych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla 
nich. A podczas finału, w niedzielę 11 lutego, wzię-
li udział w wielkiej paradzie morsów i razem z nimi 
wskoczyli do morza. az
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XI edycja Półmaratonu Dąbrowskiego
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej na wielkie wydarzenie. Już 8 kwietnia 
ulicami naszego miasta przebiegną uczestnicy XI 
Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Po-
land. Ta prestiżowa, międzynarodowa impreza 
organizowana przez Centrum Sportu i  Rekreacji 
oraz Urząd Miejski przyciąga prawie 1600 uczest-
ników, którzy pokonują niezwykle malowniczą 
trasę prowadzącą wzdłuż dąbrowskich jezior Po-
gorii III oraz IV.

Startujemy w  niedzielę 8 kwietnia o  godzinie 11.00 
obok stadionu w  Ujejscu. Tam właśnie organizatorzy 
przygotowali dla zawodników rozgrzewkę, dzięki któ-
rej będą mogli pokonać 21-kilometrowy dystans biegu. 
Dąbrowski Półmaraton bez wątpienia wyróżnia szybka, 
płaska trasa, która zdaniem uczestników wyjątkowo 
sprzyja biciu rekordów. Limit wynosi 2 godziny i 45 mi-
nut. Zakończenie biegu oraz dekoracja zawodników od-
będzie się niezmiennie w Hali Widowiskowo-Sportowej 
„Centrum”.

Wszystkie osoby pełnoletnie, które jeszcze nie zgło-
siły swojego udziału w  biegu mogą zarejestrować się 
do 30 marca na stronie www.csir.pl. Ilość zawodników 
jest ograniczona i wynosi 1500 osób. Poza biegaczami 
na trasie zobaczymy także miłośników nordic walking, 
którzy wystartują z Pogorii III i w drodze do Hali „Cen-
trum” rywalizować będą na dystansie 5 km. Maksymal-
na ilość uczestników to 200 osób.

W związku z organizacją półmaratonu wystąpią cza-
sowe utrudnienia w ruchu drogowym. Szczegółowe in-

formacje wraz z mapą trasy, parkingami, regulaminem 
oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stro-
nie Centrum Sportu i Rekreacji www.csir.pl.

Półmaraton Dąbrowski od lat cieszy się niezwykłą 
popularnością wśród miłośników biegania. Jest to jed-

na z najważniejszych i największych imprez biegowych 
w regionie.

Zapraszamy wszystkich do startu oraz kibicowania 
zawodnikom. Czeka nas wyjątkowe, sportowe święto 
w naszym mieście!
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