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Siedem życzeń  
prezydenta
Życzenia można składać na wiele sposobów. Bywa, że zamykamy 
je w kilku zdaniach zawierających najważniejsze dla nas słowa.  
Bardzo często zamiast konkretnych wyrazów czy wypowiadanych 
zwrotów ważniejsze są gesty – serdeczny uśmiech, szczery uścisk.  
Ale zdarzają się również takie życzenia, których nie sposób przekazać  
w krótkiej formie. I właśnie taki sposób świątecznego pozdrowienia  
i życzeń dla mieszkańców Dąbrowy zaproponowaliśmy w tym roku  
prezydentowi Marcinowi Bazylakowi. Dłuższy, ale tym samym bardziej 
konkretny i odnoszący się do wielu aspektów życia w naszym mieście.

Chciałbym, aby idea społeczeństwa 
obywatelskiego, wspólnej troski o miasto i jego 
mieszkańców stale się rozwijała i mobilizowała 
nas wszystkich do owocnych działań.

Aby przybywało w naszym mieście terenów 
rekreacyjnych, a istniejące parki i kompleksy 
przyrodnicze były otaczane troską.

Życzę wszystkim zdrowia.

Aby mogli korzystać ze sprawnej, ekologicznej  
i zintegrowanej komunikacji publicznej.

Możemy to osiągnąć wspólnie dzięki realizowanym w mieście 
projektom, takim jak np. budowa nowoczesnych centrów 
przesiadkowych w pobliżu dworców kolejowych  
w Ząbkowicach, Gołonogu i Śródmieściu, gruntowna  
modernizacja dąbrowskiej linii tramwajowej, nowa, 
zintegrowana siatka połączeń autobusowych oraz sieć  
wygodnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Aby ambitny projekt rewitalizacyjny „Fabryka 

Pełna Życia” jak najszybciej nadał nowy  
kierunek rozwoju dąbrowskiemu śródmieściu.

Mam w pamięci wszystko to, co już udało się zrobić na terenach 
po byłych zakładach DEFUM, ale myślę też o tych przedsię-
wzięciach, które są jeszcze przed nami. Już ruszyły prace  
nad pełną rewitalizacją pierwszego budynku użytkowego,  
a przecież to zaledwie część tego, co może i powinno powstać 
w nowym centrum naszego miasta.

Abyśmy żyli z poszanowaniem środowiska  
naturalnego i oddychali coraz lepszym  
powietrzem.

To nasz wspólny cel, który można osiągnąć, ograniczając 
domową emisję szkodliwych dymów. Do dyspozycji mamy 
szerokie – miejskie i rządowe – programy wymiany pieców  
i termomodernizacji budynków. To także dokładny monitoring 
oddziaływania na środowisko dąbrowskiego przemysłu.

Coraz większej konkurencyjności  
i atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta.

Życzę nam wszystkim, aby Dąbrowa Górnicza była miejscem 
rozwoju nowoczesnego, czystego przemysłu, który zapewni 
atrakcyjne miejsca pracy również dla młodych ludzi,  
którzy żyją i uczą się w naszym mieście. Tutaj największe,  
ale i uzasadnione nadzieje wiążemy ze strefą ekonomiczną  
w Tucznawie. 

Dąbrowskiemu Budżetowi Partycypacyjnemu i wszystkim 
osobom zaangażowanym w setki związanych z nim projektów 
życzę dalszego rozwoju i wielu radości ze zmiany naszej  
najbliższej okolicy. Wszystkim działającym w mieście 
stowarzyszeniom i organizacjom również życzę nieustannego 
rozwoju i tego, by w Waszych szeregach było coraz więcej 
aktywnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. 

Mam tu na myśli m.in. ukończoną rewitalizację parku Zielona  
i prace prowadzone w parku Hallera, nasze dąbrowskie jeziora, 
plaże i tereny rekreacyjne, które sukcesywnie modernizujemy.

Z tym związana jest konieczność stałego podnoszenia jakości 
usług medycznych świadczonych przez miejskie placówki 
zdrowotne i dąbrowski szpital. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
i zbliżającego się nowego roku 
życzę mieszkańcom Dąbrowy  
Górniczej:

MARCIN BAZYLAK, PREZYDENT MIASTA
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Budżet 2019 dla dąbrowian
Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej 
zosał uchwalony budżet Dąbrowy Górniczej na 
2019 r. Dochody gminy zaplanowano na ponad 
749 mln zł, a wydatki na 769 mln zł. W głosowaniu 
18 radnych poparło projekt budżetu, przeciwko 
było 5 radnych opozycji. W przyszłym roku miasto 
wyda na inwestycje 151 mln zł, co stanowi prawie 
20 proc. budżetu. Tradycyjnie, spore środki, 
bo aż 222,8 mln zł, zarezerwowano na bieżące 
funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz pensje 
nauczycieli. Dokończenie na str. 5
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Coraz bliżej święta
Dąbrowski Kiermasz Świąteczny za nami. W piątek, 14 grudnia, bożonarodzeniowa atmosfera zagościła 
przed Pałacem Kultury Zagłębia.

Tego dnia zimowa aura przypomniała o sobie mrozem. 
Chłód nie zraził jednak mieszkańców, którzy odwiedzali 
kramy z rękodziełem, ozdobami i dekoracjami świątecz-
nymi przygotowanymi przez lokalne stowarzyszenia, 
szkoły czy przedszkola.

Na najmłodszych czekały gry i zabawy. Po kiermaszu 
przechadzały się elfy, w zagrodzie reniferów dzieci wsia-
dały do sań i robiły sobie zdjęcia ze świętym Mikołajem, 
w dmuchanej kuli tańczyła baletnica. Tradycyjnie, nie 
zabrakło losowań żywych choinek. Po okolicy niosły się 

dźwięki kolęd, czuć było nadchodzące Boże Narodzenie, 
a do pełni szczęścia zabrakło tylko śniegu.

Organizatorami kiermaszu byli Urząd Miejski, Pałac 
Kultury Zagłębia oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

red

Strzemieszyce 
w świątecznym nastroju

16 grudnia świąteczny klimat zapanował w Strze-
mieszycach Wielkich. Przy bazylice było radośnie, 
sportowo, smacznie i muzycznie.

To był naprawdę miło spędzony czas – w gronie 
bliskich, wśród kramów z ozdobami, przy dźwię-
kach kolęd, zapachu choinek i tradycyjnych spe-
cjałów.
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Siedem życzeń  
prezydenta
Życzenia można składać na wiele sposobów. Bywa, że zamykamy 
je w kilku zdaniach zawierających najważniejsze dla nas słowa.  
Bardzo często zamiast konkretnych wyrazów czy wypowiadanych 
zwrotów ważniejsze są gesty – serdeczny uśmiech, szczery uścisk.  
Ale zdarzają się również takie życzenia, których nie sposób przekazać  
w krótkiej formie. I właśnie taki sposób świątecznego pozdrowienia  
i życzeń dla mieszkańców Dąbrowy zaproponowaliśmy w tym roku  
prezydentowi Marcinowi Bazylakowi. Dłuższy, ale tym samym bardziej 
konkretny i odnoszący się do wielu aspektów życia w naszym mieście.

Chciałbym, aby idea społeczeństwa 
obywatelskiego, wspólnej troski o miasto i jego 
mieszkańców stale się rozwijała i mobilizowała 
nas wszystkich do owocnych działań.

Aby przybywało w naszym mieście terenów 
rekreacyjnych, a istniejące parki i kompleksy 
przyrodnicze były otaczane troską.

Życzę wszystkim zdrowia.

Aby mogli korzystać ze sprawnej, ekologicznej  
i zintegrowanej komunikacji publicznej.

Możemy to osiągnąć wspólnie dzięki realizowanym w mieście 
projektom, takim jak np. budowa nowoczesnych centrów 
przesiadkowych w pobliżu dworców kolejowych  
w Ząbkowicach, Gołonogu i Śródmieściu, gruntowna  
modernizacja dąbrowskiej linii tramwajowej, nowa, 
zintegrowana siatka połączeń autobusowych oraz sieć  
wygodnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Aby ambitny projekt rewitalizacyjny „Fabryka 

Pełna Życia” jak najszybciej nadał nowy  
kierunek rozwoju dąbrowskiemu śródmieściu.

Mam w pamięci wszystko to, co już udało się zrobić na terenach 
po byłych zakładach DEFUM, ale myślę też o tych przedsię-
wzięciach, które są jeszcze przed nami. Już ruszyły prace  
nad pełną rewitalizacją pierwszego budynku użytkowego,  
a przecież to zaledwie część tego, co może i powinno powstać 
w nowym centrum naszego miasta.

Abyśmy żyli z poszanowaniem środowiska  
naturalnego i oddychali coraz lepszym  
powietrzem.

To nasz wspólny cel, który można osiągnąć, ograniczając 
domową emisję szkodliwych dymów. Do dyspozycji mamy 
szerokie – miejskie i rządowe – programy wymiany pieców  
i termomodernizacji budynków. To także dokładny monitoring 
oddziaływania na środowisko dąbrowskiego przemysłu.

Coraz większej konkurencyjności  
i atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta.

Życzę nam wszystkim, aby Dąbrowa Górnicza była miejscem 
rozwoju nowoczesnego, czystego przemysłu, który zapewni 
atrakcyjne miejsca pracy również dla młodych ludzi,  
którzy żyją i uczą się w naszym mieście. Tutaj największe,  
ale i uzasadnione nadzieje wiążemy ze strefą ekonomiczną  
w Tucznawie. 

Dąbrowskiemu Budżetowi Partycypacyjnemu i wszystkim 
osobom zaangażowanym w setki związanych z nim projektów 
życzę dalszego rozwoju i wielu radości ze zmiany naszej  
najbliższej okolicy. Wszystkim działającym w mieście 
stowarzyszeniom i organizacjom również życzę nieustannego 
rozwoju i tego, by w Waszych szeregach było coraz więcej 
aktywnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. 

Mam tu na myśli m.in. ukończoną rewitalizację parku Zielona  
i prace prowadzone w parku Hallera, nasze dąbrowskie jeziora, 
plaże i tereny rekreacyjne, które sukcesywnie modernizujemy.

Z tym związana jest konieczność stałego podnoszenia jakości 
usług medycznych świadczonych przez miejskie placówki 
zdrowotne i dąbrowski szpital. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
i zbliżającego się nowego roku 
życzę mieszkańcom Dąbrowy  
Górniczej:

MARCIN BAZYLAK, PREZYDENT MIASTA
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Bezpieczna Rodzina
Rusza kolejna edycja akcji dąbrowskiej straży 
miejskiej związana z propagowaniem zdrowego 
i sportowego trybu życia. 

Tym razem adresowana jest ona do 
całych rodzin, mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej. W ramach projektu „Bez-
pieczna Rodzina” Cezary Podraza, 
doskonały trener i zawodnik, wspo-
magany przez dąbrowskich funkcjo-
nariuszy poprowadzi zajęcia ruchowe 
z elementami samoobrony, kick-boxin-
gu i karate. 

Spotkania będą odbywały się w obiekcie 
dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
– w hali sportowej przy ul. Swobodnej 
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 
16.15 -17.15. Celem akcji jest wzmocnienie 
poczucia bezpieczeństwa poprzez pro-
filaktykę samoobronną. Zajęcia organi-
zowane przed dąbrowską straż miejską 
są bezpłatne. Rozpoczną się 15 stycznia 
2019 roku. Warunkiem jest wspólny udział 

rodzica bądź rodziców z dziećmi w wieku 
od 6 roku życia.

Do 11 stycznia zainteresowani mogą 
wysyłać swoje zgłoszenia na adres e-ma-
il: 033@idabrowa.pl. Liczba miejsc jest 
ograniczona, a o kwalifikacji decyduje 
czas rejestracji. Wszystkie osoby za-
kwalifikowane zostaną powiadomione 
o tym w wiadomości zwrotnej. Uczestnicy, 
przystępując do programu „Bezpieczna 
Rodzina”, powinni złożyć pisemną dekla-
rację o zwolnieniu z odpowiedzialności 
prawnej instruktora oraz organizatora 
kursu w razie doznanego urazu bądź wy-
padku podczas zajęć oraz pisemną zgodę 
na utrwalanie i publikację wizerunku za 
pośrednictwem dowolnego medium w celu 
informacji i promocji projektu.

 az

Są nowe lokale socjalne
Już wkrótce w przebudowanym budynku przy ul. Łącznej 7 w Dąbrowie Górniczej pojawią się nowi 
lokatorzy. W wyniku inwestycji – przebudowy i rozbudowy budynku socjalnego – powstało 55 
mieszkań socjalnych. Wszystkie wyposażone są w sanitariaty.

Blisko rok trwały prace obejmujące przebudowę 
istniejącego budynku socjalnego przy ulicy Łącz-
nej. W tym czasie zmienił się on nie do poznania. 
Zmodernizowano tam istniejące lokale, obiekt został 
także rozbudowany o nowy segment. Teren wokół 
został zagospodarowany. Wykonano drogi, parkingi, 
sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociąg 
i niezbędną infrastrukturę. W wyniku inwestycji 
powstało 55 mieszkań, w tym 36 mieszkań jedno-
izbowych z wiatrołapem, pokojem z aneksem ku-
chennym i łazienką oraz 19 mieszkań dwuizbowych. 
Na parterze przygotowano dwa lokale przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. Wydzielono także dwa 
pomieszczenia techniczne. Warto zaznaczyć, że był to 
już ostatni budynek socjalny, który posiadał wspólne 
toalety na korytarzach. Po zakończonych pracach 
budowlanych obecnie trwają odbiory końcowe. Po 
nich budynek, będący w zarządzie MZBM, będzie 
gotowy do zasiedlenia.

Koszt inwestycji to 7,6 mln zł. Jest jednak szan-
sa, że część wydanych pieniędzy wróci do kasy 
miejskiej. Jeszcze w tym roku rozpatrzony zostanie 
wniosek o dofinansowanie rozwoju mieszkalnictwa 
socjalnego, który już teraz otrzymał pozytywną 
ocenę formalną. 

Anna Zubko W nowym budynku powstało 55 mieszkań socjalnych.

Projekt straży miejskiej adresowany jest do dąbrowskich rodzin.
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Budżet dla dąbrowian  Dokończenie ze str. 1

Rok inwestycji  
i projektów społecznych

Marcin  
BAZYLAK
prezydent Dąbrowy Górniczej

– Chciałbym, aby zaproponowa-
ny przeze mnie budżet Dąbrowy 
Górniczej na 2019 rok nie był tylko 
budżetem przedstawionym przez 
prezydenta miasta i przyjętym przez 
radnych. Liczę, że stanie się on na-
szym wspólnym budżetem. Dlatego 
gorąco wszystkich państwa namawiam 
do przyjęcia przedstawionego projek-
tu. Jednocześnie deklaruję, że w roku 
2019, w miarę zmieniających się po-

trzeb, przyjęte dziś założenia będziemy wspólnie modyfikować. Priorytetami 
w nowym budżecie są: rozwój gospodarczy naszego miasta w oparciu o strefę 
ekonomiczną w Tucznawie, nowe tereny inwestycyjne na Kazdębiu przeznaczone 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, wielki projekt zmian komunikacyjnych 
(wspólnie z PKP i Tramwajami Śląskimi), nowa polityka społeczna oraz poprawa 
jakości życia dąbrowian – zarówno w śródmieściu, jak i zielonych dzielnicach 
Dąbrowy Górniczej. Dlatego w przyszłym roku dokończymy m.in. inwestycje 
w szkole w Błędowie, rozpoczniemy remont szkoły w Łośniu oraz projekt upo-
rządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Ujejscu. 

Przykładowe przedsięwzięcia do realizacji

wydatki i dochody budżetowe zaplanowane na rok 2019

WYDATKIDOCHODY

18,7% 
Subwencje: 

140 511 432,00 zł

30,5% 
Podatki i opłaty:

228 856 472,00 zł

24,1%
Wpływy z PIT i CIT:

180 241 384,59 zł

12,4% 
Dotacje celowe, 

inne środki:

93 088 982,00 zł

7,6% 
Pozostałe: 

57 006 775,85 zł

6,7%
Środki z Unii Europejskiej:

49 895 100,95 zł

29%
Oświata i wychowanie: 

222 800 000,00 zł

16%
Gospodarka komunalna,  

mieszkaniowa 
 i ochrona środowiska:

123 100 000,00 zł

Ogółem wydatki:  
769 600 147,39 zł

15,2% 
Polityka społeczna  
i ochrona zdrowia:

117 600 000,00 zł

13,1%
Infrastruktura drogowa  
i komunikacja miejska: 

98 600 000,00 zł

19,7%
Wydatki inwestycyjne:

151 400 000,00 zł

Ogółem dochody:

749 600 147,39 zł
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Jest ich 19, ustawiono je na długości prawie 30 me-
trów. Jeden za drugim na łuku osiedlowej drogi, nieopo-
dal Biedronki. Ich techniczna nazwa u-12b wskazuje, 
że mamy do czynienia z wytworem standaryzowanym, 
a zatem do bólu nudnym. A jednak, przez pewien czas 
te kilkanaście słupków zelektryzowało dąbrowskich 
internautów. Rzecz rozgrywała się na fejsbuku i pewnie 
przypominałaby jedną z tych dyskusji polegających na 
wygłaszaniu przez kolejnych uczestników kategorycz-
nych, nieznoszących sprzeciwu sądów (fejsbukowy 
standard). Stało się jednak inaczej…

Zdjęcie z komentarzem
No więc na zdjęciu widać słupki odgradzające chod-

nik. Skrót perspektywiczny powoduje, że wydaje się, 
jakby stały tuż obok siebie, tworząc bezkresny słup-
kowaty ciąg (w rzeczywistości stoją w odległości 1,6 
metra od siebie, dlaczego akurat tyle – wyjaśni się 
później). Nad zdjęciem ironiczny podpis: „Takie coś na 
Kasprzaka, mogli więcej słupków postawić, bo to zde-
cydowanie za mało”. Ot, kogoś słupki wkurzyły, wydało 
mu się słupków za dużo, zrobił zdjęcie, skomentował 
i opublikował na popularnej grupie. Domyślamy się też, 
że autor, pisząc o tych, co to „mogli więcej słupków 
postawić”, miał na myśli, rzecz jasna, bezmyślnych 
urzędników. Wtórują mu podobnie myślący, pisząc m.
in. „bogata gmina to i wydawać na idiotyzmy można…”.

O co tu chodzi?
Dość szybko okazało się jednak, że słupki na Ka-

sprzaka nie pojawiły się na skutek, niepodlegającej 
dyskusji, pasji urzędników do robienia rzeczy głupich 
lub potrzebnych tylko tym, którzy – w tym przypadku 
słupki – produkują i montują. Z kolejnych wpisów 
dowiedzieliśmy się, że słupki są częścią projektu zgło-

szonego i opracowanego przez mieszkańców osiedla 
w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
W skrócie – chodziło o to, żeby uniemożliwić samo-
chodom łamanie przepisów i zastawianie chodnika, co 
powodowało, że piesi, chcąc przejść, np. do wspomnia-
nej Biedronki, musieli korzystać z jezdni (by zrobić to 
skutecznie – słupki postawiono na tyle blisko, by żaden 
smart ani inny fiat 500 się nie wśliznął). A zatem – uwaga 
– zabrano samochodom prawie 30 metrów nęcącej, bo 
nielegalnej, łukowatej przestrzeni do parkowania. Czyn 
ten nie mógł zostać pominięty milczeniem. Ostrożni 
twierdzili, że „chodniki piękne – problem w tym, że 
mało kto nimi chodzi…” albo dowodzili, że miejsca dla 
pieszych, z powodu słupków, i tak jest za mało, by np. nie-
pełnosprawny na wózku minął się z kobietą z wózkiem, 
więc lepiej było to zostawić jak było – samochodom. Inni 
zauważali, że „zawsze tam parkowały auta mieszkańców 
wieżowca 3 i 5 i jakoś przez tyle czasu nikt się nie bul-
wersował”. Hojni, gotowi płacić wysokie podatki na rzecz 
zwiększenia kadry w policji i straży miejskiej, domagali 
się patroli, które przez 24 godziny na dobę zajmowałyby 
się wystawianiem mandatów i odholowywaniem niepra-
widłowo zaparkowanych samochodów. Najwięcej było 
jednak zwolenników prostych rozwiązań. Ci pisali, że 
„skoro auta tam parkowały, to znaczy, że nie miały miejsca 
na parkingu”. „Nie lepiej zainwestować w parking i każdy 
byłby zadowolony? ” albo „co się ludziom dziwić, jak 
nie ma parkingów... same zakazy będą” – konstatowali. 
Natychmiast też pojawił się postulat budowy parkingów 
piętrowych. Kto miałby je wybudować? Oczywiście ci 
sami urzędnicy, którzy stawiają słupki zamiast budować 
parkingi. Kosztem czego miałyby stanąć te parkingi? 
Rzecz jasna kosztem zieleni, na której przecież i tak, 
co prawda nielegalnie, ale jednak, parkują samochody. 
A teraz czas na cytat najszczerszy: „Nie mieszkam tam, 

ale takie rozwiązanie uważam za bezcelowe, bo praw-
dziwego problemu to nie rozwiązuje”.

Idź za pieszym
A co, jeśli „prawdziwym problemem” nie jest brak 

wystarczającej ilości miejsc parkingowych w sąsiedz-
twie naszych mieszkań? Co, jeśli przestrzeni jest na tyle 
mało, że prawdziwym problemem jest brak bezpiecznych 
chodników, miejsc, w których mogą spokojnie odpoczy-
wać ludzie starsi, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, 
porozmawiać, gdzie bezpiecznie mogą się bawić nasze 
dzieci? Idź za pieszym! – postuluje Janette Sadik-Khan 
w książce „Walka o ulice”, wyjaśniając – „kluczem do 
ożywienia całych ulic i miast, które te ulice tworzą, jest 
uznanie chodników za wartościową przestrzeń”. * Nie 
tylko chodników – ale też placów, skwerów, trawników. 
I każdego drzewa, które rośnie pod naszymi oknami. 
Mieszkańcy osiedla Kasprzaka, którzy podjęli decyzję, 
że zabiorą samochodom trzydzieści metrów nielegal-
nego parkowania i oddadzą tę przestrzeń pieszym, już 
to wiedzą. Wiedzą też, jak ważny jest kompromis, bo 
nieopodal słupków zaproponowali utworzenie dziesięciu 
nowych miejsc parkingowych. Ostatecznie, jak czytamy 
w wyjaśnieniu jednej z uczestniczek konsultacji, „nie 
tylko chodzi o bilans miejsc parkingowych. Chodzi 
przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych i estetykę 
osiedla. Teraz piesi mają porządny chodnik, a kierowcy 
porządne i legalne miejsca parkingowe”. Skoro tak, 
powtórzę za autorem posta, ale już bez ironii – „Takie 
coś na Kasprzaka, mogli więcej słupków postawić, bo 
to zdecydowanie za mało”.

Wojciech Czyżewski
** Janette Sadik-Khan i Seth Solomonov, Walka o ulice. Jak 
odzyskać miasto dla ludzi, Kraków 2017, str. 111.

Prawdziwy problem
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Dyżury radnych
• Edward Bober Niezrzeszony okręg nr I nr tel. 606 986 725 e-mail: edwardbober3@

wp.pl ebober@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim uzgodnieniu telefo-
nicznym lub mailowym

• Piotr Bobrowski Prawo i Sprawiedliwość okręg nr V nr tel. 503 975 128 e-mail: piotr.
bobrowski@gazeta.pl pbobrowski@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po telefonicz-
nym uzgodnieniu

• Artur Borowicz – Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej okręg IV e-mail: doktorbo@vp.pl , aborowicz@rada.dabrowa-gor-
nicza.pl Dyżury po uprzednim uzgodnieniu mailowym

• Piotr Chałuda Niezrzeszony okręg nr II nr tel. 693 865 435 e-mail: pchaluda@rada.
dobrowa-gornicza.pl Dyżury po uzgodnieniu telefonicznym, mailowym

• Krystyna Chrobot SLD Lewica Razem okręg nr IV nr tel. 606 907 548 e-mail: 
krystynachrobot@o2.pl kchrobot@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

• Kamil Dybich SLD Lewica Razem wiceprzewodniczący Rady Miejskiej okręg nr I nr 
tel. 668 305 964 e-mail kontakt@kamildybich.com kdybich@rada.dabrowa-gornicz.
pl Dyżury po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym

• Grzegorz Jaszczura Prawo i Sprawiedliwość okręg nr II nr tel. 601 404 346 e-mail: 
grzegorz@worldpol.pl gjaszczura@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uzgodnie-
niu telefonicznym lub mailowym

• Robert Kazimirski SLD Lewica Razem okręg nr II nr tel. 698 655 535 e-mail: robert.
kazimierski@interia.pl rkazimirski@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym

• Adam Klimczyk Niezrzeszony okręg nr V nr tel. 888 204 979 e-mail: adam.klim-
czyk1@gmail.com  aklimczyk@rada.dobrowa-gornicza.pl Dyżury ul. Białej Przemszy 
23 drugi wtorek miesiąca od 17.00. do 18.00.

• Bożena Kozak SLD Lewica Razem okręg nr I nr tel. 603 684 317 e-mail: bozenako-
zak@vp.pl bkozak@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym lub mailowym Urząd Miejski pokój radnych

• Magdalena Miczko Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska okręg III e-mail: 
mmiczko91@gmail.com mmiczko@rada.dobrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim 
uzgodnieniu mailowym

• Agnieszka Pasternak SLD Lewica Razem przewodnicząca Rady Miejskiej okręg nr II 
nr tel. 32 295 67 46 e-mail: przewodniczaca@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

• Zbigniew Piątek Prawo i Sprawiedliwość okręg nr III nr tel. 515 138 023 e-mail: 
zbigniewpiatek1963@interia.pl zpiatek@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w czwartki od 16.00. do 
18.00. Urząd Miejski ul. Graniczna 21 pokój radnych

• Grzegorz Przewieźlik SLD Lewica Razem okręg nr III nr tel. 531 322 831 e-mail: 
grzegorzprzewiezlik@interia.pl gprzewiezlik@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

• Jerzy Reszke Prawo i Sprawiedliwość okręg nr V nr tel. 507 120 068 e-mail: jerzy.
reszke@gmail.com , jreszke@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w biurze poselskim Roberta Warwasa ul. 
Trzeciego Maja 32/9 (2 piętro) 

• Krystyna Stępień SLD Lewica Razem okręg nr III nr tel. 508 719 760 e-mail: k.ste-
pien@vip.onet.pl kstepien@rada.dabrowa-gornicza.pl dyżury po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

• Mateusz Stępień Prawo i Sprawiedliwość okręg nr IV nr tel. 724 796 544 e-mail: 
mat.stepien@onet.pl mstepien@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po wcześniej-
szym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym

• Krystyna Szaniawska SLD Lewica Razem okręg nr V nr tel. 502 631 446 e-mail: 
kszaniawska@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim uzgodnieniu telefo-
nicznym

• Piotr Ślusarczyk Prawo i Sprawiedliwość okręg I nr tel. 660 268 504 e-mail: piotr.
slusarczyk7@wp.pl pslusarczyk@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w biurze poselskim Roberta Warwa-
sa ul. Trzeciego Maja 32/9 (2 piętro)

• Marek Węgrzynowicz Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska okręg I nr tel. 
501 410 178 e-mail: wegrzynowicz@interia.eu mwegrzynowicz@rada.dabrowa-
-gornicza.pl Dyżury po uzgodnieniu telefonicznym

• Szymon Widera Niezrzeszony okręg nr III e-mail: sz.widera@gmail.com swidera@
rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury w pierwszy czwartek miesiąca godz. 15.00. Urząd 
Miejski ul. Graniczna 21 pokój radnych

• Robert Witecki Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska okręg II nr tel. 
737 660 959 e-mail: rwitecki@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uzgodnieniu 
telefonicznym

• Katarzyna Zagajska Niezrzeszona okręg nr V nr tel. 600 182 605 e-mail: kasia.
zagajska@gmail.com kzagajska@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w każdy piątek od 11.00. do 13.00. Urząd 
Miejski ul. Graniczna 21 pokój radnych

• Piotr Zieliński Niezrzeszony okręg nr IV nr tel. 501 201 666 e-mail: pzielinski@
dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

• Sławomir Żmudka SLD Lewica Razem okręg nr IV nr tel. 608 688 277 e-mail: 
slawomir.zmudka@wp.pl szmudka@rada.dabrowa-gornicza.pl Dyżury po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym.

Szlachetna Paczka 
zjednoczyła 
mieszkańców
8 i 9 grudnia, podczas Weekendu Cudów, 18. 
edycji Szlachetnej Paczki, 2459 zaangażowanych 
darczyńców, mieszkańców Dąbrowy Górniczej 
przygotowało paczki z najpotrzebniejszymi 
rzeczami dla 41 rodzin. Ich wartość wyniosła blisko 
170 tys. złotych.

Darczyńcy przekazali w nich wszyst-
ko, o co prosili potrzebujący. Były to 
żywność, chemia, ubrania, wyposażenie 
mieszkań, a także zakup i montaż okien, 
dywany, szafki, węgiel, podstawowy 
sprzęt kuchenny. Wśród obdarowanych 
są osamotnieni seniorzy, osoby, które 
mają różnorakie problemy, rodziny wie-
lodzietne.

Nad sprawnym przebiegiem akcji w Dą-
browie Górniczej czuwała Jadwiga Michta, 
liderka Szlachetnej Paczki. To ona z 26 
dąbrowskimi wolontariuszami zadbała 
o to, by każda z rodzin, wpisana do bazy, 
znalazła darczyńców.

Magazyn tegorocznej edycji Szlachetnej 
Paczki zorganizowano w Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej na ulicy Sienkiewicza 
6A. Tutaj darczyńcy przywozili paczki, 
spotykali się z wolontariuszami, tu zała-
twiano wszelkie formalności, by potem 
dostarczyć tak oczekiwane prezenty.

W sobotę z dąbrowskimi wolontariusza-
mi spotkała się Bożena Borowiec, zastępca 
prezydenta Dąbrowy Górniczej. Dzięko-
wała za ich zaangażowanie i wielkie serce.

Celem Szlachetnej Paczki jest dać im-
puls do zmiany dla rodziny. Mamy na-
dzieję, że ten najważniejszy cel zostanie 
osiągnięty. Anna Zubko

Z wolontariuszami Szlachetnej Paczki spotkała się Bożena Borowiec, zastępca prezydenta Dąbro-
wy Górniczej.
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Burzą amfiteatr w Ząbkowicach! Przenoszą anty-
kwariat! Nikt nie bywa na 3-go Maja, bo same banki! 
Zlikwidowali kino Ars! Wyburzono Bajkę! Czemu 
upadł sklep Remix? No i przede wszystkim – gdzie są 
zapiekanki z serem i pieczarkami? Oburzenie i panika! 
Że jakim prawem, dlaczego nikt nie pyta nas o zdanie 
i co teraz z nami będzie? „A gdzie ja się, biedniuteńki, 
podzieję?!”.

Zastrzegam, że nie znam dokładnych historii ani 
aktywności wszystkich tych „obiektów”. Nie wiem, jak 
i na jakich zasadach funkcjonował ząbkowicki amfiteatr 
(nie moje rewiry, albo czasy… albo jedno i drugie). 
W Ząbkowicach byłem w sumie na jednym koncercie 
(i raz w kinie „Uciecha”; „Kaczor Howard”, wagary). 
Grał Tymon i Transistors (na dworze, przed domem 
kultury), więc nie była to muzyka środka i musieliśmy 
się ewakuować, a za autobusem poleciały kamienie. 
Niemniej jednak nie wydaje mi się, żeby dzisiaj był 
on elementem kulturotwórczym, przepraszam. Tak, 
35 lat temu były tam organizowane zabawy taneczne 
i grały modne zespoły, ale – tak z ręką na sercu – cho-
dzilibyście tam dzisiaj? Swoją drogą, lubię wszelkie 
komisje kultury przy urzędach miast czy w sejmi-
kach i wykształcenie zasiadających w nich ludzi, które 
z kulturą najczęściej naprawdę niewiele ma wspólnego 
i o kulturze decyduje na przykład Pani Krysia (prawnik) 
i Pan Bogdan (informatyk, społecznik).

Z wymienionych wyżej przybytków korzystałem 
z mniejszą lub większą częstotliwością. I – tak! – tęsknię 
za smakiem TEJ zapiekanki i TEGO keczupu, fajnie 
było w Bajce wyłożonej wytłoczkami od jajek, pięknie 
psykały puszki na premierze drugiej części „Władcy 

Pierścieni” w Arsie, uwielbiałem zapach antykwariatu 
i kupowane po 7 złotych książki z serii „Biblioteki Narodo-
wej”. Nie będę jednak protestował i narzekał przeciwko ich 
przenoszeniu, zanikaniu czy wyburzaniu z bardzo prostej 
przyczyny. Jeśli mogę kogoś obarczyć odpowiedzialnością, 
to jedynie siebie. A właściwie to nas, bo przecież nie jestem 
w moich działaniach odosobniony. To my zabiliśmy kino 
Ars, bo przestaliśmy do niego chodzić, zachłystując 
się multipleksami. To my przestaliśmy kupować płyty 
i kasety, bo pojawił się format MP3 i wiadomo, co było 
dalej… Wreszcie, to my przestaliśmy (może nie do końca, 
ale jednak nie w tej mierze, co dawniej) korzystać z usług 
antykwariatu, bo wszystko możemy kupić na wszelkich 
portalach aukcyjnych. Niedrogo. Z dostawą do domu.

I – tak! – to będzie kolejny truizm: gdyby nie centrum 
handlowe w centrum miasta (też mi się ten pomysł nie 
podoba i nigdy nie podobał, bo centra handlowe, jak tłu-
maczył mi kiedyś jeden bardzo mądry Przemek, z którym 
protestowaliśmy przeciwko budowie ALDI, powinny 
być umiejscowione raczej na miast obrzeżach, a już na 
pewno nie w centrum), gdyby nie internet, gdyby nie 
transformacja i dziki kapitalizm, gdyby nie… …gdyby, 
gdyby, gdyby…

„Wprawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gu-
sta/Ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać?/Gdzie 
takie dzikie tłumy drogą fantazji szłyby?/Cały mój kraj 
zamknięty w „gdyby” – rapuje Łona. „Gdyby nie słupek, 
gdyby nie poprzeczka/Gdyby się nie przewrócił, byłaby 
rzecz wielka/Gdyby to najczęstsze słowo polskie/Gdyby 
mama miała fiuta, to by była ojcem” – wtóruje mu Kazik.

A przecież, owszem, multipleks zaoferował nam wy-
godniejsze fotele, większy wybór filmów (stare kina 

dysponowały tylko jedną salą) i popcorny wszystkich 
smaków, ale nikogo nie zmuszał i nie zwoził autobusa-
mi na seanse. Bo protestowaliśmy przeciwko budowie 
ALDI, ale kto jeszcze się trzyma w swoim bojkocie 
(ja owszem)? Bo EMPIK jest bardziej kolorowy od 
antykwariatu (przy okazji można opędzlować oscypka 
na pasażu), ale poziom czytelnictwa w Polsce jest, 
niestety, w miarę stabilny i lokuje się na poziomie 
ok. 40%. Czyli, że około 40% Polaków czyta w ciągu 
roku przynajmniej jedną książkę (9% czyta książek 
7 i więcej). Według raportu Biblioteki Narodowej 
w roku 2017 aż 62 procent rodaków przez rok nie 
przeczytało ani jednej książki. No to o czym my 
mówimy? Ktoś z nas chciałby spróbować utrzymać 
się z prowadzenia antykwariatu?

Rozumiem tęsknotę i sentyment (choć próbowałem 
ostatnio wina marki wino i to już jednak nie jest to 
samo) i wydaje mi się, że niosą jakiś tam plon. Że 
coraz częściej korzystamy z kin studyjnych (z powo-
dów dokładnie odwrotnych do tych, którymi skusiły 
nas multikina), że kupujemy płyty winylowe (sko-
ro płaczemy za kasetami z Remixu – gdzie są nasze 
walkmany?), że wybieramy wszelkie zapiekarniki, 
zamiast makdonaldów albo pijemy piwa rzemieślni-
cze. I może jest w tym jakaś nuta snobizmu, na którą 
nie wszystkich stać, ale być może kiedyś wszystkie 
wymienione w akapicie pierwszym obiekty wrócą ze 
zdwojoną mocą. Póki co jednak doprowadziliśmy do 
ich upadku i zwyczajnie je zabiliśmy…

A kto jest bez winy… eeeee… bez sensu…

1Pablopavo i Ludziki

„Oddajcie kino Moskwa! ”1

„Nie było miejsca dla Ciebie…”
26 grudnia o 19.00 w sanktuarium św. Antoniego z Padwy odbędzie się charytatywny koncert kolęd 
w wykonaniu dziecięcego zespołu Scholka Antolka. Dzieci zaśpiewają dla swojej rówieśniczki, 
jedenastoletniej Nicole. To wyjątkowa dziewczynka, która bardzo potrzebuje naszego wsparcia. 

Właśnie w święta Bożego Narodzenia 
przed czterema laty trafiła do domu dziec-
ka. Tam zdiagnozowano u niej obustronny, 
zaawansowany zanik nerwów wzroko-
wych. Obecnie jej wzrok pogarsza się 
z każdym dniem coraz bardziej, a jedyną 
nadzieją, aby w przyszłości mogła widzieć, 
jest kosztowna i skomplikowana opera-
cja. – Możemy jej pomóc, biorąc udział 
w koncercie charytatywnym oraz zorgani-
zowanej przy tej okazji zbiórce funduszy. 
Liczy się każda pomoc. Podzielmy się w te 
święta nie tylko kruchym opłatkiem, ale 
także dobrocią i sercem. Koncertować 
będzie dla nas Scholka Antolka – apelują 
organizatorzy.

Zespół istnieje od października 2012 
roku. Obecnie tworzy go kilkudziesię-
cioosobowa grupa dzieci. Są laureatami 
wielu konkursów, przygotowują się do 
wydania swojej pierwszej płyty.

Zapraszamy na niezwykły koncert. Po-
móżmy małej Nicol! Zespół Scholka Antolka zaśpiewa dla 11-letniej Nicole.
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Dąbrowski przystanek 
Marcina Łazarskiego
Marcin Łazarski – dąbrowianin, wokalista, autor muzyki i tekstów. Właśnie nagrał debiutancką płytę pod 
tytułem „Zaufaj mi”, która ukaże się w 2019 roku. Z tej płyty pochodzi pierwszy singiel pt. „Jak wariat”, 
do którego teledysk zrealizowano w Dąbrowie Górniczej.

Oprócz niego na płycie znajdzie się 11 
autorskich utworów, głównie w języku 
polskim. Jak wyjawia autor: „Ta płyta to 
mieszanka muzyki akustycznej, indie, 
rock i soul”.

Marcin Łazarski jest absolwentem 
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 

w Katowicach oraz Krakowskiej Szkoły 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Na swo-
im koncie zanotował już nagrody i wy-
różnienia podczas wielu polskich i mię-
dzynarodowych wydarzeń muzycznych. 
Miał również przygody z telewizyjnymi 
programami, wygrywając „Szansę na 

sukces” z udziałem Ani Dąbrowskiej. 
Kolejne dokonania to koncert w Radio-
wej Trójce podczas festiwalu Korowód. 
Piosenki Marcina były emitowane m.in. 
w Melo Radio, Radiowej Trójce, Chilli 
Zet, Radio Merkury, Radio RAM, Radio 
PIK, w telewizji Polsat, TVP, TV4.

Będziemy śledzić dalszą karierę ar-
tysty, a tymczasem polecamy piosenkę 
„Jak wariat” ilustrowaną filmem studia 
Przedmarańcza zrealizowanym przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego w Dąbro-
wie Górniczej.

WAC

Sceny z teledysku do piosenki „Jak wariat”, którego prapremiera miała miejsce we wtorek 18 grudnia na Facebooku Dąbrowa Górnicza – profil oficjalny.

Nowe życie Sztygarki
Trwają prace porządkowe po rozbiórce budynku nr IV, wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu 
Szkół Zawodowych Sztygarka. 

Ze względu na zły stan obiektu zagra-
żający bezpieczeństwu, decyzja o wybu-
rzeniu była nieunikniona. Teraz miasto 
zleci opracowanie koncepcji rewitalizacji 
obiektów, które zyskają „nowe życie”. Ma 
tu działać regionalne centrum edukacyjne.

W 2017 roku przygotowano ekspertyzę 
określającą aktualny stan techniczny bu-
dynków. Wskazała ona, które obiekty kwa-
lifikują się do wyburzenia, a które można 
i trzeba remontować. Do wyburzenia prze-
znaczony został segment A pawilonu IV.

Ze względu na ochronę konserwatorską 
elewacji budynku, zgodę musiał wydać 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
W byłym budynku Sztygarki mieściły się 
najpierw warsztaty szkolne, prowadzone 
były zajęcia praktyczne, potem była to 
siedziba klubu krótkofalowców, orkiestry 

czy Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej.

Prowadzone obecnie prace realizowa-
ne są w ramach zadania „Nowe życie 
Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz 
z zagospodarowaniem terenu na potrzeby 
Regionalnego Centrum Edukacyjno Kul-
turalnego”. Miejsce po wyburzonym bu-
dynku będzie zagospodarowane na nowo. 
– Przygotowujemy się do zlecenia opra-
cowania koncepcji „Nowego życia Szty-
garki”, w której, poza muzeum miejskim 
i szkołą, pojawi się także Młodzieżowy 
Ośrodek Pracy Twórczej, co pozwoli 
w pełni wykorzystać potencjał tego hi-
storycznego kompleksu. Koncepcja okre-
śli również wartość przyszłej inwestycji 
– mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik 
prasowy UM. az Ze względu na zły stan obiektu zagrażający bezpieczeństwu, decyzja o wyburzeniu była nieunikniona.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 9 (222) listopad 2018

10 świąteczne klimaty

Miasto świątecznie 
przystrojone
To, że święta już niebawem, można rozpoznać nie tylko po tłoku w galeriach i centrach handlowych. 
Dąbrowskie ulice i skwery przybrały bożonarodzeniowy wystrój. 

W całym mieście zamontowano ponad 
600 dekoracji, które cieszą oczy prze-
chodniów. Ozdoby można zobaczyć na 
słupach, a także przy molo nad Pogorią 
III. Do najbardziej tradycyjnych dekoracji 
bożonarodzeniowych należą te zawieszane 
na choinkach. Choinki stanęły w różnych 
punktach miasta, a największa z nich zo-
stała zamontowana na placu Wolności. Jej 
dekoracje zostały wybrane przez miesz-
kańców w plebiscycie.

Nie jest to jedyne drzewko, które cie-
szy oczy przechodniów. We wszystkich 
dzielnicach naszego miasta postawiono 
choinki lub udekorowano te już rosnące. 
Specjalnie z myślą o Bożym Narodzeniu 
na osiedlu Manhattan, na Łęknicach, 
w rejonie ul. Wapiennej i Sikorskie-
go, przy ul. Jasnej, a także na placu 
Hutnika, znajdującym się na osiedlu 
Kasprzaka, posadzono i przystrojono 
żywe choinki.

Ponadto w kilkunastu punktach Dą-
browy Górniczej świątecznie przybra-
no rosnące tam iglaki. Takie drzewka 
można podziwiać m.in. na placu Bema, 
na osiedlu Mydlice, w Ząbkowicach, na 
przejeździe kolejowym w Sikorce oraz 
w Antoniowie.

W Ujejscu, przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz w Ząbkowicach na osiedlu 
Robotniczym, stanęły choinki przekazane 
przez mieszkańców.

Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezy-
dent Dąbrowy Górniczej, oddanie przez 
dąbrowian choinek, które zostały wycięte 
z prywatnych posesji, jest przykładem 
zmiany myślenia o najbliższym otoczeniu. 
Mieszkańcy stają się wrażliwsi na kwestie 
ekologii. Ścięte drzewka, zamiast trafić do 
utylizowania, zostały przystrojone i wraz 
z pozostałymi dekoracjami tworzą świą-
teczny klimat w mieście.

ml

Wyjątkowi artyści
Już po raz piąty w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce w Warszawie 
zorganizowano imprezę skupiającą utalentowanych artystycznie uczniów niepełnosprawnych.

Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs 
Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Róż-
norako „O. K.U. L.A. R” okazał się szczę-
śliwy dla młodych artystów z naszego 
miasta. Wśród najmłodszych uczestni-
ków, w kategorii scenicznej doceniono 
Hanię Martyn, uczennicę Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
która została laureatką I miejsca. Jej kole-
żanka Agatka Zięba uhonorowana została 
wyróżnieniem.

Maciej Krutak, piątoklasista ze Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 1 dąbrowskiego 
ośrodka zdobył I miejsce za fotograficzne 
portfolio zatytułowane „Nocna zaduma”. 
W kategorii literackiej tryumfowały dą-
browskie szóstoklasistki. Julia Duszyńska 
otrzymała I miejscem za wiersz pt. „Kwiat 
wspomnień”, a Wiktoria Dragon II miejsce 
za „Baśń o wspomnieniach”. To już kolejny 

rok, kiedy nasi uczniowie stają na podium 
tego wspaniałego konkursu. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy ogromnego 
potencjału twórczego, życzymy dalszych 
sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do 
rozwijania swych pasji. az

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej bardoz dobrze zaprezentowali się w konkursie.
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Modernizacja z dofinansowaniem
Modernizacja ul. Kasprzaka dobiegła końca. Miasto pozyskało 1,7 mln zł dofinansowania na to 
przedsięwzięcie. To nie koniec zmian planowanych na tej ulicy.

Remont przeprowadzono na prawie 
1,3-kilometrowym odcinku, między 
rondem Budowniczych Huty Katowice 
(ul. Piłsudskiego) a ul. Młodych. Zadanie 
objęło wymianę podbudowy, mocno znisz-
czonej i połatanej nawierzchni, wymianę 
krawężników oraz odwodnienie ulicy. 
Ujednolicono szerokości poszczególnych 
pasów ruchu i pasa zieleni, dokonano ko-
rekty geometrii wysp kanalizujących, do-
stosowano lokalizację przejść dla pieszych 

i przejazdów rowerowych do projektów 
przebudowy torowiska tramwajowego, 
która ma być realizowana w przyszłości. 
Postępowanie przetargowe na tę inwesty-
cję prowadzą Tramwaje Śląskie.

Dla poprawy bezpieczeństwa, zwężono 
także jezdnie w dwóch miejscach – przed 
istniejącym przejściem na wysokości przy-
stanków tramwajowych i autobusowych 
przy skrzyżowaniu z ul. Storczyków 
oraz przed projektowanym przejściem 

dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów 
w rejonie Biedronki przy skręcie w drogę 
osiedlową. Takie rozwiązania sugerowa-
li mieszkańcy, którzy często zwracali 
uwagę, że wielu kierowców lubi się tu 
rozpędzić. W efekcie dochodziło m.in. 
do potrąceń pieszych.

Wartość prac wyniosła 5,4 mln zł, z cze-
go 1,7 mln zł to dofinansowanie z tzw. 
Funduszu Solidarności Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

To nie koniec inwestycji w tym rejonie. 
Wzdłuż ul. Kasprzaka po stronie połu-
dniowej (prawej w kierunku jazdy na 
hutę) na odcinku od skrzyżowania ulicy 
Piłsudskiego i Kasprzaka zostanie wyko-
nana droga rowerowa oraz chodnik wraz 
z oświetleniem. Obecnie trwa postępo-
wanie przetargowe na wybór wykonawcy. 
Zakończenie prac zaplanowane jest na 30 
czerwca 2019 roku.

PK

Na ul. Kasprzaka trzeba spodziewać się kolejnych zmian. Planowane jest wykonanie dróg rowero-
wych. Z kolei Tramwaje Śląskie prowadzą postępowanie przetargowe na remont torowiska.

Ulica ma nową nawierzchnię. W rejonie przejść zwężono jezdnie – takie rozwiązanie poprawi bez-
pieczeństwo pieszych.

Miejsce na parkingu było jedno, a chętnych do jego 
zajęcia trzech. Najmłodszy zrezygnował od razu. Na 
placu boju pozostało dwóch, jak to się nieraz mówi, 
krewkich zawodników. Podkręcony przedświąteczną 
gorączką i ustawicznym gderaniem żony ojciec rodzi-
ny i wytatuowany byczek w rozklekotanej gablocie. 
Każdy był przekonany, że wolne miejsce należy do 
niego. I żaden nie zamierzał zrezygnować. Samochody 
stały obok siebie, zderzak w zderzak. Tutaj już nic nie 
dało się zrobić. Było jeden do jednego. Druga runda 
też nie wyłoniła zwycięzcy. Wzajemne wyzwiska roz-
nosił wiatr, a głośne wrzaski jedynie przyciągnęły ga-
piów. Wszyscy czuli, że nadchodzi trzecie, decydujące 
starcie, kiedy trzeba wyjść z samochodu i stanąć oko 
w oko z rywalem. Pierwszy wyskoczył ojciec rodziny, 
bezskutecznie zatrzymywany przez żonę i krzyczące 
dzieci. Byczek wyszedł drugi, ale od razu przystąpił 
do demonstracji siły. Mimo chłodu ściągnął kurtkę 
i wyprężył klatę. To tylko podkręciło rywala. Bijatyka 
o kilka metrów kwadratowych wolnego miejsca par-
kingowego wisiała w powietrzu. Dwóch małolatów już 
szykowało komórki, żeby wszystko nagrać i wrzucić 

do sieci. Wymalowana kobieta przestała upominać męża 
i zaczęła wrzeszczeć na byczka. I w tym decydującym 
o skutecznym ataku momencie pojawiła się dwójka na-
stolatków. Mieli na sobie czerwone koszulki „Szlachetnej 
paczki” z napisem: „Lubię ludzi”.

– Panowie – zaczął ten starszy – w drugim rzędzie jest 
mnóstwo wolnych miejsc. Wystarczy przejechać kilka 
metrów. Szkoda nerwów przed świętami.

Ludzie parsknęli śmiechem. Dopiero teraz zauważyli 
groteskowość rywalizacji o parking. Zaczęli kiwać głowa-
mi i z tłumu żądnego sensacji zamienili się natychmiast 
w rozsądnych świadków kuriozalnego zdarzenia.

Zadziorni kierowcy wyraźnie stracili rezon. Pierwszy 
spasował byczek.

– Nie będę się szarpał, odjeżdżam – rzucił do rywala.
– To ja odjeżdżam, rzeczywiście szkoda nerwów i czasu 

– odpowiedział tatuś.
– Proszę parkować, moja strata, już wycofuję – nie 

dawał za wygraną byczek.
– Już i tak za długo tutaj stoję, wyjeżdżam i weso-

łych świąt – znacznie łagodniej odpowiedział niedawny 
konkurent.

W końcu odjechali oboje, sporne miejsce zostało 
wolne. A gapie zaczęli się po cichu rozchodzić. Tylko 
jeden staruszek stał i z aprobatą kiwał głową w stronę 
młodzieńców „lubiących ludzi”.

– To wasza kolejna szlachetna paczka. Zgasiliście to 
parkingowe szaleństwo, jesteście aniołami – powiedział 
do chłopaków.

– Anioły to są w niebie, my tylko ich naśladujemy 
– odpowiedzieli wolontariusze.

Rzeczywiście, patrząc na to, co robią ludzie zwią-
zani ze „Szlachetną paczką”, śmiało można nazwać 
to anielską robotą. Wyszukują potrzebujących i budzą 
ludzkie odruchy w zabieganych i skupionych jedynie 
na sobie bliźnich. Jednemu załatwią węgiel, drugiemu 
pralkę, innemu zapłacą za leki albo kupią bilet na 
dojazd do szkoły. To niezwykłe kojarzenie potrze-
bujących z darczyńcami przepełnione delikatnością 
i świąteczną radością jest na pewno anielską robotą, 
za którą wszystkim wolontariuszom należą się wielkie 
i ciepłe podziękowania.

dąbrowianin

Anielska robota
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coworking to dobre rozwiązanie
Jesteś freelancerem, pracujesz zdalnie, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? 
Potrzebujesz miejsca do pracy, gdzie możesz odciąć się od chaosu panującego w domu i natłoku 
bodźców niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi? Coworking jest doskonałym rozwiązaniem!

Dąbrowski Inkubator Przedsiębior-
czości jako jedyny w naszym mieście 
udostępnia dla mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej bezpłatną przestrzeń cowor-
kingową. Co to takiego? Jest to w pełni 
wyposażone biuro wraz z dostępem do 
sali szkoleniowej, sali konferencyjnej, 
rzutnika, WI-FI oraz kawy i herbaty. 
Przestrzeń coworkingowa mieści się 
w centralnym miejscu miasta i jest 
doskonałym miejscem dla osób ce-

niących sobie spokój i niezależność, 
ale chcących pracować w kreatywnej 
atmosferze.

Współpraca z Dąbrowskim Inkuba-
torem Przedsiębiorczości to coś więcej 
niż sama przestrzeń coworkingowa. Jest 
to również miejsce spotkań lokalnych 
przedsiębiorców i ekspertów z zakresu 
prowadzenia i planowania działalności 
gospodarczej. Dąbrowski Inkubator 
oferuje także nieodpłatne konsultacje 

z mentorami z zakresu biznesu, księgo-
wości, prawa oraz marketingu dla przed-
siębiorców. Ponadto, każdy mieszkaniec 
naszego miasta ma możliwość skorzy-
stania w DIP z bezpłatnych szkoleń 
podnoszących kompetencje biznesowe 
oraz spotkań networkingowych, które 
sprzyjają budowaniu sieci kontaktów 
biznesowych.

Dąbrowski Inkubator Przedsiębior-
czości jest gotowy, by wspierać dąbrow-

skich przedsiębiorców na każdym etapie 
działalności – zaczynając od pomysłu 
na biznes!

Wszystkie wydarzenia oraz informacje 
o działalności Dąbrowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości znajdziesz na Facebo-
oku oraz na www.inkubator-dabrowa.pl.

Chcesz zacząć korzystać z przestrzeni 
coworkingowej DIP? Napisz maila lub 
zadzwoń! biuro@inkubator-dabrowa.
pl 533 322 578.

Karta Młodego Przedsiębiorcy
Zapraszamy serdecznie do udziału w programie Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej. 

Karta Młodego Przedsiębiorcy 
w Dąbrowie Górniczej to program 
ulg, zniżek i udogodnień dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą 
w okresie 5 lat od daty jej rozpoczęcia, 
którego celem jest wspieranie przed-
siębiorczości, lokalnego biznesu i po-
budzenie aktywności gospodarczej 
na terenie miasta, poprzez tworzenie 
sprzyjającego otoczenia do prowa-
dzenia biznesu.

Jeśli Państwa firma ma możliwość 
zaoferowania wsparcia młodym lokal-
nym przedsiębiorcom, zapraszamy, 
aby dołączyła do grona Partnerów pro-
gramu Karta Młodego Przedsiębiorcy. 
W zamian za pomoc, firmy mogą li-
czyć na:

• bezpłatną promocję na stronie in-
ternetowej www.dabrowa-gornicza.
com oraz w mediach społeczno-
ściowych,

• wzmocnienie wizerunku firmy 
wspierającej przedsiębiorczość,

• pozyskanie nowych klientów dla 
swoich produktów i usług.

Młodych przedsiębiorców zachęcamy do 
wypełnienia odpowiedniego formularza, 
dzięki któremu staną się uczestnikami pro-
gramu i obniżą koszty prowadzenia swojej 
działalności gospodarczej w pierwszym 
okresie jej funkcjonowania.

Więcej informacji:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21,
Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwesto-

rów e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl 
tel: 32 295 69 90.

Szczegóły Programu oraz wzory for-
mularzy na stronie internetowej programu 
www. dabrowa-gornicza. com/karta-mlo-
dego-przedsiebiorcy.

Miasto szykuje kolejne tereny inwestycyjne
Tworzenie dobrych warunków dla inwestorów, 
zapewniających rozwój gospodarczy, to jeden 
z priorytetów dąbrowskich władz. W dzielnicy 
Kazdębie przygotowywany jest kolejny teren,  
na którym będą mogły się ulokować małe  
i średnie firmy.

W połowie grudnia ogłoszone zostało 
postępowanie przetargowe na zadanie 
„Kompleksowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na potrzeby działalności 
gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”. 
Inwestycja ta w I etapie obejmować 
będzie roboty budowlane dla makro-
niwelacji terenu i zagęszczenia gruntu.

Chodzi o teren inwestycyjny Kazdę-
bie, znajdujący się w Strzemieszycach 
Małych przy drodze wojewódzkiej 790 
w pobliżu zakładów Ficomirrors Polska, 
Mecacontrol Polska i PHP Sigro. Objęty 
jest granicami Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. W miejskiej ofer-
cie znajduje się od 2001 r. z przezna-
czeniem pod zabudowę produkcyjno-
-usługową. Podzielony na 12 działek 
o powierzchni od 0,5 do 1 ha będzie 
propozycją dla małych i średnich przed-
siębiorstw.

Projekt został wybrany do dofinanso-
wania uchwalą zarządu województwa 
śląskiego z dnia 28.08.2018 r., z progra-
mu RPO województwa śląskiego na lata 
2014-2020; działanie 3.1.1 Tworzenie 
terenów inwestycyjnych na obszarach 
typu brownfield. az Teren inwestycyjny Kazdębie objęty jest granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Nowy układ drogowy przy Pogorii
Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę układu drogowego w rejonie Pogorii III. Realizacja tego 
przedsięwzięcia pozwoli na upłynnienie i usprawnienie ruchu w rejonie jeziora.

W okolicy Pogorii powstaną trzy ronda: 
na skrzyżowaniach Olszowa/Graniczna/
Siewierska i Olszowa/Konopnickiej, 
a także przy głównym parkingu. Wy-
remontowana zostanie ul. Siewierska, 
prowadząca do parkingu, a także dro-
ga wyjazdowa, czyli Malinowe Górki 
i fragment ul. Konopnickiej. Ścieżka dla 
pieszych i rowerzystów na plantach przy 
ul. Olszowej wyłożona zostanie kostką 
betonową i asfaltem. Betonową kostką 
pokryte będą także drogi przy posesjach 
w pobliżu plant.

Zadanie podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy obejmuje przebudowę ulicy 
Siewierskiej, budowę drogi rowerowej, 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wo-
dociągu, oświetlenia ulicznego oraz bu-
dowę rond w rejonie ulic Olszowej-Sie-
wierskiej i Siewierskiej-Malinowe Górki 
(przy parkingu). W ramach drugiego etapu 
zaplanowano przebudowę układu komu-

nikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań 
komunikacyjnych w rejonie skrzyżowań 
Olszowa/Konopnickiej i Olszowa/Gra-
niczna, budowę drogi w ciągu ulic Ma-
linowe Górki – Konopnickiej, budowę 
parkingów, dróg rowerowych, kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej, wodociągu oraz 
oświetlenia ulicznego.

Termin zakończenia robót dla eta-
pu pierwszego przewidziano na 1 lipca 
przyszłego roku, a dla etapu drugiego na 
30 września. Wykonawcę powinniśmy 
poznać w drugiej połowie stycznia 2019 r.

To niejedyna zmiana w rejonie dąbrow-
skich jezior. Do końca czerwca 2019 r., 
między Pogorią III i IV, powstanie łącznik 
dla pieszych i rowerzystów. Tym samym 
skończą się przeprawy przez kolejowy na-
syp i tory. Do dyspozycji będzie wygodny 
i bezpieczny tunel. Wykonawcą robót będą 
firmy Nowak Mosty i Complex. Wartość 
prac to 3,6 mln zł. PK

Z satyrą przeciw czołgom
37 lat temu, 13 grudnia 1981 r., 

wprowadzono stan wojenny. Opór 
opresyjnej władzy dawano w róż-
ny sposób. Bronią była też satyra. 
Na łamach „Wolnego Związkowca”, 
wydawanego w hucie „Katowice”, 
ukazywały się  m.in. karykatury 
autorstwa Stanisława Łaskiego. 
Tak w ciężkich czasach, z żartem 
i przymrużeniem oka, komentowa-
no rzeczywistość. 

W okolicy Pogorii m.in. powstaną trzy ronda: na skrzyżowaniach Olszowa/Graniczna/Siewierska 
i Olszowa/Konopnickiej, a także przy głównym parkingu.
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WARTO SKORZYSTAĆ Z RZĄDOWEGO PROGRAMU WALKI ZE SMOGIEM

„Czyste powietrze” dla Dąbrowy
Na kiepską jakość powietrza w naszym mieście największy wpływ mają domowe, przestarzałe piece, 
w których spala się najgorszej jakości węgiel. Są one mało wydajne i nie spełniają żadnych norm 
ekologicznych. Bardzo często ogrzewają one budynki pozbawione jakiejkolwiek izolacji. Straty ciepła 
są tutaj olbrzymie, więc właściciele takich domów ładują do pieców ogromne ilości opału. Żeby nie 
zbankrutować, zamiast dobrego węgla, kupują więc miały i muły węglowe, które niekiedy wspomagają 
zgromadzonymi latem śmieciami. To błędne koło próbują przerwać w Dąbrowie Górniczej miejskie 
programy walki ze smogiem. Teraz doszedł dodatkowy oręż w postaci rządowego, ogólnopolskiego 
projektu „Czyste powietrze”.

Dla mieszkańców, 
nie dla firm

Program koordynuje w naszym re-
gionie Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Celem projektu jest – 
„poprawa efektywności energetycznej, 
zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery z istnie-
jących jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych oraz uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pochodzącej 
z nowo budowanych jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych”. Tutaj warto 
wyjaśni, co ustawodawcy uważają za 
budynek jednorodzinny. Chodzi tutaj 
o „budynek wolnostojący albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej 
lub grupowej, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lo-
kali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o po-
wierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku”.

Przez budynek istniejący należy rozu-
mieć budynek oddany do użytkowania. 
Natomiast nowo budowany to taki, dla 
którego zostały uzyskane zgody na roz-
poczęcie budowy, który nie został jeszcze 
przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 Tak więc o dofinansowanie w ramach 
tego programu mogą się starać osoby fi-
zyczne:

– posiadające prawo własności lub bę-
dące współwłaścicielami jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego. W przypadku 
gdy jednorodzinny budynek mieszkalny 
jest we współwłasności kilku osób dofi-
nansowanie przysługuje współwłaścicie-
lowi, pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez pozostałych współwłaścicieli tego 
budynku.

– które uzyskały zgodę na rozpoczę-
cie budowy jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego.

Jaką dostaniesz dopłatę
Dofinansowanie będzie udzielane w for-

mie:
• dotacji, 
• pożyczki,
• dotacji i pożyczki.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od 
poziomu miesięcznego dochodu na osobę. 
Najniżej uposażeni mogą tutaj liczyć na 
dotację w wysokości nawet 90%. Mini-
malna wartość kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł, natomiast 
maksymalna wartość kosztów kwalifiko-
wanych przedsięwzięcia, od których liczona 
jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł.

Co możesz kupić 
i zrobić za dotację

Dofinansowaniu podlegają przedsię-
wzięcia mające na celu ograniczenie lub 
uniknięcie niskiej emisji związane z pod-
noszeniem efektywności energetycznej 
oraz wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii w budynkach jednorodzinnych, 
w szczególności:

1. demontaż i wymiana źródeł ciepła 
na paliwo stałe starej generacji

2. instalacja urządzeń i instalacji speł-

niających wymagania techniczne: 
kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, 
systemy ogrzewania elektryczne-
go, kotły olejowe, kotły gazowe 
kondensacyjne, pompy ciepła po-
wietrze, pompy ciepła odbierają-
ce ciepło z gruntu lub wody, wraz 
z przyłączami

3. zastosowanie odnawialnych źró-
deł energii: kolektory słoneczne, 
mikroinstalacje fotowoltaiczne itd.

4. wykonanie termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych m.in. 
docieplenie przegród zewnętrznych 
i wewnętrznych, wymiana i montaż 
stolarki zewnętrznej, montaż i mo-
dernizacja instalacji wewnętrznych 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej). 

Dzwoń i pytaj
Koordynator programu: Ewa Maniecka, 

nr tel.: 32/60-32-252

Terminy i sposób 
składania wniosków

Wnioski należy składać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w terminie od 19 
września 2018 r. od godz. 8.00. 
do 30 czerwca 2027 r. do godz. 
24.00. Konsultacje i osobiste skła-
danie wniosków: Katowice, ul. 
Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 
7.30 do 15.30. Adres do korespon-
dencji – wysyłanie wniosków pocz-
tą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 
40-035 Katowice. Wniosek można 
także złożyć w wersji elektronicz-
nej poprzez aplikację internetową 
(tj. Portal Beneficjenta dostępny na 
stronie WFOŚiGW).

Rządowy program „Czyste powietrze” oraz bezpośrednie wsparcie gminy do wymiany źródeł ciepła to droga do lepszej jakości powietrza.
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PIONIERSKIMI KOŁAMI W NASZYM REGIONIE BYŁY TE ZAŁOŻONE W 1929 ROKU W BOBROWNIKACH, 
PSARACH, SARNOWIE I ŁOŚNIU. ZARAZ PO NICH POWSTAŁY M.IN. KOŁA W GOŁONOGU, 
OKRADZIONOWIE, STRZEMIESZYCACH WIELKICH I MAŁYCH ORAZ W TWORZNIU I KOLONII DZIEWIĄTY 
– O CZYM ŚWIEŻO PO LEKTURZE PRZEDWOJENNEJ BROSZURY RELACJONUJE DAREK RYCZKOWSKI.

Siła Pań, czyli kawałek historii  
Kół Gospodyń Wiejskich
Na terenie Dąbrowy Górniczej aktualnie działa 12 kół gospodyń wiejskich. To w ich imieniu poprzedni 
prezydent Dąbrowy zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o veto względem ustawy o kołach 
gospodyń wiejskich. A tymczasem w wyniku radosnego myszkowania po przepastnych archiwach 
Muzeum Miejskiego „Sztygarka” wpadła mi w ręce skromna, lecz bardzo dobrze zachowana publikacja 
z międzywojnia. Dotyczy kół gospodyń wiejskich działających na terenie Zagłębia Dąbrowskiego przed 
wojną. Okazuje się, że i w tamtych czasach temat był jak najbardziej „polityczny”.

Czterdziestostronicowa broszura 
o mało porywającym tytule, „Jedno-
dniówka”, z podtytułem: Sekcji Kół Go-
spodyń Wiejskich przy Towarzystwie 
Okręgowym Organizacji i Kółek Rolni-
czych Powiatu Będzińskiego jest sygno-
wana dalą listopad 1935 roku i została 
wydrukowana w Dąbrowie Górniczej 
przez Drukarnię i Introligatornię „Sztu-
ka” przy ul. 3-go Maja 9. Prawdopodob-
nie broszura była lokalnym dodatkiem 
do wysokonakładowych „Promyczka” 
i „Małego Promyczka”.

Słowo wstępne skierowane do miej-
scowych gospodyń wiejskich Zagłębia 
Dąbrowskiego napisała pani Eleonora 
Boxowa, przewodnicząca Powiatowej 
Organizacji Kół Gospodyń Wiejskich, 
a zarazem małżonka ówczesnego Staro-
sty Powiatu Będzińskiego, pana Józefa 
Boxy. Jest to krótkie podsumowanie 
pięciolecia działalności miejscowych 
kół oraz zachęta do dalszej pracy w lo-
kalnych organizacjach.

Dalej następują, obowiązkowe w tam-
tych czasach, sanacyjne materiały pro-
pagandowe.

Na pierwszej stronie umieszczona 
została reprodukcja obrazu autorstwa 
Konstantego Szewczenki przedstawia-
jąca marszałka Rydza-Śmigłego, słynna 
apoteoza „w chwale”, z podpisem (!) 
„Oto jest Śmigły-Rydz Marszałek, kocha 
go każde dziecko małe, bo On na armii 
naszej przedzie ku wiecznej chwale Pol-
skę wiedzie”. Jak to się skończyło, wszy-
scy wiemy. W skrócie i trafnie opisał to 
Szczepan Twardoch w okolicznościo-
wym dwuwierszu: „Najpierw jest honor, 
wierzba, guziki. Potem jest szosa. Na 
Zaleszczyki”. W ciągu dalszym broszura 
zawiera obowiązujący i słuszny życio-
rys trzeciego Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego oraz, jak zaznacza przypis, 
„artykuły poświęcone Wodzowi Naro-

du, Wskrzesicielowi i Budowniczemu 
Państwa, Pierwszemu Marszałkowi 
Polski, Józefowi Piłsudskiemu” w tym 
szczegółowy życiorys Marszałka wraz 
z patetyczną relacją z jego pogrzebu 
oraz urzędowym portretem.

Na szczęście dalej propaganda się koń-
czy i mamy artykuły branżowe. Naj-
pierw ciekawa refleksja z okazji „Dnia 
Spółdzielczości”, pokazująca aktualne 
miejsce Polski w rodzinie państw euro-
pejskich. Niestety, niepodpisana.

Później jest fachowy artykuł pani dr J. 
Antoniewiczówny, o przydomowych 
ogródkach kwiatowych.

Dalej poradnik o przechowywaniu wa-
rzyw, zaopatrzony w zdjęcia z kursów 
przetwórstwa owocowego z Grodźca 
i Strzyżowic z 1932 r. i profesjonalne 
rady pani inż. Z Prażmowskiej o jesien-
nej selekcji drobiu i żywieniu kurcząt.

Część fachowych artykułów nie jest 
podpisana, co może sugerować, że jest 
to rodzaj kompilacji wiedzy z innych po-
radników, np. o racjonalnym żywieniu, 
zakończona apelem „sprawa żywienia 
ma nie tylko znaczenie dla poszczegól-
nych rodzin, ale i dla Państwa”.

W połowie broszury jest zamieszczony 
bardzo praktyczny roczny kalendarz 
prac ogrodnika podzielony na odpo-
wiednie czynności w sadzie, ogrodzie 
warzywnym i w mieszkaniu.

Jako, że jestem wielkim amatorem 
wszelakich serów, najbardziej mnie ujął 
bardzo konkretny poradnik dla domo-
wych serowarów. Nie miałem pojęcia, że 
domowym sposobem można dość łatwo 
zrobić aż tyle rodzajów przepysznych 
serów.

Część poradnikową kończy artykuł 
o ziemniaku i jego historii. Nie mogło 
być inaczej.

Trzecią część „Jednodniówki” zaczy-
na sprawozdanie z ponadpięcioletniej 

działalności kół gospodyń wiejskich 
z Zagłębia Dąbrowskiego. Okazuje się, 
że pionierskimi kołami w naszym re-
gionie były te, założone w 1929 roku, 
w Bobrownikach, Psarach, Sarnowie 
i Łośniu. W kolejnym roku i następ-
nym powstały koła m.in. w Gołono-
gu, Okradzionowie, Strzemieszycach 
Wielkich i Małych oraz Tworzniu i Ko-
lonii Dziewiąty. W chwili wydawania 
publikacji w naszej okolicy było 28 
kół, które zrzeszały dokładnie 1012 
gospodyń (dokładny rejestr z aktualny-
mi zarządami na str. 34 wraz z apelem 
o wstępowanie do kół).

Publikację kończą interesujące relacje 
z wyjazdów naszych dzielnych pań na 
różnego rodzaju wycieczki, w tym wie-
lodniowe, o charakterze edukacyjnym, 
krajoznawczym i formacyjnym.

Jest wycieczka do Krakowa (na zbio-
rowym zdjęciu widocznych jest kilkaset 
pań, niektóre w strojach regionalnych). 
Kilkuetapowa wyprawa nad polskie 
morze, przez Katowice, Gdańsk do 
Gdyni. Z rejsem po Zatoce Gdańskiej 
(na okolicznościowej fotografii widać 
kilkanaście zachwyconych pań na po-
kładzie statku a w tle polskie okręty). 
Jest też wycieczka do stolicy kraju po-
łączona z wizytą w Belwederze. Na ko-
niec zamieszczono relację z dożynek 
w Rogoźniku z 16 września 1934 roku. 
„... zabawa ludowa przeciągnęła się do 
późnej nocy”.

Cała publikacja jest interesującym 
źródłem wiadomości o części lokalnych 
organizacji społecznych z tamtych cza-
sów, które aktywnie działały w naszym 
regionie. Mnie najbardziej uderzyło, że 
na zamieszczonych w broszurze zdję-
ciach, większość twarzy jest dość mło-
dych. Przyznam, że dotychczas miałem 
inny obraz gospodyni wiejskiej. „Jed-
nodniówkę” zamyka ciekawa reklama, 

aż zacytuję: „Mamusiu! Kup mi najmil-
sze, najciekawsze i najtańsze pisemko 
POWSZECHNIAK – pisemko dziatwy 
szkół powszechnych Zagłębia Węglowe-
go”. Okazuje się, że w Dąbrowie Górni-
czej, w szkole powszechnej nr 3, od 1929 
roku, działała redakcja i administracja 
uczniowskiego pisma, redagowanego 
przez uczniów i dla uczniów Zagłębia 
Dąbrowskiego. Z roczną prenumeratą 
za 1 zł 10 gr.

Mój apel na koniec. Gdyby ktoś z czy-
telników znalazł gdzieś egzemplarz ta-
kiego „Powszechniaka”, to bardzo pro-
szę, nich będzie łaskaw podrzucić do 
redakcji. Obiecuję, że zwrócę.

Darek Ryczkowski

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:
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Pod koniec listopada Urząd Miej-
ski w Dąbrowie Górniczej wraz ze 
Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich SARP ogłosiły międzyna-
rodowy konkurs na opracowanie 
koncepcji urbanistyczno-architek-
tonicznej Priorytetowego Obszaru 
Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie 
Górniczej ze szczególnym uwzględ-
nieniem terenu Fabryki Pełnej Ży-
cia, czyli byłej fabryki obrabiarek 
DEFUM.

„Nowe centrum naszego miasta ma 
być ulubionym miejscem wszystkich dą-
browian, przestrzenią spotkań, rozwoju 
i innowacji. Chcemy, by stało się kołem 
zamachowym dla rozwoju w Dąbrowie 
Górniczej nowoczesnych firm, zwłasz-
cza usługowych. Zależy nam na stwo-
rzeniu nowych miejsc pracy dla wielu, 
zwłaszcza młodych, ludzi – zdolnych 
i ambitnych. Do współpracy zamierzamy 
pozyskać inwestorów zewnętrznych. Dla-
tego tak ważne jest, by projekt Fabryki 
Pełnej Życia był odważny i innowacyj-
ny, uwzględniał biznesowy charakter 
przedsięwzięcia, a jednocześnie spełniał 
oczekiwania mieszkańców” – wyjaśnia 
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.

Regulamin konkursu stanowi podsu-
mowanie ponad dwuletnich prac sze-
rokiego grona ekspertów (urbanistów, 
socjologów, prawników, managerów, 
praktyków rynku nieruchomości, histo-
ryków) oraz konsultacji społecznych. 
Wynika z nich, że architekci staną przed 
niezwykle wymagającym zadaniem. 
Będą musieli uwzględnić zaplanowane 
przez władze Dąbrowy Górniczej zmiany 
układu komunikacyjnego w śródmieściu 
(wspólne inwestycje gminy, Tramwajów 
Śląskich i PKP), zaprojektować nowy plac 
przed Pałacem Kultury Zagłębia i połą-
czyć tę przestrzeń z parkiem Hallera. 
W nowym centrum, na terenie dawnych 
zakładów, założono powstanie placów 
miejskich, traktów komunikacyjnych dla 
pieszych i rowerzystów, tzw. przestrzeni 
narracyjnych (instalacji, miniparków) 
ukazujących historię Dąbrowy Górniczej 
w szerokim kontekście przeobrażeń miast 
przemysłowych w nowoczesne ośrodki 
miejskie oparte na wiedzy oraz określa-
jących nasze miasto jako serce Zagłębia 

Dąbrowskiego. Nowe centrum ma przy 
tym integrować mieszkańców wszyst-
kich dąbrowskich dzielnic. Oprócz prze-
strzeni publicznych, uwzględniono m.in. 
konieczność zaprojektowania parkingów, 
pomieszczeń usługowych, handlowych, 
pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych 
powierzchni komercyjnych czy mieszkań 
i lokali gastronomicznych. W tzw. progra-
mie funkcjonalno-użytkowym, będącym 
podstawą wytycznych konkursowych, 
zaprogramowano powierzchnię budyn-
ków Fabryki Pełnej Życia na około 65 tys. 
metrów kwadratowych, a powierzchnię 
przestrzeni publicznych – ok. 25 tys. me-
trów kwadratowych.

W regulaminie wskazano, że celem 
konkursu jest wyłonienie koncepcji urba-
nistyczno-architektonicznej najlepszej 
pod względem funkcjonalno-użytko-
wym i kompozycyjnym, uwzględniającej 
kontekst istniejącego zagospodarowania 
obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu ma-
terialnym, kulturowym oraz społecznym. 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna 
honorować powinna istotne założenia prze-
strzenne i kompozycyjne zespołu fabryki 
– na tej bazie budować nową tożsamość 
miejsca z uwzględnieniem jego historycz-
nego, poprzemysłowego dziedzictwa.

Sądowi konkursowemu przewodniczy 
dr inż. arch. Henryk Zubel. Zasiądą 
w nim przedstawiciele świata architektury 
i nauki, strony społecznej oraz podmiotów 
bezpośrednio zaangażowanych w realizację 
projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitali-
zacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Prace konkursowe będą oceniane według 
następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektonicz-
ne, w tym: kompozycja założenia prze-
strzennego, rozwiązania funkcjonalne 
w skali urbanistycznej i architektonicznej 
oraz walory zaproponowanych form archi-
tektonicznych – 50%;

b) walory ekonomiczne z punktu wi-
dzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji 
obiektów, budowli oraz utrzymania ele-

mentów zagospodarowania terenu, w tym 
możliwość etapowej komercjalizacji ob-
szaru – 30%;

c) stopień unikalności rozwiązań pro-
gramowo-przestrzennych oraz odniesie-
nie do kontekstu przestrzennego – w tym 
sposób nawiązania i stopień zachowania 
historycznej substancji budowlanej (formy 
architektonicznej, detalu, materiału) – 20%.

Dla uczestników w konkursie przewi-
dziano nagrody:

I nagroda – 25 000 PLN brutto,
II nagroda – 20 000 PLN brutto,
III nagroda – 15 000 PLN brutto.
Termin składania wniosków ustalono 

na 20 grudnia 2018, termin składania prac 
konkursowych na 15 marca 2019 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkur-
su dostępne są na stronach www.fabryka 
pelnazycia.pl oraz www.sarp.katowice.pl.

Wojciech Czyżewski, 
przewodniczący zespołu ds. Fabryki 

Pełnej Życia

PROJEKT FABRYKA PEŁNA ŻYCIA, PO DWÓCH LATACH KONSULTACJI, BADAŃ I ANALIZ, WCHODZI W FAZĘ REALIZACYJNĄ. W OGŁOSZONYM NIEDAWNO 
MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM PRZED ARCHITEKTAMI POSTAWIONO WYMAGAJĄCE ZADANIE ZAPROJEKTOWANIA PRZYJAZNEGO, 
NOWOCZESNEGO CENTRUM MIASTA Z WYKORZYSTANIEM PRZEMYSŁOWEJ ZABUDOWY DAWNEJ FABRYKI OBRABIAREK.

Konkurs architektoniczny  
na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna. Plac Wolności, widok z północy.
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PROJEKT FABRYKA PEŁNA ŻYCIA, PO DWÓCH LATACH KONSULTACJI, BADAŃ I ANALIZ, WCHODZI W FAZĘ REALIZACYJNĄ. W OGŁOSZONYM NIEDAWNO 
MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM PRZED ARCHITEKTAMI POSTAWIONO WYMAGAJĄCE ZADANIE ZAPROJEKTOWANIA PRZYJAZNEGO, 
NOWOCZESNEGO CENTRUM MIASTA Z WYKORZYSTANIEM PRZEMYSŁOWEJ ZABUDOWY DAWNEJ FABRYKI OBRABIAREK.

Konkurs architektoniczny  
na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna. Fabryka Pełna Życia, widok z placu miejskiego 
na pasaż wewnętrzny.

Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego. Plac Wolności, Fabryka Pełna Życia, widok 
z zachodu.

Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego. Widok na główny zespół hal od strony amfi-
teatru i placu miejskiego.

Przenosiny 
bez obaw
Reforma oświaty wymusiła przenosiny Szkoły 
Podstawowej nr 3 do pobliskiego budynku Zespołu 
Szkół Sportowych. Rodzice uczniów „trójki” nie 
powinni niczego się obawiać, bo dzieci w nowym 
miejscu będą mieć dobre warunki do nauki i rozwoju.

12 grudnia odbyło się spotkanie przed-
stawicieli miasta z rodzicami uczniów 
uczęszczających do SP 3. Rodzicie mieli 
okazję, żeby dokładnie obejrzeć znajdują-
cy się po sąsiedzku Zespół Szkół Sporto-
wych, a także porozmawiać o koniecznych 
przenosinach. Wszelkie uwagi, pytania 
i wątpliwości zgłoszone przez część ro-
dziców, zostaną szczegółowo przeanali-
zowane, aby jak najlepiej przygotować się 
do przyszłorocznej zmiany. 

Konieczność przeniesienia Szkoły 
Podstawowej nr 3 do budynku Zespołu 
Szkół Sportowych to konsekwencja re-
formy oświaty, wprowadzonej w 2016 r. 
Po likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu 
ośmioletnich szkół podstawowych, budy-
nek SP 3 stał się zbyt mały, żeby pomieścić 
wszystkich uczniów, których w tej chwili 
jest 607. Z powodu przepełnienia i dla 
uniknięcia dwuzmianowości, już w tym 
roku szkolnym uczniowie klas VII i VIII 
uczą się w budynku ZSS.

Zespół Szkół Sportowych, po komplek-
sowej modernizacji, to nowoczesny obiekt, 
dysponujący odpowiednią liczbą sal dy-
daktycznych, profesjonalnym zapleczem 
sportowym, basenem, salami rekreacyj-
nymi czy centrum zajęć pozalekcyjnych. 
Dzięki temu uczniowie SP 3 będą mieć 
dobre warunki do nauki, a także realizacji 
zajęć dodatkowych czy udziału w konkur-
sach, występach i przedstawieniach. Klasy 

podstawowe zostaną ulokowane w innym 
segmencie niż liceum, dlatego dzieci nie 
będą odczuwać dyskomfortu z powodu 
przebywania w towarzystwie nastolatków. 
Jednocześnie priorytetem będzie ułożenie 
takiego planu lekcji, żeby uczniowie klas 
I-III rozpoczynali naukę rano.

Po likwidacji gimnazjów i wprowadze-
niu ośmioletnich podstawówek, utrzymy-
wanie szkół w dwóch budynkach znaj-
dujących się w bardzo bliskiej odległości 
byłoby bezzasadne i generujące koszty. 
Przede wszystkim takie rozwiązanie nie-
korzystnie odbiłoby się na dzieciach. SP 3, 
która jest w gorszym stanie technicznym 
i wymaga remontów, byłaby przepełniona, 
a uczniowie uczyliby się tam na zmiany. 
Dane demograficzne wskazują, że w roku 
szkolnym 2020/21 liczba uczniów może 
sięgnąć 708, czyli ponad 100 więcej niż 
obecnie, a cztery lata później nawet 728. 
Z kolei ze zmodernizowanego budynku 
ZSS korzystałoby mniej uczniów, niż jest 
on w stanie pomieścić.

SP 3 do ZSS zostanie przeniesiona 
1 września 2019 r., po podjęciu uchwał 
przez dąbrowską Radę Miejską. Radni 
mają zająć się nimi w styczniu. Nauczy-
ciele, a także pracownicy administracji 
i obsługi SP 3 zatrudnieni na czas nieokre-
ślony, będą mieć zapewnione zatrudnienie 
w szkole przeniesionej do ZSS.

 red

Konieczność przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 3 do budynku Zespołu Szkół Sportowych to 
konsekwencja reformy oświaty, wprowadzonej w 2016 r. ZSS, po kompleksowej modernizacji, to 
nowoczesny obiekt, w którym dzieci będą mieć dobre warunki do nauki i rozwoju.
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Wszystkim naszym Pracownikom, Ich Najbliższym,
Klientom oraz Partnerom Biznesowym życzymy
zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

 90 mln zł
 w Zdzieszowicach

700 mln zł
w Dąbrowie Górniczej

 350 mln zł
w Krakowie

Nasza stal, Twój świat
Zmieniamy się dla Ciebie.

Na inwestycje środowiskowe
wydajemy ponad miliard złotych.
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Uważaj na czad
Zimą rośnie zagrożenie zatrucia 
czadem.

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu 
niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne 
własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego 
też gromadzi się głównie pod sufitem. 

To bezwonny, bezbarwny i bezsmakowy gaz. W wyniku 
jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. 
Zeszłej zimy Państwowa Straż Pożarna odnotowała 4343 
zdarzeń związanych z zatruciem czadem, w których 
poszkodowanych zostało 2659 osób, a 71 zmarło. 

Przyczyną tragedii są najczęściej nieszczelności prze-
wodów kominowych, a także nieprzestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa i brak wyobraźni. Strażacy 
apelują, aby nie zatykać przewodów wentylacyjnych i czę-
sto wietrzyć pomieszczenia. Niepokojącymi objawami 
świadczącymi o ulatniającym się tlenku węgla mogą być 
nudności, senność i bóle głowy.

Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem 
czadem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu 
czujnika tlenku węgla.

Numery 
przydatne zimą

986 – Straż Miejska – zgłoszenia o bezdom-
nych, przebywających w czasie chłodów i mrozów 
w altankach na działkach, opuszczonych budyn-
kach, prowizorycznych namiotach, klatkach scho-
dowych czy piwnicach.

987 – Infolinia Wojewody – przekazywanie in-
formacji o miejscach, gdzie przebywają bezdomni 
oraz osoby potrzebujących pomocy.

600 405 627 – Alba MPGK – zgłoszenia do-
tyczące zaśnieżonych i oblodzonych gminnych 
dróg i chodników.

Uwaga! Za stan dróg i chodników odpowiadają 
również właściciele i zarządcy prywatnych nieru-
chomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 
Zimą muszą odśnieżać i posypywać oblodzone 
miejsca, usuwać zwisające sople i śnieg zalegający 
na dachach budynków. Za zaniedbania grożą kary, 
a także pokrycie strat i wypłata odszkodowań 
w razie powstałych wskutek nich wypadków. 

Czym nie wolno 
palić w piecach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
przypomina – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
pod pojęciem odpadu „rozumie się każdą substancję lub przedmiot, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest zobowiązany”. 

W świetle tej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane 
w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drew-
no oraz pochodzące z gospodarstw domowych różnego 
rodzaju zużyte elementy drewniane. Ten rodzaj odpadów 
obejmuje nie tylko „czyste” drewno, ale również drewno 
zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami (np. kon-
serwującymi, lakierami, spoiwem, etc). Takie odpady są 
następnie często wykorzystywane przez osoby fizyczne 
jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, 
co powoduje emisję do powietrza szkodliwych substancji 
– w tym benzo (a) pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, 
fenoli, ftalanów, itp.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listo-
pada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby 
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku wskazu-
je, że do spalania można stosować drewno, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, 
natomiast stosowanie jako paliwa trocin, wiórów, ścinków 
pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jest 
całkowicie zabronione.

Osoby spalające zanieczyszczone drewno naruszają prze-
pisy prawa, gdyż wykorzystywanie takich odpadów, tj. 
przykładowo płyt paździerzowych, pociętych mebli, drewna 
impregnowanego lub pomalowanego do spalania w urzą-
dzeniach grzewczych jest prawnie zabronione i stanowi 
wykroczenie. Zgodnie z art. 191 ww. ustawy o odpadach, 
kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów, 
podlega karze aresztu albo grzywny. WAC

Ogłoszenia drobne
• Profesjonalne pranie tapicerki meblowej, 

samochodowej, dywanów i wykładzin. 
Czyszczenie tapicerki skórzanej. Szybkie 
terminy! Tel. 799 236 978

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

i nadchodzącego  
Nowego Roku

wszystkim Czytelnikom 
„Przeglądu Dąbrowskiego”

życzymy zdrowia, radości 
i pogody ducha

Redakcja

W piecach nie wolno palić lakierowanym i impregnowanym 
drewnem.
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Świąteczna biblioteka
Przedświąteczny czas w dąbrowskiej książnicy upłynął niezwykle kreatywnie. Przez cały miesiąc w Bibliotece Głównej 
i bibliotecznych filiach odbywały się warsztaty świąteczne, na których wykonywano ozdoby, szyto świąteczne skarpety 
czy tworzono stroiki na wigilijny stół. Jak co roku, z wizytą wpadł również święty Mikołaj, który z pomocą aktorów Teatru 
Tak obdarował zgromadzone dzieci podarunkami.

Fanów nieco innych atrakcji również nie pozostawiono 
samym sobie. Dwa spotkania z kabaretem Misz-Masz 
(złożonym z aktorów Teatru Zagłębia) przeniosły zgroma-
dzoną publiczność w zupełnie inny, aczkolwiek w dalszym 
ciągu świąteczny świat. Zwieńczeniem tego szczególnego 
czasu był coroczny Kiermasz Świąteczny, który odbył 
się na Placu Wolności. Oprócz własnoręcznie zrobionych 
dekoracji, można było wziąć udział w dekorowaniu świą-
tecznych pierników, którym zdarzało się znikać jeszcze 
przed ich finalnym wykończeniem…

Projekt był finansowany ze środków Urzędu Miejskiego.

Angielski 
w bibliotece
Już w styczniu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej rusza 
kolejna edycja bezpłatnych 
lekcji z języka angielskiego. 
Zajęcia „Easy English” odbywać 
się będą w dwóch grupach: 
o godz. 15:30 (dla dzieci w wieku 
7-8 lat) oraz o godz. 16:15 (dla 
dzieci w wieku 9-10 lat). Zapisy: 
tel. 32 639 03 01.
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Mała Książka – Wielki Człowiek
W pilotażowej edycji kampanii społecznej „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki w ramach promocji 
czytelnictwa wśród trzylatków, wzięło już udział prawie 22 tys. 
dzieci. W 3 tys. bibliotek w całej Polsce na Małych Czytelników 
czeka w prezencie wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza. Projektowi 
towarzyszy ogólnopolska kampania medialna z udziałem znanego 
małżeństwa: aktorki Joanny Koroniewskiej-Dowbor oraz 
dziennikarza Macieja Dowbora. Co warto zaznaczyć: niektóre sceny 
najnowszego spotu kręcone były w strzemieszyckiej Filii nr 8!

Akcja ma na celu zachęcić rodziców do częstego od-
wiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania 
z dzieckiem. Od września do listopada już prawie 22 
tys. dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną 
otrzymało w prezencie swoje Wyprawki Czytelnicze. 
W każdej znalazły się: książka „Pierwsze wiersze dla…”, 
czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych 
polskich poetów, pięknie zilustrowany przez Ewę Ko-
zyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszura dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziec-

ka”, która przypomina o korzyściach wynikających 
z czytania oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania 
naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu – imienny dyplom potwierdzający 
jego czytelnicze zainteresowania. Ostatnie Wyprawki 
Czytelnicze czekają jeszcze na trzylatki w Bibliotece 
Głównej oraz wszystkich bibliotecznych filiach na te-
renie miasta.

„Fabryka Kreatywnego 
Biznesu” nabiera tempa!
Za uczestnikami III edycji „Fabryki Kreatywnego Biznesu” warsztaty 
z kreowania pomysłów na biznes i spotkanie integracyjne, od 
stycznia na młodzież czekają kolejne wyzwania edukacyjne. 
Nie zabraknie tematycznych warsztatów z zakresu promocji 
i marketingu, zarządzania czy budowania relacji z klientem. 
Organizowane w ramach projektu spotkania przybliżą młodych ludzi 
do stworzenia firmy, która mogłaby zaistnieć na terenie Fabryki 
Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów dąbrow-
skich szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) i przebiega 
pod merytoryczną opieką Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu. Organizatorami projektu są: Miejska Biblio-
teka Publiczna i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. 
Patronat nad akcją objęli: Prezydent Miasta Dąbrowa Gór-
nicza, Dąbrowska Rada Biznesu, Dąbrowski Inkubator 
Przedsiębiorczości, Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa. Patronatu medialnego udzieliło Radio 
Eska. Tegoroczną edycję „Fabryki Kreatywnego Biznesu” 
wsparli: Agencja Reklamowa Komart, Biuro Obrachun-
kowe Wn-Ma, Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
FURIA Centrum Gier Fabularnych, Horror Escape Room, 
JACO. PRO, Ogólnopolska Szkoła Językowa British 
School, PRONOBIS STUDIO, Rafał Daniecki Creative 
Agency, Studio Kreatywne ANNANAS, Stowarzyszenie 
„Przedsiębiorcy z Wyboru”.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Jak oni 
śpiewają?

Dąbrowska biblioteka co roku w okresie świą-
tecznym stara się zaskoczyć swoich czytelników. 
Tym razem przygotowała świąteczną niespodzian-
kę muzyczną, która z pewnością wprawi słucha-
czy w doskonały nastrój i przybliży im klimat 
zbliżających się świąt. Grudzień w bibliotecz-
nym studiu nagrań wypełniły dźwięki skrzypiec, 
dzwoneczków i skrzypienie pierwszego śniegu, 
a wszystko to za sprawą pastorałki „Przekażcie 
sobie znak pokoju”. Do wspólnego kolędowania 
zaproszono znanych i lubianych dąbrowian, którzy 
wraz z zespołem „Poczytalni” (złożonym z pracow-
ników biblioteki) i dziecięcym chórem „Scholka 
Antolka” stworzyli iście magiczną interpretację 
znanej piosenki. Chcecie dowiedzieć się, kto podjął 
śpiewające wyzwanie? Odwiedźcie bibliotecznego 
Facebooka i oceńcie efekty naszej pracy!
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Solidarność dla Klimatu
Podczas odbywającego się 
w Katowicach szczytu COP24 
samorządowcy polskich miast 
ogłosili i podpisali deklarację 
„Solidarność dla Klimatu”.

Podejmują w niej zobowiązania do konkretnych wspól-
nych działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważo-
nego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. 
Zobowiązują się m.in. do likwidacji smogu i ubóstwa 
energetycznego, wprowadzenia do 2030 roku w swo-
ich miastach oświetlenia opartego wyłącznie na ener-
gooszczędnej technologii LED oraz do wykorzystania 
w miejskich budynkach energii odnawialnej na poziomie 
50% do 2030 i 100% do 2050 roku. – Działamy lokalnie, 
myślimy globalnie. Ta deklaracja to nasze zobowiązanie 
na otwierającą się kadencję samorządową – powiedział 
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, jeden 
z sygnatariuszy deklaracji.

Idea deklaracji powstała w Sieci Miast Progresywnych, 
którą tworzą samorządowcy m.in. z Braniewa, Bartoszyc, 
Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gorlic, Iławy, Leska, 
Mielna, Namysłowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Sejn, 
Sławkowa, Słupska, Starachowic, Świdnicy, Wadowic 
oraz warszawskiej dzielnicy Bielany. Współpracują oni ze 
sobą w celu wymiany doświadczeń na temat nowoczesne-
go zarządzania miastem wspólnie z jego mieszkańcami. 
Deklarację wspierają byli prezydenci RP – Lech Wałęsa 
i Aleksander Kwaśniewski.

* * *
Sieć Miast Progresywnych zrzesza obecnie ponad 20 

małych i średnich miast z całej Polski, realizujących pro-
gresywną politykę miejską dla zapewnienia najwyższej 
jakości życia wszystkim mieszkańcom i mieszkankom. 
Drogą do tego celu jest trwały, zrównoważony rozwój 
polegający na jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych 
zasobów ludzkich, kulturowych, środowiskowych i mate-
rialnych, z troską o ich odnawianie, tak by mogły również 
służyć przyszłym pokoleniom. Sieć łączą wartości, takie 
jak: szacunek czy włączanie wszystkich we współdecydo-
wanie oraz zasady: współzarządzania, transparentności 
i rozliczalności wybieralnych organów władzy.

Sieć Miast Progresywnych jest partnerką inicjatywy 
UK 100 z Wielkiej Brytanii, która powstała po szczycie 
klimatycznym w Paryżu w 2015 roku. Wspiera władze 
miast i wsi w Wielkiej Brytanii w działaniach związanych 
z przejściem na korzystanie ze źródeł energii odnawialnej 
i koncentruje się na wspieraniu działań władz lokalnych 
w przechodzeniu na energię odnawialną. Sieć UK100 
łączy ze sobą lokalnych liderów, biznes i władze krajo-
we, umożliwiając im prezentowanie swoich osiągnięć 
i uczenie się od siebie nawzajem. Obecna na konferencji 
prasowej szefowa sieci Polly Billington zapowiedziała, 
że UK100 będzie się dzielić z polskimi miastami swoimi 
doświadczeniami. – Zbudujmy polityczny konsensus 
wokół solidarności dla klimatu, dzisiaj zaczynamy robić 
to w Polsce – podkreśliła.

Do parku Zielona nową drogą
Zakończył się remont 600-metrowego odcinka ulicy Letniej, od skrzyżowania z ulicą Robotniczą do 
mostu nad Czarną Przemszą. Obecnie trwają odbiory techniczne.

Obok przebudowy jezdni, wybudo-
wano i doświetlono cztery przejścia dla 
pieszych. Wyremontowano chodniki, 
przebudowano przystanki autobusowe, 
zbudowano miejsca postojowe, a te przy 
Centrum Sportów Letnich i Wodnych 
zostały zmodernizowane i uporządko-
wane. Wyznaczone zostały miejsca dla 
niepełnosprawnych.

Zgodnie z październikowymi zapo-
wiedziami Marcina Bazylaka, wówczas 
jeszcze wiceprezydenta miasta, przy 
okazji prac nie zostało wycięte żadne 
drzewo. Prace prowadzono już po mo-
dernizacji parku Zielona. Brano pod 
uwagę, że ciężkie samochody przywo-
żące kruszywo czy inne elementy mo-
głyby zniszczyć nową wyremontowaną 
nawierzchnię ulicy.

Wykonawcą była firma Eurovia, 
a koszt robót budowlanych wyniósł 4 
127 776, 41 zł.

 az  Do parku Zielona pojedziemy zmodernizowaną drogą. Kierowcy będą mogli korzystać także z nowych parkingów.

Idea deklaracji powstała w Sieci Miast Progresywnych. Podpisana i ogłoszona została podczas szczytu klimatycznego w Katowicach.
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Styczniowa seria
Styczeń, dla miłośników siatkówki w wydaniu 
dąbrowskiego MKS-u, zapowiada się bardzo 
interesująco. Będzie na co popatrzeć, bo dąbrowianki 
w hali „Centrum” wystąpią aż sześć razy.

5 stycznia o godz. 17 rywalem dąbrow-
skiego zespołu będzie Wisła Warszawa. 
Dzień później o godz. 12 drużyny zmierzą 
się ponownie, ale będzie to mecz w ramach 
pucharu Polski. 12 stycznia o godz. 17 
dąbrowianki podejmą Solną Wieliczkę, 
a 16 stycznia o godz. 18 Energetyka Po-

znań. Kolejnym przeciwnikiem będzie 
WTS Włocławek, z którym dąbrowianki 
zagrają 23 stycznia o godz. 18. Serię za-
mknie starcie z Jokerem Świecie. Ten mecz 
zaplanowano na 26 stycznia na godz. 18.

Po piętnastu kolejka I ligi, MKS zajmuje 
czwartą pozycję. PK

MKS Dąbrowa Górnicza zagra w ramach rozgrywek ligowych i w pucharze Polski.

Niepełnosprawni 
pełni pozytywnej 
energii

28 listopada odbyła się XIX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób 
Niepełnosprawnych. Do hali „Centrum” po raz kolejny przybyło kilkuset 
uczestników z całego regionu. Starszym i młodszym zawodnikom nie 
brakowało energii, zaangażowania i woli walki.  Choć na co dzień mierzą 
się z trudnościami i przeciwnościami losu, nie szczędzili sił w pozytyw-
nej, sportowej rywalizacji. Ich zmagania obserwowali m.in. prezydent 
miasta Marcin Bazylak, biskup diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, 
samorządowcy i parlamentarzyści.

Dąbrowscy 
koszykarze rok 
zamkną spotkaniami 
u siebie.

Tuż przed Wigilią, 23 grudnia 
o godz. 17, MKS Dąbrowa Górnicza 
zmierzy się z Rosą Radom. Ostatnim 
akcentem tegorocznych potyczek bę-
dzie pojedynek z Legią Warszawa, 
który zaplanowano na 30 grudnia na 
godz. 15. Na finiszu roku miłośników 
basketu czeka zatem dawka sporto-
wych emocji, zaserwowanych w hali 
„Centrum”.

Nowy rok dąbrowianie rozpoczną 
meczami na wyjeździe, w Krośnie 
i Koszalinie. Na własnym boisku 
wystąpią dopiero 19 stycznia, kiedy 
podejmą GTK Gliwice.

PK

Koszykówka 
na koniec roku
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DZIAŁO SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

Mikołajki

Kubek Fidiasza

Od Wyszehradu do Wyszehradu

grudzień 2018 - styczeń 2019
REPERTUAR

palac.art.pl

-  PIWNICA TEATRALNA -  INNE
-  SALA TEATRALNA -  SALA KAMERALNA

Osiecka, Młynarski, Przybora
Piosenki z górnej półki
KONCERT URODZINOWY PKZ -

Koronkowe Święta
WYSTAWA - AGORA -

Kubek Fidiasza
WYSTAWA - GALERIA SZTUKI -

1 1 .01
g. 19:00

Sylwestrowy Aperitif
KONCERT -

28 .12
g. 18:00

Koronki wykonane są w różnych technikach, 
wśród prac odnajdziemy m.in. frywolitkę, 
koronkę klockową, szydełkową i słynną 
koronkę koniakowską. Wystawa dostępna jest 
w  sali Agora oraz w przeszkleniach 
przy Sali Teatralnej.

Wystawy czekają

Jurajska Orkiestra Kameralna wystąpi pod 
batutą Macieja Niesiołowskiego. Towarzyszyć 
im będą soliści - Anita Maszczyk, Katarzyna 
Plewniak, Leopold Stawarz i Marcin Szlachta. 
W programie koncertu m.in. takie klasyki jak 
Zemsta nietoperza czy Księżniczka czardasza.

Tradycyjnie w urodziny Pałacu Kultury Zagłębia odbędzie się specjalne 
wydarzenie, które uświetni ten dzień. Wyjątkowy koncert pięknych 
piosenek, kulturalny, dowcipny i elegancki, poprowadzi jego twórca - 
Andrzej Strzelecki, a na scenie wystąpi Anna Jurksztowicz, Natalia 
Sikora, Marcin Januszkiewicz, Marian Opania, Kwartet Rampa i Zespół 
Muzyczny pod kierownictwem Marka Stefankiewicza.

Święty Mikołaj odwiedził w grudniu Pałac 
Kultury Zagłębia oraz jego placówki - kluby 
osiedlowe, świetlice środowiskowe i PKZ 
Dom Kultury Ząbkowice. Wesoły pan 
w czerwonym kubraczku czasami pojawiał 
się z pomocnymi elfami, czasami z grupą 
teatralną albo warsztatami. Radosna 
atmosfera, prezenty i uśmiech dzieciaków 
towarzyszyły nam przez cały czas!

W grudniu odbyły się aż trzy wernisaże. 
Wystawy: „Od Wyszehradu do Wyszehradu”, 
„Koronkowe Święta” i „Kubek Fidiasza” 
czekają na zwiedzających w Galerii 
Sztuki, sali Agora, holu I piętra oraz 
na parterze w przeszkleniach przy Sali 
Teatralnej. Wstęp na wszystkie ekspozycje 
jest bezpłatny.

04.12-
04.01

WSTĘP
WOLNY

07.12-
04.01

WSTĘP
WOLNY

Wystawa przybliży możliwości jakie drzemią 
w ceramice - od form podstawowych do 
artystycznych wariacji, możliwości zdobienia 
gotowych wyrobów i różnorodnych efektów 
szkliwienia. Prace wykonali uczestnicy zajęć 
prowadzonych przez Sylwię Nowak.

POLECAMY

W grudniu do kina KADR tradycyjnie zawita poruszający 
festiwal filmów dokumentalnych, czyli HumanDOC. 
W  2018 r. będzie to już dziewiąta edycja filmowego 
przedsięwzięcia, a w pałacowym kinie wyświetlimy 
produkcje zaraz przed świętami - 21 i 22 grudnia. 

Wstęp na seanse jest wolny, obowiązują bezpłatne bilety, 
które można odebrać w Kasie PKZ do 20 grudnia. 
W dni festiwalowe bilety będą dostępne bezpośrednio 
w kinie KADR.

HumanDOC
IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
KINO KADR -

21.12-
22.12

WSTĘP
WOLNY

Pałacowa Galeria Sztuki funkcjonuje już według nowych 
godzin otwarcia. Harmonogram na pewno spodoba się 
miłośnikom wystaw, bo teraz Galeria Sztuki jest czynna 
dłużej, a jej drzwi są zawsze otwarte także w weekend, 
bez względu na inne wydarzenia.

wtorek, czwartek, piątek:   11:00-19:30

środa:     sobota, niedziela:   12:00-19:30 16:00-20:00/

-  KINOSZKOŁA SENIORA-  HUMANDOC

g. 17:30

g. 17:30

Ludzki pierwiastek

Upadek Aleppo

g. 19:30

g. 19:30

Arka Prezydenta Anote

Kiedy Owca staje się Lwem

21.12-3.01   PRZERWA ŚWIĄTECZNA

21.12

22.12

21.12

22.12

g. 17:00Kraina Wielkiego Nieba

g. 19:30Oni

4-9.01

4-9.01

g. 11:30Maria Callas10.01

Od Wyszehradu do Wyszehradu
WYSTAWA - HOL, I PIĘTRO -

WSTĘP
WOLNY

11.12-
31.12

Wystawa przedstawia historię wspólnych 
relacji Polski, Węgier, Czech i Słowacji. 
Plansze obrazują między innymi stosunki 
polityczne, religijne, handlowe, naukowe, 
i kulturalne tych państw, od średniowiecza 
aż po czasy współczesne.

Kameralne Czwartki - Vocal Trio
KONCERT -

SCENA/ANECS - Jacek Kaczmarski. 
Portret poety
KONCERT -

24 .01
g. 18:00

23 .01
g. 18:00

Nowy rok z serią kameralnych koncertów 
rozpoczniemy z Vocal Trio, czyli dąbrowskimi 
wokalistami - Agatą Widerą-Burdą, Weroniką 
Kępką i Grzegorzem Rogutem. Soliści 
zaprezentują program wypełniony ariami 
i duetami przy akompaniamencie fortepianu.

Utwory z repertuaru wybitnego barda i poety 
zaprezentuje Jarosław Cyba. Legendarne 
pieśni wybrzmiały już w Piwnicy Teatralnej 
i  wzruszyły dąbrowską publiczność. Nowy 
koncert odbędzie się w Sali Teatralnej 
i zainauguruje nowy cykl - SCENA/ANECS.

GALERIA SZTUKI
NOWE GODZINY OTWARCIA -

NOWOŚĆ

Spokojnych, beztroskich, otulonych 

białym puchem świąt Bożego Narodzenia, 

licznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi 

oraz szczęścia i wielu kulturalnych 

wzruszeń w nadchodzącym nowym roku

życzą

Dyrekcja oraz Pracownicy

Pałacu Kultury Zagłębia

SCENA/ANECS
NOWY CYKL KONCERTÓW -

SCENA/ANECS to nowy cykl koncertów, w takcie których publiczność 
zasiada wraz z artystą na scenie. Kurtyna przestaje istnieć, a widzowie 
mogą obcować z muzyką i jej twórcami bez żadnych ograniczeń. Luźna 
i przyjazna atmosfera, a także zróżnicowany repertuar z wyraźnym 
akcentem jazzowym to cechy charakterystyczne cyklu. Pierwszy 
koncert pt. Jacek Kaczmarski. Portret poety już 23.01 o godz. 18:00.

NOWOŚĆ

IDZIE NOWE

6
lat

W poniedziałki galeria jest niedostępna dla zwiedzających.

Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 1 stycznia.


