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rozmowa miesiąca

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ DZIŚ

115 lat temu rozpoczęła się Republi-
ka Zagłębiowska. Ten trwający dziesięć 
dni karnawał wolności w  Dąbrowie 
Górniczej, Sosnowcu, Czeladzi, Będzi-
nie i innych miastach naszego regionu 
był kulminacją wydarzeń rewolucyjnych, 
które rozpoczęły się w całym imperium 
rosyjskim na początku 1905 r. Były one 
swoistym uniwersytetem obywatelskim 
dla robotników, którzy po raz pierwszy 
stali się aktywnymi uczestnikami życia 
politycznego. Strajkowały też szkoły, a uczniowie stali w awangar-
dzie dążeń demokratycznych i niepodległościowych. Doświad-
czenie roku 1905 wzmocniło postawy obywatelskie w szerokich 
masach społecznych i otworzyło drogę do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku.

Nie wiemy jeszcze, jakie skutki dla nas wszystkich przyniesie 
pandemia oraz ujawniające się w jej trakcie napięcia społeczne 
i polityczne. Na pewno dla młodzieży czas ten będzie miał cha-
rakter doświadczenia pokoleniowego, które wpłynie znacząco na 
kształtowanie się jej świata wartości oraz modelu międzyludz-
kich relacji. Już dziś wiemy jednak, że stawienie czoła wyzwaniom 
związanym ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami 
koronawirusa wymagać będzie solidarności i współpracy w ra-
mach demokratycznej wspólnoty. Będziemy potrzebowali więcej 
empatii i otwartości, by zapobiegać ludzkim dramatom i powrócić 
jak najszybciej do normalnego życia. Taka postawa jest ważna nie 
tylko ze względu na wyzwania związane z pandemią. Koronawirus 
nie unieważnił bowiem problemów, z którymi borykaliśmy się 
przed jego nadejściem. Jeden z nich, ze względu na przyszłość pla-
nety i ludzkości, wydaje się najbardziej palący. Chodzi oczywiście 
o zmiany klimatyczne. Od naszych solidarnych działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego zależy przyszłość następnych 
pokoleń. Będę one skuteczne, gdy staną się wysiłkiem zbiorowym, 
np. w obszarze ograniczenia produkcji odpadów. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Sposobem na ograniczenie kosztów 
odbioru śmieci są odpowiedzialne zakupy 
– mówi Janusz Nowiński, dyrektor 
Miejskiego Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w Dąbrowie Górniczej.
– Skąd się biorą śmieci w mie-
ście?
– Przede wszystkim są to śmie-
ci, które powstają w naszych 
gospodarstwach domowych 
czyli odpady komunalne. Są to 
śmieci wytwarzane przy oka-
zji naszej bieżącej konsumpcji, 
jak i odpady po remontach, od-
pady wielkogabarytowe i tzw. 
niebezpieczne.
– Ile takich śmieci produkuje 
każdy z nas?
– Przeciętny mieszkaniec 
Dąbrowy Górniczej wytwa-
rza w ciągu roku 407 kg. To 
o prawie 100 kilogramów wię-
cej niż średnia krajowa, która 
w 2019 roku wynosiła 332 kg 
na mieszkańca.
– Dlaczego jest ich tak dużo?
– Największy wpływ na ilości 
śmieci ma zwiększona kon-
sumpcja związana ze wzro-
stem zamożności społeczeń-
stwa. Istotny wpływ na ciągły 

wzrost ilości śmieci ma rów-
nież polityka obrotu opako-
waniami stosowana w naszym 
kraju. Niestety, wszelkiego ro-
dzaju opakowania z tworzywa 
czy szkła nie są w Polsce objęte 
kaucją. Powoduje to, że po za-
kończeniu okresu użytkowa-
nia produktu ich opakowanie 
staje się odpadem i trafia do 
naszego systemu śmieciowego. 
Ciągle wzrasta również ilość 
elektroodpadów, co spowodo-
wane jest coraz to niższymi 
cenami sprzętu RTV i  AGD 
oraz ich krótkim cyklem życia.
– Co zatem składa się na cenę 
odbioru śmieci, którą płaci 
mieszkaniec Dąbrowy Gór-
niczej?
– Jest to: ilość odpadów gene-
rowanych przez mieszkańców, 
ilość mieszkańców wskazana 
w deklaracjach odpadowych 
oraz ogólne koszty odbioru 
i  zagospodarowania śmieci. 

Wszystkie te składniki są ści-
śle opisane w Ustawie o utrzy-
maniu porządku i  czystości 
w  gminach i  są one brane 
przy ustalania obowiązującej 
stawki.
– Czy te środki są wystarcza-
jące?
– W  myśl ustawy powinny 
być wystarczające, ale rze-
czywistość nie jest tak opty-
mistyczna. Ustawa mówi, że 
gospodarka śmieciowa na 
terenie gminy powinna się 
samobilansować. Oznacza 
to, że środków zebranych od 
mieszkańców w ramach opłaty 
śmieciowej powinno wystar-
czyć na pokrycie wszystkich 
kosztów zagospodarowania 
odpadów. Niestety w Dąbro-
wie Górniczej, podobnie jak 
w większości miast w Polsce, 
mamy niedobór dochodów 
w systemie odbioru odpadów. 
W przypadku Dąbrowy są to 

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Bike Atelier MTB 
Maraton za nami! Jak 
zawsze było mnóstwo 
zdrowej rywalizacji, 
adrenaliny i sportowego 
ducha! Zawodnicy 
wystartowali w trzech 
kategoriach: PRO, HOBBY 
i FAMILY. Tegoroczna 
trasa przebiegała 
w rejonie zbiorników 
Pogoria, Wojkowic 
Kościelnych oraz Lasów 
Trzebiesławickich. 
Działo się! 

Foto-przegląd

CENA ODBIORU ŚMIECI  
ZALEŻY OD NAS WSZYSTKICH
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braki na poziomie 6 000 000 
mln zł rocznie.
– Dlaczego  cena  odbioru 
śmieci rośnie?
– Podstawowym powodem 
jest wzrost kosztów odbioru 
i  zagospodarowania odpa-
dów, czyli wzrost cen energii, 
wzrost płac, wzrost opłaty za 
składowanie śmieci na skła-
dowiskach. Czynniki te są 
niezależne od działań samo-
rządów. W połączeniu z do-
datkowymi narzucanymi wy-
mogami dotyczącymi obioru 
i  zagospodarowania śmieci 
– wzrost poziomu recyklingu, 
wprowadzanie dodatkowych 
rodzajów odpadów do odbio-
ru z gospodarstw domowych 
(odpady kuchenne), dodatko-

we ubezpieczenia składowisk 
(monitoring) – musi to gene-
rować postępujący wzrost cen 
stawek za odbiór śmieci. Rada 
Miejska uchwala stawkę za od-
biór śmieci z uwzględnieniem 
tych wszystkich zależności. 
Aktualna stawka za odbiór 
śmieci w Dąbrowie Górniczej 
to 20 zł na mieszkańca i jest 
obecnie jedną z  najniższych 
pośród gmin naszej Metropo-
lii. Na 41 gmin zajmujemy 33. 
miejsce pod względem wyso-
kości stawki.
– Czy jako mieszkańcy może-
my wpływać na cenę odbioru 
śmieci?
– Prostym sposobem na ogra-
niczanie kosztów są odpo-
wiedzialne zakupy. Kupujmy 

rzeczy naprawdę potrzebne 
i trwałe, zwracajmy uwagę na 
rodzaj opakowania i  wybie-
rajmy wyroby producentów, 
którzy pakują je w  materiał 
zdatny do łatwego recyklin-
gu. Unikajmy opakowań wie-
lomateriałowych i opakowań 
przesadnie dużych w stosunku 
do kupowanego towaru. Ko-
rzystajmy z  wielorazowych 
toreb i, gdzie jest to możliwe, 
z  systemu kaucyjnego. Sam 
liczę na to, że już niedługo 
system kaucyjny będzie po-
wszechny w całym kraju.
– Odpowiedzialne zakupy to 
chyba  niejedyne  wyzwanie 
stojące przed mieszkańcami?
– Tak. Z  przykrością muszę 
stwierdzić, że w  Dąbrowie 
Górniczej mieszkają osoby, 
które podają nieprawdziwe 
dane i zaniżają w deklaracjach 
śmieciowych liczbę osób w go-
spodarstwie domowym. Przy 
skali rozbieżności pomiędzy 
osobami zameldowanymi, 
a ujawnionymi w deklaracjach 
na poziomie 5 000 osób.
Aktualnie przy pomocy Straży 
Miejskiej w Dąbrowie Górni-
czej trwa weryfikacja danych 
podanych w deklaracjach śmie-
ciowych w odniesieniu do da-
nych zebranych w terenie. Liczę 
na pozytywny skutek tej akcji.
– Dziękuję za rozmowę.

rozmowa miesiąca

W ościennych mia-
stach ceny za śmieci 
wzrosły do poziomu:

• Sławków – 28 zł
• Będzin – 36 zł
• Chorzów – 26,90 zł
• Mysłowice – 25 zł
• Psary – 27 zł
• Świętochłowice  

– 26,50 zł

Jeżeli nie segre-
gujesz śmieci i nie 
zadeklarowałeś praw-
dziwej liczby osób 
mieszkających w Two-
im domu – przerzu-
casz koszty na innych 
mieszkańców gminy! 

To oszustwo.

Co miesiąc firma ALBA w Dąbrowie Górni-
czej opróżnia 100 000 pojemników, a śmieciarki 
przejeżdżają w naszym mieście 35 000 km - to 

prawie tak, jakby okrążyć Ziemię.

CENA ODBIORU ŚMIECI  
ZALEŻY OD NAS WSZYSTKICH
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puls miasta

W Gołonogu powstaną 
tunele i ronda
20 października pod-
pisano umowę na 
przebudowę układu 
drogowego w  rejo-
nie dworca w  Go-
łonogu.  Z  nowych, 
wygodnych i  bez-
piecznych rozwiązań 
będzie można korzy-
stać w 2023 roku. 

Wykonawcą inwestycji, której 
wartość opiewa na 67,5 mln zł, 
będzie dąbrowska spółka No-
wak-Mosty. Zadanie obejmu-
je budowę: tunelu drogowego 
pod torami, który zastąpi do-
tychczasowy przejazd kolejo-
wy; ronda na skrzyżowaniach 
al. Zagłębia Dąbrowskiego 
i Uklańskiego, a także Parko-
wej i Wczasowej; tunelu piesze-
go prowadzącego do peronów. 
Przebudowane i zmodernizo-
wane zostaną również perony 
oraz układ torowy.
– W Dąbrowie Górniczej doko-
nują się wielkie zmiany. Mają 

znaczenie nie tylko dla mia-
sta, ale wkomponowują się też 
w  rozwój regionu.  Połączyli-
śmy siły z PKP PLK, które są 
przychylne tej inwestycji, po-
zyskaliśmy unijne wsparcie, 
dzięki pomocy posła Roberta 
Warwasa i ministra Andrze-
ja Bittela możemy realizować 
ten projekt. Wierzę, że oprócz 
infrastruktury drogowej i kole-
jowej, wkrótce dołączą też mo-
dernizacje budynków dworco-
wych – mówi Marcin Bazylak, 
prezydent miasta. 
Ze względu na nieuregulowane 
kwestie własnościowe terenów 

wokół gołonoskiego dwor-
ca, część inwestycji związana 
z budową nowych miejsc par-
kingowych będzie zrealizowa-
na w kolejnym etapie. 
– Pracujemy nad tym, żeby 
załatwić tę sprawę i poszerzyć 
zakres inwestycji o te elementy. 
Jesteśmy w kontakcie z wojewo-
dą, jako reprezentantem Skarbu 
Państwa, żeby uregulować stan 
prawny tych nieruchomości 
– wyjaśnia prezydent Bazylak. 
Firma Nowak-Mosty,  wyko-
nawca inwestycji, przygotowuje 
się już do rozpoczęcia robót.

PK

R E K L A M A

R E K L A M A
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nasze sprawy
Zabytki

Wiara

Wpłata zamiast kwesty
Każdego roku Towarzy-
stwo Przyjaciół Dąbro-
wy Górniczej zbierało 
środki na ratowanie za-
bytkowych nagrobków. 
Plany te pokrzyżował 
właśnie covid.

– Jako organizacja pozarządo-
wa już od ponad 30 lat dbamy 
o zachowanie dorobku minio-
nych pokoleń. Na dąbrowskich 
cmentarzach kwestujemy od 
2012 roku. Zebrane pieniądze 
pozwalały nam zlecać konser-
wację kolejnych grobów. W tym 
roku kwesty nie będzie – mówi 
Stanisław Kwas z Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 
– Kwestowali z nami politycy, 
radni miejscy, od kilku lat także 
harcerze z dabrowskiego hufca 
ZHP. To właśnie na ich wniosek 
odnowiono groby, przywróco-
no pamięć harcerzy: Stefana 
Piotrowskiego, działacza nie-
podległościowego, patrona huf-
ca i Eugeniusza Puza, patrioty, 

powieszonego przez hitlerow-
ców w 1942 roku.
Wśród pomników poddanych 
konserwacji można wymienić 
nagrobki: Adama Piwowara, 
pierwszego prezydenta Dąbro-
wy Górniczej, Juliana Polcera 
budowniczego pierwszej dą-
browskiej świątyni, Mikołaja 
Dziubka, Aleksandra Popiela 
i Józefa Sołtyska – uczestni-
ków Powstania Styczniowego 
1863 roku. TPDG ma zapla-

nowane kolejne renowacje, 
przywracające godność za-
pomnianym grobom.

Pomóżmy w zbiórce pieniędzy 
na tak szczytny cel. Działania 
towarzystwa można wesprzeć, 
wpłcajac darowizny na konto: 
ING Bank Śląski 64 1050 1272 
1000 0008 0034 5076 z dopi-
skiem – na zabytki cmentarza.
 (ste)

Ekologicznie na cmentarzu
W  837 roku, papież Grzegorz IV ustanowił 
dzień 1 listopada dniem Wszystkich Świętych. 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
(w Polsce nazywa się je Dniem Zadusznym lub 
„zaduszkami”) Kościół obchodzi 2 listopada. 
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła 
się tworzyć w XII w., pod koniec XV w. była już 
znana w całym kraju.

W pierwsze dwa dni listopada 
odwiedzamy na cmentarzach 
groby bliskich, wspominamy 
zmarłych i modlimy się za nich. 
Pięknym polskim zwyczajem 
jest zapalanie zniczy. Ogień 
świecy nawiązuje do Paschału, 
który symbolizuje Zmartwych-
wstałego Chrystusa. Światło jest 
symbolem obecności Boga wśród 
nas, jest wyznaniem naszej wiary 
w życie wieczne.
Dzień Wszystkich Świętych sko-
mercjalizował się, jak większość 
chrześcijańskich świąt, które 
współcześnie obchodzimy. Nie 
dbamy o środowisko naturalne 
wokół siebie, także na cmen-
tarzach. Temat ten „wywołał” 
ostatnio, dosyć mocno, papież 
Franciszek. Jego „zielona ency-
klika” pobudziła do myślenia 
i działania miliony chrześcijan.

Idąc na groby naszych bliskich, 
pomyślmy o  niepomnażaniu 
odpadów z tworzyw sztucznych. 
Można to zrobić przez powtórne 
użycie zniczy, dokupując do nich 
wkłady. Wartą zauważenia jest 
akcja „Daj zniczowi drugie życie”, 
której celem jest zachęcenie nas 
do powtórnego wykorzystania 
zniczy, które nie podlegają recy-
klingowi i zalegają na wysypisku 
śmieci. W handlu zaczynają się 
pojawiać znane przed laty znicze 
w terakotowych misach. Można 
je po wypaleniu umyć i użyć jako 
donice, które mogą być wykorzy-
stane do obsadzenia kwiatami.
Po 1 listopada wywozimy tony 
odpadów z tworzyw sztucznych. 
Przykro jest patrzeć na stosy pla-
stikowych, wątpliwej wartości 
ozdób. Kiedyś ludzie kupowali 
sztuczne kwiaty, bo były tańsze 

niż żywe. Ale to żywe kwiaty są 
symbolem życia. Kupujmy praw-
dziwe, naturalne, można też sa-
memu przygotować nagrobną 
„ekologiczną” wiązankę.
Gdy staniemy w tym roku nad 
mogiłami, by wyszeptać słowa 
modlitwy „Wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie…” i gdy 
zapalać będziemy kolejny znicz, 
oddajmy się chwili refleksji. Po-
myślmy o przyszłej radości spo-
tkania w niebie z tymi, którzy 
od nas odeszli. Nie zapomnijmy 
też pochylić się nad własnym ży-
ciem, które przemija i pomyślmy, 
co zrobić, aby było ono lepsze tu-
taj na ziemi dla nas, dla naszych 
bliskich oraz kolejnych pokoleń.

o. Sebastian Tracz OFMConv.
proboszcz parafii św. Antonie-

go w Dąbrowie Górniczej

Połączmy tradycję 
z troską o środowisko
Idąc na groby naszych bliskich, pomyślmy o nie-
pomnażaniu odpadów, zadbajmy o nasze śro-
dowisko. 

Włączmy się do akcji „Daj 
zniczowi drugie życie”. Do 
projektu przystąpiły cztery 
dąbrowskie cmentarze: ko-
munalne w  Okradzionowie 
i Tucznawie oraz parafialne 
w Ujejscu i na Wzgórzu Go-
łonoskim. Na tych nekropo-
liach w oznaczonym miejscu, 
przygotowany będzie specjal-
ny regał, na którym można 
będzie zostawić niepotrzeb-
ny już znicz, żeby ktoś inny 
mógł zabrać go do ponow-
nego wykorzystania. Ważne, 
aby znicze nie były zniszczo-
ne. Każdy, kto będzie chciał 
skorzystać ze zniczy zosta-

wionych na regale, musi je-
dynie uzupełnić je we wkłady 
lub baterie – tym samym da 
im drugie życie.
– Zachęcamy mieszkańców 
nie tylko do segregacji, ale 
także do ponownego wykorzy-
stania zniczy, które nie pod-
legają recyklingowi i zalegają 
na wysypisku śmieci. Takie 
dzielenie się zniczami dzia-
ła już i sprawdza się na wielu 
cmentarzach w Polsce. Jestem 
przekonany, że i w Dąbrowie 
Górniczej możemy połączyć 
tradycję z  troską o  środowi-
sko – mówi Marcin Bazylak, 
prezydent miasta. (ste)
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#DGnaWynos #KupujLokalnie
Epidemia do trudny czas dla gastronomii. Od 24 października lokale gastronomiczne mogą 
serwować dania jedynie na wynos lub z dowozem. Aby wspierać dąbrowskich przedsiębior-
ców w tym trudnym czasie, stworzyliśmy bazę lokali #DGnaWynos! Korzystajcie, zamawiaj-
cie z dowozem i na wynos – wspierajmy się w tym trudnym czasie!

Pizzeria Ambrozja
Pizza, zapiekanki, sałatki!
32 268 38 38; 507 523 793

BaB to go
Kuchnia koreańska w najbar-
dziej autentycznym wydaniu.
504 543 634

Bucket’s Story
Specjały kuchni amerykań-
skiej – jedyna taka w Dąbrowie 
Górniczej!
887 775 887

Burgerownia Muuu
Spróbuj kolorowych burgerów 
– 100% wołowiny w zdrowym 
wydaniu!
694 085 054

Pizzeria Da Grasso Dąbro-
wa Górnicza
Pizza i włoskie dania – idealne 
na domowe wieczory!
504 914 861; 500 710 666

Domolo
Jedzenie na wynos z Domolo 
jest tak samo pyszne, jak te 
zjedzone w lokalu!
789 125 145

Restauracja FAUST
Domowe obiady jak u mamy 
na wynos!
786 949 676

Pizzeria Fresco Dąbrowa 
Górnicza
Włoska pizza i makarony pro-
sto do domu!
32 749 49 49

Karczma Drewienko
Pyszna pizza, hamburgery 
oraz dania z tradycyjną pol-
ską kiełbasą w niecodziennym 
wydaniu.
517 833 694

Kebab u Khuja
Tego tureckiego specjału nie 
trzeba przedstawiać. Tradycyj-
ny kebab w kilku wariantach.
575 573 881

Krowa na wypasie
Wszystkim dobrze znane 
i smakowite burgery oraz za-
piekanki.
518 227 175

Masterdieta – catering die-
tetyczny
Jeśli nie chcecie tracić czasu 
na gotowanie to rozwiąza-
nie idealne dla Was. Szeroka 
oferta. Proponujemy  Wam 
codzienny jadłospis przygo-

towany specjalnie pod Wasze 
upodobania.
790 342 343

Mcdonald’s Dąbrowa Gór-
nicza
Wszystkim znany i przez wielu 
lubiany amerykański fast food.
600 932 464

Pogoria Residence Hotel & 
Restaurant
Specjały kuchni europejskiej. 
To tu możecie zamówić pyszne 
sałatki, dania obiadowe, a także 
różne przekąski!
32 264 70 43

Restauracja Podlesie
Polska kuchnia w najlepszym 
dąbrowskim wydaniu!
512 602 660

Pizzeria RADEŁKO
Wyśmienita pizza, pyszne fit 
sałatki i  treściwe makarony. 
Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. 731 211 199

ROCK OUT Dąbrowa Gór-
nicza
Pizza i inne dania znane wielu 
dąbrowianom z ich ulubionego 
pubu. 537 785 433

Well Done Dąbrowa Gór-
nicza
Dania kuchni europejskiej dla 
wszystkich, każdy znajdzie coś 
dla siebie!
667 010 101

Rodzinne Bistro Katarzyna 
Michalska
Pyszne domowe obiady. W sam 
raz, gdy chcesz zjeść coś proste-
go i tradycyjnego.
536 861 420; 794 203 280

Zapiex – kultowe zapiekanki
Gdy już przejdzie ochota na do-
mowe jedzenie, czas pomyśleć 
o zapiekankach!
698 771 620

Pizzeria „MOSKVA”
Pyszna pizza, smakowite ma-
karony, a gdy będziecie chcieli 
zjeść coś lżejszego wybierzcie 
sałatki lub bagietki.
32 308 08 03

Trattoria Massimo
Specjały włoskiej kuchni w za-
ciszu naszego miasta.
510 703 254

To jest to
Wiele wariantów pizzy.
32 307 77 44

Restauracja „Przy Gościńcu”
Specjały kuchni polskiej i euro-
pejskiej. 510 724 539

Restauracja „U Angeli”
Kuchnia polska oraz ręcznie ro-
bione tory i ciasta. To musiało się 
udać! 32 726 72 32

Majka Obiady Domowe
Pyszna domowa kuchnia na 
każdą okazję. Psst! Zamówienia 
przyjmują od godziny 8.00.
518 241 216

Pałacowa – Restauracja – 
Obiady Domowe
Kuchnia polska i  europejska. 
Każdy członek rodziny znajdzie 
coś dla siebie!
509 471 673; 518 342 034

BALHAN KEBAP
Tureckie specjały lubiane przez 
każdego! 501 707 200

Pizza Dominium
Kto nie zna tego włoskiego przy-
smaku – pizzy? Koniecznie musi 
wypróbować tą z Dominium!
222 10 10 10

GRILL BAR Pogoria III
Dania z grilla i specjały kuchni 
polskiej w jednym miejscu.
606 878 113

Pierogi Na Wypasie
Szeroki wachlarz różnych wa-
riantów pierogów. 533 743 293

RZUŁF
Pizza z pieca opalanego drew-
nem, burgery 100% wołowiny.
798 902 008

Karczma Orle Gniazdo U Bia-
łego
Kuchnia polska i  europejska. 
Odbiór osobisty po zamówieniu 
telefonicznym. 507 309 208

Vina Express
Specjały kuchni azjatyckiej.
788 551 797

Bar. Obiady domowe
Pyszne domowe obiady na wy-
nos. 797 682 406

Bar u Szejka
Specjały kuchni polskiej i ukra-
ińskiej. Ciekawe propozycje na 
obiad z rodziną! 
513 095 315; 501 479 588

Trattoria Pizzeria Stonehen-
ge Dabrowa Gornicza
Włoska kuchnia w tradycyjnym 
wydaniu. 32 764 00 10

dragON kebab
Turecka tradycyjna potrawa po-
dawana w oryginalny sposób.
Zamówienia tylko na wynos

MrHamburger
Pyszne burgery w wielu warian-
tach. 32 262 46 12

Pizzeria RAJ – Dąbrowa Gór-
nicza
Pyszna pizza z wieloma dodatka-
mi. Każdy członek rodziny znaj-
dzie w tym menu coś dla siebie!
516 516 970; 513 513 780

Istambuł – Kebab
Lokal gastronomiczny typu ke-
bab. Oferuje wiele rodzajów dań 
z tradycyjnym tureckim akcen-
tem. Zamówienia tylko na wynos

Dream Bistro&Cafe Cukier-
nia Marzenie
Pierogarnia i  kawiarnia. Pie-
czywo, ciasta, pierogi, naleśniki 
i kawa. 695 110 083

Bar Mleczny
Smacznie i domowo! Tradycyjne 
domowe jedzenie.
32 706 80 95; 789 345 005

Retro Pub – Pizzeria
Tradycyjna pizza w najlepszym 
wydaniu na wynos i w dowozie.
32 264 34 21; 502 028 846

Bistro AnKa – Obiady Do-
mowe
Pyszne domowe obiady.
664 862 675

Syty Bar w Dąbrowie Górni-
czej
Dania barowe oraz obiady na 
wynos. 
32 268 52 44; 698 907 459

Kaktus DG
Restauracja, w  której można 
spróbować prawdziwej meksy-
kańskiej kuchni. 
572 872 934

DAITO Sushi (ul. Będzińska 
80, Czeladź)
restauracja sushi/kuchnia japoń-
ska. 
32 263 02 64, 694 209 672

Bar KK Gastronomia 
Otwarta
Obiady jak u Babci czynne od 
poniedziałku do soboty 10-16 
zamówienia i odbiór osobisty.
503 177 439

To ważne, żebyśmy korzystali 
z usług lokalnych przedsiębior-
ców! Zachęcamy do sprawdzenia 
bazy http://bit.ly/DGKupujLo-
kalnie, gdzie znajdują się lokalni 
przedsiębiorcy i  usługodawcy. 
Wspierajmy się w tym trudnym 
czasie!

Dąbrowa z bliska

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
http://bit.ly/DGKupujLokalnie
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– 30 dębów na 30-lecie samo-
rządności.  Tak właśnie, po-
między Pogorią III i parkiem 
Zielona, postanowiliśmy upa-
miętnić obchodzony w  tym 
roku jubileusz polskiego sa-
morządu. W  ten symbolicz-
ny sposób chcemy podzięko-
wać wszystkim, którzy przez 
ostatnie 30 lat angażowali się 
w  rozwój Dąbrowy Górni-
czej  – byłym prezydentom, 

radnym, pracownikom samo-
rządowym oraz wszystkim ak-
tywnym mieszkańcom. To Wy 
ukształtowaliście to miasto – 
mówi Marcin Bazylak, prezy-
dent miasta.
Obok szpaleru dębów znajduje 
się ozdobny głaz z pamiątkową 
tablicą nawiązującą do jubile-
uszu. Miejsce ma symboliczną 
nazwę: aleja 30-lecia samorzą-
du terytorialnego.

Przypominamy również, że 
przy wejściu do parku Halle-
ra można oglądać plenerową 
wystawę  poświęconą samo-
rządności.

STATUTY RAD DZIELNIC 
ZGODNE Z PRAWEM
„Nie znajdując zasadności zarzutów organu nadzoru, skargę Gminy na-
leżało uwzględnić i uchylić zaskarżony akt nadzoru (…)” – tak brzmi 
podsumowanie każdego z 18 wyroków Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach dotyczących powołania w Dąbrowie Górniczej 
rad dzielnic i nadania im statutów.

Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny (WSA) uznał, że 
uchylenie przez Wojewodę 
Śląskiego uchwał Rady Miej-
skiej w Dąbrowie Górniczej 
dotyczących utworzenia 18 
jednostek pomocniczych było 
niezasadne. Tym samym, po 
uprawomocnieniu się wszyst-
kich wyroków, miasto będzie 
miało „zielone światło” do 
przeprowadzenia wyborów do 
wszystkich rad dzielnic.
Przypomnijmy, w marcu 2020 
roku Rada Miejska w Dąbrowie 
Górniczej podjęła 18 uchwał 

w sprawie utworzenia jedno-
stek pomocniczych (dzielnic) 
Gminy Dąbrowa Górnicza 
i nadania im statutów.
Jednak uchwały te zostały 
zakwestionowane przez nad-
zór prawny Wojewody Ślą-
skiego, który zarzucił Radzie 
Miejskiej m.in. to, że przyjęte 
uchwały przekazują radom 
dzielnic zbyt rozległe kom-
petencje przy niewystarczają-
cych, w ocenie nadzoru, narzę-
dziach kontroli działań rady.
Rada Miejska nie zgodziła się 
z tym rozstrzygnięciem i za-

skarżyła je do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego 
w  Gliwicach, który pochy-
lił się nad sprawą w  dniach 
pomiędzy 19 sierpnia a  14 
października. Wyroki we 
wszystkich z  18 spraw były 
takie same – sąd uznał, że 
uchwały przygotowane przez 
Radę Miejską i służby Prezy-
denta Miasta, we współpracy 
z  mieszkańcami, są zgodne 
z prawem.
– Wojewodzie Śląskiemu 
przysługuje od wyroków 
skarga kasacyjna do Naczel-

nego Sądu Administracyj-
nego. Jeśli Wojewoda z niej 
skorzysta, będziemy musie-
li poczekać na wyrok w  tej 
sprawie. Liczymy jednak, 
że tak się nie stanie i  wy-
bory do wszystkich 18 Rad 
Dzielnic Dąbrowy Górniczej 
będziemy mogli przepro-
wadzić wiosną 2021 roku 
– podsumowuje Piotr Dry-
gała, Naczelnik Wydziału 
Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej 
Urzędu Miejskiego w Dąbro-
wie Górniczej.

#DziejesięwDG

Rocznica

Samorządność

W  myśl uchwał dzielni-
cami Dąbrowy Górniczej 
są: Mydlice, Śródmieście, 
Reden, Zielona-Pogoria, 
Gołonóg Północny, Go-
łonóg Południowy, Goło-
nóg Wschodni, Antoniów, 
Strzemieszyce Wielkie, 
Strzemieszyce Małe, Ło-
sień, Łęka, Okradzionów, 
Błędów, Tucznawa-Bu-
gaj-Sikorka, Ząbkowice, 
Ujejsce oraz Trzebiesła-
wice.

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.samorzadtoja.dg.pl

Święto drzew

Wystawa drzew i krzewów oraz 
warsztaty  w  Fabryce Pełnej 
Życia prowadzone przez: Sto-
warzyszenie Civitas, Stowarzy-
szenie Ziemia i My, Klub 4H, 
Stowarzyszenie Pszczelarzy 
Dąbrowa Górnicza, Stowarzy-
szenie Dopamina LAB! A do 

tego akcja rozdawania drze-
wek owocowych w zamian za 
przeterminowane leki oraz zu-
żyte baterie. Tak dąbrowianie 
uczcili w tym roku Światowy 
Dzień Drzewa. Akcję przygo-
tował i koordynował Wydział 
Ochrony Środowiska UM DG.

Nowe place zabaw
Już za kilka dni będzie gotowe 
boisko i  plac zabaw przy ul. 
Rudnej w Strzemieszycach. To 
jedna z czterech realizacji w tej 
dzielnicy, które powstają w ra-
mach DBP. Kolejne będą przy 
ul. Hetmańskiej, Oddziału AK 
Ordona i Sportowej. Dzieciaki 
i młodzież pokochają te miejsca.

Dęby przypominają 
o samorządności
Pomiędzy Pogorią III i Zieloną 
posadzono dęby, które symbolizują 30 
lat odrodzonej polskiej samorządności.
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ZCO w czasie 
pandemii
W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej postępo-
wanie wobec sytuacji epidemicznej zmienia się dynamicznie. Modyfika-
cje wynikają nie tylko ze zwiększonego rozprzestrzeniania się patogenu 
koronawirusa SARS-CoV-2, lecz także z pojawiających się wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W przypadku funkcjonowania 
oddziałów szpitalnych obo-
wiązuje wstrzymanie przyjęć 
planowych, przyjmowani są 
jedynie pacjenci w  stanach 
nagłych. Ograniczenia mają 
miejsce także w  poradniach 
specjalistycznych, w których 
porady mogą być udzielane 
w formie telekonsultacji. Za-
kład Rehabilitacji wstrzymał 
całkowicie realizację świad-

czeń zdrowotnych, a pracow-
nie diagnostyczne wykonują 
badania wyłącznie wobec pa-
cjentów onkologicznych.
Walka z pandemią korona-
wirusa spowodowała w szpi-
talu szereg zmian. Warto 
podkreślić, że wprowadzono 
monitorowanie stanu zdro-
wia każdego zgłaszającego 
się pacjenta poprzez pomiar 
temperatury oraz przeprowa-

dzenie wstępnego wywiadu 
epidemiologicznego. Zgłasza-
jący się pacjenci są informo-
wani o aktywnych wejściach 
do szpitala – udostępnione dla 
pacjentów jest tylko główne 
wejście od ul. Szpitalnej oraz 
wejście do Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego w przy-
padkach nagłych.
Coraz intensywniej funk-
cjonuje także punkt pobrań 
materiału biologicznego 
do przeprowadzenia testu na 
obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Ze względu na zwiększone za-
potrzebowanie, godziny pracy 
punktu zostały wydłużone, 
dodano dodatkowe dni pracy 
punktu.
Wobec szybko zmieniających 
się wytycznych i  schematów 
postępowania warto zaglądać 
na stronę internetową oraz 
profil oficjalny szpitala, gdzie 
na bieżąco zamieszczane są 
aktualne informacje dla pa-
cjentów – www.zco-dg.pl.

MU-B

#DziejesięwDG

Zdrowie

dr Tomasz Szczepanik,  
p. o. dyrektora ZCO w Dąbrowie Górniczej

– Praca personelu medycznego 
w dobie pandemii jest bardzo trudna. 

Musimy codziennie stawiać czoła nie-
znanemu, nie mając w zanadrzu żadnych 

skutecznych środków do walki. Na co dzień dokładamy 
jednak wszelkich starań, by nasi pacjenci w miarę możli-
wości nie odczuwali skutków tej obezwładniającej sytuacji 
epidemicznej, a nasz personel pracował w bezpiecznych 
warunkach.

Profilaktyka i higiena 
najważniejsze
Od początku pandemii przedstawiane są zasady profilaktyki i higieny 
rąk jako sposoby ochrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-
-CoV-2. Bezwzględnie należy je stosować.

Utrzymywanie odpowiedniego dystansu od in-
nych osób, higiena rąk oraz zasłanianie ust i nosa 
to w chwili obecnej nasza najlepsza ochrona 
przed panującym wirusem. Nadchodzący sezon 
infekcyjny tym bardziej wymusza na nas odpo-
wiednie postępowanie, jeśli oczywiście chcemy 
zachować zdrowie.

Najważniejsze zasady:
• Właściwa higiena rąk z użyciem mydła oraz 

środków dezynfekcyjnych to podstawa eli-
minowania ryzyka zakażenia się korona-
wirusem.

• Noszenie maseczek ochronnych zasłania-
jących usta i nos.

• Unikanie bliskiego kontaktu z  osobami 
z objawami infekcji (gorączka, kaszel, ka-
tar).

• W  miarę często dezynfekowanie po-
wierzchni w  najbliżej otaczającej prze-
strzeni.

• Unikanie dotykania rękoma okolic twarzy.

lek. Jarosław Janka, przewodniczący Zespołu 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zagłębiowskiego 

Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej

Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego apelujemy: 
zobacz czy w Twoim najbliższym otoczeniu nie ma osób, które 
potrzebują pomocy. Zrobienie zakupów, pomoc w wyprowadzeniu 
psów, odbiór leków z apteki to proste gesty, które znaczą wiele. 
Pamiętajcie, dobro powraca!

Przy budynku ZCO od strony ul. Struga dostępny jest 
punkt poboru wymazów, w którym – mając skierowanie 
od lekarza rodzinnego bądź Sanepidu – można bezpłatnie 
zrobić badanie na obecność Covid-19. Funkcjonuje on 7 
dni w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki, soboty 
i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, a we wtorki 
i czwartki od 8:00 do 12:15 i od 17:00 do 20:00. Co ważne: 
we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych od 
17:00 do 20:00 punkt pobiera wymazy od wszystkich osób, 
które zgłoszą się w tych godzinach. Dlatego nie warto 
przyjeżdżać na wymaz przed godziną 17:00 i  tworzyć 
zbędnych kolejek.
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nasza historia

Od rewolucji 
do niepodległości
115 lat temu Dąbrowa Górnicza była miejscem wydarzeń, które 
przeszły do historii jako „dni wolnościowe”.
Od 31 października do 10 li-
stopada 1905 roku na ulicach 
Zagłębia Dąbrowskiego zapa-
nowała atmosfera wolności. 
Odbywały się wiece, marsze 
i  demonstracje. Rozbraja-
no carskich funkcjonariuszy 
i  przerywano posiedzenia 
sądów ustanowionych przez 
zaborcę. Przejmowano dru-
karnie i wydawano polskie ga-

zety. Tworzono zalążki władzy 
samorządowej i służb porząd-
kowych. Budowano Republikę 
Zagłębiowską.
„Dni wolnościowe” były kul-
minacją rewolucji, która rozpo-
częła się na początku roku 1905 
i objęła całe terytorium impe-
rium rosyjskiego. Dąbrowscy 
robotnicy już w lutym sponta-
nicznie przystąpili do strajku. 

Walczono o poprawę warun-
ków pracy (m.in. 8-godzinny 
dzień pracy) oraz swobody 
obywatelskie. Wiodącą siłą 
polityczną nadającą ton wyda-
rzeniom w Zagłębiu Dąbrow-
skim była Polska Partia Socja-
listyczna Józefa Piłsudskiego. 
W  rewolucyjnych wystąpie-
niach brali też udział ucznio-
wie, a dąbrowska „Sztygarka” 

była miejscem wielotysięcz-
nych wieców i  demonstracji. 
Ze względu na swój niepodle-
głościowy charakter Rewolucja 
1905 uznawana jest za czwarte 
powstanie narodowe.
Republika Zagłębiowska 
przetrwała tylko dziesięć dni. 
Została zdławiona przez stan 
wojenny. Uczestnicy rewo-
lucyjnych wydarzeń stali się 

ofiarami brutalnych represji 
ze strony władz zaborczych. 
Zbudowana jednak w  tym 
czasie świadomość polityczna 
robotników oraz pamięć o bo-
haterskich czynach bojowców 
PPS pozwoliła kontynuować 
niepodległościowe dążenia, 
których zwieńczeniem była 
odbudowa państwa polskiego 
w 1918 roku. MS

Józef Pi³sudski
ps. Ziuk

TWARZE REWOLUCJI 1905

Stanisław Andrzej Radek

1867 - 1935

Drobne miasta i osady fabryczne stanowią
najlepszy teren dla robót organizatorskich,

wymagających tajemnicy, spisku, dają zaś one 
większą liczbę ludzi i większą łatwość

poruszania niemi, w porównaniu z wsią. (…)
To rozmieszczenie terytorialne różnych

kategorii ludności odegrało takąż samą rolę
w r. 1863,  jak i w 1905. (…) Podczas ostatniej 

rewolucji Zagłębie było ostatnim punktem, 
gdzie jeszcze ruch trwał po zgnieceniu

go wszędzie.

Bieg Wolności
31.10-11.11.2020
Dystanse: 1905 m  |  6 km  |  11,5 km
Limit osób: 1000
Zapisy: www.csir.pl

Wręczenie nagród: 
11.11.2020, godz. 14.00 
Fabryka Pełna Życia

Punktualnie o  jedenastej przed południem 1 lutego 1905 roku zawyły syreny fabryki 
kotłów parowych i konstrukcji mechanicznych „W. Fitzner i K. Gamper” w Sosnowcu. 
Tak w Zagłębiu rozpoczęła się rewolucja. Robotnicy zatrzymali maszyny i ruszyli do 

okolicznych zakładów pracy nawoływać do strajku powszechnego. (…) Po chwili zaczęły 
pruć powietrze gwizdki i syreny huty „Katarzyna”, „Deichsla” i inne. Robotnicy wychodząc 
z fabryk, składali zarządom swoje żądania. Po wręczeniu tych żądań gwarnie i wesoło wy-
chodzono na ulicę, formowano pochód i ze sztandarem lub bez wstępowano do najbliższej 
fabryki, ogłaszając strajk.
(…) W fabrykach Dietla i Schoena, gdzie majstrowie próbowali odwieść załogę od strajku, zdetono-
wano przygotowane wcześniej ładunki wybuchowe. Coraz więcej robotników opuszczało zakłady 
i wychodziło na ulice, tłum gęstniał. (…) Olbrzymi pochód liczący ponad 10000 osób z rozwianymi 
sztandarami i ze śpiewem „Czerwonego sztandaru” ruszył do Dąbrowy, aby zatrzymać tamtejsze 
kopalnie i fabryki.
(…) Zagłębie węglowe – robotnicy Sosnowca i Dąbrowy Górniczej byli wśród tych pierwszych 
pionierów, którzy w warunkach odbierających wszelką wiarę w powodzenie, przyjęli na siebie 
wielki trud wyzwolenia społecznego i walkę o niepodległość Polski.

Stanisław A. Radek, „Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskim. 1894–1905–1914”, Sosnowiec 1929.

Józef Piłsudski to jeden z bohaterów wystawy plenerowej 
„Twarze Rewolucji 1905” w Fabryce Pełnej Życia i parku Hallera.
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W przeddzień Republiki
We wrześniu 1905 r. w Zagłę-
biu Dąbrowskim doszło do an-
tycarskich wystąpień uczniów. 
Zajścia takie miały miejsce rów-
nież w dąbrowskiej „Sztygarce”, 
dlatego władze zdecydowały 
się na zamknięcie tej szkoły. 
24 października 300 uczniów 
z dwuklasowej szkoły w Dąbro-
wie Górniczej porzuciło zajęcia, 
żądając wprowadzenia języka 
polskiego jako wykładowego.
26 października kolejarze w So-
snowcu rozpoczęli strajk i za-
trzymali ruch pociągów w kie-
runku Częstochowy. W pobliżu 
Dąbrowy Górniczej uszkodzono 
most kolejowy i zerwano linię 
telegraficzną. Do strajkujących 
fabryk, hut i kopalń dołączyły 
piekarnie i młyny. Strajk stał się 
powszechny.
„Królestwo Polskie znajdowało 
się w stanie prawie otwartego 
powstania” – pisał w tamtych 
dniach hr. Siergiej Witte, ów-
czesny premier Rosji.
30 października ogłoszono ma-
nifest carski zapowiadający mi-
nimalne reformy.

31 października 1905
Po magistratem w Sosnowcu de-
monstruje wielotysięczny tłum. 
Organizacje PPS i SDKPiL zaj-
mują drukarnie i rozpoczyna-
ją legalny druk oraz kolportaż 
własnych gazet, odezw i broszur.
„W  Częstochowie i  powiecie 
będzińskim sytuacja, zwłaszcza 
wobec strajku w kopalniach wę-
gla kamiennego, stała się bardzo 

poważna. Rozpowszechniane są 
odezwy nawołujące do zbrojnego 
powstania, rozdaje się je jawnie 
na ulicach publiczności i robot-
nikom, nie wykluczając żołnie-
rzy…” – donosi zastępca war-
szawskiego generał-gubernatora.
„Od samego rana po mieście 
chodzili chłopcy oraz doro-
śli i nie krępując się zupełnie 
rozdawali wszystkim, nie wy-
kluczając nawet oficerów, licz-
ne proklamacje. Jeden z  kol-
porterów został zatrzymany 
przez strażników i odstawiony 
do aresztu w  Sosnowcu, ale 
niemal natychmiast zjawił się 
przed aresztem ogromny tłum 
i kolporter został wypuszczony” 
– raportuje zastępca warszaw-
skiego generał-gubernatora.  
„...stale wzrastający tłum ruszył 
ze śpiewem pieśni rewolucyj-
nych przez główną ulicę, gdzie 
niebawem wzniesiono czerwony 
sztandar” – dodaje.
Robotnicy zajmują salę teatru 
w Sosnowcu. „Tutaj trzech inte-
ligentów kolejno wygłosiło re-
wolucyjne przemówienia, przy 
czym wznoszono hasła – Przecz 
z carem! Niech żyje rewolucja!” 
– informuje zastępca generał-
-gubernatora.
Robotnicy rozbrajają na uli-
cach carskich żołnierzy i żan-
darmów.

1 listopada 1905
Przed kopalnią „Renard” 
w Sosnowcu odbywa się wie-
lotysięczne zgromadzenie, 
w którym uczestniczą robot-

nicy z Dąbrowy Górniczej, Bę-
dzina, Czeladzi i innych miej-
scowości. Manifestanci (ok. 30 
tys. osób) przechodzą na stary 
cmentarz, by oddać hołd ofia-
rom zimowej masakry pod 
hutą „Katarzyna”. Następnie 
udają się pod siedzibę carskiej 
żandarmerii.
Inne grupy przerywają pracę 
magistratu i carskiego sądu.
„Od rana zaczęły się pojawiać 
na ulicach miasta grupy ro-
botników z czerwonymi kra-
watami, kokardami i  szar-
fami. Część tłumu udała się 
w kierunku sądu pokoju i tam 
po przerwaniu posiedzenia 
zaczęła strzelać do portretu 
cara, a następnie zerwała go 
ze ściany. Na ulicach próbo-
wano kilkakrotnie zerwać 
urzędnikom oznaki i guziki; 
z  dorożek usuwano pasaże-
rów, a nawet oficerów pułku 
piechoty…” – informuje za-
stępca generał-gubernatora.
W Dąbrowie Górniczej uwol-
niono z aresztu działacza PPS. 
Również w  Dąbrowie odby-
wają się wiece robotników 
i uczniów przed „Sztygarką”.
Wieczorem wielotysięczny 
tłum gromadzi się na wiecu 
w Sielcu.

2 listopada 1905
40 tysięcy ludzi z całego Zagłę-
bia zbiera się na wiecu przed 
kopalnią „Renard”, a następnie 
formuje pochód, który udaje się 
do dąbrowskiej „Sztygarki”.
W Sosnowcu grupa robotników 

rozbraja strażnika i przerywa 
posiedzenie sądu carskiego.

3 listopada 1905
10 tysięcy robotników zbiera 
się przy kopalni „Flora” w Dą-
browie Górniczej. Manifesta-
cja przechodzi przez miasto 
i  kieruje się na plac szkoły 
realnej w Sosnowcu. Stamtąd 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi uda-
je się pod hutę „Katarzyna”. 
Wieczorem odbywa się wiec 
w sali sosnowieckiego teatru.

4 listopada 1905
W Dąbrowie Górniczej demon-
stracja robotnicza rozpoczyna 
się pod „Sztygarką”, a następnie 
przechodzi pod hutę „Banko-
wa” do miejsca, gdzie 1897 roku 
wojska carskie zamordowały 
uczestników strajku. 10 tys. 
osób bierze udział w zgroma-
dzeniu w Będzinie.

5 listopada 1905
Z miejscowości Zagłębia for-
mują się pochody, które spoty-
kają się w Sosnowcu na dwóch 
zgromadzeniach: w parku Sie-
leckim oraz w szkole realnej. 
Wieczorem wiec odbywa się 
w sosnowieckim teatrze.

6 listopada 1905
Kilkanaście tysięcy osób gro-
madzi się na wiecu w Czeladzi.

7 listopada 1905
Wielotysięczna manifestacja 
robotników z całego Zagłębia 
odbywa się w Będzinie.

W Sosnowcu powstaje Komitet 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Zasiadają w nim bezpartyjni 
obywatele oraz przedstawiciele 
PPS, SDKPiL, NZR.

8 listopada 1905
Sosnowiecki KBP wydaje ode-
zwę pt. „Do wszystkich miesz-
kańców Sosnowca” i ogłasza 
powstanie służby porządkowej 
– Milicji Obywatelskiej.
Lokalne komitety i  milicje 
powstają w Zawierciu i Ząb-
kowicach.

9 listopada 1905
Podczas wiecu z  udziałem 
mieszkańców, w  Dąbrowie 
Górniczej powstają Komitet 
Bezpieczeństwa Publiczne-
go i  milicja. W  skład KBP 
wchodzi po dwóch przed-
stawicieli PPS (ślusarz z ko-
palni „Paryż” Rzepkiewicz, 
urzędnik z huty „Bankowa” 
Chęciński), SDKPiL (m.in. 
Julina Gęborek), NZR oraz 
8 „obywateli” (m.in. carscy 
wójtowie: Urbańczyk, Bałdys 
i Kasprzyk; narodowy demo-
krata Bednarczyk).
Komitet Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i Milicja Obywatel-
ska powstają w Będzinie.

10 listopada 1905
W trakcie trwania „dni wol-
nościowych” zagłębiowscy 
przemysłowcy apelowali do 
władz zaborczych o  siłowe 
zdławienie wystąpień polskiej 
ludności:

DNI WOLNOŚCIOWE W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM
Kalendarium Republiki Zagłębiowskiej

Akcja zbrojna Organizacji Bojowej PPS.
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DNI WOLNOŚCIOWE W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM

„Nie możemy nie zwrócić 
uwagi Waszej Ekscelencji na 
fakt, że znajdujące się tutaj 
siły wojskowe są całkowicie 
niewystarczające dla zduszenia 
przygotowywanego otwarcie 
powstania polskiego. Prosimy 
więc o  możliwie najszybsze 
przysłanie rzeczywiście do-
statecznych sił wojskowych, 
a gdyby te na skutek trudności 
kolejowych [strajk kolejarzy] 
nie mogły być wysłane natych-
miast, to czy nie byłoby moż-
liwym zwrócić się z  prośbą 
do władz wyższych o zezwo-
lenie na przyjacielskie współ-
działanie wojsk niemieckich, 
ponieważ handlowe interesy 
Niemiec w przedsiębiorstwach 
tutejszego regionu są ogrom-

ne. Od szybkiej decyzji w tej 
sprawie zależy osobiste nasze 
bezpieczeństwo, losy kapitału 
i kraju. ”
Stan wojenny ogłoszony przez 
władze carskie przynosi kres 
Republiki Zagłębiowskiej 
i  rozpoczyna okres represji 
wobec uczestników wydarzeń 
rewolucyjnych.

Oprac.: MS
Na podstawie:

Kalabiński S., Tych F., „Czwarte 
powstanie czy pierwsza rewolucja”, 

Warszawa 1976;
Kałuża A., „Rok 1905 w Zagłębiu 

Dąbrowskim”, Łódź 1985;
Kałuża A., „Przeciw carowi! Rok 

1905 w Zagłębiu Dąbrowskim”, 
Sosnowiec 2005.

Jednym z bardzo ważnych 
działań konspiracyjnej 
Polskiej Partii 
Socjalistycznej był druk 
własnych wydawnictw 
i prasy. Początkowo 
drukowano je w Wilnie, 
lecz już na początku XX 
wieku także w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Podczas 
trwania Republiki 
Zagłębiowskiej drukarnia 
działała oficjalnie 
w zakładzie Jermułowicza 
przy ulicy Warszawskiej 
w Sosnowcu. Dni 
wolnościowe zakończyły 
się po 10 dobach i drukarnia 
musiała przejść do 
podziemia. Funkcjonowała 
w różnych miejscach, 
a m.in. w 1907 roku 
przez 6 miesięcy w domu 
Ignacego Zawadzkiego 
w Strzemieszycach Małych 
przy ulicy Głównej. 
Drukowano tam odezwy 
i ulotki oraz czasopismo 
„Górnik”.

Funkcjonowanie partii PPS wymagało funduszy. Pozyskiwano 
je m.in. poprzez napady na rosyjskie sklepy monopolowe, 
a także napadając na pociągi z przewożonymi pieniędzmi. 
W 1907 roku miał miejsce taki napad na stacji Sławków. 
Bojowcy pod dowództwem Tomasza Arciszewskiego zatrzymali 
tam pociąg zawierający środki na wypłaty dla kolejarzy. Po 
krótkiej walce i wybuchu podłożonej bomby udało im się 
sterroryzować rosyjskich żołnierzy i zrabować 12 000 rubli. 
W akcji uczestniczył m.in. Antoni Barańczyk, mieszkaniec 
Strzemieszyc Małych – późniejszy legionista. Po całej akcji PPS-
owcy odpięli lokomotywę i odjechali w kierunku Strzemieszyc, 
śpiewając „Czerwony Sztandar”.

Rewolucja 1905-1907 
odbiła się szerokim echem 
w prasie ościennych państw. 
Zagłębie Dąbrowskie leżało 
w strefie przygranicznej 
z Niemcami i Austro-
Węgrami. Szczególnie gazety 
krakowskie szczegółowo 
relacjonowały wydarzenia 
w zaborze rosyjskim, o czym 
świadczy zamieszczony 
obok wycinek z gazety Nowa 
Reforma, która ukazała się 8 
lutego 1905 roku.

Akcje zbrojne Organizacji Bojowej PPS były realizowane 
przy użyciu bomb. Produkowano je początkowo z dynamitu 
sprowadzanego z zagranicy lub kradzionego w zagłębiowskich 
kopalniach. M. in. w nocy z 9 na 10 lutego 1905 roku wywieziono 
190 kg dynamitu z kopalni Kazimierz leżącej obecnie na terenie 
Sosnowca. Służył on bojowcom warszawskim przez wiele 
miesięcy. Sam Józef Piłsudski podczas akcji pod Bezdanami użył 
ładunków wybuchowych wyprodukowanych z zagłębiowskiego 
dynamitu. Przywiozła go z Czeladzi jego późniejsza 
żona Aleksandra Szczerbińska. W akcji pod Bezdanami 
uczestniczył m.in. Jan Balaga mieszkaniec Strzemieszyc 
Wielkich. Nieudanego zamachu bombowego na kozaków 
dokonał w Dąbrowie Górniczej Edward Miętka, który zginął 
podczas akcji.

Jedną z niewielu 
pamiątek po czasach 
Rewolucji 1905-1907 
jest tablica pamiątkowa 
zamontowana na elewacji 
kościoła parafialnego 
w Strzemieszycach 
Wielkich. Dokumentuje 
ona osobę marszałka 
Józef Piłsudskiego, który 
przebywał nielegalnie 
na terenie Strzemieszyc 
i okolicy w latach 1904-
1906.

Kalendarium Republiki Zagłębiowskiej
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Dąbrowa z bliska

Online 
o przyszłości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą 
na celu promowanie idei „bycia 
przedsiębiorczym”. Hasłem tegorocznej, 
trzynastej edycji jest „Nowa normalność”. 
Tak określony temat prowokuje do 
zadania pytań: czym ma być nowa 
normalność i czy już w niej funkcjonujemy? 
Jak w nowej rzeczywistości wygląda 
organizacja? Czy regulacje prawne 
nadążają za zmieniającymi się 
okolicznościami i jakie korekty należałoby 
wprowadzić?

Światowy Tydzień Przedsię-
biorczości jest organizowany 
od 2008 roku, w 170 krajach 
świata, zrzesza tysiące part-
nerów kreujących wydarze-
nia dla milionów uczestni-
ków. Od 12 lat ten szczególny 
tydzień świętujemy także 
w Dąbrowie Górniczej. Te-
goroczna edycja będzie wy-
jątkowa, ze względu na sy-
tuację, większość wydarzeń 
odbędzie się online. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu 
zwiększy się zasięg i grono 
odbiorców. Zaplanowaliśmy 
dla Was ponad 40 ciekawych 
szkoleń, konferencji, spotkań, 
konsultacji, warsztatów oraz 
wydarzeń skierowanych do 
przedsiębiorców i uczniów.
Partnerami akcji są: Pałac 
Kultury Zagłębia, Młodzie-
żowy Ośrodek Pracy Twór-
czej, Powiatowy Urząd Pra-

cy, Urząd Skarbowy, ZUS 
(Inspektorat w  Dąbrowie 
Górniczej), Stowarzyszenie 
„Przedsiębiorcy z Wyboru”, 
Akademia WSB w Dąbrowie 
Górniczej, PKO Bank Polski, 
Dąbrowski Inkubator Przed-
siębiorczości, Zagłębiowska 
Izba Gospodarcza, Fabryka 
Pełna Życia Sp. z o. o., Zespół 
Szkół Ekonomicznych oraz 
firma Jaco. Pro.
Koordynatorem akcji 
w Dąbrowie Górniczej jest 
Wydział Rozwoju, Przed-
siębiorczości i Obsługi In-
westorów Urzędu Miejskie-
go w Dąbrowie Górniczej, 
tel: 662-138-251, 32 295 67 
10, e-mail: plelas@dg.pl.
Zapraszamy do rejestracji 
i aktywnego uczestnictwa. 
Udział we wszystkich wy-
darzeniach w  Dąbrowie 
Górniczej jest bezpłatny.

szczegółowy

PROGRAM
www.dabrowa-gornicza.com/stp2020

GOŁOWIANIE 
Z MIĘDZYNARODOWĄ 
NAGRODĄ
Zespół Pieśni i Tańca PKZ Gołowianie zdobył 3. 
miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Folk-
loru „Oblicza Tradycji 2020” za m.in. dbałość 
o wierność etnograficzną i cenny przykład in-
scenizowania wesel regionalnych!

„Wesele Zagłębiowskie” jest 
rekonstrukcją obrzędu we-
selnego z przełomu XIX i XX 
wieku. Widowisko jest prze-
kazem niezwykłych wartości, 
jakie niesie ze sobą artystyczna 
twórczość regionu. Dzięki nie-
mu dzieci, młodzież, a także 
dorośli mogą poznać rodzimą 
kulturę ludową. W  „Wese-
lu Zagłębiowskim” wystąpili 
mieszkańcy miasta i  okolic, 
którym bliskie jest kultywo-
wanie lokalnej tradycji i którzy 
z własnej woli podjęli wysiłek 
wskrzeszenia i pokazania gi-
nących śladów bogatej kul-
tury. Spektakl ten jest także 
wykorzystywany w  edukacji 
młodzieży, w  ramach zajęć 

z  dziedzictwa kulturowego. 
Scenariusz widowiska przy-
gotowany jest na podstawie 
materiałów źródłowych oraz 
własnych badań terenowych 

opracowany przez Małgorzatę 
Kurtykę – choreografa i etno-
loga, Stefanię Zębalę-Dudek – 
muzyka, Janinę Kalicińską – 
etnochoreografa i konsultanta.

PARK PODLESIE 
DOSTANIE DRUGIE ŻYCIE
1 października rozpo-
częła się modernizacja 
parku Podlesie. Prace 
potrwają do początku 
grudnia. W rezultacie 
na mapie Dąbrowy 
Górniczej znajdzie się 
kolejne miejsce, w któ-
rym będzie można cie-
kawie spędzić czas.

W efekcie prac – w nieco za-
niedbanym dziś parku, który 
lata świetności ma za sobą – 
powstanie siedem stref. Będą 
to obszary zagospodarowane 
i  zaaranżowane pod kątem 
różnych użytkowników – m.in. 
dzieci, seniorów czy miłośni-
ków aktywnego wypoczynku.
Rewitalizacja parku, pod na-
zwą „Podlesie Pełne Życia”, 
została wybrana przez miesz-
kańców do realizacji podczas 

głosowania w ramach zeszło-
rocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego. Miejsce w nowej 
odsłonie da jeszcze więcej 
możliwości spędzania czasu 
na świeżym powietrzu, relak-
su, zabawy czy uczestnictwa 
w  wydarzeniach sportowych 
i kulturalnych. W całym par-
ku staną nowe ławki, kosze na 
śmieci i  latarnie. Przybędzie 
krzewów ozdobnych i  bylin. 
Ścieżki okalające park wyko-

nane zostaną z kostki bruko-
wej, a wewnętrzne będą mieć 
nawierzchnię mineralną.
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gospodarka 

„Lokal na start”  
pomaga w biznesie
W Dąbrowie Górniczej na biznesowe wody wypływają firmy, które 
wygrały w miejskim konkursie „Lokal na start”.

„Lokal na start” jest wspól-
nym przedsięwzięciem mia-
sta i  Dąbrowskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości, 
nastawionym na wsparcie 
aktywności gospodarczej 
dąbrowian. W jego ramach, 
o lokale na atrakcyjnych wa-
runkach, z  niskim kosztem 
najmu, ubiegają się mikro 
i mali przedsiębiorcy, którzy 
rozpoczynają działalność lub 
prowadzą ją nie dłużej niż 3 
lata. Istotne, żeby działalność 
była zarejestrowana na tere-
nie Dąbrowy Górniczej. Do 
tej pory odbyły się trzy edycje 
tego konkursu. W miejscach 
zaadaptowanych w  ramach 

miejskiego projektu funkcjo-
nują firmy z różnych branż.
Joanna Kozieł przy ul. Piłsud-

skiego 36/608, w gabinecie 
Zoofizjo Kozieł, prowa-

dzi rehabilitację małych 
zwierząt, głównie psów 
i kotów, które doznały 
urazów czy przeszły 
operacje. Stosowane 
tam metody fizjote-

rapeutyczne pozwalają 
na szybszy powrót do zdro-

wia, redukcję bólu i poprawę 
komfortu życia czworonożnych 
ulubieńców.
Monika Polaczek przy ul. Strze-
mieszyckiej 375, w  ramach 
Centrum Szkoleń i Coachingu 
„Robię w budżetówce”, organi-
zuje szkolenia, kursy, warszta-
ty i konferencje dla pracowni-
ków sfery budżetowej. Oferuje 
wsparcie w zakresie zwiększe-
nia motywacji i  kreatywno-
ści, zmiany nastawienia do pra-
cy i przezwyciężenia wypalenia 
zawodowego, pomaga również 
zmienić pracę lub poprawić 
obecne środowisko pracy.
Dominika Kozłowska przy ul. 
Kasprzaka 10 ulokowała swoje 
Studio Urody Melisa. Jego ofer-
ta, która jest skierowana głów-
nie do kobiet, to usługi fryzjer-

skie i kosmetyczne. Dominika 
to certyfikowana stylistka pa-
znokci i makijażystka, technik 
usług kosmetycznych, a także 
doradca do spraw żywienia.
Agata Borkiewicz-Cielica uru-
chomiła Pracownię Agaty. To 
przestrzeń artystyczna, która 
powstała przy ul. 3 maja 22. 
Agata zajmuje się projektowa-
niem i  produkcją opakowań 
i pudełek. Wszystkie produkty 
powstają dla jej klientów na wy-
miar, zgodnie z ich potrzebami. 
Tworzy naklejki, projektuje lo-
gotypy, ulotki i etykiety, kartki 
okolicznościowe, zaproszenia, 
albumy i  wszelkiego rodzaju 
prezenty okolicznościowe.
Małgorzata Stachura przy ul. 
Strzemieszyckiej 375 prowadzi 
kancelarię radcy prawnego. Spe-
cjalizuje się w prawie cywilnym 
oraz rodzinnym i opiekuńczym, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem tematyki odszkodowań, 
spadków, windykacji należno-
ści, władzy rodzicielskiej i kon-
taktów rodziców z dzieckiem.
Katarzyna Granda, wraz ze 
wspólniczką, przy ul. Piłsud-
skiego 36D/605 uruchomiła Bo-
homaz – przestronną kawiarnię 
z salą zabaw, wyposażoną w za-
bawki i  pomoce edukacyjne, 
które pomagają pobudzać dzie-
cięcą fantazję i kreatywność. To 
miejsce, w którym – w czasie, 
gdy pociechy mogą aktywnie 
i twórczo spędzać czas – rodzice 
znajdą chwilę relaksu. Do dys-
pozycji najmłodszych jest duży 
wybór zabawek logicznych, 
zręcznościowych, sensorycz-
nych i muzycznych. PK

Konkurs po raz trzeci
W połowie września 
rozstrzygnięto III edy-
cję „Lokalu na start”.

Zgłoszono do niego piętnaście 
projektów, z czego pięć spo-
tkało się z największym uzna-
niem jury. Autorka jednego 

z  nich wycofała się jednak 
z  przedsięwzięcia, tak więc 
ostatecznie czterech pozosta-
łych będzie mogło rozpocząć 
działalność w lokalach nale-
żących do miasta.
–  Tym razem było większe 
zainteresowanie przedsię-
biorców naszym konkur-

sem i większa różnorodność 
zgłoszonych projektów. Wi-
dać również, że osoby rozpo-
czynające działalność coraz 
śmielej stawiają na kreatyw-
ność i wykraczają poza stan-
dardowe branże – ocenia 
Marcin Bazylak, prezydent 
miasta.

Laureaci III edycji konkur-
su „Lokal na start” i ich pla-
nowane przedsięwzięcia:
• Katarzyna Ruszczyk – (ul. 

Wyszyńskiego 1) – porady 
psychoterapeutyczne i psy-
chologiczne

• Alicja Taborek – Skubij – (ul. 3 
Maja 22) – kancelaria prawna

• Sara Krukowska – Rasała – 
(ul. Główna 61) – produk-
cja zabawek sensorycznych 
i dekoracji wnętrz

• Anna Maciążek – (ul. Pił-
sudskiego 36/615A) – second 
hand z wysokiej jakości ura-
niami, rękodziełem i przed-
miotami użytkowymi. PK

15 października rozpoczęła działalność kawiarnia „BOHOmaz”, 
która powstała w ramach 2. edycji programu „Lokal na start”  

Obrady jury tegorocznej edycji 
programu „Lokal na start”

Przedsiębiorczość
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nasze sprawy

Mural 
z przesłaniem

Zdrowie

- Chcemy, aby mieszkanki Dą-
browy Górniczej dbały o swoje 
zdrowie, a w razie problemów 
onkologicznych wiedziały, 
gdzie mogą podjąć leczenie. 
Nieprzypadkowo mural po-
wstał na ścianie ZCO – mówi 
Bożena Borowiec, zastępca 
prezydenta miasta.
Namalowany mural to projekt 
Katarzyny Stachowicz, radnej 
sejmiku województwa, a zara-
zem aktywistki na rzecz kobiet 
walczących z chorobą nowo-
tworową, która wraz z posłami 
z regionu wywalczyła refunda-
cję profilaktycznej mastekto-
mii dla kobiet z genetycznym 
rakiem piersi.
– Przekaz ma być jasny i oczy-
wisty, bo rak rzeczywiście 
wpełza w nasze ciało i życie, 
chce nas pokonać. My musi-
my być silne, nie dać się, ale 
przede wszystkim dzięki sys-
tematycznym badaniom nie 
dopuścić do choroby, zgodnie 
z zasadą: lepiej zapobiegać niż 
leczyć – wyjaśnia Katarzyna 
Stachowicz, pomysłodawczy-
ni akcji. − Mural powstał na 
budynku szpitala, codziennie 
będą go mijać setki, jeśli nie ty-
siące osób. To bardzo ważne, 
by do nich przemówił, wzbu-
dził emocje. By przechodzące 

kobiety mogły się zatrzymać 
i pomyśleć – kiedy ostatni raz 
byłam na badaniach? Kiedy 
coś ostatnio dla siebie zro-
biłam? Dzisiejszy świat jest 
obrazkowy, a  sztuka uliczna 
szybciej trafia do ludzi, szcze-
gólnie młodego pokolenia.
Z  inicjatywy pani Katarzyny, 
równo rok temu podobny mural 
powstał w Sosnowcu. Znajduje 
się na budynku dawnego szpitala 
przy ul. 3 Maja. Oba łączy postać 
kobiety, która ma raka piersi. Na-
malował je Michał Skowron. Co 
najważniejsze, murale powstały 
z  pieniędzy prywatnych osób, 
zaangażowanych sercem w ideę 
tego ważnego przedsięwzięcia. 
Kolejne mają powstawać w in-
nych miastach województwa 
śląskiego.
Mural jest jednym z elementów 
realizowanej w mieście kampa-
nii „Tik Tak Tik RAK”. Akcja 
koordynowana jest przez Urząd 
Miejski w Dąbrowie Górniczej 
− Wydziały Polityki Społecz-
nej oraz Oświaty. Biorą w niej 
udział m.in. dąbrowskie stowa-
rzyszenia, miejskie instytucje 
kultury i sportu, dąbrowskie pla-
cówki oświatowe, Zagłębiowskie 
Centrum Onkologii oraz spółka 
Fabryka Pełna Życia.

(ste)

Profilaktyka i regularne badania ratują 
życie – tak przekonują autorzy nowego 
muralu, namalowanego na ścianie 
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, 
przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
Obraz powstał w październiku, który 
na cały świecie, jest miesiącem walki 
z rakiem piersi.
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nasze sprawy

Raka można 
pokonać
Rozmowa z dr Januszem Sznajderem, ordynatorem Oddziału Chirur-
gii Onkologicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie 
Górniczej

– Na ścianie ZCO powstał 
mural  ostrzegający  przed 
rakiem piersi. Wielkie ma-
lowidło przypomina o tym, 
jak ważna w chorobie nowo-
tworowej jest profilaktyka.

– Rak piersi jest najczęstszym 
nowotworem u kobiet. Rocz-
nie w Polsce zapada na niego 
ok. 18 tys. pacjentek, mówiąc 
obrazowo to tak, jakby zacho-
rowało małe miasto. Jego wy-
leczalność, według ostatnich 
doniesień, kształtuje się na 
poziomie 77  proc. Jest ona 
związana ze stopniem za-
awansowania choroby – im 
mniejsze zaawansowanie 
choroby nowotworowej, tym 
wyleczalność jest wyższa. 
Dlatego profilaktyka jest bar-
dzo ważna, pozwala wykryć 
nowotwór we wczesnej fazie 
choroby – regularne badanie 
często pozwala wykrywać 
zmiany wtedy, gdy możliwe 
jest ich skuteczne leczenie.

–  Mówiąc  o  profilakty-
ce  raka  sutka,  nieustają-
co  trzeba  przypominać, 
że każda kobieta powinna 
przeprowadzać  co miesiąc 
samobadanie piersi, panie 
w wieku powyżej 40 powin-
ny być badane przez lekarza 
raz w roku, młodsze raz na 
3 lata. W ZCO istnieje Po-
radnia Chorób Piersi prowa-
dząca badania profilaktycz-
ne,  diagnostykę  i  leczenie 
chorób piersi.  Jako szpital 
uczestniczymy też w progra-

mie profilaktycznych badań 
mammograficznych skiero-
wanych do kobiet wieku 50–
69 lat, które są najbardziej 
zagrożone zachorowaniem 
na raka piersi.

– W  Dąbrowie Górniczej 
przeprowadzamy rocznie 
ok. 150 operacji raka piersi, 
nie da się ukryć, że z  każ-
dym rokiem tych zabiegów 
jest coraz więcej. Niepokoją-
ce jest to, że zgłaszają się do 
nas pajentki coraz młodsze, 
nawet w wieku 30 lat i mniej. 
Dlatego, podkreślam jeszcze 
raz, profilaktyka jest bardzo 
istotna.

–  Mówimy  o  raku  piersi, 
a  przecież  onkologia  dą-
browska zajmuje się też in-
nymi chorobami nowotwo-
rowymi.

– Chirurgia onkologiczna 
to leczenie operacyjne raka 
piersi, raka skóry, w tym czer-
niaka, operacje nowotworów 
przewodu pokarmowego, no-
wotworów tarczycy, operacje 
diagnostyczne, implantacje 
portów naczyniowych do 
chemioterapii, leczenie re-
konstrukcyjne pacjentek po 
amputacjach piersi wykona-
nych nawet kilka lat wcze-
śniej. Muszę tu dodać, że 
bardzo często leczenie, które 
prowadzimy, jest leczeniem 
skojarzonym – współpracu-
jemy z Oddziałem Onkolo-
gii Klinicznej i  Zakładem 
Teleradioterapii. Jest to bar-
dzo ważne, ponieważ terapia 
skojarzona zwiększa zna-
cząco szanse na wyleczenie 
pacjenta. Oddziały te pro-
wadzą leczenie w szerokim 
spektrum chorób onkolo-
gicznych. W  przypadkach, 
w  których nie możemy za-
proponować leczenia w ZCO, 
ponieważ profil jednostki 
nie obejmuje danego scho-

rzenia, pacjent ma stawianą 
diagnozę, następnie jest kie-
rowany na operację do innej 
jednostki np. w przypadku 
nowotworów laryngologicz-
nych do Kliniki Otolaryn-
gologii w Katowicach na ul. 
Francuskiej. To samo dotyczy 
np.  pacjentów z  nowotwo-
rami płuc, którzy sprawnie 
trafiają do Oddziału Torako-
chirurgii w Krakowie. Taki 
pacjent ma ustaloną scieżkę, 
nie zostawiamy go samemu 
sobie. Dostaje od nas skiero-
wanie, ma ustalony szybki 
termin operacji, po której na 
dalsze leczenie może wrócić 
do nas. Jest to możliwe, po-
nieważ w  naszym szpitalu 
bardzo prężnie działa zespół 
koordynatorów prowadzący 
szybką ścieżkę diagnostyki 
i leczenia onkologicznego.

– Ze wzgledu na  stale po-
garszającą się sytuację epi-
demiczną 
wszystkie 
oddziały 
szpitala 
przeszły 
w  stan 
ostrody-
żurowy tzn. 
przyjmują 
tylko  w  trybie 
nagłym. Onkologii 
to jednak nie dotyczy.

– Tak, staramy się pra-
cować normalnie. Nie 
ograniczamy dostępu 
do leczenia nowotworów 
z powodu pandemii Covid 
19. Operacje onkologiczne, 
diagnostyka nowotworów, 
chemioterapia, onkologiczne 
programy lekowe oraz radio-
terapia odbywają się plano-
wo z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Do poradni 
zgłasza się jednak trochę 
mniej pacjentów z podejrze-
niem choroby nowotworo-
wej. Przyczyną takiego sta-

nu rzeczy jest strach przed 
koronawirusem. Ci chorzy 
muszą jednak wiedzieć, że 
tracą czas, a opóźnienie le-
czenia np. o pół roku może 
ograniczyć ich szanse na wy-
leczenie. W ostatnim czasie 
coraz więcej osób trafia do 
nas, niestety, w bardziej za-
awansowanym stadium cho-
roby.

–  Odbywają  się  planowe 
zabiegi, kontrole, ale to do-
tyczy „starych” pacjentów. 
Czy „nowi” mogą się do was 
dostać też bez problemów?

– Pacjenci będący pod naszą 
opieką już kilka lat, nieko-
niecznie muszą teraz, w do-
bie covidu, przychodzić na 
rutynowe kontrole. Oni już 

znają swoją chorobę, wie-
dzą na co zwracać 

uwagę, leka-
rze mają ich 
wyniki ba-
dań, często 
wystarczy 

przeprowadzić z nimi te-
leporadę. Oczywiscie nie 
jest tak w każdym przy-

padku. „Nowy” pacjent 
musi zgłosić się do Poradni 
Onkologicznej osobiście. 
Trzeba z nim przeprowadzić 
wywiad, zbadać, skiero-
wać na badania, dokładnie 
zdiagnozować i zdecydować 
o sposobie leczenia.

– Co podpowiedziałby Pan 
osobom, które zapadają na 
choroby nowotworowe, nie 

bardzo wiedzą,  co  zrobić, 
gdzie się skierować?

– Współczesna onkologia 
coraz częściej wymaga stoso-
wania leczenia skojarzonego, 
polegającego na łączeniu kilku 
metod leczniczych u jednego 
chorego. Oprócz chirurgii, ma 
zastosowanie tutaj radiotera-
pia, chemioterapia, hormo-
noterapia, immunoterapia, 
tak zwane leczenie celowane 
lub terapia genowa. Pacjent 
jest pod opieką specjalistów 
z  wielu dziedzin. Dlatego 
chorzy powinni zgłaszać się 
centrów onkologicznych, peł-
noprofilowych. Ważne i cenne 
dla mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej i sąsiednich miast 
jest to, że Zagłębiowskie Cen-
trum Onkologii oferuje wła-
śnie opiekę skojarzoną. W in-
nym przypadku, wybierając 
zwykły szpital, chory może 
zostać np. dobrze zoperowa-
ny, ale później musi szukać 
ośrodka, który się nim dalej 
zajmie, a to wymaga dużo cza-
su, energii i... zdrowia. W czę-
ści nowotworów, szczególnie 
w raku piersi i w raku odbyt-
nicy, leczenie operacyjne nie 
zawsze powinno być pierw-
szym leczeniem, jakie otrzy-
ma pacjent – tym bardziej jest 
w takich przypadkach ważne, 
aby pacjent trafił do jednost-
ki prowadzącej leczenie sko-
jarzone.

– Dziękuję za rozmowę

Lucyna Stępniewska 
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kultura / biblioteka

Wystawa  
z historią w tle

Ekologiczna droga 
do pracy

Biblioteczne dzia-
łania spotkały się 
w ostatnim czasie 
z  żywym zainte-
resowaniem ze 
strony TVP 3 Ka-
towice! Pracow-
nicy MBP oraz 
zespół Poczytalni 
pojawili się w  aż 
dwóch odcinkach 
programu „Pokój na poddaszu” z dn. 9.09 i 8.10, któ-
re możecie obejrzeć na stronie https://katowice.tvp.
pl/47239762/pokoj-na-poddaszu. O czym rozmawia-
liśmy z prowadzącą i jaka jest najnowsza piosenka bi-
bliotecznego składu? Tego dowiecie się oglądając nas 
na ekranie Waszych komputerów!/MB/

Jak co roku biblioteczne 
placówki stały się częścią 
Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Trans-
portu, którego celem jest 
zachęcenie do korzystania 
z ekologicznych i zdrowych 

środków lokomocji. Pra-
cownicy dąbrowskiej książ-
nicy stanęli na wysokości 
zadania i  w  wielu przy-
padkach wybrali podróż 
rowerem jako swój sposób 
na dotarcie do pracy!/MB/

W mijającym miesiącu uda-
ło się zorganizować spotka-
nie autorskie w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki, 
którego gościem był Cezary 
Harasimowicz. Tegorocz-
ną Noc Bibliotek uczczono 
spektaklem dla dorosłych 
„Krawcowe” w wykonaniu 
Teatru Gry i  Ludzie. Dla 
najmłodszych przygoto-
wano dwa przedstawienia 
(w Bibliotece Głównej i Fi-
lii nr 8), autorstwa Teatru 
Kultureska, które pozwoli-
ły uzyskać choć namiastkę 
„Teatralnych Piątków” – 
jednego z flagowych projek-
tów MBP. Przez cały paź-
dziernik w Galerii Klubowej 
i  holu Biblioteki Głównej 
oglądać można było wysta-
wę „60 na 100. SĄSIADKI. 
Głosem Kobiet o  powsta-
niach śląskich i  plebiscy-
cie”, którą udostępniono 
z Instytutu Myśli Polskiej 
im. Wojciecha Korfantego.
Od 19 października powró-
cił także pożądany wolny 
dostęp do zbiorów biblio-
tecznych, a  także usługi 
kserograficzne./MB/

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej zapraszamy 
do obejrzenia wystawy „1920-2020 Bitwa War-
szawska: polskie zwycięstwo dla wolności Europy” 
autorstwa Wojskowego Centrum Edukacji Obywa-
telskiej Ministerstwa Obrony Narodowej. Wystawę 
można oglądać w Bazylice pw. NMP Anielskiej do 
29 października. Dzień później zostanie ona wy-
eksponowana w Bibliotece Głównej, gdzie będzie 
można ją oglądać do końca listopada./MB/

KROK PO KROKU…
Powrót do 
wszystkich 
działań, które 
do tej pory 
realizowała 
dąbrowska 
biblioteka, 
nie należy do 
najłatwiejszych. 
Pomimo 
zmieniających 
się obostrzeń 
i sytuacji w kraju 
placówka stara 
się, aby Czytelnicy 
nie zapomnieli 
o tym, co oferuje.

Studio biblioteka

Biblioteka na poddaszu

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia
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kultura / biblioteka

Malowane nitką
Znudziło Wam się rysowanie w tradycyj-
ny sposób? Spróbujcie razem z plastyczną 
ekipą stworzyć obrazy malowane nitką! 
Przygotujcie ołówek, drewnianą deskę, 
małe gwoździe, młotek, pędzle, farby akry-
lowe, nożyczki, a także mulinę lub włóczkę 
i… suszarkę do włosów! A  jak się za to 
zabrać? Tego dowiecie się z  najnowszego 
odcinka „Biblioteka Inspiruje”, który już 
teraz możecie zobaczyć na bibliotecznym 
Facebooku MBP./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

Wirtualny świat

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

„DoWolności 
wyrazu”

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
„Achaja” – Andrzej Zie-
miański. Przemyślanie 
prowadzona akcja, która 
sprawia, że zarwiesz noce 
– no bo jeszcze jedna kar-
ta… jeszcze jeden rozdział. 
Fantastycznie zaplanowa-
ni bohaterowie i  lekkie 
pióro autora pełne specy-
ficznego humoru. Nawet 
jak nie lubisz fantasy – po-
zycja obowiązkowa.

Poleca

Michał 
Kucharski 

Cudotwórnia  
Events

Z okazji zbliżającego się Świę-
ta Niepodległości dąbrowska 
książnica ogłasza konkurs 
dla dzieci w  wieku 7-12 lat. 
Na plastyczne interpretacje 
wiersza „Kto Ty jesteś? Polak 
mały! ” MBP czekać będzie 
do 12 listopada. Prace można 
dostarczyć osobiście do Działu 
Marketingu (ul. T. Kościuszki 
25) lub przesłać na adres: Miej-
ska Biblioteka Publiczna ul. 
T. Kościuszki 25, 41-300 
Dąbrowa Górnicza). 
Szczegóły na www.
biblioteka-dg.pl oraz 
www.facebook.com/
mbpdg/MB/

Czasoumilacz

Pomimo stopniowego 
odmrażania 
dąbrowskiej książnicy 
wiele działań 
nieprzerwanie 
prowadzonych 
jest w internecie! 
Co w najbliższych 
miesiącach czeka 
śledzących media 
społecznościowe 
biblioteki?

Do znanych i  lubianych serii „Biblioteka inspiruje”, 
„Bibliotekarze polecają”, „Biblioteka czyta dzieciom” 
dołączył m.in. cykl „Dozwolone od lat 18.”, gdzie frag-
menty książek dla dorosłych czytać będą pracownicy 
MBP oraz zaproszeni goście. Swoje pięć minut dostanie 
również biblioteczny patron – Hugon, który w autorskim 
programie będzie rozmawiał z zaproszonymi gośćmi. 
Kontynuowany będzie również cykl jego podróży w au-
torskich grafikach!
Dla miłośników konkursów przygotowano „Projekt 
Fraszka”, a także znane i lubione „Literackie Bingo”. Raz 
w miesiącu posłuchamy również kołysanek w wykona-
niu członków zespół Poczytalni. Ponownie na warsztat 
wzięte zostaną dąbrowskie legendy, które będzie można 
zobaczyć (i usłyszeć) w aż dwóch odsłonach. Jakich? Tego 
dowiecie się śledząc profil @mbpdg na Facebooku!/MB/
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Prawo własności gruntów dla 21037 właścicieli
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zakończył wydawanie zaświadczeń 
potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów.

– Zadanie to wymagało 
ogromnego nakładu pra-
cy, czasu, zaangażowania 
pracowników, sprawdzenia 
ponad 21 tysięcy ksiąg wie-
czystych, ustalenia stanu 

zagospodarowania 947 nie-
ruchomości, zweryfikowa-
nia, czy działki te spełniają 
wymogi ustawowe do prze-
kształcenia. Wszystko to sta-
nowiło ogromne wyzwanie 

logistyczne oraz wiązało się 
z koniecznością reorganiza-
cji pracy – mówi Wioletta 
Sawicka, naczelnik Wydziału 
Nieruchomości.
Przekształcenie nastąpiło 
z  mocy prawa. W  Dąbrowie 
Górniczej prezydent miasta 
wydał 21037 zaświadczeń po-
twierdzających ten fakt. Za-
świadczenie to stanowi pod-
stawę do ujawnienia nowego 
stanu zarówno w księdze wie-
czystej, jak i w ewidencji grun-
tów i budynków.
W  wyniku przekształcenia 
nie ma już dotychczaso-
wej opłaty rocznej z  tytułu 
użytkowania wieczystego. 
Za przekształcenie należy 
jednak zapłacić. Przez 20 lat 
trzeba wnosić roczną opłatę 
przekształceniową, równą 
dotychczasowej opłacie od 
użytkowania.
Całą opłatę za przekształcenie 
można wpłacić także jednora-
zowo i uzyskać w ten sposób 
bonifikatę. W Dąbrowie Gór-
niczej wynosi ona:
• 60% – tą maksymalną 

bonifikatę otrzyma wła-

ściciel, który w terminie 
2 miesięcy od daty otrzy-
mania zaświadczenia 
zgłosi zamiar wniesienia 
opłaty jednorazowej,

• 50% w  przypadku gdy 
opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w dru-
gim roku po przekształ-
ceniu,

• 40% w trzecim roku,
• 30% w czwartym,
• 20% w piątym
• 10% w szóstym.

Ustalenie opłaty jednorazowej 
następuje na wniosek strony. 
Do tej pory z takimi wnioska-
mi wystąpiło ok. 7200 osób, 
choć cały czas dalej napływają.
Po spłacie opłaty przekształce-
niowej, prezydent miasta wyda-
je zaświadczenie, z którym wła-
ściciele nieruchomości muszą 
udać się do Sądu Rejonowego 
do Wydziału Ksiąg Wieczy-
stych i złożyć wniosek o zmianę 
wpisu w księdze.
 (ste)

puls miasta
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

OGŁOSZENIA DROBNE
• Kupię mieszkanie, kupię ziemię, tel. 518 789 667

Jeden spektakl na dwóch scenach
„Sztuka Mówi Jednym Językiem” to zakończony właśnie międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany przez Mło-
dzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej oraz Miejski Pałac Dzieci i Młodzieży w Równem na Ukrainie. 

Zrealizowano cykl szkoleń mul-
timedialnych z zakresu ruchu 
scenicznego, zajęć aktorsko-
-lektorskich, zajęć tanecznych, 
technologii multimedialnych, 
technologii informacyjnych, 
zajęć artystycznych – plastycz-
nych. Odbyły się 4 wystawy 
w Polsce i na Ukrainie, między 
innymi w Galerii Szybu Wilson 
w Katowicach, Dąbrowie Gór-
niczej i w Równem.
– Kulminacją działań był 
wspólny spektakl „Pan Twar-
dowski” grany równocze-
śnie w  Polsce i  na Ukrainie. 
W  warsztacie Fabryki Pełnej 
Życia wystąpili podopieczni 
MOPT, w  Miejskim Pałacu 
Dzieci i Młodzieży w Równem 
młodzież z Teatru Mały Ksią-
żę. Porozumiewalismy się za 
pomocą multimediów – mówi 
Iwona Wilk, dyrektor MOPT 
i koordynator projektu.
Honorowy patronat nad pro-
jektem objęli: Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej 
i Polskie Stowarzyszenie Wy-
chowania Pozaszkolnego.

(ste)
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DĄBROWSKIE SIATKARKI 
W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE
Siatkarki MKS S Dąbrowa Górnicza zajęły 
piąte miejsce w rozgrywanych w dniach 13-
18 października br. w Wieliczce Finałach Mi-
strzostw Polski Juniorek Młodszych!

W meczu o piątą lokatę dąbro-
wianki pokonały 3:1 KS Metro 
Warszawa. Oto skład druży-
ny trenera Tomasza Cieślaka: 
Barska Kaja, Decko Małgorza-
ta, Hajduga Kalina, Hanusik 
Joanna, Jarzembska Alicja, 
Kirejew Joanna, Krynicka 

Julia, Maziar Kinga, Mendyk 
Wiktoria, Miara Dominika, 
Mikuliszyn Julia, Pilchow-
ska Zuzanna, Siedlak Marta, 
Szyszka Karolina, Wacław-
czyk Edyta, Wochal Anna.
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

sport
Sukces pod siatką Złota sztafeta

LEKKOATLETKI MOS CSiR 
NAJLEPSZE W POLSCE
Julia Przewieźlik, Zuzanna Sraga, Paulina 
Nawrot, Weronika Rokicka podczas mistrzostw 
Polski w Łodzi zdobyły złote medale 
w sztafecie 4x200 m w kategorii do lat 16.
Te same zawodniczki są rów-
nież tegorocznymi srebrnymi 
medalistkami na dystansie 
4x100 m.
W biegach indywidualnych Ju-
lia Przewieźlik uplasowała się 
na 7. pozycji (dystans 300 m), 
a Zuzanna Sraga na 8. miejscu 
(200 m przez płotki).
To niejedyne sukcesy dąbrow-
skiej lekkoatletyki. Srebrnym 
medalistą mistrzostw Polski 
w rzucie dyskiem (kat. do lat 
18) został Eryk Baranek. Kinga 
Tomasik zajęła 4. miejsce w cho-
dzie (3000 m, kat. do lat 18). Mi-
łosz Citak to tegoroczny, halowy 
wicemistrz Polski na dystansie 

1000 m (również kat. do lat 18).
Gratulujemy młodym za-
wodnikom MOS CSiR (a jed-
nocześnie uczniom Zespołu 

Szkół Sportowych im. Polskich 
Olimpijczyków) oraz ich opie-
kunom. I życzymy kolejnych 
sukcesów!

#DGdlaAktywnych

Olimpiada senioralna
Na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie odbyła się XII 
Międzynarodowa Olimpiada 
Sportowa Seniorów pod 
hasłem „Trzeci Wiek na 
Start”. Dąbrowę Górniczą 
reprezentowały dwie 
drużyny: Rady Seniorów wraz 
z aktywnymi mieszkańcami 
miasta oraz drużyna 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
– Wyższej Szkoły Biznesu. 
Ogółem w olimpiadzie uczest-
niczyło 250 zawodników z 30 
uniwersytetów i  organizacji 
senioralnych z  całego kraju 
oraz reprezentacja seniorów 
z Austrii. Dąbrowskie drużyny 
wspierał swoją obecnością Mar-
cin Bazylak, prezydent miasta.
– Olimpiadę otworzył rado-
sny korowód drużyn z całej 

Polski, potem odegrany zo-
stał hymn narodowy oraz 
olimpijski autorstwa Lidii 
Kałuzińskiej, zapalono olim-
pijski znicz. Impreza odbyła 
się pod honorowym patro-
natem Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Ministerstwa Sportu, 

Marszałka Województwa 
Śląskiego, Starosty Zawier-
ciańskiego. W  uroczystości 
udział wzięli prezydenci i bur-
mistrzowie śląskich miast, 
a zorganizował ją UTW z Łaz 
– mówi Ewa Urbanowicz z dą-
browskiej Rady Seniorów.
– Pokazaliśmy, że osoby 
starsze mogą mieć pasje 

i marzenia, na realizację któ-
rych nigdy nie jest za póź-
no. Nasi seniorzy rywalizo-
wali w biegu na 60 i 150 m, 
pchnięciu kulą, turnieju gry 
w bule, speedball, w turnie-
ju łuczniczym, w przełajach 
rowerowych. Zdobyli dwa 
srebrne medale: w biegu na 
60 m – J. Gwiazda, w pchnię-

ciu kulą – Ewa Urbanowicz, 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale. 
W  klasyfikacji generalnej 
wygrały drużyny: I m UTW 
– Gliwice, II m UTW – Łazy, 
III m – Aktywny Wojkowicki 
Senior – Wojkowice – mówi 
Danuta Goleniowska z Rady 
Seniorów. (ste)
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

20.10-20.11

26.10-27.11

14.09-20.11

Dom murem podzielony
WSTĘP WOLNY | SPEKTAKL MUZYCZNY

PIWNICA – Blauka
KONCERT

PIWNICA – Early Birds
KONCERT

Kameralne Czwartki – Klaviduo
KONCERT „DOSTOJNE I KLAWE!”

18:00
11.11

19:00
12.11

Cyrk Partolini
DLA DZIECI | DOM KULTURY ZĄBKOWICE

Parapetówka
SPEKTAKL | DOM KULTURY ZĄBKOWICE

1920 Wojna Światów
WYSTAWA | HOL I PIĘTRO

Karol Gawroński – Igrzyska
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI

Piotr Pietrzak – plakaty
WYSTAWA | GALERIA ZA SZYBĄ

10:30
15.11

18:00
28.11

19:00
18.12
18:00
3.12

6-7, 9-11.11

30.10-4.11

5.11

8.11

Proces siódemki z Chicago
Banksterzy

Obraz pożądania
Gniazdo

W co grają ludzie
Zło nie istnieje

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

20-25.11

27.11-2.12

Słudzy
Jeszcze jest czas

Na rauszu
Jeszcze jest czas

19:30
17:00

19:30
17:00

17:00

15:007.11

16.11 18:00Rigoletto
RETRANSMISJA OPERY

Ja, Claude Monet
WYSTAWA NA EKRANIE

Biuro Detektywistyczne  
Lassego i Mai. Rabuś z pociągu

KINO DZIECI

15:0021.11
Biuro Detektywistyczne  

Lassego i Mai. Operacja mumia
KINO DZIECI

19:30
17:0013-18.11 Helmut Newton. Piękno i bestia

Tylko zwierzęta nie błądzą

//bilety// normalny: 15 zł / ulgowy: 13 zł
retransmisje: 26/23/20 zł   //   Kino Dzieci: 12 zł 

Nigdy więcej dzielenia 
murem polskiego 
społeczeństwa!
Pod takim hasłem odbędzie się spektakl muzyczny „Dom murem podzie-
lony”, który przygotowali pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 
Dnia Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada 2020 o 18:00 
na głównej scenie pałacu.

Pragnienie wolności to uczucie, 
które towarzyszyło zarówno 
Polakom walczącym o niepod-
ległość ojczyzny, jak również 
społeczeństwu żyjącemu w cza-
sach PRL. Pracownicy Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej ponownie wyjdą na 
scenę w spektaklu muzycznym 
„Dom murem podzielony”, przy-
pominając o wartościach, jakie 
niegdyś niosła za sobą wolność. 
– Wielu z nas traktuje wolność 
jak coś oczywistego, coś co ni-
gdy nie minie. Wielu utożsamia 
ją obecnie z nienoszeniem ma-
seczki, a wolność to przywilej, 
który łatwo można utracić, nawet 
o tym nie wiedząc – mówi jeden 
z wykonawców, Olaf Otwinow-
ski. „Dom murem podzielony” 
w reżyserii Jarosława Cyby miał 
swoją premierę w  2019 roku, 
w przeddzień 30. rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów. Sztuka, 
która jest swoistą lekcją historii, 
została bardzo ciepło przyjęta 
przez publiczność.

Połączenie teatru i  polskich 
piosenek o wolności pozwala 
ukazać szarą rzeczywistość 
w  czasach komunizmu oraz 
symboliczne zburzenie żela-
znej kurtyny. W  repertuarze 
spektaklu można usłyszeć m.
in. utwory zespołów Dżem, 
Tilt, Oddział Zamknięty, Kult 
i Lombard. Piosenki przeplatają 
się z hasłami propagandowymi 
czasów socjalizmu. Wszystko 
to tworzy emocjonalny obraz 
Polski z tamtego okresu.
Pracownicy Pałacu Kultury 
Zagłębia stworzyli spektakl 
nie tylko ze względu na okrą-
głą rocznicę wolnych wyborów, 
lecz przede wszystkim chcieli 
wyrazić swój sprzeciw wobec 
ciągłego dzielenia murem pol-
skiego społeczeństwa. Aktorzy 
chcą poprzez muzykę poru-
szyć problem braku tolerancji, 
wolności wyrażania własnych 
poglądów, łamania podstawo-
wych praw człowieka. – Nasi 
przodkowie wywalczyli nie-

podległość dla całego narodu, 
nie dla wybranej grupy spo-
łecznej. Chcemy uświadomić 
zwłaszcza młodym widzom, 
że działania zmierzające do po-
działów i dyskryminacji mogą 
doprowadzić do tragicznego re-
zultatu, którym jest utrata wol-
ności, a brak wolności to koniec 
niepodległości – komentuje 
Agnieszka Janicka-Kwiecień, 
występująca w spektaklu.
Spektakl po raz pierwszy od-
bywa się w czasach pandemii 
i związanych z nią obostrzeń. 
Pałac Kultury Zagłębia wpro-
wadził odpowiednie zasady, 
by każdy mógł się czuć bez-
piecznie podczas wydarzenia. 
–  Jesteśmy bombardowani 
dramatycznymi informacjami, 
dlatego warto choć na chwilę, 
pobyć w niezrównanym towa-
rzystwie kultury, by urucho-
mić wspomnienia i refleksję – 
mówi Agnieszka Młynarczyk, 
kierownik Działu Marketingu 
PKZ. 

Chleba i sztuki!
Do 20 listopada 2020 w Galerii 
Sztuki PKZ można oglądać wy-
stawę Karola Gawrońskiego pt. 
„Igrzyska”. Ekspozycja dostęp-
na jest od wtorku do czwartku 
w  godz. 12:00–19:30, wstęp 
wolny.

– Na pracach Karola Gawrońskiego rozgry-
wają się igrzyska. Mogą to być igrzyska śmier-
ci lub codzienności. Albo jeszcze coś zupełnie 
innego – komentuje Bartosz Zaskórski, ku-
rator wystawy. To właśnie codzienność jest 
tematem przewodnim obrazów Karola Ga-
wrońskiego, w której wrażliwy artysta widzi 
historie samotności, wykluczenia, dostrzega 
też ogólną brzydotę otaczającego nas świa-
ta. Autor wystawy wypracował charaktery-
styczny styl. W odważny sposób posługuje 
się kolorem, uproszczoną formą i nerwową, 

dynamiczną kreską. Malowane, jakby naba-
zgrane, przez niego „obrazy od niechcenia” 
skrywają ogromny ładunek emocji i niesa-
mowity kunszt rysunkowy. Twórczość Ka-
rola Gawrońskiego to malarstwo protestu. 
To malarstwo, które można przeżywać. Choć 
tematyka obrazów jest poważna, artysta 
w wyśmienity sposób łagodzi ją i ukrywa, 
posługując się satyrą i poczuciem humoru.


