
Zabytkowy 
beton
Ślady II wojny 
światowej

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
Marcin Bazylak zaprasza na:

ZaglebieWood
14-31 października 2019 r.
KONCERTY /  SPEKTAKLE  /  SPOTKANIA  /  WYSTAWY

Festiwal  Kultury

MROZU JULIA SAWICKA

MAREK DYJAKVOO VOO

ANDRZEJ MLECZKO

JACEK KAWALEC KATARZYNA BONDA

„POZYTYWNI”

„JUDY. WYZNANIE GWIAZDY”

CZESŁAW MOZIL

Organizatorzy:

Przegląd
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

nr 7 (230) wrzesień 2019 gazeta bezpłatna

WWW.DABROWA-GORNICZA.PL
BĄDŹ NA BIEŻĄCO, WEJDŹ NA STRONĘ DĄBROWIANMIASTODABROWAGORNICZA 

DO POLUBIENIA 

Zielone światło 
dla kolejowych 
inwestycji

ISSN 1731-3732

Dąbrowianka jedzie 
na igrzyska 

w Tokio 2020!

Jowita Wrzesień 
– zawodniczka 

MOS CSiR 
Dąbrowa 
Górnicza, 

zapaśniczka, 
wystąpi na 

przyszłorocznych 
igrzyskach 

olimpijskich.

Park Zielona 
NAGRODZONY, 
strzemieszycka
fi lia nr 8 MBP 
WYRÓŻNIONA.

Wygrał projekt 
„Podlesie pełne życia”.str. 19

więcej na

str. 2
więcej na

str. 3
więcej na

Modernizacja 
Roku

Budżet 
Obywatelski

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.dabrowa-gornicza.pl

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

Alternatywnik

str. 10
więcej na

str. 14
więcej na

100 
PROCENT 

MOCY

#DGdlaAktywnych



2

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (230) wrzesień 2019 

wydarzenia

ZCO dla mieszkańców 
całego Zagłębia I kto tu ma 

rację?
Stara urzędnicza zasada mówi-
ła o tym, że obywatel ma tylko 
wtedy rację, kiedy jego zdanie 
potwierdza stosowny paragraf 
znany zazwyczaj jedynie ma-
gistralnemu referentowi, jego 
przełożonemu albo przełożo-
nemu wszystkich przełożonych. 
Jako, że żaden zwykły śmier-
telnik nie znał proceduralnych 
zawiłości i mądrości opisanych 
w ważnych księgach, urzędni-
cza machina wydawała wyroki, 
kreśliła kierunki i decydowała 
o  ludzkim losie według swo-
jego widzimisię. Dzisiaj w sa-
morządzie głos mieszkańca nie 
jest już zwykłym wołaniem na 
puszczy. Jego wartość ciągle ro-
śnie, o czym można przekonać 
się w takich akcjach jak budżet 
obywatelski. Oto pomysł jed-
nego człowieka, podchwycony 
przez innych i poparty w głoso-
waniu, staje się projektem reali-
zowanym z miejskich pieniędzy, 
przez życzliwych urzędników. 
Magia? Sen? – nie, obywatelska 
demokracja w najlepszym wy-
daniu.

Komentarz 
redaktora
Grzegorz Cius

gramu są koordynatorzy, któ-
rzy z ramienia ZCO pomogą 
pacjentom w  umawianiu 
terminów, wytłumaczą jak 
przebiega procedura leczenia 
i zajmą się formalnościami. 
Pacjenci, u  których lekarz 
rodzinny podejrzewa roz-
wój choroby nowotworowej 
będą przez koordynatorów 
umawiani na badania dia-
gnostyczne i  ewentualnie 
konsylia onkologiczne, któ-
re odbywają się od wtorku 
do czwartku w dąbrowskim 
szpitalu.  Dwa razy w miesią-
cu specjaliści z ZCO odwie-
dzą również szpitale w Bę-
dzinie, Czeladzi, Myszkowie 
i Zawierciu.

Po konsyliach pacjenci będą 
błyskawicznie kierowani na 
dalsze leczenie, w zależności 
od wykrytej choroby. Doty-
czy to przede wszystkim osób 
z podejrzeniem raka piersi, 
okrężnicy, odbytnicy, żołąd-
ka czy czerniakami i nowo-
tworami tkanek miękkich. 
W ZCO zaopiekuje się nimi 
wielodyscyplinarny zespół 
lekarzy o specjalnościach on-
kologicznych. Chorzy będą 
także mogli korzystać z po-
mocy nowoczesnego i dosko-
nale wyposażonego Zakładu 
Radioterapii, gdzie będą mie-
li do dyspozycji pełny zakres 
procedur diagnostycznych: 
badania USG, rentgenowskie, 

tomografię, rezo-
nans, scytografię, 
pozytonową to-
mografię emisyjną, 
endoskopię, biopsje, 
mammografię i  pra-
cownię histopatologii. 
Dąbrowski szpital cieszy się 
dużym zaufaniem pacjentów 
onkologicznych i może po-
chwalić się sporym doświad-
czeniem w zakresie leczenia 
nowotworów.
– W  2018 r. w  Oddziale 
Chirurgii Onkologicznej 
ZCO przeprowadzono 460 
operacji onkologicznych, 
w  tym 100 operacji raka 
piersi oraz 100 operacji 
raka jelita grubego lub 

odbytnicy. W Polsce raka 
piersi wykrywa się u  ok. 
18 tys. osób rocznie, a jego 
leczenie jest coraz mniej in-
wazyjne. W ponad połowie 
przypadków wykonywane 
są operacje usunięcia guza 
oszczędzające piersi  – in-
formuje Tomasz Szczepa-
nik, zastępca dyrektora do 
spraw lecznictwa w ZCO.
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Prezydent miasta Marcin Bazylak ode-
brał nagrodę na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Modernizacja Roku to 
prestiżowy konkurs, w którym wzięły 
udział najlepsze obiekty z całej Polski. 
To ogromne wyróżnienie i powód do 
dumy, tym bardziej, że wyróżnienie 
otrzymała także strzemieszycka filia 
MBP! Podczas uroczystości brylowało 
Zagłębie Dąbrowskie: tytuł Moderniza-
cji Roku otrzymała również sosnowiec-
ka Mediateka, a  wyróżnione zostały 
obiekty w Czeladzi i Będzinie.

Mamy kolejny 
powód do dumy! 
Park Zielona 
z tytułem 
MODERNIZACJA 
ROKU!

Foto-przegląd

Po raz 
pierwszy w Polsce 

szpitale łączą siły w walce 
z nowotworami. Nowoczesne 

Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
staje się jeszcze bardziej dostępne dla 
mieszkańców Zagłębia. Diagnostyka, 

najnowocześniejszy sprzęt i najwyższej 
klasy specjaliści, którzy leczą w ZCO, 

będą szybciej pomagać pacjentom 
z sąsiednich powiatów – podkreśliła 

Bożena Borowiec, wiceprezydent 
Dąbrowy Górniczej, podpisując 

umowę o współpracy między 
szpitalami w Zagłębiu. 

Za sprawą międzyszpitalnego porozumienia 
„S.O.S. Rak – Szpitale Onkologicznie 
Skoordynowane” najnowocześniejszy sprzęt 
do radio i chemioterapii, tomografia 
pozytonowa, pracownia histopatologiczna 
oraz wybitni specjaliści onkologii klinicznej, 
radioterapii i chirurgii onkologicznej 
pracujący w Zagłębiowskim Centrum 
Onkologii będą łatwiej dostępni nie tylko dla 
pacjentów z Dąbrowy Górniczej, 
ale i całego Zagłębia. Pomogą 
w tym specjalni koordynatorzy.

ZCO wspólnie ze szpitalami 
z Czeladzi, Będzina, Myszko-
wa i Zawiercia podpisało umo-
wę o współpracy, dzięki której 
zagłębiowscy pacjenci będą 
mieć zagwarantowaną szybszą 
i skoordynowaną opiekę on-
kologiczną. To pierwsze tego 
typu porozumienie między 
powiatami w Polsce. 
Kluczowym elementem pro-
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– Kiedyś niemal tylko w Dą-
browie Górniczej, a  dzisiaj 
już w całym kraju, organizo-
wany jest budżet obywatelski. 
To moda, potrzeba czy może 
obowiązek?
– Rzeczywiście, kiedy siedem 
lat temu w Dąbrowie Górni-
czej ruszała pierwsza edycja 
budżetu partycypacyjnego, 
tylko nieliczne gminy wyko-
rzystywały tę formę aktywno-
ści obywatelskiej mieszkańców. 
W jakimś sensie byliśmy pio-
nierami i szukaliśmy najlepsze-
go sposobu na jego realizację. 
Po czterech edycjach, wspólnie 
z mieszkańcami, doszliśmy do 
wniosku, że formuła oparta na 
wyborze projektów przez gło-
sowanie nie jest najlepsza. Po-
stawiliśmy wówczas na dialog 
i zaczęliśmy wyłaniać najlepsze 
pomysły w drodze bezpośred-
nich konsultacji i rozmów. Ta 
nowa, wypracowana formuła 
obowiązuje już od trzech edy-
cji i znakomicie się sprawdza.
– To skąd powrót do budżetu 
obywatelskiego opartego na 
głosowaniu?
– Taki obowiązek został wpro-
wadzony odgórnie, przez za-
pisy ustawowe. W ten sposób 
zobowiązano wszystkie miasta 
na prawach powiatu w Polsce 
do realizacji budżetu obywatel-
skiego z głosowaniem jako for-
mą wyboru najlepszych projek-
tów. Nie chcieliśmy rezygnować 
z naszego dorobku i wielolet-
niego doświadczenia. Dlatego 
obok budżetu obywatelskiego 

dotyczącego projektów dla 
całego miasta, utrzymaliśmy 
budżet partycypacyjny dedyko-
wany projektom osiedlowym.
– I finał jednego z nich mamy 
już za sobą.
– To prawda. Zakończyliśmy 
już liczenie głosów oddanych 
w  ramach budżetu obywa-
telskiego na projekty ogólno-
miejskie. Mieszkańcy mogli 
głosować tylko elektronicznie. 
Uruchomiliśmy 16 stałych 
punktów, w  których można 
było poprzeć wybrany przez 
siebie projekt. Dodatkowo, 
podczas Festiwalu Ludzi Ak-

tywnych działał specjalny, 
mobilny punkt do głosowania. 
Ostatecznie, w tej edycji wzięło 
udział 6514 mieszkańców.
– A ile było zgłoszonych pro-
jektów?
– W  pierwszym etapie wpły-
nęły 32 projekty. Po formalnej 
i prawnej weryfikacji zostało ich 
14. To spośród nich, w głosowa-

niu, mieszkańcy Dąbrowy Gór-
niczej wybierali ten najlepszy.
– Czego dotyczyły projekty 
poddane pod głosowanie?
– Po pierwsze, były to projekty 
ogólnomiejskie, a więc takie, 
z których – po wykonaniu  
–  będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy. Nie 
mogły być to pomysły 
dedykowane jedynie 
wąskiej, osiedlowej czy 
dzielnicowej społecz-
ności, ale takie, które 
były atrakcyjne dla 
każdego, bez wzglę-
du na zamieszkiwa-
ną dzielnicę. Bardzo 
ciekawe jest to, że 
dąbrowianie powoli 
odchodzą od projek-
tów typowo inwesty-
cyjnych. Wprawdzie 
zwycięski pomysł doty-
czy klasycznego zagospo-
darowania oraz upiększenia 
istniejącej przestrzeni i infra-
struktury miejskiej, ale obok 
niego były projekty edukacyj-
ne i warsztatowe. Już nie tylko 
siłownie pod chmurką, boiska 
czy skwery, ale także zajęcia 
edukacyjne, imprezy teatralne 
czy bale międzypokoleniowe 
pojawiają się w zgłaszanych pro-
jektach. Oczywiście, nie mam 
nic przeciwko projektom typo-
wo inwestycyjnym. Chcę tylko 
zwrócić uwagę na to, że zmie-
niają się potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców.
– Ostatecznie wygrał projekt 
„Podlesie pełne życia”.
– Dąbrowianie przyznali temu 
projektowi łącznie 8190 punk-
tów. Zakłada rewitalizację 
„Parku Podlesie” na terenie od 
dawnej strzelnicy sportowej do 
ulicy Laski i Myśliwskiej. Ten 
obszar ma mieć charakter re-
kreacyjno-kulturalny, jednak 
o jego finalnym kształcie zade-
cydują mieszkańcy. To dopie-
ro w trakcie dyskusji zostanie 
opracowana ostateczna kon-
cepcja zagospodarowania tej 
przestrzeni. Pani Sylwia Szał-

temat miesiąca

Mieszkańcy proponują,

dyskutują i decydują…
Rozmowa z Agnieszką Sienkiewicz-Ćwik, zastępcą 
naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej.

Siedem lat temu, kiedy 
w Dąbrowie Górniczej 
ruszała pierwsza 
edycja budżetu 
partycypacyjnego, 
tylko nieliczne gminy 
wykorzystywały tę 
formę aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców (...) 
Byliśmy pionierami.

Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik

wińska, autorka zwycięskiego 
projektu, zaproponowała mię-
dzy innymi przebudowę ist-
niejących ścieżek, doposażenie 
placu zabaw, odbudowę znisz-
czonej sceny oraz wytyczenie 
ścieżki dla rowerzystów, rolka-
rzy, biegaczy i spacerowiczów. 
Podczas konsultacji będzie 
okazja do wzbogacenia tego po-
mysłu o inne, oczekiwane przez 
mieszkańców elementy. Całość 
dwuetapowych prac oszacowa-
no na 3,6 mln zł.
– Z jakim pomysłami rywali-
zował zwycięski projekt?
– Drugie miejsce, z 7046 punk-
tami, zajął projekt „Tężnia so-
lankowa w parku Hallera”. Na-
tomiast na trzecim, z wynikiem 
4523 punktów, sklasyfikowano 
pomysł dotyczący „Zakupu 
i wyposażenia nowego specjali-
stycznego samochodu do prze-
wozu psów ratowniczych dla 
jednostki ratowniczo-poszuki-
wawczej OSP Okradzionów”. 

Ponieważ zwycięski projekt 
został wyceniony na całą kwo-
tę przeznaczoną na Budżet 
Obywatelski, w  konsekwencji 
tylko on zostanie zrealizowany 
w roku 2020.
– Wielu mieszkańców twier-
dzi, że prawdziwe emocje do-
piero przed nami. Trwa bo-
wiem kolejna edycja budżetu 
partycypacyjnego.
– 27 września zakończymy 
ostatnie spotkania w ramach 
forum mieszkańców. Tym sa-
mym zamkniemy niezwykle 
ważny etap tegorocznej edy-
cji budżetu partycypacyjnego 
związany z  definiowaniem 
potrzeb, doprecyzowaniem 
pomysłów i przekształcaniem 
ich w konkretne projekty. Ten 
twórczy dialog mieszkańców 
przynosi znakomite efekty. Jego 
owoce widać w każdej dzielnicy 
i na każdym osiedlu w postaci 
zrealizowanych projektów.
– Dziękuję za rozmowę.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego 
głosy oddało 6514 mieszkańców.
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puls miasta

NIE dla S1 bez ekranów
Według deklaracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
na przyszły rok zaplanowane jest rozpoczęcie przebudowy dąbrow-
skiego odcinka drogi DK1 i podniesienie jej parametrów do klasy 
drogi ekspresowej. Inwestycja jest oczekiwana, jednak budzi oba-
wy mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiedztwie drogi. 

Obawiają się oni, że przez modernizację 
drogi bez budowy dodatkowych ekranów 
akustycznych wzrośnie natężenie ruchu, 
a tym samym zwiększą się uciążliwości 
związane z hałasem generowanym przez 
pojazdy. Pierwotnie projektowana liczba 
ekranów została drastycznie zmniejszo-
na ze względu na zmianę dopuszczalnych 
norm hałasu. Dlatego też, jeszcze w ze-
szłym roku, mieszkańcy dzielnicy Ujejsce 
zorganizowali spotkanie, w którym udział 
wzięli przedstawiciele GDDKiA.
– Oczekiwaliśmy, że przedstawiciele Dy-
rekcji zaprezentują nam plany przebudo-
wy, jednak okazało się, że panowie nie 
byli przygotowani. Jedna z mieszkanek 
zapytała, czy prawdą jest, że w projekcie 

zrezygnowano z ekranów od strony ul. 
Krynicznej. Wszystkich zaskoczyła od-
powiedź – mówi Renata Solipiwko, była 
dąbrowska radna, przewodnicząca Rady 
Osiedla Ujejsce, która pilotuje sprawę 
przebudowy drogi. − Na moje pytanie 
o zmiany w projekcie, dyrektor odpowie-
dział, że zmieniły się normy i po bada-
niach hałasu zrezygnowano z ekranów 
– oburza się przewodnicząca.
Dlatego też, na wniosek mieszkańców, 
miasto zleciło przeprowadzenie badań, 
których wyniki potwierdziły, że w kilku 
miejscach już dzisiaj normy są przekro-
czone.
– Wyniki badań przekazaliśmy General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

Mini-
sterstwu 
Infra-
struktury 
oraz Woje-
wodzie Śląskie-
mu, który prowadzi 
postępowanie w celu wydania pozwole-
nia na realizację tej inwestycji. Zaintere-
sowaliśmy nimi również zagłębiowskich 
parlamentarzystów i  poprosiliśmy ich 
o wsparcie. Mamy świadomość, że to jed-
na z kluczowych inwestycji w regionie, ale 
najważniejsze dla nas jest to, aby jej efek-
ty nie były uciążliwe dla mieszkańców – 
podsumowuje prezydent Marcin Bazylak.

BM, ZGN

Zielone światło dla kolejowych inwestycji
– Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd PKP 
PLK zatwierdził do realizacji i dofinansowania 
przygotowywane przez nas inwestycje kolejowe. 
To ważna informacja, na którą czekaliśmy, aby móc 
ogłosić przetarg na realizację inwestycji – mówi 
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Decyzja zarządu PKP to ostatni element niezbędny do 
ogłoszenia przetargu na realizację oczekiwanej od lat 
inwestycji, która jest wspólnym przedsięwzięciem mia-
sta, PKP PLK i Metropolii GZM, wspieranym przez 
posła Roberta Warwasa. Jej najważniejszym 
elementem jest budowa tuneli pod torami 
i centrów przesiadkowych przy dwor-
cach kolejowych w  centrum miasta 
i Gołonogu.
By udało się to zrealizować, już 
w sierpniu wysłaliśmy do Euro-
pejskiego Dziennika Zamówień 
Publicznych wstępne ogłoszenia 
zapowiadające przetarg – dodaje 
prezydent Bazylak.
Pierwszy etap prac dotyczyć bę-
dzie rejonu dworca w  centrum 
miasta, gdzie powstanie przejście 
podziemne łączące perony z  nowymi 
parkingami przy ul. Kościuszki i  ul. Li-
manowskiego oraz budynkiem dworca, którego 
remont planuje spółka PKP S.A. Przebudowane 
zostaną też perony oraz dobudowane nowe tory, 
które pozwolą na rozdzielenie ruchu dalekobież-

nego i lokalnego, co jest niezbędne w perspektywie 
uruchomienia kolei metropolitalnej.
Równie istotnym elementem całego projektu jest budo-
wa tunelu drogowego na przedłużeniu ul. Kościuszki, 

który zastąpi istniejący obecnie przejazd kolejo-
wy na ul. Konopnickiej. W jego miejsce po-

wstanie podziemne przejście pod torami 
dla pieszych i rowerzystów.

Dodatkowo, powstanie również nowa 
droga łącząca ul. Kolejową i Kościusz-
ki z ul. Sobieskiego, która stanowić 
będzie alternatywę dla głównego 
ciągu komunikacyjnego od ronda 
w centrum w kierunku Będzina.
Z kolei w Gołonogu zaplanowana jest 

budowa centrum przesiadkowego oraz 
likwidacja przejazdu kolejowego, któ-

ry również zostanie zastąpiony tunelem. 
Planowane jest także przejście podziemne 

łączące budynek dworca z peronami oraz parkin-
gami w rejonie ul. Piecucha i Parkowej. Podobnie jak 
w centrum miasta, także tutaj przebudowany zostanie 
układ torowy oraz perony.

Bartosz Matylewicz

F
O

T
. D

A
R

IU
SZ

 N
O

W
A

K

Przetarg chcemy 
ogłosić w ciągu 

najbliższych tygodniach, 
tak aby jeszcze 

w tym roku poznać 
wykonawcę prac, które 

mogłoby ruszyć 
wiosną.

− Na moje pytanie 
o usunięcie ekranów 
z projektu, dyrektor 

GDDKiA odpowiedział, 
że zmieniły się normy 
i po badaniach hałasu 

zrezygnowano z ekranów 
– mówi Renata Solipiwko, 

przewodnicząca Rady 
Osiedla Ujejsce. 
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puls miasta

Zielone światło dla kolejowych inwestycji

Ząbkowickie centrum 
przesiadkowe

Przestrzeń przed stacją zmieniła się w pierwsze w mieście centrum przesiadkowe. 
Do niedawna był to zwykły, zaniedbany plac. Dzięki inwestycji realizowanej przez 
miasto, powstały miejsca postojowe dla samochodów, chodnik i droga rowerowa 
wzdłuż ul. Dworcowej, strefa taxi, parking rowerowy i przystanek autobusowy. 
Wkrótce będą dojeżdżać tam autobusy, które teraz zatrzymują się przy ul. Armii 
Krajowej. Centrum przesiadkowe jest miejscem, w którym wygodnie można prze-
siąść się z auta na autobus albo pociąg. Piesi i rowerzyści mogą dotrzeć tam z obu 
stron dzielnicy rozdzielonej torami, bo od początku roku łączy je bezpieczny tunel 
podziemny. Jego realizacja to wspólne przedsięwzięcie miasta i PKP PLK. PK

Z punktu widzenia Metropo-
lii, inwestycje przygotowane 
przez Dąbrowę Górniczą 
i PKP PLK związane z budo-
wą centrów przesiadkowych 
i  przebudową układów ko-
munikacyjnych przy dąbrow-
skich dworcach mają ogromne 
znaczenie. Dlatego jako Me-
tropolia zdecydowaliśmy się 
włączyć w projekt, ponieważ 

Jako poseł z Dąbrowy Gór-
niczej od lat zabiegam o dą-
browskie dworce, które są 
jednym z moich priorytetów 
dla naszego miasta. Dlatego 
też bardzo mnie cieszy, że 
ponad podziałami, wspól-
nie z prezydentem Marcinem 

Przesiadki 
w dobrych 
warunkach

2019
wrzesień

2017
listopad

Tak było, tak jest!

Zdaniem dąbrowian

ZOBACZCIE 

WIĘCEJ
DABROWA-GORNICZA.PL

Pierwszy etap prac dotyczyć będzie rejonu 
dworca w centrum miasta

Kazimierz Karolczak – przewodniczący 
Zarządu Metropolii GZM

Robert Warwas – poseł na Sejm RP 
z Dąbrowy Górniczej
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bez tych inwestycji niemożliwa 
byłaby w Dąbrowie likwidacja 
tzw. „wąskich gardeł” i separa-
cja ruchu dalekobieżnego od 
połączeń lokalnych, co w kon-
sekwencji przekreśliłoby ideę 
szybkiej kolei metropolitalnej. 

Bazylakiem, Ministerstwem 
Infrastruktury, Zarządem 
PKP PLK i Metropolią GZM 
udało się dopiąć wszystkie 
niezbędne formalności, które 
otwierają drogę do realizacji 
kolejowych inwestycji w Dą-
browie Górniczej. 

Na przedłużeniu ul. Kościuszki powstanie 
tunel drogowy, który pozwoli sprawnie i bez-
piecznie przejechać na drugą stronę torów.
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gospodarka

Pasażerów ucieszy fakt, że au-
tobusem linii 716 będzie moż-
na jeździć teraz przez cały rok, 
a nie tylko podczas wakacji. 

Zanim firma podbiła euro-
pejskie rynki, funkcjonowała 
w cieniu Huty „Katowice”. Nic 
dziwnego, bo w  całej struk-
turze wielkiego kombinatu 
metalurgicznego koksownia 
działała zaledwie jako Zakład 
nr 6. Uruchomienie produkcji 
nastąpiło 27 stycznia 1987 r., 
kiedy dokonano „wypchnięcia 
pierwszego koksu” z baterii nr 
1. Po euforii zaczęły się kłopo-
ty. Kiedy upadał komunizm, 
a  wraz z  nim idea wielkich 
kombinatów, Zakład nr 6 zo-
stał wydzielony z Huty „Ka-
towice” i stał się samodzielną 
firmą. Spółka walczyła o rynki 
i przetrwanie, zmieniając na-
zwy i udziałowców. Skuteczna 
restrukturyzacja wprowadziła 
zakład do Grupy Kapitałowej 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Dzisiaj pod nazwą JSW 
KOKS S.A. jest dużym 
i  stabilnym przed-
siębiorstwem 
nastawionym 
na podbój 
głównie eu-
ropejskich 
rynków. Jego 
wyroby do-
cierają mię-
dzy innymi do 
Niemiec, Au-
strii, Szwecji, 
Norwegii, Holandii 
i Hiszpanii.
Koks z  Dąbrowy Górni-
czej znany jest także w  Sta-
nach Zjednoczonych, Indiach 
i Brazylii. To dlatego w wielu 
miejscach na świecie Dąbro-
wa Górnicza kojarzona jest 
z dobrej jakości koksem. Do 
dzisiaj zakład należy do naj-
nowocześniejszych w  kraju, 
a wielkością ustępuje jedynie 
koksowni „Zdzieszowice”.
Wkrótce może się okazać, że 
dąbrowski zakład związany ze 
starą rynkową branżą, jaką jest 
produkcja koksu, przebojem 
wbije się do grona innowacyj-
nych firm. Wszystko za sprawą 
wodoru.

Dąbrowa Górnicza po raz ko-
lejny przystąpiła do progra-
mu Szlachetna Paczka. Trwa 
rekrutacja i szkolenia wolon-
tariuszy oraz szukane są po-
trzebujące rodziny. Dlatego 
jeśli chcesz pomóc zmieniać 
ludzkie losy – przyłącz się do 
Paczki. A jeśli znasz kogoś, kto 
potrzebuje pomocy – zgłoś go 
do bazy rodzin.
− W 2018 r. w Dąbrowie Górni-
czej zgłoszonych do akcji było 67 
rodzin. Po weryfikacji przez wo-
lontariuszy paczkę otrzymały 44 
rodziny. Wierzę, że w tym roku 
pomożemy jeszcze większej gru-

pie ludzi – mówi Jadwiga Mich-
ta, tegoroczny lider Szlachetnej 
Paczki w naszym mieście.
Szlachetna Paczka to jeden 
z największych i najskutecz-
niejszych programów społecz-
nych w Polsce.
Przyłącz się: www.szlachetna-
paczka.pl

Chmura dymu nad 
ArcelorMittal Poland 

716 przez cały rok PRODUKOWANY W „PRZYJAŹNI” WODÓR MA ZASILAĆ 
SILNIKI SUPEREKOLOGICZNYCH AUTOBUSÓW 

To była jedna z ostatnich dużych inwestycji PRL-u. I trzeba dodać 
– udana, bo zakład do dzisiaj daje pracę blisko dwóm tysiącom 
osób i  zlecenia wielu okolicznym firmom. Jego wyroby trafiają do 
większości krajów europejskich i cieszą się bardzo wysoką renomą. 
Mowa o dawnym Zakładzie Koksowniczym „Przyjaźń” funkcjonu-
jącym dzisiaj pod nazwą JSW KOKS S.A.

Autobus, kursując między centrum miasta i kopalnią 
piasku, zatrzymuje się na przystankach usytuowanych 
przy głównym parkingu obok plaży Pogorii III i Parku 
Zielona. 

Media społecznościowe obiegły zdjęcia przedstawiające 
chmurę czarnego dymu nad zakładem ArcelorMittal Po-
land. Biuro prasowe zakładu skomentowało, że widoczna 
na zdjęciach kilkuminutowa emisja związana była z wyłą-
czeniem wentylatora. Wyłączył się on na skutek zadziała-
nia blokady bezpieczeństwa związanej z przekroczeniem 
dopuszczalnych drgań na łożyskach wentylatora instalacji 
odpylania obróbki pozapiecowej stali. Kolejne takie zda-
rzenia każą zadać pytanie, czy nowe, kosztujące setki mi-
lionów złotych instalacje odpylania działają poprawnie!?

Notowania Made in Dąbrowa
W GÓRĘ 

LUB 

W DÓŁ

Paliwo przyszłości 
w królestwie koksu

Pomóż zmieniać 
świat

Jastrzębska Spółka Węglowa 
właściciel koksowni, ogłosiła, 

że w  Dąbrowie Górniczej po-
wstanie instalacja do produkcji 

paliwa wodorowego. Według za-
powiedzi, będzie rocznie produkować 

około 8 tys. ton wodoru, co zapewni roczne za-
potrzebowanie dla ponad 900 autobusów lub 
blisko 4000 samochodów osobowych z napędem 
wodorowym.
W  tym kierunku zrobiono już pierwszy krok. 
Spółka przystąpiła bowiem do Hydrogen Europe 
(Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw 
Paliwowych). Prestiżowa organizacja skupia po-
nad 100 firm, 68 organizacji badawczych oraz 13 
stowarzyszeń krajowych, które aktywnie działają 
na rzecz rozwoju przyjaznych środowisku techno-
logii wodorowych.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Dąbrowie Górniczej ogła-
sza nabór wniosków o  dofi-
nansowanie kosztów podjęcia 
działalności gospodarczej
w ramach projektu „Aktywi-
zacja osób młodych pozosta-
jących bez pracy w Dąbrowie 
Górniczej” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską.
Kwota dofinansowania − mak-

symalnie 27 481,20 zł na osobę, 
trafi do 17 osób bezrobotnych 
w wieku do 30. roku życia. Na-
bór trwa od 7 do 9 październi-
ka 2019 r. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie 
internetowej www.dabrowa-
gornicza.praca.gov.pl  w  sie-
dzibie dąbrowskiego Urzędu 
Pracy lub pod nr tel. 32 262-
37-39 w. 227 lub 228.

Praca czeka 
na człowieka

Dofinansowanie na działalność 
gospodarczą

8 tys. ton
wodoru z dąbrowskiej 

koksowni zapewni 
roczną jazdę 4 tysiącom 

pojazdów lub 900 
autobusom!
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Wszyscy jesteśmy z Dąbrowy

Z powietrza i pod ziemią

Poznajmy się 

Maciej Skowroński na co dzień prowa-
dzi szkołę tańca Beautiful Dance Stu-
dio, jest ojcem i mężem, tworzy filmy 
i fotografuje, ale z… innej perspektywy! 
Jego pasja do fotografii z drona zrodzi-
ła się z ciekawości, jak wygląda świat 
z lotu ptaka. Jest też ogromnym wielbi-
cielem natury, co widać w jego kadrach!

MACIEJ 
SKOWROŃSKI 
Tancerz i operator 
drona

GRZEGORZ 
BADURSKI

Prezes 
Speleoklubu 

Dąbrowa 
Górnicza

Grzegorz Badurski w klubie działa od 1992 r., a od 2002 r. jest 
instruktorem taternictwa jaskiniowego zrzeszonym w Pol-
skim Związku Alpinizmu. Brał udział w licznych wyprawach 
sportowych i eksploracyjnych. Kierownik pierwszej polskiej 
wyprawy eksploracyjnej do Albanii. Od kilku lat ponad dzia-
łalność podziemną przedkłada kanioning. Czasami mówi 
się, że kaniony to jaskinie bez stropu, a kanioning to taka 
emerytura dla grotołaza. Ale to nie do końca prawda… 

@Beautiful Mess 
– Kadry z Drona 

/ Lekcje Tańca / Blog

Więcej na FB

@Speleoklub Dąbrowa 
Górnicza

www.sdg.org.pl

Więcej na FB

Dąbrowianie Marcin Szuliński 
i Maciej Stojak stanęli na szczy-
cie 4 września o godz. 8:47 wraz 
z Łukaszem Madejem (miesz-
kańcem Będzina) i Marcelim 
Majcherczykiem (sosnowi-
czaninem). W wyprawie brał 
udział również mieszkaniec 
Dąbrowy Michał Pająk, który 
z powodu choroby wysokościo-
wej musiał się wycofać, jednak 
nie poddał się i  zdobył górę 
dwa dni później. Na szczycie 
nie mogło zabraknąć flagi na-
szego miasta! AB

Piękny 50-latek
Jubileusz Speleoklubu

Speleoklub Dąbrowa Górnicza to stowarzyszenie pasjonatów 
jaskiń i sportów górskich. Klub powstał w 1969 roku jako ini-
cjatywa grupy instruktorów ZHP przy dąbrowskim oddziale 
PTTK. Początkowo działalność stowarzyszenia ograniczała się do 
zwiedzania jaskiń jurajskich, ale już od 1973 r. celem stały się ja-
skinie tatrzańskie. Klub zorganizował kilkadziesiąt ekspedycji do 
jaskiń Europy, Turcji, Północnej Afryki i na Spitsbergen. Jednym 
z ważniejszych celów Speleokubu jest działalność szkoleniowa 
i edukacyjna. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 
19 w lokalu klubowym przy ulicy 3 Maja 12. AB

Razem możemy więcej

Życie na maksa

OTWÓRZMY SIĘ NA INNOŚĆ!

Wyprawa 
zakończona 
sukcesem! 
Dąbrowianie na 
szczycie najwyższej 
góry Europy – Elbru-
su (5642 m n.p.m)! 

Młodzi ludzie zebrani w gru-
pie Młoda Dąbrowa posta-
nowili odpowiedzieć na 
pytanie: „Co sprawia, że 
tak często nie potrafimy 
spojrzeć na drugą osobę 
jak na człowieka? ”. Dlate-
go zorganizowali Festiwal 
Empatii, podczas którego 
będą przekonywać, że „inny” 
znaczy równy. Młoda Dąbrowa 
zaprasza 28 września do Fabryki 
Pełnej Życia, gdzie będzie można spotkać 
ludzi, którzy inspirują − będzie można 
sięgnąć po ich wiedzę i doświadczenie.

„Żywe książki” to festiwalo-
we spotkania z  osobami, 

które poradziły sobie 
z depresją, ale też z mat-
kami dzieci niepełno-
sprawnych, osobą nie-
widomą oraz lesbijką. 
To możliwość rozmowy 

i  wysłuchania historii 
ludzi, którzy na co dzień 

borykają się z różnymi trud-
nościami oraz okazja do uczest-

niczenia w  warsztatach i  wykładach 
prowadzonych przez członków Stowa-
rzyszenia Opieki nad Zwierzętami.

Festiwal Em-
patii to także 
koncerty, po-
kazy taneczne, 
pokaz jazdy na 
wózkach inwalidz-
kich i tor przeszkód pokazujący trud-
ności, jakie napotykają na co dzień 
osoby niepełnosprawne. Będzie można 
zajrzeć na stanowiska osób i instytucji, 
które włączyły się w akcję Młodej Dą-
browy i postanowiły ją wspierać.
Więcej na wydarzeniu „Festiwal Em-
patii” na FB.

Karolina Pączkowska

Festiwal Empatii  
28 września, FPŻ 

w godz. 12:00-20:00 
– wstęp wolny.
Więcej na FB

Obecnie Speleoklub liczy 74 członków. 
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ekologia
Eko–barometr

Nietypowi 
pacjenci 
Tomograf komputerowy bada 
drzewa w Dąbrowie.

Specjalny tomograf komputerowy 
do badania drzew już w akcji. 
Pierwsze testy nowym sprzętem 
za nami – pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska UM sprawdzili 
pomniki przyrody rosnące przy 
ulicach Piecucha i Unruga. 

Daniel Śliwiński ten dzień zapamięta na zawsze! Sum, 
którego wędkarz wyłowił z Pogorii IV, ważył aż 40 kg. 
Ponad godzinę trwała próba wyciągnięcia prawdziwej 
bestii z wody! Po udanej akcji nadszedł czas na zrobie-
nie pamiątkowych zdjęć. Prawie dwumetrowy sum cały 
i zdrowy wrócił do wody. – Emocje, które towarzyszyły 
mi w tamtej chwili, są nie do opisania – mówi Daniel 
Śliwiński. AB

Sukcesywnie badane będą tak-
że inne pomniki przyrody. Poza 
tym, sprzęt będzie wykorzysty-
wany, żeby sprawdzić, czy zło-
żone wnioski o usunięcie drzew 
są zasadne. Rocznie takich zgło-
szeń trafia do Wydziału Ochro-
ny Środowiska dąbrowskiego 
UM nawet 8 tysięcy.
− Do tej pory oględziny drzew 
przed wycinką przeprowadza-
ne były wzrokowo, ale była to 
metoda nieprecyzyjna i  nie-

wystarczająca. Nie zawsze 
zewnętrzny stan drzewa po-
kazuje bowiem, że wnętrze 
pnia obumarło bądź odwrot-
nie − jest zdrowe i nie stwarza 
zagrożenia dla mienia i ludzi. 
Właśnie dlatego miasto posta-
nowiło kupić specjalistyczny 
tomograf, pozwalający pre-
cyzyjnie określić „stan zdro-
wia” drzew – wyjaśnia Mar-
cin Janik, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska UM.

Badanie tomografem polega na 
umieszczeniu na pniu drzewa 
czujników, które są ostuki-
wane młotkiem. Urządzenie 
mierzy czas rozchodzenia się 
fali dźwiękowej od uderzenia 
pomiędzy czujnikami. Wynik 
to obraz pokazany na ekranie 
komputera. Odpowiednia ko-
lorystyka odzwierciedla stan 
pnia. W różnych kolorach zo-
brazowane są zdrowe tkanki, 
zgnilizna i pustki. red

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

Skarby dąbrowskiej natury

Czekamy na 
Wasze zdjęcia.

Zapraszamy na 
fotograficzne, 
bezkrwawe 
łowy. 

Przed nami 
jesień i zima, 
a to oznacza 

powrót smo-
gu. Niestety, 

za część niedozwolonych 
substancji w  powietrzu, 
którym oddychamy, jeste-
śmy odpowiedzialni sami. 
Walka z  tzw. niską emi-
sją będzie podejmowana 
również w nadchodzącym 
sezonie grzewczym. To, 
czym palimy w  piecach, 
nie jest obojętne ani nam, 
ani najbliższemu otocze-
niu. Trujący dym, powsta-
jący ze spalanych w piecu 
opon i śmieci, unosi się nie 
wyżej niż 40 metrów nad 
ziemią. Oznacza to, że my 
sami wdychamy trujące 
substancje.

Zauważyłeś ciemny dym z komina – interweniuj!

•  Straż Miejska, telefon 986 – czynny całą dobę

•  Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefon 
32 262 44 10 – czynny całą dobę

•  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego, telefon 32 295 67 18 – czynny 
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Nam nie jest wszystko jedno
ekologiczna rubryka interwencyjna

Drzewa w Dąbrowie Górniczej są pod lepszą 
ochroną również za sprawą zarządzenia 
prezydenta miasta wprowadzającego zestaw 
dobrych praktyk dotyczących ich ochrony. fo
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nasze sprawy

– Od jak dawna zajmuje się 
pan problematyką walki 
z przemocą?
– Od blisko 20 lat pomagam 
mieszkańcom Zagłębia, udzie-
lając bezpłatnych porad, praw-
nych. W Dąbrowie Górniczej 
udzielałem porad na przykład 
w Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej, ale staram się być 
wszędzie tam, gdzie pomoc 
jest potrzebna.
– Na czym polega przemoc?
– Mamy różne rodzaje prze-
mocy: fizyczną, psychiczną, 
ekonomiczną i seksualną. Każ-
da z nich jest przestępstwem. 
Zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia, przemoc 

to celowe użycie siły fizycznej 
lub władzy, ale też jej groźba, 
skierowane przeciwko same-
mu sobie, innej osobie, grupie 
lub społeczności. Prowadzi do 
spowodowania obrażeń ciele-
snych, śmierci, szkód psycho-
logicznych, wad rozwoju lub 
braku elementów niezbęd-
nych do normalnego życia 
i zdrowia. Ewentualnie istnie-
je wysokie ryzyko wystąpienia 
takich obrażeń lub szkód.
– Czy przemoc to zjawisko 
powszechne?
– Gdy zaczynałem pracę, nie 
sądziłem, że to tak olbrzymi 
problem. Przemoc występuje 
wszędzie, nie tylko w rodzi-

nach patologicznych, ale rów-
nież w tak zwanych „dobrych 
domach”. Czasem nie wiemy, 
że nasi bliscy lub znajomi do-
świadczają przemocy. To dlate-
go, że często zjawisko przemo-
cy występuje za zamkniętymi 
drzwiami mieszkań lub do-
mów. Ofiarami przemocy są 
w dodatku nie tylko kobiety, 
ale także dzieci i mężczyźni.
– Jak się zachować, gdy do-
świadczamy przemocy?
– Trzeba unikać bierno-
ści. Pomoc możemy znaleźć 
w Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej, w  MOPS-ie, w  or-
ganizacjach pozarządowych. 
Należy jak najszybciej udać 

się do prawnika i  psycholo-
ga, bo pomoc powinna być 
kompleksowa. Nie bójmy się 
z niej skorzystać. Im szybciej 
będziemy działać, tym szybciej 
rozwiążemy problem. Zdarza 
się, że ludzie tkwią w toksycz-
nych relacjach przez wiele lat. 
Nie warto.
– Kto może zgłosić przemoc 
w rodzinie?
– Każdy, kto jest jej świad-
kiem. Apeluję do osób, które są 
świadkami przemocy w rodzi-
nie, by nie były obojętne. Na-
leży powiadomić służby, któ-
re przeciwdziałają przemocy 
w rodzinie lub porozmawiać 
z  osobą dotkniętą przemo-

cą i przekonać ją, by szukała 
wsparcia. Jeśli zagrożone jest 
życie lub zdrowie dziecka, na-
leży zgłosić to organom ściga-
nia. Powiedzmy wszyscy STOP 
przemocy!

STOP PRZEMOCY!
Rozmowa z Markiem Węgrzynowiczem, prawnikiem specjalizującym się 
w walce z przemocą.

Dyżury mediatorów:
• Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej (ul. Granicz-

na 23) w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00
• Sąd Rejonowy w Będzinie (ul. Sączewskiego 23) 

w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00
• Sąd Rejonowy w Sosnowcu (ul. Kaliska 7) pierwszy 

poniedziałek miesiąca, w godz. 16.00-18.00
• Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządo-

wych (Plac Kościuszki 5) w dniach: 30.09, 14.10, 
21.10, 28.10

Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog w Dąbro-
wie Górniczej proponuje również indywidualne sesje 
z psychologiem oraz life coachingowe. Kontakt pod 
nr tel. 660-566-064. Od 14 do 18.10 stowarzyszenie 
zaprasza na wydarzenie pn. Tydzień Mediacji. Więcej 
informacji na stronie FB Centrum.

To projekt stworzony przez Centrum Komunika-
cji i Mediacji Dialog dla mieszkańców regionu. 

Warsztaty i spotkania ze specjalistami mają pro-
mować postawy społeczeństwa obywatelskie-
go oraz alternatywne sposoby rozwiązywania 
konfliktów. Mediatorzy pełnią dyżury w Są-
dach Rejonowych i w Sosnowieckim Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Tłumaczą m.in. 

jak skorzystać z mediacji i na czym ona polega, 
a także jakie są różnice między postępowaniem 

mediacyjnym a procesem sądowym. Podczas ta-
kiego dyżuru osoba zainteresowana może także 

złożyć wniosek o wszczęcie mediacji we własnej sprawie.

Świadomość siebie 
w świadomym 
społeczeństwie

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
Marcin Bazylak zaprasza na:

ZaglebieWood
14-31 października 2019 r.
KONCERTY /  SPEKTAKLE  /  SPOTKANIA  /  WYSTAWY

Festiwal  Kultury

MROZU JULIA SAWICKA

MAREK DYJAKVOO VOO

ANDRZEJ MLECZKO

JACEK KAWALEC KATARZYNA BONDA

„POZYTYWNI”

„JUDY. WYZNANIE GWIAZDY”

CZESŁAW MOZIL

Organizatorzy:

W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 14-18 października 2019 r. odbywać się będą:

www.gov.pl/sprawiedliwosc/mediacje @mediacja.gov

UGODAUGODA

  17 października 2019 r.

Międzynarodowy 
Dzień Mediacji 

PROFESJONALIZM SZYBKOŚĆ BEZSTRONNOŚĆ POUFNOŚĆ NEUTRALNOŚĆ DOBROWOLNOŚĆ
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#DziejesięwDG

100 procent mocy!
Wrzesień jest kolejnym miesiącem, w którym w Dąbrowie Gór-
niczej nie ma miejsca na nudę – Dożynki w rytmie swinga, 
Finał Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rol-
kach, Regaty, Europejski Dzień bez Samochodu i Dą-
browska Masa Krytyczna, a na finał – jak na miasto 
aktywnych przystało – Festiwal Ludzi Aktywnych! 
#DGdlaAktywnych!

Było ludowo, było 

swingowo, było rodzinnie 

i swojsko. Dzielnica 

Ujejsce była gospodarzem 

tegorocznego święta plonów.

Finał Mistrzostw Polski 

w Jeździe Agresywnej 

na Rolkach odbył się 

w nowo wybudowanym 

skateparku w Parku Hallera
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#DziejesięwDG

100 procent mocy!

Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

Z  centrum Dąbrowy Górni-
czej do centrum Będzina jest 
5 kilometrów, do centrum 
Sosnowca 10, mniej więcej 18 
kilometrów oddziela nasze 
miasto od centrum Mysłowic, 
Jaworzna i Katowic. Ale by ze 
śródmieścia Dąbrowy Górni-
czej dostać się do jej wschod-
nich granic, trzeba pokonać co 
najmniej 28 kilometrów.
W ostatnim dniu lata, było tu 
pięknie, przejrzyście i cicho, 
nasz wzrok przyciągały zielo-
ne wzgórza, ścierniska i świeżo 
zaorane pola. Gdy dotarliśmy 
do niebieskiej tablicy informu-
jącej, że dalej już Małopolska, 
osiągnęliśmy cel. Koniec mia-
sta. Tę przestrzeń w magicznej 
powieści opisuje Andrzej Mu-
szyński: „Dalej droga zamieni-
ła się w deltę piasku pomiędzy 
kępami karłowatych drzew, 

a w końcu w rogale piachu, aż 
wspiąłem się na stromą wydmę 
ponad białym witrażem Pu-
styni” *. Z perspektywy sąsied-
niego Chechła tak pisze o niej 
Ziemowit Szczerek: „Chechło, 
wieś, z której pochodzi moja 
matka, […] leży pomiędzy 
jurajskimi pagórkami. Przez 
całe międzywojenne dwu-
dziestolecie ani moja babcia, 
ani jej siostra nigdy stamtąd 
nie wyjechały. Babcia była 
przekonana, że za pagórkami 
nie ma już żadnego świata. Że 
istnieje tylko to, co w zasięgu 
wzroku. ” **
To ci historia. A  obecnie? 
Z powodów opisywanych na 
wstępie i  dziś mieszkańcom 
Błędowa bliżej do Klucz czy 
Olkusza. W dodatku, od cen-
trum miasta dzieli ich wyraź-
na zasłona dymów z koksow-

ni i huty. Chcemy sprawić, by 
mieli wiele dobrych powodów, 
by tę zasłonę pokonać i  aby 
chętnie tu przyjeżdżali (także 
wygodną komunikacją miej-
ską). Ma w tym pomóc nowe 
centrum Dąbrowy Górniczej. 
W jednej z historycznych hal 
pozostałych po byłych zakła-
dach Defum, zaplanowano 
miejsce dla kawiarni, barów, 
restauracji, kiermaszy ze zdro-
wą żywnością. Hala Błędow-
ska? Dlaczego nie – pomyśla-
łem, w Europejskim Dniu bez 
Samochodu, na końcu naszego 
miasta.

* Andrzej Muszyński, „Podkrzywdzie”, 
Kraków 2015, str. 144

** Ziemowit Szczerek, „Międzymorze. 
Podróże przez prawdziwą i wyobrażo-
ną Europę Środkową”, Wołowiec 2017, 
str. 55-60.

Miasto i okolice

Hala Błędowska

Festiwal Ludzi 

Aktywnych 

− organizacje 

pozarządowe 

znów pokazały 

wielką siłę. Festiwal 

po raz 12. udowodnił, 

że Dąbrowa Górnicza 

jest dobrym miejscem  do rozwijania 

działalności, a stowarzyszenia 

i fundacje to partnerzy dla samorządu.

Dąbrowska Masa 

Krytyczna. 

Okazja do 

wyruszenia 

na przejażdżkę 

ulicami Dąbrowy 

była wyjątkowa 

− Europejski Dzień 

bez Samochodu.

Finał Mistrzostw Polski 

w Jeździe Agresywnej 

na Rolkach odbył się 

w nowo wybudowanym 

skateparku w Parku Hallera

Regaty. Na wodach jeziora

Pogoria III odbyły się 

Mistrzostwa Polski 

w Żeglarskiej Klasie 

Omega. Wystartowały 

w nich 63 załogi 

z całego kraju.
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Z dziejów 
Ząbkowic

Radiowie opowieści

Stara prawda: najlepiej uczyć się od najlepszych! 
Z takim zamiarem biblioteczna ekipa wybrała się do 
warszawskiego Studia Koncertowego Polskiego Ra-
dia im. Witolda Lutosławskiego, gdzie od 1960 roku 
nagrywana jest radiowa powieść „W Jezioranach”. 
Osoby na co dzień pracujące przy nagraniach m.in. 
słuchowisk, mogły „od kuchni” przyjrzeć się pracy 
reżysera, scenarzysty, aktorów i realizatorów dźwięku, 
a także zadać pytania dot. tej nietuzinkowej radiono-
weli. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Jan Ware-
nycia, Krzysztof Szczepaniak, Jarosław Gajewski czy 
Marek Ławrynowicz, którzy pełni profesjonalnego 
zacięcia przybliżyli tajniki swojej pracy. /MB/

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej zaprasza na spotkanie z pasjonatami 
Ząbkowic, zorganizowane we współpracy 
z Domem Kultury Ząbkowice. Prelekcję po-
prowadzi Andrzej Lorenc, autor książek 
o Ząbkowicach. Bezpłatne wejściówki moż-
na odebrać w sekretariacie Domu Kultury 
Ząbkowice oraz w Filii nr 2 MBP. Liczba 
miejsc ograniczona. Serdecznie zaprasza-
my! /MB/

W tym roku Para 
Prezydencka zapro-
ponowała do czyta-
nia osiem polskich 

nowel: „Katarynkę” 
Bolesława Prusa, 

„Orkę” Władysława 
Reymonta, „Dym” 

Marii Konopnickiej, 
„Dobra Panią” Elizy 

Orzeszkowej, „Mój 
ojciec wstępuje do 

strażaków” Bruno 
Schulza, „Rozdziobią 
nas kruki i wrony…”

Stefana Żeromskie-
go, „Sawę” Henryka 

Rzewuskiego oraz 
„Sachem” Henryka 
Sienkiewicza. Czy-

tanie wybranych 
fragmentów polskich 
dzieł miało charakter 

performatywny – każ-
dy chętny mógł dołą-

czyć do prowadzących 
i na swój sposób 

zinterpretować tekst.
Już teraz wiadomo, 
że w 2020 roku cała 

Polska będzie czytała 
„Balladynę” Juliusza 

Słowackiego./MB/

Przez cały październik w Galerii Klubowej Biblio-
teki Głównej można oglądać wystawę „Tajemnice 
czeladzkich kapliczek”, udostępnioną z Regional-
nego Ośrodka Kultury w Katowicach. Ekspozycja 
powstała w ramach projektu „EtnoŚląskie+” i pre-
zentuje dokumentację czeladzkiego dziedzictwa 
kulturowego. Zawarte w niej fotografie autorstwa 
Roberta Garstki, przedstawiają tytułowe kapliczki 
i krzyże z Czeladzi. Wstęp wolny. /MB/

Narodowe Czytanie
Siódmego września w godzinach popołudniowych w Parku Hallera 
i w Strzemieszycach Wielkich odbyła się tegoroczna odsłona 
społecznej akcji propagującej znajomość literatury narodowej. 
Pomimo niesprzyjającej pogody, grupie bibliotecznych animatorów 
udało się publicznie odczytać wybrane lektury.

Studio biblioteka

Z życia fi lii bibliotecznych

Ale to już było...

do zobaczenia
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DobraNocka 
to kolejna 
propozycja 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
dla młodych 
czytelników, 
którzy chcą 
spędzić 
niezwykłą noc 
w dąbrowskiej 
książnicy! 

Prezenty ręcznej robotyTajemnice 
Pauliny W.

Biblioteka Główna zaprasza 27 
września o godz. 18:00 na spo-
tkanie z Pauliną Wróbel – dą-
browską pisarką, germanistką, 
miłośniczką języków obcych 
i autorką powieści „Tajemni-
ce Sary H.”. Być może na 
spotkaniu uda się poznać 
tajemnice nie tylko tytu-
łowej bohaterki, ale i sa-
mej autorki? Wydarzenie 
odbędzie się w Galerii Klu-
bowej. Wstęp wolny. /MB/

Podczas zaplanowanej na 4 paździer-
nika imprezy najmłodsi przeniosą 
się do świata wierszy Jana Brzechwy, 
który zostanie okraszony dużą dawką 
kreatywnych aktywności. W progra-
mie  m.in. performatywne warszta-
ty literackie, spektakl „Brzechwacz” 
w wykonaniu Fabryki Kultury, ani-
macje cyrkowe, a także nocowanie po-

między bibliotecznymi regałami, które 
stanowi nie lada atrakcję dla małych 
uczestników. Aby wziąć udział w III 
edycji wydarzenia, należy być czytel-
nikiem biblioteki (posiadać aktywną 
kartę biblioteczną). Wydarzenie skie-
rowane jest do dzieci w wieku 7-12 lat. 
Jest bezpłatne, natomiast obowiązują 
zapisy pod nr tel.: 32 639 03 01. Po zapi-

saniu dziecka rodzice są zobowiązani 
do dostarczenia do Działu Marketingu 
zgody na udział dziecka w imprezie do 
dnia 30.09. Zgody można pobrać na 
stronie www.biblioteka-dg.pl lub wy-
pełnić na miejscu, w Bibliotece Głów-
nej. Liczba miejsc ograniczona.

/MB/

Dobrze, że w kwestii podziękowań zawsze może-
my liczyć na naszą pracownię! Udając się z wizytą 
do Studia Koncertowego Polskiego Radia (o czym 
przeczytacie w kolumnie: Studio Biblioteka), nie 
mogliśmy przyjść z pustymi rękami! Na ceramicz-
nym talerzu inspirowanym naturą (a przy okazji 
wypalanym w temp. 1280°C i pokrytym dwoma 
rodzajami szkliwa) swoje miejsce znalazła wyko-
nana z drewna płaskorzeźba, która pomalowana 
temperami i zawoskowana, wyrażała wdzięczność 
za możliwość podejrzenia pracy twórców legen-
darnego już słuchowiska. /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

Spędź z nami DobrąNockę!

czasoumilacz literacka pracownia

popularni czytają czy wiesz że...

już za kilka dni, za dni parę...

Juliusz Strachota – au-
tor  m.in. „Amerykań-
skiego relaksu” – w swojej 
książce „Turysta polski 
w  ZSRR” pokazuje jak 
można przekornie i z dy-
stansem dokonać powrotu. 
Nie ma tu przewidywalnej 
konstrukcji i uczuć – wi-
dzimy podróż osoby, które 
chce coś przejechać żeby 
wreszcie przeżyć to, co 
budziło jej zawstydzenie.

Książkę 
poleca 

Anna Cieplak 
- pisarka
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alternatywnik

Wojenna zawierucha obeszła się z naszym miastem dość  
łagodnie. Mimo to, do dziś w niektórych miejscach Dąbrowy 
Górniczej można znaleźć pozostałości po II wojnie światowej.

Najbardziej widocznymi śla-
dami po wojnie i  okupacji, 
które zapewne wskaże każdy 
mieszkaniec miasta, są okopy 
i  bunkry rozrzucone po ca-
łym mieście. Były budowane 
naprędce na organizowanych 
liniach obrony przed naciera-
jącym frontem. Zagłębiając się 
w lasy Podlesia i wokół Pogo-
rii I, natkniemy się na najle-
piej zachowane odcinki, gdzie 
do dziś można dostrzec linie 
okopów i  ziemianki łączą-
ce poszczególne fortyfikacje 
polowe. Kilka z obecnych na 
terenie naszego miasta „ko-
chbunkrów” ma również ślady 
prowadzonych walk.

Dziury po kulach
Mniej znanym reliktem prze-
szłości są obecne w wielu miej-
scach ślady ostrzału i wybuchów 
pocisków artyleryjskich oraz 
lotniczych. Tego typu pamiątki 
znajdziemy między innymi na 
co drugim starym domu przy 
ulicy Strzemieszyckiej koło 
przejazdu kolejowego. Szukając 

bliżej centrum, na ślady ostrza-
łu natkniemy się na ulicy Marii 
Konopnickiej, na kamienicy 
z numerem 40 a – chodzi o ce-
glane, kolejowe kamienice przy 
przejeździe kolejowym. Idąc 
chodnikiem od strony targu, 
musimy spojrzeć na wschodnią 
ścianę kamienicy – na niej wła-
śnie znajdują się ślady ostrza-
łu, najprawdopodobniej wojsk 
radzieckich. Najlepiej jednak 
zachowane są ślady na cmen-

tarzu na Górce Gołonoskiej. 
Wystarczy przejść główną ale-
ją nekropolii, od nowej części 
w stronę kościoła, spojrzeć na 
tyły starych nagrobków – nie-
mal każdy z nich jest poszat-
kowany kulistymi dziurami po 
nacierającej od strony Tworznia 
armii radzieckiej.

Szyfr widoczny do dzisiaj
Kolejny przykład pozostało-
ści po konflikcie to strzałki 

LSR. Znajdowały się na elewa-
cjach budynków i wskazywa-
ły miejsce, gdzie w piwnicach 
i  przyziemiach znajdowały 
się schrony dla ludności cy-
wilnej. Były malowane przez 
Niemców, aby wskazać eki-
pom ratunkowym, gdzie pod 
gruzami mogą znajdować się 
ludzie. Pokrywano je farbą 
f luorescencyjną, aby świe-
ciły w  nocy. Strzałki były 
malowane głównie na tych 
budynkach, gdzie mieszkała 
ludność niemiecka. Dlatego 
też w Dąbrowie zachowały się 
jedynie pojedyncze egzem-
plarze. Nikłe pozostałości 
dostrzeżemy na kamienicach 
Huty Bankowej przy ulicy 
Żeromskiego. Bliżej centrum 
tego typu znaki zobaczymy 
na ulicy Henryka Sienkiewi-
cza – willa pod numerem 3 
ma na elewacji aż dwa. Warto 
obejrzeć strzałkę LSR na Re-
denie, na ulicy 1 Maja 40 – to 
najlepiej zachowany egzem-
plarz w mieście. 

Krzysztof Kulik

TAJEMNICZE 
STRZAŁKI
Strzałki LSR były 
malowane głównie 
na tych budynkach, 
gdzie mieszkała 
ludność niemiecka. 
Wskazywały miejsce, 
gdzie w piwnicach 
i przyziemiach 
znajdowały się 
schrony dla ludności 
cywilnej. Dlatego też 
w Dąbrowie zachowały 
się jedynie pojedyncze 
egzemplarze. 
Nikłe pozostałości 
dostrzeżemy na 
kamienicach Huty 
Bankowej przy ulicy 
Żeromskiego.

Bunkry w „Reducie”

Na terenie Parku Militarnego,, Reduta”, należącego do 
Muzeum Miejskiego,, Sztygarka”, zrekonstruowano trzy 
bunkry niemieckie, wchodzące w skład umocnień z roku 
1944, z linii obronnej B2 – Stellung. Bunkry budowane były 
w celu obrony obszarów przemysłowych Górnego Śląska 
i Zagłębia przed Armią Czerwoną. W ich skład wchodziły 
dwie równoległe linie okopów z umieszczonymi co kilka-
dziesiąt metrów tzw. „kochbunkrami” – jednoosobowymi 
stanowiskami strzeleckimi. Zostały uratowane od zniszcze-
nia i przetransportowane do muzeum.

Zabytkowy beton

Obecna ulica 3 Maja, okres okupacji 
hitlerowskiej (ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Katowicach)

LSR
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nasza historia

Nie tylko Everest
GÓRY SIEDMIU KONTYNENTÓW

Adam Piwowar (1874 – 
1939) został wybrany 
na pierwszego prezy-
denta Dąbrowy Górni-
czej 11 września 1917 
roku. Zastąpił Edwarda 
Kosińskiego, który od 
momentu nadania Dą-
browie praw miejskich 
w  1916 roku pełnił 
funkcje pierwszego bur-
mistrza. Adam Piwowar 
był prezydentem przez 

dwie kadencje, do 1923 
roku, a następnie zasia-
dał w radzie miasta, był 
także przewodniczą-
cym rady. Spoczywa na 
cmentarzu przy ulicy 
Starocmentarnej.

Niezwykła okazja 
na spotkanie 
z taternikiem, 
alpinistą 
i himalaistą – 
Leszkiem Cichym.

Pierwszym Polakiem, który 
zdobył Koronę Ziemi: w tym 
Aconcaguę (6959 m), na któ-
rą wszedł nową drogą -  po-
łudniową ścianą, oraz Mount 
McKinley (6193 m). Nasz gość 
wspina się nieprzerwanie od 
prawie pięćdziesięciu lat. Za-
praszamy do Muzeum na fa-
scynujące opowieści o górach 
24.10.2019r. o godzinie 17.00 
w ramach cyklu ,,Wyprawy na 
krańce Ziemi”. Bilet 5 zł.

Pomnik „Bohaterom Związku 
Orła Białego” (ul. M. Konopnickiej 39)

Pomnik powstał dzięki staraniom wielkiego dą-
browskiego kolekcjonera i mecenasa sztuki, znane-
go optyka, pana Stanisława Bocianowskiego i jego 
małżonki. Autorem był Zygmunt Brachmański. 
Odsłonięcie miało miejsce 8.05.1983 roku. W 2009 
roku pomnik przeniesiono z dawnej posesji Bocia-
nowskich przed budynek Zespołu Szkół nr 1 im. 
Związku Orła Białego. 

Komendantka, socjalistka i fe-
ministka. W 1908 r. towarzyszka 

„Ola” uczestniczyła w napadzie 
na pociąg pocztowy pod Be-
zdanami, a użyty tam dyna-
mit sprowadziła z  kopalni 
w  Czeladzi. W  Bobrowni-
kach założyła pierwszą wiej-
ską sekcję Ligi Kobiet. W 1915 

roku zamieszkała w Dąbrowie 
Górniczej przy ulicy Klubowej 
(dziś 3 Maja). Choć J. Piłsud-

skiego poznała w 1906 r., 
to ich ślub odbył się 

dopiero 15 lat póź-
niej. Mieli już wtedy 

dwie córki: Wandę 
i Jadwigę. 

Brygadier, socjalista, Naczelnik Pań-
stwa Polskiego i strateg II Rzeczpo-
spolitej. Towarzysz „Wiktor” przy-
wiązywał dużą wagę do Zagłębia 
Dąbrowskiego i był świadom wpły-
wów PPS na tym obszarze. Bywał 
w Dąbrowie. W 1897 r. opubli-
kował w „Robotniku” obszerny 
artykuł „Wobec mordu w Dąbro-
wie” o strajku w Hucie Banko-
wej. W 1907 r. przyjechał 
do naszego miasta na 
zebranie wydziału 
bojowego PPS, znaj-
dując nocleg u An-
toniego Barańczyka 
w Strzemieszycach 
Małych. 

Adresatką listu, w  którym 
Adam Piwowar (11 września 
1917 r. został pierwszym pre-
zydentem Dąbrowy Górniczej) 
opisuje działalność niepodle-
głościową swojej małżonki 
Haliny, była Aleksandra Pił-
sudska. Więcej ciekawostek 
i informacji o związkach Józefa 
Piłsudskiego z  regionem za-
głębiowskim można zobaczyć 
na ekspozycji przygotowanej 
przez Muzeum,, Sztygarka” 
dla dąbrowskiego kina „He-
lios” w ramach projektu:,, Józef 
Piłsudski w Zagłębiu Dąbrow-
skim”.

Kartka z kalendarza Łowcy okazji 

Było, nie minęło...Skarb w zasięgu ręki

Ze zbiorów „Sztygarki”

On i ona.  Dąbrowianie w parze z historią

List Piwowara 
do Piłsudskiej

Aleksandra Piłsudska Józef Piłsudski  
z domu Szczerbińska (1882-1963) 

11 września

1911
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5,2 mln ton. Tyle stali w ubiegłym roku wyprodukowały wszystkie huty ArcelorMittal 
Poland – to ponad połowa całej stali wytworzonej w Polsce. Wynik dobry, ale firma może 
poszczycić się też i innymi osiągnięciami. Stal buduje świat, zarówno jako nowoczesne 
tworzywo stosowane np. w budownictwie, ale również – poprzez producentów stali 
tworzących miejsca pracy i wspierających społeczności, z którymi sąsiadują zakłady 
przemysłowe. ArcelorMittal Poland podsumował swoje ubiegłoroczne działania 
w raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2018.

– Czy można sobie wyobrazić 
świat bez telefonów, samo-
chodów, samolotów, lodówek, 
mostów, budynków, dworców 
kolejowych, szyn itp.? Ja nie 
mógłbym. Np. w naszym za-
kładzie w Sosnowcu produku-
jemy walcówkę służącą do pro-
dukcji śrub, płotów, wózków 
sklepowych i metalowych pół-
ek na lodówki – mówi Geert 
Verbeeck, prezes i dyrektor ge-
neralny ArcelorMittal Poland.
Nie tylko produkty z sosno-
wieckiej walcówki są niezbędne 
w codziennym życiu. W szyny 
kolejowe i tramwajowe zaopa-
truje rynek dąbrowska huta, 
a chorzowska – w inne akceso-
ria dla kolei. Świętochłowicki 
oddział zaś w blachę cenioną 
w budownictwie czy produkcji 
sprzętów AGD.

NA CELOWNIKU: 
OSZCZĘDZANIE 
I RECYKLING
Ceny energii rosną, dlatego 
bardzo ważne są inwestycje, 
które pozwalają zwiększyć 
efektywność energetyczną 
zakładów i zmniejszyć pobór 
energii elektrycznej. W ubie-
głym roku firma m.in. zmo-
dernizowała sprężarki powie-
trza w oddziale w Sosnowcu, co 
pozwoliło zmniejszyć zużycie 
energii elektrycznej o ok. 800 
MWh rocznie.
Dla energochłonnego przed-
siębiorstwa energia to pod-
stawa, ale nie mniej ważna 
jest… woda. Firma dąży do 
maksymalnego wykorzystania 
wody procesowej, zawracając 
ją po oczyszczeniu i ponownie 
wykorzystując w  zakładach. 
Np. w Sosnowcu 95 proc. wy-
korzystywanej do produkcji 
wody krąży w  obiegu póło-
twartym, co znaczy, że woda 
dobierana jest spoza zasobów 
zakładu, tylko kiedy jest taka 
konieczność.

Sama stal niemal w 100 proc. 
podlega recyklingowi. Tylko 
w 2018 r. w dąbrowskiej hucie 
na potrzeby produkcji stali 
przetopiono ponad milion ton 
złomu. Inne, wydawać by się 
mogło zbędne produkty, także 
są zagospodarowywane – tak, 
jak prawie 345 tys. ton żużla 
stalowniczego z dąbrowskiej 
huty przetworzonego w ubie-
głym roku na kruszywo bu-
dowlane.

ZŁOTY ŚRODEK: 
PRODUKCJA I DBAŁOŚĆ 
O ŚRODOWISKO
ArcelorMittal Poland dokłada 
starań, aby ograniczać wpływ 
swojej działalności na śro-
dowisko. – Od prywatyzacji 
w 2004  r. zainwestowaliśmy 
7 miliardów w nasze zakłady. 
Tylko w ubiegłym roku za 700 
mln zł w Dąbrowie Górniczej 
zmodernizowaliśmy system 
odpylania w stalowni i spie-
kalni. W  elektrociepłowni 
TAMEH zbudowaliśmy in-
stalację odazotowania i  od-
siarczania, która zmniejszyła 
emisję pyłu, tlenków azotu 
i dwutlenku siarki – wylicza 
Geert Verbeeck.
Ważnym aspektem w  stra-
tegii hutniczej spółki jest też 
redukcja emisji dwutlenku wę-
gla – w ciągu ostatnich 10 lat 
firma zmniejszyła emisje CO2 
o 37 proc. Mimo ciągłego ogra-
niczania emisji ArcelorMittal 
Poland, zgodnie z wymogami 
prawa, co roku ponosi opłatę 
za korzystanie ze środowiska. 
Tylko w ubiegłym roku wynio-
sła ona 34 432 725 zł.

OBRANY KIERUNEK: 
LOKALNE POTRZEBY
ArcelorMittal Poland, który 
w województwie śląskim ma 
swoją siedzibę (w  Dąbrowie 
Górniczej) i trzy inne oddzia-
ły (w  Chorzowie, Sosnowcu 

i Świętochłowicach) zatrudnia 
łącznie 11 tys. pracowników, 
w tym ponad połowę właśnie 
w śląskim. To te lokalne spo-
łeczności, wśród których są 
pracownicy i ich rodziny, fir-
ma regularnie wspiera i współ-
finansuje ich rozwój.
W ubiegłym roku firma Arce-
lorMittal Poland wydała po-
nad 3 mln zł na działania spo-
łeczne, z czego ponad milion 
w Zagłębiu i na Śląsku. Dzięki 
tym funduszom udało się zre-
alizować w województwie 43 
projekty społeczne, z których 
skorzystali najmłodsi, doro-
śli i seniorzy m.in. zbudować 
ogólnodostępną strefę aktyw-
ności w Sławkowie, doposażyć 
pracownie językowe w szko-
łach, po raz kolejny współor-
ganizować półmaraton Arce-
lorMittal Poland w Dąbrowie 
Górniczej czy wesprzeć lokal-
ne schroniska. – Ogromną ra-
dość sprawia nam wspieranie 
ambitnych planów mieszkań-

ców województwa śląskiego, 
bo przecież nie kwoty są waż-
ne, a poczucie, że przeznaczo-
ne przez nas fundusze przy-
noszą spełnienie i satysfakcję 
– podkreśla Karolina Muza-
-Adamiec, szefowa biura Od-
powiedzialności Biznesu.

Przygotowany po raz dzie-
wiąty raport zrównoważone-
go rozwoju, w  którym moż-
na znaleźć więcej informacji 
o działaniach firmy, dostępny 
jest na stronie internetowej: 
https://poland.arcelormittal.com - 
w zakładce zrównoważony rozwój.

Stal buduje świat i wspiera 
lokalne społeczności
- ArcelorMittal Poland opublikował raport za 2018 rok
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sport i rekreacja

W najnowszej imprezie 
sportowej na mapie 
Dąbrowy Górniczej − 
Dębowym Maratonie 
Biegowo-Rowerowym, 
który odbył się 15 
września, udział wzięło 
178 osób, z czego 80 
osób wystartowało 
indywidualnie, a 98 osób 
drużynowo. Kolejny raz 
pokazaliście, że Dąbrowa 
Górnicza to miasto DLA 
AKTYWNYCH! 

Dębowy Maraton Biegowo-RowerowyWydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna
Adres Redakcji: 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Kościuszki 25, pok. 29
tel./fax 32 639 03 34
www.biblioteka-dg.pl
przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Redaguje zespół:
Grzegorz Cius (redaktor naczelny),
Łukasz Kędzior (sekretarz redakcji),
Dariusz Nowak (fotoedytor),
Monika Łysek, Lucyna Stępniewska,
Przemysław Kędzior, Monika Bokri, 
Iga Długokęcka, Olaf Otwinowski, 
Aneta Błyszczek, Zdzisława Górska-Nieć, 
Weronika Warot
Nakład: 35 000 egzemplarzy
DTP:
Krzysztof Ewicz – COMSOFT Sp. z o.o.

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść 
reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów.

Przegląd
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Tylko dla orłów

Marzeniem każdego 
sportowca jest udział 
w  igrzyskach olimpij-
skich! Jowita Wrzesień – 
zawodniczka MOS CSiR 
Dąbrowa Górnicza, zapa-
śniczka, wystąpi na przy-
szłorocznych igrzyskach 
olimpijskich w Tokio! Jo-
wita zdobyła kwalifikację 
olimpijską na Mistrzo-

stwach Świata w Kazach-
stanie. Startując w  ka-
tegorii wagowej 57  kg, 
wygrała w  drodze do 
półfinału trzy pojedynki. 
Gratulujemy Jowicie i jej 
trenerowi Adamowi Ćwi-
kowi, który od września 
jest również dyrektorem 
SP 10. Trzymamy kciuki 
za występ w Tokio!

Dąbrowski gwiazdozbiór

Dąbrowianka 
jedzie na igrzyska 
w Tokio 2020! 

To dla 
mnie ogromny 

sukces i spełnienie 
marzeń. Ostatecznie 

kończę turniej na V miejscu, 
przegrywając o brązowy medal 

z utytułowaną zawodniczką 
z Białorusi. Teraz czeka mnie 

jeszcze więcej pracy, aby w Tokio 
pokazać się z jak najlepszej 
strony i zdobyć upragniony 
medal – napisała na swoim 

profilu na FB 
Jowita.

JOWITA WRZESIEŃ – SUKCES MIESIĄCA

Start sezonu koszy-
karskiej ekstraklasy 
zbliża się wielkimi 
krokami. MKS Dą-
browa Górnicza naj-
bliższe spotkanie 
zagra u siebie 5 paź-
dziernika.

Trener Michał Dukowicz 
skompletował skład, który 
powalczy o  ligowe punkty. 
Zespół rozegrał w  ramach 
przygotowań kilka sparin-

gów,  m.in. z  drużynami
z  ekstraklasy. Dąbrowianie 
pierwszy mecz sezonu zagra-
ją 27 września na wyjeździe. 
W drugiej kolejce, 5 paździer-
nika o godz. 19 w hali „Cen-
trum” podejmą Śląsk Wrocław.
Kadra MKS Dąbrowa Górni-
cza na sezon 2019/2020: Jakub 
Kobel, Marek Piechowicz, Filip 
Put, Darrell Harris, Radosław 
Chorab, Konrad Dawdo, Iwan 
Wasyl, Tavarius Shine, Robert 
Johnson, Bryce Douvier, Do-
minic Artis i Evariste Shon-
ganya.

PK

Bieg Skrzata Dąbrowa Gór-
nicza otrzymał wyróżnie-
nie rodziców w plebiscycie 
portalu czasdzieci. pl SŁO-
NECZNIKI 2019 − jako 
najbardziej rozwojowa Ślą-
ska inicjatywa dla dzieci 
w wieku 0-14 lat w kategorii 
RUCH. 

Sezon czas zacząćSłoneczniki dla CSiR
Zerknij w tabelę, kto jest na czeleSukces miesiąca

OGŁOSZENIA DROBNE
Profesjonalne czyszczenie - REFRESH - tel. 799 236 978
• tapicerki meblowej • tapicerki samochodowej
• tapicerki skórzanej • dywanów i wykładzin

Na najwyższym 
podium stanęli 
Łukasz Kuraś 
i Krzysztof Pałęga.
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.palac.art.pl

CYKLICZNIE

Pałacowe cykle koncertów 
wracają po letniej przerwie! 
Startujemy wraz z  cyklem 
młodej muzyki alternatyw-
nej PIWNICA, a pierwszym 
wydarzeniem będzie występ 
zespołu VHS, 27 września 
o 19:00. Już po kilku dniach, 
3 października o  18:00, do 
repertuaru dołączą Kame-
ralne Czwartki. W tytułowej 
Sali Kameralnej rozbrzmią 
nastrojowe dźwięki gitary 
mistrza tego instrumentu 
– Marcina Maślaka. Towa-
rzyszyć mu będą przyjaciele 
z kwartetu dankArt. To nie 
koniec atrakcji, bo tego sa-
mego dnia przywitamy też 
zupełnie nowy cykl pod na-
zwą Fotografia w  Kadrze. 
Pierwszym gościem będzie 
dr Adam Sobota, który po-
prowadzi publiczność przez 
wykład „Nowe horyzonty 
w nowych mediach”. W ca-
łym pakiecie nie mogło też 
zabraknąć cyklu Scena/anecS, 
który rozpocznie się 24 paź-
dziernika o 19:00 koncertem 
Julii Sawickiej. Magiczna at-
mosfera znów zagości na sce-
nicznych deskach.

Nowy sezon to nie tylko koncerty, spektakle i filmowe perełki 
w Kinie KADR. To także czas nowych wystaw i wernisaży. 
Na dobry początek – „Imprezjonizm”, czyli nasz nowatorski 
nurt w sztuce fotografii. Pałacowe imprezy są pieczołowicie 
dokumentowane przez Marka Wesołowskiego oraz Karolinę 
Pazerę. Teraz wybrane zdjęcia, w dużym formacie, można zo-
baczyć w przestrzeniach wystawienniczych przy Sali Teatralnej 
PKZ. W Galerii Sztuki zagoszczą natomiast prace Beaty Rojek. 
„Prezentowana wystawa ma charakter retrospektywny. Domi-
nują trzy pełne cykle prac wzbogacone o obrazy przełomowe, 
sygnalizujące przejście do kolejnej fazy twórczej. Każdy z cykli 
ma inną podstawę konceptualną, wypływa z innego źródła” – 
mówi artystka. Obie wystawy są dostępne do 31 października. 
Wstęp wolny.

KOLOROWO 
I WESOŁO

WYSTAWY NA START

Na początku września odby-
ły się Dni Otwarte Edukacji 
Artystycznej PKZ oraz zapi-
sy do Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy mogli wziąć 
udział w pokazach zajęć, po-
znać pełną ofertę edukacji 
artystycznej, porozmawiać 
z  instruktorami i  zapisać 

siebie lub swoją pociechę 
m.in. na taniec, malarstwo 
lub ceramikę. Na wybrane 
zajęcia wciąż są wolne miej-
sca! Więcej informacji na 
www.palac.art.pl oraz w Dzia-
le Edukacji Artystycznej PKZ, 
p. 314 (II piętro) w  godz. 
9:00–16:00, tel. 32 733 88 07 
lub 32 733 88 08.

Parasite
Mowa ptaków 19:30

17:0027.09-2.10

4-9.10 Ostatnia góra
Czarny mercedes

PIWNICA - VHS
KONCERT 

16.09-31.10
Imprezjonizm

WYSTAWA FOTOGRAFII MARKA 
WESOŁOWSKIEGO I KAROLINY PAZERY

19.09-31.10 Ewolucja pożera własny ogon
WYSTAWA BEATY ROJEK

19:00
27.09

17:00
28.09 Nasze żony

SPEKTAKL I SPOTKANIE 
Z PUBLICZNOŚCIĄ

18:00
3.10 Fotografi a w Kadrze - Adam Sobota

NOWY CYKL SPOTKAŃ I WYKŁADÓWNOWOŚĆ

18:00
3.10 Kameralne Czwartki - Marcin Maślak 

i kwartet dankArt
KONCERT

Szafa Dzieciaka
SZAFING I ATRAKCJE DLA DZIECI10:00

5.10

Dom murem podzielony
SPEKTAKL MUZYCZNY 

W WYKONANIU PRACOWNIKÓW PKZ18:00
4.10

Muzyka-Wyobraźnia-Ciemność
KONCERT FINAŁOWY

VOO VOO „Za niebawem”
KONCERT

16:30
12.10

19:00
14.10

19:00
15.10 Pozytywni

SPEKTAKL

19:00
16.10 Mrozu „Aura”

KONCERT

PIWNICA - Hengelo
KONCERT 19:00

18.10

Judy. Wyznanie gwiazdy
SPEKTAKL19:00

22.10

19:00
23.10 Marek Dyjak „Dyjak/Gintrowski”

KONCERT

19:00
24.10 Julia Sawicka „Za sen mój chodzę 

na czereśnie”
KONCERT

19:30
17:00

Aida
RETRANSMISJA / SALA TEATRALNA9.10 18:00

11-16.10 Boże ciało 19:30
17:00

Europejski Dzień 
Kina Artystycznego13.10

19:30
17:00
15:00

18-23.10 Boże ciało
Ikar. Legenda Mietka Kosza 19:30

17:00

Ikar. Legenda Mietka Kosza

Portret kobiety w ogniu 19:30
17:0025-29.10

Ikar. Legenda Mietka Kosza 17:0030.10

Klasyka
Kina
Czeskiego

10.10 Pociągi pod specjalnym nadzorem

Dobry wojak Szwejk 19:00
17:00

17.10 Ikaria XB-1
Magorzata, córka Łazarza 19:00

17:00

24.10
Pali się, moja Panno

Czarny Piotruś
Adela jeszcze nie jadła kolacji 19:30

18:00
16:30

31.10
Trzy orzeszki dla Kopciuszka

Intymne oświetlenie
Sklep przy głównej ulicy 19:30

18:00
16:30
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