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rozmowa miesiąca

SAMORZĄDNOŚĆ TO 
ZDOBYCZ, O KTÓRĄ 
TRZEBA DBAĆ

W parku Hallera można od września 
oglądać wystawę poświęconą 30-leciu 
samorządności w Dąbrowie Górniczej. 
Na planszach przedstawiono obejmu-
jącą ostatnie trzy dekady transfor-
mację miasta. Historia ta zaczęła się 
w 1990 roku wraz z reformą samorzą-
du i pierwszymi wyborami lokalnymi, 
które były – warto o tym przypominać 
– pierwszą w pełni wolną elekcją w powojennej Polsce. Tak 
dla nas dziś oczywiste samostanowienie obywateli na pozio-
mie gminy, powiatu czy województwa wcale jednak takim nie 
było na początku demokratycznych przemian ustrojowych 
w naszym kraju. Mówił o tym podczas towarzyszącej otwarciu 
wystawy „Kawiarenki Obywatelskiej” sędzia Jerzy Stępień.

Współtwórca reformy samorządowej opowiadał o kulisach prac 
nad ustawami, które miały zdecentralizować władzę i zwiększyć 
wpływ mieszkańców na lokalną wspólnotę. Nie brakowało wów-
czas w kręgach rządowych zwolenników odłożenia tej zmiany 
na później. Gdyby nie determinacja ekspertów, w tym Stępnia, 
zapewne samorządność rodziłaby się dłużej i z gorszymi efektami. 
Historia ta pokazuje, że epokowe zmiany najczęściej dokonują się 
w burzliwych czasach dzięki wykorzystaniu sprzyjających okolicz-
ności przez zaangażowane jednostki. Płynie z niej przestroga, że 
dziejowe zakręty mogą też otwierać drogę do niszczenia dorobku 
reformatorów. Mówił o tym sędzia Stępień, zwracając uwagę, że 
wyzwaniem staje się obrona samorządności przed powrotem do 
modelu scentralizowanej władzy. Tymczasem to na poziomie lo-
kalnym najskuteczniej można radzić sobie z zadaniami, o których 
piszemy w tym numerze „PD”: zrównoważonym transportem 
w mieście czy efektywniejszą obsługą oświaty, która pozwoli na 
racjonalne gospodarowanie, utrzymanie wysokiej jakości usług 
i zapewnienie pracownikom stabilnych warunków zatrudnienia.

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Zajmiemy się zadaniami 
administracyjnymi i technicznymi, 
by dyrektorzy szkół mogli skupić się 
na jakości nauczania – mówi Jadwiga 
Tobijańska, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych – nowej jednostki budżetowej 
miasta współzarządzającej oświatą.
– Jaki był cel powołania Cen-
trum Usług Wspólnych?
– Szkolna księgowość, obsługa 
kadrowa, płacowa i techniczna 
w jednym miejscu − to powód, 
dla którego w mieście powsta-
ło Centrum Usług Wspólnych 
(CUW). Naszym zadaniem jest 
przede wszystkim poprawa orga-
nizacji pracy i w efekcie podno-
szenie jakości obsługi jednostek 
oświatowych. CUW zajmie się 
ważnymi zadaniami admini-
stracyjnymi i technicznymi, któ-
re do tej pory pochłaniały czas 
pracowników placówek, odcią-
ży w pracy dyrektorów, którzy 
w tej chwili odpowiedzialni są za 
wszystko. W Dąbrowie pracuje 
ponad dwa tysiące nauczycieli 
i ponad tysiąc pracowników ad-
ministracji i obsługi. To potęż-
ny zespół ludzi, którym trzeba 
efektywnie zarządzać, Centrum 
Usług Wspólnych ma w tym pro-
cesie pomóc.

– CUW ma odciążyć dyrek-
torów szkół. Co to oznacza 
w praktyce?
– Chcemy wprowadzić wszędzie 
jednakowe standardy, optyma-
lizować procesy zarządzania, 
odciążyć dyrektorów od spraw 
księgowych, technicznych 
i  prawno-administracyjnych. 
Zajmujemy się sprawami ka-
drowymi, prowadzimy teczki 
pracownicze, przygotowujemy 
umowy o pracę, prowadzimy 
sprawy księgowe, BHP, RODO, 
zamówienia publiczne, wyli-
czamy pensje, nadgodziny itp. 
Musimy przy tym opierać się na 
informacjach z poszczególnych 
placówek, dlatego będziemy 
współpracować z dyrektorami 
i pracownikami przygotowują-
cymi dla nas te dane.
Jesteśmy też prawdopodobnie 
pierwszym w Polsce CUW-em, 
który przejmuje pracowników 
obsługi tj. sprzątaczki i  kon-

serwatorów. Zadbamy o  za-
pewnienie usług technicznych, 
elektrycznych i hydraulicznych, 
aby pomóc w rozwiązywaniu 
najbardziej skomplikowanych 
problemów i  wspierać osoby 
pracujące w  jednostkach. Bę-
dziemy mogli wysyłać pracow-
ników do realizacji codziennych 
zadań zgodnie z pojawiającymi 
się potrzebami – usterkami, 
awariami, naprawami.
– Proszę podać jakiś przykład.
– Problemem wielu dyrektorów 
było i jest zorganizowanie szyb-
kiego zastępstwa np. za panią 
sprzątającą czy naprawienie 
usterki podczas nieobecno-
ści konserwatora, skręcenia, 
przeniesienia lub ustawienia 
mebli. Borykałam się z takimi 
problemami, będąc dyrekto-
rem szkoły. Pomocy musiałam 
szukać u przyjaciół szkoły lub 
prosić o pomoc dyrektorów są-
siadujących placówek. W osta-

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

– Ogród Społeczny, 
który powstał we 
wrześniu przy Fabryce 
Pełnej Życia to miejsce, 
gdzie każdy może przyjść 
i odpocząć, a nawet 
poczęstować się nieco, 
bo rosną tu zioła i inne 
rośliny jadalne, z których 
można zerwać i listek 
dla siebie. To miejsce 
spotkań ze znajomymi, 
rozmów i relaksu – mówi 
Alicja Kowalska, prezes 
Stowarzyszenia Civitas.

Foto-przegląd
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teczności pozostawały kontakty 
prywatne i poszukiwania tzw. 
„złotej rączki”. Problem z za-
stępowalnością sprzątaczek był 
jeszcze większy, bo nie każdej 
pani odpowiadały godziny pra-
cy czy jej zakres. W rozwiązy-
waniu m.in. takich problemów 
pomagał będzie CUW. Już 
w tym roku, w sierpniu, udało 
nam się zorganizować zastęp-
stwo za panią sprzątającą, któ-
rej nieobecność w dobie CO-
VIDU-u spowodowała spory 
problem dla dyrektora placów-
ki. Pomoc pojawiła się z dnia 
na dzień. Pomocni okazaliśmy 
się również przy wykonywaniu 
prac konserwatorskich w ko-
lejnej z przejętych placówek, 
gdzie sam konserwator nie był 
w stanie naprawić usterki. To 
dopiero początek naszej dzia-
łalności. Mamy nadzieję, że 
takich sukcesów będzie coraz 
więcej. 
– Jakie działania podejmiecie 
Państwo w  najbliższej przy-
szłości?
– W chwili obecnej pracujemy 
z trzema jednostkami oświato-
wymi, w listopadzie dojdzie do 
nas kolejnych osiem. To bieżąca 
praca. Najistotniejsza jest dla nas 
jednak optymalizacja procesów 
zarządzania zasobami, a do tego 
potrzebne są nowoczesne narzę-
dzia informatyczne. Skupiamy 
się na przejściu od 1 stycznia 
2021 roku, razem z zarządza-
nymi przez nas placówkami, do 
nowego systemu informatycz-
nego. Zachowując odpowied-
nie procedury, przestrzegając 
ochrony danych osobowych, 
różnych zabezpieczeń, chcemy 
z każdego komputera mieć do-
stęp do potrzebnej informacji, 
móc szybko pewne dane sys-
tematyzować, zbierać, zliczać, 
a  także bezpiecznie przesyłać 
dokumenty. Potrzebny jest za-
tem czas na testowanie nowego 

systemu i wprowadzanie ewen-
tualnych poprawek.
– Powołanie CUW wywołuje 
wśród pracowników oświaty 
wiele emocji, w tym obaw.
– Każda zmiana organiza-
cyjna budzi wiele emocji − to 
zrozumiałe, bo ludzie boją się 
nowości. Pragnę zapewnić, że 
w  przygotowywanym przez 
nas przedsięwzięciu nie chodzi 
o  ograniczanie zatrudnienia 
czy zwolnienia, które miałyby 
przynieść oszczędności. Przej-
mujemy pracowników z zacho-
waniem wszystkich warunków 
płacy i pracy, gwarantujemy im 
ciągłość zatrudnienia. Zmianie 
ulega jedynie miejsce świadcze-
nia pracy w przypadku pracow-
ników biurowych, pracownicy 
techniczni świadczą dalej pracę 
w swojej jednostce. Jesteśmy na 
początku drogi, brakuje nam 
osób do pracy, głównie pra-
cowników kadrowo-płacowych 
i księgowych, stąd pewne opóź-
nienia w niektórych działaniach, 
ale z każdym dniem jest lepiej, 
nabieramy doświadczenia, roz-
wiązujemy problemy jednostek, 
jesteśmy dla nich.
– Przyjęty w Dąbrowie Górni-
czej model wpisuje się w szer-
szy trend w  zarządzaniu 
oświatą?
– Koncepcję dąbrowskiej jed-
nostki przygotowało Centrum 
Doradztwa i Analiz Projekto-

wych z Włocławka, które już 
takie projekty opracowało m.in. 
dla Torunia, Gdańska czy Wro-
cławia. Firma zajęła się szcze-
gółową analizą stanu dąbrow-
skich jednostek oświatowych 
we współpracy z  zespołem 
powołanym przez prezydenta 
miasta i reprezentantami jed-
nostek oświatowych, przygoto-
wała autorską koncepcję orga-
nizacji dąbrowskiego CUW-u. 
Mamy zatem wypracowany 
model, oddanych swojej pracy 
pracowników centrum, po-
trzeba tylko zaufania ze stro-
ny pracowników oświaty i ich 
zaangażowania we wdrażanie 
projektu.
– Dziękuję za rozmowę.

Lucyna Stępniewska

rozmowa miesiąca

Jadwiga Tobijańska, dyrektor CUW 
w Dąbrowie Górniczej, wieloletni nauczyciel 
chemii i matematyki w dąbrowskich 
szkołach, 2007 – 2011 wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3, 2012 – 2017 
dyrektor Gimnazjum nr 10, 2017 – 2019 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24, od 2019 
roku do nadal nauczyciel chemii i matematyki 
w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką budżetową Miasta Dąbrowa Górni-
cza. Swoją działalność rozpoczęło 1 kwietnia 2020 roku. Ma zapewnić wspól-
ną obsługę administracyjną, prawną, finansową i organizacyjną – docelowo 
dla wszystkich 57 placówek oświatowych w mieście. Jego rolą jest zoptyma-
lizowanie posiadanych zasobów ludzkich i materiałowych oraz ujednolicenie 
procesów zachodzących w jednostkach oświatowych, regularne podnoszenie 
standardu i jakości usług. Od 1 maja 2020 roku obsługuje trzy placówki: Mło-
dzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej. Pozostałe placówki przyjmowane będą sukcesywnie. Od 1 listopada 
2020 roku dołączą: Szkoły Podstawowe nr 10 i 11, Szkoła Podstawowa nr 
28 z Oddziałami Przedszkolnymi, III LO, V LO, Zespół Szkół Ekonomicznych, 
Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.
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puls miasta
#DziejesięwDG

Eksplozja aktywności na koniec lata
Wielka miejska gra w ramach tegorocznej odsłony Festiwalu Ludzi 
Aktywnych, dziesiąty Longboard-running, inauguracja wystawy 
z okazji 30-lecia samorządności, koncertowy piątek w FPŻ i wiele 
więcej – taki był koniec lata w mieście. Wrzesień wypełniony nie tylko 
słońcem, ale przede wszystkim energią.

Wystawa „Samorząd to ja. 30 lat sa-
morządności Dąbrowy Górniczej” 
dostępna jest w plenerze, w wejściu do 
Parku Hallera od strony Placu Wolno-
ści, a w wersji rozszerzonej w postaci 
interaktywnego PDF-a do pobrania na 
stronie http://samorzadtoja.dg.pl/
To okazja, by d owiedzieć się m.in.: 
czym tak naprawdę jest samorząd te-
rytorialny, w  jakich okolicznościach 
doszło do jego reaktywacji w Polsce, 
jak daleko sięga tradycja samorząd-
ności w naszym mieście i co o samo-
rządności mówią sami dąbrowianie. 
Wystawę zainaugurowano 19 wrze-
śnia w trakcie pierwszej z cyklu „Ka-
wiarenki obywatelskiej”. Gościem 
specjalnym spotkania był sędzia Jerzy 
Stępień, jeden z architektów polskiego 
samorządu.

W październiku w FPŻ odbędą się trzy 
kolejne spotkania z cyklu „Kawiarenek 
obywatelskich”, na które już dziś zapra-
szamy. Będą to:
– wieczór autorski z Edwinem Bendy-
kiem pt. „W Polsce, czyli wszędzie” – 19 
października, g. 17:00,
– spotkanie z  Wojciechem Bonowi-
czem, z którym spróbujemy odpowie-
dzieć na pytanie: „Co ma wolność do 
solidarności, a solidarność do samo-
rządności zdaniem ks. Józefa Tischne-
ra?” – 21 października, g. 17:00,
– rozmowa z ikoną trzeciego sektora Ja-
nem Jakubem Wygnańskim, w trakcie 
której porozmawiamy o roli samorząd-
ności w życiu codziennym – 29 paździer-
nika, g. 17:00.
Wszystkie kawiarenki odbędą się w Warsz-
tacie Fabryki Pełnej Życia. Wstęp wolny.

Wystawa „Samorząd to ja! ” na 30-lecie samorządu
WIRTUALNA
WYSTAWA
http://samorzadtoja.dg.pl

Prezydent Marcin Bazylak podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych
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puls miasta

Eksplozja aktywności na koniec lata
Longboard Running X

Sport dla odważnych

10. edycja kultowych i klimatycznych zawodów – Longboard Running X to kolejna w tym 
sezonie akcja dla fanów desek – tym razem tych długich! Push race na dystansie 18 km 
dookoła Pogorii III przyciągnął nie tylko zawodowców, ale też kibiców.

W parku Hallera odbyły się pierwsze mi-
strzostwa Polski w hulajnodze wyczynowej.
– Jest to sport niezwykle ryzykowny i zde-
cydowanie nie dla każdego. Cechuje się 
wykonywaniem akrobacji na różnych ram-
pach, przeszkodach czy poręczach do tego 
przeznaczonych. To po części połączenie 
deskorolki i roweru typu BMX – mówi Piotr 
„Wiśna” Wiśniewski ze Skateroomu.

– 30 organizacji społecznych, 48 drużyn i tysiące kroków 
wykonanych przez każdego z ponad 100 uczestników – tak 
w liczbach wyglądała pierwsza Wielka Gra dla Aktywnych, 
która była główną atrakcją tegorocznej odsłony festiwalu. Licz-
by jednak nie oddają społecznej aktywności, która w sobotę 
wypełniła Park Hallera. Nowa formuła przypadła do gustu 
zarówno stowarzyszeniom i fundacjom, jak i uczestnikom 
Festiwalu Ludzi Aktywnych, pozwoliła na poznanie różno-
rodnych form działania NGO, ich oferty i wielości, zachęcała 
do współpracy, otwartości i zaangażowania – a to przecież 
podstawy każdego działania społecznego, które gdy realizo-
wane jest zespołowo – ma efekt dodany – wywołuje uśmiech 
na twarzy – mówi Magdalena Mike, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Oprócz jogi czy nordic walking, mogliśmy się bawić w Warsz-
tacie. Piątkowe koncerty Gverilli, Tęskno czy Beskres dj set by 
KAMP to trzy ostatnie wakacyjne propozycje. Niedzielne wie-
czory należały do artystów z Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej, który w Warsztacie wystawiał swoje spektakle. Ostatni 
z nich to „W małym dworku” Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
Fabryka Pełna Życia w wakacje postawiła na różnorodność, dzię-
ki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. ZG

Mocnym punktem tegoroczne-
go Tygodnia Mobilności, gdy 
przekonywaliśmy dąbrowian 
do używania alternatywnych 
środków transportu, była Za-
głębiowska Masa Krytyczna, 
w której wzięło udział 2 tysiące 
rowerzystów. Ze względu na wy-
mogi epidemiologiczne, grupy 
rowerzystów ruszały osobno, 
ale nie przeszkodziło to speł-
nić podstawowego celu akcji – 
zwrócić uwagę, że rower to nie 
tylko modny, ale przede wszyst-
kim zdrowy środek transportu!

Europejski Tydzień #MobilnyDąbrowianin 

Zrównoważonego Transportu

Trzynasty Festiwal 
Ludzi Aktywnych 

Fabryka Pełna Życia
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Dąbrowa z bliska

 „Sztuka mówi jednym językiem” to międzynarodowy projekt edukacyjny 
realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Gór-
niczej oraz Miejski Pałac Dzieci i Młodzieży w Równe na Ukrainie.

– Nasze działania skupiają się przede wszystkim 
na opracowaniu wspólnej platformy wymiany 
wiedzy i doświadczeń w oparciu o nowoczesne 
technologie informacyjne – mówi Iwona Wilk, 
dyrektor MOPT, koordynator projektu. – Zosta-
nie zrealizowany cykl szkoleń multimedialnych 
z zakresu ruchu scenicznego, zajęć aktorsko-lek-
torskich, tanecznych, artystyczno – plastycznych 
oraz technologii multimedialnych i informacyj-
nych.

Pierwszym etapem projektu były jednoaktówki 
„Niedźwiedź i oświadczyny” Antoniego Czecho-
wa, wystawione w Fabryce Pełnej Życia przez Teatr 
TOF, w reżyserii Kamila Katolika.
Kolejnym punktem projektu polsko-ukraińskiej 
wymiany młodzieży było „Okno Wyobraźni’’ – 
wystawa prac podopiecznych z pracowni Iwony 
Wilk, Kingi Bielec, Anny Podsiedlik, Sylwii Wójcik, 
Magdy Skorus i Dariusza Kosteckiego, które można 
zobaczyć w Galerii Szybu Wilson. 

Teatr

Poznajmy się

Słodko i z wyobraźnią
Realistyczne kształty, niezwykły smak, a nawet dąbrowskie ciastko – takiej kreatywności można 
tylko pozazdrościć. Dąbrowianka Olga Tulej połączyła pasję z biznesem.

– Torciki Olgi to Pani au-
torskie torty i ciastka, praw-
dziwe dzieła sztuki. Jak na-
rodziła się Pani pasja do 
wypieków?
– Zaczęłam piec torty, gdy 
byłam nastolatką. Przez 
wiele lat piekłam tylko dla 
siebie, dla znajomych i  ro-
dziny. Cztery lata temu cór-
ka namówiła mnie, żebym 
upiekła tort dla jej koleżanki 
z okazji osiemnastych uro-
dzin. Wtedy ruszyła lawina 
– coraz więcej zamówień, co-
raz bardziej skomplikowane 
wzory i niecodzienne życze-
nia. Zaczęłam jeszcze więcej 
piec i dokształcać się w tym 
kierunku. Pasja przerodziła 
się w „pasjobiznes”.
– Skąd pomysł na ciastka in-
spirowane Dąbrową Górniczą?
– Ciastka inspirowane Dąbro-
wą Górniczą to był właściwie 

pomysł mojej koleżanki Niny, 
z którą chodziłam do liceum, 
a  niedawno odnowiłyśmy 
znajomość. Nina pewnego 
dnia wpadła na pomysł, że 
fajnie byłoby, gdyby Dąbrowa 
miała własne ciastko i  że ja 
mogłabym takie ciastko za-
projektować. I tak od pomysłu 
do projektu powstało ciastko, 
a właściwie monoporcja, która 
nawiązuje do naszych tradycji 
górniczych. Jest w ciemnym 
kolorze na dole, ma listek dę-
bowy i żołądź na górze.
– Skąd czerpie Pani inspira-
cję do tworzenia wypieków?
– Inspiracją są dla mnie naj-
lepsi cukiernicy, mistrzowie 
z  całego świata. Uwielbiam 
torty Eleny Gnut, u  której 
byłam na szkoleniu. Jest wie-
le osób, które swoją wspaniałą 
pracą inspirują mnie do mo-
ich dzieł.

– Jakie było najdziwniejsze 
życzenie klienta dotyczące 
kształtu tortu, który Pani 
wykonała?
– Najdziwniejsze, ale jed-
nocześnie jedno z  najcie-
kawszych zleceń, jakie wy-
konałam, to tort w kształcie 

ludzkiego serca. Zrobiłam 
go dla dziewczyny, która 
pragnie zostać kardiochi-
rurgiem i chciała na swoich 
szesnastych urodzinach po-
kroić ludzkie serce. Tort wy-
glądał bardzo realistycznie, 
a  jedynym, co odróżniało 

go od prawdziwego serca, 
była wielkość. Przed wyko-
naniem go spędziłam wiele 
godzin, aby nauczyć się ana-
tomii serca, by ten tort był 
jak najbardziej podobny do 
organu.

Aneta Blyszczek
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Angelika Bagnicka  (9 lat)

WAKACJE W SZTYGARCE
Na wakacje w różne miejsca wyjeżdżamy, 
czasem nie doceniając tego, 
co na miejscu mamy.
Przez koronawirus wiele się pozmieniało
i większość dzieci w domach pozostało.
„Akcja Lato 2020” to fajna sprawa,
jest edukacja i jest zabawa.
Muzeum Miejskie „Sztygarka” jak się okazuje,
bezpłatne warsztaty dzieciom oferuje.
Było o soli i różnych skałach,
o radio oraz o minerałach.
Dzięki wykładom wiedzę zdobyłam
i wiadomości uzupełniłam!
Wakacje w „Sztygarce”
to wybór wspaniały,
na pewno skorzysta
duży i mały.

Sztuka nie zna granic

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

fo
t.

 M
u

ze
u

m
 S

zt
yg

ar
ka

fo
t.

 F
B

.

TORCIKI
OLGI

POLUB



7

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (240) wrzesień 2020

#DziejesięwDG

Stulatki: Helena Madejska i Józefa Tochowicz
Pani Helena Madejska, z domu Dojutrek, urodziła się 26.07.1920 r. w Sosnowcu-
-Zagórzu, tam też mieszkała i uczęszczała do szkoły podstawowej. Kiedy rodzice 
wybudowali dom w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowej, rodzina przeniosła się 
do naszego miasta. Ojciec pracował w kopalni, a mama zajmowała się domem 
i wychowywaniem Heleny oraz jej przyrodniego rodzeństwa.
Przed wybuchem II wojny światowej pani Helena pracowała w cegielni w Będzi-
nie, gdzie poznała swojego przyszłego męża – Sylwestra Madejskiego. Wyszła 
za mąż w roku 1940. Młodzi nie cieszyli się długo swoim szczęściem, małżonek 
został wywieziony na roboty do Niemiec, skąd wrócił dopiero w 1945 roku. 
W czerwcu 1941 roku pani Helena urodziła córkę Elżbietę, w 1946 r. Lidię, 
a w roku 1951 bliźnięta: Jolantę i Andrzeja. Po powrocie z Niemiec, mąż zaczął 
pracować w Hucie Bankowej, w roku 1952 dostał mieszkanie w bloku przy ul. 
Starej, w którym do tej pory mieszka nasza jubilatka.
Pani Helena doczekała się czterech wnuków, siedmiu prawnuków i dwóch pra-
prawnuków.

Pani Józefa Tochowicz z domu Jugo, jest córką Magdaleny i Antoniego, urodziła 
się 27.03.1920 r. w miejscowości Gruszów – obecnie woj. małopolskie. W 1938 r. 
zawarła związek małżeński ze Stanisławem Tochowiczem. Z tego związku uro-
dziło się pięcioro dzieci – czterech synów i córka.
Od 1947 r. mieszka w Dąbrowie Górniczej, gdzie z mężem i dziećmi osiedlili się 
i podjęli pracę. Mąż Stanisław pracował do emerytury w Hutniczym Przedsię-
biorstwie Remontowym, natomiast pani Józefa podjęła pracę w Hucie Bankowej 
w Dąbrowie Górniczej, a potem tam, gdzie mąż – w Hutniczym Przedsiębiorstwie 
Remontowym. Stanisław Tochowicz z racji swojego zawodu, przez większą część 
roku przebywał na delegacjach służbowych w kraju i za granicą.
Opieka nad dziećmi, ich wychowywanie, spoczywało na pani Józefie. Z powodu 
poważnych problemów zdrowotnych męża i konieczności sprawowania nad nim 
opieki, zmuszona była przerwać pracę zawodową w 1979 r., a w grudniu tegoż 
roku została wdową. Jest szczęśliwą mamą pięciorga dzieci, babcią szczęściu 
wnucząt, prababcią jedenastu prawnucząt, praprababcią pięciu praprawnucząt. 

BADANIE NA COVID BEZ WYCHODZENIA Z AUTA
Przy Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej można zrobić test na obecność koronawirusa.

Punkt pobrań materiału bio-
logicznego do przeprowadze-
nia testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 działała w trybie 
„Drive Thru” – co umożliwia 
pobranie wymazów od pa-
cjenta bez wysiadania z  sa-
mochodu. Wjazd do punktu 
zlokalizowany jest przy ul. 

Struga w pobliżu sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu 
z ul. Legionów Polskich.
Punkt jest czynny przez cały 
tydzień od godziny 8:00 do 
12:15 oraz dodatkowo w każ-
dy wtorek i czwartek od go-
dziny 17:00 do 20:00. Do 
punktu mogą się zgłaszać 

osoby skierowane na badanie 
w kierunku zakażenia pato-
genem SARS-CoV-2 przez 
Sanepid, lekarza POZ przez 
aplikację gabinet. gov. pl oraz 
osoby skierowane do sanato-
rium. Badanie jest bezpłatne 
i finansowane przez NFZ.
Osoby, które chcą się telefo-

nicznie skontaktować z mo-
bilnym punktem pobrań, 
mogą dzwonić pod numer 
533 657 760. Infolinia jest 
dostępna w  czasie pracy 
punktu wymazowego – tj. od 
poniedziałku do niedzieli od 
8:00 do 12:15 oraz we wtorki 
i czwartki od 17:00 do 20:00.

– Zorganizowanie punktu 
możliwe było dzięki współ-
pracy miasta z  Zagłębiow-
skim Centrum Onkologii oraz 
przychodniami Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej zlokalizo-
wanymi w Dąbrowie Górni-
czej – mówi Bożena Borowiec, 
z-ca prezydenta miasta.
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Transportowa równowaga
Nowe centrum przesiadkowe

Rozpoczynają się prace przy budowie centrum przesiadkowego 
w śródmieściu i rozbudowie układu drogowego w jego okolicy.

NIE JEDŹMY NA PAMIĘĆ!
Prowadzenie prac w tak 

szerokim zakresie, wiąże 
się ze zmianami i utrudnie-
niami w ruchu. Na 12 paź-
dziernika planowane jest 
zamknięcie jezdni ul. Sobie-
skiego w kierunku Będzina 
– na odcinku od ul. Chopina 
do przewiązki na wysokości 
stacji paliw.

Ruch w  obu kierunkach 
będzie odbywał się jezdnią 
w  stronę centrum. Wjazd 
w  ul. Moniuszki zostanie 
zamknięty, a dojazd do usy-
tuowanych w  tym rejonie 
firm i garaży będzie się od-
bywał ul. Koszelew i Perla. 

Zmiany mają związek z roz-
poczęciem budowy ronda 
na skrzyżowaniu ul. Sobie-
skiego i Moniuszki, z którym 
połączona zostanie nowa 
droga biegnąca za hutą Ban-
kową do ul. Kolejowej.

W  listopadzie zmiany 
zostaną wprowadzone na 
ul. Kolejowej i  w  rejonie 
jej skrzyżowania z  ul. Ko-
ściuszki. Ul. Kolejowa zo-
stanie wyłączona z  ruchu, 
ograniczony dojazd będzie 
możliwy dla mieszkańców 
i do punktów usługowych. 
To również wymusi zmiany 
tras kursujących tamtędy 

autobusów. Nad nowymi 
rozwiązaniami w tej kwestii 
pracuje Zarząd Transportu 
Metropolitalnego.

Na początku grudnia zo-
stanie czasowo zamknię-
ty przejazd kolejowy przy 
ul. Konopnickiej.
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Za 229 mln zł, inwestycję wykona konsor-
cjum dąbrowskich spółek Nowak-Mosty 
i Complex. Przedsięwzięcie realizowane 
jest wspólnie przez miasto i PKP PLK S. A. 
W jego ramach powstaną: parkingi po obu 
stronach torów – przy ul. Kościuszki i Li-
manowskiego (łącznie na 375 miejsc), tunel 
drogowy łączący te ulice, przejście pod-
ziemne prowadzące do parkingów i pero-
nów, centrum przesiadkowe, do którego 
dojeżdżać będą autobusy, droga łącząca ul. 
Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową, 
przejście podziemne w miejscu przejazdu 
przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który 
zostanie zlikwidowany. W ramach prac 
przebudowane będą także perony i tory 
przy stacji. Remont czeka ul. Kolejową, 
gdzie położona zostanie nowa nawierzch-
nia, wykonana będzie droga rowerowa, od-
nowione chodniki i oświetlenie. Wszystko 
ma być gotowe do końca marca 2023 r.

PK

Wizualizacja nowego układu komunikacyjnego i centrum przesiadkowego w śródmieściu. 
Przed nami ogromne wyzwanie inwestycyjne, ale i logistyczne, dlatego wszystkich prosimy 
o wyrozumiałość. Po zakończeniu prac, dzięki budowie tunelu i likwidacji przejazdu 
kolejowego, ruch w tym miejscu będzie bardziej płynny. 
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Damian Rutkowski,  
zastępca prezydenta Dąrowy Górniczej

Jakub Stęchły,
ekspert do spraw mobilności, stowarzyszenie „Pro Silesia”

Miasto potrzebuje równowagi pod względem sposobów 
przemieszczania się po nim. Idea jest prosta: autobus, 

tramwaj czy pociąg muszą być łatwo dostępne, wygodne, 
docierać na czas w jak najwięcej miejsc, a przez to stanowić 

alternatywę dla samochodu. Równoprawnym środkiem transportu, 
do użytku na co dzień, ma być również rower.
W Dąbrowie Górniczej od kilku lat przybywa dróg rowerowych. 
Sieć docelowo ma objąć miasto od granicy z Będzinem, przez cen-
trum, Reden, Gołonóg aż do huty „Katowice”, Strzemieszyc, Ząb-
kowic i strefy inwestycyjnej w Tucznawie. Jej duża część już istnieje 
i można z niej korzystać. Dzięki temu rower służy nie tylko do jazdy 
po miejscach rekreacyjnych, ale też do przemieszczania się na co 
dzień między dzielnicami, np. w drodze do pracy. 
Największym wyzwaniem na najbliższe lata jest przebudowa 
układu komunikacyjnego w rejonie dworców w centrum i Go-
łonogu. W efekcie inwestycji powstaną m.in. tunele pod torami, 
dzięki którymi szybko, sprawnie i bezpiecznie będzie można 
przemieszczać się między częściami miasta przedzielonymi 
kolejową linią.
Zmieniać będzie się siatka połączeń autobusowych, która lepiej 
skomunikuje dzielnice z centrami przesiadkowymi, a stamtąd 
ułatwi dotarcie do innych miast. Torowiska tramwajowe czeka 
modernizacja, a pierwszym zwiastunem jest kompleksowy remont 
torów wzdłuż ul. Kasprzaka. 

Rozwijanie zrównoważonego transportu jest obowiąz-
kiem wynikającym z polityki Unii Europejskiej. Cho-

dzi mianowicie o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 
za który w dużej mierze odpowiada transport, w tym samo-

chody osobowe. W tym sensie należy tę kwestię traktować jako cy-
wilizacyjne wyzwanie, którym jest przeciwdziałanie zagrożeniom 
związanym ze zmianami klimatycznymi i redukcja emisji gazów 
cieplarnianych. Z drugiej strony można zrównoważony transport 
postrzegać jako wartość dodaną, jako wygodną odpowiedź na nasze 
potrzeby związane z przemieszczaniem się. W tej chwili w tym celu 
głównie korzystamy z samochodów. Ma to swoje konsekwencje, bo 
w ten sposób m.in. korkujemy miasta i tracimy cenny czas w au-
tach. W tym sensie zrównoważona mobilność to zamiana frustracji 
kierowcy na czas na lekturę, rozmowę czy dobrze spędzony czas 
z rodziną. Miasta i metropolie, które tworzą alternatywę dla samo-
chodów, nie rozwiążą tej kwestii jednym rozwiązaniem. Potrze-
bujemy przemyślanej komunikacji zbiorowej, kolei z prawdziwego 
zdarzenia, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, nowoczesnej 
i współdzielonej mobilności (rowery miejskie, carsharing, elektryczne 
skutery czy hulajnogi), ale również regulacji: polityki parkingowej, 
która odzwierciedli rzeczywisty koszt postoju czy zasad poruszania 
się hulajnogami elektrycznymi, by uniknąć wypadków. W między-
czasie spróbujmy sami, korzystając z ładnej pogody – kiedy ostatnio 
byli Państwo na spacerze czy przejażdżce rowerowej?

Limanowskiego

Braci Pękalskich

Braci Pękalskich

B
raci Pękalskich

Limanowskiego

Przybylaka

Kolejowa

R
o

b
o

tn
ic

za

Przybylaka

8. Nowe perony

K
o

ściuszki

3. Tunel drogowy  
i pieszo-rowerowy

5. Rondo

6. Rondo

1. Nowa droga

2. Rondo i nowa droga

7. Nowa droga
Drogi rowerowe

Ko
rz

en
ie

c

Rondo
11. Parking

11. Parking

Centrum przesiadkowe  
„Centrum”

10. Dojście do peronów

9. Likwidacja przejazdu  
kolejowego

4. Tunel pieszo-rowerowy

Rondo

NOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY  
I CENTRUM PRZESIADKOWE PKP  
DĄBROWA GÓRNICZA CENTRUM

1.

Rondo       Centrum przesiadkowe

Tunel        Przejazd podziemny

  
Przystanek autobusowy           Parking

  DROGI ROWEROWE

Realizowane  
(zakończenie: III 2023 r.)

Istniejące

 

W śródmieściu, na przedłużeniu ul. Kościuszki powstanie podziemny tunel; w rejonie stacji zbudowane zostaną nowe drogi i ronda, 
modernizację przejdzie ul. Kolejowa. Zniknie przejazd na ul. Konopnickiej, a piesi i rowerzyści na drugą stronę torów dostaną się tunelem. 
Rozwinie się infrastruktura rowerowa, wyremontowane zostaną chodniki.
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Budżet obywatelski miasta Dąbrowa Górnicza 2020

22 
projekty czekają na mieszkańców w tego-
rocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na 
liście propozycji znajdują się projekty doty-

czące zarówno inwestycji i remontów, jak również wy-
darzeń edukacyjnych i kulturalnych. Odpowiadają one 
na potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców. 
Spośród tych propozycji wybierzemy te, których reali-
zacji chcemy najbardziej. Pula środków tegorocznego 
budżetu obywatelskiego to 4,1 mln zł.
Od 28 września do 4 października każdy mieszkaniec mia-
sta, niezależnie od wieku, może oddać głos na trzy wybra-
ne przez siebie projekty. Co więcej, aby zagłosować, nie 
trzeba wychodzić z domu, ponieważ głosować będziemy 
wyłącznie elektronicznie poprzez stronę bo.dg.pl. Osoby 
niemające w domu dostępu do internetu, będą mogły za-
głosować w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. 
Sienkiewicza 6 A (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18; 
sobota-niedziela 10-14).
Poniżej publikujemy listę projektów wraz z opisami, sza-
cunkową kwotą realizacji oraz lokalizacją.

Wszelkich informacji na temat głosowania, jak również 
poszczególnych projektów, udzielają pracownicy Wy-
działu Organizacji Pozarządowych i Aktywności Oby-
watelskiej – tel. 518 270 597; email: bo@dg.pl.

Lp.
Nazwisko 

i imię autora/
autorów

Tytuł 
projektu

Krótki opis projektu Lokalizacja projektu
Szacunkowy 

koszt 
realizacji

1. Bochenek Dawid
Dąbrowskie 
Chodniki

Projekt zakłada przeprowadzenie remontów (wykonanie nawierzchni z kostki betono-
wej)  nawierzchni chodników w dąbrowskich osiedlach. W wyniku inwentaryzacji wydzia-
ły Urzędu Miejskiego wskazały następujące lokalizacje chodników w ciągach ulic: 1-go 
Maja, Wojska Polskiego, Leśna, Wyspiańskiego, Wybickiego, Cieszkowskiego, Kraszew-
skiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piwowara, Kondratowicza, Norwida oraz w okolicach 
Szkoły Podstawowej nr 20, i Parku Śródmiejskiego w kierunku  C. H. Pogoria.

Link do mapy ze 
szczegółową lokalizacją 
chodników wskazanych do 
remontu znajduje się na 
stronie bo.dg.pl w zakładce 
„Projekty do głosowania”

4 100 000,00 zł

2. Dęboń Anna
Portal do 
EduMożliwości

Projekt zakłada stworzenie platformy edukacyjnej, wirtualnej szkoły „uczenia się”(z 
atrakcyjnymi e-lekcjami, webinariami, zajęciami e-learningowymi i bazą wysokiej jako-
ści materiałów dydaktycznych) oraz mobilnego laboratorium nauki i zabawy jako moty-
wację i inspirację do wprowadzania pozytywnych zmian w edukacji. To bezpośrednie i 
konkretne wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dąbrowskich szkół w zakre-
sie kompleksowej bezpłatnej oferty edukacyjnej na miarę XXI wieku.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

500 000,00 zł

3. Drwięga Jerzy
Biohazard od 
gołębi - likwi-
dacja

Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie miasta akcji edukacyjno-informacyjnej 
dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w temacie odpowiedzialnego dokar-
miania ptaków (w szczególności gołębi).

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

10 000,00 zł

4. Duraj-Fert Tatiana
Amfiteatr 
Pełen Życia

Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o 
tężnię solankową wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem.

Teren przy Alei Zwycięstwa 
5, naprzeciwko sklepu 
Biedronka.

427 500,00 zł

5. Fiedkiewicz Danuta
Rodzinny 
przylądek na 
Pogorii*

Projekt ma na celu stworzenie na półwyspie Pogoria III strefy rekreacyjnej. W ramach 
projektu zakłada się budowę placu zabaw z naturalnych surowców, tarasów widoko-
wych, montaż elementów małej architektury, w tym min. koszy, ławek, stojaków na 
rowery. Pierwszym etapem realizacji projektu będą konsultacje z mieszkańcami, w 
trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu.

Półwysep przy zbiorniku 
Pogoria III, od strony osiedla 
Łęknice

800 000,00 zł

6. Górniak Kamila

Warsztaty 
naukowe dla 
dzieci i mło-
dzieży

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w mieście o 
przedmioty ścisłe, przyrodnicze i informatyczne. Realizacja projektu będzie polegała 
na organizacji warsztatów rozwijających dla dzieci, pozwalających poszerzać wiedzę, 
rozwijać kreatywność,  myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność obserwacji i 
wnioskowania, przygotowywania się do konkursów.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

352 400,00 zł

7. Kiernożycki Kamil,  
Wąsik Magdalena

Rodzinne 
Planty**

Projekt zakłada renowację terenu  Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – po-
między ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. 
W ramach realizacji projektu zakłada się remont istniejących alejek wraz z montażem 
elementów małej architektury, nasadzenia roślinności. Pierwszym etapem realizacji 
zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie 
projekt zagospodarowania tego terenu.

Planty im. Harcmistrza 
Stefana Piotrowskiego – 
pomiędzy ul. Kopernika a ul. 
Poniatowskiego oraz Planty 
pomiędzy ulicami Korczaka i 
Przemysłową

4 100 000,00 zł

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA ROK 2021 
PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ AUTORÓW PRZEZ RADĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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Budżet obywatelski miasta Dąbrowa Górnicza 2020

Lp.
Nazwisko 

i imię autora/
autorów

Tytuł 
projektu

Krótki opis projektu Lokalizacja projektu
Szacunkowy 

koszt 
realizacji

8. Kowalski 
Przemysław

Dąbrowskie 
Źródełka - sys-
tem poidełek

Projekt zakłada instalację w Parku Hallera oraz na Placu Wolności źródełek/kranów z 
pitną wodą.

Park Hallera, Plac Wolności 90 000,00 zł

9. Łaskawiec Jerzy
Zakup samo-
chodu specjali-
stycznego

Projekt polega na zakupie samochodu specjalistycznego przystosowanego do przewo-
zu psów ratowniczych dla jednostki OSP Okradzionów oraz doposażenia jednostki w 
niezbędny sprzęt i umundurowanie do działań ratowniczo-gaśniczych. Celem projektu 
jest zapewnienie pełnej mobilności grupie poszukiwawcze tak, aby w jak najkrótszym 
czasie mogła dostać się wraz z psami na miejsce zdarzenia.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

500 000,00 zł

10. Masina Zbigniew,  
Zieliński Piotr

Więcej tlenu 
dla mieszkań-
ców

Projekt zakłada pozyskanie terenów zielonych na osiedlach miasta poprzez likwidację 
powierzchni asfaltowych/betonowych. Pierwszym etapem realizacji projektu będą kon-
sultacje społeczne, podczas których mieszkańcy osiedli wskażą miejsca do renowacji.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

1 000 000,00 zł

11. Masina Zbigniew,  
Zieliński Piotr

Modernizacja 
ul. Młodych

Projekt zakłada modernizację ul. Młodych. W ramach środków przeznaczonych na bu-
dżet obywatelski 2021 proponuje się wykonanie (na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. 
Podlesie) modernizacji ul. Młodych, polegającej na wymianie nawierzchni asfaltobeto-
nowej, zawężeniu szerokości jezdni do 6 metrów, wyniesieniu tarczy skrzyżowania przy 
wyjazdach z osiedla i ogródków działkowych.

ul. Młodych, pomiędzy 
ulicami Kasprzaka i Podlesie

4 100 000,00 zł

12. Michalska 
Małgorzata

Usługi opie-
kuńcze dla 
osób starszych

Projekt zakłada utworzenie infolinii, przez którą seniorzy zgłaszaliby chęć skorzystania z 
pomocy w zakresie codziennego funkcjonowania oraz prowadzenia gospodarstwa domo-
wego. Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego 
konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

500 000,00 zł

13. Możdżeń Ewelina

Budowa 
ścieżki rowe-
rowej przy ul. 
Staszica.

Projekt zakłada budowę wydzielonej, dwukierunkowej drogi dla rowerów o nawierzch-
ni asfaltowej o szerokości 2m. Zakładana długość odcinka to ok. 2,9 km.

ul. Staszica, od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Hotelowej

4 100 000,00 zł

14. Musiał Sławomir
Rewitalizacja 
stawiku na 
Trzebyczce

Projekt zakłada oczyszczenie zbiornika wodnego w celu zwiększenia wartości rekre-
acyjno-użytkowej obszaru w rejonie Parku Tysiąclecia (Ząbkowice).

Nad rzeką Trzebyczka przy 
zbiegu ul. Armii Krajowej, 
Gospodarczej i Szosowej

495 000,00 zł

15. Pasztak-Opiłka 
Agnieszka

Dąbrowskie 
Superdzieciaki

Projekt zakłada organizację całorocznych warsztatów i półkolonii z wyżywieniem dla kil-
kuset dzieci z Dąbrowy Górniczej, co pozwoli rozwinąć ich naturalny potencjał i uporać się 
z konsekwencjami pandemii. Obejmuje treningi asertywności, radzenia sobie z emocjami, 
komunikacji i doskonalenia umiejętności społecznych. Ofertę wzbogacają zajęcia w języku 
angielskim oraz zajęcia sportowe - rejsy łodziami motorami i żaglowymi pod opieką wykwa-
lifikowanych instruktorów oraz jednodniowy biwak na bezludnej wyspie. Zajęcia poprowa-
dzą certyfikowani specjaliści: terapeuci, psychologowie oraz nauczyciele akademiccy.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

340 000,00 zł

16. Polaczek Monika
ZdroWIEM w 
Dąbrowie!

Projekt zakłada stworzenie Dąbrowskiego Centrum Pomocy Pacjentowi oraz przepro-
wadzenie kampanii ,,ZdroWIEM w Dąbrowie!”. Projekt ma na celu pomoc dla pacjen-
tów w sytuacji utraty zdrowia - zwłaszcza w przypadku podejrzenia choroby nowotwo-
rowej. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli skorzystać z porady koordynatorów 
pakietów onkologicznych, psychologów, prawnika i Gminnego Rzecznika Praw Pacjen-
ta. Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego 
konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

252 000,00 zł

17. Reszke Jerzy
Park rekre-
acyjno-rowe-
rowy

Projekt zakłada stworzenie Parku rowerowego/Pumptracku wyposażonego w urzą-
dzenia oferujące nowe możliwości uprawiania sportu i rekreacji dla rowerzystów, dzie-
ci, osób niepełnosprawnych. Powstanie Parku ma na celu stworzenie ogólnodostępne-
go miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. W ramach projektu 
zakłada się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, w wyni-
ku których wypracowana zostanie koncepcja zagospodarowania obszaru po dawnej 
oczyszczalni ścieków w Strzemieszycach Wielkich. W ramach projektu zostanie zreali-
zowany etap wskazany przez mieszkańców i projektanta.

Teren po dawnej 
oczyszczalni ścieków przy ul. 
Szałasowizna

1 500 000,00 zł

18. Stodolna Iwona
Etnobota-
niczna Noc 
Świętojańska

Projekt zakłada organizację nocy świętojańskiej, w trakcie której mieszkańcy wezmą 
udział w warsztatach etnobotanicznych w formie spaceru badawczego po Dąbrowie Gór-
niczej, gdzie będą mogli  nauczyć się rozpoznawać dzikie rośliny przydatne w codziennym 
życiu. W ramach projektu przewiduje się także koncert nawiązujący do tematyki bota-
nicznej. Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwar-
tego konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

36 000,00 zł

19. Stodolna Iwona
Dąbrowska 
Zielarnia 
Seniora

Cykl spotkań/warsztatów dla seniorów, poszerzających wiedzę na temat lokalnej ro-
ślinności a także sposobów jej wykorzystania w życiu codziennym.  Realizacja zadania 
zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu w oparciu o 
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

36 000,00 zł

20. Stodolna Iwona
Dąbrowska 
Zielarnia 
Juniora

Cykl spotkań/warsztatów dla dzieci wraz z rodzicami, poszerzających wiedzę na temat 
lokalnej roślinności a także sposobów jej wykorzystania w życiu codziennym.  Realiza-
cja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu 
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Teren miasta Dąbrowa 
Górnicza

36 000,00 zł

21. Szaniawska 
Krystyna

Urokliwe Wy-
wierzyska

Projekt zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej terenu Wywierzysk. W ramach projek-
tu planuje się oczyszczenie zbiornika wodnego oraz wykonanie budek lęgowych dla 
ptaków, a także rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Teren zbiorników wodnych 
Wywierzyska przy ul. 
Strzemieszyckiej

126 000,00 zł

22. Wiatrowska-
Cieplak Alicja

Park Srocza 
Góra

Projekt zakłada zwiększenie walorów rekreacyjno-turystycznych przestrzeni otaczają-
cej wzniesienie Srocza Góra. W ramach projektu planuje się montaż ławek, rozstawie-
nie koszy, wykonanie trzebieży roślinności oraz montaż tablic informacyjnych.

Teren przy wzniesieniu 
Srocza Góra, obok Szkoły 
Podstawowej nr 5

47 000,00 zł

* Nowy tytuł projektu „Grill Park na cypelku przy Pogorii III” w związku ze zmianą jego zakresu w wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej.
**Projekt stworzony w wyniku połączenia ze sobą projektów Rodzinne Planty i Dąbrowskie Planty, których lokalizacja obejmowała ten sam teren.
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gospodarka

Wyróżniające się stoisko 
targowe, udział w ważnych 
debatach i wiele obiecujących 
spotkań – tym projekt nowego 
centrum Dąbrowy Górniczej 
wyróżniał się w trakcie 
tegorocznego europejskiego 
spotkania przedsiębiorców 
i polityków w Katowicach.

XII Europejski Kongres Go-
spodarczy w Katowicach był 
pierwszym wydarzeniem tej 
rangi i  skali, które odbyło 
się po okresie zawieszenia 
organizacji dużych imprez 
w związku z pandemią koro-
nawirusa. Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe od-
wiedziło blisko 3,5 tys. gości. 
Do udziału w wydarzeniach 
online zarejestrowało się po-
nad 6,7 tys. osób. Unikalna 
liczba użytkowników, którzy 
w dniach 2-4 września 2020 
roku obejrzeli debaty online, 
przekroczyła 100 tys. Przez 
trzy kongresowe dni odbyło 
się łącznie ponad 70 debat 
i dyskusji z udziałem ok. 400 
prelegentów.
Uwagę odwiedzających zwra-
cało stoisko targowe Fabryki 
Pełnej Życia. Było jedynym 
stoiskiem o  wertykalnym 

charakterze, a poprzez uży-
te materiały, takie jak blacha 
falista nawiązywało do in-
dustrialnego charakteru dą-
browskiego projektu. Uwagę 
odwiedzających przykuwały 
także rośliny, które porastały 
ściany i  tworzyły dach sto-
iska Fabryki, co wskazywało 
na zielony, proekologiczny 
aspekt nowego centrum na-
szego miasta.
– Nasza obecność w tym miej-
scu to niepowtarzalna szan-
sa dotarcia do inwestorów 
oraz osób, które będą miały 
wpływ na decyzje związane 
z funduszami europejskimi, 
zielony ład, a przede wszyst-
kim projekty, takie jak nasz 
– zmieniający poprzemysło-
we dziedzictwo w nowoczesną 
i przyjazną dla mieszkańców 
przestrzeń pracy, kultu-
ry, edukacji i życia. Dlatego 

cieszymy się, że gościliśmy 
na naszym stoisku parla-
mentarzystów, europosłów 
i  przedsiębiorców. Istotne 
również były sesje tematycz-
ne i debaty, na których mo-
gliśmy zaprezentować nowe 
centrum Dąbrowy Górniczej 
i pochwalić się, w jaki sposób 
ten projekt jest prowadzony 
– mówi Prezes Zarządu Fa-
bryka Pełna Życia Sp. z o. o., 
Wojciech Czyżewski.
– Bo przecież Fabryka Pełna 
Życia to dla Dąbrowy Górni-
czej niezwykle istotne przed-
sięwzięcie, które rozpoczęło 
się kilka lat temu od budo-
wania platformy współpra-
cy z  mieszkańcami poprzez 
rozmowy, spotkania, debaty, 
konsultacje. Dziś mamy nie 
tylko wizję tego, jak nowe 
centrum Dąbrowy Górniczej 
ma wyglądać, ale też koncepcję 

architektoniczną. Przed nami 
wykonanie projektu budowla-
nego i wykonawczego – dodaje 
prezes Wojciech Czyżewski.
Przypomnijmy, że 4-hekta-
rowy teren Fabryki Obrabia-
rek Ponar-Defum od końca 
XIX wieku był całkowicie 
zamknięty dla mieszkańców. 
Teraz ma powstać tutaj wizy-

tówka i tętniące życiem serce 
Dąbrowy Górniczej. Wizję 
nowego Centrum Dąbrowy 
Górniczej wypracowano po 
licznych konsultacjach spo-
łecznych, jak i pracach grup 
ekspertów w zakresie urbani-
styki i architektury, ekonomii 
i przedsiębiorczości oraz zrów-
noważonego rozwoju. ms

Fabryka Pełna Życia na Europejskim 
Kongresie Gospodarczym
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puls miasta

Z początkiem września dzieci wróciły do trzech zmodernizowanych 
przedszkoli – nr 1, 4 i 29. W planach są remonty kolejnych placówek.
Termomodernizacje, obejmu-
jące również  m.in. wymia-
ny instalacji i  wyposażenia, 
prowadzone są z  unijnym 
wsparciem. Na kompleksowe 
remonty 11 budynków miasto 
pozyskało 12,5 mln zł dotacji. 
W  najbliższym czasie prace 
mają ruszyć w przedszkolach 
nr 9, 14 i 39. W dalszym etapie 
do modernizacji przewidziane 

są również przedszkola nr 10, 
20, 32, 33 i 36. Podczas robót 
budynki są wyłączane z użyt-
kowania, a dzieci uczęszczają 
do innych placówek.
– Mam świadomość, że inne 
przedszkola również potrzebu-
ją kompleksowych remontów. 
Dlatego cały czas staramy się 
o  zewnętrzne finansowania 
z różnych źródeł. Kiedy takie 

środki pozyskamy, będziemy 
mogli modernizować kolejne 
placówki – podkreśla Marcin 
Bazylak, prezydent miasta.
W przedszkolach nr 1 (ul. 1-go 
Maja 6), 4 (ul. Cieszkowskiego 
20a) i 29 (ul. Ludowa 4) prace 
objęły m.in. wymianę okien 
i drzwi, ocieplenia budynków, 
remonty toalet, kuchni i  sal 
zajęć, wymianę instalacji elek-

trycznych, grzewczych i wod-
no-kanalizacyjnych.
– Projekt nie obejmuje jednak 
placów zabaw, które zmoder-
nizujemy, jeśli uda nam się po-
zyskać na ten cel dodatkowe 
środki. Niezależnie od tego, 
dyrektorzy przedszkoli są zo-
bowiązani, aby utrzymywać 
place zabaw w  stanie, który 
umożliwia bezpieczną zabawę 

– wyjaśnia prezydent Bazylak. 
W Dąbrowie Górniczej funk-
cjonuje łącznie 29 przedszkoli, 
zespołów szkolno-przedszkol-
nych i oddziałów przy szkołach 
podstawowych, zapewniają-
cych opiekę dla dzieci w wieku 
3-6 lat. Przedszkole dla niepeł-
nosprawnych działa również 
w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym. PK

Kazdębie to dobre miejsce dla twojego biznesu
Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach mia-
sto przygotowuje znakomicie zlokalizowane i uzbro-
jone tereny inwestycyjne. 
Nowa strefa aktywności gospo-
darczej powstająca na Kazdę-
biu to 12 działek o powierzchni 
od ok. 0,5 ha do 1,2 ha przezna-
czonych dla małych i średnich 
inwestorów, którzy szukają 
dobrze skomunikowanych 
terenów. Grunty na Kazdębiu 
są uzupełnieniem dąbrowskiej 

oferty dla inwestorów. Strefa 
w Tucznawie jest przeznaczo-
na dla większych firm, które 
potrzebują rozległych terenów 
pod budowę dużych linii tech-
nologicznych i produkcyjnych. 
Obydwa tereny są ze sobą do-
brze skomunikowane, co sta-
nowi znakomitą sytuację dla 

małych i średnich firm pod-
wykonawczych pracujących 
na rzecz dużych zakładów 
ulokowanych w  Tucznawie. 
Działki na terenie inwestycyj-
nym „Kazdębie” będą gotowe 
do sprzedaży w trybie przetar-
gowym już na przełomie 2020 
i 2021 r.

Inwestycje

Odnowione przedszkola 
z unijnym wsparciem

W Dąbrowie 
Górniczej 

funkcjonuje łącznie 
29 przedszkoli, 

zespołów szkolno-
przedszkolnych 
i oddziałów przy 

szkołach 
podstawowych.
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W Królestwie Polskim przed 
rokiem 1914 nie było samorzą-
du. Miastami rządziły władze 
oparte na mianowanych rosyj-
skich urzędnikach. Samorząd-
ność skupiała się w  różnego 
typu organizacjach: stowa-
rzyszeniach, towarzystwach, 
spółdzielniach, resursach. Były 
to działania legalne, często 
jednak uzupełniane aktyw-
nością nieoficjalną czy wręcz 
nielegalną. W oparciu o to za-
plecze, w momencie wybuchu 
wojny, w miastach Królestwa 
Polskiego mogły, oddolnie, 
powstawać niezależne wła-
dze obywatelskie. Przyjęły 
one formę komitetów obywa-
telskich mających zapewnić 
funkcjonowanie społeczności 
lokalnych w czasach wojennej 
pożogi. Tak oto na początku 
czerwca 1915 roku działało 9 
komitetów gubernialnych, 48 
powiatowych, 6 okręgowych, 
91 miejskich i 400 gminnych.

Trójkąt trzech 
cesarzy
Gdy 2 sierpnia 1914 roku 
wojska niemieckie weszły do 
Dąbrowy, zastały miasto pod 
kontrolą straży obywatelskiej, 

powstałej w  oparciu o  orga-
nizacje sokolskie, ochotnicze 
straże pożarne i inne organi-
zacje obywatelskie. Szybko po-
wstały, na podstawie uchwa-
lanych przez siebie statutów, 
kolejne formy samoorgani-
zacji. Komitety obywatelskie 
(nazwa stosowana równolegle, 
dla podkreślenia związków 
z  ruchem tworzącym się po 
drugiej stronie linii frontu) 
zwane są w  Zagłębiu – pod 
presją nowych okupantów – 
radami miejscowymi (miejski-
mi czy gminnymi) lub czasa-
mi władzami obywatelskimi. 
Nie był to jeszcze samorząd, 
choćby dlatego, że władze nie 
pochodziły z  bezpośrednich 
wyborów. W  każdej gminie 
powstawały komitety do kon-
kretnych zadań – straży oby-
watelskiej, opieki nad bied-
nymi, pośrednictwa pracy, 
przemysłowo-handlowych, 
sądowych, skarbowych, szkol-
nych, zdrowia publicznego, 
weterynaryjnych i żywnościo-
wych, których przedstawiciele 
zasiadali w radzie miejscowej. 
Obok struktur lokalnych, 
władza obywatelska szybko 
stworzyła struktury okręgo-
we. Rada okręgowa Zagłębia 

Dąbrowskiego zebrała się po 
raz pierwszy 26 września 1914 
roku w Dąbrowie.

Dąbrowa Górnicza
W  Dąbrowie Górniczej bu-
dowanie obywatelskiej wła-
dzy zaczęło się jeszcze przed 
wybuchem wojny. Tu miesz-
kał i  pracował Kazimierz 
Srokowski, który był nie tyl-
ko sekretarzem Rady Zjazdu 
Przemysłowców Górniczych 
w  Królestwie Polskim, ale 
także wiceprezesem tajnego 
sokolstwa, które w  Zagłębiu 
miało silne oparcie. To głównie 
dzięki niemu udało się już 30 
lipca na spotkaniu w Dąbro-
wie powołać miejscowe straże 
obywatelskie. Władze carskie, 
nie widząc możliwości obro-
ny tych terenów, wycofały się 
zawczasu, pozostawiając pole 
dla samoorganizacji. Dość 
szybko powstał też Komitet 
Żywnościowy, który – w opar-
ciu o dobroczynność ludności 
i zaplecze zakładów przemy-
słowych – starał się zapewnić 
przynajmniej podstawowe 
produkty żywnościowe m.in. 
kupując je w głębi Niemiec.
A warunki socjalne były na-
prawdę ciężkie. Wojska nie-

mieckie metodycznie niszczyły 
lokalny przemysł, zalewały ko-
palnie. W połowie lutego po-
wstał nawet memoriał Komi-
tetów Obywatelskich Zagłębia 
Dąbrowskiego o  tragicznym 
położeniu lokalnej ludności. 
W  Warszawie przy Central-
nym Komitecie Obywatelskim 
powstał Podkomitet Obywa-
telski Zagłębia Dąbrowskiego.

Budowanie 
samorządu
Zagłębie, podzielone dość 
szybko między dwie okupa-
cje (austriacką – z  Dąbrową 
i niemiecką – z Sosnowcem), 
nie miało dalej wspólnej hi-
storii. W obu częściach ina-
czej powstawały samorządy, 
jednak ciągłość prac komite-
tów została zachowana. Dzia-
łalność społeczna przybrała 
tylko inne formy – komitetów 
ratunkowych pod cesarzem 
Franciszkiem Józefem, rad 
opiekuńczych pod cesarzem 
Wilhelmem. O roli komitetów 
obywatelskich w budowaniu 
samorządności może świad-
czyć fakt, że w  większości 
nowych samorządów główne 
role odgrywali ci sami ludzie, 
którzy poświęcili się pracy 

obywatelskiej z początku woj-
ny, choć tylko w  Warszawie 
komitet obywatelski dotrwał 
do powołania rady miejskiej.
Nic więc dziwnego, że w Dą-
browie Górniczej, gdzie budo-
wa samorządności łączyła się 
z  nadaniem praw miejskich, 
osoby znane ze składu komitetu 
obywatelskiego pełniły najwyż-
sze funkcje we władzach samo-
rządowych. Byli to np. Edward 
Kosiński (pierwszy burmistrz 
Dąbrowy), Adam Piwowar 
(pierwszy prezydent wybrany 
w  powszechnych wyborach) 
czy wspomniany Kazimierz 
Srokowski (naczelnik miejskie-
go wydziału skarbowego).

Piotr Frączak
Lucyna Stępniewska

Od samoorganizacji 
do samorządności
106. rocznica powstania komitetów obywatelskich w Dąbrowie Górniczej.
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R E K L A M A

40 lat temu w Dąbrowie Górniczej 
podpisano Porozumienie Katowickie
Trwający od lata 1980 roku tzw. „karnawał So-
lidarności” miał u nas, w Dąbrowie Górniczej, 
szczególne oblicze. Huta Katowice, olbrzymi 
kombinat, który funkcjonował dopiero od nie-
spełna pięciu lat, stał się regionalną kolebką ru-
chu społecznego, który rzucił wyzwanie władzy.

Strajki w  Zagłębiu Dąbrow-
skim, podobnie jak w  całej 
Polsce, wybuchły w sierpniu 
1980 roku. Pierwsze wydzia-
ły Huty Katowice stanęły 29 
sierpnia, by kolejnego dnia 
strajkował już cały zakład. 
To właśnie tutaj, 11 września 
1980 roku, podpisano jedno 
z  czterech słynnych – obok 
jastrzębskiego, gdańskiego 
i szczecińskiego – porozumień 
z władzami. Te dąbrowskie (od 
nazwy huty zwane katowicki-
mi) są najmniej znane szerszej 
opinii społecznej. W ramach 
porozumienia, sygnowanego 

z  jednej strony  m.in. przez 
Andrzeja Rozpłochowskie-
go, przewodniczącego MKR 
(Międzyzakładowy Komitet 
Robotniczy), z drugiej nato-
miast przez ministra hutnic-
twa Franciszka Kaima, strona 
rządowa gwarantowała: dostęp 
do mediów, zwolnienie z obo-
wiązku pracy osób pełniących 
funkcje związkowe z zachowa-
niem prawa do wynagrodze-
nia, udostępnienie pomiesz-
czeń przez dyrekcje zakładów 
pracy lub władze terenowe 
z przeznaczeniem na działal-
ność związkową, zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim 
strajkującym, członkom ko-
mitetów strajkowych i robot-
niczych oraz ich rodzinom 
oraz gwarancję uczestnictwa 
strony związkowej w pracach 
nad nowymi ustawami, w tym 

przede wszystkim o związkach 
zawodowych, co w  sposób 
bezpośredni wpłynęło na re-
jestrację NSZZ „Solidarność” 
17 września tego roku.
Dziś pamięć o tamtych wyda-
rzeniach kultywuje Stowarzy-

szenie „Porozumienie Katowic-
kie 1980”, organizator licznych 
wystaw i  wydawca książek, 
w tym o niepokornym rysow-
niku „Solidarności” z Dąbrowy 
Górniczej Stanisławie Łaskim.

Jarosław Krajniewski 
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Kwiaty 
w imieniu 
mieszkańców 
Dąbrowy 
Górniczej 
złożyli: 
Agnieszka 
Pasternak, 
Marcin 
Bazylak, 
Michał Syska
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„60 na 100. Sąsiadki. 
Głosem Kobiet 
o powstaniach 
śląskich i plebiscycie”

Nowa odsłona

W dziewiątej od-
słonie Narodo-
wego Czytania 
główną rolę grał 
dramat „Ballady-
na” Juliusza Sło-
wackiego. Z uwagi 
na stan epidemio-
logiczny wspólne 
czytanie lektury 
okazało się trud-
ne do zrealizowa-
nia, więc biblioteczna ekipa postanowiła odtworzyć 
klasyczną historię w wersji bardzo współczesnej, a na 
dodatek: filmowej! Owoc ich pracy można zobaczyć 
na facebook’owym profilu MBP oraz kanale YouTube: 
www. youtube. com/mbpdg./MB/

Drobny remont może zmienić 
wiele, o  czym przekonała się 
Filia nr 1 (ul. Wojska Polskiego 
43)! Odświeżone ściany, wyjątko-
wy kolor i  regały pełne książek, 
więc… kiedy pojawicie się w pla-
cówce, aby wypożyczyć nową lek-
turę?/MB/

Połączenie możliwości integracji 
ludzi z całego regionu, elemen-
tów sportowych oraz walorów 
edukacyjnych w czasach pande-
mii nie było łatwym zadaniem. 
Dąbrowska książnica postano-
wiła, że z zachowaniem wszel-
kich środków bezpieczeństwa, 
zaproponuje uczestnikom Wiel-
kiej Gry autorską rozgrywkę li-
teracką, przypominającą dobrze 
wszystkim znaną grę Scrabble. 
Układanie pasujących słów z lo-
sowo wybranych liter, a w dodat-
ku w określonym czasie, nie było 
proste, lecz wszystkie drużyny 
poradziły sobie z tą misją zna-
komicie! Sobotni czas w plenerze 
umilały uczestnikom koncerty 
bibliotecznego zespołu Poczytal-
ni. Zespół zagrał dobrze wszyst-
kim znane kawałki, tj. „Jak nie 
my to kto” czy „Nie sprzedawaj-
cie marzeń”. Najwięcej emocji 
wzbudzała jednak postać patro-
na biblioteki – Hugona – która 
przechadzała się pomiędzy sto-
iskami organizacji pozarządo-
wych i aktywnie uczestniczyła 
w przygotowanych atrakcjach, 
bądź też sama je tworzyła, za-
chęcając przy tym np. do wspól-
nego czytania./MB/

Wystawa, zrealizowana w Regionalnym Instytucie 
Kultury w Katowicach we współpracy ze stowa-
rzyszeniem Szlakiem Kobiet, ukazuje 30 kobiet 
z przełomu XIX i XX wieku, których dzieje tworzą 
nową, bo pisaną kobiecymi losami, opowieść o ślą-
skich zrywach powstańczych i akcji plebiscytowej. 
Wystawę można oglądać w Galerii Klubowej oraz 
holu Biblioteki Głównej od 5 października, od po-
niedziałku do piątku, w godzinach 8:30-19:30./
MB/

AKTYWNA BIBLIOTEKA
Tegoroczny 
Festiwal 
Ludzi 
Aktywnych 
przybrał 
formę 
Wielkiej 
Gry, której 
częścią było 
literackie 
stanowisko 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej!

Studio biblioteka

Współczesna Balladyna

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia
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Hugon Bossy
Nie zdziwcie się, kiedy na swojej drodze 
spotkacie współczesną wersję bibliotecz-
nego patrona –Hugona Kołłątaja! Hugon 
Bossy, bo tak nazywa się nasz gospodarz, 
od niedawna spaceruje w swoim czerwo-
nym szlafroku po Dąbrowie Górniczej, 
choć najczęściej możecie go spotkać mię-
dzy regałami z książkami, gdzie zaczytany 
potrafi przesiadywać godzinami... Chodzą 
słuchy, że wkrótce do Hugona dołączy jesz-
cze ktoś… /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

Wracamy!

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Koncert  
niespodzianka

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Czy jest ktoś, kto będąc dzieckiem, 
nie negocjował choćby pory po-
wrotu z  podwórka? Negocjacje 
towarzyszą nam przez całe życie. 
Sam tytuł poradnika Wojciecha 
Woźniczki skłania nas do działa-
nia. Pozycja „Negocjuj” pomoże 
nie tylko osobom kupującym nie-
ruchomości. Dzięki książce dowie-
cie się, jak zaoszczędzić pieniądze 
niemal w każdej sytuacji.

Poleca

Katarzyna 
Lewandowska 

Właścicielka  
firmy

Odpoczywający podczas 
ostatniego weekendu sierpnia 
na plaży przy Pogorii III mogli 
czuć się muzycznie dopiesz-
czeni! Biblioteczni Poczytalni 
zagrali aż dwa koncerty, pod-
czas których usłyszeć można 
było piosenki  m.in. Piotra 
Bukartyka, Starego Dobre-
go Małżeństwa czy zespołu 
Raz, Dwa, Trzy. Z uwagi na 
pandemię koncerty były nie-
zapowiedziane, lecz dzię-
ki dużej otwartej prze-
strzeni i  dogodnemu 
terminowi muzycy nie 
mogli narzekać na brak 
publiczności./MB/

Czasoumilacz

Najwyższy czas, aby 
w zapomnienie odeszły 
opustoszałe sale, wyłączone 
światła i cisza pomiędzy 
bibliotecznymi regałami. 
Witajcie po przerwie!
Stopniowe „odmrażanie” bibliotecznej działalno-
ści zainauguruje już 8 października spotkanie, 
zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, z  Cezarym Harasimowiczem – sce-
narzystą, aktorem, dramaturgiem i pisarzem, 
autorem m.in. „Miejsca odosobnienia”, „Mira-
belki”, czy „Była sobie miłość”. Wraz z Teatrem 
Kultureska zaprosimy Was również na spektakl 
„Skrzydlaty odlot”, który będzie można obejrzeć 
w strzemieszyckiej Filii nr 8 już 9 października, 
natomiast w Bibliotece Głównej tydzień później – 
16.10. Powrócą również wydarzenia dla meloma-
nów! 14 października o godz. 18:00 zapraszamy 
na koncert Kuby Michalskiego, który w ramach 
programu stypendialnego MKiDN, stworzył 
muzyczne interpretacje najpiękniejszych wier-
szy Bolesława Leśmiana. Z kolei w Filii nr 8 22 
października odbędzie się klimatyczny koncert 
Zbigniewa Tepera z zespołem. W tej samej pla-
cówce 28.10 będzie można udać się na spotkanie 
z podróżnikiem, Waldkiem Maliną. Na wszyst-
kie wydarzenia obowiązuje system rezerwa-
cji bezpłatnych wejściówek: http://rezerwacje. 
biblioteka-dg. pl. Liczba miejsce ograniczona. 
Wszyscy uczestnicy są zobligowani do noszenia 
maseczek oraz zachowania dystansu./MB/
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Trwa modernizacja 
dąbrowskiej 
placówki wsparcia 
psychicznego
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej otrzymał środ-
ki na remont siedziby głównej przy ul. Morcinka 15 oraz filii przy ul. 
Swobodnej 59. W sumie to 76 673 zł. Prace rozpoczęły się 5 sierpnia.

– Cieszymy się, że otrzymali-
śmy środki na remont w czasie 
wakacji. Korzystając z uprzej-
mości dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnych, 
pani Violetty Trzciny, która 
udostępniła nam dodatkowe 
pomieszczenia szkoły, mogli-
śmy kontynuować swoją dzia-
łalność i bez przeszkód pro-
wadzić zajęcia terapeutyczne 
dla naszych podopiecznych – 
mówi Paulina Ochenduszko-
-Szostak, dyrektor ŚDS w Dą-
browie Górniczej.

Pieniądze pochodzą z rezer-
wy celowej państwa z 2020 r. 
przeznaczonej na rozwój sieci 
ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
– program kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „za ży-
ciem”. Remont pomieszczeń 
nie tylko poprawi ich funk-
cjonalność, ale wpłynie też na 
estetykę obiektu.
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy powstał w 1997 r., by 
pomagać osobom z zaburze-
niami psychicznymi i niepeł-
nosprawnym intelektualnie.

LS

Wielka nauka dla 
małych studentów
Rusza XIII edycja Dąbrowskie-
go Uniwersytetu Dziecięcego. 
Harmonogram zajęć obejmuje 
11 interaktywnych 60-minuto-
wych wykładów, które realizo-
wane są stacjonarnie w soboty 

w Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej. Program zajęć uzu-
pełniają warsztaty fakultatyw-
ne i wycieczki naukowe. Infor-
macja o zapisach: ud.wsb.edu.pl, 
tel. 32 295 93 15.
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Remonty

Porady prawne 
i obywatelskie w dobie 
koronawirusa
W okresie epidemii zmienił się sposób funkcjo-
nowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Praw-
nej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatel-
skiego. W chwili obecnej punkty te zapewniają 
telefoniczny, bądź mailowy kontakt z klientem.

Aby skorzystać z pomocy 
prawnej lub obywatel-
skiej należy w  go-
dzinach od 7.30 do 
11.30 zadzwonić na 
nr tel. 32/262 61 43 
do Wydziału Po-
lityki Społecznej 
UM. Zainteresowa-
nemu mieszkańcowi 
wskazany zostanie 
kontakt telefonicz-
ny, bądź mailowy 
do konkretnego punktu, 
w którym uzyska pomoc.
Nieodpłatna pomoc praw-
na i nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie przysłu-
gują wszystkim, którzy nie 

są w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomo-

cy prawnej, w  tym 
osobom fizycznym 
prowadzącym jed-
noosobową działal-
ność gospodarczą, 
niezatrudniającym 
innych osób w cią-
gu ostatniego roku.
Pełna lista jednostek 

nieodpłatnego po-
radnictwa i  jednostek 

pomocowych działających 
na terenie miasta w  2020 
roku dostępna jest pod ad-
resem https://bip.dabrowa-
-gornicza.pl
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UWAGA!

ZMIANY
Gminna 
Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
działa już w nowej siedzibie 
przy ulicy Adamieckiego 13, 
pierwsze piętro, pokój 4 i 5,  

wejście boczne do budynku.  
Tel. 32 262 41 64  
lub 32 262 97 02.

Przy ul. Adamieckiego 13  
swą siedzibę ma także  
Punkt ds. Uzależnień.  

Tel. 32 262 97 02.
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sport

W zdrowym ciele Dębowy Duch!
#DGdlaAktywnych

Miniserial przedstawiający aktywnych dąbrowian to akcja „W zdrowym ciele dębowy duch”, którą prowadzimy na 
miejskich kanałach na Facebooku i Instagramie. Zobaczcie, kim są Dębowe Duchy.

Dębowy Duch, czyli kto?

To łyżworolkarka startująca 
w  pucharze świata, mimo że 
nauczyła się jeździć po trzy-
dziestce, reprezentantka Polski 
w siatkówce, która zaczynała na 
Zielonej czy człowiek, który pły-
wanie po Pogorii uczynił sposo-
bem na życie. Pasjonaci niegdyś 
letniskowego Okradzionowa, 
których zachwyca Biała Prze-
msza, kajakarze, deskorolkow-
cy, biegacze, amatorzy nordic 
walkingu, pasjonaci pływania 
i innych sportów wodnych.
− Dąbrowa Górnicza to miejsce, 
w którym spotykają się wyjąt-
kowe walory przyrodnicze, wa-
runki do uprawiania sportów 
outdoorowych i pasja mieszkań-
ców. Żeby zostać Dębowym Du-
chem, wystarczy wstać sprzed 
telewizora i  ruszyć w  teren – 
mówi Bartosz Matylewicz, na-
czelnik Wydziału Marki Miasta, 
pasjonat rowerów i podróży.
Wyjątkowym przykładem Dę-
bowego Ducha jest Magda Wa-
sik. Największą pasją młodej 
dąbrowianki są 20-kilometro-
we spacery. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
Magda porusza się na… wóz-
ku. Swoją ulubioną trasę Mag-
da opisała w ramach konkursu 

„Ahoj przygodo! Pokaż nam 
swoją lokalną trasę”. Nie ma 
wymówek, pora ruszyć w teren!

Cudze chwalicie, 
Dąbrowy nie znacie!
− Prawdopodobnie każdy 
mieszkaniec miasta odwiedził 
Pogorię, ale czy wiedzieliście, że 
z Okradzionowa można ruszyć 
przepięknym spływem kajako-
wym, bo Biała Przemsza urodą 
nie ustępuje rzekomo Borom 
Tucholskim? – pyta Woj-
ciech Juroff, naczel-
nik Wydziału 
Kultury, Sportu 
i  Organizacji 
Czasu Wol-
nego, a  po 
godzinach 
pracy pły-
wak, mors 
i podróżnik.
W  ten prze-
wrotny sposób 
zatytułowaliśmy 
też konkurs fotogra-
ficzny. I okazało się, że jest prze-
ciwnie – dąbrowianie doskonale 
znają swoje miasto i chwalą jego 
uroki, to widać też po świetnie 
prosperującej grupie na Face-
booku „DG w obiektywie”. Na 
konkurs wpłynęło ponad 300 
prac, a jury ma spory problem, 

żeby wybrać te najlepsze.
Do konkursu dla biegaczy za-
prosiliśmy znaną w tych krę-
gach Kaję Dylewską. Kółko 
wokół Pogorii III pokonała 
w niespełna 30 minut, i to pcha-
jąc przed sobą wózek dziecięcy! 
Zadanie konkursowe polegało 
na przebyciu 6-kilometrowego 
okrążenia w lepszym czasie. To 
okazało się tak oczywiste, że 
biegacze pytali, czy mają mieć 
ze sobą albo pożyczyć dziecko? 

A grupa biegowa „W po-
goni za duchem”, spo-

tykająca się w tym 
miejscu na bie-
ganie co środę 
(w  chwili pi-
sania już 305 
razy!), nagra-
ła zachęcający 
film.

– To jest naj-
lepsze w naszym 

mieście, że wokół 
sportów tworzą się 

grupy inicjatywne i stowa-
rzyszenia. Chcesz chodzić na 
kijach? Co niedzielę w Fabryce 
Pełnej Życia spotyka się grupa 
Eli Gębskiej. Chcesz spróbować 
wrotkarstwa szybkiego? Na 
czwórce zasuwa Silesia Skating 
Team. Tak można by wymieniać 
w nieskończoność… − chwali 

Zdzisława Górska-Nieć, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Marki 
Miasta. Sama jest miłośniczką 
biegania, jazdy na rolkach i wę-
drówek po dąbrowskich okoli-
cach.

Dębowe miasto na 
eksport
Dąbrowa Górnicza już od daw-
na jest modnym celem week-
endowej turystyki w regionie. 
Turyści koncentrują się jednak 
na plażowaniu przy Pogorii, 
tymczasem miasto 
ma do zaoferowa-
nia wiele więcej. 
Dlatego po-
stanowiliśmy 
promować 
nasz minise-
rial „W zdro-
wym ciele Dę-
bowy Duch” 
w  Katowicach, 
Sosnowcu czy 
Bytomiu.
− Dotąd ukazały się 
odcinki poświęcone Michało-
wi i  Natalii Bujakom, którzy 
wypożyczają supy przy trójce, 
wrotkarce szybkiej Ani Bijak, 
siatkarce Krysi Strasz i pasjo-
natom kajaków z Okradziono-
wa – mówi Górska-Nieć. – Przy 
doborze tematów staraliśmy się 

także, aby każdy z odcinków 
odkrywał inne miejsca w Dą-
browie.
I tak Bijak miała okazję wspo-
mnieć, że warunków do tre-
ningu wrotkarstwa na czwórce 
zazdroszczą im zawodnicy z ca-
łego kraju, a Strasz zagrać mecz 
pokazowy na nowym boisku do 
plażówki w FPŻ. Zagrała w jed-
nej drużynie z  kontynuującą 
karierę w  Szwajcarii Eweliną 
„Sieką” Brzezińską przeciwko 

zawodniczkom Patrycji 
Balcarek i  Sandrze 

Łebek.
– Cieszymy 
się, że każdy 
z  odcinków 
zebrał liczne 
audytorium. 
Historia Bu-
jaków osią-

gnęła ponad 
40 tys. wyświe-

tleń, a wszystkie 
realizacje, konkursy 

i teksty w ramach projek-
tu trafiły do ponad pół milio-
na odbiorców – podsumowuje 
Górska-Nieć. Serialu szukajcie 
wśród filmów na Facebooku, 
a wszystkie treści znajdziecie, 
wpisując #DębowyDuch w pole 
wyszukiwarki. DŁ

Dąbrowski mistrz rajdów retro
Historyczne Rajdowe Samo-
chodowe Mistrzostwa Polski to 
impreza dla wszystkich miło-
śników starych aut z duszą od 
dwudziestolecia międzywojen-
nego do początku lat 90-tych. 
Swoim kształtem nawiązuje 

do najlepszych historycznych 
wzorców etyki i  kultury raj-
dowej, w  którym każde auto 
ma do opowiedzenia kibicom 
swoją własną, niepowtarzalną 
historię. Nasz mieszkaniec, 
Piotr Mitręga, należy do naj-

bardzie utytułowanych za-
wodników w  tej dyscyplinie. 
Jest zdobywcą  m.in.: tytułu 
wicemistrza w Historycznych 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostwach Polski w kate-
gori FIA 3. WW
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Finaliści konkursów zorganizowanych w ramach akcji wraz z bohaterami miniserialu, czyli dąbrowskie dębowe duchy!
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Poznajmy się
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Bezpieczna i kulturalna jesień 
z Pałacem Kultury Zagłębia
Wraz z początkiem października na wszystkich scenach PKZ zagoszczą 
znakomite wydarzenia muzyczne i teatralne, a z oferty pałacu będzie 
mógł skorzystać każdy wielbiciel kultury.

2 października o 19:00 na de-
skach Sali Teatralnej z piosenka-
mi lekkimi i energicznymi, lecz 
także ze smutnymi „smaganymi 
zimowym, nadmorskim wia-
trem” utworami wystąpi Julia 
Pietrucha. Później, 11 paździer-
nika o 18:00, na tej samej scenie 
odbędzie się niepowtarzalne 
i spektakularne zwieńczenie 15. 

Festiwalu Gorczyckiego, czyli 
koncert „Totus Tuus” z utworami 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Antonia Vivaldiego, Henryka 
Mikołaja Góreckiego i Miko-
łaja Góreckiego w wykonaniu 
cenionych solistek, Chóru Fil-
harmonii Śląskiej oraz Śląskiej 
Orkiestry Kameralnej pod 
batutą Macieja Tomasiewicza. 
Koncert organizowany przez 
Pałac Kultury Zagłębia oraz Fil-
harmonię Śląską wpisywać się 
będzie w obchody 100. rocznicy 
urodzin Jana Pawła II.
16 października o 19:00 zobaczy-
my i usłyszymy jednego z najbar-

dziej utytułowanych tekściarzy 
i muzyków młodego pokole-
nia – Błażeja Króla. Artysta 
wraz z zespołem zaprezentuje 
utwory z płyty „Nieumiarko-
wania”, opisywanej przez wie-
lu dziennikarzy muzycznych 
jako najlepszy rodzimy album 
ubiegłego roku. Natomiast mi-
łośników komedii zapraszamy 
na znakomity spektakl „Policja. 
Noc zatracenia” autorstwa An-
drzeja Saramonowicza, twórcy 
filmów „Testosteron” i „Lejdis”. 
W rolach głównych Katarzyna 
Kwiatkowska i aktorzy Teatru 
Montownia.

Do PKZ powracają także 
muzyczne cykle, czyli PIW-
NICA (Pola Chobot & Adam 
Baran, 30.10  g. 19:00), Ka-
meralne Czwartki (zespół 
Nivel i koncert „Z czterech 

stron świata”, 15.10 g. 18:00) 
oraz – w jazzowym klimacie 
i z publicznością na scenie – 
Scena/anecS (Zagórski & Ką-
dziela Collaboration, 27.10 g. 
19:00).

kultura / Pałac Kultury Zagłębia

Pejzaż, portret, ilustracja do 
bajki – każdy z tych obrazów 
można namalować piaskiem. 
Tak, piaskiem! Od nowego 
sezonu edukacji artystycznej 
w wybranych placówkach Pa-
łacu Kultury Zagłębia można 
zapisać się na warsztaty malo-
wania piaskiem na specjalnych 
pulpitach. Wystarczy pomysł 
i kubełek drobnych ziarenek 
(niekoniecznie z Pustyni Błę-
dowskiej), by powstały praw-
dziwe arcydzieła.

PIASKIEM 
MALOWANE

#KulturalnaDąbrowa

RECOOLTYWATOR

Dąbrowska Scena Amator-
ska, czyli pałacowy Recool-
tywator wydał pierwsze 
owoce! W ramach projektu 
ukazał się pierwszy, póki co, 
wirtualny, album muzyczny 
zatytułowany „OKNA”. To 
kooperacja naszych pracow-
ników – Grzegorza Marcin-
kowskiego i Jarosława Na-
lepki, którzy połączyli poezję 
z muzyką elektroniczną. 
Całość dopełniły teledyski 
w reżyserii Jarosława Cyby. 
Efekty można oglądać na 
oficjalnym kanale YouTube 
projektu Recooltywator.

6.09-9.10

6.09-16.10

14.09-14.10

15. Gorczycki Festiwal – Totus Tuus
KONCERT FINAŁOWY

Julia Pietrucha
KONCERT TRASY „FOLK IT!”

Kameralne Czwartki – Nivel
KONCERT „Z CZTERECH STRON ŚWIATA”

18:00
11.10
19:00
2.10

18:00
15.10

KRÓL
KONCERT TRASY „NIEUMIARKOWANIA”

Policja. Noc zatracenia
SPEKTAKL KOMEDIOWY

Łukasz Zaręba „Przestrzenie Nicości”
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI

Chopin, Spisak, Górecki, Kilar.  
Paryskie awantury

WYSTAWA | GALERIA ZA SZYBĄ

1920 Wojna Światów
WYSTAWA | HOL I PIĘTRO

Kameralne Czwartki – Mariola Płazak-Ścibich  
i przyjaciele

KONCERT „PIEŚNI NEAPOLU”

PIWNICA – Pola Chobot & Adam Baran
KONCERT

Scena/anecS – Zagórski & Kądziela 
Collaboration

KONCERT Z PUBLICZNOŚCIĄ NA SCENIE

19:00
16.10

19:00
21.10

18:00
5.11
19:00
30.10
19:00
27.10

Małe szczęścia
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

9-14.10

2-7.10

5.10

13.10

Szarlatan
Niedosyt

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

18:00

15:00

17:00

17:00

12:00

10.10

16-21.10

23-28.10

Pechowi szczęściarze
KINOSZKOŁA SENIORA

Sen nocy letniej
RETRANSMISJA OPERY

Halvdan – prawie Wiking
KINO DZIECI

Pinokio
Nadzieja

Polot
Sekret Bogini Fortuny

15.10

29.10

Ronnie Wood:  
Ktoś na górze mnie lubi

KINO JAZZ

Nowy Orlean: Miasto muzyki
KINO JAZZ

//bilety//
normalny: 15 zł / ulgowy: 13 zł

retransmisje: 26/23/20 zł
Kino Dzieci: 12 zł // KinoSzkoła Seniora: 12 zł

Z A G Ł Ę B I E 
N I E P O D L E G Ł O Ś C I

W W W . P A L A C . A R T . P L
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 

w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.


