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DO POLUBIENIA 

Na stacji kolejowej w Ząbko-
wicach otwarto nowoczesne 
przejście podziemne, które 
będzie ważnym elementem 
powstającego w rejonie dworca 
pierwszego w Dąbrowie Gór-
niczej centrum przesiadkowe-
go. Rozpoczął się także remont 
torowiska linii tramwajowej 
wzdłuż ulicy Kasprzaka. To 
pierwszy etap gruntownej mo-
dernizacji dąbrowskiego węzła 

Komunikacyjna 
rewolucja ruszyła 
na dobre
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Modernizacja linii 
tramwajowej, bu-
dowa ścieżek ro-
werowych, nowa 
siatka połączeń 
autobusowych, 
a to wszystko 
spięte w centrach 
przesiadkowych…
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To będzie doskonałe miejsce do 
zabawy, nauki i odkrywania świata

Przedszkole jak z marzeń

tramwajowego. Miasto przy-
gotowuje również nową siatkę 
połączeń autobusowych, która 
zastąpi starą, funkcjonującą od 
blisko czterdziestu lat. Są tak-
że dobre wieści dla miłośni-
ków komunikacji rowerowej. 
Na zlecenie miasta, w  ciągu 
ul. Kasprzaka po stronie po-
łudniowej powstaje wygodna 
i bezpieczna droga rowerowa 
oraz chodnik wraz z  oświe-

tleniem. Rozpoczęły się także 
prace przy budowie ścieżek 
rowerowych łączących Goło-
nóg z Ząbkowicami i terenami 
inwestycyjnymi w Tucznawie. 
Geodeci wytyczyli już w tere-
nie ślad nowych ścieżek, w wie-
lu miejscach rozpoczęto także 
prace ziemne. Tak jest między 
innymi na odcinku łączącym 
ulice Sikorskiego i Armii Kra-
jowej w Ząbkowiach. GC

Telewizor  
z PRL-u
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Przedszkole  
jak z marzeń
To będzie doskonałe miej-
sce do zabawy, nauki i od-
krywania świata.

Modernizacja Przedszkola 
nr 11 to kolejna miejska 
inwestycja oświatowa. 

Dzięki wykonanym pracom 
najmłodsi mieszkańcy 

Dąbrowy Górniczej będą 
stawiać pierwsze edukacyjne 

kroki w nowoczesnej 
placówce.

Podczas sobotniej 25. gali wrę-
czenia Fryderyków – nagród 
polskiego przemysłu muzycz-
nego, Dawid Podsiadło został 
doceniony aż w  sześciu ka-
tegoriach: album pop, autor, 
kompozytor, oprawa graficzna, 
utwór i teledysk. Jubileuszowa, 
25. gala wręczenia Fryderyków 
po raz pierwszy w historii od-
była się w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Ka-
towicach.

Fryderyki 
dla Dawida
Deszcz nagród dla pochodzącego 
z Dąbrowy Górniczej artysty  
Dawida Podsiadło. 

Śmierć prasy ogłaszano już kil-
ka razy. Najpierw, kiedy wszy-
scy zachłysnęli się telewizją. 
Gazety zostawały w tyle, były 
spóźnione, zawsze o krok za te-
lewizją. To był pierwszy mocny 
cios. Ale z tego oszołomienia 
prasa wyszła obronną ręką. 
Aż tu jak grom z jasnego nie-
ba przyszedł Internet. Pożerał 
wszystko, co było zarezerwo-
wane dla prasy i oferował nowy 
styl przekazu informacji. Teraz 
wszyscy byli pewni, że gazety 
polegną i  trafią do muzeów. 
Ale wieści o ich śmierci były 
przedwczesne. Zaczęto tworzyć 
nowe tytuły łączące „papier” 
z wirtualnym i elektronicznym 
przekazem. I  właśnie w  tym 
kierunku idzie „Przegląd Dą-
browski”. W nowej redakcyjnej 
i graficznej odsłonie spinamy 
dwa światy – tradycyjny opisy-
wany na papierze i elektronicz-
ny pulsujący w sieci. Zaprasza-
my do lektury.
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Komentarz 
redaktora
Grzegorz Cius

Foto-przegląd

Przedszkole nr 11, znajdu-
jące się przy ul. Krasińskie-
go, przejdzie wielką meta-
morfozę. Dotychczasowy 
budynek zostanie grun-
townie zmodernizowany, 
a  obok powstanie nowy 
segment. Całość ma być 
gotowa w maju 2020 r.
Inwestycja prowadzona 
będzie w dwóch etapach. 
Najpierw powstanie nowy, 
jednopiętrowy budynek. 
Do użytku powinien zo-
stać oddany jesienią 2019 r. 
Wtedy tam przeniosą się 
przedszkolaki i  rozpocz-
nie się modernizacja ist-

niejącego obiektu. Finał 
inwestycji zaplanowano 
na maj 2020 r. W trakcie 
prac, które niedawno ru-
szyły, przedszkole będzie 
normalnie funkcjonować.
W  budowanej części po-
wstanie duża sala do za-
jęć wf, a także organizacji 
wydarzeń kulturalnych 
czy teatralnych. Znajdą 
się tam również klasyczne 
sale dydaktyczne, a  tak-
że sale wielofunkcyjne, 
czyli miejsca, w  których 
prowadzone będą zajęcia 
komputerowe, językowe 
i  plastyczne. Przedszkole 

będzie przystosowane dla 
dzieci niepełnosprawnych, 
więc z myślą o nich utwo-
rzona zostanie przestrzeń 
do prowadzenia terapii 
sensorycznej. Przy wejściu 
będą pochylnie ułatwiają-
ce dostanie się do środka, 
a wewnątrz windy. W ist-
niejącym budynku, tak 
jak dotąd, odbywać się 
będą zajęcia dydaktyczne 
oraz logopedyczne. W obu 
segmentach nie zabraknie 
szatni, sanitariatów i po-
mieszczeń biurowych.
Przedszkole obecnie może 
pomieścić 125 dzieci, po 

rozbu-
dowie bę-
dzie miejsce 
dla 250 przedszkola-
ków. Na jego terenie po-
wstanie zupełnie nowy plac 
i ogród zabaw. Przy budyn-
ku wyznaczonych zostanie 
36 miejsc postojowych, a 5 
z nich przeznaczonych bę-
dzie dla niepełnospraw-
nych.  PK

W modernizowanym przedszkolu powstanie duża 
sala do zajęć wf, a także organizacji wydarzeń kultu-
ralnych czy teatralnych. Wartość inwestycji opiewa 
na 15 mln 341 tys. zł.

Bożena Borowiec, wiceprezydent Dą-
browy Górniczej odpowiedzialna między 
innymi za sprawy oświatowe.
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– Od sześciu lat mamy w mie-
ście budżet partycypacyjny. 
Teraz zamiast jednego mają 
być dwa: dotychczasowy i do-
datkowy – obywatelski. Skąd 
te zmiany?
– Próbujemy naprawić, to 
co zepsuto w  ubiegłym roku 

w Warszawie przy uchwalaniu 
ogólnopolskich, niedopracowa-
nych przepisów dotyczących 
obowiązkowego dla gmin bu-
dżetu obywatelskiego. Nie wia-
domo skąd i dlaczego pojawiły 
się przepisy ustawowe napisane 
na kolanie, niekonsultowane 
z nikim, za to przyjęte w trybie 
ekspresowym przez parlament 
w cieniu zmian kodeksu wybor-
czego. Apele samorządowców 
i  organizacji pozarządowych 
nic nie dały. Przy podziale 
środków na projekty przyjęto 
podstawowe rozwiązanie opar-
te głównie na głosowaniu. Nie 
wzięto pod uwagę chociażby 
naszych doświadczeń i  wy-
pracowanego, innowacyjne-
go procesu dzielenia środków 
opartego na dyskusji i dialogu 
obywatelskim.
– Jest jakieś wyjście z tej sy-
tuacji czy jesteśmy skazani 
jedynie na ustawowe, niedo-
pracowane metody wyboru 
projektów przez głosowanie?
– 20 marca pod obrady Rady 
Miejskiej trafi projekt rozwią-
zań przygotowany w  oparciu 
o wnioski z warsztatów prze-
prowadzonych z mieszkańca-
mi miasta. Zawiera on kom-
promisowe rozwiązania i  jest 

formą pogodzenia ustawowych 
przepisów z zasadami wypraco-
wanymi w Dąbrowie Górniczej 
przez ostanie sześć lat.
– Na czym polega ten kompro-
mis?
– Prezydent Marcin Bazylak za-
bezpieczył w budżecie miasta 10 
mln zł. Zamierza je przeznaczyć 
na realizację projektów, które 
zostaną wypracowane i wybra-
ne przez mieszkańców w tym 
roku, w ramach dwóch budże-
tów: obywatelskiego (ogólno-
miejskiego) i partycypacyjnego 
(osiedlowego).
– Jaka jest różnica między 
nimi?
– W ramach budżetu obywatel-
skiego mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać projekty o charakte-
rze ogólnomiejskim obejmu-
jące swoim zasięgiem więcej 
niż jedno osiedle oraz spełniać 
kryterium ogólnodostępności 
dla dąbrowian. Na realizację 

projektów w  tej procedurze 
zarezerwowano 3,6 mln zł. Po 
weryfikacji formalnej będą one 
wybierane w głosowaniu ogól-
nomiejskim.
– A co z budżetem partycypa-
cyjnym?
– Dąbrowski budżet partycypa-
cyjny, zwany też osiedlowym, 
będzie miał charakter lokalny 
i będzie dotyczył przede wszyst-
kim mieszkańców konkretne-
go osiedla. Tutaj pula środków 
przeznaczonych na realizacje 
projektów w  35 dąbrowskich 
osiedlach wynosi 6,4 mln  zł. 
Będą one wypracowywane 
w  sprawdzonej procedurze 
opartej na dialogu realizowa-
nym w ramach Forów Miesz-
kańców.
– Złoty środek?
– To nie jest złoty środek, ale 
rozwiązanie, które przy obec-
nych, mocno niedoskonały 
przepisach pozwala zachować 
i rozwijać dotychczasowy do-
robek wypracowany podczas 
sześciu edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego.

– Rzeczywiście byliśmy lide-
rem w wypracowywaniu zasad 
budżetu partycypacyjnego 
opartego na dialogu obywa-
telskim?
– Dąbrowa Górnicza była jed-
nym z prekursorów tego pro-
cesu, który był przykładem dla 
innych. Nasi samorządowcy 
i  aktywiści pracowali  m.in. 
przy standardach tej proce-
dury oraz organizacji Forów 
Praktyków Partycypacji. Po 
czterech edycjach opartych na 
głosowaniu, w roku 2017 zde-
cydowaliśmy się na zupełnie 
innowacyjny proces, który był 
realizowany przez następne 
dwa lata. Polegał na zastąpieniu 
rywalizacji w głoso-
waniu, dialogiem 
obywatelskim 
angażującym 
mieszkań-
ców naszych 
osiedli w sze-
reg spotkań, 
od diagno-
stycznych, po 
projektowe. Gło-

sowanie stało się tylko moż-
liwością rozwiązania konflik-
tu. O skali dyskusji świadczą 
liczby. W 2017 r. animatorzy 
przeprowadzili 171 spotkań 
w  osiedlach, a  w  roku ubie-
głym 129. Brało w nich udział 
ponad 600 osób.
– Ile projektów zostało do-
tychczas zrealizowanych?
– Łącznie udało się we wszyst-

kich VI edycjach wybrać 
i  wypracować 415 pro-

jektów za 45 mln  zł. 
To również jest mia-
ra sukcesu, jaki od-
nieśliśmy wspólnie 
z mieszkańcami Dą-
browy Górniczej.

– Dziękuję za rozmo-
wę.

Grzegorz Cius

Rozmowa z Piotrem Dryga-
łą, naczelnikiem Wydziału 
Organizacji Pozarządo-
wych i Aktywności Obywa-
telskiej Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej.

o mnie

Samorządowiec, działacz 
organizacji pozarządo-
wych z  Dąbrowy Gór-
niczej. Współtworzył, 
wdrażał i  realizuje me-
chanizmy dąbrowskiego 
modelu współpracy JST 
z NGO, dąbrowskiego bu-
dżetu partycypacyjnego 
i systemu miejskich kon-
sultacji. Obecnie swoje 
doświadczenia wykorzy-
stuje w projekcie rewita-
lizacyjnym śródmieścia 
Dąbrowy Górniczej. Czło-
nek Krajowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicz-
nego z ramienia Związku 
Miast Polskich. Związany 
z Ogólnopolską Federacją 
Organizacji Pozarządo-
wych, Stowarzyszeniami 
Inicjatywa Dąbrowska 
oraz Dialog Społeczny. 
We wrześniu 2014 roku 
odznaczony przez Pre-
zydenta RP za zasługi 
w  działalności na rzecz 
rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce 
Złotym Krzyżem Zasługi. 
Jeden z laureatów Nagro-
dy Obywatelskiej 25-lecia 
Samorządu Terytorialne-
go w Polsce.

We wszystkich sześciu 
edycjach DBP miesz-
kańcy wybrali i wypra-
cowali 415 projektów 
za 45 mln zł.

– Dąbrowski budżet 
partycypacyjny, zwany 
też osiedlowym, będzie 
miał charakter lokalny 
i dotyczył mieszkańców 
konkretnego osiedla.

W ramach budżetu oby-
watelskiego mieszkań-
cy będą mogli zgłaszać 
projekty o charakterze 
ogólnomiejskim.

Dwa budżety 
w jednym
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10 mln zł – kwota, którą prezydent mia-
sta przeznaczył na realizację dwóch budżetów: 
obywatelskiego (ogólnomiejskiego) i partycypa-
cyjnego (osiedlowego).

Dowiedz się 
więcej, skomentuj, 

zadaj pytanie 
facebook/Dabrowski 

BudzetPartycypacyjny
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Dla podróżnych, pieszych 
i rowerzystów
Przejście podziemne na stacji kolejowej w Ząbkowi-
cach to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pasaże-
rów, łącznik dwóch części dzielnicy i zwiastun zmian 
w rejonie dąbrowskich dworców.
Budowa przejścia była przedsięwzięciem 
zrealizowanym wspólnie przez PKP PLK 
S. A. i Dąbrowę Górniczą. Wpisuje się 
w działania miasta, dotyczące zmiany 
układu komunikacyjnego w Dąbrowie 
oraz wprowadzenia równowagi 
między ruchem samocho-
dowym, rowerowym, 
pieszym i transportem 
zbiorowym.
– Ta wspólna inwe-
stycja pokazuje, że 
w Dąbrowie Górni-
czej potrafimy nie 
tylko rozmawiać, 
ale również razem 
działać. Centrum 
przesiadkowe w  Ząb-
kowicach to pierwsze za-
danie, ale przed nami jeszcze 
centrum miasta i Gołonóg, moder-
nizacja linii tramwajowej oraz zupełnie 
nowa siatka połączeń autobusowych. 
Dzisiaj ma ona kształt niemal niezmie-

niony od 40 lat, a musi być dostosowa-
na do aktualnych potrzeb mieszkańców, 
umożliwiać sprawny i bezpieczny dojazd 
do pracy, szkoły czy uczelni – zarówno 
w Dąbrowie, jak i w innych miastach 

aglomeracji – mówił podczas 
oficjalnego otwarcia przej-

ścia Marcin Bazylak, pre-
zydent miasta.

Plany wspólnych dzia-
łań miasta i  kolejo-
wych spółek wspiera 
poseł Robert War-
was.
– Sprawy dąbrow-

skich dworców są 
moim priorytetem, 

dlatego angażuję się 
w te inicjatywy od same-

go początku. Bardzo cieszy 
mnie współpraca pomiędzy mia-

stem i  koleją, co pokazuje, że razem 
można skutecznie realizować przedsię-
wzięcia oczekiwane przez mieszkańców 

– stwierdza Robert Warwas, poseł na 
Sejm RP.
Przejście, o  długości 70  m i  szeroko-
ści 5 m, łączy perony oraz dwie strony 
dzielnicy oddzielone torami kolejowy-
mi. Zastąpiło wykorzystywaną do tej 
pory starą kładkę. Służy podróżnym, 
a  także mieszkańcom Ząbkowic. Ma 
windy i pochylnie, więc mogą z niego 
korzystać niepełnosprawni, rowerzyści 
i osoby z wózkami dziecięcymi. Koszt 
inwestycji opiewa na 8 mln 240 tys. zł, 
a głównym wykonawcą był Banimex S. 
A. Kolej wyłożyła na nią ponad 4 mln 
300 tys. zł, a wkład miasta wyniósł prze-
szło 3 mln 930 tys. zł.
Przy stacji w Ząbkowicach wkrótce roz-
pocznie się budowa centrum przesiadko-
wego – po obu stronach torów powstaną 
miejsca parkingowe, a przed budynek przy 
ul. Dworcowej dojadą autobusy. Dzielni-
ca będzie również połączona ścieżkami 
rowerowymi z Gołonogiem oraz terenem 
inwestycyjnym w Tucznawie. PK

Wichura bez burzy?

W tym miejscu, w kolej-
nych numerach „Prze-
glądu Dąbrowskiego” 
będziemy publikować 
wybrane opinie internau-
tów – głównie z serwisów 
społecznościowych – na 
różne tematy. Znajdzie-
cie tutaj zróżnicowane 
wypowiedzi: emocjonal-
ne, wyważone i niezdecy-
dowane.

Kilka fragmentów dyskusji o kolejowych 
i tramwajowych inwestycjach oraz mar-
cowej wichurze.

Złowione w sieci

Centrum przesiadkowe w Ząb-
kowicach to pierwsze zadanie, 
ale przed nami jeszcze centrum 
miasta i Gołonóg, modernizacja 
linii tramwajowej oraz zupełnie 
nowa siatka połączeń autobu-
sowych. Dzisiaj ma ona kształt 
niemal niezmieniony od 40 lat, 
a musi być dostosowana do ak-
tualnych potrzeb mieszkańców, 
umożliwiać sprawny i bezpiecz-
ny dojazd do pracy, szkoły czy 
uczelni – zarówno w Dąbrowie, 
jak i w innych miastach aglome-
racji – mówi Marcin Bazylak, 
prezydent miasta.

Budowa przejścia  
kosztowała 8 

mln 240 tys. zł. Na tę 
inwestycję kolej wy-
łożyła ponad 4 mln 
300 tys. zł, a wkład 

miasta wyniósł przeszło 
3 mln 930 tys. zł.
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Dla podróżnych, pieszych 
i rowerzystów

Kładki już nie ma  
– jest tunel

Inwestycję zleconą przez Tramwaje Śląskie S. A., wartą 
prawie 63 mln zł, realizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryj-

nych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o. o. Zadanie 
obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej 

w ciągu ul. Kasprzaka , od skrzyżowania ul. Pił-
sudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. 
Kasprzaka i ul. Zaplecze wraz z częścią pętli Go-
łonóg. Łączna długość torów przewidzianych 
do przebudowy wynosi ok. 5.800 metrów toru 
pojedynczego, a  długość modernizowanego 
odcinka linii dwutorowej to ok. 2,8 km. Na in-

westycję składa się m.in. wymiana nawierzchni 
torowej, wymiana podbudowy torowiska, mon-

taż 6 zwrotnic, montaż słupów i sieci trakcyjnej, 
przebudowa peronów przystankowych, wykonanie 

przejazdów torowo-drogowych oraz przejść dla pieszych. Lepsza lokali-
zacja przystan-
ków 

Ząbkowicka kładka nad torami, nazywana przez podróżnych mostem, przez 
dziesiątki lat służyła pasażerom dworca przy głównym szlaku Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Przeżyła dwie wojny, rozbudowę stacji w Ząbkowicach, 
budowę Huty Katowice i śmiało, z lekkim liftingiem weszła w erę kapitali-
zmu. Wydawało się, że zapach nasączonych smołą podkładów kolejowych, 
z których wykonano schody i kładkę nad torami, będzie do końca świata 
towarzyszył mieszkańcom tej dzielnicy. Ale w ubiegłym roku przyszedł na 
nią kres. Zastąpił ją nowoczesny tunel o długości 70 m, który łączy perony 
oraz dwie strony dzielnicy oddzielone torami kolejowymi. 

Kierowcy jeżdżący tą ulicą 
powinni zachować szczególną 
ostrożność i  stosować się do 
ograniczeń prędkości.
– Prace prowadzone będą od 
samego początku jednocześnie 
w dwóch zakresach: od ronda 
Budowniczych Huty 
Katowice do okolic 
skrzyżowania z ul. 
Młodych oraz od 
przystanku Go-
łonóg Laski do 
przejazdu dro-
gowo-torowego 
przez ul. Kasprzaka 
na Tworzniu. Pozosta-
łe odcinki będą realizowane 
w  drugim i  trzecim etapie 

Modernizacja toro-
wiska tramwajowe-
go na ul. Kasprzaka 
wiąże się z uciążli-
wościami w ruchu 
w tym rejonie mia-
sta. Tramwaje będą 
tam kursować w sys-
temie mijankowym. 

Bezpieczne 
i nowocze-
sne przejście 
podziemne 
w Ząbkowi-
cach

– Dla nas była  
to szczególna  

inwestycja, ponieważ na 
etapie ustaleń z miastem ze 
strony Urzędu Miejskiego 

padła propozycja 
rozszerzenia projektu 

o elementy infrastruktury 
rowerowej. To był  

znakomity pomysł.

2018 2019marzec

marzec

Tak było, tak jest!

Zdaniem dąbrowian

ZOBACZCIE 

WIĘCEJ
dabrowa-gornicza.pl

To już archiwalne zdjęcie  
starej kładki nad torami

Tunel ze ścieżką  
rowerową

Helmut Klabis, dyrektor częstochowskiego od-
działu Polskich Kolei Państwowych PLK S.A. 

prac – mówi Andrzej Zowa-
da, rzecznik spółki Tramwaje 
Śląskie S. A.
Równolegle na zlecenie miasta, 
w ciągu ul. Kasprzaka po stronie 
południowej (prawej w kierun-
ku jazdy na hutę) powstaje dro-
ga rowerowa oraz chodnik wraz 
z oświetleniem. – Skorygowane 
zostaną także lokalizacje przy-
stanków autobusowych przy 
skrzyżowaniu z ul. Storczyków 

i przy pętli tramwajowej.

Mateusz 
Niezgoda
– uczeń.
Najbardziej cieszę się z no-
wych, bezpiecznych, ścieżek 
rowerowych. Brakowało ich 
w mieście.

Sylwester Zawidzki 
– emeryt. Inwestycja 
wyczekiwana od lat. 
Liczę, że podróż będzie 

teraz komfortowa, a 
nowe wagony i przystan-

ki dostosowane do osób 
starszych spowodują, że 
wejście do tramwaju nie 
będzie uciążliwe.
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Bez nich nie 
zatrzymasz  
auta
Niemcy, Anglicy, Czesi 
czy Austriacy nie tara-
nują swoimi samocho-
dami przydrożnych 
drzew i barierek 
tylko dzięki pracy 
dąbrowskich inży-
nierów i techników.

Są zawody, w których bardzo 
trudno znaleźć zatrudnienie. 
Na szczęście przybywa również 
fachów mocno poszukiwanych 
przez pracodawców. Na liście 
zawodów, które obecnie są na 
absolutnym topie, nie tylko 
w Dąbrowie Górniczej, znaj-
dują się kierowcy ciężarówek 
i autobusów. Osoby z upraw-
nieniami do kierowania takimi 
pojazdami są rozchwytywani 
przez pracodawców. 

Żaden doświadczony kierowca 
ciężarówki nie siedzi bez pra-
cy. No i zarobki zaczynają się 
tutaj od około 7 tys. zł brutto 
(bez premii). Ale okazuje się, 
że pracodawcy mogą mieć dzi-
siaj problem nawet ze znalezie-
niem pani gotowej do objęcia 
posady barmanki. 

W Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Dąbrowie górniczej oferta 
zatrudnienia na to stanowisko 
wisi już ponad 300 dni. Są tak-
że mało znane kwalifikacje, 

których oczekują pracodaw-
cy. Poszukiwany jest np. po-
lerowacz gwoździ czyli osoba 
z  uprawnieniami do obsługi 
linii do produkcji gwoździ. Je-
den z pracodawców potrzebuje 
toromistrza i pracownika toro-
wego. Te oferty pracy związane 
są z rosnącymi zleceniami na 
remonty i modernizacje toro-
wisk kolejowych i tramwajo-
wych. Dzisiejszą listę poszu-
kiwanych zawodów zamykamy 
ofertą pracy dla operatora ko-
parki z wynagrodzeniem od 
3 do 6 tys. zł brutto. GC

W marcu ruszy pierwsza edy-
cja konkursu „Lokal na start”, 
w ramach którego początkują-
cy przedsiębiorcy będą mogli 
wynająć lokal na atrakcyjnych 
warunkach. „Lokal na start” to 
wspólne przedsięwzięcie mia-
sta i Dąbrowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

40 mln mniej dla 
województwa 
śląskiego na zadania 
oświatowe

Konkurs dla przed-
siębiorczych dąbro-
wian

O lokale za niższe stawki będą mogły ubiegać się małe 
i mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność 
gospodarczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 3 lata i są za-
rejestrowane w Dąbrowie. Dostępne lokale i szczegółowe 
zasady zostaną zaprezentowane na stronie www.inkuba 
tor-dabrowa.pl.

Ledwo uchwalony budżet województwa śląskiego na 
2019 r. czeka korekta. Okazało się, że do naszego regionu 
trafi blisko 40 mln zł mniej dotacji oświatowej. Na razie 
trwa dyskusja, czy ktoś tutaj zawinił, czy doszło raczej do 
zwykłej pomyłki we wcześniejszych wyliczeniach. W naszym mieście, w najnowo-

cześniejszej w Europie fabryce 
powstają tarcze hamulcowe, 
które na głowę biją konkuren-
cję i  niezawodnie zatrzymują 
wszystkie pojazdy – sportowe 
cacka niemieckich marek, wy-
tworne Mercedesy i tanie, eko-
nomiczne samochody o  wło-
skim czy czeskim rodowodzie.
Światowym zagłębiem w pro-
dukcji tarcz hamulcowych 
Dąbrowa Górnicza została za 
sprawą inwestycji firmy Brem-
bo. Ten włoski potentat, w 2005 
roku, uruchomił w naszym mie-
ście pierwszą linię odlewniczą. 
Drugi, równie wydajny ciąg 
produkcyjny otwarto w  2012 
roku. Od tej pory miliony tarcz 

40 z 50 
najszyb-
szych sa-
mochodów na 
świecie korzysta 
z tarcz hamulcowych 
Brembo. W elitarnym klubie 
50 najlepiej hamujących samochodów świata znajdują się modele 
aut wyprodukowane przez 20 producentów z 7 krajów. Stawkę 
zdominowali producenci z Niemiec, zajmując aż 25 pozycji. Na 
liście znalazło się 13 modeli Porsche, 5 sportowych wersji Audi, 3 
Mercedesa, 2 BMW.  92% wszystkich niemieckich samochodów 
na liście Top 50 wyposażonych jest w hamulce Brembo. Są to 
między innymi wszystkie modele Porsche, Audi i Mercedesa. Na 
drugim miejscu pod względem liczebności na liście są samochody 
produkcji włoskiej, których łącznie jest 10: 3 Ferrari, 5 Lamborghi-
ni i po jednym modelu takich doskonałych aut jak Pagani Zonda 
i Alfa Romeo 4C.

POLUB
MADE

IN DĄBROWA
NA

facebook.com/
Brembo
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Notowania Made in Dąbrowa

Praca czeka 
na człowieka

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.brembo.com

Dobry lokal  
na start

W GÓRĘ 

LUB 

W DÓŁ

Pilnie poszukiwani - barmanka, toromistrz 
i polerowacz gwoździ

Dąbrowska fabryka Brembo to 
najnowocześniejszy w Europie 
zakład produkujący tarcze 
hamulcowe

hamulcowych z Dąbrowy Górniczej zamontowano 
w  samochodach produkowanych w  całej Europie. 
W dużej mierze są to zestawy do tak zwanego pierw-
szego montażu, a więc przeznaczone do fabrycznie no-
wych samochodów. Codziennie, za sprawą precyzyjnie 
działającej logistyki, części do układów hamulcowych 
wyprodukowane w Dąbrowie, trafiają do fabryk naj-
większych marek samochodowych zlokalizowanych 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach.  GC

Bez trudu znajdzie pracę do-
świadczony operator koparki
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Uzdrowisko  
w przedszkolu
W trosce o to, czym oddychamy

Oczyszczacze powietrza

Dzieci i osoby starsze to grupy, które są najbardziej 
narażone na oddziaływanie smogu. Dlatego też podję-
liśmy decyzję o wyposażeniu dąbrowskich przedszkoli 
i instytucji opiekujących się seniorami w oczyszczacze 
powietrza – tłumaczy Bożena Borowiec, zastępca pre-
zydenta Dąbrowy Górniczej.

m2 jest w stanie oczyścić z zanieczysz-
czonego powietrza jedno urządzenie

W Parku Zielona czuć już 
nadchodzącą wiosnę. Co-
raz głośniej słychać ptasi 

śpiew. Nasz fotoreporter 
sfotografował siedzące-
bo na gałęzi rudzika. 

Sprawcy wy-
paleń mu-
szą liczyć 
się z  kon-

sekwencjami 
prawnymi. W za-

leżności od szkód, jakie 
wyrządzą, podpalenia 
traktowane są jako wykro-
czenia albo przestępstwa.

50 oczyszczaczy powietrza tra-
fi wkrótce do wszystkich dą-
browskich przedszkoli. 4 takie 
urządzenia pojawią się także 
w domach pomocy społecznej.
Zakup oczyszczaczy przez 
miasto to kolejne przedsięwzię-
cie władz Dąbrowy Górniczej, 
nastawione na poprawę tego, 
czym oddychają dąbrowianie.
– Dzieci i osoby starsze to gru-
py, które są najbardziej narażo-
ne na oddziaływanie smogu. 
Dlatego też podjęliśmy decyzję 
o  wyposażeniu dąbrowskich 
przedszkoli i instytucji opieku-
jących się seniorami w oczysz-
czacze powietrza. Zdajemy so-
bie sprawę, że nie eliminuje to 
problemu smogu całkowicie, 
ale choć w części pomoże ogra-
niczyć jego oddziaływanie na 
podopiecznych dąbrowskich 
placówek – tłumaczy Bożena 
Borowiec, zastępca prezydenta 
Dąbrowy Górniczej.
– Mam świadomość, że przy 
tej ilości oczyszczacze nie poja-

Czekamy na Wasze zdjęcia.
Przesyłajcie je na 
przegladdabrowski@
biblioteka-dg.pl
– koniecznie z danymi au-
tora. Najciekawsze opubli-
kujemy na naszych łamach.
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Zauważyłeś coś niepokojącego. Interwenuj!

•  Straż Miejska, telefon 986 - czynny całą dobę

•  Centrum Zarządzania kryzysowego, telefon 
32 262 44 10 - czynny całą dobę

•  Wydział Ekologii i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego, telefon 32 295 67 18 - czynny 
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

Eko–barometr

Skarby dąbrowskiej natury

Czekamy na 
Wasze zdjęcia.

Nam nie jest wszystko jedno

Miasto prowadzi intensywne 
działania, zmierzające do ograniczenia 
smogu i zanieczyszczeń w Dąbrowie 
Górniczej. Jednym z nich jest Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wysokość dotacji dla mieszkańców – ponad 3 mln 834 tys. zł

Efekt - Likwidacja 556 starych, kopcących kotłów

ekologiczna rubryka interwencyjna Łabędzie 
można 
spotkać w okolicy 
pustych o tej porze 
roku dąbrowskich plaż

Zapraszamy na 
fotograficzne, 
bezkrwawe 
łowy. 

wią się w każdej przedszkolnej 
sali, ale na pewno jest to krok 
w dobrą stronę. Wydajność do 
80 m2 i kompaktowe rozmiary 
pozwolą na ich przenoszenie 
pomiędzy pomieszczeniami, 
a funkcja monitorowania ja-
kości powietrza na bieżąco bę-
dzie pokazywać jego aktualną 
jakość w danej sali – komen-

tuje Szymon Widera, dąbrow-
ski radny, który wielokrotnie 
zabiegał o zakup oczyszczaczy.
Nie jest to pierwsze tego ro-
dzaju przedsięwzięcie. Od 
początku zeszłego roku 11 
oczyszczaczy służy małym 
podopiecznym miejskiego 
żłobka i jego filii.

PK

Stałymi bywalcami 
dąbrowskich jezior są 
łabędzie nieme zwane 
potocznie białymi.  
Za nimi śnieżna,  
choć na szczęście 
nie zbyt mroź-
na zima.

80

Jak co roku trawy są 
bezmyślnie podpalane

Dąbrowscy strażacy  
niemal codziennie  
wzywani są do pożarów łąk
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Łączy ich muzyka
Różne style, inna publiczność, ale te same pozytywne emocje

Po ponad dwóch godzinach ry-
walizacji, spośród zawodników 
z 6 sąsiednich miast, zwycięży-
ła Rada Seniorów z Wojkowic. 
Drugie miejsce zajęła jedna 
z dwóch dąbrowskich drużyn 
prowadzona przez Bożenę Bo-
rowiec, wiceprezydent miasta. 
Trzecie wywalczyła reprezenta-
cja Łaz, czwarte drugi dąbrow-
ski zespół, piąte przedstawicie-
le Siewierza, szóste Sosnowca, 
siódme Czeladzi. (ste)

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
ngo.dabrowa-gornicza.pl

„Grupa Teatralna - 
NaOpAk” działa na 
terenie Placówek 
Opiekuńczo - Wy-
chowawczych nr 2 
i nr 3 w Dąbrowie 

Górniczej.

Poznajmy się 

A jednak się udało...!
Życie na maksa To znacznie więcej niż teatrJak nie my 
- to wy

30 marca z przedstawie-
niem „Pół żartem pół 
serio” zaprezentują się na 
przeglądzie artystycznym 
„Mam talent”

W atmosferze wza-
jemnej życzliwości 
odbywały się I Mi-
strzostwa Bowlingo-
we Rad Seniorów.

Młodzi ludzie z  Grupy Te-
atralnej „NaOpAk” znów wy-
stąpią przed publicznością. 
30 marca z przedstawieniem 
„Pół żartem pół serio” za-
prezentują się na przeglądzie 
artystycznym „Mam talent” 
w  Będzinie. Nie tak dawno 
ich umiejętności można było 
podziwiać podczas występu 
w  Piwnicy Teatralnej PKZ. 
W  ciągu roku występują 
przed swoimi rówieśnikami, 
goszczą w przedszkolach, na 
eventach i festynach.

Ich spektakle po-
wstające na bazie 
doświadczeń ży-
ciowych, sytuacji 
codziennych obser-
wowanych w  grupie 
rówieśniczej i  najbliższym 
otoczeniu. Nie są zwykłą za-
bawą w teatr, chociaż zabawy 
i  przyjemności dostarczają 
dużo, mają też ogromną war-
tość terapeutyczną. Pozwala-
ją pokonać nieśmiałość, uczą 
empatii i wyrażania uczuć, bu-
dują poczucie własnej warto-

ści. Aktorzy 
od samego 
początku są 

zaangażowa-
ni w powstanie 

przedstawienia. 
Na początek podpa-

trzone historie omawiają z te-
rapeutą. Potem Katarzyna 
Jelonek, wychowawczyni opie-
kująca się grupą teatralną two-
rzy scenariusz. Ostatnim, choć 
najbardziej pracochłonnym 
etapem jest wybór ról i nauka 
kwestii. Ucząc się aktorskiego 

rzemiosła wcielają się w różno-
rodne życiowe role, odgrywa-
ją scenki, opowiadając w ten 
sposób o ważnych problemach. 
Robią to po mistrzowsku, 
zyskując sympatię widzów. 
W ten oto sposób teatr, który 
miał pomóc dzieciom całko-
wicie lub częściowo pozba-
wionym opieki rodzicielskiej 
w  zaaklimatyzowaniu się 
w  placówce stał się dla nich 
sposobem na lepsze życie. Je-
steśmy pod wrażeniem!

Anna Zubko

Śląsko-dąbrowski zespół grający alternatywny, 
ciężki rock-metal. Szokujący, szczery, oryginalny. 
Chłopaki występują pomalowani zieloną farbą UV, 
która daje niesamowity efekt! Pod koniec 2018 r. 
światło dzienne ujrzał ich debiutancki album.

ZESPÓŁ 
TRANSGRESJA

MIEJSKA 
ORKIESTRA 

DĘTA

Powstała 20 lat temu. Od początku działa przy Pałacu 
Kultury Zagłębia, występując na jego deskach, a także 
podczas wielu miejskich imprez i uroczystości. Obecnie 
w składzie jest 45 muzyków w różnym wieku, którzy grają 
niemal wszystko – od muzyki klasycznej po biesiadną.

facebook/
transgresja

DO NAS 
NA

DOŁĄCZ

kontakt@orkiestradg.pl
tel. 509 233 327 

DO NAS 
NA

DOŁĄCZ
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Pomysłodawczynią i realiza-
torem zajęć teatralnych jest  
Katarzyna Jelonek.
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W  Dąbrowie 
Górniczej będzie 
można skorzystać 
z  bonifikaty przy 
opłacie za przekształ-
cenie użytkowania wieczy-
stego we własność.
W  zeszłym roku została 
uchwalona ustawa o  prze-
kształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w  prawo własności 
tych gruntów. Mówi  m.in. 
o tym, że po zapłacie 20-krot-
ność rocznej opłaty od użytko-
wania, użytkownik stanie się 
właścicielem gruntu. Ustawa 
daje też możliwość samorzą-
dom na stosowanie bonifikat 
przy jednorazowej wpłacie da-
nej kwoty.
Dąbrowscy radni, na wniosek 
prezydenta miasta, na stycz-
niowej sesji zdecydowali o wy-

W Dąbrowie 
Górniczej jest 

ok. 30 tys. 
użytkowników 

wieczystych 
gruntów, na których 

stoją budynki 
mieszkalne.

Zniżki  dla mieszkańców
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Bonifikaty dotyczą też nieruchomości mieszkalnych, na któ-
rych prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Ci, którzy do 31 marca nie 
otrzymają zaświadczenia 
potwierdzającego przekształ-
cenie, powinni wnieść roczną 
opłatę za użytkowanie. Jeżeli 
po otrzymaniu zaświadczenia 
będą chcieli skorzystać ze 
zniżki, należność zostanie po-
mniejszona o kwotę wpłaconą 
za 2019 r.

Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

Przekształcenie  
z bonifikatą

Właściciele 
nieruchomości mogą 

zaoszczędzić 

Zima, która tego roku dała 
o  sobie znać, właśnie od-
puściła. Stoimy w słońcu… 
i w błocie. Przed nami zde-
wastowany budynek dworca 
dawnej Kolei Iwanogrodzko-
-Dąbrowskiej, za drogą ruiny 
przychodni, za nami zdemo-
lowany dworzec Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Jakieś 
barierki, metalowa buda z bi-
letami, chaszcze, tory, rdza, 
poustawiane, to tu, to tam, 
samochody. A głos z mega-
fonu zapowiada międzyna-
rodowy pociąg.
Londyn, dziś najeżona wie-
żowcami globalna metropo-
lia z  największą populacją 
w  swej historii. Mało kto 
wie, że jeszcze w latach 80. 
XX wieku ludzie masowo to 
miasto opuszczali. Między 
rokiem 1939 a  1979 liczba 
jego mieszkańców spadła 

o 2 miliony. Londyn stał się 
ofiarą brytyjskiego wyna-
lazku miasta industrialne-
go, gdzie bezprecedensowa 
liczba ludzi była lokowana 
w  bezprecedensowym za-
gęszczeniu, by dostarczyć 
rąk do pracy w ogromnych 
fabrykach.  Do momentu, 
gdy produkcja umarła. Opi-
sujący to zjawisko ekonomi-
sta Edward Glaeser nie ma 
wątpliwości – epoka miasta 
przemysłowego w XX wieku 
dobiegła końca.*
W tym kontekście opustosza-
łe hale dawnej fabryki obra-
biarek w Dąbrowie Górniczej 
nie różnią się od londyńskich 
doków, kopalń i hut niemiec-
kiego Zagłębia Ruhry, po-
stindustrialnych przestrzeni 
warszawskiej Elektrowni Po-
wiśle czy pofabrycznych kom-
pleksów w Łodzi, wśród któ-

rych warto wymienić projekt 
Monopolis – gdzie powstaje 
„miasto w mieście”, z biurami, 
sklepami, punktami usługo-
wymi, teatrem, restauracją, 
basenem z siłownią, a nawet 
przedszkolem.
15 marca upływa termin 
składania prac w  konkursie 
na zagospodarowanie śród-
mieścia Dąbrowy Górniczej. 
Podczas lutowej wizji lokalnej 
architekci zobaczyli, ile trze-
ba zmienić. Wkrótce dowiemy 
się, w jaki sposób przełożyli to 
doświadczenie na architekto-
niczną wizję i projekty, spra-
wiające, że Dąbrowa dołączy 
do miast, które wyciągnęły 
wnioski z  własnej historii 
i przestawiły się na nowe tory.

* Zob. Tom Dyckerhoff, Epoka spekta-
klu. Perypetie architektury i miasta XX 
wieku, Kraków 2018, str. 65.

sokości bo-
nifikat: 60%, 

gdy opłata 
jednorazowa 

zostanie wniesio-
na w roku, w którym 

nastąpiło przekształcenie; 50% 
w drugim roku po przekształ-
ceniu; 40% w  trzecim roku, 
30% w czwartym, 20% w pią-
tym i 10% w szóstym.
Wszyscy użytkownicy wieczy-
ści gruntów otrzymają z Urzę-
du Miejskiego zaświadczenie 
potwierdzające przekształcenie, 
sami nie muszą o nie występo-
wać. Na jego podstawie będą 
mogli skorzystać z bonifikaty.
Warunkiem jej udzielenia 
jest brak zaległości z  tytułu 
opłat rocznych związanych 
z użytkowaniem wieczystym. 
W przypadku zaległości, zniż-
ka będzie uwzględniona po ich 
uregulowaniu. PK

Miasto i okolice

Wizja  
lokalna
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Telewizor Belweder – kultowa 
marka PRL-u

Któregoś dnia mój tato przywiózł do naszego 
małego mieszkanka przy ulicy Tysiąclecia  
w Gołonogu wielki kolorowy telewizor 
- wspomina Tomasz Hliniak

Telewizor 
z PRL-u

Jaka była cena 
telewizorów 

i na ile mogłeś sobie 
pozwolić miesięcznie:

1970 r. - 7 800 zł, 0,3 szt. 
1989 r. - 2,9 mln zł, 0,1 szt. 
1991 r. - 5 mln zł, 0,4 szt. 

2008 r. - 613,61 zł,  
4,8 szt.

Jest połowa lat 70. Uczest-
niczę w  wydarzeniu, które 
trudno porównać z czymkol-
wiek. Kto tego nie przeżył, 
nie wie, co znaczy słowo re-
wolucja technologiczna. Przy 
tym produkty wprowadzane 
obecnie, dla przykładu przez 
Apple, wyglądają jak ozdo-
by na choinkę, i to sztuczną, 
i do zawieszenia od tyłu. Całe 
zaś osławione prezentacje 
i unboxing Steva Jobsa, czyli 
„rytualne” rozpakowanie za-
kupionego produktu przez tak 
zwanego consumera, czyli po 
prostu klienta w domu, w po-
równaniu z  otwarciem tego 
wielgaśnego pudła, przyno-
szą emocje równe układaniu 
ziemniaków „na warzywach” 
w Biedronce.
Od razu wiem jedno – choler-
nie ciężkie te kolory! Cięż-
sze niż biały, czarny 
i  szary. Biję się 
z myślami… Bo 
one, te zwykłe 
czarno-bia-
łe wydawały 
mi się zawsze 
cięższe, bo 
ciemniej-
sze… A  to, 
co ciemniejsze 
jest smutniejsze 
i  przez to cięższe, 
przecież… No, ale 
z drugiej strony wiadomo, że 
jest ich, to znaczy tych kolo-
rów w telewizorze kolorowym, 
więcej. Ale nie – w czarno-bia-
łym tych szarych odcieni też 
jest masa… O co tu chodzi, że 
to taki ciężar?
Kolorowy telewizor jest ciężki 
i duży, bardzo duży. Po prostu 
ogromny. Ale najważniejsze, 
że nie jest ruski! Po schodach 
wnosi go mój tato i nie pamię-

tam teraz ilu jeszcze mężczyzn. 
Wszyscy gramolą się do nasze-
go mieszkania, podłączają do 
prądu, do anteny, włączają… 
I śnieg, nic nie widać… śnieg 
i szum. Jak to się wtedy mówi-
ło – Nie odbiera!. Cholera. Nie 
odbiera! Co tu zrobić?
–  Gazeta! Ktoś krzyczy gło-
śno… Gazeta! Gdzie jest ga-
zeta z programem? – włącza się 
zbiorowa inteligencja.
Jest gazeta, jest… tutaj, tutaj… 
Sprawdzają, czy na ostatniej 
stronie „Trybuny Robotni-
czej”, którą kupuje się w piątek 
albo w sobotę dla programu te-
lewizyjnego (bo przecież nie 
dla programu kolejnego ple-
num PZPR), jest w programie 
przy godzinie i nazwie audycji 
w  nawiasie napisane słówko 
„kolor”. Żebyśmy wiedzieli, 

czy nasz wysiłek nie 
idzie na marne 

i czy nie trze-
ba po prostu 

poczekać 
na audycję 
z kolorem 
w  nawia-
sie i  to 
cudo, ten 
nasz kolo-

rowy telewizor, nagle odpali. 
Jest! Jest kolor w gazecie… (to 
znaczy w nawiasie, bo przecież 
w gazecie też nie ma koloru, 
tylko czarne literki i  trochę 
czerwonego to tu, to tam, no 
i szaro – szare zdjęcia). No, więc 
jest kolor w nawiasie, ale koloru 
w telewizorze nie ma…
Wszystko się odwleka. Sekundy 
stają się minutami, a minuty la-
tami, w dodatku. świetlnymi… 
Rozczarowanie. A nawet po-
wątpiewanie sceptyków, czy to 
aby kolorowy telewizor? Może 
to zwykły telewizor czarno-
-biały… Jakieś uśmieszki, żar-
ciki… to tu, to tam… I nagle 
znów, dzięki Bogu, włącza się 
inteligencja zbiorowa. Ktoś 
krzyczy: – Antena! To może być 
antena! Ożywienie, bo przecież 
jasne, że to antena!
Właściciel kolorowego telewi-
zora i mistrz ceremonii, czyli 
mój tato, bierze sprawy w swo-
je ręce i zaczyna przemieszczać 
się z anteną, wykonując przy 
tym ruchy, które dopiero za 
kilka lat zmałpuje od niego 
słynny karateka Bruce Lee 
w filmie „Wejście smoka”.
Ale kto by tam patrzył w ta-
kiej chwili na Jurka Hlinia-

ka uzbrojonego w pokojową 
antenę i  walczącego z  nie-
widzialnym przeciwnikiem. 
Wszyscy przy-
gryzają wargi 
i wlepiają wzrok 
w  kolorowy te-
lewizor. Ru-
chy człowieka 
z anteną nie są 
obojętne dla 
kolorowego 
telewizora. 
Wszyscy wi-
dzimy, że na 
ekranie trwa 
jakaś osobliwa 
transmisja ru-
chów mojego taty. 
Że telewizor na 
nie reaguje… Wte-
dy ta szara burza 
śnieżna w  Tatrach, 
jakby pod wpływem 
dynamicznych powie-
wów wiatru, zaczyna 
się zmieniać. I widać, że 
niektóre drobinki, płatki 
śniegu, są kolorowe… Ale 
jaja! Ale jaja! Ten koloro-
wy telewizor naprawdę jest 
kolorowy! Ludzie patrzą po 
sobie, a mój tato tryumfuje… 
słyszę w jego myślach: „I co 

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
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Kupując bilet w  pociągu, 
moja koleżanka zazna-
czyła, że prosi o  „na-
uczycielski”. Konduktor 

zadał krótkie pytanie – „to 
co, będziecie strajkować? ”, 
a  usłyszawszy odpowiedź 
twierdzącą, zaczął się śmiać.
Doprawdy nie wiem, co w tym 
jest takiego śmiesznego? I czy 
śmiano się (pomijając „strefę 
memiczną”) ze strajku górni-
ków, policjantów, pielęgnia-
rek? W czym strajk nauczy-
cieli jest od tamtych gorszy/
śmieszniejszy?
Że protestujemy, pracując 
po osiemnaście godzin, za-
rabiając (według przekazów 
mediów) ponad pięć koła, 
nasza praca polega na piciu 
kawki i  jest niemierzalna, 
za poprzedniej władzy, sie-
dzieliśmy cicho, a  przede 
wszystkim „zawsze można 

zmienić pracę i iść na kasę”? 
Odłóżmy te brednie i kłam-
stwa na bok i spróbujmy so-
bie na to pytanie odpowie-
dzieć. Choć krótko i na tak 
niewielkiej przestrzeni się 
nie da (rozwijam wątek na 
swojej stronie www.ranybo-
skie.edu.pl).
Przede wszystkim zaś nale-
żałoby się zastanowić, skąd 
czerpiemy powyższe infor-
macje i skąd w nas tak mało 
szacunku dla pracy innych. 
Bo – nie ulega wątpliwości, że 
nauczyciele PRACUJĄ. W ta-
kich, a  nie innych warun-
kach. Nie mówię, że wszyscy 
robią to w  pocie czoła i  są 
nauczycielami dobrymi. Są 
źli policjanci, źli kierowcy, 
źli lekarze. Dlaczego miało-
by nie być złych nauczycieli 
(być może ja też lokuję się 
w tej grupie?)?

Idzie jednak, o  coś innego. 
Dajmy prawo poszczególnym 
grupom społecznym, aby 
mówiły o  sobie i  nie bierz-
my za pewnik wszystkiego, 
co mówią wszelcy mądrale 
„z  zewnątrz”. Bo – a  piszę 
z  perspektywy raptem 18 
lat spędzonych w  szkole – 
wiem, że wspominany strajk 
nie jest „napędzaną odgórnie 
grą i  awanturą polityczną”. 
Albo, że działamy na szkodę 
uczniów! To naprawdę nie-
prawda! Zwrócenie uwagi na 
warunki pracy nauczycie-
li (nie mamy lepszej formy 
strajku niż w egzaminy), ma 
też na celu wywołanie dysku-
sji o problemach związanych 
z  edukacją i  szkolnictwem 
w ogóle… A jest tego co nie-
miara… Bardzo Was proszę 
– spróbujcie nas zrozumieć…
Kiedy piszę ten tekst, jeszcze 
nie wiem, ile dąbrowskich 
szkół przystąpi do strajku. 
Mam nadzieję, że jak naj-
więcej, bo inaczej śmiech 
konduktora będzie w  pełni 
uzasadniony… 

Każdy z Was, Drodzy Czytelnicy, miał pewnie w życiu taki 
moment albo było ich może nawet dwa lub trzy (bo tego nie 
ma w życiu więcej), kiedy robi coś osławionego, co potem jest 
opiewane w dziełach kultury wysokiej, z czasem nawet i ni-
skiej. Wtedy człowiek, że tak powiem, nie wie, co się stanie. 
Jest to moment odpowiedni tylko na tak zwany grom z jasnego 
nieba. Chwila przejścia czegoś na podobieństwo prądu i bez-
pośredniego kontaktu z „górą” lub „dołem”. I to było właśnie 
coś takiego. Niosąc, albo lepiej – przeszkadzając dorosłym 
w niesieniu – kartonu z napisem „Telewizor Kolorowy” albo 
nawet „Colour TV”, nie wiedziałem co konkretnie się stanie, 
gdy to ciężkie pudło podłączymy w końcu do prądu. Ale jed-
nego byłem absolutnie pewien – po tym świat nie będzie już 
taki sam. Będzie kolorowy.

Ścianą o groch

Do rozpuku
Felieton Roberta Strzały

my, Hliniakowie, pokazuje-
my Wam, Kochani Sąsiedzi, 
tym kolorowym telewizo-
rem? Ten kolorowy telewi-
zor odpowiada żywotnym 
potrzebom naszej rodziny. 
To jest kolorowy telewizor 
na skalę naszych możliwo-
ści. Czy wy (sąsiedzi) rozu-
miecie, co my robimy tym 
kolorowym telewizorem? My 
otwieramy oczy niedowiar-
kom! Patrzcie – mówimy. To 
jest nasze, przez nas zakupio-
ne i podłączone. I to nie jest 
nasze ostatnie słowo.”
No dobrze. Ale dalej to jeszcze 
nie jest to, o co chodziło… Co 

zrobić? Co robić? Ten 
kolorowy telewizor 
dalej nie działa tak 
jak powinien... Co 
zrobić, co zrobić? 
I  nagle ktoś wpada 

na genialny pomysł.
– Może u sąsiada na czwartym 
piętrze będzie lepszy sygnał?! 
Żeby tylko był w domu!
Teraz do ak-

cji wkraczam ja i muszę na po-
lecenie mojego taty skoczyć na 
ostatnie piętro bloku i spraw-
dzić, czy sąsiad jest w domu 
(poza tym on zna się podobno 
na telewizorach). Dobra… jest 
w domu! Mężczyźni chwytają 
kolorowy telewizor i  cała ta 
symboliczna procesja po sy-
gnał rusza na czwarte piętro. 
W górę i w dół klatki scho-
dowej roznosi się echo: pod-
ekscytowanie, śmiechy, słowa 
troski o  kolorowy telewizor 
jednych i  stęki niesłychanej 
mordęgi drugich.
– Uważaj, uważaj, ostrożnie, 
ostrożnie! Żeby nie poobijać!
– Wyżej!
– Niżej!
–  Po skosie, tak bardziej po 
skosie dajcie…
– Prosto, bardziej prosto daj-
cie…
– Do przodu troszkę daj!
– Do tyłu daj!
– O!

– Nie, nie, nie za szyb-
ko!

– Tak, tak, tak, tro-
chę szybciej!
– Dobrze!
–  Czekaj! Już! 
Już! Teraz!
Napięcie sięga 

Najczęściej w sprzęcie 
radiowo-telewizyjnym psuły 
się elementy lampowe i paski 

napędowe. Jednak po naprawie 
u nas, klienci byli zachwyceni 
– sprzęt służył w domu przez 

długie lata. Do tej pory koledzy 
mają w domach stare, sprawne 

telewizory czy radia – marek 
takich jak Kasprzak, Unitra czy 

Eltra”.

zenitu. Każdy chce zobaczyć 
kolor. – Chcemy koloru! Żąda-
my koloru! – wydają się skan-
dować uczestnicy wydarzenia. 
Wchodzimy do sąsiada, ledwo 
mieścimy się w  mieszkaniu 

typu pokój z kuchnią. Nastę-
puje podłączenie telewizora do 
gniazdka i do anteny. Przebicia 
koloru podczas burzy śnieżnej 
stają się częstsze i wyraźniej-
sze. Trwa kolejny popis mistrza 
kung-fu wymachującego ante-
ną… Może nawet momentami 
widać coś, może nawet jakieś 
sylwetki na ekranie, które są 
raz szare a raz kolorowe. Ko-

lorowe płatki są i znikają, są 
i znikają… Ale to jeszcze nie 
jest to.
Dobra! Trzeba będzie zrobić 
coś z anteną. Takie są wnioski 
konsylium ekspertów do spraw 

uruchomienia kolorowego te-
lewizora. Mój tato musi się tym 
zająć.
Pamiętam jak dziś, że naciska-
łem, aby zrobił to od razu, ko-
goś z administracji ściągnął… 
Ale zrobiło się już naprawdę 
późno… I pamiętam, że było 
super. Jak w filmach Felliniego. 
Wszyscy się ruszali, coś mówili 
i się śmiali. Było głośno i we-

soło. Mamy uśmiechnięte, oj-
cowie też. Padały takie słowa 
jak kolor, kolorowy telewizor, 
antena, nadajnik… i „oni”, ja-
cyś „oni”, którzy to coś, czego 
tego wieczora w  kolorze nie 
ujrzeliśmy, nadają. Na końcu 
mężczyźni wtachali z powro-
tem kolorowy telewizor do 
naszego mieszkania. No tak. 
Musieliśmy coś zrobić z  tą 
cholerną anteną. Bo to była 
zwykła antena do telewizora 
niekolorowego. Jasne! Prze-
cież nie mogliśmy codziennie 
chodzić tam i z powrotem do 
pana Zbyszka na czwarte pię-
tro z tym naszym pierwszym, 
kolorowym telewizorem.
Dziś, z perspektywy czasu, ża-
łuję, że nie miałem wtedy ka-
mery i teraz nie mogę wzruszyć 
się i zobaczyć tego wszystkiego 
raz jeszcze. Nie mogę zobaczyć 
jak to po kolei i ze szczegółami 
„szło”. Chociaż, może to i le-
piej. Może serce by mi pękło 
z żałości? Ojca już nie ma, nie 
już wielu naszych sąsiadów, 
a  na mojej głowie włosy już 
tylko srebrne…

Tomasz Hliniak

Wiesław Smoliński

W Zakładzie Usług Radiowych i Telewi-
zyjnych (który później został przekształ-
cony na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Handlu Wewnętrznego) przepracował 
29 lat – od 1975 r. Zaczynał jako uczeń, 
awansował na radiomechanika, aż w 
końcu został kierownikiem.

Każdy z nich miał grono stałych klientów, którzy w razie 
potrzeby wzywali go do domu.

Ale były też w mieście punkty napraw RTV z prawdziwego 
zdarzenia. Jeden z nich znajdował się przy ul. Kościuszki obok 
cukierni. Spory zakład działał też przy ul. Wybickiego. Poza 
tym punkt serwisowy znajdował się także w Ząbkowicach 
przy ul. Sikorskiego.

W Dąbrowie Górniczej najczęściej 
telewizory naprawiali chodzący 
po mieszkaniach fachowcy. Był 
pan Władek, był pan Staszek 
i mocno leciwy pan Józef. 

facebook.com/
fabrykapelnazycia

SKOMENTUJ 
NA

Na szklanym 
ekranie
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„Sceny  
z literatury” 

Filia nie  
z tej ziemi

Legendy 
na nowo

Autorska wystawa dąbrowskiej 
biblioteki przedstawia sceny z po-
pularnych książek o tematyce fan-
tastycznej (np.  „Alicja w  krainie 
czarów”, „Harry Potter... ”, „Mały 
Książę”). 

W bibliotecznym studiu nagrań na dobre rozgo-
ściły się dąbrowskie legendy! Świeże tchnienie 
opowieściom o naszym mieście nadają dźwięki 
gitar, perkusji i keyboardów, a także głosy pracow-
ników dąbrowskiej MBP. Nowe aranżacje promu-
jące kulturę regionalną przybiorą formy recytacji, 
dialogów, a także piosenek i będą dostosowane do 
różnorodnego grona odbiorców, z wyszczególnie-
niem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 
Na tapetę wzięto m.in. legendę o „Górniku i ża-
bie”, „Czarnej Przemszy” czy „Fiołkach Królowej 
Jadwigi”. Pierwsze efekty już wkrótce! MB

Jak co roku Filia nr 5 (Al. J. Piłsudskiego 
32) stanęła na wysokości zadania i zor-
ganizowała iście kosmiczne atrakcje 
w ramach Akcji Zima! Świętowane 15 
lutego urodziny Mikołaja Kopernika na 
długo pozostaną w pamięci uczestników 
tegorocznych zajęć feryjnych za sprawą 
galaktycznych opowieści i międzyplane-
tarnych aktywności.
 /MB/

Harmonogram „Kosmicznej 
zimy” oferował bezpłatne zaję-
cia dla dzieci i młodzieży, które 
oscylowały wokół tematyki mię-
dzygalaktycznej. Czas przerwy 
zimowej uatrakcyjniały zajęcia 
plastyczne, ruchowe i edukacyj-
ne, a  także konkursy i  seanse 
filmowe. Nie zabrakło miejsca 
na uwielbiane (niezależnie od 
wieku!) zestawy klocków LEGO 
czy cieszące się niesłabnącą po-
pularnością karaoke. Filia nr 1 
postawiła na niezwykle kreatyw-
ne podejście do tematu i zapro-
ponowała spotkania pierwszego 
stopnia z „kosmokotami”, któ-
re zaowocowały zbiórką darów 
dla sosnowieckiego schroniska. 
W Filii nr 20 tworzono kartki 
walentynkowe dla przybyszów 
z  kosmosu, natomiast Filia nr 
7 zaproponowała m.in. zajęcia 
z tablicą multimedialną czy kon-
solą do gier. Dwa tygodnie pełne 
pozaziemskich podróży cieszyły 
się ogromną popularnością: w su-
mie wzięło w nich udział niemal 
1500 najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta! MB

Bohaterami są figurki wykonane ręcznie w Li-
terackiej Pracowni Artystycznej w  Bibliotece 
Głównej MBP. Zdjęcia do wystawy powstawały 
w różnych miejscach Dąbrowy Górniczej m.in. na 
plaży Pogoria III, na terenie Fabryki Pełnej Życia. 
Wystawa potrwa do końca marca.  /MB/

Kosmiczna Akcja Zima!
Począwszy od 11 lutego, 
przez dwa tygodnie, 
w Bibliotece Głównej 
oraz w siedemnastu 
filiach na terenie miasta 
odbywały się zajęcia 
w ramach Akcji Zima. 

Studio biblioteka

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było... WIĘCEJ

Zajęcia plastyczne

Wystawa w Galerii Klubowej MBP

Obchody urodzin Mikołaja Kopernika

do zobaczenia

Jupa Kaczmarek
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Wydarzenie organi-
zowane w ramach 
festiwalu przez 
Akademię WSB 
odbędą się w ter-
minie 25-31 marca 
2019 r., m.in. w Bi-
bliotece Głównej 
oraz w strzemie-
szyckiej Filii nr 8.

Sztuczki 
dla dużych!

Podróże 
małe 
i duże

Jan Gehl. Miasta dla ludzi.
To bez wątpienia jedno z najważniejszych źródeł wie-

dzy, do jakich odnoszą się współcześni architekci i wła-
dze miast na całym świecie. Autor, duński urbanista, szczegółowo 
opisuje, co zrobić, by miasto stało się przyjazne dla mieszkańców. 
W marcu 2017 miałem okazję spotkać prof. Gehla w Gdańsku – 
egzemplarz książki „Miasto dla ludzi” z jego dedykacją jest dla 
mnie cenną pamiątką.

Cykliczne zajęcia w Literackiej 
Pracowni Artystycznej.

Filia 7 (ul. Kasprzaka 46) 
wychodzi owym myślom 
naprzeciw z cyklicznymi zaję-
ciami „Podróże za grosik”. Pa-
nama czy Prowansja? A może 
coś mniej odległego? Udaj się 
z nami w niezwykłą podróż! 
Szczegóły: tel. 32 264 36 71. MB

W tym roku MBP przygotowała szereg warsz-
tatów, skierowanych do dzieci i młodzieży. 
Wśród propozycji znalazły się: „Od piktogra-
mów po ebooki” – podróż po dziejach książki 
i pisma; „Filmowe LEGO” – warsztaty z ani-
macji poklatkowej; „Życie i obyczaje Indian 
obu Ameryk” – wykład dot. obyczajów Indian; 
„Nagrywamy słuchowisko! ” – tworzenie słu-
chowiska w profesjonalnym studiu nagrań; 
„Klucz do starożytności: kilka słów o łacinie 
i grece” – wykład przybliżający historię ję-
zyków klasycznych połączony z warsztatami 
czytania; „Ostatnia wieczerza” – interaktywna 
lekcja sztuki; „Mapa myśli” – praktyczne zaję-
cia dot. sporządzania mapy myśli na dany te-

mat; „Alternatywne okładki” – warsztaty lite-
racko-plastyczne polegające na projektowaniu 
okładek książek; „Zabawy ze sztuką” – historia 
sztuki dla najmłodszych; „Zagadkowa biblioteka” 
– zajęcia detektywistyczne w oparciu o serię ksią-
żek Martina Widmarka „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai”. Szczegółowe informacje i zapisy: 
Dział Marketingu, tel. 32 639 03 01. Serdecznie 
zapraszamy!  /MB/

Kolejne plastyczne warsztaty przyniosły zaskakujące efekty! Uczestnicy 
tworzyli główny element piniaty -  latynoskiego zwyczaju, polegającego na 
strąceniu specjalnie przygotowanej kuli, przeważnie wypełnionej słody-
czami. Nie da się ukryć, że wszyscy tylko czekali na wypełnienie swoich 
dzieł słodkościami!  /MB/

facebook

@mbpdg

instagram

www.instagram.com/bibliotekadg

strona internetowa

www.biblioteka-dg.pl

tel. 32 639 03 00

fax. 32 639 03 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. T. Kościuszki 25

KONTAKT

Coraz to lepsza pogo-
da powoduje, że nasze 
myśli ukradkiem wy-
biegają w kierunku 
wakacji… 

15. Festiwal 
Nauki

Marcin 
Bazylak

- prezydent  
Dąbrowy  
Górniczej

czasoumilacz literacka pracownia

popularni czytają czy wiesz że...

już za parę dni, za dni parę...

Kreatywności nie było końca

2211 wydarzeń zrealizowała dąbrowska 
biblioteka w 2018 r.!
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Aktywna  
dzielnica
Wspaniale się tu 
mieszka, w różnych 
placówkach reali-
zuje swoje zainte-
resowania, a wol-
ny czas spędza na 
wiele sposobów. 

Mieszkańcy Ujejsca 
zabiegają o zmiany 

w miejscowym 
planie 

zagospodarowania 
przestrzennego.

Na rozmowie o Dąbrowie

Kto czyta, nie błądzi

Warunkiem ich skutecznego 
usunięcia jest brak przymroz-
ków i ustabilizowanie się tem-
peratury na plusie. Jeżeli aura 
pozwoli, prace ruszą w dru-
giej połowie marca. Prowa-
dzone będą według kategorii 
dróg – od krajowych, przez 
wojewódzkie, powiatowe, po 
gminne. 

red

O dzielnicy opowiada nam 
Renata Solipiwko. Ujejsce 
to przepiękna dzielnica 
Dąbrowy Górniczej. Do-
okoła lasy, Pogoria IV, 
mieszkańcy mają gdzie 
wyjść i  odpoczywać. Jest 

tu zielono, latem kolorowo, 
ale przede wszystkim miesz-
kają tu wspaniali ludzie. To 
ujejska Ochotnicza Straż 

Pożarna, która obchodziła 
swoje 95-lecie i  dziś oprócz 
walki z żywiołami integruje 
mieszkańców i  inicjuje życie 
kulturalne dzielnicy, Koło 
Gospodyń Wiejskich, które 
wkrótce obchodzić będzie 
90-lecie swego istnienia, ak-
tywne koło emerytów, Or-
kiestra Dęta, Mażoretki i ze-
spół śpiewaczy Czarne Perły. 

Nie można zapomnieć też 
o Szkole Podstawowej nr 25, 
a  ujejski sport reprezentuje 
MKS Ujejsce (Stowarzyszenie 
Sportowe Zagłębie Dąbrow-
skie). Na skraju lasu między 
Ujejscem a Trzebiesławicami 
można zobaczyć jeszcze po-
zostałości okopów dawnego 
pasa niemieckich umocnień 
z czasów II wojny światowej.

Mieszkańcy dzielnicy 
mają jednak swoje bolącz-
ki. Jedną z nich jest brak 
chodników i porządnych 
dróg. Wyremontowane 
powinny zostać m.in. ulice 
Gruszeckiego, Europejska, 
Podbuczyny czy 40-lecia. 
O  te inwestycje staramy 
się już ponad 20 lat. Po-
dobno sprawa ma zostać 
rozwiązana w najbliższych 
latach z  uwagi na upo-
rządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej. Miesz-
kańcy zabiegają także 
o zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego. Chcą, 
by tereny przy ul. Miesz-
ka  I  i  Olimpijskiej prze-
znaczyć pod budownictwo 
jednorodzinne. Do tego 
dochodzi jeszcze przykry 
zapach roznoszący się 
z  ubojni drobiu, miejsca 
po dawnej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Przyjaźń”. 

Renata Solipiwko, prze-
wodnicząca Rady Osiedla
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Zima i mróz na różne sposoby 
dają się we znaki. Zmorą 
kierowców są dziury w drogach, 
powstające przy niskich 
temperaturach. Gdy zrobi się 
cieplej, ubytki w jezdniach będą 
sukcesywnie usuwane.

Pod koniec marca powinny ruszyć 
prace przy przebudowie układu dro-
gowego w rejonie Pogorii III. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia pozwoli na 
upłynnienie i usprawnienie ruchu w 
okolicy jeziora.
W ramach inwestycji powstanie m.in. 
asfaltowy dojazd do parkingu, ron-
da na skrzyżowaniach, przystanek 

autobusowy i kanalizacja w ul. Sie-
wierskiej. 
Zgodnie z umową, wykonawca na reali-
zację zadania ma czas do końca wrze-
śnia. Postara się jednak jak najwięcej 
prac wykonać przed sezonem letnim.
Podczas modernizacji, trzeba liczyć 
się ze zmianami i utrudnieniami w 
ruchu. 

W pobliżu  
Pogorii III niebawem 

rozpocznie się 
przebudowa układu 

drogowego

Ronda zastąpią kłopotliwe 
skrzyżowania

W rejonie ulic Siewierskiej 
i Malinowe Górki kierowcy 
muszą być przygotowani na 
utrudnienia w ruchu.

Pozimowe remonty 
i duże inwestycje
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Ujejsce starsze 
od Dąbrowy

28 11
997lutego marca

Pierwsza 
wzmianka 
o istnieniu wsi 
pochodzi z roku 
1372

Policja poszukuje 
sprawcy ugodzenia 
nożem. Do przestęp-
stwa doszło w Bę-
dzinie, 23 lutego br., 
pomiędzy godziną 
22:30 a 22:51.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny 
tragicznego wypadku, do którego 
doszło na drodze nr 790. W wyni-
ku czołowego zderzenia renaulta 
z volkswagenem zginęła 39-letnia 
pasażerka golfa. Kierowca clio 
miał ponad 3‰ aloholu.

Zauważyłeś zagrożenie 
- zadzwoń!

Powierzchnia  

15,77 km²
Wysokość 

368 m n.p.m.
liczba ludności  

2,1 tys. 
Dzielnica położona jest 9 km na płn 
-wsch od centrum miasta. W  1975 
roku Ujejsce przyłączono do Ząbko-
wic, a w 1977 do Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowa z bliska

Razem możemy więcej 

Na gorącym uczynku…

W XVI wieku funkcjonowała 
tu warzelnia soli oraz kopalnia 
srebra. W roku 1787 wieś liczy-
ła 341 mieszkańców. W tym 
czasie znajdował się w  niej 
browar, produkujący piwo na 
potrzeby lokalne, młyn, tartak 
i prywatna kaplica dworska, 
która po kościele św. Antoniego 
w Gołonogu, jest drugim naj-
starszym obiektem na terenie 
dzisiejszej Dąbrowy Górniczej. 
W latach 20. XIX osada liczy-
ła już ok. 450 osób i posiadała 
własną szkołę. Do jej funkcjo-
nowania walnie przyczynili się 
ówcześni mieszkańcy z sołty-
sem Sebastianem Łukasikiem 
oraz wójtem Janem Rochem na 
czele. Oprócz szkoły jedynym 
miejscem, gdzie ogniskowało 
się życie mieszkańców Ujejsca, 
był dwór. LS

Żadna organizacja społecz-
na nie jest w stanie właściwie 
spełniać swoich funkcji w ode-
rwaniu od środowiska lokal-
nego. Tak dzieje się też w przy-
padku Fundacji Godne Życie. 
Nie byłaby możliwa pomoc 

danej rodzinie, bez współpracy 
z MOPS-em, z Urzędem Miej-
skim czy szkołą. Podejmując 
profilaktykę zdrowotną, wie-
my, że najlepiej zrobimy to 
z Basią Tometczak, prezesem 
śląskiego oddziału Polskiego 

Współpraca  
to podstawa

Stowarzyszenia Diabetyków. 
Akcja ekologiczna, tylko przy 
współpracy z Centrum Eduka-
cji Ekologicznej Ziemia i My, 
plener malarski ze Stowarzy-
szeniem Twórców Kultury 
Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
Grupą Plastyczną „Dąbrowa”. 
Podobnie w przypadku etno-
ARTu, festiwalu rękodzieła 
ludowego, organizowanego we 
współpracy z ZSO nr 2, Miej-
ską Orkiestrą Dętą i z MOP-
Tem. Kiedy jest ktoś, kto zrobi 
coś za nas lepiej, jedyną właści-
wą opcją jest współpraca.  ŁK

Poprzez utworzenie sieci współpracy 
i dialog, organizacje pozarządowe trafia-
ją z działaniami dokładnie tam, gdzie tego 
potrzeba. Korzysta na tym cała lokalna 
społeczność.

Fundacja Godne 
Życie współpracuje 
z Centrum Aktywności 
Obywatelskiej

Łukasz Kolber,  
prezez Fundacji Godne Życie.
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Rodzinne 
smutki, ra-
dości i tajem-
nice ukryte na 
kliszach

Ze skarbów 
„Orientu”

Mistrz w loży

Ulica 3 Maja  
Trakt Lempego

14
1924
marca
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Pierwsze posiedze-
nie loży wolnomu-
larskiej „Staszic”, 
założonej przez 
Adama Piwowara. 
W spotkaniu uczest-
niczył Andrzej Strug 
– Wielki Mistrz Wiel-
kiej Loży Narodowej 
Polski. Spotkania 
członków loży od-
bywały się w  So-
snowcu, Dąbrowie 
Górniczej i  Busku. 
Członkowie loży 
„Staszic” byli inicjato-
rami zbudowania ze 
składek społecznych 
szpitala, poradni, 
żłobków. Prowadzili 
także działalność do-
broczynną na rzecz 
ubogich w Zagłębiu 
Dąbrowskim.

Zakład 
fotograficzny 

przy ul. Królowej 
Jadwigi

18 października 2018 r. odbył 
się Dąbrowski Jarmark Staro-
ci ma terenie Fabryki Pełnej 
Życia. Okazem „upolowanym” 
podczas tego jarmarku było 
czarno-białe zdjęcie ślubne 

w  złoconej ramie. Zdjęcie 
wykonane zostało w  zakła-
dzie fotograficznym „Orient” 
w Dąbrowie Górniczej, który 
znajdował się przy ul. Kró-
lowej Jadwigi. Niestety, nie 

mamy informacji, jak nazywa 
się para małżonków ze zdję-
cia. Wiemy jedynie tyle, że 
fotografia została wykonana 
w latach 30. XX w. 

AR

Ulica 3 Maja otrzymała swoją nazwę 3 maja 
1916 roku. Ulicę wytyczył w latach 30. XIX 
wieku inż. Fryderyk Lempe. Nosiła pierwot-
nie nazwę ulicy Józefa, którą później zmie-
niono na Klubową. 

nazywana „Polską Brigitte Bar-
dot czasu wojny” – dąbrowianka 
z czasów Kolumbów. Jej ojciec był 
dyrektorem kopalni „Flora”. Ma-
jąc osiemnaście lat przeprowadzi-
ła się do stolicy, gdzie rozpoczęła 
naukę malarstwa na ASP. Po wy-
buchu wojny działała w konspira-
cji (ps. „Ewa”). Podczas Powsta-
nia Warszawskiego – łączniczka 
batalionu „Wigry”. Ratowała za-
bytki kultury i dokumentowała 
fotografiami Warszawę. Ciężko 
ranna zmarła 28 sierpnia 1944 r.

27 lutego pożegnaliśmy Jana Panka, który prze-
kazał w darze dla muzeum kolekcję radiood-
biorników lampowych z okresu PRL-u. Pasją 
jego życia było radio. Niestety, nie zdążył już 
podzielić się ze słuchaczami sekretami swojej 
tajnej pracy z  lat 50. w radiostacji zagłuszają-
cej sygnały Radia Wolna Europa. Zagrał siebie 
w dokumencie Macieja Drygasa „Głos nadziei”. 

Ewa 

Faryszewska
1920-1944

Jan 

Panek
1932-2019

Jednym z  cen-
niejszych ekspo-
natów dąbrow-
skiej Sztygarki 
jest zdobiona la-
ska ze specjalną 
dedykacją od pra-
cowników Urzę-
du Miasta: „Panu 
prezydentowi 
Dąbrowy Gór-
niczej, Adamowi 
Marcelemu Piwo-
war, na pamiątkę 
współpracow-
nicy”. Widnieje 
na niej data – 17 
maja 1923 rok. 
Wtedy właśnie 
Adam Piwowar 
kończył swe urzę-
dowanie jako pre-
zydent w ramach 
drugiej kadencji, 
zbliżając się do 
końca swojej pra-
cy w samorządzie 
lokalnym. 
Laska jest uni-
katowym przy-
kładem sztuki 
użytkowej z po-
czątków XX w.

Kartka z kalendarza

Łowcy okazji 

Było, nie minęło...Skarb w zasięgu ręki
Tak wyglądała ul. 3 Maja  
w 1916 r.

Ze zbiorów „Sztygarki”

On i ona.  Dąbrowianie w parze z historią
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Laska  
Piwowara

Polska Bardotka Zakochany 
w radiu
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wydarzenia

Mieszkańcy nie chcą rozbiórki pomnika

Dajcie spokój 
Hendrixowi!

– Nie zamierzam rozbierać 
pomnika Bohaterów Czerwo-
nych Sztandarów, nie zgadzam 
się z opinią Instytutu Pamięci 
Narodowej dotyczącą pomnika 
i oczekuję, że będziemy o nim 
rozmawiać odpowiedzialnie, 
także o  ewentualnej zmianie 
jego nazwy – zapowiedział 
Marcin Bazylak, prezydent Dą-
browy Górniczej, i zwrócił się 
do IPN z wnioskiem o wydanie 
rzetelnej opinii dotyczącej mo-
numentu zlokalizowanego na 
Placu Wolności.
To reakcja na opinię, którą 
wydał Instytut Pamięci Naro-
dowej w ramach prowadzone-
go przez Wojewodę Śląskiego 
postępowania sprawdzającego, 
czy pomnik w centrum Dąbro-
wy Górniczej spełnia warunki 
tzw. ustawy dekomunizacyjnej. 
W myśl opinii IPN pomnik po-

winien zniknąć z  przestrzeni 
publicznej.
– Mam świadomość, że przez 
lata na tym pomniku pojawia-
ły się i znikały z niego różne 
tablice i wiele osób chce przy-
pisać mu komunistyczną ide-
ologię. Jednak chcąc podejść 
odpowiedzialnie, należy wró-
cić do jego genezy, czyli wy-
darzeń, które miały miejsce 
w  Dąbrowie Górniczej i  ca-
łym Zagłębiu Dąbrowskim na 
początku XX wieku – dodaje 
prezydent miasta.
Chodzi o całkowicie pominię-
te w opinii IPN nawiązania do 
działających na terenie Zagłę-
bia Dąbrowskiego ruchów PPS-
-owskich. Zapewne dlatego też 
IPN błędnie interpretuje datę 
odsłonięcia pomnika Bohate-
rów Czerwonych Sztandarów, 
który został odsłonięty 8 listo-

pada 1970 roku. Instytut inter-
pretuje ten dzień jako rocznicę 
wybuchu rewolucji październi-
kowej, a tymczasem w Zagłębiu 
Dąbrowskim jest on związany 
z wydarzeniami z  roku 1918, 
które doprowadziły do powsta-
nia w regionie zalążków władz 
lokalnych, które poparły powo-
łany przez Józefa Piłsudskiego 
niepodległościowy rząd.
– Jest to historia naszego re-
gionu, o  której powinniśmy 
pamiętać. Dla wielu osób ten 
pomnik jest po prostu pomni-
kiem Hendrixa, charaktery-
stycznym miejscem spotkań 
i  jednym z  symboli miasta, 
który wkomponował się 
w jego krajobraz. Napraw-
dę nie wiem, jak dużo 
złej woli trzeba mieć, aby 
chcieć go zburzyć – pod-
sumowuje prezydent Ba-
zylak i dodaje, że jeśli 
przeszkodą na dro-
dze do zachowania 
pomnika jest jego 
obecna nazwa, 
to jest gotowy do 
dyskusji o  tym 
i przedłożenia dą-
browskiej Radzie 
Miejskiej uchwały 
zmieniającej nazwę po-
mnika.
Jednocześnie z deklaracją 
walki o zachowanie po-
mnika, prezydent Dąbro-
wy Górniczej skorzystał 
z  przysługującego mu 
prawa i  zakwestionował 
opinię IPN, zwracając się 
o  jej zmianę. W  swoim 
piśmie do prezesa IPN 
prezydent szeroko uargu-
mentował powody, dla których 
stanowisko Instytutu powinno 
zostać zmienione tak, aby doty-
czyło rzeczywistych wydarzeń 
mających miejsce w Zagłębiu 
Dąbrowskim na początku XX 
wieku, które umożliwiły dąbro-
wianom korzystanie z wolności 
w niepodległej Polsce.
Prezydent Bazylak zwrócił się 
również do Wojewody Śląskie-
go z wnioskami dotyczącymi 
prowadzonego postępowa-
nia w sprawie przyszłości dą-
browskiego pomnika Bohate-
rów Czerwonych Sztandarów, 
w tym o jego całkowite umorze-
nie. Bartosz Matylewicz

Nie zamierzam rozbierać pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów, 
nie zgadzam się z opinią Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą pomnika 
i oczekuję, że będziemy o nim rozmawiać – mówi prezydent Macin Bazylak.

Pomnik  
to historia naszego 

regionu, o której 
powinniśmy 
pamiętać. To 

także symboliczne 
miejsce spotkań 

dąbrowiaków.
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Mieszkańcy protestują 
i bronią pomnika



reklama i promocja18

Przegląd Dąbrowski  |  nr 1 (224) marzec 2019 

Kiedy powinieneś dzwo-
nić po pogotowie?

Wzywamy pogotowie do poszkodo-
wanego w wyniku wypadku, wzywa-
my je również do chorego, u którego 
wystąpią tak groźne objawy jak:

• utrata przytomności,
• zaburzenia świadomości,
• drgawki,
• nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
• zaburzenia rytmu serca,
• nasilona duszność,
• nagły ostry ból brzucha,
• uporczywe wymioty, zwłaszcza 

z domieszką krwi,
• masywny krwotok z przewodu 

pokarmowego lub dróg rodnych.

Za wezwanie karetki się nie płaci 
i można ją wezwać także do osoby 
nieubezpieczonej, jeśli jest ona w sta-
nie zagrożenia życia.

Bądź rzeczowy i cierpliwy

Wybierając numer alarmowy pogotowia 
ratunkowego 999 lub 112, przygotuj się 
do odpowiedzi na pytania, które zada ci 
dyspozytor. Wybierając numer alarmo-
wy 112 połączysz się z Centrum Powia-
damiania Ratunkowego, gdzie operator 
po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu 
połączy cię z  dyspozytornią pogotowia 
ratunkowego. Z całą pewnością usłyszysz 
jeszcze raz te same pytania zadawane tym 
razem przez dyspozytora pogotowia, lecz 
jest to niezbędne, więc PROSZĘ nie iry-
tuj się i współpracuj z dyspozytorem. To 
zdecydowanie skróci czas potrzebny do 
zebrania wywiadu.

Pamiętaj! Odpowiadaj rzeczowo na 
pytania i nigdy pierwszy nie odkładaj 
słuchawki. Dyspozytor może mieć do-
datkowe pytania np. o to jak dojechać 
do potrzebującego pomocy.

Co zrobić, gdy nocą lub w nie-
dzielę pilnie potrzebujemy 
pomocy medycznej?
Naucz się trzeźwo oceniać sytuację, aby 
nie wzywać pogotowia w sytuacji, kie-
dy nie jest to konieczne. Jeśli objawy nie 
wskazują na bardzo groźną chorobę i nie 
zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia, 
powinniśmy zgłosić się do nocnej pomo-
cy lekarskiej, która działa po zamknięciu 
przychodni rejonowych, czyli od godz. 
18 do 8 rano oraz w weekendy i święta. 
W przypadku Dąbrowy Górniczej jest to 
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpi-
tal Specjalistyczny przy ulicy Szpitalnej 
13, tel. 32 7642482 i 32 621 20 75 (pełna 
lista placówek pełniących dyżury nocnej 
pomocy lekarskiej znajduje się na stronie 
www. nfz-katowice. pl). Osoby ubezpie-
czone korzystają z tej pomocy bez żadnych 
dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy nie 
mamy możliwości dotarcia do lekarza, 
możemy wezwać go do domu.

Karetkę wzywaj tylko 
w razie konieczności

Potrzebna pomoc

Zadzwoń!

Pogotowie Ratunkowe, 
telefony

112
999

ABC pierwszej pomocy
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Utalentowany bobsleista z  Dąbrowy Górniczej 
Arnold Zdebiak powoli kończy starty w tegorocz-
nym sezonie zimowym. Ale tak na prawdę przez 
cały czas przygotowuje się do startu w kolejnej 
olimpiadzie. Jego marzeniem jest bowiem udany, 
a najlepiej zwycięski start na igrzyskach w Peki-
nie. We wszystkich wywiadach podkreśla, że na 
olimpiadzie oprócz ducha sportowej walki liczy 
się także wspaniała atmosfera, którą tworzą kibice 
i sportowcy z całego świata.

Zawody odbyły się na po-
czątku marca w  słoweńskim 
Mariborze. Osiemnastoletni 
dąbrowianin był bezkonku-
rencyjny w kategorii Młodzie-
żowiec +94 kg. Warto dodać, 
że największy przeciwnik Ka-
rola, mierzący 204 cm i ważący 
135 kg, musiał uznać wyższość 
naszego wojownika w niespeł-
na dwie minuty. 

Siatkarki MKS Dąbrowa 
Górnicza dzielnie walczą 

o awans do ekstraklasy. 
Szybko przeszły przez 
ćwierćfinał play off, 
pokonując AZS Po-
litechnikę Śląską. 
Na drodze do finału 
stają im zawodniczki 

Jokera Świecie. Dwu-
mecz 16 i  17 marca 

w hali „Centrum”. Początek 
o godz. 18.

***
W górze koszykarskiej ekstra-
klasy trwa walka o pozycje pre-
miowane udziałem w fazie play 
off. Załapie się na nią osiem 
najlepszych drużyn. Wystę-
pami w tej rundzie zaintere-
sowany jest dąbrowski MKS. 
Dąbrowianie aktualnie są na 
szóstym miejscu. Przed pod-
opiecznymi Jacka Winnickie-
go jeszcze osiem pojedynków. 
Najbliższy 15 marca o godz. 18 
w  hali „Centrum”. Rywalem 
będzie Trefl Sopot. PK

Arnold Zdebiak, 

25 lat, bobsleista, 
mieszkaniec 

Dąbrowy Górniczej, 
olimpijczyk 

i członek narodowej 
kadry

Półmaraton wystartuje 14 
kwietnia o godz. 11.00 spod 
stadionu w Ujejscu

Kolejna wygrana 
młodego wojownika

Ligowe emocje
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Sukces miesiąca

Dąbrowski gwiazdozbiór

Zerknij w tabelę, kto jest na czele

Karol Czerwiński triumfował w pucharze 
Europy w ju-jitsu.

Dużo się dzieje na 
siatkarskich i koszy-
karskich boiskach.

Zimowa formuła 1 
z dąbrowskim napędem
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21 km sportowych zmagań

Karol Czerwiński ze złotem Koszykarze walczą o play off

Nie tylko dla orłów

Przed nami kolejny 
Półmaraton

Trasa biegu jest malownicza, płaska 
i  szybka, co sprzyja biciu rekordów. 
Prowadzi m.in. okolicami dąbrowskich 
jezior. Uczestnicy wystartują o godz. 11 
sprzed stadionu w Ujejscu, a po pokona-
niu 21,097 m finiszować będą przed halą 
„Centrum”. Oprócz biegaczy, do rywali-
zacji przystąpią uprawiający nordic wal-
king. Do przemaszerowania będą mieć 
5 km, z Pogorii III przed halę. Zapisy do 
5 kwietnia na stronie csir.pl.

14 kwietnia odbędzie się 
XII Półmaraton Dąbrow-
ski ArcelorMittal Poland. 

Olimpijskie 
i pucharowe 

ślizgi
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

W repertuarze dwuczęściowego 
koncertu znajdą się popularne 
piosenki jak „Karolinka”, „On-
draszek” i „Hej te nasze góry”. 
Na scenie będzie można zobaczyć 
również „Kujawiaka”, „Krako-
wiaka” czy „Taniec chustkowy”.
„Śląsk” to perełka polskiej kultu-
ry. Od 1953 r. zespół założony przez 
Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską 
nieprzerwanie koncertuje w kraju i za 
granicą wypełniając największe sale 
koncertowe świata.          ID 

Dnia: 28 marca   Godzina: 18:00  Bilety: 5zł

Jeżeli lubisz dobre kino nieza-
leżne, to nie możesz przegapić 
tego wydarzenia! 
Festiwal Grand OFF to naj-
ciekawsze produkcje z całego 
świata, które wybiera grono 
międzynarodowych eksper-
tów, znawców filmu, teorety-
ków, reżyserów, operatorów, 
montażystów i aktorów.    ID

Polecamy 
– koncert 
24 marca 
o 18:00

31.03
21.03

16.03

6.04

10.04

13.04

26.04

11.04

24.04

15-20.
03

22-27.
03

22-27.
03

29.03-
3.04

19:30

19:30

17:00

17:00

16:00

18:00

15:00

10:00-16:00

18:00

17:00

19:00

18:00

18:00

Tajniki Muzyki 
Fortepian i przyjaciele - 
koncert dla dzieci - Szubski/
Włodarczyk - sala kameralna  
im. Spisaka. Bilet 5 zł i 10 zł

Wszyscy wiedzą
Reżyseria: Asghar Farhadi, obsada: Penélope 
Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara 
Lennie, Inma Cuesta

Kurier
Nowy film Władysława Pasikowskiego 
o Janie Nowaku-Jeziorańskim 
Obsada: Philippe Tłokiński, Julie Engelbrecht, 
Patrycja Volny, Jan Frycz, Rafał Królikowski, 
Cezary Pazura, Adam Woronowicz
 

Wspomnienia lata
Reżyseria: Adam Guziński, obsada: Max Jastrzęb-
ski, Urszula Grabowska, Robert Więckiewicz. 
Po seansie spotkanie z cyklu  
“Zatrzymani w Kadrze” z reżyserem 
filmu Adamem Guzińskim 

Złodziejaszki
Reżyseria: Hirokazu Kore-eda, obsada: Lily 
Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka

Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai. Pierwsza tajemnica
Reżyseria: Josephine Bornebusch
Faworyt publiczności 5. Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci

Kapitan
Reżyseria: Robert Schwentke, obsada: Max 
Hubbücher, Milan Puschel, Frederick Lau 

Szafa Dzieciaka  
– wiosna 2019
dziecięcy szafing i mnóstwo 
kulturalnej zabawy

Carmen
retransmisja spektaklu z Metropolitan 
Opera NY / sala teatralna

Pałac dla Michała. 
Koncert charytatywny dla  
M. Walkowicza 
koncert / sala teatralna

PIWNICA – blunt razor
koncert / piwnica teatralna 
Eksperymentalne łączenie gatunków 
- indierock, elektronika, pop z moty-
wami muzyki ludowej z całego świata

Kameralne Czwartki - 
SexysaX ♥ koncert / sala kameralna
Krakowski Kwartet Saksofonowy 

Scena/anecS – Mili Morena 
& Fortet
koncert / sala teatralna – gorące 
kubańskie rytmy 

Prosto 
z plakatu

ZPiT Śląsk – 
A to Polska 
właśnie

#KulturalnaDąbrowa

Galeria Sztuki PKZ Kino KADR

Pałac Kultury Zagłębia

21.03
18:00

Wernisaż wystawy malarstwa 
Anny Kopijer. Wystawa w Galerii 
Sztuki PKZ do 24.05. Wstęp wolny

Będzie 
gorąco –  

polecamy!

Kino 
Dzieci 

Prezen-
tuje

To jest 

HIT!

MAMA  
i TATA 

– to lubią!

27-28.
04

XI Międzykulturowy Festiwal 
Folklorystyczny Zagłębie  
i Sąsiedzi Dwa dni wypełnione 
tańcem, muzyką i śpiewem 
/ sala teatralnawstęp wolny Wiosna 

folkloru

15-20.
03
17:00

Gdyby ulica Beale 
umiała mówić
Reżyseria: Barry Jenkins, obsada: KiKi Layne, 
Stephan James, Colman Domingo

Repertuar 

Film kręcony m.in. 
w Pałacu Kultury Zagłębia

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.palac.art.pl

LAUREAT 
KONKURSU 

CHOPINOWSKIEGO 
W PAŁACU

Fryderyk Chopin to jeden 
z najsławniejszych piani-
stów i kompozytorów swo-
ich czasów, obiekt naszej 
dumy narodowej, symbol 
i ikona polskości. Pozo-
stawił po sobie ponad 200 
kompozycji, stworzonych 
niemal wyłącznie na forte-
pian. W dzień rocznicy jego 
urodzin, 1 marca, w wielu 
miastach w Polsce odbyły 
się koncerty upamiętniające 
wybitnego rodaka. Nie ina-
czej było w Dąbrowie Gór-
niczej – na deskach Pałacu 

Kultury Zagłębia wystąpił 
znakomity instrumentalista 
z Japonii, laureat XV Mię-
dzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Frydery-
ka Chopina, Takashi Yama-
moto. Muzyk oddał hołd 
polskiemu kompozytorowi 
grając, z niezwykłym senty-
mentem i nostalgią, noktur-
ny, polonezy i walce poety 
fortepianu.                        ID

21.03
18:00

Kameralne Czwartki 
– Zaczarowany flet
sala kameralna im. Spisaka

Kto nie widział, niech żałuje

Niebawem posłuchasz

14.03
18:00

Wernisaż wystawy plakatu 
Moniki Starowicz - Kawiarnia 
Pałacowa. Wstęp wolny.  
Wystawa w przestrzeniach przy 
sali teatralnej potrwa do 14.04.

29 marca o 18:00
Kwartet Darka Ziółka 
- koncert w cyklu 
Scena/anecS
Publiczność ponownie zasią-
dzie na scenie Pałacu wraz 
z występującymi na niej ar-
tystami. Tym razem wystąpi 
Kwartet Darka Ziółka z pro-
jektem „Muzyczne dialogi”.
Dariusz Ziółek - gitarzysta ba-
sowy i pianista działający na 
polskiej scenie muzycznej od 
1985 r. Zadebiutował w zespo-
le Zbigniewa Namysłowskie-
go. Uczestniczył w nagraniu 
ponad trzydziestu płyt. Zdo-
bywca Fryderyka za album 
„4 Basy”. „Muzyczne dialogi” 
zagra kwartet, w którym do-
świadczenie lidera oraz wy-
bitnego skrzypka jazzowego 
Henryka Gembalskiego łączy 
się z energią artystów mło-
dego pokolenia - perkusisty 
Maksymiliana Olszewskiego 
i pianisty Grzegorza Ziółka.

ID

Zobacz 
film na 
YouTube

WIĘCEJ WIĘCEJ
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MAT. ZPiT ŚLĄSK


