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ŻYCZENIA 
PREZYDENTA

Z okazji nadchodzącego 
Bożego Narodzenia 

życzymy spokoju ducha, 
zdrowia i radości. 
Niech nowy rok 

przyniesie realizację marzeń
oraz poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia.

Marcin 
Bazylak

Prezydent 
Dąbrowy Górniczej

Agnieszka 
Pasternak

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej
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rozmowa miesiąca

ZDROWIA PRZEDE 
WSZYSTKIM!

Podczas wigilijnego wieczoru i syl-
westrowej nocy tradycyjnie będziemy 
składać życzenia najbliższym. Tym 
razem czynić to będziemy, z oczywi-
stych względów, w kameralnych gro-
nach. I zapewne, również z oczywistych 
względów, najczęściej będziemy sobie 
nawzajem życzyć zdrowia.

Mijający rok był wyjątkowy i na trwa-
łe zapisze się w historii ludzkości, która już wypatruje roku 
2021 z nadzieją na zakończenie pandemii. Wiarę tę wzmacniają 
informacje o szczepionce, która już niedługo ma być apliko-
wana również w naszym kraju. Panaceum na koronawirusa 
okaże się skuteczne, jeśli zażyje go większość populacji. Stąd 
ważne jest przekonywanie tych spośród nas, którzy w oparciu 
o teorie spiskowe podważające ustalenia nauki wzbraniają się 
przed szczepieniami.

Naukowcy tymczasem rozszerzają swoją wiedzę o wpływie 
pandemii na nasze zdrowie. Według specjalistów połączenie 
koronawirusa z zanieczyszczonym powietrzem stanowi praw-
dziwie śmiertelny koktajl: smog przyczynia się do wzrostu liczby 
zgonów osób zakażonych.

Te dane powinny być sygnałem alarmowym przede wszyst-
kim dla nas, bo polskie miasta pod względem zawartości niebez-
piecznych substancji w powietrzu należą do niechlubnej czołów-
ki w Europie. Dotyczy to przede wszystkim okresu grzewczego, 
który właśnie trwa. Stąd podejmowane kroki w celu wymiany 
pieców. Dąbrowa Górnicza należy do tych samorządów, które 
stawiają w tym obszarze ambitne cele i notują wymierne efekty.

Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się również ruch 
samochodowy. Dlatego wyzwaniem jest na zrównoważony 
transport. Chodzi o to, by auto nie było jedyną dostępną opcją 
do komfortowego poruszania się po mieście.

Życzę miłej lektury, spokojnych świąt i zdrowego 2021 roku!

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Muszę mieć dobrą pamięć, by wiedzieć, 
które dziecko było w mijającym roku 
grzeczne – mówi Święty Mikołaj.
– Święty Mikołaju, po czym 
poznać, że jesteś prawdziwy?
– Po pierwsze, prawdziwy Mi-
kołaj kocha dzieci i  lubi ich 
obecność. Po drugie, sam jest 
trochę dzieckiem, bo musi 
wiedzieć, co sprawia radość 
najmłodszym. Po trzecie, ma 
cierpliwość, by każdemu po-
święcić czas, porozmawiać, 
wziąć na kolana. Po czwarte, 
musi odznaczać się dobrą pa-
mięcią, by w  odpowiednim 
momencie wiedzieć, które 
dziecko było grzecznie, a które 
niegrzeczne. Mnie charaktery-
zują te wszystkie cechy, więc nie 
ma wątpliwości, że rozmawia 
Pan z prawdziwym Mikołajem.
– Co jest najtrudniejsze 
w Twojej pracy?
– Dużo uwagi muszę poświę-
cać na dbanie o swój strój – to 
przecież po nim rozpoznaje 
się Świętego Mikołaja! Gdy 
odwiedza się tak wielką liczbę 
dzieci, siłą rzeczy ulega on róż-
nym zniszczeniom. W dodat-

ku przemieszczam się swymi 
saniami w zimowej aurze, więc 
dodatkowo zakładam ciepłą 
bieliznę i  dresy. Tymczasem 
w domach obdarowywanych 
włączone jest ogrzewanie, więc 
trochę jest mi gorąco, a oku-
lary nieraz parują. Mam już 
długi staż pracy, więc czuję 
wszystkie mikołajowe trudy 
w kościach – i to dosłownie. 
Bolące kolana to choroba za-
wodowa Mikołajów.
– Ale lubisz swoją pracę?
– Kocham ją! Trudno opisać 
uczucie, gdy z uśmiechem na 
twarzy przytula się do mnie 
dziecko, zwłaszcza chore, któ-
re na co dzień musi zmagać się 
z wieloma problemami. Czuję 
wtedy, że przekazuje mi swo-
ją pozytywną energię, jakby 
dawało mi swoim uściskiem 
dodatkowy rok życia. Dlatego 
właśnie jestem nieśmiertelny. 
Na tym polega magia świąt.
– Sam też chyba dostajesz pre-
zenty?

– Największym prezentem jest 
uśmiech dziecka. Ale to praw-
da – rzadko wychodzę z domu 
obdarowywanych z  pustymi 
rękami. Wszystkie upieczone 
specjalnie dla mnie ciastka, 
zrobione laurki i ozdoby cho-
inkowe, które po skończonej 
pracy znajduję w kieszeniach, 
zostawiam na pamiątkę. No do-
brze, ciastka zjadam – w końcu 
Mikołaj musi być pulchny!
– Mikołaju, chyba odkleja Ci 
się broda!
– Rzeczywiście. Przyłapał mnie 
Pan.
– Poznaję! Olaf Otwinowski 
z  Pałacu Kultury Zagłębia! 
Ale mnie Pan nabrał!
– Wszystko, co powiedziałem 
do tej pory o pracy Świętego 
Mikołaja, to szczera prawda!
– Jak długo już wciela się Pan 
w tę postać?
– Moja przygoda z  postacią 
Świętego Mikołaja rozpo-
częła się w 2015 roku, gdy po 
raz pierwszy przyjmowałem 

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Za nami XX finał 
Szlachetnej Paczki 
w Dąbrowie Górniczej.  
Oj, działo się! Dąbrowskie 
rodziny, które zgłosiły się 
do akcji, dostały wsparcie 
od Was i uwierzyły, 
że te święta mogą być 
ciepłe i magiczne. Jak 
w latach poprzednich 
magazyn Szlachetnej 
Paczki znajdował się 
w Centrum Aktywności 
Obywatelskiej.

Foto-przegląd

PRAWDZIWY MIKOŁAJ 
KOCHA DZIECI
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dzieciaki w  Pałacu Kultury 
Zagłębia. Jest to praca, która 
daje mnóstwo satysfakcji, gdy 
najmłodsi naprawdę wierzą, że 
jestem tym jedynym świętym 
w czerwonym kubraku. Wtedy 
nawet, gdy na moich kolanach 
siedzi kilkaset dzieci dziennie, 
nie czuję zmęczenia, a radość.
– Dostarcza Pan również pre-
zenty do domów.
– Tak. I te wizyty często do-
starczają wielu emocji. Pamię-
tam dzień, kiedy zmęczony po 
pracy w  PKZ – siedziało mi 
wtedy na kolanach 160 dzieci 
– przyszedł do mnie pewien 
tata, który bardzo prosił, bym 
pojechał z nim do domu i wrę-
czył prezenty jego pociechom. 
Zgodziłem się. W domu, gdzie 
żyło się bardzo skromnie, cze-
kała na mnie piątka dzieci, od 
kilkumiesięcznego do 8-letnie-
go. Po udanej wizycie odmó-
wiłem przyjęcia jakiejkolwiek 
zapłaty, gdyż ujęła mnie miłość 
panująca w  tym domu, lecz 
także upór i starania ojca. Są 
to chwile, dla których warto być 
Świętym Mikołajem.
– Mikołaj może chyba liczyć 
na życzliwość nie tylko dzieci?

– Zdecydowanie tak. Podczas 
jednej z wizyt u dziecka roz-
padły mi się okulary, a była to 
pierwsza wizyta danego dnia, 
przede mną było jeszcze kil-
ka domów do odwiedzenia. 
Pojechałem w stroju Mikołaja 
najpierw do jednej z lokalnych 
aptek, by zakupić okulary. Panie 
farmaceutki były tak zachwyco-
ne moim widokiem, że dały mi 
zniżkę na okulary, a gdy podje-
chałem na stację paliw po kawę, 
otrzymałem ją w prezencie – ta-
kie sytuacje dodają otuchy, gdyż 
czuję wtedy dobroć innych osób 
– również dorosłych, którzy trą-
bią i wołają, gdy spotykają mnie 
na swojej drodze.
– O czym powinni pamiętać 
początkujący Mikołaje?
– By dobrze wcielić się w rolę 
Świętego Mikołaja, nigdy nie 
można z  tej roli wychodzić. 
Osobiście, gdy tylko zakładam 
czerwone ubranie, automatycz-
nie zmieniam głos na bardziej 
barytonowy, by mikołajowe 
„Hoł! Hoł! Hoł!” brzmiało 
jak najlepiej i nie przestaję 
nim mówić, póki nie ścią-
gnę przebrania. Dlatego 
nawet gdy jestem między 
wizytami w domach i  spo-
tykam dorosłe osoby, nadal 
zachowuję się jak Mikołaj, co 
sprawia im dużą radość.
– Pandemia chyba pokrzyżo-
wała Mikołajom plany?
– Czasy pandemii dla Mi-
kołaja są bardzo smutne, 
szczególnie gdy tak jak ja, 

rezygnuję z prywatnych odwie-
dzin, dbając o zdrowie dzieci, 
swoje własne i własnej rodzi-
ny. Nie wyobrażam sobie, bym 
mógł nieświadomie zarazić ko-
goś, odwiedzając go z workiem 
pełnym prezentów. Jednak wie-
rzę, że za rok ponownie przy-
wdzieję czerwony kubrak 
i  ze zdwojoną siłą ruszę 
po Dąbrowie Górni-
czej i miastach opodal. 
A  każdy, kto w  2021 
roku chciałby mnie 
zaprosić, może na-
pisać wiadomość 
na adres: swiety-
dajepre- zen-

ty@gmail.com. Zdrowych 
i mimo wszystko pogodnych 
świąt, kochani!
– Dziękuję za rozmo-
wę.

Michał Syska

rozmowa miesiąca

PRAWDZIWY MIKOŁAJ 
KOCHA DZIECI

Fabryka Pełna Świąt online
Na terenie Fabryki Pełnej Życia w pofabrycznych halach dawnych zakładów obrabiarek 
Defum odbyło się nagranie koncertu ze świątecznym repertuarem, który będzie można 
zobaczyć m.in. na miejskim profilu na Facebooku 20 grudnia (niedziela) o g. 18.

Dla wszystkich dąbrowianek 
i dąbrowian wystąpią wycho-
wankowie Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej – 
Gabriela Foksa i Dawid Ję-
drusik, zespół „Poczytalni” 
działający przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz 
zespół „Non A  Capella”, 
a wszystko to w towarzystwie 
Miejskiej Orkiestry Dętej, 
działającej przy Pałacu Kul-
tury Zagłębia.

ZGN

Oglądaj

20 XII, godz. 18.00

Miasto Dąbrowa Górnicza
Fabryka Pełna Życia

Pałac Kultury Zagłębia
MBP

MOPT

Olaf Otwinowski 
jako Święty Mikołaj
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puls miasta

URZĘDOWE SPRAWY 
ZAŁATWISZ PRZEZ 
PACZKOMAT
Dąbrowa Górnicza do-
łączyła do miast, które 
współpracują z  InPo-
stem. W  dąbrowskim 
Urzędzie Miejskim ru-
szyła właśnie usługa 
Paczkomat Urząd24, 
dzięki której miesz-
kańcy będą mogli za-
łatwić wybrane urzę-
dowe sprawy w sposób 
bezkontaktowy i to ca-
łodobowo.

– Obecna sytuacja spowo-
dowała konieczność spojrze-
nia na kanały komunikacji 
w  nowy sposób. Nasze na-
wyki i przyzwyczajenia ule-
gają zmianie, zatem zmianie 
muszą podlegać również 
standardy obsługi klienta 
w Urzędzie Miejskim. Dba-
my o  to, by oferować szer-
szy wachlarz dostępności 
naszych usług, korzystamy 
z rozwiązań, które cieszą się 

popularnością wśród miesz-
kańców miasta. Na tyle, na 
ile to zależne od samorządów, 
upraszczamy i  rozszerzamy 
sposób obsługi, licząc, że po-
dążą za tym także ułatwienia 
w e-administracji, zwłaszcza 
w  zakresie ogólnopolskich 
usług takich, jak rejestra-
cja pojazdów. Uruchomione 
rozwiązania to na pewno nie 
ostatnie słowo w tym zakre-
sie – zapewnia Paweł Gra-

dzik, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich.
Na początku za pośrednic-
twem urządzenia będzie 
można załatwić sprawy z Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
dotyczące rejestracji pojazdów, 
a  z  czasem zakres usług bę-
dzie rozszerzany. Dokumenty 
do urzędu mieszkańcy mogą 
nadawać w każdym paczko-
macie na terenie Dąbrowy 
Górniczej.

Kosz na nakrętki 
znajdziecie przy Pogorii
Plastikowe nakrętki można wrzucać do specjal-
nego kosza w pobliżu ośrodka CSiR na Pogorii III. 

Z  propozycją postawienia 
kosza na nakrętki do pre-
zydenta Marcina Bazylaka 
zgłosiło się Stowarzyszenie 
Klucz – Stop Społecznym 
Wykluczeniom z  Dąbro-
wy Górniczej, a  jego zakup 
wsparła ALBA Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. 
Cały dochód otrzymany ze 
sprzedaży zebranych nakrę-
tek zostanie przeznaczony 

na działalność dąbrowskich 
organizacji pozarządowych. 
Każda z organizacji będzie 
„opiekunem” takiego kosza 
przez kwartał, co pozwoli na 
zebranie sporej ilości nakrę-
tek. Kosz na nakrętki zloka-
lizowany w okolicy zbiorni-
ka Pogoria III ma nietypowy 
kształt – ryby, która ma 
zwrócić uwagę mieszkań-
ców na problem zaśmiecania 
zbiorników wodnych.

Nowe auta dla 
kryminalnych
Dwa nowe samocho-
dy, zakupione przy 
wsparciu miasta, tra-
fiły do Komendy Miej-
skiej Policji w Dąbro-
wie Górniczej.

Pod koniec 
maja Rada 
Miejska pod-
jęła uchwałę 
o  przekaza-
niu na ich za-
kup 95 tys. zł, 
co pokryło 
koszt jednego auta. Drugi sa-
mochód o podobnej wartości, 
z własnych środków, zakupiła 
policja. Jak podkreśla radny 
Robert Kazimirski, przewodni-
czący komisji budżetowej Rady 
Miejskiej, „wspieranie policji, 
mimo że nie jest to podstawowe 
zadanie samorządu, jest bardzo 
istotne. Warto wygospodaro-
wywać środki w sytuacji, gdy 
zyskuje na tym bezpieczeństwo 
dąbrowian”.
Podobnego zdania jest tak-
że inny radny, Grzegorz 

Przewieźlik: 
„Samorzą-
dowi i  poli-
cji przyświe-
ca wspólny 
cel – dbanie 
o  bezpie-
czeństwo 
mieszkańców. Mając to na 
uwadze, jako radni, popar-
liśmy uchwałę, dzięki której 
do dąbrowskiej komendy 
mogły trafić nowe samo-
chody”.

Dąbrowa miga
W  dąbrowskim magistracie 
osoby niesłyszące mogą sko-
rzystać z  pomocy tłumacza 
języka migowego. Mariola 
Węgrzynowicz, na co dzień 
inspektor w Wydziale Urbani-
styki i Architektury, od listopa-

da pełni oficjalnie tę funkcję. 
Jest to kolejny krok w kierunku 
rozszerzania dostępności usług 
miejskich dla mieszkańców ze 
szczególnymi potrzebami.
Osoby niesłyszące, które 
chcą skorzystać z  pomocy 

tłumacza, mogą tę potrzebę 
zgłaszać telefonicznie pod 
nr 32 2956938 lub mailowo 
mwegrzynowicz@dg.pl. Pani 
Mariola Węgrzynowicz po-
może i wyjaśni, jak przebrnąć 
przez urzędowe procedury.

MARIOLA WĘGRZYNOWICZ, O SWOIM DOŚWIADCZENIU:

W języku migowym komunikuję się na co dzień z moimi rodzicami, 
osobami niesłyszącymi. Jest to mój drugi, po języku polskim, język. 

Język migowy jest językiem trudnym, ponieważ każde słowo składa 
się z określonych gestów, które trzeba zapamiętać. Ponadto mimika 

twarzy również odgrywa w nim bardzo dużą rolę. Osobom słyszącym 
język migowy sprawia dużą trudność, ich ręce, które pełnią najważniejszą funkcję, są 
„sztywne” i pokazywanie określonych gestów staje się kłopotliwe. Jednak warto się posta-
rać i nauczyć, bo jest to język uniwersalny i można się nim posługiwać na całym świecie. 
W różnych częściach świata dane słowo określone jest za pomocą podobnych gestów. 
Teraz w trakcie epidemii język migowy nabiera na znaczeniu, ponieważ osoby niesłyszące 
ze względu na maseczki są pozbawione możliwości czytania z ruchu warg. Pamiętajmy 
o tym na co dzień!
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Multimedialna  
nauka z dotacją
Szkoła Podstawowa nr 29 w Dąbrowie Górniczej zwyciężyła w kon-
kursie „Zielona Pracownia 2020”. Dzięki 37,5 tys. zł dotacji, w szkole 
powstało atrakcyjne miejsce do nauki przyrody i biologii.

„Klasa pełna lasu” to na-
zwa pracowni biologiczno-
-przyrodniczej, wyposażonej 
w nowe pomoce dydaktyczne 
i  multimedia. Dzięki temu 
uczniowie będą mogli uczyć 
się i  zgłębiać tajniki nauki 
w interesujący i nieszablono-
wy sposób. Nowe wyposaże-

nie to m.in. cyfrowy mikro-
skop, zestawy edukacyjne, 
urządzenia komputerowe 
i  audio-wideo czy kolorowe 
modele 3D przedstawiające 
elementy organizmów roślin-
nych, zwierzęcych i ludzkich. 
Korzystanie z nich w trakcie 
lekcji pozwoli na bezpieczne 

eksperymentowanie i angażu-
jące prowadzenie obserwacji 
naukowych. Organizatorem 
konkursu, w którym dąbrow-
ska placówka wywalczyła 37,5 
tys. zł, był Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. PK

DOMBROVA PIANO 
DUO Z DEBIUTANCKĄ 
PŁYTĄ
Dombrova Piano Duo to duet fortepianowy 
stworzony przez dwóch młodych, ambit-
nych, kochających muzykę pianistów z Dą-
browy Górniczej.

Łukasz Szubski i Krzysztof 
Włodarczyk wydali wła-
śnie debiutancką płytę pt. 
„Klasycznie i  rozrywko-
wo”. Wydanie płyty było 
ich wielkim marzeniem, 
które miało okazję się speł-
nić dzięki dofinansowaniu 
projektu przez Miasto Dą-
browa Górnicza. Na płycie 
znajdują się adaptacje takich 
utworów jak: „Heart-Sha-

ped Box/Smells Like Teen 
Spirit” Nirvany, „Cantina 
Band” Johna Williamsa czy 
„Prząśniczka” Stanisława 
Moniuszki.
Płytę można zamówić pisząc 
do artystów na Facebooku: 
https://www. facebook. com/
dombrovapianoduo oraz ku-
pić stacjonarnie w Miejskim 
Centrum Informacji w Cen-
trum Handlowym Pogoria.

URSA Polska sp. z o.o. – jak co roku – przyłą-
czyła się do świątecznych akcji dzielenia się 
dobrem!

360 paczek Mikołajkowych 
trafiło do dzieci z  dąbrow-
skich przedszkoli nr 33, nr 
28 i  nr 7. Tradycyjnie za-
kupiono od podopiecznych 
Fundacji „Otwarte Ser-
ca” w  Dąbrowie Górniczej 
ręcznie wykonane kartki 
świąteczne, które trafią do 
kontrahentów firmy na ca-
łym świecie. W ramach ak-
cji Dąbrowskich Inicjatyw 
Społecznych trzy komputery 
z monitorami trafiły do po-
trzebujących dzieci. URSA 
przyłączyła się również do 
inicjatywy „Spieszmy z po-
mocą dla Zagłębia!”, przeka-
zując wolnostojące urządze-
nia do dezynfekcji.

wspiera 
świątecznie

REKLAMA

REKLAMA
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Środowisko

DĄBROWA GÓRNICZA  
SKUTECZNIE WALCZY ZE SMOGIEM
W mieście wydano do tej pory 15 mln zł na zmianę systemu 
ogrzewania. Dzięki temu wymieniono ponad 6 tys. starych kotłów, 
a jakość powietrza w Dąbrowie Górniczej poprawia się z roku na 
rok. Wciąż jednak pozostaje sporo do zrobienia – do wymiany 
zostało kolejnych 6 tys. pieców. Warto skorzystać z miejskiego 
dofinansowania.
W  Dąbrowie Górniczej, 
podobnie jak w  innych 
miastach i  gminach wo-
jewództwa śląskiego, zna-
czący wpływ na jakość 
powietrza ma emisja po-
chodząca ze spalania węgla 
do ogrzewania i używanie 
do tego celu starych urzą-
dzeń grzewczych. Zgodnie 
z  danymi monitoringu 
jakości powietrza prowa-
dzonego przez Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, problem jest 
szczególnie dotkliwy pod-
czas sezonu grzewczego. 
To wtedy najczęściej prze-
kraczane są dopuszczalne 
stężenia szkodliwych sub-
stancji w powietrzu w za-
kresie pyłów zawieszonych 
PM10 oraz PM2,5, a także 
poziomu rakotwórczego 
benzo (a) pirenu.

PONE 1.0

W mieście do tej pory wy-
mieniono prawie 6 tys. 
starych kotłów, lecz wciąż 
do wymiany pozostaje ich 
drugie tyle. Dlatego wspar-
cie finansowe miasta dla 
mieszkańców, którzy zmie-
niają stary system ogrze-
wania na nowy, jest stale 
kontynuowane. W  walce 
ze smogiem skutecznym 
narzędziem okazał się 
Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji, który 
funkcjonuje od 
2017  r. 

Wsparcie z pierwszej edycji 
programu dotyczyło pomo-
cy finansowej m.in. podczas 
przyłączania do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, wymia-
ny pieców na gazowe, olejowe, 
elektryczne czy też przy mon-
tażu kolektorów słonecznych.
– W ramach Programu Ogra-
niczenia Niskiej Emisji na 
lata 2017-2020 miasto udzie-
liło 1420 dofinansowań na 
kwotę ponad 9 mln złotych. 
Dodatkowo, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska w Katowicach na wnio-
sek mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej udzielił 150 dofi-
nansowań o wartości 2 mln zł 
(w tym na termomoderniza-
cję budynków). W sumie na 
zmianę systemu ogrzewania 
w dąbrowskich zasobach wy-
dano ponad 12 mln  zł. To 
przynosi widoczne skutki 
w  jakości powietrza w  na-
szym mieście, która z roku na 
rok się poprawia – wyjaśnia 
Marcin Janik, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Dąbro-
wie Górniczej.

PONE 2.0

Program Ograniczenia Ni-
skiej Emisji w  obecnym 
kształcie obowiązuje tylko 
do końca 2020 r. Do 
tego czasu 

będą przyjmowane wnioski 
mieszkańców dotyczące dofi-
nansowania zmiany systemu 
ogrzewania na ekologiczny 
z możliwością finansowania 
już wykonanych inwestycji. 
Od nowego roku funkcjono-
wać będą nowe zasady, ustalo-
ne w programie, który w chwi-
li obecnej jest opracowywany 
i konsultowany. Jeśli zostanie 
przyjęty na styczniowej sesji 
Rady Miejskiej, będzie obo-
wiązywał do końca 2023  r. 
Najważniejsza ze zmian, które 
wprowadzi, będzie dotyczyła 
rodzaju dofinansowywane-
go systemu ogrzewania – nie 
będą udzielane dopłaty do ko-
tłów na paliwa stałe. 

Planowane kwoty dofinan-
sowania to 100% ceny, ale 
w 2021 r. nie więcej niż 6000 zł, 
w 2022 r. maksymalnie 5000 zł 
i w 2023 r. do 4000 zł.

W  nowym PONE nabór 
wniosków będzie się odbywał 
przed rozpoczęciem zadania 
i będzie trwał do 30 września 
każdego roku lub do wyczer-
pania środków. Podstawą 
rozliczenia i  wypłaty 
dotacji będą 
udoku-

mentowane imiennymi fak-
turami VAT lub imiennymi 
rachunkami koszty zaku-
pów poniesione przez wnio-
skodawcę po dacie zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji. 
Zadanie będzie musiało być 
jednak zrealizowane do koń-
ca danego roku, w  którym 
złożono kompletny wniosek 
i zawarto umowę.
Zainteresowanie programem 
powinno być duże, m.in. dla-
tego, że kończy się czas na 
wymianę starych systemów 
ogrzewania. 1 stycznia 2022 r. 
zaczną bowiem obowiązywać 
pierwsze terminy obligujące 
do wymiany kotłów starszych 
niż 10-letnie lub nieposiada-
jących tabliczki znamiono-
wej, zgodnie z uchwałą Sejmi-
ku Województwa Śląskiego 
z kwietnia 2017 r., dotyczącą 
programu ochrony powietrza 
w województwie śląskim.

LUMA – miejski system 
monitoringu powietrza

Kolejnym elementem 
wspierającym 
wal-

kę ze smogiem i podnoszącym 
świadomość mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej jest pio-
nierski system monitoringu 
powietrza LUMA, który ru-
szył w styczniu 2017 r. – Dzię-
ki zastosowaniu dynamicznej 
mapy jakości powietrza, wal-
ka ze smogiem jest łatwiej-
sza, bo oparta 
o diagno-
zę jako-
ści po-
wietrza 
ze wska-
zaniem 
źródeł naj-
bardziej odpo-
wiedzialnych 
za jego zły 
stan powietrza 
w danej lokali-
zacji – wyjaśnia 
Marcin Janik, 
z WOŚ UM DG. 
Dąbrowska 
LUMA, czyli 
Lokalny 

Na co PONE w nowym rozdaniu?

Od 2021 r. dofinansowania będą wypłacane w przypadku zmiany 
starego systemu ogrzewania na nowy, polegający (opcjonalnie) na:
• podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej;
• zainstalowaniu ogrzewania gazowego, w tym LPG;
• zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego;
• zainstalowaniu ogrzewania olejowego;
• instalacji pompy ciepła;
• instalacji kolektorów słonecznych.
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Uzupełniający Monitoring 
Atmosfery, oparta jest o 25 de-
tektorów laserowych do bada-
nia stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5 rozmieszczo-
nych na terenie całego mia-
sta. Dzięki systemowi na ma-
pie miasta można na bieżąco 
śledzić stężenia pyłu, a także 
sprawdzić prognozowaną 
jakość powietrza na dwie 
kolejne doby i w przypadku 
przekroczeń, ograniczyć eks-
pozycję na wysokie stężenia.
– Prowadzony w  ramach 
systemu LUMA monitoring 
oraz działania miasta zwią-
zane z dofinansowaniem wy-
miany starych źródeł spala-
nia paliw przekładają się na 
poprawę jakości powietrza, 
co wyraźnie widać w zesta-

wieniach. W ubiegłym 
roku na stacji 

pomia-

rowej WIOŚ w  Dąbrowie 
Górniczej zanotowano 55 
dni z przekroczeniami do-
puszczalnych stężeń dobo-
wych pyłu zawieszonego 
PM10 (wartość dopuszczal-
na to 50 μg/m3), a  rok 
wcześniej liczba takich dni 
wyniosła aż 87. W  2019  r. 
dni z przekroczeniami stę-
żeń dobowych wystąpiły 
w  okresie grzewczym. To 
przekroczenia w tym okre-
sie mają największy wpływ 
na jakość powietrza i  są 
dowodem na to, że na dal-
szych działaniach trzeba 
skupić jeszcze wiele energii 
– wyjaśnia naczelnik Janik. 
Dzięki LUMI-e wiadomo 
również, że źródła niskiej 
emisji związane ze stosowa-
niem paliw stałych w gospo-
darstwach domowych miały 
większy wpływ na przekro-
czenia norm w  Strzemie-

szycach Wielkich czy 
Śródmieściu, te 

związane z  transportem 
przyczyniły się do większych 
stężeń w Ząbkowicach, Bu-
gaju, Strzemieszycach Wiel-
kich i Śródmieściu, a źródła 
przemysłowe w bardzo ma-
łym stopniu przyczyniły 
się do pogorszenia jakości 
powietrza. Ich wpływ moż-
na było zauważyć w Strze-
mieszycach Małych oraz 
Łośniu.

Odczyty z systemu LUMA są 
dostępne dla każdego miesz-
kańca w miejskiej aplikacji. Od 
razu po uruchomieniu aplika-
cji „DG dla aktywnych” uka-
zuje się ikona POWIETRZE, 
która bezpośrednio odsyła do 
systemu LUMA. Z kolei osoby, 
które nie korzystają z aplika-
cji mobilnej, jakość powietrza 
mogą sprawdzić na stronie in-
ternetowej miasta, w zakładce 
„Jakość Powietrza” (link – bit. 
ly/JakośćPowietrzaDG).

DĄBROWA GÓRNICZA  
SKUTECZNIE WALCZY ZE SMOGIEM

Wymień, bo warto – najbardziej 
trujesz sam siebie!

Badania wielokrotnie dowiodły już, że 
nowy system ogrzewania to nie tylko troska 
o środowisko, ale i o oszczędności w naszym 
budżecie. Chodzi jednak przede wszystkim 
o zdrowie – bo kocioł starego typu najbardziej 
truje nas samych i naszych bliskich lub 
sąsiadów. Największy opad pyłu odnotowano 
w odległości od 20 do 40 m od źródła ciepła, 
w kierunku zgodnym z wiejącym wiatrem. 
Palący w kopciuchach w największym stopniu 
trują więc osoby w swoim najbliższym otoczeniu. 
Dla przykładu 20-40 metrów to dwa lub trzy 
najbliższe domy jednorodzinne lub budynki 
mieszkalne.

PAMIĘTAJ O WYMIANIE  
STAREGO PIECA!

Użytkowniku kotła węglowego! Pamiętaj, że do 
31 grudnia 2021 roku musisz wymienić kocioł 
użytkowany powyżej 10 lat na kocioł 5. klasy, 
ekoprojekt lub podłączyć się do sieci!
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej 
województwa śląskiego, wszyscy użytkownicy 
starych kotłów na paliwo stałe muszą je wymienić 
na nowe, co najmniej 5. klasy (lub zastosować 
inne źródło ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, 
pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa 
itp.), w terminie zależnym od dotychczasowej 
długości lat ich użytkowania, to znaczy:

• kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba 
wymienić do końca 2021 roku,

• kotły użytkowane od 5-10 lat, należy 
wymienić do końca 2023 roku,

• użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas 
do końca 2025 roku.

Obecnie stosowane są również kotły klasy 3. 
i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana 
na takie kotły była dofinansowywana, graniczną 
datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5. 
wydłużono do końca roku 2027. 

Drogi mieszkańcu, już dziś możesz podjąć odpowiednie kroki, 
aby zmniejszyć swój udział w zanieczyszczaniu powietrza. 
Jeżeli troszczysz się o zdrowie swoje oraz Twoich najbliższych 
zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami 
świadomego ogrzewania:

1. Wymień stary piec na bardziej przyjazny środowisku (np. gazowy lub 
elektryczny).

2. Nie spalaj odpadów w domowych piecach (jest to prawnie zabronione i grozi 
karą w postaci aresztu lub grzywny).

3. Korzystaj z odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła).
4. Wykonuj regularne przeglądy instalacji grzewczych.
5. Systematycznie czyść przewody kominowe.
6. Przeprowadź termomodernizację domu celem ograniczenia strat ciepła.

EKOLOGICZNE  
PATROLE  
STRAŻY MIEJSKIEJ

Tylko od października 2019 r. do 
marca 2020 r. (przerwa ze względu 
na lockdown) skontrolowano 
ok. 390 posesji. – Mimo zaleceń 
wojewody, Straż Miejska koncentruje 
się na kontrolach niezbędnych, 
wynikających ze zgłoszeń 
mieszkańców zaniepokojonych 
zapachem bądź kolorem dymu 
wyłaniającego się z komina. 
W sytuacjach przekroczonego 
stężenia PM 10 w powietrzu kontrole 
są wzmożone. W tym sezonie 
grzewczym mieliśmy już 56 kontroli 
na zgłoszenie i w związku z nimi 
nałożono 34 mandaty na kwotę 
ponad 5 tys. zł – wyjaśnia komendant 
Radosław Romanek. 
Widzisz niepokojący dym 
z komina, reaguj, zadzwoń pod 
986! 

ZGN
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Jeszcze do niedawna zawody 
rzemieślnicze cieszyły się dużą 
popularnością. Szewc, krawiec, 
kaletnik, zegarmistrz, złotnik, 
zdun, szklarz, dekarz – maleń-
kie, tradycyjne zakłady usłu-
gowe były stałym elementem 
krajobrazu Dąbrowy Górniczej. 
Dziś, niepamiętane przez niko-
go, balansujące na granicy opła-
calności biznesy rzemieślnicze 
po cichu znikają z mapy miasta. 
Możemy temu zapobiec.
Zagłębiowska Izba Gospodar-
cza, miasto Dąbrowa Górnicza, 
Cech Rzemiosł Różnych w Dą-
browie Górniczej oraz Miejskie 
Centrum Informacji zdecydo-
wały się połączyć siły w kam-

panii „Wspieraj Lokalnych 
Rzemieślników”. Celem akcji 
jest promocja oraz tknięcie na 
nowo życia w dąbrowskie tra-
dycyjne zakłady rzemieślnicze.

Wszystkich przedsiębior-
ców wykonujących tzw. 
ginące zawody zapraszamy 
do zgłoszenia chęci udziału 
w kampanii pod numerem 
telefonu Zagłębiowskiej 
Izby Gospodarczej 505-582-
720 lub adresem mailowym 
rzemieslnicy@zig.org.pl. 
W zgłoszeniu należy podać: 
nazwę zakładu, lokalizację, 
kontakt oraz listę świadczo-
nych usług. 

puls miasta

Rzemieślniku, zgłoś się! 
Rusza akcja wspierająca 
niewielkie zakłady usługowe 
w Dąbrowie Górniczej

Strefa inwestycyjna KSSE 
w Tucznawie cały czas się roz-
wija i  przyciąga inwestorów 
stosujących najnowsze tech-
nologie produkcyjne.
– Cieszą nas kolejne inwesty-
cje, zwłaszcza takie, które nie 
tylko dają nowe miejsca pracy 
i wpływają na rozwój gospo-
darczy miasta, ale  jednocze-
śnie charakteryzują się niskim 
oddziaływaniem na środowi-
sko – zaznacza Marcin Bazylak, 

prezydent Dąbrowy Górniczej.
Co szczególnie ważne, techno-
logia produkcji tektury, która 
będzie wykorzystywana w dą-
browskim zakładzie, będzie 
zupełnie inna od wytwarzania 
papieru i nie będzie powodo-
wała uciążliwości charaktery-
stycznych dla papierni. Proces 
produkcyjny będzie wykorzy-
stywał minimalne ilości wody, 
a  skrawki tektury uzyskane 
w  procesie będą ponownie 

używane w produkcji. Dzięki 
temu odpad będzie praktycz-
nie bliski zeru, a oddziaływa-
nie na środowisko niezwykle 
niskie.
Inwestor przeszedł już proce-
durę uzyskania decyzji środo-
wiskowej. Ponadto, po jakości 
złożonej do przetargu oferty, 
widać jak bardzo jest to prze-
myślana inwestycja, dobrze 
wpisująca się w  dynamiczny 
i zrównoważony rozwój miasta.

– Convert zainwestuje w Dą-
browie Górniczej na terenie 
KSSE w Tucznawie ponad 150 
mln zł i zatrudni co najmniej 
60 osób. Inwestor wygrał prze-
targ na zakup działki o pow. 
13,6 ha pod budowę zakładu 
produkującego tekturę falistą – 
informuje dr Janusz Michałek, 
prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A.
Convert Paper to już piąty, 
pozyskany wspólnie z KSSE, 

duży inwestor na tym terenie. 
To młoda i  dynamiczna fir-
ma z kapitałem niemieckim, 
działająca na rynku od 2005 r. 
Profil jej działalności, to pro-
dukcja i dystrybucja tektury 
litej i  falistej. Convert Paper 
posiada ponad 300 klien-
tów polskich i zagranicznych 
z branży poligraficznej. W Dą-
browie Górniczej wybuduje 
zakład produkujący tekturę 
falistą. 

NOWY INWESTOR W TUCZNAWIE
Convert PL (spółka z kapitałem niemieckim) zainwestuje w Dąbrowie Górniczej na terenie 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Tucznawie ponad 150 mln zł i zatrudni 
co najmniej 60 osób. Inwestor wygrał przetarg na zakup działki o pow. 13,6 ha, na której 
powstanie zakład produkujący tekturę falistą. To już piąty duży inwestor w Tucznawie.

Przedsiębiorczość
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puls miasta

Szef kuchni 
specjalnie 
dla dąbrowian
Poprosiliśmy szefa kuchni Pogoria Residence 
Kamila Wasilewskiego o podzielenie się spe-
cjalnym świątecznym przepisem. Polędwica 
z dorsza marynowana z tymiankiem i zapie-
kana z sosem borowikowym–porowym to 
propozycja dla wszystkich, którzy chcą przy-
gotować coś specjalnego w te Święta!

Receptura na 4 porcje
• polędwica z dorsza – 600 g
• por (biała część) – 200 g
• borowiki – 300 g (można użyć innych grzybów leśnych)
• śmietana kremówka 30% – 200 ml
• śmietana 18% – 100 ml
• wino białe wytrawne – 150 ml
• olej – 100 ml
• masło – 50 gram
• cytryna -1 szt
• sól
• pieprz
• tymianek suszony

Polędwicę z dorsza myjemy, odsączamy na ręczniku papie-
rowym i dzielimy na 4 równe porcje.
Rybę przyprawiamy solą, pieprzem, suszonym tymiankiem 
i sokiem z cytryny. Foliujemy rybę i odkładamy do lodówki 
na ok. 2 godziny. Po tym czasie smażymy rybę na rozgrza-
nym oleju (50 ml) i maśle (25 g) z każdej strony do zarumie-
nienia. Odsączamy rybę na ręczniku papierowym.
Kroimy por na półplasterki, a oczyszczone grzyby w kostkę. 
W głębokiej patelni rozgrzewamy 50 ml oleju i 25 gram ma-
sła, wrzucamy por, grzyby i smażymy ok. 5 minut. Po tym 
czasie wlewamy 150 ml wytrawnego białego wina. Ja użyłem 
idealnie pasującego do ryb wytrawnego wina Dopff & irion 
dostępnego w naszym sklepie z winami. Całość podgrzewamy 
przez kilka minut do odparowania alkoholu. Gdy grzyby i por 
zmiękną dolewamy połączone ze sobą śmietany 200 ml – 30 % 
i 100 ml -18%, wszystko doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Na dno naczynia do zapiekania przekładamy nasz sos, na 
którym układamy kawałki usmażonej polędwicy z dorsza, 
wszystko zapiekamy przez 15 minut w piekarniku rozgrza-
nym do 160 stopni Celsjusza.
Danie polecamy podawać z białym wytrawnym winem 
Dopff & irion, którego użyliśmy również do przygotowa-
nia sosu.

Wesołych Świąt 
życzy

Szef kuchni  
– Pogoria Residence

Kamil Wasilewski

#DGnaŚwięta 
WSPIERAJMY 
DĄBROWSKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW!
Zmagania z koronawirusem to trudny czas dla handlowców, usługodaw-
ców i klientów. Restauracje, puby, bary i kawiarnie również działają 
w ograniczonym zakresie. Warto wesprzeć dąbrowskich przedsiębior-
ców, szczególnie w świątecznym okresie! Poniżej znajdziecie restaura-
cje, które oferują wigilijny i świąteczny catering, a ich oferta dostępna 
jest na stronie www. dabrowa-gornicza. com w zakładce #DGnaWynos.

Bar Mleczny 
• ul. Górników Redenu 2
• Smacznie i domowo! Tra-

dycyjne domowe jedzenie. 
Dowóz lub odbiór osobisty 
w lokalu. Dowóz na terenie 
całej Dąbrowy Górniczej.

• tel: 32 706 80 95/789 345 005

Bistro AnKa Obiady 
Domowe 
• ul. Marii Szulc 23
• Pyszne domowe obiady. 

Realizujemy zamówienia 
z odbiorem osobistym lub 
z dowozem. Przyjmujemy 
zapisy na pyszne i domowe 
uszka, pierogi, krokiety.

• tel: 664 862 675

Bucket’s Story (Aleja Pił-
sudskiego 21A)
• Specjały kuchni amery-

kańskiej – jedyna taka 
w Dąbrowie Górniczej!

• Kontakt: 887 775 887

Restauracja Domolo 
• ul. Siewierska 35
• Jedzenie na wynos z Domo-

lo jest tak samo pyszne, jak te 
zjedzone w lokalu! Aktualne 
menu kryzysowe dostępne 
na stronie www.domolo.pl  
oraz na profilu FB.

• Kontakt: 789 125 145

Karczma Drewienko 
• ul. Struga 5
• Pyszna pizza, hamburge-

ry oraz dania z tradycyjną 
polską kiełbasą w nieco-
dziennym wydaniu.

• Kontakt: 517 833 694

Majka Obiady Domowe 
• (ul. Jana III Sobieskiego 4A)
• Pyszna domowa kuchnia 

na każdą okazję. Psst! Za-
mówienia przyjmują od 
godziny 8 rano.

• tel. 518 241 216

Bistro w Nemo Świat Roz-
rywki
• 41-300 Dąbrowa Górnicza, 

Aleja Róż 1
• Zapraszamy serdecznie 

do skorzystania z naszego 
menu świątecznego. Pro-

ponujemy pyszne smako-
łyki. Skosztujcie, zapew-
niamy, że warto.

• Zamówienia pod nr 
tel. 500 402 243

• Zamówienia świątecz-
ne można składać do 
16.12.2020 r.

Rodzinne Bistro
• Pyszne domowe obiady. 

W  sam raz, gdy chcesz 
zjeść coś prostego i trady-
cyjnego.

• tel: 536 861 420 lub 794 
203 280

Restauracja Faust 
• ul. Kasprzaka 26
• Domowe obiady jak 

u mamy na wynos!
• tel: 786 949 676

Restauracja PAŁACOWA 
• ul. Dąbrowskiego 21
• Kuchnia polska i europej-

ska. Każdy członek rodzi-
ny znajdzie coś dla siebie!

• tel. 509 471 673 lub 518 34 
20 34 fo

t.
 d

g.
p

l
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SENIORZY I NIEPEŁNOSPRAWNI 
ZAPŁACĄ MNIEJ
Podczas grudniowej sesji radni podjęli decyzję o wprowadzeniu progra-
mu osłonowego, który pomoże zagrożonym wykluczeniem mieszkań-
com zmniejszyć wydatki za odbiór odpadów komunalnych.

Program został przygotowany 
i przyjęty w związku ze wzro-
stem kosztów związanych z za-
gospodarowaniem odpadów. 
Skierowany jest on do samot-
nie zamieszkujących seniorów 
począwszy od 60 roku życia 
i osób z niepełnosprawnościa-
mi całkowicie niezdolnych do 
pracy, którzy będą mogli sko-
rzystać z dopłaty wynoszącej 
50% kosztów obowiązującej 
stawki za odbiór odpadów.
Dzięki temu, osoby które 
zostaną nim objęte, zapłacą 
za odbiór odpadów jeszcze 
mniej niż płaciły do tej pory 
czyli przed wprowadzeniem 
nowej stawki.
– Wśród mieszkańców Dą-
browy Górniczej mamy 35 

tysięcy mieszkańców w wie-
ku 60+. Gdyby do programu 
zgłosiło się tylko 20% z nich 
oznacza to, że skorzysta z nie-
go ok. 7 tysięcy osób. Wywóz 
nieczystości stanowi znaczne 
obciążenie domowych budże-
tów, a przygotowany program 
osłonowy daje możliwość ob-
niżenia tych kosztów – pod-
kreślała w trakcie sesji Bożena 
Borowiec, zastępczyni prezy-
denta miasta odpowiedzialna 
za zakres polityki społecznej.
Za realizację programu od-
powiedzialny będzie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który na podstawie złożo-
nych wniosków i przeprowa-
dzonych wywiadów środowi-
skowych.

– Procedura ta wynika z usta-
wy o pomocy społecznej, która 
szczegółowo precyzuje zasady 
funkcjonowania programów 
osłonowych – podsumowała 
prezydent Borowiec. Odpo-
wiadając na pytania radnych 
wskazał również inne źródła 
pomocowe, z  których mogą 
skorzystać pozostałe grupy 
społeczne nieobjęte progra-
mem osłonowym.

REKLAMA

fo
t.
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Program w przyjętym kształcie został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej, 
przy współpracy z grupą radnych w skład której weszli: Artur Borowicz, Piotr Chałuda, 
Krystyna Chrobot, Kamil Dybich, Robert Kazimirski, Bożena Kozak, Magdalena Miczko, 
Agnieszka Pasternak, Grzegorz Przewieźlik, Krystyna Stępień, Krystyna Szaniawska, Marek 
Węgrzynowicz, Szymon Widera, Robert Witecki i Sławomir Żmudka.
Będzie on obowiązywał od lutego 2021 roku, kiedy wejdą w życie nowe stawki za odbiór 
odpadów komunalnych. 
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Gminne mieszkania  
na nowych zasadach
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 
podjęła uchwałę, ustalającą nowe 
zasady ubiegania się o gminne lokum 
i przyznawania mieszkań socjalnych 
i komunalnych.
Wprowadzone reguły są czy-
telniejsze, a procedury z nimi 
związane uproszczono. To 
wszystko ma ułatwić zaspoka-
janie potrzeb mieszkaniowych 
dąbrowian.
Nowe zasady zakładają więk-
szy metraż zajmowany przez 
wnioskodawcę, uprawniający 
do ubiegania się o  mieszka-
nie gminne. Będzie to 9,1 m2 
na osobę w  gospodarstwie 

wieloosobowym i  13 m2 
w przypadku osoby samotnej. 
Dodatkowo, w przypadku nie-
pełnosprawności domownika 
nie będzie stosowane kryte-
rium metrażowe.
W  przypadku mieszkań so-
cjalnych obniżono maksymal-
ny dochód, przy którym moż-
na się ubiegać o lokal. To 720 zł 
na osobę w rodzinie i 1200 zł 
dla osób samotnych. Chcąc 

przedłużyć najem mieszkania 
socjalnego, dochód nie będzie 
mógł przekroczyć 936  zł na 
osobę w rodzinie i 1560 zł dla 
samotnych.
Wzrasta próg dochodowy 
przy ubieganiu się o  miesz-
kanie komunalne. Będzie to 
maksymalnie 2280 zł na oso-
bę, a w przypadku niepełno-
sprawności w stopniu znacz-
nym wnioskodawcy, członka 
rodziny lub dziecka 2640 zł. 
W  gospodarstwie jednooso-
bowym to 2640 zł, a w przy-
padku niepełnosprawności 
w stopniu znacznym 3000 zł.
Nowością jest również wpro-
wadzenie kryterium punkto-
wego, na podstawie którego 
będzie przydzielane miejsce 
na liście oczekujących. Usta-
lając punktację, pod uwagę 
brane będą m.in.: czas ocze-
kiwania na przydział; samot-
ne wychowywanie dziecka; 
przemoc w rodzinie; niepeł-
nosprawność wnioskodawcy 

i podopiecznego; niski metraż 
i dochód; zły stan techniczny 
lokalu.
Na listę oczekujących osoby 
wpisywane będą z podaniem 
liczby zgromadzonych punk-
tów. Ci, którzy będą mieć ich 
najwięcej, dostaną możliwość 
zawarcia umowy najmu. Każ-
dy będzie mógł wskazać lo-
kale, którymi jest najbardziej 

zainteresowany. Nie będzie 
limitu oglądanych mieszkań 
i wykreślania z listy z powodu 
niezdecydowania się na lokal 
po obejrzeniu trzech. Listy 
oczekujących będą aktualizo-
wane nie rzadziej niż raz na 
trzy miesiące i upubliczniane.
Nowe reguły wejdą w życie na 
początku przyszłego roku.

PK

MARCIN GÓRSKI,  
zastępca naczelnika Wydziału  

Polityki Społecznej UM

– Dzięki zapisom uchwały możliwe bę-
dzie m.in. częstsze aktualizowanie list 

oczekujących, na co zwracali uwagę miesz-
kańcy. Zyskujemy również bardziej przejrzyste 

zasady i większą transparentność załatwiania spraw.

BOŻENA KOZAK,  
przewodnicząca Komisji  

Mieszkaniowej Rady Miejskiej

– Tymi rozwiązaniami wychodzimy na-
przeciw mieszkańcom. Dla wielu osób 

zapewnienie sobie mieszkania jest sporym 
wyzwaniem, na przeszkodzie staje ich sytuacja 

życiowa czy materialna. Liczę, że nowe zasady, prostsze i bar-
dziej sprawiedliwe, pomogą dąbrowianom.

REKLAMA
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Dąbrowa z bliska

O przyszłorocznym budżecie miasta, zaplanowanych inwestycjach, staraniach 
o inwestorów oraz bieżących wydatkach mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin 
Bazylak w rozmowie z Bartoszem Matylewiczem.

– Radni przyjęli zaproponowa-
ny przez Pana budżet na 2021 
rok. Czuje Pan ulgę?
– Bardziej satysfakcję z solidnie 
wykonanej pracy, która zyskała 
uznanie zdecydowanej więk-
szości Rady Miejskiej. Cieszę 
się również ze wszystkich dekla-
racji współpracy ze strony rad-
nych, bo tylko pracując razem, 
jesteśmy w stanie przedstawić 
dobry scenariusz dla Dąbrowy 
Górniczej.
– Ponad 935 mln zł docho-
dów i przeszło 905 mln zł po 
stronie wydatków działa na 
wyobraźnię.
– Z  pewnością są to kwo-
ty, które robią wrażenie, ale 
pracując nad przygotowa-
niem budżetu to nie liczby 
są największym wyzwaniem, 
a oczekiwania mieszkańców. 
Są one różne, czasem cał-
kowicie wykraczające poza 
zadania samorządu, ale to 
bezpośrednio od nas – prezy-
denta i radnych – mieszkań-
cy oczekują, że pomożemy im 
i  rozwiążemy ich problemy. 
Nie zawsze mamy takie moż-
liwości, ale w budżecie miasta 

staramy się odpowiedzieć na 
wszystkie potrzeby.
– Aż 1/3 wydatków to środki 
na oświatę…
– Tak, to ponad 261 mln  zł, 
z których płacimy wynagrodze-
nia nauczycielom i pracowni-
kom oświaty, utrzymujemy i re-
montujemy budynki szkolne, 
baseny, zapewniamy uczniom 
i nauczycielom bezpieczne wa-
runki do nauki i pracy.

Oświata to bardzo ważny ob-
szar, ale doszliśmy „do sufitu” 
– nie jesteśmy w stanie przezna-
czać więcej niż 30% z budżetu 
miasta na rozwój edukacji, chce-
my jednak efektywnie je wyko-
rzystywać.
– A  co z  subwencją? Prze-
cież miasto dostaje środki na 
oświatę z budżetu państwa.

– Dostaje, ale musimy mieć 
świadomość, że starczają one na 
pokrycie nieco ponad połowy 
ponoszonych przez nas kosztów. 
Dlatego też nieustannie szuka-
my nowych rozwiązań, jak m.
in. Centrum Usług Wspólnych. 
Pomagają nam one podnieść 
efektywność tych wydatków 
i dadzą w przyszłości dąbrow-
skim nauczycielom 
szanse tworze-

nia programów 
edukacyjnych, które 
poprawią wyniki i  efekty ich 
uczniów.
– Ale to nie rozwiązuje pro-
blemu. Jest na niego jakaś re-
cepta?
– Wielokrotnie w gremiach sa-
morządowych mówiło się o tym, 
że pensje nauczycieli powinny 

być przypisane do Ministerstwa 
Edukacji, a wszelkie programy 
edukacyjne i  koszty związane 
z utrzymaniem infrastruktury 
były po stronie samorządów. 
Jestem zwolennikiem tego roz-
wiązania, bo dałoby ono jasny 
podział, co ma zapewnić rząd, 
a co samorząd. Tym bardziej, że 
wysokość wynagrodzeń nauczy-
cieli wynika z Karty Nauczyciela 

i uzgodnień zapadających 
na szczeblu rządowym.

– Niemała kwota 
przeznaczona jest 
również na gospo-
darkę komunalną.
– Kwota niemała, 
bo i zasobów komu-

nalnych, które utrzy-
mujemy, jest sporo. To 

wydatki na utrzymanie 
mieszkań komunalnych 

i socjalnych, oczyszczanie mia-
sta, dopłaty do wody i wymiany 
pieców, ochronę powietrza czy 
utrzymanie zieleni. Przykład? 
Samo tylko oświetlenie miasta 
kosztuje nas rocznie 17 mln zł…
Wszystko są to zadania, z któ-
rych bardzo często nie zdajemy 
sobie sprawy, a  dostrzegamy 

je dopiero wtedy, kiedy ich za-
braknie. Z taką sytuacją mieli-
śmy do czynienia wiosną, kiedy 
przyszła epidemia i kiedy wiele 
zadań, m.in. koszenie traw czy 
oczyszczanie miasta zostało 
wstrzymanych lub przesunię-
tych w czasie. Dopiero wtedy 
wiele osób dostrzegło, że moż-
liwa jest sytuacja, w której ko-
sze na śmieci nie są opróżniane, 
a trawa jest wysoka.
– Sporo środków pochłonie też 
transport publiczny.
– Bo to bardzo ważne i jedno-
cześnie arcytrudne zadanie, któ-
re ma charakter regionalny. Jego 
organizacją zajmuje się Zarząd 
Transportu Metropolitalnego, 
a my z budżetu miasta przeka-
zujemy składkę w  wysokości 
ok. 40 mln zł rocznie, aby au-
tobusy i tramwaje zapewniały 
mieszkańcom możliwość prze-
mieszczania się.
Dziś, mimo tak znaczących 
nakładów, mamy w Dąbrowie 
do czynienia z wykluczeniem 
transportowym. Wielokrot-
nie słyszę od mieszkańców, 
zwłaszcza terenów oddalonych 
od śródmieścia, że nie mają oni 

MIMO TRUDNYCH CZASÓW 
TRZEBA ROBIĆ SWOJE

Przyszłoroczne wydatki  
to ponad 905 mln zł, z czego aż  
142 mln przeznaczone zostaną 
na inwestycje. 

Marcin Bazylak  
prezydent Dąbrowy Górniczej.

Rozmowa



13

Przegląd Dąbrowski  |  nr 10 (243) grudzień 2020

idąca za tym modyfikacja siatki 
połączeń. To wszystko przełoży 
się na większą efektywność wy-
korzystania środków przekazy-
wanych do ZTM, a tym samym 
korzyść mieszkańców.
– Skoro jesteśmy przy inwe-
stycjach, miasto wyda na nie 
blisko 16 procent całego bu-
dżetu.
– To środki, które przeznacza-
my nie tylko na wspomniane 
już centra przesiadkowe, ale 
również modernizację dróg, 
termomodernizacje przedszko-
li, remonty w poszczególnych 
dzielnicach czy rewitalizację 
Plant im. Harcmistrza Piotrow-
skiego jako zadanie wybrane 
przez mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.
Łącznie zakładamy wydatki 
inwestycyjne na poziomie 142 
mln zł. Z pewnością jest to spora 
kwota, miejmy jednak świado-
mość, że potrzeb w naszym mie-
ście jest o wiele więcej, a sytuacja 
związana z trwającą wciąż epi-
demią negatywnie wpływa na 
finanse. Dlatego też przyjęliśmy 
trudną, ale konieczną zasadę, że 

w pierwszej kolejności realizu-
jemy te zadania, na które mamy 
zapewnione dodatkowe finanso-
wanie zewnętrzne. Dlatego też, 
w całej puli inwestycyjnej środ-
ki własne to ok. 80 mln zł, a po-
nad 62 mln zł pochodzić będzie 
z dotacji unijnych bądź innych 
funduszy, do których składa-
my wnioski o dofinansowanie. 
Warto przy tym wspomnieć, że 
wszystkie wydatki inwestycyj-
ne zwiększają majątek naszego 
miasta i dlatego nie waham się 
również sięgać po kredyty, któ-
re przeznaczamy na inwestycje, 
a nie bieżące wydatki.
– Dlatego tak ważne jest szuka-
nie nowych źródeł dochodów 
i pozyskiwanie nowych inwe-
storów?

– Zdecydowanie, ale jest to pro-
ces, który wymaga czasu i wielu 
przygotowań. Nowi inwestorzy, 
którzy zabiegają dzisiaj o inwe-
stycje w Tucznawie, nie zainte-
resowaliby się Dąbrową, gdyby 
nie wieloletnie nakłady w strefę 
z poprzednich lat. Dziś wydatki 
te owocują konkretnymi inwe-
stycjami i środkami, jakie płyną 
do budżetu miasta.
Chciałbym też zaznaczyć, że 
nie chodzi nam tylko o  ścią-
gnięcie dużych podatników do 
Dąbrowy. Tak naprawdę jest to 
moment na transformację go-
spodarczą naszego miasta, aby 
z ciężkiego przemysłu na któ-
rym Dąbrowa wyrosła, pójść 
w  kierunku innowacji i  two-
rzenia miejsc pracy w zakładach 
nieuciążliwych dla środowiska. 
Jest to też olbrzymia szansa na 
rozwój małych i średnich przed-
siębiorców w naszym mieście.
Pamiętajmy, że żywotu miasta 
nie liczy się w naszym żywocie 
– nas już nie będzie, a miasto 
istnieć będzie dalej jako społe-
czeństwo oraz infrastruktura, 
którą dziś tworzymy.

– Jaki więc w Pana odczuciu 
będzie nadchodzący rok?
– Z pewnością podobnie jak 
mijający właśnie rok, będzie 
to czas niepewności, jednak 
uważam, że powinniśmy robić 
swoje i nie schodzić z kursu, 
który obraliśmy. Chciałbym, 
aby Dąbrowa nadal była oby-
watelska i żeby przejawiało się 
to we wszystkich działaniach, 
jakie prowadzimy. Liczę rów-
nież, że wszyscy będziemy 
pamiętali, jak ważny jest wza-
jemny szacunek, tolerancja 
i empatia.
Samorząd to wspólnota 
mieszkańców i tylko działając 
wspólnie, jesteśmy w  stanie 
podnosić jakość i komfort ży-
cia w mieście.

Dąbrowa z bliska

Na zakończenie roku ob-
chodów 30-lecia Samo-
rządności na wniosek pre-
zydenta miasta Marcina 
Bazylaka zostały przyzna-
ne nagrody za Długoletnią 
Służbę, które otrzymało 26 
wieloletnich pracowników 
samorządu oraz 8 odzna-
czeń specjalnych Złotych 
Liści Dębu, dla osób zasłu-
żonych w pracy samorządo-
wej. W trakcie uroczystości 

wręczone zostały również 
odznaczenia Zasłużonym 
dla Kultury Polskiej, przy-
znawane przez ministra 
kultury, na wniosek prezy-
denta miasta. Odznacze-
nia otrzymali: Iwona Wilk 
– dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej, 
Małgorzata Majewska – 
dyrektor Pałacu Kultury 
Zagłębia i  Paweł Duraj 
– dyrektor MBP. 

basenów, ośrodków kultury czy 
przychodni zdrowia. Mówię 
z  pełną stanowczością – nie 
jesteśmy w  stanie zapewnić 
tego w każdej dzielnicy. Mo-
żemy jednak tak zorganizo-
wać transport publiczny, aby 
przemieszczanie się pomiędzy 
dzielnicami stało się prostsze 
i komunikacja publiczna była 
alternatywą dla wszystkich 
mieszkańców, a nie tylko mło-
dzieży i seniorów.
By jednak było to możliwe 
konieczne są inwestycje, które 
realizujemy wspólnie z koleją 
i spółką Tramwaje Śląskie – bu-
dowa centrów przesiadkowych, 
zintegrowanych przystanków 
autobusowo-tramwajowych 
i sieci dróg rowerowych oraz 

MIMO TRUDNYCH CZASÓW 
TRZEBA ROBIĆ SWOJE

Na budowie centrum przesiadkowego
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Mieszkańcy zgodnie przy-
znają, że choinka na Placu 
Wolności jest najpiękniejsza 
od lat. Ozdoby świąteczne 
zostały w tym roku zamon-
towane w  całym mieście, 
również w dzielnicach. Nie-
spodzianką dla mieszkań-

ców Ząbkowic i  Gołonoga 
są świąteczne fotoramki 
oraz piękna choinka na Ry-
neczku w Gołonogu. W  jej 
uroczystym dekorowaniu 
uczestniczyli wychowanko-
wie MOPT-u i Młodzieżowa 
Rada Miasta. 

Świąteczne 
drzewko

Agnieszka Pasternak (z prawej), przewodnicząca Rady Miejskiej oraz 
Wiktoria Debabowa, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta
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„Wszystkie 
pory roku”

Nowy (roz)dział 

Koniec z  szuka-
niem konkretnego 
numeru telefonu, 
aby połączyć się 
z  danym biblio-
tecznym działem! 
Od teraz po wybra-
niu liczb: 32 639 03 
00 usłyszycie miły 
męski głos, który 
wskaże Wam nu-
mer wewnętrzny umożliwiający bezpośrednie połą-
czenie się z pożądanym miejscem! Nie będzie to jednak 
pozbawiona życia, bezduszna maszyna! Waszym prze-
wodnikiem zostanie Andrzej Wilanowski, którego stali 
czytelnicy mogą kojarzyć z prowadzenia bibliotecznych 
imprez czy Dyskusyjnego Klubu Książki./MB/

O  kolejny nowy dział powiększyła się biblio-
teczna Filia nr 5 (Al. Józefa Piłsudskiego 32)! 
Od teraz w jednym miejscu znaleźć możną obco-
języczną literaturę dla dzieci i młodzieży. Wśród 
zbiorów znalazły się m.in. „Baśń o złej królo-
wej”, „Magia w kolorze lilaróż”, „Księżycowa Łza 
z Adynis” czy „Frankenstein”./MB/

Już pierwszego dnia miesiąca ruszyła, dobrze zna-
na wszystkim obserwującym bibliotekę na Face-
booku, nowa odsłona zabawy „Literackie Bingo” 
– tym razem w świątecznej odsłonie. Gracze starali 
się dopasowywać wybrane książki do kolejno odsła-
nanianych pól, takich jak np. „powieść z zimowym 
dreszczykiem” czy „książka ze św. Mikołajem na 
okładce”. Odbył się również konkurs na plastycz-
ną interpretację wiersza „Gwiazdka” Bronisławy 
Ostrowskiej, a także kolejna edycja „Świątecznego 
zda (e) rzenia”, czyli plebiscytu na najlepsze opowia-
danie dot. świąt, w którym zawarte zostaną podane 
wcześniej słowa i wyrażenia. 14 grudnia przed bu-
dynkiem Biblioteki Głównej stanęła okazała cho-
inka, do której każdy jeszcze może dołożyć swoją 
ozdobę i stać się częścią jej historii! To również już 
ostatnia chwila, aby przesłać świąteczne życzenia, 
które zostaną zaprezentowane w specjalnym filmie, 
o którym wspominamy w rubryce „Czasoumilacz”!/
MB/

Już od kilku lat przestrzeń wystwiennicza w Bi-
bliotece Głównej zarezerwowana jest w styczniu 
dla Stowarzyszenia Grupa Plastyczna Dąbrowa, 
skupiającego dąbrowskich malarzy nieprofesjo-
nalnych oraz twórców rękodzieła. Nie inaczej jest 
tym razem! Od 4 do 31 stycznia w Bibliotece Głów-
nej będzie można podziwiać wystawę „Wszystkie 
pory roku”, która w lutym i marcu będzie również 
prezentowana w strzemieszyckiej Filii nr 8./MB/

ŚWIĄTECZNA BIBLIOTEKA 
Wraz z początkiem grudnia dąbrow-
ska MBP zanurzyła się w klimacie zbli-
żających się świąt Bożego Narodze-
nia! Świąteczne aktywności pozwoliły 
poczuć klimat tego niezwykłego czasu, 
w tym równie niezwykłym roku. 

Studio biblioteka

Halo, halo?

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia
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Prezent 
handmade 
Nie macie jeszcze wszystkich prezentów? Brakuje Wam 
podarunku dla ukochanej osoby? Dajcie się zainspiro-
wać naszą handmade’ową propozycją, którą zaprezen-
tujemy 23 grudnia o 10:30 w kolejnym odcinku cyklu 
„Biblioteka inspiruje”! Przekonajcie się, że technika 
decoupage nie jest taka straszna, jak ją (dosłownie!) 
malują... /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

Literackie ferie 
zimowe

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Koncert 
życzeń on-line

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
W tym świątecznym czasie nie 
może Wam zabraknąć smako-
witych pierniczków i gorącego 
kakao, ale przede wszystkim... 
ulubionej książki! Z  całego 
serca polecam „Zimę Mumin-
ków” T. Jansson, gdzie wraz 
z bohaterami powieści przenie-
siecie się do zaśnieżonej doliny, 
w której znajdziecie mnóstwo 
przygód, wzruszeń, przyjaźni 
i dżemu Mamusi Muminka. 

Poleca

Święty  
Mikołaj 

Już 24 grudnia o godz. 20:00 
na bibliotecznej stronie MBP 
zespół Poczytalni będzie 
akompaniował życzeniom 
czytanym przez współczesną 
wersję patrona biblioteki – 
Hugona Bossy’ego. Świątecz-
ne powinszowania można 
przesyłać na adres mar-
keting@biblioteka-dg. 
pl jeszcze tylko do 20 
grudnia!/MB/

Czasoumilacz

Podczas 
zaplanowanej 
na początek 
stycznia zimowej 
przerwy w nauce  
nie będzie 
można narzekać 
na nudę!

Na dobry początek dąbrow-
ska książnica zaprasza do 
wzięcia udziału w  dwóch 
konkursach. Pierwszy – lite-
racki, będzie polegał na na-
pisaniu opowiadania doty-
czącego zimy, ale z użyciem 
podanych zwrotów, wśród 
których znalazł się  m.in. 
„purpurowy ślimak” czy... 
„książki na Marsie”! Nic 
więc dziwnego, że nazwa sa-
mego konkursu to „Zimowe 
opowieści dziwnej treści”. 
Drugą szansą na zdobycie 
nagród książkowych będzie 
konkurs na plastyczną in-
terpretację wybranej sceny 
z  książki „Zima Mumin-
ków”. Dla tych, którym nie 
straszne jest trochę ruchu, 
przygotowano „Literac-
ką grę terenową”, która 
odbędzie się 14 stycznia 
w godz. 9:00-15:00, a także 
twórcze zabawy na terenie 
za Biblioteką Główną! Na 
artystyczne dusze czekać 
będą warsztaty plastyczne 
i różnego rodzaju zadania, 
które publikowane będą na 
Facebooku MBP. Szczegó-
łowe informacje dostępne 
na: www.biblioteka-dg.pl 
oraz www.facebook.com/
mbpdg./MB/
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nasze sprawy

Oświata

Przed edukacją stoją nowe wyzwania
Tworzymy przestrzeń do dialogu i współpracy – mówi Marta Bobrowska-Juroff, zastępca na-
czelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

– Pandemia okazała się wiel-
kim wyzwaniem dla uczniów, 
rodziców i  nauczycieli. Co 
zmieniło się w szkołach?
– Zamknięcie placówek oświa-
towych na wiele tygodni 
w okresie wiosennym i jesien-
nym wymusiło nowe standar-
dy. Właściwie wszystko uległo 
zmianie i  każda czynność to 
nowe wyzwanie, odkrywanie 
nowych możliwości i wytycza-
nie ponownie zasad i reguł, nie 
tylko w zakresie prowadzenia 
zajęć edukacyjnych, sportowych 
i artystycznych.
Uczniowie zamiast w  szkol-
nych ławach zasiedli przed mo-
nitorami komputerów. To było 
i  jest bardzo duże wyzwanie 
i nie chodzi tu tylko o zmianę 
modelu pracy uczniów i na-
uczycieli, ale również o zmiany 
interpersonalne, bo przecież 
podstawą edukacji jest rela-
cja i  nawiązywanie kontak-
tu wśród dzieci i młodzieży. 

Myślę, że to, co się dzieje, to 
przewrót edukacji. Wszyscy 
zostaliśmy zmuszeni, aby ra-
dzić sobie w  rzeczywistości 
cyfrowej. Dziś inaczej wyglą-
dają zebrania z  rodzicami, 
rady pedagogiczne czy moni-
torowanie realizacji podstawy 
programowej przez dyrektora.
– Mówi się, że kryzysy to także 
okazje do systemowych zmian. 
Czy podobnie może być z pla-
cówkami oświatowymi po pan-
demii?
– Uważam, że ten czas należy 
wykorzystać na budowanie no-
wych rozwiązań. Kiedy skoń-
czy się pandemia, polska szkoła 
ma szansę stać się bardziej kre-
atywna, projektowa. Zmianie 
ulegną także dotychczasowe 
formy pracy, np. już teraz po-
magamy we wdrożeniu pakie-
tu Office 365 w dąbrowskich 
szkołach, by to narzędzie słu-
żyło też, gdy uporamy się z ko-
ronawirusem. Chciałabym, aby 

w tym trudnym czasie pokazać 
uczniowi, że nie wszystko robi 
się dla oceny, że można oceniać 
za całkiem inne rodzaje ak-
tywności niż do tej pory. Teraz 
bardzo ważne jest budowanie 
relacji, które przez koronawi-
rusa zostały zaburzone.
– Urząd miejski w Dąbrowie 
Górniczej ma świadomość 
tych wyzwań. Funkcjonujący 
w ramach Wydziału Oświaty 
Referat Oświaty zmienił 1 li-
stopada br. nazwę na Referat 
Rozwoju Edukacji. Nowa na-
zwa oznacza zapewne nowe 
obszary działania?
– Wyzwania, przed którymi 
stoimy, wymagają wprowa-
dzenia nowych rozwiązań 
i realizację nowych projektów. 
Wypracowujemy wspólnie 
z  dąbrowskimi pedagogami 
innowacyjne narzędzia w ob-
szarze edukacji. Za nami pierw-
sze spotkania z grupą nauczy-
cieli, dyrektorów i metodyków, 

którzy wspólnie z nami chcą 
wypracować model wsparcia 
i  doskonalenia dąbrowskich 
nauczycieli. Chcielibyśmy, aby 
w Dąbrowie Górniczej powsta-
ły grupy zadaniowo -przed-
miotowe, które będą nie tylko 
inicjować i organizować dzia-
łalność umożliwiającą wymia-
nę doświadczeni i  pracę nad 
projektami, ale także wspierać 
nauczycieli i siebie nawzajem 
w  realizacji innowacyjnych 
przedsięwzięć.
– Drugą grupą, obok nauczy-
cieli, bez której nie da się zmie-
nić szkoły, są uczniowie.
– Dlatego nowym obszarem 
działania Referatu Rozwoju 
Edukacji jest współpraca z dą-
browską młodzieżą, Młodzie-
żową Radą oraz zwiększenie 
wpływu uczniów na życie 
szkoły i naszego miasta. Wspól-
nie z przedstawicielami MRM 
przeprowadziliśmy spotkania 
on-line w trzech szkołach po-

nadpodstawowych, a  przed 
nami kolejne takie spotkania. 
Podczas konsultacji porusza-
liśmy kwestie samorządności 
i praworządności w szkołach. 
Poznaliśmy opinie uczniów na 
ważne tematy. Dzięki tym dys-
kusjom powstanie Dąbrowski 
Narzędziownik Samorządów 
Uczniowskich. Naszym celem 
jest wypracowanie przestrzeni 
do dialogu i współpracy w szko-
łach.
– Dziękuję za rozmowę.

Michał Syska

Historia

Święta w dawnej Dąbrowie
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W szufladach i na strychach dąbrowianek 
i dąbrowian kryją się prawdziwe skarby, 
w których zapisana jest historia naszego miasta. 
Na starych fotografiach i obrazach możemy 
zobaczyć zimową aurę 
i poczuć atmosferę świąt 
z pierwszej połowy XX wieku.

Boże Narodzenie w rodzinie Cieplaków i Cellerów, Dąbrowa Górni-
cza 1941 r.

Wacław Pilecki, „Bazylika Matki 
Boskiej Anielskiej” (część tryptyku), 
1940 r.; obraz olejny ze zbiorów Mu-
zeum Miejskiego „Sztygarka”

Pierwszy zimowy spacer ulicą Królowej Jadwigi w 1940 r.

Strzemieszyce, lata 30. XX wieku, ze zbiorów Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka”.
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nasze sprawy
Zdrowie

Porody rodzinne 
już, szkoła 
rodzenia wkrótce
Rozmowa z dr Małgorzatą Paculą, kierującą Oddziałem Noworodkowym 
i dr Jackiem Schabem, ordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicz-
nego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

– Waszym oddziałom też 
„przytrafił” się koronawirus, 
byliście zamknięci. Skoro pra-
cujecie, znaczy, że wszystko 
jest już w porządku?
– JS. Tak, sytuacja została opa-
nowana. Po niemal dwóch 
tygodniach izolacji spowodo-
wanej zakażeniem COVID-19 
otworzyliśmy się dla naszych 
pacjentek. Ten czas, gdy nie 
pracowała sala porodowa, zo-
stał wykorzystany na odświe-
żenie pomieszczeń. Mamy 
nadzieję, że w jakimś zakresie 
podniesie to komfort hospitali-
zowanych u nas pacjentek.
– Pandemia wymusza wiele 
zmian w funkcjonowaniu od-
działów szpitalnych. Co u was 
się zmieniło, czy są jakieś 
ograniczenia co do przyjmo-
wania pacjentek?
– JS. Ze względu na epidemię 
ograniczone są przyjęcia do 
planowych zabiegów operacyj-
nych, ale tylko w takich przy-
padkach, gdy odroczone lecze-
nie operacyjne nie wpłynie na 
pogorszenie stanu zdrowia. 
Najprościej mówiąc, wszystkie 
procedury u pacjentek z podej-
rzeniem schorzeń onkologicz-
nych są wykonywane w trybie 
normalnym.
Oczywistym jest, że przyjmu-
jemy wszystkie panie przy-
chodzące do porodu. W miarę 

możliwości realizujemy także 
porody rodzinne, ponieważ 
zakładamy, że w tak ważnym 
wydarzeniu, jakim jest urodze-
nie dziecka, tata też chciałby 
uczestniczyć.
Ograniczenia dotyczą odwie-
dzin, są to jednak czynniki 
niezależne od nas, obowiązu-
jące we wszystkich placówkach 
medycznych. Mają one na celu 
ochronę zdrowia, zarówno na-
szych pacjentek, jak i ich rodzin. 
Ponadto, zobowiązani jesteśmy 
do noszenia maseczek, a każda 
przyjęta pacjentka ma wykona-
ny test na obecność koronawi-
rusa. Na co dzień staramy się, 
by czas pandemii nie wpłynął 
negatywnie na funkcjonowanie 
naszych oddziałów. 
– Czy zmieniło się wasze po-
dejście do porodów w czasie 
pandemii?
– JS. Przed pandemią, panie na 
oddziale przebywały w dwu-
łóżkowych salach z łazienkami. 
Dzisiaj jest tak samo, stosujemy 
jednak większy reżim sanitar-
ny. Maseczki, dezynfekcja rąk, 
rozmowy z zachowaniem dy-
stansu są priorytetem.
– MP. Wszystkie mamy wspiera-
my indywidualnymi rozmowa-
mi w zakresie pielęgnacji nowo-
rodka i karmienia naturalnego. 
Pracuje u nas doradca laktacyjny 
oraz lekarz neonatolog z Mię-

dzynarodowym Certyfikatem 
Doradcy Laktacyjnego. Ponad-
to, Oddział Noworodkowy jest 
dobrze wyposażony w  sprzęt 
niezbędny do ratowania zdrowia 
i życia w sytuacjach nagłych, jak 
i potrzebny w codziennej pracy. 
Mamy np. do dyspozycji własny, 
bardzo dobrej klasy, aparat ultra-
sonograficzny. Pacjentki mogą 
liczyć z naszej strony na pomoc 
o każdej porze.
– Jak wygląda opieka nad 
mamą i noworodkiem po po-
rodzie?
– MP. O ile stan zdrowia mamy 
i  dziecka na to pozwala, co 
najmniej 2 godziny po poro-
dzie pozostają ze sobą razem. 
Ma to bezpośrednio wpływ na 
prawidłową laktację, wzajem-
ną akceptację i poznanie się, 
jest to bardzo ważny moment 
nawiązywania więzi. Kanguro-
wanie – bo o tym tu mówimy, 
pozwala na kolonizację nowo-
rodka florą bakteryjną mamy. 
Staramy się trzymać zasady: 
„najpierw mnie przytul, po-
tem mnie zmierz”. Procedurę 
kangurowania proponujemy 
również „świeżo upieczonym” 
tatusiom, którzy, początkowo 
pełni obaw, po jej zakończe-
niu, ze łzami w oczach, czują 
wdzięczność za umożliwie-
nie im tak bliskiego kontaktu 
z własnym dzieckiem.

Ponieważ obserwujemy, jak 
ważny jest kontakt mamy 
z noworodkiem, umożliwiamy 
również kangurowanie nowo-
rodka urodzonego po cięciu 
cesarskim. Większość cięć ce-
sarskich w  naszym oddziale 
jest wykonywanych w znieczu-
leniu podpajęczynówkowym, 
czyli z zachowaniem pełnego 
kontaktu z pacjentką, dlatego 
kangurowanie jest tutaj też 
możliwe.
Mamy z noworodkiem po po-
rodzie zostają na oddziale co 
najmniej 72 godziny. W tym 
czasie noworodek ma wykona-
ne wszystkie konieczne bada-
nia przewidziane procedurami, 
o których mama jest wcześniej 
poinformowana i na wykona-
nie których wyraziła zgodę.
Oddział Położniczo-Ginekolo-
giczny wraz z Oddziałem No-
worodkowym stanowią jedną 
całość i tak go traktujemy, co 
ułatwia prowadzenie komplek-
sowej opieki nad kobietą ciężar-
ną, w trakcie porodu i po poro-
dzie, oraz nad noworodkiem.
– Rodzi się sporo dzieci, pa-
cjentki pracę wydziałów oce-
niają wysoko. To powody do 
zadowolenia.
– JS. Jak najbardziej. Dane staty-
styczne dotyczące funkcjonowa-
nia położnictwa i neonatologii 
w dąbrowskim szpitalu wska-

zują na utrzymujący się trend 
urodzeń. W 2018 r. odnotowano 
464 urodzenia, w 2019 r. – 467. 
Rok bieżący nie wpłynął bar-
dzo negatywnie na te wyniki, 
do 30 listopada 2020 r. przyszło 
na świat 360 dzieci. Aspektami 
pozytywnie oddziałującymi na 
odnotowane trendy są z pew-
nością – zgrane zespoły pra-
cownicze, profesjonalna opieka 
medyczna oraz okazywane pa-
cjentkom wsparcie. Nasze od-
działy są także wysoko oceniane 
w rankingu przeprowadzanym 
corocznie w  ramach badania 
satysfakcji pacjenta.
– Będzie pewnie jeszcze lepiej, 
bo lada moment ruszycie z wła-
snym profilem na Facebooku.
– MP. Facebook jest sposobem 
na dotarcie do naszych pacjentek. 
W dzisiejszych czasach internet, 
a zwłaszcza Facebook, jest źró-
dłem informacji dotyczących 
ciąży, porodu i opieki nad no-
worodkiem. Odrębny profil dla 
Oddziału Położniczo-Ginekolo-
gicznego będzie miejscem, gdzie 
kobieta łatwo znajdzie informa-
cje dotyczące porodu, pozna 
personel, znajdzie ciekawostki 
i nowości z zakresu położnictwa, 
ginekologii i neonatologii.
– Ale to nie koniec zmian. 
Pacjentki dopytują o  szkolę 
rodzenia...
– JS. Udoskonalając nasze po-
dejście do porodu fizjologicz-
nego, od nowego roku chcemy 
wprowadzić duże zmiany doty-
czące pracy Bloku Porodowego. 
Będą one polegać na stworzeniu 
wyodrębnionego zespołu położ-
nych, którego trzon stanowić 
będą najbardziej wyszkolone 
i doświadczone położne, a także 
personel pracujący w Oddziale 
Noworodkowym. Planujemy 
również otworzenie, tak długo 
oczekiwanej, szkoły rodzenia.
– Dziękujemy za rozmowę.

Martyna Underowicz- 
-Bugajska

Lucyna Stępniewska
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Realizm magiczny 
ze Strzemieszycami w tle
Szukasz pomysłu na prezent? Polecamy nową książkę Marzeny Orczyk- 
-Wiczkowskiej pt. „Ostatni cud”. Miłośnicy Dąbrowy Górniczej i realizmu 
magicznego będą zachwyceni. Zapytaliśmy autorkę, skąd czerpie inspi-
racje dla swych niezwykłych historii.

– Pani Marzeno „Ostatni 
cud” to nie tylko niezwykła 
opowieść, ale również jed-
no z pierwszych tego rodza-
ju ujęć Dąbrowy. Dzielnice 
miasta przewijają się niemal 
w całej opowieści. Miasto jest 
bardzo ważne w tej historii?
– Pracę nad powieścią rozpo-
częłam w 2017 r., jednak po-
mysł jej napisania zakiełkował 
w mojej głowie 10 lat wcześniej, 
podczas jednego ze spacerów po 
Wzgórzu Gołonoskim. Scena 
rozpoczynająca „Ostatni cud” 
rozgrywa się właśnie na Górce 
Gołonoskiej – w  tym szcze-
gólnym, znanym wszystkim 
dąbrowianom miejscu, z któ-
rym łączy mnie wiele wspo-
mnień z  okresu dzieciństwa. 
Na kartach książki pojawiają 
się także inne dzielnice, m.in. 
Ząbkowice. Jednak główną 
oprawę opisywanej historii sta-
nowią Strzemieszyce Wielkie. 
„Ostatni cud” to wielowątkowa 
powieść utrzymana w klimacie 
realizmu magicznego. Jej boha-
terowie doświadczają sytuacji 
niezwykłych, wręcz niepraw-
dopodobnych, jednak ich losy 
toczą się na tle prawdziwych 

wydarzeń, tych bardziej odle-
głych, takich jak druga wojna 
światowa, nieco późniejszych 
oraz współczesnych. Czytelnik 
znajdzie tu zatem oprócz war-
stwy fantastycznej, również 
szczegóły i ciekawostki związa-
ne z przeszłością opisywanych 
miejsc. Zależało mi na tym, by 
ta warstwa historyczna i lokal-
na była przedstawiona w  jak 
najwierniejszy sposób.

– Skąd pani czerpie inspira-
cję?
– Z  własnego życia, obser-
wacji, zasłyszanych historii, 
strzępków przypadkowych 
rozmów, przeczytanych ksią-
żek czy obejrzanych filmów. 
To wszystko stanowi pożywkę 
dla mojej wyobraźni i jest re-
zerwuarem inspiracji do pracy 
pisarskiej. Literacko inspiru-
je mnie także sama Dąbrowa 

Górnicza. Jestem mieszkanką 
tego miasta od urodzenia. Od 
dłuższego czasu zgłębiam jego 
historię. Zbieram różne cieka-
wostki oraz wycinki prasowe 
ze starych, przedwojennych 
gazet. Czytanie ich pozwala 
mi przenieść się w czasie do 
dawnej Dąbrowy – miasta, ja-
kim była kiedyś, osiemdziesiąt 
czy sto lat temu; podsuwa też 
kolejne pomysły, które skrzęt-
nie sobie notuję. Z pewnością 
„Ostatni cud” nie będzie jedy-
ną powieścią mojego autorstwa 
z Dąbrową Górniczą w tle.
– Dlaczego na miejsce tych 
wszystkich „magicznych” wy-
darzeń wybrała pani właśnie 
Strzemieszyce?
– Uważam, że Strzemieszyce są 
bardzo interesującą dzielnicą 
naszego miasta. Z racji położe-
nia nieco niedocenianą, choć 
zdecydowanie wartą uwagi. 
To miejsce intrygujące, pełne 
kontrastów – z jednej strony 
mocno nadwyrężone z powo-
du bliskiego sąsiedztwa wie-
lu zakładów przemysłowych, 
a  z  drugiej takie, w  którym 
jednocześnie można znaleźć 
pomniki przyrody, skupiska 
gatunków chronionych, jak 
również ciekawe, wręcz ma-
giczne zakątki – jak Srocza 
Góra.

– Pisanie to nie pierwsza pani 
profesja – łączy je pani z pra-
cą w Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej? To wymaga-
jące połączenie?
– Muszę przyznać, że jest to 
dość trudne, ale nie niemoż-
liwe. Moja pasja nie koliduje 
z życiem zawodowym. Za pi-
sanie zabieram się zazwyczaj 
późnym wieczorem, każdora-
zowo przeznaczam na tę ak-
tywność około dwóch godzin; 
robię to przez sześć dni w ty-
godniu. Taka strategia jak na 
razie się sprawdza, choć sam 
proces tworzenia książki trwa 
przez to bardzo długo. „Ostat-
ni cud” jest moim powieścio-
wym debiutem, jednak pisa-
niem zajmuję się od dawna. 
Przez długi czas wyrażałam 
się twórczo głównie poprzez 
poezję, teraz preferuję dłuższe 
formy prozatorskie. Obecnie 
pracuję nad powieścią oby-
czajowo-historyczno-krymi-
nalną, w której znajdą się też 
wątki „niezwykłe”. Jej akcja 
rozgrywa się w  roku 1936 
na terenie letniska „Basiula”, 
działającego niegdyś w Ząbko-
wicach. Mam nadzieję, że tym 
razem pójdzie szybciej i do je-
sieni przyszłego roku uda mi 
się ją ukończyć.
 ZGN

MARZENA ORCZYK-WICZKOWSKA 

autorka powieści pt. „Ostatni cud” (Lira, 2020), tomików 
poezji „Grypsy z Panoptikonu” (MaMiKo, 2010), „Adult 
canal” (Stowarzyszenie Żywych Poetów, 2019), „Ranne 
pieśni” (Kwadratura, 2020) oraz zbioru opowiadań pt. 
„Klatka” (e-bookowo, 2017). Laureatka Poetyckiej Nagro-
dy R. M. Rilkego, Nagrody Prezydenta Dąbrowy Górniczej 
w dziedzinie twórczości artystycznej, wyróżniona także 
Przepustką Literacką magazynu „Zwierciadło”. Współ-
założycielka Dąbrowskiej Brygady Poetyckiej, pomysło-
dawczyni oraz współorganizatorka imprez kulturalnych: 
„Poligon Poetów” i „Manewry Poetyckie”, odbywających 
się w latach: 2012-2015 na terenie Zagłębia. Jest absol-
wentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego. Na co dzień pracuje jako psycholog. Mieszka 
w Dąbrowie Górniczej.
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nasza historia

Początki górnictwa węglowego 
w zachodniej części miasta się-
gają roku 1824, kiedy otwarto 
kopalnię odkrywkową „Ksa-
wery”. W kolejnych dekadach 
powstało kolejnych 5 kopalń, 
a  wydobycie prowadzono 
nie tylko odkrywkowo, ale 
również metodą podziemną. 
W 1878 r. Towarzystwo Fran-
cusko-Włoskie Dąbrowskich 
Kopalń Węgla wydzierżawiło 
nadania tych kopalń i  roz-
poczęło znaczne inwestycje, 
w tym drążenie dwóch szy-
bów. W 1881 r. oba szyby po-
łączono, a od nazwy jednego 
z nich kopalnię przemiano-

wano na „Paryż”. W okresie 
powojennym przyłączono 
pozostałe kopalnie węgla 
z terenu Dąbrowy Górniczej 
i  Będzina, a  powstała ko-
palnia „Generał Zawadzki” 
rozciągała się na znacznym 
obszarze ponad 27 km2.
Kopalnia „Paryż” nie mia-
ła zagrożeń metanowych 
i  tąpaniowych, ale niestety 
ze względu na skłonność 
węgla do samozapalenia od 
samego początku musiała 
borykać się z dużym zagro-
żeniem pożarowym. Dru-
gim poważnym problemem 
była woda, która wypełnia-

ła dawne odkrywki oraz 
stare wyrobiska podziem-
ne, stwarzając potencjalne 
zagrożenie dla górników. 
Katastrofa bez precedensu 
w polskim górnictwie miała 
miejsce 24.07.1969 r., kiedy 
ogromne ilości wody i mułu 
z osadnika Jadwiga, dawnej 
odkrywki węgla, wdarły się 
do wyrobisk kopalni, odci-
nając 79 górników. Mimo 
skali zniszczeń, śmierć po-
niósł tylko 1 górnik, a dzięki 
ofiarności ratowników gór-
niczych po 4 dobach wydo-
byto na powierzchnię pozo-
stałych uwięzionych.

Kopalnia wydobycie zakończyła 
30.06.1995 r., a załoga wyjechała 
na powierzchnię po raz ostatni 
21.02.2001 r. Po kopalni „Pa-
ryż” zostały głównie obiekty 
przemysłowe, administracyjne 
i mieszkalne w dzielnicy Ksa-
wera i Koszelew. Jedyny zacho-

wany szyb „Cieszkowski” uży-
wany był jako przepompownia 
wód, jednak ze względu na za-
mknięcie kopalni Kazimierz-Ju-
liusz zaprzestano pompowania, 
a w przyszłym roku szyb zosta-
nie ostatecznie zasypany.

Zbigniew Mirkowski

Barbórka

Górniczy symbol 
miasta

Największym zakładem  
wydobywczym, a zarazem symbolem górniczym 
Dąbrowy Górniczej była Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Paryż”, funkcjonująca w czasach PRL pod nazwą 
„Generał Zawadzki”. Kiedy powstała? Na to pytanie 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co wynika 
z pewnością ze skomplikowanych dziejów kopalni.

Barbórka 2020 na terenie 
dawnej kopalni „Paryż”
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kultura

Artyści z sukcesami
Prezentujemy laureatów nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznanej przez 
prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka za rok 2020.

KALINA BAŃKA

Artystka w  2008 roku ukończy-
ła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk 
Plastycznych im. Tadeusza Kantora 
w Dąbrowie Górniczej. W 2013 roku 
otrzymała tytuł magistra sztuki na 
Wydziale Ceramiki i Szkła Akade-
mii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu. Ukończyła kierunek 
Sztuka i wzornictwo szkła i po dziś 
dzień działa aktywnie w dziedzinie 
projektowania szkła artystycznego 
i użytkowego nie tylko w Polsce, ale 
również poza jej granicami. 
Z Dąbrową Górniczą związana jest 
od dziecka i często tutaj powraca ze 
szklanymi projektami, wystawami, 
wykładami czy realizacjami. Już 
w ramach pracy magisterskiej na-
pisała obszerną publikację „Ocalić 
od zapomnienia – Huta Szkła Go-
spodarczego w Dąbrowie Górniczej” 
na temat Huty Szkła w Ząbkowicach, 
z którą była związana większa część 
jej rodziny. W tamtym czasie bardzo 
niewiele było uporządkowanych i ze-
branych informacji na temat zakła-

du i związanego z nim wzornictwa. 
Przez rok poszukiwała wszelkich in-
formacji, przeprowadzała wywiady 
z pracownikami, a zdobytą wiedzą 
później chętnie dzieliła się z innymi 
– pisząc m.in. artykuł do czasopisma 
naukowego „Szkło i Ceramika” pt. 
„Renesans szkła prasowanego na 
tle historii Huty Szkła Prasowane-
go w Ząbkowicach”. 
W 2017 roku p. Kalina wykonała 
mural z  elementami szklanymi, 
poświęcony Emilowi Skodzie na 
terenie Fabryki Pełnej Życia, któ-
ry cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców.
W 2019 roku zrealizowała również 
indywidualną wystawę szkła w Ga-
lerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłę-
bia w Dąbrowie Górniczej, na której 
zaprezentowała szklane dzieła na-
wiązujące do jej rodzinnego miasta. 
Prace Kaliny Bańki były wystawiane 
w wielu krajach oraz nagradzane na 
prestiżowych – polskich i międzyna-
rodowych – konkursach. 

Zespół „Swojaki”

Zespół został założony w 2009 r., od 
początku działając pod patronatem 
Pałacu Kultury Zagłębia. Pomysło-
dawcą był Jerzy Piekoszewski, wielo-
letni nauczyciel i instruktor muzyki. 
Bodźcem do założenia formacji było 
zapotrzebowanie ze strony społecz-
ności lokalnej (przede wszystkim 
tzw. terenów zielonych miasta) na 
taki rodzaj muzyki – biesiadnej, 
ale wykonanej na wysokim pozio-
mie. Przyświecał mu jeden cel, aby 
każdy uczestnik festynu, biesiady 
mógł włączyć się w występ zespołu. 
Wskazane jest więc, aby będąc na 
imprezie ze „Swojakami”, śpiewać, 
tańczyć i dobrze się bawić. Trzeba 
też zaznaczyć, że zespół powstał jako 
odpowiedź na wewnętrzną potrzebę 
każdego z członków grupy i jest od-
powiedzią na to „co każdemu z nich 
w duszy gra”. Nazwa „Swojaki” po-
wstała bardzo spontanicznie. Człon-
kowie zespołu stwierdzili, że ma to 
być swojski, nasz, dąbrowski zespół, 
więc nazwa była oczywista.
Prawie wszyscy instruktorzy two-
rzący formację prowadzą zajęcia 
umuzykalniające dla dzieci w świe-
tlicach środowiskowych PKZ. Jest 
wśród nich również instruktor te-
atralny z zamiłowaniem do muzyki, 
a jedna osoba jest niezwiązana na 

stałe z Pałacem Kultury Zagłębia. 
Wszyscy razem stanowią zgrany 
zespół, nie tylko do wspólnego mu-
zykowania…
– Powszechnie znane są słowa Kon-
fucjusza „Wybierz pracę, którą ko-
chasz, i nie przepracujesz ani jed-
nego dnia więcej w Twoim życiu”. 
Wspaniałą rzeczą jest robić to, co się 
lubi. Mamy to szczęście, że właśnie 
nam się to przydarzyło. Folklor, bie-
siada towarzyszy nam od najmłod-
szych lat i trudno się tego wypierać. 
Łatwiej więc śpiewać, grać i robić to, 
co nam samym i innym przynosi ra-
dość i satysfakcję – mówi Magdalena 
Koziak, członkini zespołu.
Zespół kojarzony jest przede wszyst-
kim z imprezami organizowanymi 
w mieście, związanymi z tzw. rokiem 
obrzędowym i dziś już trudno je so-
bie wyobrazić bez udziału „Swoja-
ków”. – Kochamy występować przed 
dąbrowską publicznością, ale często 
wyjeżdżamy na koncerty u sąsiadów 
– do Mysłowic czy Katowic i to tak-
że olbrzymia przyjemność. Mam 
nadzieję, że już niedługo pandemia 
się skończy i ponownie będziemy 
mogli uczestniczyć w tych pięknych 
biesiadach, wigiliach, andrzejkach 
i umilać państwu czas – przyznaje 
Magdalena Koziak.
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poznajmy się

Dbamy o pamięć 
historyczną 
naszego miasta
Zbigniew Bujnowski – przewodniczący Komisji Ochrony Miejsc Pamięci Towarzystwa Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej

– Czym zajmuje się Pan w To-
warzystwie Przyjaciół Dąbro-
wy Górniczej?
– Do Towarzystwa Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej należę od 
1987 roku.
Działania Komisji, poprzez re-
nowację pomników na cmen-
tarzach w Dąbrowie Górniczej, 
mają na celu przypomnienie 
mieszkańcom o  ludziach 
z okresu XIX i początku XX 
wieku, zasłużonych dla nasze-
go miasta. Renowację pomni-
ków wykonujemy z pieniędzy 

zebranych na kwestach cmen-
tarnych.
– Proszę podać przykłady 
miejsc i  obiektów, którymi 
dotychczas się Pan zajmował.
– Do tej pory poddaliśmy 
renowacji pomniki: Mi-
kołaja Dziubka i  Aleksan-
dra Popiela – powstańców 
z  1863 roku, Adama Piwo-
wara – I Prezydenta Dąbro-
wy Górniczej, harcmistrza 
Eugeniusza Puza – patrioty 
powieszonego przez okupan-
tów hitlerowskich, Kornela 

Kozłowskiego, Juliana Polce-
ra – budowniczego Bazyliki 
NMP Anielskiej oraz innych 
zasłużonych osób.
W  2020  r. odnowiliśmy 
pomnik Andrzeja Długo-
szewskiego oraz ks. prałata 
Stanisława Mazurkiewicza. 
Ponadto, dzięki wsparciu pre-
zydenta Marcina Bazylaka, 
postawiliśmy przy ulicy Szpi-
talnej obelisk upamiętniający 
Jakuba Kleina (właściciela fa-
bryki drutu), który został zgła-
dzony w Oświęcimiu.

– Jakie są plany związane 
z działalnością na przyszły rok?
– Mamy w planach poddać re-
nowacji pomnik żołnierzy wło-
skich, którzy zmarli na naszym 
terenie podczas I  wojny świa-
towej. Nawiązaliśmy kontakt 
z Ambasadą Włoską, uzyskując 
pełne poparcie naszej inicjatywy.
Pragnę nadmienić, że w skład 
Komisji Ochrony Miejsc Pa-
mięci wchodzą też Arkadiusz 
Rybak i Jan Kozak.
– Dziękuję za rozmowę

Marta Gabryś-Wieczorek

REKLAMA
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

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

Serial „Gambit królowej” spowodował 
wzrost popularności szachów nie tylko 
w Polsce. W dyscyplinie tej sukcesy odnoszą 
również zawodnicy z Dąbrowy Górniczej.
–  Szachy rozwijają pamięć, 
zdolność koncentracji, umie-
jętność dążenia do celu, zdol-
ności logiczne – umiejętność 
planowania, przewidywania 

zdarzeń oraz ich konsekwen-
cji. Dla osób starszych to zna-
komity trening pamięci, który 
opóźnia objawy demencji czy 
rozwoju choroby Alzheimera. 

Dzieci mogą zaczynać naukę 
gry w szachy już nawet od 4 
roku życia. Co roku rozgry-
wane są nawet Mistrzostwa 
Polski Przedszkolaków. Za-
praszamy wszystkie dzieci 
do zapisów do naszego klubu 
– podkreślają szachiści klubu 
Sz. S. O. N. „Zagłębie” Dąbro-
wa Górnicza, który z sukcesa-
mi funkcjonuje od 2013 roku. 
Największy z nich to zdobycie 
drużynowego mistrzostwa 
Polski w szachach błyskawicz-
nych w 2016 roku. Rok wcze-
śniej dąbrowscy zawodnicy 
zdobyli 4. miejsce w Ekstrali-
dze – najwyższym poziomie 
rozgrywek ligowych w Polsce. 
Aktualnie seniorzy i juniorzy 
„Zagłębia” uczestniczą w roz-
grywkach I Ligi (zaplecze Eks-
traligi) i należą do jej czołówki. 
W klubie zarejestrowanych jest 
43 graczy (w tym 18 juniorów).
A jak wygląda ligowa rywali-
zacja szachistów? – W meczu 
szachowym w lidze seniorów 
zawsze występuje sześciu za-
wodników (w tym obowiązko-
wo jedna kobieta). Za zwycię-

stwo w każdej partii zawodnik 
otrzymuje 1 pkt, a za remis 0,5 
pkt. Zatem żeby wygrać cały 
mecz, trzeba zebrać łącznie 
minimum 3,5 punktu. Nato-
miast w klasyfikacji drużyno-
wej za wygraną zespół zdo-
bywa 2 pkt, a za remis 1 pkt. 
Cała liga trwa 9 dni i odbywa 
się systemem skoszarowanym 
tzn. drużyny z  całego kraju 
przyjeżdżają w  uzgodnione 
miejsce i rozgrywają swoje me-
cze systemem każdy z każdym 
– tłumaczą gracze „Zagłębia”.
Dąbrowscy szachiści w  cza-

sie pandemii trenują przede 
wszystkim online i nie mogą 
się już doczekać powrotu do 
spotkań w klubie. Liczą także 
na zainteresowanie i wsparcie 
sponsorów, bowiem gra na 
tak wysokim poziomie wy-
maga odpowiednich nakła-
dów finansowych. Tegoroczni 
Drużynowi Mistrzowie Śląska 
w  szachach klasycznych na 
razie mogą liczyć na wsparcie 
Urzędu Miejskiego w Dąbro-
wie Górniczej oraz pozyskują 
środki z programów Minister-
stwa Sportu. MS 

Szachowe zagłębie talentów
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Na zapleczu Superligi

Skład drużyny tworzą:Dąbrowiacy walczą 
przy tenisowych 
stołach
Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrowiak” powstał w 2000 r. z inicjaty-
wy Roberta Karlika i od początku swej działalności funkcjonuje przy 
Technicznych Zakładach Naukowych. Swoje dwudziestolecie tenisiści 
stołowi uczcili historycznym awansem do I Ligi, w której zajmują aktu-
alnie 7. miejsce (4 zwycięstwa, 3 porażki).

Gra w tak wysokiej klasie roz-
grywkowej wiąże się ze znacz-
nie wyższymi niż do tej pory 
kosztami utrzymania drużyny. 
Klub od wielu lat może liczyć 
na wsparcie finansowe ze stro-
ny miasta Dąbrowa Górnicza. 
Klub pozyskał także środki 
na rozwój od lokalnych firm 
zainteresowanych promocją 
poprzez sport oraz osób pry-
watnych – przyjaciół i kibiców 
zespołu.

Rok 2021 będzie pełen wy-
zwań zarówno sportowych jak 
i organizacyjnych. W związku 
z planowaną redukcją liczby 
zespołów z 12 do 10, z I Ligi 
będą spadać bezpośrednio aż 
3 zespoły, a  2 kolejne będą 
musiały rozegrać mecze ba-
rażowe o  utrzymanie w  li-
dze. Stąd celem drużyny jest 
zajęcie co najmniej 7. miejsca 
na zakończenie sezonu, które 
zapewni dalszą grę w I lidze. 
Wyzwaniem organizacyjnym 
będzie również wypracowanie 
budżetu klubowego, który ze 
względu na pandemię może 
zostać uszczuplony. Klub jed-
nak optymistycznie patrzy 
w przyszłość. MS

Miłosz Przybylik – pochodzący 
z Dąbrowy Górniczej zawodnik 
i trener drużyny I Ligi męskiej, 
wychowanek klubu MKS „Da-
mel” Dąbrowa Górnicza

Mateusz Lekstan – wychowa-
nek UKS Dąbrowa Górnicza

Jan Kaczor

Dawid Migas – wychowanek 
UKS Dąbrowa Górnicza

Mateusz Czernik

Michał Lekstan – wychowanek 
UKS Dąbrowa Górnicza

Aleksander Lilien

Trenerzy:
• Miłosz Przybylik – trener drużyny I Ligi mężczyzn
• Wioleta Witkowska-Krawczyk – trener drużyny II Ligi męż-

czyzn i grupy zaawansowanej
• Jerzy Przbylik – trener grupy początkującej

Marcin Jadczyk

W sezonie 2020/2021 w rozgrywkach I Ligi bierze udział 
12 zespołów. Każda z drużyna rozgrywa 2 mecze z każdą 
drużyną przeciwną, raz „u siebie” i raz na terenie rywala. 
Zwycięstwo punktowane jest za 2 punkty, a remis za 
1 punkt. Do meczu ligowego drużyna ma obowiązek 
wystawić co najmniej 4 zawodników w podstawowym 
składzie oraz opcjonalnie 2 rezerwowych. Każdy z 4 
zawodników składu podstawowego podczas meczu 
rozgrywa 2 pojedynki singlowe oraz jednego debla, co 
daje w sumie 10 pojedynków. Każdy wygrany pojedynek 
skutkuje zdobyciem punktu dla drużyny zwycięzcy.
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

Jeszcze razem 
w kulturę zagramy!
Zachęcamy Państwa do zrobienia krótkiej przerwy w gorączkowych za-
kupach świątecznych i spędzenia miłych chwil na wspominkach arty-
stycznych wydarzeń z 2019 roku, roku sprzed pandemii.

W centrum handlowym Pogo-
ria pojawiła się pałacowa eks-
pozycja pn.: „Jeszcze w kulturę 
zagramy!”. Ponad 20 plansz 
prezentuje koncerty, spektakle, 
jubileusze, imprezy plenero-
we, wystawy, filmowe seanse 
i wiele innych atrakcji, które 
przyciągnęły licznie dąbrow-
ską publiczność.
Pałac Kultury Zagłębia zawsze 
jest blisko ludzi. Teraz, choć 
trudno nam się spotkać z Pań-
stwem twarzą w twarz, chcemy 
przypomnieć te radosne chwi-
le i wierzymy, że już niedługo 
znów razem w kulturę zagra-
my. Do zobaczenia w Pogorii!

Muzyczne urodziny
11 stycznia 2021  r. Pałac 
Kultury Zagłębia skończy 
63 lata! Tęsknimy za naszą 
kochaną publicznością! Mie-
liśmy nadzieję, iż w roczni-
cę otwarcia PKZ ponownie 
spotkamy się razem w Sali 
Teatralnej i majestatycznych 
holach pałacu. Obostrzenia 
związane z koronawirusem 
pokrzyżowały nasze plany, 
jednak nic straconego! Dzię-
ki nowym technologiom bę-
dziemy mogli być w tym dniu 
razem! W dzień 63. urodzin 
zapraszamy na premierę 
wcześniej niepublikowane-
go koncertu dwóch znako-
mitych pianistów z Dąbrowy 
Górniczej, czyli Dombrova 
Piano Duo! Łukasz Szub-
ski i Krzysztof Włodarczyk, 
którzy właśnie wydali swój 
pierwszy album, połączą 
brzmienia klasyki z muzyką 
rozrywkową i rockową, gwa-

rantując pozytywne emocje 
wszystkim urodzinowym go-
ściom. Wydarzenie odbędzie 
się wirtualnie na pałacowym 

Facebooku a także na kana-
le YouTube Pałacu Kultury 
Zagłębia. Zapraszamy do 
wspólnego świętowania. 

Spisak powraca!
Nowy 2021 rok, Pałac Kultu-
ry Zagłębia otworzy ważnym 
i radosnym wydarzeniem: już 
od 2 stycznia otwiera się nabór 
młodych instrumentalistów 
z  całego świata do kolejnej, 
13. edycji Międzynarodowe-

go Konkursu Muzycznego 
im. Michała Spisaka, który 
od teraz przybierze formułę 
festiwalową! Muzyczna ry-
walizacja potrwa od 14 do 23 
września 2021 i odbędzie się 
w  trzech kategoriach: obój, 

klarnet i fagot! Przewidziano 
organizację licznych imprez 
i atrakcji towarzyszących dla 
dziecięcej i dorosłej publicz-
ności. O szczegółach zamie-
rzeń będziemy informować 
Państwa wiosną.

Performance w rocznicę 
wprowadzenia stanu 
wojennego
13 grudnia 2020 o 17:00 została 
powołana specjalna grupa arty-
stycznego reagowania. Celem 
jej działań stało się upamiętnie-
nie rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego. Pracownicy Pa-
łacu Kultury Zagłębia poprzez 

pieśni, elementy spektaklu i te-
atru ognia przypomnieli tę tra-
giczną kartę z dziejów Polski. 
Performance artystyczny pn. 
„Dekret o  stanie wojennym” 
został zaprezentowany na Placu 
Wolności.

W ostatnich dniach nieoczekiwanie i z wielkim 
smutkiem pożegnaliśmy wybitnego polskiego 
aktora teatralnego i filmowego Piotra Macha-
licę. Być może niektórzy z Państwa nie wie-
dzą, że Dąbrowa Górnicza zawdzięcza artyście 
uwiecznienie postaci Michała Spisaka. Piotr 
Machalica wcielił się bowiem w rolę kompozy-
tora w obrazie filmowym autorstwa Violetty 
Rotter- Kozery pt.: „Michał Spisak. Listy roz-
proszone”. Z nostalgią będziemy powracać do 
kreacji tego niepowtarzalnego artysty.

Piotr Machalica w roli Michała Spisaka. Kadr z filmu V. Rotter-
Kozery „Michał Spisak. Listy rozproszone”, prod. TVP S.A. 2014

Zdrowych, pogodnych Świąt 

Bożego Narodzenia 

i pomyślności w nowym roku 

życzą

oraz pracownicy 

Pałacu Kultury Zagłębia

Małgorzata Majewska
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