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WOLONTARIAT WZMACNIA 
WSPÓLNOTĘ
Pierre Cérésole, urodzony w 1879 
roku szwajcarski inżynier, zapisał się 
na kartach historii nie ze względu 
na swoje osiągnięcia zawodowe, lecz  
z powodu działalności społecznej. Jako 
zdeklarowany pacyfista odmawiał 
służby wojskowej. Nie płacił też 
podatków na utrzymanie armii. Swoją 
konsekwentną postawą antywojenną 
narażał się na różne represje ze strony państwa, m.in. trafił 
do więzienia. Jego pacyfizm polegał nie tylko na oporze, ale 
również na działaniach pozytywnych. 101 lat temu powołał do 
życia organizację pod nazwą Service Civil International. Pod 
jej auspicjami ochotnicy z krajów walczących po obu stronach 
I wojny światowej odbudowywali zniszczone w wyniku działań 
zbrojnych wsie i miasteczka. Inicjatywa Pierre’a Cérésole 
uważana jest za początek wolontariatu, który swą nazwę 
zawdzięcza łacińskiemu słowu „voluntaris” („dobrowolny”).

Wolontariat opiera się bowiem na dobrowolnej, bezpłatnej 
i świadomej pracy na rzecz innych osób lub całego społe-
czeństwa. Musi ona wykraczać poza związki rodzinne i ko-
leżeńsko-przyjacielskie. Gdy pomagamy naszej babci, to nie 
jesteśmy wolontariuszami. Jesteśmy nimi, gdy np. pracujemy 
w domu seniora lub hospicjum. Wolontariusze nie mogą też 
świadczyć pracy na rzecz podmiotów, które działają dla zysku. 
Ze swej aktywności mogą za to czerpać olbrzymią satysfakcję 
i naukę. W świecie, w którym zamykamy się w szczelnych 
bańkach informacyjnych i gronach osób o podobnych po-
glądach czy statusach społecznych, każda forma poznania 
problemów innych ludzi wzmacnia nas jako wspólnotę. Waż-
ne, by po taką naukę sięgała młodzież. Dlatego cieszy fakt, 
że młode pokolenie dąbrowianek i dąbrowian angażuje się 
w wolontariat, czego przykładem może być Metropolitalne 
Śniadanie Wielkanocne czy szkolne kluby wolontariatu.

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Wolontariat uczy szacunku i tolerancji 
wobec drugiego człowieka – mówią 
Agnieszka Wolska i Magdalena Piskorska, 
opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu 
„Serducho” w dąbrowskim Zespole Szkół 
Ekonomicznych.
– Jak narodziło się „Serducho”?
– Szkolny Klub Wolontariatu 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych powstał w październiku 
2003 z inicjatywy pań: Joanny 
Kałudy i Renaty Choińskiej. 
Powołanie klubu miało pomóc 
uczniom naszej szkoły w po-
konywaniu trudności w  na-
uce, a  także organizowaniu 
wsparcia osobom niepełno-
sprawnym i ludziom starszym. 
Klub powstał z potrzeby serca 
i  niesienia pomocy innym. 
W roku szkolnym 2015/2016 
zostałyśmy jego opiekunami. 

W Zespole Szkół Ekonomicz-
nych uczymy przedmiotów 
gastronomicznych.
– Ile osób jest zaangażowa-
nych w działalność Klubu?
– Uczniów biorących udział 
w akcjach wolontarystycznych 
z roku na rok jest coraz więcej, 
w roku 2020/2021 mamy 30 wo-
lontariuszy. Działalność wolon-
tariatu jest zgodna ze Statutem 
Szkoły i Regulaminem Szkoły.
– Jak wygląda działalność 
„Serducha”?
– Współpracujemy z placów-
kami opiekuńczo –wycho-

wawczymi i  oświatowymi 
z  terenu miasta Dąbrowa 
Górnicza oraz z osobami nie-
pełnosprawnymi, DPS, Dą-
browskim Stowarzyszeniem 
Rodzin w Kryzysie Stowarzy-
szeniem Amazonka, Domem 
Dziecka w Sarnowie oraz z or-
ganizacjami pozarządowymi. 
Uczestniczymy w  akcjach: 
Podziel się posiłkiem, Taniec 
przeciwko przemocy kobiet, 
One Bilion Rising, Światowy 
Dzień Żywności do Walki 
z  Głodem, Gotuję nie mar-
nuje, Ogólnopolskim Dzień czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Ponad 30 klubów 
sportowych z Zagłębia, 
Górnego i Dolnego 
Śląska wzięło udział 
w Mistrzostwach 
Makroregionu Śląskiego 
i Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików 
w karate kyokushin, 
które 14 marca odbyły 
się w Dąbrowie Górniczej. 
Współorganizatorem 
zawodów był Dąbrowski 
Klub Karate.

Foto-przegląd
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Zdrowego Śniadania, Dzień 
Kobiet w DPS.
Jesteśmy dumni z  akcji 
charytatywnych: Przegląd 
umiejętności artystycznych 
amatorskich zespołów se-
niorów i  osób niepełno-
sprawnych „Puma” i „Obudź 
Maję”.
Wolontariusze Ekonomika 
otrzymali wyróżnienie w kon-
kursie „Lider dobroczynności” 
dla szkół ponadpodstawowych 
województwa śląskiego. Pomy-
sły na wolontariat rodzą się 
z potrzeby ludzi zgłaszających 
się po pomoc.

– Co decyduje o zaangażowa-
niu uczennic i uczniów w wo-
lontariat?
– Podejmowana przez uczniów 
– wolontariuszy aktywność 
wpływa pozytywnie na roz-
wój ich osobowości, jest waż-
na i pożądana ze względu na 
wymiar edukacyjno – wycho-
wawczy. Nie ulega również 
wątpliwości, że między wolon-
tariuszami zawiązuje się wy-
jątkowa więź. Wspólne dzia-
łanie zbliża ludzi oraz pomaga 
budować relacje oparte na sil-
nych fundamentach. Bardzo 
często osoby, które choć raz 

organizowały 
razem jakieś 
przedsięwzię-
cie, utrzymują 
później ze sobą 
kontakt przez 
bardzo długi 
czas, jednocze-
śnie wspierając 
się w  innych po-
dejmowanych 
działaniach.
Praca w  formie wolonta-
riatu przynosi bardzo często 
zdecydowanie większe korzy-
ści emocjonalne niż material-
ne. Warto o  tym pamiętać, 
zastanawiając się, jaką formę 
aktywności chcielibyśmy za-
początkować w naszym życiu. 
– Na czym polega rola opie-
kuna szkolnego koła wolon-
tariatu?
Każde szkolne koło musi mieć 
swojego opiekuna. Odgrywa 
on istotną funkcję na etapie 
powstawania koła – jako jego 
inicjator lub przedstawiciel ini-
cjatywy uczniowskiej w kontak-
tach z dyrekcją szkoły. Później 
jego rola polega na prowadzeniu 
i wspieraniu członków w two-

rzeniu koncepcji działania koła 
oraz jej realizacji. Opiekun jest 
członkiem szkolnego koła z gło-
sem decydującym.
– Dlaczego warto angażować 
się w wolontariat?
– Wolontariat uczy szacunku 
i  tolerancji wobec drugiego 
człowieka. Staramy się, aby 
uczniowie w  naszej szkole 
byli pełni pasji i zaangażowa-
nia, kierowali się wrażliwością 
i troską o drugiego człowieka. 
Uczniowie chcą nieść bezin-
teresowną pomoc, służąc tak 
potrzebującym, jak i samym 
sobie. Wolontariat stwarza 
okazję do wyszukiwania au-
torytetów i budowania świata 
wartości, pomaga w rozwija-

niu zainteresowań, w szukaniu 
pożytecznej formy spędzania 
czasu wolnego.
Wolontariat jest dobrowolną 
i poszukiwaną pracą na rzecz 
drugiego człowieka lub śro-
dowiska naturalnego. Podczas 
podejmowanych działań wo-
lontariusze mają szansę zdobyć 
doświadczenie, które może być 
później wysoko cenione na ryn-
ku pracy. Podczas organizacji 
wydarzeń uczą się w jaki sposób 
przygotować budżet wydarze-
nia, w jaki sposób je rozliczyć, 
jak zarządzać zasobami ludzki-
mi lub w jaki sposób wypromo-
wać wydarzenie, aby dotarło do 
jak największej liczby osób.

Rozmawiał Michał Syska

rozmowa miesiąca

ŚNIADANIE WIELKANOCNE Z DOWOZEM DO DOMU
Mimo, że pandemia uniemożliwia organizację miejskich spotkań, to jednak 
ze Śniadaniem Wielkanocnym dotrzemy do osób samotnych, potrzebujących 
i seniorów.

Dąbrowa Górnicza wspólnie 
z  Fundacją Wolne Miejsce, 
darczyńcami i  wolontariu-
szami organizuje Metropoli-
talne Śniadanie Wielkanocne 
z dowozem do domu. Wolon-
tariusze odwiedzą wszystkie 
osoby, które wcześniej zgłoszą 
chęć otrzymania świątecznej 
paczki. Akcja dostarczania 
potraw odbędzie się w Nie-
dzielę Wielkanocną, 4 kwiet-
nia 2021.
– Zapraszamy każdą oso-
bę, która z  powodu sytu-
acji życiowej, materialnej, 
rodzinnej, nie spędzi Świąt 

Wielkanocnych w gronie naj-
bliższych, ani też samodziel-
nie ich nie przygotuje. Z po-
wodu pandemii covid-19, 
gmina nie ma możliwości 
ugoszczenia swoich miesz-
kańców przy zastawionych 
stołach, stąd decyzja o  or-
ganizacji mobilnego Śnia-
dania Wielkanocnego, aby 
nikt nie był samotny w tym 
dniu. Nasi wolontariusze 
w  Niedzielę Wielkanocną 
4 kwietnia odwiedzą każdą 
zgłoszoną osobę, dostarcza-
jąc paczkę bezpośrednio do 
domu – mówi Bożena Bo-

rowiec, zastępca prezydenta 
miasta odpowiedzialna za 
politykę społeczną.
Do akcji wciąż mogą przy-
łączyć się również wolonta-
riusze, którzy chcą pomóc 
w dostarczaniu świątecznych 
paczek. Chętnych do wolonta-
riatu i wsparcia działań Fun-
dacji Wolne Miejsce zaprasza-
my na stronę: www.facebook.
com/Wolne-Miejsce-Dąbro-
wa-Górnicza.
– Każdy, kto chce zrobić coś au-
tentycznego i dobrego dla dru-
giego człowieka, może dołączyć 
do grona dąbrowskich ochot-

ników. Zachęcam i zapraszam, 
by włączyć się w pomaganie in-
nym. Nawet odrobina serdecz-
ności, podarowana bezintere-
sownie drugiemu człowiekowi, 

może sprawić, że przez chwilę 
poczuje się szczęśliwym i zapo-
mni o codziennych kłopotach 
– dodaje Bożena Borowiec.

LS

WSPÓLNE DZIAŁANIE 
ZBLIŻA LUDZI 

Agnieszka Wolska i Magdalena Piskorska

22 W Dąbrowie Górniczej działają
szkolne kluby wolontariatu
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Ekologia

Ogrody

Ogród sensoryczny, który mieści się przy Centrum 
Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, to 
inicjatywa Stowarzyszenia „Ziemia i My”. To ogród 
zmysłów – mówią Grażyna Morcinek-Kalita, prezes 
stowarzyszenia, oraz Ewa Gayczak, wiceprezes.
– Skąd pomysł na działal-
ność ekologiczną?
Grażyna Morcinek-Kalita 
(prezes): – Stowarzyszenie 
powstało pod koniec lat 90. 
ubiegłego wieku. Pomysł na-
rodził się w miejscu, w któ-
rym wówczas pracowałam, 
czyli zarządzie parków kra-
jobrazowych. W tym czasie 
prowadziliśmy w  parkach 
pierwszą edycję Polsko-Ame-
rykańskiego Projektu Edu-
kacji Ekologicznej „Krąg”. 
Stawiał on na naukę przez 
zabawę, obserwację, do-
świadczenia. Ten program 
zainspirował mnie oraz jego 
uczestniczki do założenia sto-
warzyszenia. Stowarzyszenie 
„Ziemia i My” Centrum Edu-
kacji Ekologicznej ma cha-
rakter głównie ekologiczno-
-edukacyjny, a jego działania 

kierujemy głównie do dzieci 
i  młodzieży, ale rozwijamy 
też działalność skierowaną 
do dorosłych. Chcemy, żeby 
działania proekologiczne 
były działaniami społecz-
nymi. Do tego wszystkiego 
dochodzi fakt, że ja jestem 
z  wykształcenia biologiem 
i  tematy przyrodnicze to 
moja pasja. Panie, które są 
lub były członkiniami w Sto-
warzyszeniu, również najczę-
ściej posiadały wykształcenie 
o  profilu przyrodniczym 
i  doświadczenie w  pracy 
z młodzieżą. Dlatego założe-
nie organizacji pozarządowej 
o takim właśnie profilu było 
dla nas oczywiste.
– Co to jest ogród sensorycz-
ny? Jaka jest jego rola?
GMK: – Ogród sensorycz-
ny to innymi słowy ogród 

zmysłów. Jego głównym 
zadaniem jest aktywizowa-
nie naszych zmysłów, nie-
co „przytłumionych” przez 
życie w dużym mieście, od-
działywanie na nie. Uważa-
my, że aby zachęcić kogoś do 
ochrony przyrody, to trzeba 
najpierw pomóc tej osobie ją 
poznać i polubić. Natura musi 
być na wyciągnięcie ręki. 
I taki właśnie jest nasz ogród. 
Tu kwitną kolory. Poszczegól-
ne kwiaty pachną, najdłużej 
lawenda. Postaraliśmy się 
nawet o posadzenie rośliny, 
która ma za zadanie przycią-
gać do siebie motyle. Jest to 
budleja Dawida. W ogrodzie 
posadziliśmy też owocowe 
krzewy, takie jak agrest, pi-
gwowiec, rokitnik, którego 
owoce są bombą witaminy 
C. Przy każdym krzewie, 

drzewie czy roślinie zielnej 
staramy się umieszczać ta-
bliczkę informacyjną, która 
wskaże nam, jak nazywa się 
dana roślina. To wszystko ma 
na celu pozwolić osobie, która 
odwiedzi ogród, poznać, po-
wąchać, a  nawet posmako-
wać kawałka przyrody. Cały 
ogród staramy się utrzymy-
wać w  sposób ekologiczny, 
dlatego używamy deszczówki 
do podlewania roślin. Zbior-
nik na deszczówkę pełni też 
rolę poidełka dla owadów.
Ewa Gayczak (wiceprezes): 
–  Ogród powstał z  myślą 
o  dzieciakach. To miejsce 
pozwala im lepiej poznać, 
dotknąć rośliny, które tam 
rosną. Część z  nich można 
nawet zjeść, ponieważ za-
dbaliśmy o  posadzenie wi-
norośli, poziomek czy agre-

stu. Oprócz tego można tam 
znaleźć  m.in. miętę, sosnę, 
bukszpan, fiołki czy klon 
ozdobny. Cały czas dosadza-
my nowe rośliny. W ogrodzie 
stworzyliśmy także ścieżkę 

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza na-
bór wniosków na dotacje celowe na dofinanso-
wanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, w szczególności na budo-
wę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

O  dotację mogą ubiegać się 
stowarzyszenia ogrodowe 
i rodzinne ogrody działkowe 
działające na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza, które za-
mierzają dotację przeznaczyć 
na cele określone w art. 17 ust. 
2 ustawy o rodzinnych ogro-
dach działkowych.
Stowarzyszenie ogrodowe 
może ubiegać się o dotację z bu-
dżetu Miasta Dąbrowa Górni-
cza na inwestycje w danym ro-
dzinnym ogrodzie działkowym 
nie częściej niż raz na 2 lata.

Kwota środków przeznaczo-
nych na dofinansowanie zadań 
wynosi 150 000,00 zł.
Składający wniosek musi 
wnieść min. 20% wkładu wła-
snego finansowego lub środ-
ków uzyskanych na ten cel od 
innych podmiotów. MM

WSPARCIE DLA DZIAŁKOWCÓW

Natura na wyciągnięcie ręki

ZOBACZCIE 

WIĘCEJ
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
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Nie tak dawno jeden 
z  mieszkańców terenów 
zielonych zaalarmował dą-
browski magistrat o  pro-
blemie pewnego bocianie-
go gniazda. Bociani domek 
wymagał szybkiej inter-
wencji odpowiednich służb. 
Mieszkające w  gnieździe 
zwierzęta naruszyły kon-
strukcję gniazda, co w efek-
cie pozbawiło je stabilności 
i stwarzało zagrożenie dla 
nich i  okolicznych miesz-
kańców. Dzięki staraniom 
Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego, dą-
browskiej straży pożarnej 
oraz Górnośląskiego Koła 
Ornitologicznego udało się 
zmniejszyć gniazdo. Od 
teraz bociany i  okoliczni 
mieszkańcy mogą czuć się 
bezpiecznie. WW

RATUJEMY BOCIANIE GNIAZDA

edukacyjną, zbudowaną z pni 
drzew. To sprawia, że dzieci, 
które edukujemy, mają bez-
pośredni kontakt z przyrodą.
– Co mogłaby Pani doradzić 
mieszkańcom Dąbrowy Gór-
niczej w kwestii hodowli ro-

ślin na balkonach czy też na 
trawnikach przed blokiem?
EG: – Na balkon zdecydo-
wanie polecam maciejkę, bo 
przepięknie pachnie. Brak 
czasu na pielęgnację nie bę-
dzie dla tej rośliny proble-

mem, ponieważ nie wymaga 
wielu zabiegów. Prowadzenie 
ogródka ziołowego również 
będzie dobrym pomysłem. 
Taka pietruszka naciowa po-
trafi naprawdę pięknie rosnąć 
na balkonie. Natomiast na 
trawnikach przed balkonem 
polecam zasadzenie roślin, 
które pojawiają się o tej po-
rze roku. Mam tutaj na myśli 
przebiśniegi czy krokusy. Do-
radzam również posadzenie 
barwinka. Przez cały rok jest 
zielony, a wiosną cały kwitnie 
na niebiesko. Wygląda bardzo 
ładnie, a nie wymaga od nas 
żadnej opieki. Zachęcam do 
poczytania na temat roślin, 
które nie wymagają od nas 
dużego nakładu pracy. Na-
prawdę nie trzeba poświęcić 
dużo czasu na stworzenie 
przepięknego ogródka. PR

Natura na wyciągnięcie ręki Projekt: 
ŁĄKA KWIETNA
O tym, że łąki kwietne to fantastyczny sposób na 
ciekawe i przede wszystkim ekologiczne zagospoda-
rowanie terenu, nie trzeba już nikogo przekonywać. 
Nie wymagają dużych nakładów przy pielęgnacji, 
a jednocześnie dają doskonały efekt.
Łąki z jednorocznych roślin kwitnących są bardzo 
atrakcyjne, łatwe w założeniu i utrzymaniu. Kwit-
nienie może utrzymywać się kilka miesięcy, ale łąki 
jednoroczne wymagają corocznego odtwarzania.
Wieloletnie łąki kwietne wymagają cierpliwości 
i minimalnej pielęgnacji, m.in. koszenia. Kwitnienie 
zaczyna się przeważnie od drugiego roku. 
Dlatego warto zakładać łąki kwietne stosując mie-
szankę nasion jednorocznych i wieloletnich. Łąki 
przyczyniają się do wzrostu liczby pożytecznych 
owadów, dlatego warto je zakładać! AB

SPRZĄTAJ
PO SWOIM PSIE

#SprzątamBoKocham

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

Czekamy na Wasze zdjęcia.
Zapraszamy na 
fotograficzne, 
bezkrwawe 
łowy. 
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– W Dąbrowie Górniczej łąki rozkwitną w tym roku przy ul. Ty-
siąclecia – Plac Hutnika, ul. Adamieckiego – od strony Parku 
Hallera, ul. Legionów Polskich – na terenie osiedla, ul. Grynia – na 
Placu Aktywności Mieszkańca i w Parku Zielona – na wyspie na 
stawie – zdradza Agnieszka Raus, kierownik Referatu Zieleni 
i Oczyszczania, Wydziału Infrastruktury Miejskiej.
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ZRÓBCIE  
TO SAMI

Wielkanoc

MARIA OSTASZEWSKA  
– instruktor Pałacu Kultury Zagłębia

Pracuje w Klubie Osiedlowym Helikon 
oraz pałacowej Świetlicy Środowiskowej 
w Łośniu. Z pałacem związana od 4. roku 
życia, dzięki występom z Zespołem Pieśni 
i Tańca PKZ Gołowianie. Swoją pracę ko-
cha za różnorodność. Jednego dnia prowa-

dzi zajęcia plastyczne, drugiego warsztaty 
witrażu, a trzeciego jest realizatorem Festi-

walu Folklorystycznego „Zagłębie i Sąsiedzi”, 
który jest jej ulubionym, pałacowym wydarze-

niem. Podczas zajęć z dziećmi łączy dyscyplinę 
z koleżeńskimi rozmowami o szkole i przyjaciołach, co umożliwia 
jej lepsze poznanie podopiecznych oraz ich zainteresowań. Jest 
osobą upartą i zaangażowaną, dlatego każdy zaczęty przez nią 
projekt musi zostać zrealizowany. Jej inspiracją są ludzie, którzy 
pomimo ważnej funkcji, nigdy nie są na afiszu – są niewidoczni 
– jak np. muzycy na koncertach wielkich gwiazd czy przedszko-
lanki i wychowawczynie szkolne, które kształtują charakter i uczą 
nasze dzieci. Mówiąc o kulturze, myśli o wyborze, jaki dają jej 
dzisiejsze czasy – może przeczytać każdą książkę, obejrzeć każdy 
film i iść na koncert wybranego artysty. W wolnej chwili relaksuje 
się słuchając muzyki, tańcząc i pielęgnując kwiaty w ogródku. 

Do wykonania ozdobnych pisanek według pomysłu 
Marysi Ostaszewskiej potrzebujemy: 

• Jajka białe lub jak najjaśniejsze 
• Mały nożyk
• Cienkopis permanentny 

• Miseczkę 
• Chrobotek (mech) i wydmuszki z jaj 

przepiórczych (opcjonalnie) 

Krok 1.

Myjemy i dokładnie osuszamy 
jajka. Za pomocą nożyka 
robimy dziurę w skorupce, 
najlepiej w miejscu, gdzie 
widoczna jest pieczątka.

Krok 2. 

Wylewamy całe jajko 
do miseczki i delikatnie 
powiększamy otwór.

Krok 3.

Za pomocą cienkopisu robimy 
delikatną linię wokół lub po 
obu stronach otworu.

Krok 4.

Po obu stronach gałązki dory-
sowujemy małe listki lub bazie. 

Krok 5.

Dodajemy wypełnienie: do 
środka wkładamy sam mech lub 
mech z jajkiem przepiórczym.

Krok 6.

Układamy kompozycję na 
talerzu lub w naczyniu tak, aby 
widoczne było wypełnienie 
skorupek.
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Agnieszka Pasternak 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marcin Bazylak 
Prezydent Dąbrowy Górniczej

Życzymy Wielkanocy  
pachnącej pierwszymi oznakami wiosny,  

gałązkami bazi i tradycyjnymi potrawami, 
 spędzonej w zdrowiu i radosnym nastroju.

Cukiernicze propozycje  
na Święta Wielkanocne
Uczniowie Branżowej Szkoły I  stopnia w  zawodzie cukiernik, 
w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie 
Górniczej, na praktykach zawodowych w pracowni cukierniczej, 
tworzą smakowite i efektowne słodkości. 

Nauka tu trwa 3 lata, ucznio-
wie przygotowują się do eg-
zaminu zawodowego, po 
którym otrzymują Certyfi-
kat Kwalifikacji Zawodowej. 
Zdają egzamin taki sam jak 
ich pełnosprawni rówieśnicy.
Obecnie przygotowują się do 
Świąt Wielkanocnych. Świą-
teczne baby, babeczki, mazur-
ki i serniki zagościły na dobre 
w ich pracowniach. Zapewne 
w  normalnych warunkach, 
bez pandemii, spotkaliby-
śmy się z uczniami SOSW na 
degustacji, gdyż zawsze przed 
świętami organizowane były 
takie spotkania dla pracow-
ników ośrodka i społeczno-
ści lokalnej. Ponieważ teraz 
to niemożliwe, to uczniowie 
dzielą się swoim sprawdzo-
nym przepisem na mazurek.

ZG

MAZUREK POMARAŃCZOWY

Składniki na ciasto
• 350 g mąki pszennej
• 50 g cukru pudru
• szczypta soli
• 200 g masła, schłodzonego
• 1 łyżka kwaśnej śmietany 18%
• 2 żółtka

Mąkę przesiać, dodać masło, 
posiekać szybko nożem do 
momentu, kiedy ciasto będzie 
przypominać kruszonkę. Do-
dać żółtka, cukier, sól, kwaśną 
śmietanę i  szybko zagnieść. 
Z ciasta uformować kulę, owi-
nąć ją folią spożywczą, schło-
dzić w lodówce przez 30 – 60 
minut.
Po tym czasie ciasto rozwał-
kować i wyłożyć na dno blachy 
o wymiarach 25 x 34 cm (bla-
cha powinna być wcześniej 
wyłożona papierem do pie-
czenia). Ciasta jest dużo, więc 
można ozdobić nim ciasto – 
wałeczki lub listki wokół, itp. 

Ciasto ponakłuwać widelcem.
Piec około 15 – 20 minut w tem-
peraturze 200ºC, do zarumie-
nienia. Wyjąć, wystudzić.

Składniki na masę pomarań-
czowo – marcepanową:
• 4 średniej wielkości poma-

rańcze
• 1 cytryna
• 300 g cukru
• 60 g masy marcepanowej
Pomarańcze i  cytrynę umyć 
bardzo dokładnie szczoteczką, 
wyparzyć.
Zetrzeć z nich skórkę (na drob-
nej tarce) nie ścierając jasnej 
części. Całą jasną część obrać 
(nadałaby ona masie gorycz-
ki, której nie chcemy). Usunąć 
pestki. Obrane cytrusy przepu-
ścić przez maszynkę.
Zmielone cytrusy zasypać cu-
krem, dodać startą skórkę i go-
tować około 30 – 40 minut, by 
zrobiła się z  nich konfitura – 
masa zgęstnieje, woda wyparuje.
Na upieczony kruchy spód ze-
trzeć na dużych oczkach mar-
cepan, równomiernie rozłożyć. 
Wszystko pokryć gorącą masą 
pomarańczową, wyrównać. Tak 
przygotowany mazurek udeko-
rować ozdobami z marcepanu, 
płatkami migdałów i czekoladą.
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Kariera w Dąbrowie Górniczej,  
czyli o dwóch Karolach Adamieckich

Nie każdy wie, że Dąbrowa Górnicza miała dwóch 
Karolów Adamieckich. Byli to oczywiście ojciec 
i syn, ale zanim na świat przyszedł ten bardziej 
znany, jego ojciec musiał wykazać się wielką de-
terminacją i uporem. 
Karol (senior) pojawił się 
w  Dąbrowie jesienią 1840 
roku, bo tam była możliwość 
znalezienia pracy i uzyskania 
awansu. Jako 19-latek został 
w dniu 27 października 1840 
roku przyjęty do Korpusu Gór-
niczego i skierowany do pracy 
w kopalni galmanu „Ulisses” 
pod Bukownem. Korpus Gór-
niczy dawał wiele przywilejów, 
ale zanim można było z nich 
skorzystać, młody adept gór-
nictwa odbywał przez dwa 
lata bezpłatną praktykę za-
wodową w wielu okolicznych 
zakładach. Ważnym wyda-
rzeniem w życiu Karola było 
złożenie przysięgi na wierność 
Korpusowi Górniczemu, którą 
dopełnił w dniu 25 maja 1846 
roku w siedzibie Zachodniego 
Okręgu Górniczego w Dąbro-
wie Górniczej. Adamiecki był 
już wtedy określany jako elew 
inżynierii kopalń z wyznaczo-
ną pensją. W latach 50. XIX 
wieku Karol Adamiecki prze-
chodzi kolejne szczeble kariery 
zawodowej, której ukoronowa-
niem jest stanowisko nadszty-

gara kopalń. Jego praca skupia 
się w rejonie Dąbrowy Górni-
czej, gdzie osiedla się w kolonii 
górniczej „Reden”. Stabiliza-
cja zawodowa i ekonomiczna 
skłoniła Karola Adamieckiego 
do zawarcia związku małżeń-
skiego. Jako członek Korpusu 
Górniczego musiał uzyskać 
zgodę władz zwierzchnich na 
ślub. Pismo w tej sprawie wy-
stosował w dniu 21 maja 1857 
roku do Naczelnika Zachod-
niego Okręgu Górniczego. Po 
zrealizowaniu szeregu proce-
dur administracyjnych, otrzy-
mał w dniu 31 maja 1857 roku 
zgodę na ślub z panną Wandą 
Łodwigowską zamieszkałą 
w Pankach koło Częstochowy. 
Młodzi małżonkowie zamiesz-
kali w  dąbrowskiej kolonii 
„Reden”, gdzie przychodziły 
na świat ich kolejne dzieci: 
Józef w  1858 roku, Wiktor 
w 1859 roku, Jadwiga w 1864 
roku, Karol w 1866 roku, Wan-
da w  1870 roku oraz Maria 
w 1876 roku.
Tak więc po wielu perype-
tiach Karol (senior) założył 

rodzinę, w  której 17 marca 
1866 roku urodził się i wy-
chował przyszły teoretyk or-
ganizacji pracy. Zalety cha-
rakteru Karola seniora nie 
pozostały bez wpływu na 
Karola juniora, który w kolej-
nych latach przeszedł drogę 
życiową z niewielkiej osady 
przemysłowej Dąbrowa na 
światowe salony.

Arkadiusz Rybak

puls miasta

Kolejna edycja Konkursu 
o Nagrodę Gospodarczą 
im. Karola Adamieckiego
W tym roku odbędzie się VI edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą 
im. Karola Adamieckiego. 

Konkurs skierowany jest 
do mikro, małych, średnich 
przedsiębiorstw posiadających 
siedzibę lub prowadzących 
działalność na terenie Dąbro-
wy Górniczej, a jego celem jest 
promocja najbardziej innowa-
cyjnych oraz przyczyniających 
się do rozwoju gospodarczego 
miasta firm sektora MŚP, które 

w swym działaniu uwzględ-
niają etyczne i społeczne war-
tości.
W zeszłorocznej edycji Kon-
kursu w kategorii mikroprzed-
siębiorstwo zwyciężył Salon 
urody ESSE, a  wyróżnienie 
trafiło do firmy Kursy Szko-
lenia Konferencje Perfekt. 
W  kategorii małe przedsię-

biorstwo zwycięzcą została 
MUSIAŁ GROUP, a wyróż-
nienie otrzymała firma OPRE-
MA. W  kategorii średnich 
przedsiębiorstw zwyciężyła 
URSA Polska sp. z o. o., a na-
grodzonym dużym przedsię-
biorstwem został Saint-Goba-
in Innovative Materials Polska 
sp. z o.o.

Historia

Karol Adamiecki – ojciec
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Aneta Błyszczek: – Skąd po-
mysł na Obłędne Koło?
Sara Krukowska-Rasała: 
– Obłędne Koło powstało tro-
chę spontanicznie. Zanim zo-
stałam mamą, byłam aktywna 
zawodowo, można powiedzieć, 
że byłam ciągle „zalatana” – 
pracowałam wtedy jako ste-
wardessa. Mam też wewnętrz-
ną potrzebę tworzenia czegoś 
od podstaw. Od dziecka formą 
relaksu było dla mnie wyko-
nywanie różnych rzeczy. Lubię 
coś montować, kleić, składać, 
malować, pakować. Myślę, że 
to w połączeniu z chęcią po-
wrotu do aktywności zawo-
dowej, ale w innej formie niż 
etat, zadecydowało o powsta-
niu Obłędnego Koła.

AB: – Czym są zabawki sen-
soryczne? Co dają? Co rodzi-
ce mogą zyskać, kupując Pani 
produkty?
SKR: – Działanie zabawek 
sensorycznych polega na od-
działywaniu na różne zmy-
sły dziecka. Tworzone przeze 
mnie tablice manipulacyjne 
bazują na elementach, które 
są obecne w naszym dorosłym 
życiu i to takimi właśnie rze-
czami dzieci zawsze interesują 
się najbardziej. Moje produkty 
pozwalają małym odkrywcom 
poznawać otaczający ich świat 
w bezpieczny i kontrolowany 
sposób. Jest tam też miejsce 
dla rodzica, żeby na przykład 
wytłumaczył, do czego służy 
gniazdko i jak się go używa. 

Pozwala to stymulować rozwój 
i nabywać nowe umiejętności, 
te związane z funkcją manual-
ną ręki, ale także z logicznym 
myśleniem. Moje motto to: 
„Zabawa, edukacja, rozwój”.
AB: – Jakie są Pani doświad-
czenia z programem „Lokal 
na start”?
SKR: – Bardzo dobre! Przede 
wszystkim Dąbrowski Inku-
bator Przedsiębiorczości opiera 
się na bardzo sympatycznych, 
pomocnych i zaangażowanych 
w swoją pracę ludziach. Uwa-
żam, że jest to program dający 
realne wsparcie dla młodych 
przedsiębiorców i polecam sko-
rzystanie z tego rozwiązania.
AB: – Jak radzi sobie Pani 
z prowadzeniem firmy w cza-

sie pandemii? Czy ten czas 
dużo zmienił w Pani podejściu 
do zajmowania się biznesem?
SKR: –Zdecydowałam się 
otworzyć firmę już w trakcie 
trwania pandemii, więc nie 
wiem, jak to jest prowadzić 
firmę w normalnych warun-
kach. Nie ukrywam, że mia-
łam kilka pomysłów wyjścia ze 
swoimi produktami – tak żeby 
pokazać je na żywo, na kier-
maszach, giełdach, targach, 
natomiast trwająca sytuacja 
pokrzyżowała mi te plany. 
W związku z tym, że nie po-
siadam sklepu stacjonarnego, 
promuję swoje produkty po-
przez fanpage na FB oraz In-
stagramie oraz stronę interne-
tową www.obledne.com.

AB: – Czy jest coś, co chcia-
łaby Pani powiedzieć swoim 
przyszłym klientom? :)
SKR: – Przede wszystkim 
chciałabym powiedzieć, że, 
tworząc zabawki, przyświeca 
mi misja, aby dzieci częściej 
słyszały: „Śmiało, spróbuj! 
Sprawdź, jak to działa” niż 
„Przestań, nie dotykaj, tego 
nie wolno! ”. Dlatego też zapra-
szam wszystkich do oglądania 
moich produktów i śledzenia 
mojej strony internetowej, 
ponieważ ciągle mam wiele 
pomysłów i projektów do zre-
alizowania. Mogę zdradzić, że 
w pierwszej kolejności będą to 
rzeczy dla dzieci, ale pojawią 
się także nowe propozycje dla 
dorosłych. 

Made in Dąbrowa Górnicza

ZABAWA, 
EDUKACJA, 
ROZWÓJ
Sara Krukowska-Rasała, lau-
reatka trzeciej edycji „Lokalu 
na start”, zajmuje się produk-
cją zabawek sensorycznych. 
Opowiedziała nam o  swoim 
biznesie i  o  doświadczeniach 
z programem dla młodych przed-
siębiorców. 

Więcej o najnowszej edycji 

„LOKALU NA START”

www.inkubator-dabrowa.pl
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Po włączeniu do cesarstwa Japonii słynącej z tradycji rycerskich 
wyspy Okinawy, aby zmniejszyć ryzyko buntów, wprowadzono 
w nowej prefekturze zakaz posiadania broni. Odpowiedzią 
mieszkańców było twórcze połączenie własnych tradycji walki wręcz 
z analogicznymi systemami chińskimi. Tak powstało karate, w którym 
sukcesy odnoszą dziś zawodniczki i zawodnicy z Dąbrowy Górniczej.
Słowo karate składa się dwóch 
części: kara – „pusta” i  te – 
„ręka”. W roku 1922 zaproszo-
no do centralnej Japonii Gichi-
na Funakoshiego – uważanego 
obecnie za ojca nowoczesnego 
karate – by zaprezentował tra-
dycyjny styl walki pochodzący 
z Okinawy. Funakoshi był mi-
strzem (Sensei) i nauczycielem 
karate, który wszystkie umiejęt-

ności zdobył na rodzinnej wy-
spie. Entuzjastyczne przyjęcie 
pokazu skłoniło go do pozosta-
nia na Hondo i uczenia Japoń-
czyków sztuki walki. Wkrótce 
Funakoshi miał wielu uczniów 
i specjalną salę treningową zwa-
ną dojo. Budynek, w którym się 
znajdowała, nazywał się Shoto-
kan. Shoto to literacki pseudo-
nim mistrza, a kan oznacza po 

prostu miejsce ćwiczeń. Nazwa 
szybko się przyjęła i w niedłu-
gim czasie o  uczniach Funa-
koshiego mówiło się, że prak-
tykują „karate Shotokan”.

Multimedaliści 
z Dąbrowy
To właśnie ten styl propaguje 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Ronin” w  Dąbrowie Górni-
czej. Z jego prezesem i trene-
rem kolejnych pokoleń adep-
tów karate Tomaszem Byjosem 
spotykamy się w dojo na Mydli-
cach. Dojo jest miejscem, gdzie 
uprawia się sztuki walki. – To 
coś więcej niż sala do ćwiczeń 
– tłumaczy gospodarz. Przed 
wejściem należy zdjąć buty. To 
część etykiety, której podstawą 

jest wzajemny szacunek. Jej ele-
mentem jest również pokłon. 
O  przywiązaniu do tradycji 
świadczą też liczne zdjęcia 
dawnych mistrzów w postaci 
drzewa genealogicznego. – Nasi 
zawodnicy zdają egzamin nie 
tylko z  umiejętności sporto-
wych, ale także z wiedzy o hi-
storii dyscypliny – wyjaśnia 
prezes. W dzisiejszym trenin-

Czempioni

KARATE UCZY SZACUNKU
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Najlepsi sportowcy ze wsparciem miasta
Stypendia dla najlepszych 
sportowców z Dąbrowy Górni-
czej zostały przyznane. Łączna 
kwota, jaką miasto przeznaczy 
na stypendia dla najbardziej 
uzdolnionych sportowców, 
wynosi 245 500  zł. Wśród 
nich znalazło się 12 mężczyzn 
i 18 kobiet, trenujących m.in. 

lekką atletykę, zapasy, karate, 
pływanie, żeglarstwo regatowe 
czy triathlon.
– System stypendiów oraz 
nagród w  sporcie został 
utworzony w celu wspierania 
najbardziej uzdolnionych dą-
browskich sportowców, któ-
rzy odnoszą znaczące wyniki 

na arenie krajowej oraz mię-
dzynarodowej. Uprawianie 
sportu na bardzo wysokim 
poziomie wiąże się ze spory-
mi kosztami. Możliwość uzy-
skania stypendium przekła-
da się na możliwość rozwoju 
i bardzo wysokie wyniki uzy-
skiwane przez dąbrowskich 

sportowców – mówi Wojciech 
Juroff, naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Organizacji 
Czasu Wolnego.
Stypendia oraz nagrody przy-
znawane są przez Prezydenta 
Miasta na podstawie opinii 
Zespołu ds. stypendiów i na-
gród sportowych. AB

gu uczestniczą multimedaliści 
zawodów o randze międzyna-
rodowej: Oskar Łydka, uczeń 
Ogólnokształcącego Liceum 
Lotniczego, mistrz świata kade-
tów z 2019 r.; Natalia Budzyń, 
uczennica liceum wojskowego 

zafascynowana kryptologią, 
złota medalista mistrzostw 
globu; Katarzyna Janikowska, 
studentka przedsiębiorczo-
ści UŚ, trzecia zawodniczka 
świata w kategorii seniorów; 
Oliwia Dudzik, uczennica SP 
nr 17 ze Strzemieszyc, brą-
zowa medalistka mistrzostw 
Europy dzieci; Anastazja Du-
dzik, również ucząca się w SP 
nr 17, mistrzyni Europy ka-
detek; Kamil Jasiński, uczeń 
klasy koszykarskiej Zespołu 
Szkół Sportowych w Dąbrowie 
Górniczej, wicemistrz Euro-
py. Treningi karate podjęli za 
namową najbliższych, którzy 
mieli już kontakt z tą dyscypli-
ną. Ćwiczą od trzech do pięciu 
dni w  tygodniu. Gdy pytam 
ich o zainteresowania, zgodnie 
odpowiadają: na pierwszym 

miejscu jest karate! Najwięk-
sze sportowe marzenie? Tu 
też jest jednomyślność: medal 
zdobyty na igrzyskach olimpij-
skich. Niestety, karate wypadło 
z programu igrzysk zaplano-
wanych na rok 2024 w Paryżu. 

Dąbrowscy przedstawiciele tej 
dyscypliny trenują z nadzie-
ją, że wróci ona na olimpijskie 
areny w roku 2028.

Sport dla 
wszystkich
Podczas ćwiczeń również 
obowiązuje etykieta oparta 
na okazywaniu sobie wza-
jemnego szacunku. – Zasa-
dy, które obowiązują w karate 
powodują, że osoby nieśmiałe 
ośmielają się, ale ludzie nad-
pobudliwi uspokajają się – 
mówi Tomasz Byjos.
W  UKS „Ronin” w  okresie 
pandemii regularnie ćwi-
czy około stu zawodniczek 
i zawodników. Przed jej roz-
poczęciem na zajęcia przy-
chodziło dwa razy więcej 
chętnych do zgłębiania tajni-
ków sztuk walki. Najmłodsi 
adepci to dzieci w wieku 4 lat, 
dla których prowadzone są 
ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z elementami karate. Najstar-
sza zawodniczka ma powyżej 
70 lat, co udowadnia, że to 
sport dla wszystkich. – Ka-
rate, podobnie jak pływanie, 
rozwija wszystkie mięśnie 
i  koryguje wady postawy – 
tłumaczy Tomasz Byjos.
W  przyszłym roku dąbrow-
ski „Ronin” będzie obchodził 
30. rocznicę swego powstania. 
Miejmy nadzieję, że wycho-
wankowie Tomasza Byjosa 
będą mogli zaprezentować 
swoje umiejętności kibicom, 
bo aktualnie z powodu pan-
demii zawody odbywają się 
bez udziału publiczności. 
Tymczasem życzymy naszym 
karatekom kolejnych sukcesów 
i dużo zdrowia!

Michał Syska

KARATE UCZY SZACUNKU

Oskar Łydka

Katarzyna Janikowska

Anastazja Dudzik

Tomasz Byjos, prezes UKS „Ronin”

Wojciech Jutoff

Natalia Budzyń

Oliwia Dudzik

Kamil Jasiński
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poznajmy się

Właścicielka salonu fryzjerskiego 
„Manhattan” mieszczącego się 
w Dąbrowie Górniczej na alei 
Piłsudskiego 36. Odznaczona 
Brązowym Krzyżem Zasługi. 
Mistrzyni fryzjerstwa. Pod 
swoimi skrzydłami wyszkoliła 
90 przyszłych stylistów fryzur. 
Poznajcie panią Danutę Wiorek. 

Początkowo miałam uczęsz-
czać do technikum, kon-
kretnie do klasy o profilu 
chemicznym. W pewnym mo-
mencie po prostu uznałam, że 
chciałabym zostać fryzjerką. 
I jak pomyślałam, tak zrobi-
łam. Poszłam na fryzjerstwo 
do nieistniejącej już dziś 
zasadniczej szkoły zawodowej 
w Dąbrowie Górniczej. Tak to 
się zaczęło. W zawodzie pracu-
ję od 1964 roku. W 1972 roku 
postanowiłam otworzyć wła-
sną działalność. 
Mój salon fryzjerski otrzymał 
wyróżnienia „Firmy z jako-
ścią” oraz „Wiarygodny Lider 
Biznesu” przyznawane przez 

kapitułę Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach. 
Oprócz tego, jestem członkiem 
Komisji Egzaminacyjnej przy 
wspomnianej Izbie. Komisji, 
przed którą egzaminy zdają 
osoby chcące uzyskać tytuł 
czeladnika lub mistrza fry-
zjerstwa. W Cechu Rzemiosł 
Różnych w Dąbrowie Górni-
czej pełnię funkcję sekcyjnej 
w branży fryzjerskiej i członka 
zarządu Cechu. Miejsca, któ-
re byli uczniowie zajmowali 
w wojewódzkich konkursach 
uczniowskich, napawają mnie 
dumą, także ich wyróżnienia 
i dyplomy. 

Obecnie zatrudniam 8 osób. 
Wśród tych osób jest moja 
córka oraz wnuk i wnuczka. 
Chyba można uznać, że jest to 
firma rodzinna. Dobry fryzjer 
przede wszystkim musi umieć 
słuchać. To jest podstawa w na-
szym zawodzie. Każdy klient, 
który nas odwiedza, jest inny. 
Oczywiście mam tutaj na my-
śli wygląd. Wymaga to od nas 
elastyczności i kreatywności, 
ale też zrozumienia. Każdy ma 
inne włosy, inny kształt twarzy. 
To wszystko sprawia, że do każ-
dej osoby, która odwiedzi mój 
salon, muszę podejść w sposób 
indywidualny. Słucham ocze-
kiwań i oczywiście doradzam. 

Sztuka dyplomacji też jest waż-
na, bo jak tu powiedzieć oso-
bie, która siedzi przede mną na 
fotelu, że fryzura, którą sobie 
wybrała, po prostu do niej nie 
pasuje. Dlatego w takich mo-
mentach podsuwam kilka po-
mysłów jej modyfikacji, dzięki 
czemu razem możemy wypra-
cować przemyślaną stylizację. 
Najważniejsze jest ciągłe do-
skonalenie swoich umiejętno-
ści. Jeśli fryzjer chce być dobry 
w tym, co robi, musi się ciągle 
uczyć. Moda na poszczególne 
stylizacje, fryzury zmienia się 
bardzo dynamicznie. Dlatego 
uczęszczanie na szkolenia, 
zgłębianie aktualnych trendów 

jest według mnie najważniejszą 
rzeczą do osiągnięcia sukcesu. 
W trakcie pandemii przy-
chodzi do nas dużo mniej 
klientów. W tym miejscu 
muszę zaznaczyć, że jesteśmy 
wdzięczni władzom miasta, bo 
w momencie, gdy musieliśmy 
zamknąć salon, bardzo szybko 
uzyskaliśmy pomoc w postaci 
obniżenia czynszu za wynajem 
lokalu. 

Wspieraj lokalnie

FRYZJER MUSI 
UMIEĆ 
SŁUCHAĆ

O akcji „Nie wyrzucaj,  
napraw - wspieraj lokalnych 
rzemieślników”, czytaj:

www.zig.org.pl

UMÓW WIZYTĘ PRZED PRZYJŚCIEM DO UM
Chcąc załatwić większość 
spraw w Urzędzie Miejskim, 
najpierw trzeba się umówić. 
Można to zrobić online albo 
telefonicznie.
Ze względu na sytuację epi-
demiczną, w Urzędzie Miej-
skim w Dąbrowie Górniczej 
obsługiwane są wyłącznie 

osoby, które wcześniej umó-
wiły swoją wizytę. Wyjątek 
stanowią niektóre sprawy 
dotyczące Urzędu Stanu Cy-
wilnego, Wydziału Urbani-
styki i Architektury, a także 
opłat podatków – te można 
załatwić bez wcześniejszego 
umawiania.

Poprzez elektroniczny ka-
lendarz na stronie kalen-
darz.dg.pl można umawiać 
wizyty dotyczące pojazdów 
i kierowców, dowodów oso-
bistych i meldunków, spraw 
mieszkaniowych, geodezji 
i kartografii, a także działal-
ności gospodarczej. Kalen-

darz umożliwia umawianie 
wizyt z wyprzedzeniem do 14 
dni. Wizytę najlepiej umówić 
samodzielnie poprzez kalen-
darz. Jeżeli nie mamy takiej 
możliwości, można zrobić to 
dzwoniąc do Centrum Ob-
sługi Klienta – 32 295 67 00. 
Warto także kontaktować się 

bezpośrednio z poszczególny-
mi wydziałami.
Ważne! Chcąc załatwić spra-
wy związane z Urzędem Sta-
nu Cywilnego zobacz, które 
załatwisz od ręki, a  które 
wymagają wcześniejszego 
umówienia wizyty. Więcej 
na www.dg.pl
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Dąbrowa z bliska
Razem możemy więcej

–  Zofia Jaworska urodziła się 
w Dąbrowie Górniczej, w 2017 
roku trafiła do rodziny zastęp-
czej. Jest uczennicą klasy czwartej 
Szkoły Podstawowej nr 21. Osiąga 
celujące wyniki w nauce, bardzo 
lubi czytać książki, malować ob-
razy, jest uzdolniona plastycznie. 
W  szkole chętnie uczestniczy 
w akcjach charytatywnych, kon-
kursach i wystąpieniach promują-
cych klasę. Dziewczynka w 2020 
roku otrzymała wyróżnienie za 
uzyskany wynik w  Międzyna-
rodowym Konkursie – Kangur 
Matematyczny – mówi Sonia 
Młynarska, koordynator pieczy 
zastępczej, MOPS Dąbrowa Gór-
nicza.

Życie Żanety
Książka „Życie Żanety” jest autor-
skim projektem Zosi. Opowiada 
o przygodach dziewczynki po-
dróżującej po bajkowej krainie 
zwanej Wróżkowo. Ilustracje do 
książki wykonywała też sama 
autorka. Publikacja została zre-
alizowana dzięki współpracy 
z Klubem Sportowym Mydlice 
Dąbrowa Górnicza oraz drukar-

nią Raster, którzy urzeczywistnili 
marzenie Zosi. Wydanie książki 
pozwoliło młodej autorce uwie-
rzyć we własne siły i dostrzec, iż 
każdy może osiągnąć zamierzony 
cel. W przyszłości dziewczynka 
chciałaby zostać architektem i pi-
sarką.
Ulubioną autorką Zosi jest J. 
K. Rowling i jej cykl o Harrym 
Potterze, na którym wzorowała 
się, pisząc swoją książkę. Sama 
planuje serię o Żanecie. Na razie 
napisała dwa kolejne rozdziały 

książki, bo jak wiedzą koleżanki – 
czytelniczki, historia dziewczynki 
nie jest zakończona.

Stworzyć rodzinę
Opiekunowie Zosi, państwo Ilo-
na i Tomasz Bargiełowie, tworzą 
rodzinę zastępczą od roku 2018. 
Obecnie zajmują się opieką i wy-
chowaniem trójki dzieci, którym 
zapewniają stabilne i bezpieczne 
środowisko rodzinne. Obok Zosi 
Jaworskiej wspólną rodzinę two-

rzą: jej siostra Zuzia, uzdolniona 
językowo, bardzo dobra uczen-
nica III klasy szkoły podstawo-
wej oraz rówieśnica Zosi, Patry-
cja Krzysztań, Mistrzyni Polski 
w taekwondo, posiadaczka zie-
lonego pasa, trenująca w Klubie 
Sportowym Mistral. Rodzina 
nieustannie wspiera rozwój ta-
lentów i pasji dziewczynek, za-
pewnia im udział w  zajęciach 
pozaszkolnych i kołach zainte-
resowań.
Chętni, którzy chcieliby przeczy-
tać o przygodach małej Żanetki, 
książkę mogą pobrać z miejskiej 
strony internetowej www.dg.pl.
Dziękujemy państwu Bargie-
łom za opiekę i wychowywanie 
dziewczynek. To trudna i odpo-
wiedzialna praca. Obecnie w Dą-
browie Górniczej funkcjonuje 118 
rodzin zastępczych, w tym 23 ro-
dziny niezawodowe i 9 rodzin za-
stępczych zawodowych, jednak to 
ciągle za mało. Przebywa w nich 
167 podopiecznych.

Rodziny, które chciałyby 
podjąć obowiązki rodziny 
zastępczej, prosimy o  kon-
takt z  Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dąbro-
wie Górniczej, kierownikiem 
Działu opieki nad dzieckiem 
i rodziną, panią Agnieszką Za-
rembą – tel. 571 332 350.

Lucyna Stępniewska

ZOSIA
10-letnia pisarka

Mojej Kochanej Mamusi, która 
niedawno odeszła. Na wieczną 
pamiątkę, Twoja córka Zosia – tak 
brzmi dedykacja wydanej w roku 
2020 książki dziesięcioletniej Zosi 
pt: „Życie Żanety”.
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Chętni, którzy 
chcieliby przeczytać 
o przygodach małej 
Żanetki, książkę mogą 
pobrać z miejskiej 
strony internetowej 
www.dg.pl.
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W Zagłębiowskim Centrum 
Onkologii na nowo otwartym, 
zmodernizowanym bloku 
porodowym, zmianie uległo 
wiele, a przede wszystkim 
filozofia myślenia o wsparciu, 
porodzie i roli położnej.
– Dotychczasowy personel 
został wsparty przez nowy ze-
spół fantastycznych, doświad-
czonych położnych, które to, 
po zakwalifikowaniu pacjent-
ki do porodu fizjologicznego, 
w  pełni przejmują nad nią 
opiekę i to one w tej pracy są 
najważniejsze. Nie ma już sy-
tuacji, w których położne są 

podwładnymi lekarzy, teraz są 
naszymi współpracownikami 
– to pierwszy podstawowy 
element zmiany – wyjaśnia 
dr Schab.
W dąbrowskiej placówce za-
trudnione zostały położne 
pracujące wcześniej w reno-
mowanych ośrodkach położ-
niczych. Nastąpiły zmiany na 

Oddziale Noworodkowym, 
w tym zmiana na stanowisku 
lekarza kierującego. Nowa od-
działowa Oddziału Położni-
czego i Noworodkowego teraz 
nie tylko kieruje położnymi, 
ale także odpowiada za zespół 
porodówkowy.
– Zmieniło się podejście do 
pacjentki. To rodząca jest 
osobą najważniejszą na sali 
porodowej, wybiera pozycję, 
w której rodzi, a my mamy jej 
tylko w tym pomóc. I  tylko 
położne, a więc osoby, które 
spędzają długi czas z  tą pa-
cjentką, wiedzą, co dla niej 
jest najważniejsze i  najlep-
sze. Trafiają też do nas oczy-
wiście pacjentki „trudne”, 
z  ciążą zagrożoną. Robimy 
wtedy wszystko, by ciąża za-
kończyła się sukcesem, żeby 
wszystko odbyło się w sposób 
jak najbardziej prawidłowy, 
mama była zadowolona i ra-

zem z dzieckiem wyszła do 
domu – dodaje ordynator 
Schab. – Mamy nadzieję, że 
efektem takich działań bę-
dzie zwiększona liczba po-
rodów. Liczymy też, że pa-
cjentki chętnie będą do nas 
wracać. Docierają do nas już 
głosy, że oddział spełnia ich 
oczekiwania.
– Mamy marzenie, aby był to 
rodzinny oddział, 
by kobieta była 
zaopiekowana 
pod każdym 
względem, 
otrzymała 
odpowiedzi 
na pytania 
medyczne, 
miała nasze 
wsparcie emo-
cjonalne, bo proces 
stawania się mamą jest trud-
ny, a my chcemy jej w  tym 
procesie pomóc. Chcemy 
nauczyć mamy opieki nad 
noworodkiem, żeby czuły 
się pewnie w tym, co robią. 
Budujemy dobrą atmosfe-
rę, dobre wspomnienia, bo 
poród to wyjątkowe wyda-
rzenie w życiu. Jeśli mamy 
będą szczęśliwe i zadowolo-
ne, to te pozytywne emocje 
będą rzutować na życie ich 
i  dziecka oraz całej rodzi-
ny. Liczymy też, że poprzez 
szkołę rodzenia zwiążemy się 
z przyszłymi mamami, chce-
my stworzyć grupy wsparcia 
np. dla mam karmiących na-
turalnie, by – o ile sytuacja 
epidemiologiczna się uspo-
koi – kobiety mogły się spo-
tykać, rozmawiać, żeby nie 

czuły się samotne ze swoimi 
problemami – mówi dr  Ju-
styna Surmik, kierująca Od-
działem Noworodkowym.
– Chcemy odczarować po-
ród, traumę porodu, chcemy, 
by kobiety rodzące mogły 
korzystać z  wszystkiego, co 
jest u  nas dostępne. Panie 
mają możliwość porodów 
w  pozycjach wertykalnych, 
mogą korzystać z kąpieli pod 

prysznicem, z  piłek do 
porodu, z worków sako. 

Liczę, że w niedługim 

czasie uda nam się za-
kupić krzesełko porodowe, 

a może i basen porodowy. To 
pacjentka w  porozumieniu 
z zespołem położnych i leka-
rzy ma zdecydować, w  jaki 
sposób chce urodzić – czy 
zupełnie naturalnie, czy chce, 
aby jej pomóc i zadziałać od 
strony niefarmakologicz-
nych metod łagodzenia bólu, 
podania środków rozkurczo-
wych, przeciwbólowych bądź, 
w przyszłości, znieczulenia do 
porodu. Będziemy też przy-
gotowywać pacjentki do po-
rodu i „nowego” życia w na-
szej organizującej się szkole 
rodzenia – wyjaśnia Renata 
Jasińska, położna oddziałowa 
Oddziałów Noworodkowego 
i Położniczego.
Na dąbrowskiej porodówce 
od początku roku przyszła na 
świat ponad setka maluchów.

Lucyna Stępniewska

zdrowie
Szpital

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
życzymy zdrowia, spokoju i radości.

Niech świąteczny czas przyniesie wytchnienie  
i napełni Was nową energią i nadzieją na przyszłość.

Dąbrowska Rada Seniorów

Komfortowe 
warunki 
do rodzenia

Krystyna Stępień, radna miejska, 
przewodnicząca komisji ochrony zdrowia

i pomocy społecznej

Zmiany i  modernizacje w  szpitalu 
wprowadzane są w sposób sukcesyw-

ny. Wyraźnie widać, że wszystkie dzia-
łania są prowadzone z myślą o pacjentach, 

w dużej mierze mieszkańcach naszego miasta. To właśnie 
dla nich szpital pozytywnie się zmienia.

dr Jacek Schab
ordynator oddziału położniczo-

ginekologicznego
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Zagłębiowskie siostry 
Marianny
Kontynuując rozważania o znamienitych dąbrowiankach, przyjrzyj-
my się następczyniom Zofii Królikowskiej, córki Marii Konopnickiej, 
która, jak pamiętamy, była przez pewien czas mieszkanką Dąbrowy, 
a legitymowała się dyplomem guwernantki zdobytym w Paryżu. Ko-
lejne nauczycielki z późniejszego pokolenia rzuciły się również w wir 
działań społecznych i niepodległościowych. Z pewnością bliskie były 
im idee i postawy Marianne, będącej ucieleśnieniem wolności, która 
mogła prowadzić Francuzów na barykady.

Z  Francji powróćmy na te-
reny przemysłowego regio-
nu zaboru rosyjskiego, dla 
którego jednym z  impulsów 
rozwoju była kolej. Najwi-
doczniej tylko z tego powodu 
Ząbkowice, będące dzisiejszą 
dzielnicą Dąbrowy Górniczej, 
stały się miejscem urodzenia 
niezwykłej kobiety – przy-
szłej nauczycielki, działaczki 
niepodległościowej, która zo-
stanie łączniczką brygadiera 
Józefa Piłsudskiego, i  którą 
ten osobiście odznaczy Zło-
tym Krzyżem Zasługi. W swo-
ich „Dziennikach” wspomni 
o niej Maria Dąbrowska.
Anna Podgórska, o  której 
mowa, przyszła bowiem na 
świat w  grudniu 1885 roku 
w Ząbkowicach w powiecie bę-
dzińskim, jako córka Kazimie-
rza Kosteckiego (herbu Lesz-
czyc), który był naczelnikiem 
wydziału Dyrekcji Kolejowej 
w  Warszawie. Dzieciństwo 
i młodość Anna spędziła jed-
nak już w stolicy, gdzie w 1904 
roku ukończyła szkołę średnią, 
wstąpiła do Organizacji Mło-
dzieży Narodowej i  do Zetu 
oraz współorganizowała strajk 
szkolny szkół żeńskich 1905 
roku. Wtedy wyszła za mąż za 
działacza niepodległościowe-
go Przemysława Podgórskie-
go. Zaraz po urodzeniu drugiej 
córki, w 1907 roku, wyjechała 
wraz z mężem do Belgii, gdzie 
uczyła się w  Wyższej Szkole 
Krawiectwa i  Robót Ręcz-
nych w Liège. W tym samym 
czasie podjęła również studia 
w Akademii Sztuk Pięknych 
w  Paryżu. Po powrocie do 
Warszawy była uczestniczką 
kursu sanitarnego w szpitalu 
dziecięcym. W czasie I wojny 
światowej przeniosła się z mę-
żem i trojgiem dzieci do Lubli-
na, gdzie współorganizowała 
Okręg Lubelski Ligi Kobiet Po-

gotowia Wojennego (LKPW) 
i jednocześnie pracowała jako 
sanitariuszka oraz kurier-
ka „Strzelca”. Tuż po I woj-
nie światowej była związana 
z Częstochową i tam w 1920 
roku organizowała pomoc dla 
rannych żołnierzy. Urucho-
miła kuchnie polowe,  m.in. 
na stacjach kolejowych Poraj 
i Częstochowa. Była również 
organizatorką pomocy dla 
powstańców śląskich. Praco-
wała m.in. w częstochowskim 
Seminarium dla Przedszkola-
nek i w Państwowym Semina-
rium Gospodarczym. Następ-
nie Podgórscy powrócili do 
Warszawy. W czasie okupacji 
prowadziła tajne nauczanie. 

Została aresztowana i  była 
więziona na Pawiaku. Po 
wyjściu organizowała pomoc 
dla ukrywających się Żydów, 
również sama ich ukrywa-
ła w swoim domu przy ulicy 
Powsińskiej. W czasie powsta-
nia warszawskiego prowadzi-
ła najbardziej oddalony od 
Śródmieścia punkt sanitar-
ny, zbierała zrzuty samoloto-
we, przygotowywała posiłki 
dla żołnierzy AK i walczącej 
ludności. Od lipca 1945 roku 
zamieszkała w Zabrzu, gdzie 
w latach 1946–1948 pracowała 
jako nauczycielka w Państwo-
wym Gimnazjum i  Liceum 
Żeńskim, ponadto współtwo-
rzyła Koło PCK. W 1948 roku 
znów wróciła do Warszawy. 
Zmarła w 1968 roku i spoczę-
ła na Powązkach. Nad jej gro-
bem w czasie pogrzebu prze-
mawiał Melchior Wańkowicz.
Niemal rówieśnicą Anny 
Podgórskiej była kolejna na-
uczycielka i  działaczka nie-
podległościowa związana z za-
głębiowskim regionem – Zofia 
z Jatelnickich Berbecka, która 
urodziła się w Kowlu w 1884 
roku. Jej życiorys to niemal 
lustrzane odbicie życiorysu 
Anny, albowiem obydwie pe-
dagożki w czasie I wojny świa-
towej angażowały się w dzia-
łalność Ligi Kobiet Pogotowia 
Wojennego, a tuż po II wojnie 
pracowały, ucząc w szkołach 
sąsiednich miast Górnego 
Śląska.
Zofia ukończyła gimnazjum 
w Siedlcach w 1901 roku i wyż-
sze kursy języka francuskiego 
na Uniwersytecie w Charkowie 
w 1911 roku, a także w Allian-
ce Française w Paryżu w 1914 
roku. W okresie późniejszym 
studiowała jeszcze na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Postrze-
gano ją jako „znaną lingwistkę 
i znawczynię literatury fran-

cuskiej”. Od 1901 roku praco-
wała jako nauczycielka języka 
francuskiego w  Łucku, a  od 
1906 w Charkowie, w Domu 
Polskim. W tym czasie pozna-
ła swojego przyszłego męża 
inżyniera Leona Berbeckiego 
(1874–1963), późniejszego ge-
nerała broni. Oboje angażo-
wali się w działalność lewicy 
niepodległościowej, wspólnie 
redagując „Do szeregu”. Zofia 
wraz z  mężem zamieszkała 
również w  Sosnowcu, gdzie 
uczyła i współtworzyła w la-
tach 1914–1916 zagłębiowską 
Ligę Kobiet Pogotowia Wojen-
nego. (Z  Dąbrową Górniczą 
związany był brat męża, ab-
solwent i wykładowca „Szty-
garki”, Ludwik Berbecki oraz 
jego żona Janina Marianna.) 

Zofia Berbecka była członki-
nią POW. Została posłanką na 
sejm III kadencji i senatorką V 
kadencji II RP. Po zakończeniu 
II wojny światowej, gdy gene-
rał wrócił z Paryża do komu-
nistycznej Polski, a  przede 
wszystkim do ukochanej żony 
Zofii, małżonkowie zamiesz-
kali w Gliwicach. Podjęli pra-
cę w  szkołach zawodowych, 
on jako nauczyciel technolo-
gii i maszynoznawstwa, a ona 
ucząc głównie języka rosyj-
skiego. Ponadto przez wiele 
lat opiekowała się miejscowym 
kołem TPPR. Zofia Berbecka 
zmarła w 1970 roku i spoczę-
ła obok męża na cmentarzu 
w  Gliwicach przy ulicy Ko-
zielskiej.

Magdalena Cyankiewicz

nasza historia

Oświadczenie Zofii Berbeckiej z 1916 roku z archiwum LKPW 
w Dąbrowie Górniczej (ze zbiorów: Muzeum Miejskie „Sztygarka”)

W związku z 10-leciem istnienia żłobka w Dąbrowie Górniczej 
w archiwum „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z 1931 roku 
znalazło się zdjęcie z uroczystości z personelem oraz osobami 
przybyłymi, opisane: „W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: 
wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Teofil Trzęsimiech, prezydent 
Dąbrowy Górniczej Zbigniew Madeyski, pani Berbecka, pani 
Cholewicka, prezes Rady Miejskiej Adam Piwowar. W drugim 
rzędzie stoją od lewej: lekarz Klemens Kruszewski, pielęgniarka 
Romanowska, naczelnik wydziału zdrowia dr Adam Niepielski, 
kierowniczka żłobka Jędrzejkówna, naczelnik wydziału opieki 
społecznej Józef Dudziński.” Rodzi się pytanie, czy ową „panią 
Berbecką” była Zofia czy też Janina Berbecka? (Fotografia pocho-
dzi ze zbiorów: Muzeum Miejskie „Sztygarka”)

Maria Dąbrowska o spotkaniu 
z Anną Podgórską pisała: „W 
Lublinie byłam raz u Podgór-
skich czy na zebraniu, czy w 
jakichś sprawach, związanych 
z pracą Ligi Kobiet. Poznałam 
wtedy żonę Podgórskiego. 
Była drobna, miła, wyglądała 
na dziewczyneczkę, a śród 
bodajże już czworga swych 
dzieci mogła uchodzić za ich 
niedorosłą siostrzyczkę.” 
(„Dzienniki 1914-1932”, t. 1)

Dzieje kobiet
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Gra  
świateł

Literackie dyskusje

Ostatnie tygo-
dnie sprawiły, 
że w programie 
TVP3 Katowi-
ce „Pokój na 
poddaszu” dą-
browska MBP 
mogła poczuć 
się jak u  siebie 
w domu! Kolej-
ne projekty dąbrowskiej biblioteki zostały zauwa-
żone przez lokalną telewizję, a  ich twórcom udało 
się zagościć w telewizyjnym studiu, zarówno oso-
biście, jak i on-line! Poczynania bibliotecznej ekipy 
można zobaczyć na stronie https://katowice. tvp. 
pl/47239762/pokoj-na-poddaszu w odcinkach z 8 i 24 
marca!/MB/

Tuż przed ponownym zamknięciem szkół dla klas 1-3 Dys-
kusyjnemu Klubowi Książki strzemieszyckiej Filii nr 8 udało 
się zorganizować literackie spotkanie! Tym razem omawiano 
lekturę pt. „O dziewczynce, która chciała ocalić książki”, 
autorstwa jednego z najwybitniejszych pisarzy norweskich 
Klausa Hagerup, która opowiada o tym, co dzieje się z nie-
wypożyczanymi książkami w bibliotece. Spotkanie dotyczące 
tytułu odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 
w Strzemieszycach Wielkich./MB/

ŚPIEWAJĄCY DZIEŃ KOBIET

Studio biblioteka
Na szklanym ekranie

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

W  projekcie udział wzięli: 
Przemek Solich (Prezes Sto-
warzyszenia Pogoria Mor-
suje), Michał Syska (Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta 
Dąbrowa Górnicza), Domi-
nik Penar (Prodziekan ds. 
kształcenia ustawicznego 
Akademii WSB), Kamil Dy-
bich (Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej), Cezary Po-
draza (Mistrz Świata w Kick-
-boxingu) oraz Elijah Wilso-
na (koszykarz MKS Dąbrowa 
Górnicza). W  muzycznych 

poczynaniach towarzyszyły 
im męskie pierwiastki Po-
czytalnych, którzy zajęli się 
również produkcją całego 
przedsięwzięcia, a które obec-
nie ma niemal 10 tysięcy wy-
świetleń! Kto jeszcze nie miał 
okazji zobaczyć jak dąbrow-
ska książnica poradziła sobie 
z tym muzycznym zadaniem, 
niech czym prędzej to nad-
robi, np. klikając w kod QR, 
który bezpośrednio zabierze 
Was do muzycznego świata 
biblioteki!/MB/

Kolejna produkcja spod szyl-
du „Studia Biblioteka” ujrza-
ła światło dzienne ósmego 
marca w samo południe, kiedy 
to biblioteczny zespół Poczy-
talni, wraz z zaproszonymi 
gośćmi, zaprezentowali cover 
piosenki Lady Pank – „Zawsze 
tam gdzie Ty”.

Przez cały kwiecień w  Galerii Klubowej Bi-
blioteki Głównej prezentowana będzie wy-
stawa fotografii „Światło” autorstwa Grze-
gorza Ojrzyńskiego – artysty fotografa, 
Członka Zarządu  Ogólnopolskiej Fotogra-
ficznej Grupy Twórczej Art Fokus 13 oraz 
Członka  Towarzystwa Fotograficznego im. 
Edmunda Osterloffa w Radomsku. „Wystawą pt. 
„Światło” chciałbym pokazać to, co moje zmysły 
dostrzegły, jak na to moja wrażliwość zareagowała, 
światło pomalowało, ja poczułem, a mój aparat 
utrwalił” – mówi o wystawie autor./MB/
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Przepis na… 
przepiśnik!

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

Kosmiczne dzieciaki! 

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Wierszykarnia

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Są takie książki, które nie 
dają o sobie zapomnieć, gdyż 
wzięły sobie kawałek naszego 
serca i rozgościły się w nim na 
dobre i  na złe. Taką książką 
jest właśnie dla mnie „Księga 
nocnych kobiet” M. Jamesa, 
która ukazuje mroczne czasy 
niewolnictwa na przełomie 
XVIII i XIX w. w Kingston na 
Jamajce. Lektura niepokojąco 
współczesna i dlatego tak bar-
dzo ważna do przeczytania.

Poleca

Sylwia 
Grudniak
bibliotekarka  

Filii nr 5 

Z  okazji przypadającego na 
23 kwietnia Międzynarodo-
wego Dnia Książki, Dąbrow-
skie Przedszkole nr 9 wraz 
z  Wypożyczalnią dla Dzieci 
i Młodzieży Miejskiej Biblio-
teki Publicznej zorganizowały 
konkurs recytatorski „Wier-
szykarnia”, w  ramach akcji 
„Biblioteka Wyobraźni”. 
Deklamujące przedszko-
laki będzie można obej-
rzeć i  usłyszeć już na 
początku kwietnia na 
Facebooku MBP./MB/

Czasoumilacz

Istny kosmos! – tak w skrócie można opisać działania, 
które w kwietniu dla najmłodszych mieszkańców miasta 
przygotuje Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Projekt „Kosmiczne dzieciaki” to 
program edukacyjny dla dzieci o te-
matyce astronomicznej, który do-
czekał się już VII edycji. Z uwagi na 
obecną sytuację epidemiologiczną 
zostanie on przeprowadzony w prze-
strzeni internetowej, a  uczestnicy 
wezmą udział m.in. w konkursach 
tematycznych, warsztatach arty-
stycznych, naukowych i  literackich, 

głośnych czytaniach tekstów popu-
larnonaukowych, a także w spotka-
niu z  Jarosławem Bugajem, przed-
stawicielem Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii, który wcie-
li się w postać Mikołaja Kopernika 
– astronoma, matematyka, wszech-
stronnego człowieka Renesansu. 
Projekt potrwa przez cały kwie-
cień, a został dofinansowany przez 

Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni 
w Regionie, która w związku z pan-
demią Covid-19 postanowiła wes-
przeć działania, akcje i  inicjatywy 
pomocowe, a także odpowiedzieć na 
potrzeby społeczne, które w związ-
ku z długotrwałymi obostrzeniami 
nie mogą pozostać zaniedbane./MB/

Kolejny odcinek cyklu „Biblioteka inspiruje” pozwoli każdemu 
zorganizować swoje ulubione przepisy! Koniec z notatkami na 
przypadkowych kartkach, czy zapisanymi linkami, do których 
nigdy nie wracamy! W najnowszej odsłonie kreatywnej serii 
dowiecie się jak wykonać efektowny przepiśnik, który swoim 
wyglądem i formą zachęci każdego do kolejnych kulinarnych 
podróży. Premierowy odcinek BI można obejrzeć na Facebo-
oku MBP (www. facebook. com/mbpdg) już od 24 marca./MB/
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

OGŁOSZENIA DROBNE
• Masz problem z ZUS-em? Powierz to nam i śpij spokojnie 

tel.: 502 134 954

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe zasady doty-
czące rejestracji jachtów i innych jednostek pływa-
jących o długości do 24 m. Powstał nowy ogólnopol-
ski system dla morskich i śródlądowych jednostek 
sportowo-rekreacyjnych i rybackich – elektroniczny 
system rejestracji REJA 24.
Obowiązkowi rejestracji w systemie reja 24 podlegają 
jednostki pływające przeznaczone do uprawiania sportu 
lub rekreacji oraz połowu ryb: – o długości większej niż 
7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 
15KW, – uprawiające żeglugę międzynarodową, nieza-
leżnie od wielkości mocy i napędu.
Uwaga! Właściciele jednostek pływających, o po-
danych wyżej parametrach mają obowiązek, 
z wykorzystaniem Systemu Reja 24:
Zarejestrować te, które nie podlegały dotychczas obo-
wiązkowi rejestracji do 31 grudnia 2021 r.
Na nowo zarejestrować te, których dowody rejestracyj-
ne zostały wydane przed 1 sierpnia 2020 r.
Termin powtórnej rejestracji dla jednostek wpisanych 
do dotychczasowych rejestrów do 1 stycznia 2000 r. 
upływa 31 lipca 2021 r.
WNIOSEK SKŁADASZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ! 
Załóż konto i skorzystaj z elektronicznej skrzynki po-
dawczej: https://interesant.reja.gov.pl
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?
Odwiedź stronę REJA24.GOV.PL
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza jest jednym z  380 
punktów na terenie kraju, które mogą Państwo dowolnie 
wybrać. Jeśli macie Państwo nadal pytania, zapraszamy 
do kontaktu z pracownikami Referatu Uprawnień i Re-
jestrów Wydziału Spraw Obywatelskich, po zapoznaniu 
się z naszą KARTĄ INFORMACYJNĄ https://www.bip.
dabrowagornicza.pl/5887/dokument/141407, pod nr 
telefonu 32 2956901.

CIEPŁO 
Z POWIETRZA
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają szansę na dofinansowanie zaku-
pu i montażu pomp ciepła. Dotacje mogą sięgnąć 85% kosztów. Miasto 
przystąpiło do konkursu, w ramach którego może pozyskać środki ze-
wnętrzne na sfinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej.

O dotacje mogą ubiegać się 
osoby fizyczne – właściciele 
domów jednorodzinnych, 
w  których nie jest prowa-
dzona działalność gospo-
darcza. Dofinansowanie nie 
będzie przyznane na wy-
mianę ekologicznego sys-
temu ogrzewania, dotyczy 
jedynie likwidacji kotłów na 
paliwa stałe (poniżej 4 kla-
sy) i zastąpienie ich pompą 
ciepła. W  projekcie będzie 
mogło uczestniczyć 100 osób, 
a w przypadku przekroczenia 
liczby chętnych odbędzie się 
losowanie. Dofinansowanie 
może sięgnąć 85% kosztów, 
pozostałą część pokrywać 
będą mieszkańcy. Budynek, 
w którym ma zostać zainsta-
lowana pompa ciepła, musi 
spełniać minimalny standard 
efektywności energetycznej. 
Jeśli go nie spełnia, do końca 
roku trzeba będzie wykonać 
jego termomodernizację. Ist-
nieje też konieczność posia-
dania w domu stałego dostę-

pu do internetu, niezbędnego 
do zdalnego monitorowania 
działania pompy. Podpisy-
wanie umów z uczestnikami 
planowane jest na przeło-
mie 2021 i 2022 r. Dokładny 
termin uzależniony jest od 

procedury oceny projektów 
i przyznania dofinansowania 
przez Urząd Marszałkowski.
Szczegółowe informacje można 
otrzymać w Wydziale Ochrony 
Środowiska UM: ekologia@dg. 
pl, nr tel.: 32 295 69 18.

Ruszyła przebudowa trasy DK 1
Obecnie dwupasmówka od Dąbrowy Górniczej do Podwarpia ma status 
drogi krajowej. Po przebudowie, gdy zostanie podniesiona m.in. nośność 
tej trasy, awansuje do statusu drogi ekspresowej – S1. 

Z prawie siedmiokilometrowe-
go odcinka znikną kolizyjne 
skrzyżowania jednopoziomo-
we. Wykonawca wybuduje tu 
także nowy węzeł Ząbkowice 
oraz przebuduje istniejący 
węzeł Pogoria. Do tego wy-
budowane będą m.in. cztery 
mosty i cztery wiadukty dro-
gowe oraz dwie kładki dla 
pieszych. Ponadto, powstaną 
drogi serwisowe oraz dojaz-
dowe do przyległych terenów, 
urządzenia ochrony środowi-
ska, m.in. przejścia dla zwie-
rząt. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, jako 
zarządca DK1, przekazała plac 
budowy wykonawcy, firmie 
Budimex S. A. Nowy odcinek 
„ekspresówki” powinien być 

oddany do użytku w listopa-
dzie 2023 r.
Więcej informacji dotyczących 
tej inwestycji można uzyskać 
pod numerem telefonu Zespo-
łu Kierownika Projektu: 32 258 
62 81 do 5 wew. 543. Pytania 

można też kierować mailowo: 
kat_sekretariat@gddkia.gov.pl 
lub pocztą na adres General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, Oddział w Kato-
wicach, ul. Myśliwska 5, 40-
017 Katowice.

Komunikat

Pompa ciepła to Odnawialne Źródło Energii, które wytwa-
rza ciepło z powietrza. Odbywa się to w sposób przyjazny 
dla środowiska, jednocześnie pozwalając zmniejszyć koszty 
ogrzewania. Cały system, żeby działać sprawnie, potrzebuje 
niewielkiej ilości prądu. Wykorzystanie ciepła z powietrza 
atmosferycznego to najtańszy sposób na ogrzewanie domu 
i wody użytkowej.
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e-sport
MotoGP

– Wśród wymarzonych zawo-
dów współczesnych nastolat-
ków, obok takich „profesji” 
jak youtuber, instagramer 
czy tiktoker, jest ten, który 
ty uprawiasz – profesjonal-
ny gamer – zawodowy gracz 
eSportowy. Jaką drogę trzeba 
przebyć, żeby od zapalonego 
gracza stać się zawodowcem?
– Przypadki takiego przejścia 
są zapewne różne, u mnie to 
szczęśliwy zbieg okoliczno-
ści. Od dziecka uwielbiałem 
wyścigi motocyklowe i  gra-

łem niemal tylko w takie gry. 
Byłem w nich dobry, a kiedy 
eSport zaczynał się rozwijać, 
marzyły mi się zawody w Mo-
toGP. W 2017 r. władze praw-
dziwych Motocyklowych Mi-
strzostw Świata postanowiły 
zorganizować takie zawody, 
a dla mnie czymś naturalnym 
było wzięcie w  nich udziału 
i tak zostało do dzisiaj. Dzisiaj 
eSport niesamowicie się roz-
wija, są w nim ogromne pie-
niądze i emocje. Dlatego dla 
młodych ludzi jest atrakcyjny. 
Osobiście traktuję to jako od-
skocznię od „normalnego” ży-
cia. Mimo wszystko uważam, 
że młodzi gracze powinni 
mieć w zapasie jakąś furtkę, 
bowiem, wchodząc w eSport, 
nigdy nie ma gwarancji na od-
niesienie ogromnego kasowe-
go sukcesu. Mówię to jednak 
mając 31 lat, gdybym miał lat 
15, wsparcie rodziców, zero 
obowiązków i  zmartwień, 

prawdopodobnie szedłbym 
w to na całość. Myślę, że na 
swój sposób to może być za-
wód przyszłości, ale wszystko 
w granicach rozsądku.
– Zatem jak wygląda twój 
dzień – 10 godzin przed kon-
solą? Jak dbasz o równowagę 
pomiędzy życiem wirtual-
nym a realnym?
– Gram w  MotoGP, a  więc 
w  mniej popularną grę niż 
te, które widujemy np.  pod-
czas Intel Extreme Masters 
w  Spodku. Tu nie ma tak 
ogromnych pieniędzy, a spon-
soring jest raczej symbolicz-
ny. To powoduje, że nie jestem 
w stanie zaangażować się w to 
na 100%. Chodzę do pracy, 
mam swoje domowe obowiąz-
ki, narzeczoną, z którą bardzo 
lubię spędzać czas, więc granie 
10 godzin dziennie nie wcho-
dzi w  grę. Jeśli w  tygodniu 
pozwala na to czas, staram się 
włączyć MotoGP choćby na 

godzinkę, żeby po prostu nie 
wypaść z wprawy. Gdy zbliża-
ją się mistrzostwa, staram się 
poświęcać jak najwięcej czasu 
na granie, a gdy Mistrzostwa 
Świata trwają, to wtedy odda-
ję się temu w całości i nie da 
się mnie oderwać od konsoli. 
Na szczęście narzeczona jest 
wyrozumiała i  bardzo mnie 
wspiera.
– Jakie cechy są niezbędne, by 
odnosić sukcesy w eSporcie?
– To zależy od gry, ale na pew-
no wytrwałość. Rywalizacja 
jest niezwykle wyrównana, 
więc trzeba mieć sporo cier-
pliwości. Przydaje się też dobra 
automotywacja, np. osobiście 
przed samymi mistrzostwami 

staram się sam bardzo nakrę-
cać i mocno wierzę w  to, że 
dam radę i  zrobię naprawdę 
dobre okrążenie. W przypad-
ku MotoGP, w  które gram, 
zdecydowanie precyzja, po-
wtarzalność, bycie zdecydo-
wanym i umiejętność szybkiej 
oceny tego, co się dzieje na 
torze, aby wykonać właściwy 
manewr. I w tej dziedzinie na 
sukces trzeba zapracować. Ja 
na swój największy dotych-
czasowy – 11. miejsce na 2000 
graczy – pracowałem kilka 
lat. Ale myślę, że równie waż-
nym moim osiągnięciem jest 
stworzenie i wypromowanie 
Polskiej Ligi eMotoGP, którą 
zamierzam rozwijać. ZGN

eMarzenia 
spełnione 
w realu

W wirtualnych motocyklowych mistrzostwach świata 
MotoGP nie ma drugiego tak szybkiego Polaka, jak dą-
browianin Mateusz Kapusta. Człowiek, który ściga się 
w czołówce oficjalnych wirtualnych mistrzostw świata, 
opowiedział nam, jak się spełnia takie marzenia i łączy 
rzeczywistość z pracą w wirtualnym świecie.

Zmagania Polskiej Ligi eMotoGP będzie można śledzić  
m.in. na stronie 

www.facebook.com/PolskaLigaMotoGP/

Mateusz Kapusta 
w trakcie treningu. 
Więcej informacji 
o mistrzu znajdziecie na 
www.facebook.com/
Gucio1846/
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka otrzymał dofinansowanie Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu! Artystyczne przedsięwzięcie or-
ganizowane jest wraz z Miastem Dąbrowa Górnicza, Akademią Muzyczną im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach oraz regionalnymi szkołami i instytucjami kultury. 
Już wkrótce, na przestrzeni nadchodzących miesięcy, pojawią się w naszym mieście 
różnorodne festiwalowe wydarzenia i aktywności.

SPISAK DOFINANSOWANY

27. Biennale  
Ilustracji Bratysława
W kwietniu 2021 przestrzenie wystawiennicze w holu Pałacu Kultury Zagłębia wypełni 
wystawa pokonkursowa 27. Biennale Ilustracji Bratysława. Ekspozycja organizowana 
jest we współpracy z zaprzyjaźnionym Instytutem Słowackim w Warszawie.

Biennale Ilustracji Bratysława 
to liczący ponad 50 lat, pre-
stiżowy, międzynarodowy 
przegląd autorskich ilustracji 
książek dla dzieci i młodzieży, 
którego głównym organiza-
torem jest Międzynarodowy 
Dom Sztuki dla Dzieci BIBIA-
NA w Bratysławie.
Edycja BIB 2019 zgromadziła 
3056 prac, które stworzyło 416 
ilustratorów z 47 krajów. Grand 
Prix otrzymał irański artysta 
Hassan Moosavi, a pozostałe 

nagrody otrzymali autorzy m.
in. z Chin, Łotwy, Rosji, Korei 
Południowej, Słowenii, Brazy-

lii. W PKZ będzie można obej-
rzeć 32 wybrane prace. Wysta-
wa potrwa do 7 maja 2021.

Skąd wzięły 
się pisanki?
Pisanka należy do głównych symboli wielkanocnych 
obok baranka, palmy, zajączka, rzeżuchy. Nie zawsze 
była związana z obchodami świąt wielkanocnych. Po-
jawiła się bardzo dawno temu i symbolizowała wiele 
różnych rzeczy.

Współcześnie pisanka 
to ogólna, zwyczajowa na-
zwa jaja zdobionego róż-
nymi technikami. Posiada 
kilka synonimów np. kra-
szanka, drapanka, jajko 
malowane, jajko rysowane. 
Zwyczaj barwienia jaj wiel-
kanocnych w  Polsce jest 
prawdopodobnie tak daw-
ny, jak wprowadzenie wiary 
chrześcijańskiej. Wincenty 
Kadłubek, biskup kra-
kowski, w  kronice swojej 
z  początku XIII  w. mówi: 
„Zwyczaj malowania jaj 
wielkanocnych był po-
wszechny w narodzie. 
Zajmują się tem dziś głów-
nie dziewczęta. Farbują jaja 
w brezylii czerwonej i sinej, 
w odwarze z  łupin cebuli, 
z kory dzikiej jabłoni, list-

ków kwiatu malwy, kory 
olszowej, z  robaczków, 
czerwcem zwanych, w sza-
franie, krokoszu itd. Rysują 
jajko rozpuszczonym wo-
skiem, aby farba miejsc po-
woskowanych nie pokryła. 
Rysowanie zowią pisaniem 
stąd nazwa pisanki”. Na zie-
miach polskich najstarsze 
pisanki odnaleziono pod-
czas wykopalisk archeolo-
gicznych w pozostałościach 
grodu na opolskiej wyspie 
Ostrówek. W  Polsce ma-
lowanie jajek włączono 
do  zwyczajów wielkanoc-
nych, by  ułatwić proces 
chrystianizacji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej – przeczytaj artykuł 
Małgorzaty Kurtyki, który 
znajdziesz na blog.palac.art.pl.

„Dziękuję”, czyli wielki 
powrót Króla
Nieoczekiwana premiera nowego 
krążka „Dziękuję” w 2021 roku 
to zaskoczenie nawet dla najbar-
dziej zagorzałych fanów Króla. 
Nadchodzący koncert w Pałacu 
Kultury Zagłębia, 29 kwietnia 
o godz. 19:00, to jeden z przy-
stanków na trasie promującej 
najnowszy album Króla. Podczas 
muzycznego wydarzenia nie za-

braknie singla „Tak jak ty” oraz 
starszych nagrań.
Błażej Król to jeden z najbar-
dziej utytułowanych muzyków 
i tekściarzy młodego pokolenia, 
który od lat sumiennie toruje 
sobie drogę z  niezależnego 
światka na sceny największych 
festiwali i na łamy opiniotwór-
czej prasy muzycznej.

do 7.05
Kameralne Czwartki - Teresa Kaban

KONCERT

KRÓL
KONCERT

Tajemnice skarbu na kurzej nóżce
SPEKTAKL | DOM KULTURY ZĄBKOWICE

27. Biennale Ilustracji Bratysława
WYSTAWA | GALERIA ZA SZYBĄ

10:30
25.04
18:00
22.04

19:00
29.04

16-22.04

23-29.04

10.04
Sokół z masłem orzechowym

KINOSZKOŁA SENIORA

Rigoletto
RETRANSMISJA OPERY

Biuro detektywistyczne 
 Lassego i Mai. Rabuś z pociągu

KINO DZIECI

Żniwa
Jeszcze jest czas

Po złoto
Nomadland

19:30
17:00

19:30
17:00

15:00

12:00

18:00

19:30
17:00

13.04

9-15.04

19.04

Sweat
Oto my


