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rozmowa miesiąca

DRZEWA TO COŚ WIĘCEJ 
NIŻ KRAJOBRAZ

„Zobowiązuje się podmioty zarzą-
dzające terenami stanowiącymi wła-
sność Gminy oraz Skarbu Państwa, 
w tym komórki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, do 
podejmowania działań mających na 
celu ochronę zadrzewień na placu bu-
dowy podczas planowanych i prowa-
dzonych procesów inwestycyjnych” 
– to pierwszy paragraf zarządzenia prezydenta Marcina 
Bazylaka, które weszło w życie 7 kwietnia br. Za tym sucho 
brzmiącym przepisem kryje się cały zestaw zaleceń, których 
celem jest ochrona drzew na placach budów. Są one skiero-
wane do projektantów, inwestorów i wykonawców robót. 
Przyjęte regulacje to wyraz troski o zasoby przyrodnicze 
oraz jakość życia mieszkańców. Drzewa w naszym otocze-
niu to bowiem nie tylko malowniczy element krajobrazu, 
ale również narzędzia czyniące ludzkie życie zdrowszym 
i bezpieczniejszym. Ich rola jest szczególnie ważna w mia-
stach, które borykają się z problemem wysokiego poziomu 
zanieczyszczenia powietrza. Stąd coraz częściej podnoszona 
w debacie publicznej kwestia zasadności wycinki lasów na 
terenach miejscowości, gdzie smog stanowi dla mieszkań-
ców prawdziwie utrapienie, a nawet zagrożenie dla zdrowia 
i życia.

Dąbrowskie zarządzenie dotyczące ochrony drzew na 
placach budowy zyskało uznanie wśród ekspertów z róż-
nych zakątków kraju, którzy podają je jako przykład godny 
naśladowania przez inne miasta. Miejmy nadzieję, że głos 
zagłębiowskich parlamentarzystów i radnych w sprawie 
ograniczenia wycinki lasów w najbardziej zanieczyszczo-
nych ośrodkach również zyska ogólnokrajowy rozgłos. Bo 
ochrona drzew, czyli naszego życia, wymaga też ogólnopol-
skich regulacji. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Wdrożenie specjalnego systemu ochrony 
drzew, jak to się dzieje w Dąbrowie 
Górniczej, jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem – mówią Marta Bejnar-
Bajnarowicz (Kongres Ruchów Miejskich) 
i Anna Socha („Ludzie dla Miasta”).
– Dlaczego ustalanie specjal-
nego systemu ochrony drzew 
w miastach jest istotne?
– Liczba drzew w  polskich 
miastach drastycznie spada, 
zwłaszcza w ostatnich latach 
– jako pokłosie zmian w prze-
pisach prawa, które  m.in. 
przyniosły ułatwienia w ich 
usuwaniu. A te, które zosta-
ją, często są okaleczone przez 
niewłaściwą pielęgnację. 
Równocześnie następuje sta-
ły wzrost antropopresji, czyli 
oddziaływania człowieka na 
środowisko przyrodnicze, co 
jest związane z  kształtowa-
niem przestrzeni, w której on 
żyje, zgodnie ze swoimi po-
trzebami. Skutkuje to zmniej-
szaniem powierzchni biolo-
gicznie czynnej w  mieście, 
zanieczyszczeniami powie-
trza, wody, gleby – poprzez 

intensywne natężenie ruchu 
samochodowego, tworzenie 
betonowych powierzchni, jak 
place czy chodniki. Wszyst-
ko to w założeniu ma popra-
wiać jakość życia człowieka 
w mieście, jednak prowadzi 
do zachwiania równowagi 
w  ekosystemie miasta, na 
rzecz dominacji człowieka, 
kosztem przyrody.
W konsekwencji rosną koszty 
społeczne i  ekonomiczne ta-
kiego układu sił. Negatywnym 
zjawiskom można jednak prze-
ciwdziałać, promując przyrodę 
w mieście, zarówno w postaci 
parków, ogrodów kieszonko-
wych, ale również pojedyn-
czych zadrzewień umożli-
wiających produkcję tlenu, 
magazynowanie dwutlenku 
węgla, oczyszczanie powietrza, 
gromadzenie wody w glebie, 

przeciwdziałanie gwałtownym 
spływom wody w czasie ulew-
nych deszczów, schładzanie 
mikroklimatu w swoim otocze-
niu, stanowienie bariery dla ha-
łasu ulicznego. Jest także grupa 
usług ekosystemowych zwią-
zana z estetyką, budowaniem 
poczucia bezpieczeństwa, sta-
bilności, z dobrym samopoczu-
ciem i zdrowiem psychicznym 
człowieka. To również bardzo 
ważny aspekt.
Ustalenie spójnego systemu 
ochrony drzew jest istotne, 
jeśli chcemy zachować drze-
wa w przestrzeni miasta, je-
żeli chcemy się cieszyć ich 
obecnością.
– Czy drzewa tego „potrze-
bują”?
– Największe deficyty, na 
które cierpi zieleń miejska, 
to – zaraz po niedofinanso-czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

„Dąb Wolności”, 
pomnik przyrody 
posadzony w 1915 
roku przed 
dzisiejszym Muzeum 
„Sztygarka”, 
upamiętnia 
patriotyczną 
postawę młodych 
dąbrowiaków.
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waniu – nieznajomość zasad 
pielęgnacji drzew i krzewów, 
brak miejscowych planów, 
przepisy prawne bagatelizują-
ce znaczenie zieleni miejskiej 
lub ograniczające możliwości 
działania na rzecz jej ochrony, 
brak kontroli i egzekwowania 
przestrzegania przepisów. 
Wdrożenie specjalnego syste-
mu ochrony drzew, jak to się 
dzieje w Dąbrowie Górniczej, 
jest bardzo dobrym rozwią-
zaniem.
System ochrony drzew w prze-
strzeni miasta, to przede 
wszystkim wiedza o zasobie, 
jakim dysponuje miasto – 
o drzewach. Mając tę wiedzę, 
można podejmować działania 
ukierunkowane na wspieranie 
drzew w przestrzeni miasta, 
w  spójny sposób traktując 
drzewa jako całość.
Zdarza się, że gdy drzewo 
ma wypróchnienia i  zagra-
ża wyłamaniem gałęzi, na 
wszelki wypadek obcina mu 
się wszystkie gałęzie. Takie 
działanie niewiele ma wspól-
nego z pielęgnacją, natomiast 
prawdopodobne jest, że po 
jego wykonaniu zaczną się 
problemy z  drzewem. Jeżeli 
drzewo jest witalne, to od-
tworzy gałęzie w miarę swo-
ich możliwości, jednak są to 

gałęzie zupełnie innej jakości 
niż pierwotne. Inny jest ich 
sposób połączenia z drzewem 
– nie są przedłużeniem pozo-
stawionej części gałęzi, a  są 
w  niej zakotwiczone, przez 
co łatwo się wyłamują – czyli 
zaczynają stwarzać zagroże-
nie. A po drugie zmienia się 
środek ciężkości – w miejscu 
cięcia wyrasta zazwyczaj pęk 
młodych gałęzi, pionowo ku 
górze, a więc inaczej niż ory-
ginalnie, młode gałęzie nie są 
przedłużeniem uciętej gałęzi. 
Zmienia się statyka drzewa.
Dlatego potrzebny jest sys-
tem zarządzania drzewami, 
by odpowiednio reagować 
na potrzeby drzew i ludzi, by 
minimalizować ryzyko usu-
nięcia lub uszkodzenia drzewa 
i ryzyko powstania szkody dla 
życia lub mienia człowieka.
– Co dzięki takiemu rozwią-
zaniu zyskują mieszkańcy?
– W  2006 roku rozpoczęto 
projekt „Milion drzew dla Los 
Angeles”, który w ciągu 35 lat 
ma przynieść korzyści szaco-
wane na 1,33 miliarda dolarów 
w przypadku wysokiej śmier-
telności drzew i 1,95 miliarda 
dolarów w przypadku niskiej 
śmiertelności. Chodzi tu m.in. 
o poprawę estetyki przestrzeni 
publicznej, ograniczenie spływu 

wód deszczowych, oszczędności 
energii, poprawę jakości powie-
trza i ograniczenie emisji CO2.
Szacuje się, że usługi ekosyste-
mowe, jakie świadczą drzewa 
na rzecz człowieka w obrębie 
Warszawy, są warte 170 mln zł 
rocznie – wyceniono głównie 
usługi związane z oczyszcza-
niem powietrza. Ze względu 
na trudność z  wyceną nie 
wzięto pod uwagę usług zwią-
zanych z  magazynowaniem 
wody, schładzaniem tempe-
ratury powietrza w  swoim 
otoczeniu czy wpływem na 
samopoczucie i kondycję psy-
chiczną człowieka.
Mieszkańcy dzięki temu roz-
wiązaniu zyskują spokój i po-
czucie bezpieczeństwa z dwóch 
względów: po pierwsze wiedzą, 
że o drzewa ktoś dba i nie po-
winny się zdarzyć ich prze-
wrócenia czy zrzucenie gałęzi 
– poza sytuacjami losowymi, 
które w  życiu tak drzew jak 
i ludzi nie zawsze są możliwe 
do przewidzenia. Ale dzięki 
systemowi, można je minima-
lizować i łagodzić ich skutki.
Po drugie: że ich ulubione 
drzewo na osiedlu nie zosta-
nie nagle pozbawione połowy 
korony, i będą mogli pod nim 
posiedzieć lub mijać je, wra-
cając z pracy.

Jest to dobry sposób, by za-
prosić drzewa do swojej prze-
strzeni, by przestać się ich bać.
– Co zyskuje przyroda?
– System zarządzania drze-
wami, to także dobry sposób 
na wychwycenie z  zasobów 
miasta drzew przyrodniczo 
cennych, a  więc o  wyjątko-
wych walorach przyrod-
niczych. Obecnie o  takich 
drzewach wiemy tylko wte-
dy, gdy mają status pomni-
ka przyrody. Nie wszystkie 
drzewa przyrodniczo cenne 
zostają pomnikiem przyro-
dy. Często przyjętą praktyką 
jest, że pomnik przyrody ma 
być zdrowy i nie stwarzać za-
grożenia. Nie ma mieć oznak 
świadczących o jego starzeniu 
się, jak np. wyłamane gałęzie. 
Tymczasem są to naturalne 
cechy drzew sędziwych, tzw. 
weteranów. Ich typową cechą 
jest rozkład w pniu oraz liczne 
mikrosiedliska, jak wyłama-
nia, owocniki grzybów, pęk-
nięcia, wypróchniały pień 
– stąd ich wysoka wartość 
przyrodnicza.

Jeśli takie drzewo występuje 
np. w parku, można objąć je 
ochroną poprzez wydzielenie 
strefy, ogrodzić, oznaczyć ta-
bliczką z informacją, że jest to 
drzewo starzejące się, zrzuca 
gałęzie, ma próchno i grzyb, 
i  jest to jego naturalny stan. 
I  pozwolić na to, aby żyło 
zgodnie ze swoim cyklem ży-
cia.
Inną stosowaną praktyką jest, 
że jeżeli faktycznie starzejące 
się drzewo staje się zagroże-
niem, to nie wycina się go przy 
ziemi, a zostawia na wysoko-
ści kilku metrów nad ziemią 
jako tzw. „świadka”. W  ten 
sposób zostaje część siedliska, 
gdzie bytują różne organizmy.
– Jaka jest praktyka w innych 
miejscowościach?
– W Stanach Zjednoczonych 
jest obowiązek finansowa-
nia zielonej infrastruktury 
w  mieście przez firmy, któ-
rych działalność wiąże się 
zanieczyszczaniem spalinami 
z  pojazdów dojeżdżających 
i parkujących klientów.

Dokończenie na str. 4

rozmowa miesiąca

Anna Zadroga, 
Wydział Ochrony 
Środowiska UM:

Marcin Janik,  
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM:

W części prowadzonych przez 
Wydział Ochrony Środowiska 
spraw z zakresu wycinki drzew ko-
nieczne jest użycie tomografu kompute-
rowego. Jest to narzędzie pozwalające na 
zbadanie stanu pnia drzewa i ocenę stopnia 
ubytków, które nie są możliwe do wykrycia 
metodą wizualną. W związku z powyższym 
tomograf komputerowy poszerza wiedzę 
potrzebną do podjęcia decyzji o ewentual-
nym usunięciu drzewa.

Standardy ochrony drzew w inwestycjach prowadzo-
nych na terenie miasta to konkretne wskazania dla wy-

konawców, jak należy traktować drzewostan. Wcześniej 
były rekomendacjami, teraz stały się obowiązującymi zasa-

dami. Wskazują, aby patrzeć na drzewa jako na szczególną wartość, 
której ochronę trzeba uwzględniać już na etapie planowania i prac 
projektowych. Takie podejście to szukanie kompromisu między 
prowadzeniem inwestycji czy robót budowlanych, a koniecznością 
ochrony drzew i zieleni na terenie miasta. Mamy świadomość, że 
chcąc się rozwijać, wycinki nierzadko bywają konieczne. Jednakże 
muszą być dokonywane w sposób przemyślany, w możliwie ogra-
niczonym zakresie i tam, gdzie to jest naprawdę niezbędne. 

DRZEWA TO ŻYCIE
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Dokończenie ze str. 3
W niektórych krajach euro-
pejskich obowiązuje „podatek 
od deszczu” – im więcej wody 
spływa z danego terenu utwar-
dzonego, tym wyższy podatek. 
W  wielu miastach w  Polsce 
prowadzi się coroczny prze-
gląd drzew, zwłaszcza rosną-
cych przy drogach i ulicach.
Zarządzanie drzewami w mie-
ście jako całością, jako pewnym 
zasobem, jest w Polsce nadal no-
wością, stopniowo wprowadza-
ną na mocy działań oddolnych.
Specjalnie zarządzenia w spra-
wie standardów ochrony ziele-
ni w miastach nie są jeszcze po-
wszechną praktyką, choć bardzo 
cieszy, że pojawiają się bardzo do-
bre merytorycznie opracowania, 
jak np. w Dąbrowie Górniczej.

Rozmawiał:  
Przemysław Kędzior

puls miasta
Ekologia

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecką zadeklarowała wsparcie dla przygotowanego przez 
posła Rafała Adamczyka apelu do rządu ws. zakazu gospodarczej wycinki drzew w lasach w miastach, 
gdzie zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem. – Cieszę się, że Dąbrowa Górnicza zyskała 
sojuszniczkę w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie. Mam nadzieję, że już niedługo wspólnie z senator 
Gabrielą Morawską-Stanecką, posłem Rafałem Adamczykiem i radnym Kamilem Dybichem będę mógł 
Was poinformować o pierwszych efektach naszych działań – mówi prezydent Marcin Bazylak.

DRZEWA TO ŻYCIE

APELUJĄ DO RZĄDU, BY OGRANICZYĆ 
WYCINKĘ LASÓW W MIASTACH

ANNA SOCHA  
Ruch Miejski Ludzie dla Miasta

Biolog środowiskowy, absolwentka UAM Po-
znań, wiele lat związana z jedną z wiodących orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony 
przyrody w  Polsce i  za granicą, prowadzi własną firmę, 
zainteresowana empatycznym postrzeganiem przyrody 
i  współistnieniem człowieka ze światem przyrody jako 
spójną całością.

MARTA BEJNAR-BEJNAROWICZ
Architekt, radna Rady Miasta Gorzowa 

Wlkp., prezeska Związku Stowarzyszeń Kon-
gres Ruchów Miejskich i wiceprezeska Stowa-

rzyszenia Ruch Miejski Ludzie dla Miasta. Działa 
w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP, Lubuskiej 
Okręgowej Izbie Architektów. Właścicielka autorskiego 
biura projektowego, zapalona rowerzystka.

Rafał Adamczyk, poseł na Sejm:

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi – miejsca, w którym 
wszyscy żyjemy, bez względu na to jak naszą planetę traktujemy. Od 
jakiegoś czasu, dobrą tradycją jest między innymi cykliczne sprzą-
tanie parków i lasów. Te akcje bardzo często organizowane są przez 
świadomą młodzież, działającą na rzecz ekologii, a w przypadku 
Dąbrowy Górniczej – Młodzieżową Radę Miasta.

W czasach pandemii to lasy i parki stanowiły jedyną alternatywę swobodnego od-
dychania i możliwości kontaktu w mieście z przyrodą. Jest prosta recepta – drzewa to 
tlen i czyste powietrze!

Wszyscy, bez względu na swoje przekonania czy też wartości, powinniśmy dbać o jak 
największą liczbę zielonych płuc wokół nas. Z tego powodu wraz z samorządowcami 
Zagłębia, parlamentarzystami i mieszkańcami powinniśmy apelować o zakaz komer-
cyjnej wycinki drzew w lasach państwowych w gminach, które mają przekroczone 
normy zanieczyszczenia powietrza.

Niekorzystna gospodarka leśna polegająca na handlu drewnem zabiera nam zdrowie 
i możliwość oddychania świeżym powietrzem. Problem wycinki komercyjnej drzew 
w lasach państwowych nie może być lekceważony, ponieważ są one agregatem tleno-
wym dla naszych rodzin, znajomych, sąsiadów.
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puls miasta

Wielkie sprzątanie 
z okazji Dnia Ziemi
1,5 tony śmieci zebrali mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy licznie wzięli udział w akcji społecznej z okazji Dnia 
Ziemi zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wo-
lontariusze i wolontariuszki porządkowali tereny zielone w Antoniowie i na Sroczej Górze.
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Dialog 
zamiast 
rywalizacji
Dąbrowa Górnicza zwyciężyła 
w kategorii gmin miejskich w konkursie 
„Innowacyjny Samorząd”. Miasto 
zostało docenione za Dąbrowski Budżet 
Partycypacyjny 2.0.
– Dąbrowski Budżet Party-
cypacyjny 2.0. to kolejny etap 
działań, które dotyczą włącza-
nia mieszkańców we współ-
decydowanie o  sprawach 
miasta. To rozmowy o  tym, 
jak współpracować i  zmie-
niać przestrzeń, jak robić to 
na rzecz lokalnej wspólnoty. 
Mamy świadomość, że ten 
model nie jest doskonały, ale 
udoskonalamy go. Nagroda 
jest dla nas zobowiązaniem 
do dalszego rozwoju. Chciał-
bym przy tym podkreślić, że 
proces legislacyjny toczący się 
na szczeblu krajowym nie po-
winien narzucać samorządom 
rozwiązań dotyczących par-
tycypacji społecznej. Lepsze 
są oddolne ustalenia, które 
wypracowywane są razem 
z mieszkańcami – podkreślił 

Marcin Bazylak, prezydent 
miasta.
„Dialog zamiast rywalizacji” 
to hasło, które przyświeca DBP 
2.0. Projekt, dobrze znany 
wielu dąbrowianom, zakłada 
dyskusję o sprawach dzielnic 
i osiedli, zawieranie kompro-
misów i ustalanie priorytetów 
dla poszczególnych rejonów 
miasta. Proces rozpoczyna się 
od diagnozy każdej z  dziel-
nic, przeprowadzanej przez 
animatorów, składającej się ze 
spotkań oraz sondaży – ba-
dań ankietowych, po których 
mieszkańcy przedstawiają 
swoje pomysły. Potem nastę-
puje wypracowanie w trakcie 
warsztatów listy projektów, 
które później dokładnie we-
ryfikowane są przez wydziały 
Urzędu Miejskiego. Te, które 

technicznie i finansowo nadają 
się do wykonania, przekazy-
wane są do realizacji. Budżet 
w takiej formule odbywał się 
od 2017 r. W 2020 r. zawieszo-
no go. Stało się tak, ponieważ 
opierał się na bezpośrednich 
spotkaniach i rozmowach, któ-
re ze względu na pandemię są 
niemożliwe.
– Bardzo się cieszę, że pra-
ca całego naszego zespołu, 
a przede wszystkim zaanga-
żowanych mieszkańców zosta-
ła doceniona. Tym modelem 
udowodniliśmy, że warto po-
szukiwać nowych rozwiązań, 
a prawdziwa partycypacja nie 
powinna opierać się o plebi-
scyt. Nadal będziemy poszu-
kiwać rozwiązań doskonalą-
cych dialog i nasz pomysł na 
współzarządzanie miastem. 

Liczę, że już niedługo znów 
będziemy mogli spotykać się 
w  dzielnicach i  wdrożymy 
przygotowany system dzielni-
cowy – powiedział Piotr Dry-
gała, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. społeczeństwa oby-
watelskiego, odpowiedzialny  
m.in. za DBP 2.0.
Organizatorem konkursu 
„Innowacyjny Samorząd” był 
Serwis Samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej. Napłynęło 

do niego 396 opisów nowa-
torskich działań podejmowa-
nych przez samorządy gmin 
i powiatów. Nagrody zostały 
przyznane w  pięciu katego-
riach: miasta duże – powyżej 
200 tys. mieszkańców, gminy 
miejskie, gminy miejsko-wiej-
skie, gminy wiejskie i powiaty. 
W kategorii gminy miejskie, 
w  której wygrała Dąbrowa 
Górnicza, zgłoszono 112 pro-
jektów. PK

nasze sprawy

Rusza nabór do Ogólnomiejskiego 
Budżetu Obywatelskiego
Podlesie i Planty to projekty, które pokazują, że warto. Już w maju miesz-
kańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli zgłaszać projekty o randze ogól-
nomiejskiej do realizacji w 2022 r. Do zagospodarowania mamy 4,7 mln.

Podobnie jak rok temu, na-
bór będzie odbywał się za 
pomocą platformy interneto-
wej. Potrwa od 11 maja do 24 
maja. Projekty może zgłaszać 
każdy mieszkaniec Dąbro-
wy Górniczej bez względu 
na wiek, ważne, aby na stałe 
mieszkał w naszym mieście. 
Możemy zgłaszać projekty 

do 50 000,00  zł tzw. mięk-
kie albo inwestycyjne na całą 
pulę czyli do 4,7 mln zł. Warto 
pamiętać, że projekt musi być 
zgodny z miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego, a  w  przypadku 
nieruchomości niebędących 
własnością gminy, wymaga 
zgody właściciela terenu. Po-

winien też dać się zrealizować 
w ciągu roku.
–  Uczestnictwo w  budże-
cie obywatelskim to świetna 
okazja, aby razem z  innymi 
decydować o  tym, jak zmie-
nia się nasze miasto – mówi 
Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik 
z Wydziału Organizacji Poza-
rządowych UM.

Społeczeństwo

Samorząd

Informacji i porad 
udziela zespół Centrum 
Aktywności Obywatelskiej: 
tel. 518 270 597
tel. 602 502 478
e-mail: bo@dg.pl
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nasze sprawy

Budżet Partycypacyjny 2.0 w zawieszeniu
COVID-owa rzeczywistość i w tym roku nie pozwala nam na uruchomie-
nie osiedlowej formuły Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. 

Przez 7 lat wspólnie udało 
nam się wypracować na na-
szych osiedlach 522 projekty na 
kwotę ok. 51,4 mln zł. Niestety, 
obecna sytuacja uniemożliwia 
nam spokojną i wyważoną dys-
kusję podczas wypracowywa-
nia priorytetowych projektów 
dla naszych osiedli. Średnio 
w  ciągu roku w  okresie od 
kwietnia do października we 
wszystkich osiedlach odbywa 
się ich łącznie około 140 przy 
udziale ok.  700 aktywistów. 
Brak możliwości zaplanowa-
nia kilkumiesięcznego proce-

su i w tym roku każe zawiesić 
nam realizowane od 2013 roku 
działania. Sytuacja pandemicz-
na wpływa równie na procesy 
realizacji inwestycji, warto 
jednak podkreślić, że niedo-
kończone projekty wybrane 
w VII edycji są konsekwentnie 
wykonywane. Stan ich realiza-
cji aktualizujemy na bieżąco na 
naszej stronie twojadabrowa. pl 
w zakładkach poszczególnych 
osiedli.
Nie tracimy też czasu, od po-
przedniego roku udało się nam 
wspólnie z animatorami roz-

począć pracę nad mapowaniem 
realizowanych od 8 lat zadań. 
Przygotowujemy także diagno-
zy dla poszczególnych osiedli, 
które posłużą w tym roku do 
przygotowania tzw. raportów 
otwarcia dla poszczególnych 
Rad Dzielnic. Liczymy na to, 
iż w ramach ich przygotowa-
nia uda nam się spotkać na 
osiedlach i wspólnie nad nimi 
popracować. Zarówno system 
mapowy jak i diagnozy mają 
posłużyć do przygotowania 
i udoskonalenia kolejnej edycji 
DBP.

Wolontariat

Ponad 700 śniadań 
trafiło w Wielkanoc 
do potrzebujących
Zależało nam, by pomimo trudnej sytuacji, 
mieszkańcy miasta, którzy z różnych względów 
nie spędzają świąt w gronie najbliższych, poczuli 
ich magię. Dlatego wspólnie z Fundacją Wolne 
Miejsce, darczyńcami i wolontariuszami współ-
organizowaliśmy Metropolitalne Śniadanie 
Wielkanocne dla Samotnych. W niedzielę wiel-
kanocną blisko 300 dąbrowskich wolontariuszy 

odwiedziło ponad 770 osób, które wcześniej zgło-
siły chęć otrzymania śniadania wielkanocnego 
– mówi Bożena Borowiec, zastępca prezydenta 
Dąbrowy Górniczej. – Mamy w Dąbrowie faj-
ną, odpowiedzialną młodzież, która chce działać 
i poświęcać swój wolny czas. Wierzymy też, że 
razem z paczkami dostarczyliśmy dużo radości, 
ciepła, wiary w drugiego człowieka.

Dąbrowska 
Szkoła Mówców
Młodzież z dąbrowskich szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych weźmie udział w tur-
nieju debat oksfordzkich pod 
nazwą „Dąbrowska Szkoła 
Mówców”. Dzięki debatom mło-
dzi ludzie nauczą się poprawnej 
argumentacji, tworzenia kont-
rargumentów oraz logicznego 
myślenia. Turniej poprzedzo-
ny jest serią szkoleń. Młodzież 
nabędzie umiejętności, które 
będzie mogła wykorzystać tak-
że w innych momentach życia, 
np. podczas przygotowywania 
się do matury, egzaminu ust-
nego bądź rozmowy kwalifi-

kacyjnej. Dzięki temu nawet 
osoby, które nie wezmą udziału 
w turnieju, otrzymają narzędzia 
przydatne do dalszej edukacji, 
a później i życia zawodowego. 
Wydarzenie realizowane będzie 
od kwietnia do czerwca 2021 r. 
a wielki finał zaplanowany jest 
na 10 czerwca 2021 r.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

Solidarni parafianie
W okresie Wielkiego Po-
stu w  Bazylice Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w  Strzemieszycach Wiel-
kich trwała zbiórka żyw-
ności dla potrzebujących. 
Ponad pięćdziesiąt rodzin 
i samotnych osób z Dąbro-
wy Górniczej otrzymało 
paczki, dzięki którym mo-
gli godnie spędzić Święta 
Wielkanocne. fo

t.
 p

ar
afi

an
ie



8

Przegląd Dąbrowski  |  nr 3 (246) kwiecień 2021

Dąbrowski 
zespół we 
współpracy 
z Wojtkiem 
Cugowskim 
przygotował 
dla fanów 
rocka 
znakomitą, 
muzyczną 
ucztę.

Pochodzący ze Strzemieszyc 
lider i  gitarzysta Kruka to 
w  ostatnich tygodniach za-
pewne jedna z najbardziej za-
jętych osób w naszym mieście. 
Spoglądający z okładek bran-
żowych magazynów („Metal 
Hammer”, „Teraz Rock”, „Gi-
tarzysta”) Piotr Brzychcy od-
wiedza studia telewizyjne i ra-
diowe, by opowiadać o swym 
najnowszym dziele. Płyta „Be 
There” ukazała się 14 kwietnia, 
ale już kilka tygodni wcześniej 
promujący ją singiel pt. „Rat 
Race” mocno zamieszał na roc-
kowych listach przebojów. Krą-
żek zbiera znakomite recenzje 
i już wiadomo, że jego wydanie 

to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń na rodzimym rynku fono-
graficznym w 2021 roku.
Nowe wydawnictwo Kruka to 
rezultat wspólnych fascynacji 
muzycznych Brzychcego i Cu-
gowskiego. Pierwszy skompo-
nował utwory, drugi napisał 

do nich teksty (po angielsku) 
i stworzył partie wokalne. Kone-
serzy hardrockowego brzmienia 
bez trudu odnajdą w poszcze-
gólnych kawałkach inspiracje 
dorobkiem Deep Purple, Rain-
bow czy Uriah Heep. I nie będą 
zawiedzeni! To solidna dawka 

rockowych emocji rozpisana na 
osiem urozmaiconych kompo-
zycji, które trwają od trzech do 
aż dziesięciu minut. Chwytliwe 
riffy gitarowe, wirtuozerskie 
solówki Piotra Brzychcego, 
dźwięk organów Hammonda 
oraz świetny wokal Wojtka Cu-
gowskiego tworzą razem spójną 
całość. Pierwszy od 7 lat album 
studyjny dąbrowskiego zespołu 
ma wielką szansę podbić serca 
fanów mocniejszego uderzenia 
nie tylko w Polsce.
W  rozgłośniach radiowych, 
które nie stronią od ambitniej-
szego repertuaru muzycznego, 
można już usłyszeć drugi sin-
giel pt. „Hungry For Revenge”. 

Z  powodu pandemii zespół 
(oprócz Brzychcego i Cugow-
skiego to również: Dariusz Na-
wara, Michał Kuryś i Maciej 
Guzy) wciąż nie ma zaplanowa-
nej trasy koncertowej, podczas 
której mógłby zaprezentować 
swój repertuar spragnionym fa-
nom na żywo. Gdy jednak tylko 
poluzowane zostaną obostrze-
nia sanitarne, dąbrowski Kruk 
z lubelskim wsparciem na wo-
kalu ruszy na pewno w Polskę 
(a pewnie i dalej). Tymczasem 
na razie pozostaje nam delek-
towanie się muzyką z  płyty, 
która ukazała się również dzięki 
wsparciu miasta Dąbrowa Gór-
nicza. Michał Syska

A BO MY WCIĄŻ PAMIĘTAMY CIEBIE Z TAMTYCH LAT…

Wspomnienie o Krzysztofie Krawczyku
Świat muzyki i szeroko pojętej kultury popularnej poniósł nieopisaną 
stratę: zmarł Krzysztof Krawczyk, artysta obdarzony niezwykłym gło-
sem i sceniczną charyzmą, prawdziwy człowiek estrady, od kilku dekad 
dominujący na scenach polskich i zagranicznych.

Wybitny twórca odwiedził 
podczas swoich muzycznych 
podróży także Dąbrowę Gór-
niczą – dwukrotnie uświetnił 
swoją obecnością Dożynki 
Miejskie i aż cztery razy wystę-
pował na scenie Sali Teatral-
nej Pałacu Kultury Zagłębia. 
Jego koncerty spotykały się 

z  entuzjazmem uczestników 
w  różnym wieku – można 
śmiało powiedzieć, że pio-
senki Krzysztofa Krawczyka 
zawierały w sobie ten niezwy-
kle trudny do zdefiniowania 
pierwiastek, który doprowadza 
do uwznioślenia przez sztukę.
Artysta czuł się dobrze w każ-

dym rodzaju repertuaru, zarów-
no w formacie taneczno-ludycz-
nym, jak i w poważniejszych, 
melancholijnych balladach.
Tym, co przyciąga coraz 
młodsze grupy słuchaczy do 
jego dorobku, nie jest bynaj-
mniej jedynie retroaktyw-
na nostalgia – to prawdziwa 
magia zrodzona wtedy, kiedy 
materialny nośnik emocji, 
jakim jest piosenka, przekra-
cza sam siebie i staje się czymś 
więcej. Staje się prawdziwym 
przeżyciem.

Grzegorz Marcinkowski
Pałac Kultury Zagłębia

puls miasta

Mariusz Kalaga:
I jeszcze takie wspomnienie z Krzysztofem Krawczykiem, 
moim niedoścignionym wzorem – Królem Polskiej Muzyki 
POP. Po wspólnym zaśpiewaniu piosenki „Gdy nam śpiewał 
Elvis Presley” mieliśmy zaszczyt gościć Krzysztofa wraz 
z Jego całym zespołem w naszym klubie muzycznym MAX 
MARIO w Dąbrowie Górniczej. 9.12.2006r.

Muzyka

KRUK WZNIÓSŁ SIĘ 
WYSOKO

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej:
Dla wielu młodych artystów był autorytetem, drogowskazem, 
ikoną. Dla tych spośród wychowanków MOPT-u, którzy mieli 
wyjątkową przyjemność występować na scenie, której był 
gwiazdą – był właśnie nią: Gwiazdą, której światło nie zgasło. 
Zostanie z nami ciepłe wspomnienie i głos, który przez lata 
rozgrzewał serca wielu ludzi.
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Piotr Brzychcy i Dariusz Nawara
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OSZCZĘDNOŚCI 
Z KORZYŚCIĄ DLA 
MIESZKAŃCÓW
Działania zarządcze w Dąbrowskich Wodociągach przynoszą dobre efekty.

Gdy większość towarów 
i  usług, które kupujemy na 
co dzień, drożeje, z pewno-
ścią dobrą wiadomością dla 
mieszkańców naszego miasta 
będzie ta, że zatwierdzone 
właśnie taryfy za wodę i ście-
ki Dąbrowskich Wodociągów 

nie przewidują wzrostu cen 
jednostkowych. Rada Miej-
ska zgodziła się na propozycję 
prezydenta miasta dotyczącą 
wysokości dopłat: gospodar-
stwa domowe nadal płacić 
będą po 6,74 zł za m³ wody 
i 7,25 zł za m³ ścieków. Do-

bra wiadomość jest także dla 
przedsiębiorców, zwłaszcza, 
że nie są oni objęci systemem 
dopłat. W ich przypadku bę-
dzie nawet obniżka – woda 
stanieje o 20 groszy, a ścieki 
o 46 groszy na każdym metrze 
sześciennym.

nasze sprawy

RADNI PYTAJĄ 
O PRZYCZYNY ODWOŁANIA 
DYREKTORA POGOTOWIA
W związku z nagłym odwołaniem 
dyrektora Rejonowego Pogotowia 
Ratunkowego w Sosnowcu, dąbrowscy 
radni napisali w tej sprawie list otwarty 
do marszałka województwa śląskiego.

„Dyrektor sosnowieckiego 
pogotowia odwołany zo-
stał nagle 7 kwietnia 2021r., 
w  dniu Światowego Dnia 
Zdrowia i Dnia Pracownika 
Służby Zdrowia. Czy w do-
bie światowej pandemii ko-
ronawirusa, kiedy zagrożone 
jest życie ludzkie, kiedy tyle 

ludzi traci życie, takie decy-
zje kadrowe znajdują uzasad-
nienie? ” – czytamy w liście, 
pod którym podpisało się 20 
radnych: Krystyna Stępień, 
Agnieszka Pasternak, Kamil 
Dybich, Krystyna Szaniaw-
ska, Krystyna Chrobot, Boże-
na Kozak, Robert Kazimirski, 

Grzegorz Przewieźlik, Sławo-
mir Żmudka, Szymon Wi-
dera, Adam Klimczyk, Piotr 
Chałuda, Artur Borowicz, 
Magdalena Miczko, Robert 
Witecki, Marek Węgrzyno-
wicz, Edward Bober, Piotr 
Zieliński, Piotr Bobrowski, 
Piotr Ślusarczyk.

Samorząd

Agnieszka Pasternak  
– przewodnicząca Rady Miejskiej

Od ponad roku cały świat walczy z pan-
demią. Pracownicy ochrony zdrowia na 

każdym szczeblu zmagają z wyzwaniami 
ponad swoje siły. Często tam, gdzie rozwią-

zania systemowe nie zdają egzaminu, sytuacje 
ratuje zaangażowanie pracowników ochrony zdrowia. Czy 
w sytuacji, kiedy pogotowie, przychodnie, szpitale pracują 
na 200% jest czas na reformy i pozbywanie się doświadczo-
nych pracowników? Moim zdaniem nie! Już scentralizowanie 
dyspozytorów nie przyniosło oczekiwanych efektów, dlatego 
uważam że to nie jest moment na eksperymenty. Mam na-
dzieję, że Pan Marszałek wycofa się z tej szkodliwej decyzji. 
W imieniu mieszkańców Zagłębia gorąco o to apeluję!

Kamil Dybich  
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Osobiście bardzo obawiam się skutków 
odwołania dyrektora Marka Jeremicza. 

Jego blisko dwudziestoletni staż pracy na 
stanowisku kierowniczym w Zagłębiow-

skim Pogotowiu dawał mieszkańcom regionu 
poczucie bezpieczeństwa i pewności, że zespoły ratowników 
dotrą do potrzebujących na czas. Dlatego też, w imieniu spo-
łeczności Dąbrowy Górniczej, zwracamy się w otwartym 
liście o przedstawienie faktycznych powodów odwołania 
dyrektora. Pytamy, czy praca i dostępność zespołów karet-
kowych na dzisiejszym poziomie zostanie utrzymana.

Patryk Kuzior, naczelnik Wydziału Kontroli 
i Nadzoru Urzędu Miejskiego:

Obniżenie cen przez Dąbrowskie Wo-
dociągi było możliwe między innymi 

z uwagi na korzystny efekt zrealizowa-
nych wcześniej inwestycji infrastruktu-

ralnych. W mieście pojawiają się nowe pod-
mioty gospodarcze, inwestorzy, którzy są też odbiorcami 
usług wodociągowych i kanalizacyjnych, spółka wdraża 
też przemyślaną politykę oszczędnościową. Pomimo tego, 
że w wielu obszarach nasza miejska spółka ponosi wyższe 
koszty, wspomnijmy choćby o podwyżce cen hurtowych 
przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, to 
jednak działania zarządcze pozwalają na korzystne ich 
bilansowanie. Jeśli założenia biznesowe przyjęte w spółce 
się sprawdzą i nie nastąpią żadne nieprzewidywane dziś 
zmiany na rynku, to także w kolejnych latach ceny wody 
i ścieków nie będą w naszym mieście rosły.

Krystyna Stępień – przewodnicząca 
Komisji Ochrony Zdrowia

Rada Miejska nie mogła milczeć i de 
facto godzić się na likwidację pogotowia 

ratunkowego w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdro-

wia przedstawiciele marszałka województwa 
Śląskiego zapewniali radnych, że po połączeniu Rejonowego 
Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej 
z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach dla 
pacjentów z Zagłębia nic się nie zmieni. Po co zatem ta zmiana? 
Uważam, że każda dobra zmiana w ochronie zdrowia winna 
przynieść wymierne korzyści i tego będę się trzymać!

fo
t.

 d
g.

p
l
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turystyka
Szlak Kruszcowy

Górnicze dzieje tego miejsca sięgają wcze-
snego średniowiecza, kiedy na okolicz-
nych wzgórzach gwarkowie pozyskiwali 
kruszce ołowiu i srebra, o czym świad-
czą wykopaliska archeologiczne, między 
innymi w pobliskim Łośniu i w Strze-
mieszycach. Jednak największy rozwój 
górnictwa przypada na XIX w., co zwią-
zane było z dynamicznie rozwijającym 
się przemysłem cynkowym. Na dwóch 
pobliskich wzgórzach założono kopalnię 
Anna i na Kawiej Górze, które wydoby-
wały galmany, utlenione rudy cynku. 
Rozwój górnictwa galmanu zmienił życie 
mieszkańców Strzemieszyc, którzy zasi-
lali załogi kopalń lub wykonywali prace 

usługowe na rzecz górnictwa. Napływali 
także osadnicy, dla których budowano 
kolonie górnicze, a zapotrzebowanie na 
materiały budowlane zapoczątkowało wy-
dobycie wapieni i wypalanie wapna oraz 
produkcję cegły. Na rozwój Strzemieszyc 
wpłynęły także inwestycje kolejowe. To 
tutaj krzyżowały się dwie najważniejsze 
w ówczesnym Królestwie Polskim linie 
kolejowe: Warszawsko-Wiedeńska oraz 
Iwangorodzko-Dąbrowska.
Ścieżka dydaktyczna „Szlak Kruszcowy” 
przebiegająca na odcinku 7,2 km ma za 
zadanie upowszechniać wiedzę oraz do-
kumentować trochę zapomniane miejsca 
związane z historią przemysłu w Strze-

mieszycach. Służyć temu będą między 
innymi rozmieszczone przy ścieżce tabli-
ce informacyjne oraz internetowa strona 
Srebrne Zagłębie.
Muzeum Miejskie „Sztygarka” odpo-
wiedzialne jest za wytyczenie Szlaku 
oraz jego stronę merytoryczną, jednak 
w przedsięwzięcie to zaangażowanych 
jest również wiele osób z różnych insty-
tucji: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej, Stowarzyszenia Samorządne 
Strzemieszyce, Nadleśnictwa Siewierz, 
Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej 
oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej.
Do zobaczenia na szlaku.

Zbigniew Mirkowski

Wędrówka po dziejach przemysłu Strzemieszyc

2.  Wznosząca się nad Strzemieszycami Wielkimi mocno zalesiona Srocza Góra skrywa jedno z bardziej spektakularnych 
odsłonięć skał triasowych. To geologiczne stanowisko dokumentacyjne powstało dzięki prowadzonej tu od XIX w. 
eksploatacji wapieni. Na zboczu zachowały się także pozostałości wapiennika, w którym wypalano kamień wapienny 
i wytwarzano wapno palone.

3.  W Strzemieszycach Małych bujna roślinność porasta teren wokół niewielkiego jeziorka, stanowiącego pozostałość 
dawnego wyrobiska gliny. Od końca XIX w. do lat 90. XX w. funkcjonowała tu cegielnia Rabinowicza, która na bazie 
wydobywanych permskich glin sławkowskich produkowała cegłę. Komin i ruiny pieca kręgowego wyburzono kilkanaście 
lat temu, zacierając ostatecznie ślady dawnego zakładu.

4.  Największą i najdłużej działającą była założona w 1820 r. kopalnia Anna, której nazwę nadano za sprawą Stanisława 
Staszica na cześć księżnej Anny z Zamoyskich Sapieżyny. Pokłady i gniazda galmanu wybierano ręcznie z głębokości 
sięgającej 20 m, a urobek szybami wyciągano na powierzchnię w drewnianych kubłach przy pomocy kołowrotu. W la-
tach 60. XX w. wykonano badania skał z hałd i stwierdzono w nich 2 tony srebra, jednak nie podjęto prób jego odzysku.

7.  Kopalnię na Kawiej Górze założono w 1844 r. Znana była z pracującej tam maszyny parowej, używanej do odwadnia-
nia wyrobisk podziemnych. Na początku XX w. prowadzono tu intensywne prace poszukiwawcze, jednak stwierdzone 
niewielkie ilości galmanu nie pozwoliły na wznowienie wydobycia. Po dawnych pracach górniczych pozostały liczne 
hałdy, zagłębienia terenu i lejkowate obniżenia, znaczące położenie dawnych szybów.

11.  Urokliwe i cenne przyrodniczo miejsce zwane Wywierzyskami w Strzemieszycach Wielkich to pozostałość dawnej 
płuczki galmanowej. Wykorzystując siłę wody, oczyszczano tu dostarczane z pobliskich kopalń rudy galmanowe. Po 
zabudowaniach i infrastrukturze technicznej płuczki nie ma już śladu, ale zostały dwa jeziorka krystalicznej wody 
z bijącymi w dnie źródłami.

Przejeżdżając przez Strzemieszyce Duże i Małe, trudno nie odnieść 
wrażenia, że mijamy nieciekawe, trochę zaniedbane i zapomniane 
dzielnice Dąbrowy Górniczej. Jednak zgłębiając archiwa, odnajdujemy 
dowody dawnej świetności przemysłowej Strzemieszyc, a okoliczne 
wzgórza wciąż kryją pozostałości intensywnych robót górniczych.

2. 3.
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turystyka

Wędrówka po dziejach przemysłu Strzemieszyc

4. 7. 11.
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poznajmy się

Ireneusz Bochenek. 
Właściciel istniejącej 
od 1998 roku Ciastkarni 
„Beza” mieszczącej się 
w Dąbrowie Górniczej na 
ulicy Stawowej 5. 
Od dziecka interesowała mnie 
gastronomia (nie jestem po 
kierunku cukierniczym, tylko 
gastronomicznym). Po skoń-
czonej edukacji miałem za-
miar pracować w restauracji. 
Pracy nie było, a ja nie chcia-
łem pracować w jakimś pod-
rzędnym barze. Dlatego przez 
4 lata prowadziłem własną 
działalność związaną z organi-
zacją przyjęć. Podjąłem potem 
decyzję o otwarciu mojej pra-
cowni cukierniczej. Cały czas 
sam pogłębiałem swoją wiedzę 
w  kierunku cukierniczym. 
Sam się dokształcałem, jeź-
dziłem na wszelkiego rodza-
ju kursy, które pozwalały na 
odkrycie nowych trendów 
w sztuce cukiernictwa czy do-
skonalenie umiejętności deko-
racji wyrobów cukierniczych.

W „Bezie” tworzymy różnego 
rodzaju ciasta i  torty. Stawia-
my na naturalne składniki. 
Wszystkie dekoracje, które ro-
bimy, można zjeść, wyrabiane są 
ręcznie z czekolad, marcepanu 
i różnych półproduktów cukier-
niczych. Lubię zmiany, nowości, 
pracochłonne wyzwania, które 
później cieszą i moje oko, i moją 
duszę. Pandemia trochę nam 
przeszkodziła, bo pracowaliśmy 
z wieloma restauracjami. Mamy 
też swoich stałych, indywidual-
nych klientów.
Początek tygodnia wiąże się 
z planowaniem tego, co będzie-
my w nim robić. Mamy zróżni-
cowaną produkcję. Od środy za-
czynamy sobie przygotowywać 
wszystko, co potrzebne do stwo-
rzenia wyrobu. W tym dniu robi-
my także elementy dekoracyjne. 

Najwięcej pracy mamy w czwar-
tek, gdy wypiekamy ciasta, aby 
w  piątek móc to wykończyć, 
a w sobotę sprzedać.
Praca w sztuce cukierniczej jest 
pracą twórczą. Mnie zawsze cie-
szy moment, w którym finalny 
wyrób ładnie wygląda i dobrze 
smakuje. Receptury cukiernicze 
są bardzo wymagające. Można 
powiedzieć, że nie ma margi-
nesu błędu, ponieważ produkt 
wtedy będzie nieudany.

Żeby zostać prawdziwym cu-
kiernikiem, trzeba przede 
wszystkim mieć do tego za-
miłowanie. Ukończenie szko-
ły i poszczególnych kursów to 
moim zdaniem połowa sukcesu. 
Uważam, że to trzeba czuć, bo 
osoba, która chce zostać w przy-
szłości dobrym cukiernikiem, 
musi wkładać w to serce.
W 2018 i 2019 roku zostaliśmy 
laureatami Orła Cukiernictwa. 
Pandemia niestety przeszkodzi-

ła w tym, aby ponownie wziąć 
udział w  takim plebiscycie. 
Zostaliśmy też uhonorowa-
ni przez Izbę Rzemieślniczą 
w Katowicach dyplomem firmy 
z  jakością. Oprócz tego zda-
nie mistrzowskiego egzaminu 
było dla mnie uhonorowaniem 
mojego zaangażowania. Bo jak 
już podkreślałem, nie jestem 
z wykształcenia cukiernikiem, 
dlatego całą wiedzę musiałem 
zdobyć sam. Jest to moja pasja.

Wspieraj lokalnie

Cukiernictwo to praca twórcza

„LOKAL NA START” ROZSTRZYGNIĘTY PO RAZ CZWARTY
„Lokal na start” jest wspólnym przedsięwzięciem miasta re-
alizowanym w ramach Dąbrowskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości. 

O lokale na atrakcyjnych wa-
runkach, z  niskim kosztem 
najmu, mogą ubiegać się małe 
i mikro przedsiębiorstwa, któ-
re rozpoczynają działalność 
gospodarczą lub prowadzą ją 
nie dłużej niż 5 lat. Tym razem 
można było starać się o jeden 
z 11 lokali. Do konkursu wpły-
nęło 12 wniosków, z których 
jury wyłoniło 4 zwycięzców.

LAUREACI I PLANOWANA 
DZIAŁALNOŚĆ:
• Angelika Paszcza (ul. Pił-

sudskiego 34/642B): Szko-
ła językowa, oferująca za-
jęcia z języka angielskiego, 
a w miarę rozwoju również 
z innych języków obcych.

• Magdalena Maleta (ul. Ka-

sprzaka 6): Salon kosmetycz-
ny oferujący wykonywanie 
makijażu permanentnego 
i stylizacji brwi.

• Katarzyna Białas (ul. Ko-
ściuszki 36): Salon optyczny.

• Joanna Machera (3 Maja 
22): Pracownia zajmująca 
się kompleksowym projek-
towaniem wnętrz i przygo-
towaniem projektów gra-
ficznych.

Mateusz Maik ze stowarzyszenia 
Przedsiębiorcy z Wyboru,  

członek jury konkursu

Obserwujemy coraz wyższy poziom pro-
fesjonalizmu w opisywanych projektach 

biznesowych. Być może jest on związany 
z dodatkowym wsparciem doradczym, które 

świadczył dla uczestników Dąbrowski Inkubator Przedsię-
biorczości. Na pewno jest to wyraźny sygnał dla osób chcących 
wziąć udział w kolejnych edycjach projektu.

Robert Witecki 
 radny miejski, członek jury

Ta edycja spotkała się ze sporym za-
interesowaniem, wpłynęło wiele cie-

kawych i różnorodnych pomysłów. Li-
czę, że miasto nadal będzie w ten sposób 

wspierać nowych i już działających przedsię-
biorców. Mam również nadzieję, że uda się zaktywizować 
inne dzielnice – nie tylko centrum czy Gołonóg – w których 
swoje siedziby ulokują powstające firmy.

Ewa Fudali-Bondel, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. rozwoju 

gospodarczego, przewodnicząca jury

Wszystkie działania skierowane do 
przedsiębiorców oraz osób zamierzających 

otworzyć swój biznes mają na celu pobudze-
nie lokalnej przedsiębiorczości oraz wypracowa-

nie systemu, w którym dąbrowskie biznesy będą się wspierać.
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DBAJMY O SIEBIE, 
BĄDŹMY AKTYWNI
Każdy z nas wie, jak ważna jest aktywność na świeżym powietrzu i regularne uprawianie sportu. Podczas pandemii 
mamy ograniczony dostęp do siłowni, basenów i innych miejsc rekreacji sportowej. Dlatego tak ważne jest korzystanie 
z tego, co w danym momencie jest dostępne, np. z siłowni plenerowych.

– Jeśli będziemy uważać na to, co 
jemy, włączymy więcej aktywno-
ści fizycznej do naszego harmo-
nogramu dnia oraz odwiedzimy 
przynajmniej 3 razy w tygodniu 
taką plenerową siłownię, to mo-
żemy osiągnąć naprawdę spekta-

kularne efekty! – mówi Patrycja 
Zawierucha, pracownica Urzędu 
Miejskiego i trenerka personalna, 
z którą spotykamy się w plenero-
wej siłowni usytuowanej w parku 
Hallera.

Weronika Warot

Dąbrowa z bliska
Rekreacja

1. Ćwiczenie: ściąganie uchwytów do boku. Tu 
pracują w  dużym stopniu mięśnie pleców: naj-
szerszy i czworoboczny grzbietu, zaangażowa-
ne są też mięśnie barków. Zrób 3 serie po 2 mi-
nuty każda. W ciągu trwania każdej serii zrób 
tyle powtórzeń, ile będziesz w stanie. Lecz pa-
miętaj, aby ćwiczenia wykonywać dokładnie. 
Nie liczy się szybkość, ale jakość wykonanego 
ćwiczenia. 

3. Ćwiczenie: podciąganie na drążku – wzmacnianie mięśni całego cia-
ła. Najmocniej oddziałuje na mięśnie ramion i mięśnie pleców. Ilość serii 
i długość taka jak w przypadku powyższych urządzeń.

2. Ćwiczenie: wypychanie nóg na maszynie. Na tym urządze-
niu popracujemy nad dolnymi partiami ciała. Główny nacisk 
skierowany jest na mięśnie czworogłowe nóg. Zatem jeśli 
marzycie o pięknych i szczupłych nogach, warto przyłożyć 
się do tego ćwiczenia! Zaleca się ćwiczenia w 3 seriach po 
2 minuty.

4. Ćwiczenie: plenerowy orbitrek. Efektywne spalanie kalorii po-
równywalne do rowerka stacjonarnego. Regularne ćwiczenie ujędrnia 
skórę i powoduje utratę tkanki tłuszczowej. Serie tak jak powyżej.

W Dąbrowie 
Górniczej są 

aż 22 miejskie 
siłownie 

plenerowe.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



14

Przegląd Dąbrowski  |  nr 3 (246) kwiecień 2021

gospodarka

W trosce o środowisko, 
bezpieczeństwo pracy  
oraz zrównoważony rozwój

Artykuł sponsorowany

Ochrona środowiska naturalnego, zrównoważony 
rozwój oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
to wartości, którymi URSA, wraz z macierzystą 
firmą Grupą Xella, kieruje się przy tworzeniu 
długofalowych strategii.

Grupa Xella oraz URSA ogło-
siły przystąpienie do progra-
mu ESG, którego cele mają 
zostać osiągnięte do 2030 
roku. Są nimi m.in.: poprawa 
zachowań środowiskowych 
i społecznych poprzez reali-
zację zasad zrównoważonego 
rozwoju i gospodarki obiegu 
zamkniętego.

Program ESG (Environ-
mental, Social and Go-
vernance – Środowisko, 
Kwestie Społeczne i Zarzą-
dzanie) definiuje kierunki 
pracy, które będą podej-
mowane w sposób zdecy-
dowany w nadchodzących 
latach w  celu sprostania 
kilku wyzwaniom, zdefi-
niowanym przez zespół 
zarządzający Grupy Xella. 
Inicjatywa ta jest częścią 
globalnego planu spółki, 
która będzie dążyć do do-
skonałości pod względem 
zrównoważonego rozwoju 
dzięki uzupełniającym się 
staraniom każdego z od-
działów grupy.

Podstawowym wyzwaniem 
jest 30-procentowa redukcja 
emisji CO2, która to reduk-
cja znacząco ograniczy ślad 
węglowy URSA. Obniżenie 
to będzie możliwe dzięki ini-
cjatywom podejmowanym 
na kilku frontach: od zasto-
sowania bardziej wydajnych 
maszyn, optymalizacji proce-
sów, do wykorzystania ogniw 
fotowoltaicznych, środków 
kogeneracji, wykorzystania 
czystszych źródeł energii oraz 
wielu drobnych działań w ca-
łej firmie. Jednym z głównych 
obszarów, w którym chcemy 
osiągnąć postęp, jest gospodar-
ka obiegu zamkniętego. Pracu-
jemy już nad rozwiązaniami, 
zwiększającymi ilość materia-
łów pochodzących z ponowne-
go przetworzenia (recyklingu) 
w składzie naszych produktów 
i opakowaniach.

– Już obecnie udział recy-
klingu w działalności URSA 
jest bardzo wysoki, ale firma 
chce jeszcze bardziej popra-
wić ten wskaźnik. Dlatego 
planujemy m.in. rozpoczęcie 
szerokiej współpracy z firmą 
dostarczająca nam opakowa-
nia oraz jedną z  lokalnych 
uczelni wyższych, w  celu 
zwiększenia udziału materia-
łów recyklingowych. W 2030 
roku chcemy, aby cała pro-
dukowana przez nas wełna 
mineralna zawierała ponad 
80% materiału pochodzącego 
z recyklingu – mówi Marek 
Będkowski, Dyrektor Za-
kładu Produkcyjnego URSA 
Polska.
URSA prowadzi już doświad-
czenia pilotażowe nad odzy-
skiwaniem odpadów pocho-
dzących z własnej produkcji 
i bada ich wpływ logistyczny, 
techniczny, środowiskowy 
i ekonomiczny. – To udosko-
nalenie procesów w  firmie, 
przyczynia się do bilansu ener-
gii i emisji CO2 osiągniętego 
przez materiały izolacyjne, 
dzięki oszczędnościom uzy-
skanym w fazie użytkowania 
budynków – podkreśla z kolei 
Mirosław Gawryluk, Dyrek-
tor Generalny URSA Polska. 
– Jesteśmy dumni, że poprzez 
swoją działalność, polegającą 
na produkcji i sprzedaży pro-
duktów termoizolacyjnych, 
przyczyniamy się do popra-
wy stanu naszych domów, na-
szych miast, i w konsekwen-
cji całej planety. Podnoszenie 
efektywności energetycznej 
jest według nas kluczem do 
pogodzenia konieczności 
ochrony środowiska natural-
nego z potrzebą oszczędności 
kosztów przy jednoczesnym 
zwiększeniu komfortu użyt-
kowania.
Działania proekologiczne 
oraz zrównoważany rozwój 
są dla nas ogromnie ważne 
także w  ujęciu lokalnym – 
zaznacza Marek Będkowski. 

– Staramy się wspierać różne 
inicjatywy na rzecz ochrony 
środowiska poprzez partner-
stwo czy sponsorowanie akcji 
społecznych. Wiemy, że każde 
wspólne działanie i niesienie 
pomocy przyniesie wiele ko-
rzyści w przyszłości.
Projekt ESG to nie tylko in-
nowacje w obszarze ochrony 
środowiska i zrównoważone-
go rozwoju. W ramach am-
bitnego celu firmy Xella, ja-
kim jest zmniejszenie liczby 
wypadków w miejscu pracy 
do zera, URSA zobowiązuje 
się do osiągnięcia 40-procen-
towego spadku wskaźnika 
częstotliwości wypadków do 
2025 roku. W  tym samym 
czasie przynajmniej 25% sta-
nowisk obejmą kobiety. Z ko-
lei do 2021 r. firma będzie wy-
magała od swoich dostawców 
100% zgodności z Kodeksem 
Postępowania.
Zachęcamy do zapoznania 
się z pełnym raportem Gru-
py Xella nt. zrównoważonego 
rozwoju dostępnym na stronie 
www.ursa.pl.

Wypadki przy pracy0 Wiodące w sektorze doświadczenie 
i satysfakcja klientówNPS

Redukcja intensywności emisji CO2 
do 2030 r. (w stosunku do 2019) 
(zakres 1&2 CO2)

-30%

Redukcja wskaźnika wypadkowości 
LTIFR do 2025 r.-40% Odpowiednich dostawców przestrzega 

Kodeksu Postępowania do 2021 r.~100%
Zwiększenie wkładu materiałów 
z odzysku w produkcji wełny 
szklanej do 2030 r.

>80%

Zwiększenie liczby godzin szkolenia 
rocznie na pracownika do 2025 r.+10%

Zero tolerancji dla
oszustw, łapownictwa i działań 
antykonkurencyjnych

0Ochrona zasobów poprzez 
gospodarkę obiegu zamkniętego∞

Udział kadry kierowniczej płci żeńskiej 
na poziomie Grupy do 2025 r.25%

URSA ESG Strategia

Środowisko Kwestie społeczne Zarządzanie
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Dąbrowski 
bohater
115 lat temu młody robotnik z Dąbrowy 
Górniczej oddał życie w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie.
10 maja 1906 roku, gdy wró-
cił po pracy do domu, matka 
tradycyjnie czekała na niego 
z obiadem. Tym razem jednak 
Edward powiedział, że zanim 
spożyje posiłek, musi załatwić 
jeszcze pewną ważną sprawę. 
Wyszedł z domu i już nigdy do 
niego nie wrócił.
Właśnie na ten dzień Organi-
zacja Bojowa PPS wyznaczy-
ła przeprowadzenie zamachu 
bombowego na koszary sta-
cjonujących w Dąbrowie Ko-
zaków z 14 Dońskiego Pułku. 
Wyróżniali się oni szczególną 
brutalnością wobec Polaków. 
Członkowie dąbrowskiej Or-
ganizacji Bojowej w losowaniu 
wyłonili wykonawcę zamachu. 
Edward Miętka zgodnie z pla-
nem rzucił bombę do koszar, 
jednak ta nie eksplodowała. 
Bojowiec rzucił się do ucieczki. 
Został pojmany przez Koza-
ków na ul. Kołłątaja, na wyso-
kości domu nr 15, i bestialsko 
zmasakrowany szablami. Jego 
ciało przywiązano do konia 
i  demonstracyjnie wleczono 
ulicami Dąbrowy na stary 
cmentarz.
Za sprawą znalezionych przy 
młodym robotniku dokumen-

tów Kozacy poznali adres, pod 
którym mieszkał z rodzicami 
i rodzeństwem. W mieszkaniu 
na Zagórzu poturbowali matkę 
bojowca oraz dotkliwie pobili 
ojca, wybijając mu oko.
Edward Miętka urodził się 
w 1884 roku. Był robotnikiem 
w dąbrowskiej Fabryce Fitzner-
-Gamper, gdzie dziś mieści 
się Fabryka Pełna Życia. Na-
leżał do Organizacji Bojowej 
Polskiej Partii Socjalistycznej 
powstałej z  inicjatywy Józe-
fa Piłsudskiego w 1904 roku. 
Jej celem była początkowo 
ochrona zebrań i demonstra-
cji robotniczych. Z czasem jej 
członkowie zaczęli podejmo-
wać akcje zbrojne wymierzone 
w rosyjskiego zaborcę. Organi-
zacja dokonywała zamachów 
na carskich funkcjonariuszy 
oraz akcji ekspropriacyjnych, 
których celem było pozyski-
wanie funduszy na działalność 
niepodległościową.
W konspiracyjnych struktu-
rach PPS Miętka posługiwał 
się prawdopodobnie pseudo-
nimem „Buchalter”.
Dopiero po 28 latach od śmier-
ci Edward Miętka docze-
kał prawdziwej uroczystości 

pogrzebowej. W  niedzielne 
przedpołudnie 24 październi-
ka 1934 roku w Domu Ludo-
wym przy ul. 3 Maja w Dąbro-
wie Górniczej zebrał się tłum 
ludzi, który następnie uformo-
wał się w pochód podążający 
na stary cmentarz. Tego dnia, 
w  obecności przedstawicieli 
władz miasta, Stowarzyszenia 
Byłych Więźniów Politycz-
nych, Związku Legionistów, 
górniczych związków zawodo-
wych oraz Polskiej Partii So-

cjalistycznej odsłonięto płytę 
nagrobną na mogile Edwarda 
Miętki.
W uroczystości wziął udział 
jeden z przywódców PPS, jej 
założyciel w Zagłębiu, minister 
w pierwszych rządach odro-
dzonej w  1918 roku Rzeczy-
pospolitej i późniejszy premier 
rządu polskiego na uchodź-
stwie – Tomasz Arciszewski.
Na jej zakończenie orkiestra 
odegrała marsz żałobny Cho-
pina, a nad grobem bojowca 

PPS pokłonił się las sztanda-
rów.
W 1937 roku został pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem Nie-
podległości z Mieczami, dołą-
czając – obok Stefana Okrzei, 
Henryka Barona i Józefa Mon-
twiłła-Mireckiego – do pante-
onu bohaterów – bojowców 
PPS, którzy na początku XX 
wieku oddali swe życie w wal-
ce o narodowe i społeczne wy-
zwolenie.

Michał Syska

nasza historia
Niepodległość

Muzeum Miejskie „Sztygarka” przygotowało 
dla mieszkańców edukacyjny pakiet, który 
zawiera biało-czerwoną flagę narodową oraz 
herb Dąbrowy Górniczej w formie naklejki. 
Specjalnie przygotowane opakowanie 
opatrzone jest historycznymi ciekawostkami 
dotyczącymi symboli Rzeczypospolitej oraz 
naszego miasta. Komplet kosztuje 15  zł 
i jest do nabycia w siedzibie muzeum na ul. 
Legionów Polskich 69 (nr tel. 32 726 41 85). 

Poznaj swoje barwy! 
Wywieś flagę!

Krewni Edwarda 
Miętki nadal mieszkają 
w Dąbrowie Górniczej
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kultura / biblioteka

Skarpety 
Poety

Młody fan  
komiksów
Filia nr 3 (ul. Wybickiego 3a) spotkała się w ostatnim czasie 
z prawdziwym odruchem serca. Jedenastoletni Ryszard Sikora 
postanowił przekazać część swojego prezentu komunijnego na 
wsparcie Działu Komiksu, który prężnie działa już od kilku lat 
we wspomnianej dąbrowskiej filii. Jeszcze raz dziękujemy i każ-
dej bibliotece życzymy takich czytelników-pasjonatów!/MB/

NOC Z ANDERSENEM

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

Obchody urodzin Hansa Christiana Ander-
sena rokrocznie były okazją do zorganizo-
wania całonocnej imprezy dla setki małych 
czytelników z całego miasta! Dzieci brały 
udział w warsztatach, spektaklu teatralnym, 
a także różnego rodzaju aktywnościach, spo-
śród których największą atrakcją było spę-
dzenie nocy pomiędzy bibliotecznymi rega-
łami. Kolejny raz pandemia i obowiązujące 
obostrzenia nie pozwoliły jednak na huczne 
wyprawienie urodzin jednego z najpopu-
larniejszych pisarzy dla dzieci. Dąbrowska 
książnica postawiła więc na przeniesienie ich 
do Facebook’owej rzeczywistości, gdzie na 
najmłodszych czekało orędzie Pana Ander-
sena, a także wywiad z solenizantem, który 
przeprowadził biblioteczny patron – Hugon! 
„Biletem wstępu” na wydarzenie były tak jak 
w poprzednich latach własnoręcznie wyko-
nane kartki urodzinowa dla pisarza, o które 
w tym roku zadbały dąbrowskie przedszko-
laki. Zbiór wszystkich laurek z życzeniami 
można znaleźć na Facebooku MBP./MB/

Jedno ze sztandarowych 
wydarzeń dąbrowskiej 
MBP po raz drugi 
odbyło się w przestrzeni 
internetowej.

Kto jeszcze nie poznał Szczepana, Suzi, Dziadka 
i Siwego – niech czym prędzej nadrobi tą straszną 
niewiedzę! Cykl literacko-kabaretowy przedsta-
wiający perypetie kilku niezwykle oryginalnych 
skarpet pojawia się w wybrane weekendy na Fa-
cebooku MBP i cieszy się od początku swojego 
istnienia niesłabnącą popularnością. Skarpety, 
wraz z pomysłodawcami filmów, gościły nawet 
w programie „Pokój na poddaszu” (TVP 3), który 
można zobaczyć na stronie programu lub po pro-
stu klikając w załączony kod QR!/MB/

W  ten jeden 
wyjątkowy wie-
czór w  miesią-
cu członkowie 
bibliotecznego 
zespołu Poczy-
talni przenoszą 
małych czytel-
ników prosto do 
krainy najpięk-
niejszych snów. Tym razem zrobili to za sprawą jed-
nej z najbardziej znanych polskich kołysanek – „Ach, 
śpij kochanie”, autorstwa Henryka 
Warsa (muzyka) i Ludwika Star-
skiego (tekst), której towarzyszył 
autorski teledysk. Wszystkie bie-
żące poczynania zespołu można 
śledzić na pośrednictwem ich pro-
filu na Facebooku: www.facebook.
com/poczytalni./MB/

Biblioteka śpiewa dzieciom
Studio biblioteka
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kultura / biblioteka

Domowa 
inspiracja

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

Tydzień bibliotek

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Książkowe 
nowości

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Książkę, którą chciałem 
polecić, to „Kobe Bryant. 
Mentalność Mamby. Jak 
zwyciężać”, autobiografia 
połączona z albumem zdjęć 
legendy koszykówki. Kobe 
dzieli się swoimi uwaga-
mi dotyczącymi treningu, 
a także filozoficznym podej-
ściem do sportu i życia pry-
watnego. Inspirująca pozycja 
nie tylko dla fanów sportu.

Poleca

Grzegorz 
Banak

p. o. Kierownik
CSiR

W każdy poniedziałek o godz. 
10:30 na Facebooku MBP pre-
zentowane są nowości, które 
dopiero co pojawiły się na 
bibliotecznych półkach. Nie 
masz pomysłu na nową 
lekturę? Przeczytaj krót-
kie opisy wybranych 
książek i czym prędzej 
odnajdź je na półce!/
MB/

Czasoumilacz

Tegoroczne święto bibliotek, 
przypadające każdorazowo w terminie 

8-15 maja, odbywać się będzie w tym 
roku pod hasłem „Znajdziesz mnie 

w bibliotece”!

Na czytelników czekać będą dwa konkursy – literacki 
i plastyczny. „Ktokolwiek czytał, ktokolwiek wie” to 
konkurs na recenzję, która nie będzie zawierała ty-
tułu książki, nazwiska autora, a także żadnych nazw 
własnych, jak np. miejscowość, w której dzieje się 
akcja lektury. Na młodszych moli książkowych czekać 
będzie wyzwanie plastyczne polegające na zaprojek-
towaniu okładki ulubionej książki! W serii filmików 
„Skarpety Poety” (które swoją premierę mają każ-
dorazowo na Facebooku MBP) poruszony zostanie 
temat znanych osób, które w swojej karierze miały 
okazję być… bibliotekarzami! Na odwiedzających 
Bibliotekę Główną czekać będzie literacka wystawa 
przestrzenna, która pozwoli na niemal dosłowne 
przeniesienie się w świat danego utworu literackie-
go… Zorganizowana zostanie także zbiórka książek 
dla wskazanej organizacji. Szczegóły dotyczące po-
wyższych przedsięwzięć można znaleźć na stronie:  
www.biblioteka-dg.pl oraz Facebooku: www.facebo-
ok.com/mbpdg./MB/

W najnowszym odcinku cyklu „Biblioteka inspiruje” postawiono na stworzenie dekora-
cji, która uatrakcyjni każde wnętrze! Kod QR pozwoli Wam przenieść się bezpośrednio 
do filmu, w którym krok po kroku dowiecie się, jak zrobić obraz imitujący… metalową 
płaskorzeźbę! Choć sama nazwa brzmi nieco skomplikowanie – nie należy się jej bać, 
a materiały potrzebne do jej wykonania są ogólnodostępne i nie niosą za sobą dużych 
nakładów finansowych. Satysfakcja z wykonanej pracy i radość z kreatywnego spędzenia 
wolnego czasu będą za to z pewnością bezcenne!/MB/
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Przegl  d
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Stowarzyszenie Krokus z Dąbrowy Górniczej działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych uprzejmie informuje, 
że prowadzi nabór uczestników i asystentów do Projektu 
– Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla miesz-
kańców miasta Dąbrowy Górniczej. Kontakt 787 125 673.

W hołdzie poległym 
policjantom
13 kwietnia br., w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Agnieszka Pasternak oraz prezydent miasta Mar-
cin Bazylak złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniającym policjantów 
z Dąbrowy Górniczej zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Na 
mocy decyzji najwyższych władz ZSRR rozstrzelano wiosną tamtego 
roku ponad 20 tysięcy obywateli Polski.
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sport
Tenis

Przygodę ze sportem rozpo-
częła we wrześniu 2015 roku, 
gdy Centrum Sportu i Rekre-
acji w  Dąbrowie Górniczej 
organizowało nabór do sekcji 
tenisa ziemnego. 6-letnia Julia 
Borowik trafiła pod skrzydła 
trenera Pawła Kałuży. Treno-
wała wówczas jeszcze judo. 
Dziś jest uczennicą Szkoły 
Podstawowej nr 29 w  klasie 
sportowej o  profilu siatkar-
skim.
– Młodzi adepci sportu po-
winni uprawiać jak najwięcej 
dyscyplin, bo to wpływa na 
ich wszechstronność w wieku 
dojrzałym i powinno zapew-
nić większe szanse na sukces. 

Tenis to sport indywidualny, 
gdzie samodzielnie podejmuje 
się wszystkie decyzje. Dzięki 
grze podwójnej można roz-
wijać współpracę w drużynie, 
w takim najmniejszym zespo-
le, jaki można sobie wyobrazić. 
Sport wpaja wartości przydat-
ne nie tylko na korcie czy par-
kiecie, ale przede wszystkim 
w życiu codziennym. Julia jest 

bardzo pracowita, zmotywo-
wana, zaangażowana w to, co 
robi, lubi dominować na kor-
cie, gra mocno i agresywnie – 
mówi Paweł Kałuża.
Przed zawodniczką rozpo-
czyna się sezon na kortach 
otwartych, przygotowania 
ograniczają jednak obo-
strzenia covidowe dotyczące 
obiektów sportowych. Naj-
ważniejszy jest oczywiście 
rozwój, na który składa się: 
technika, taktyka, motoryka, 
psychika oraz starty w turnie-
jach. Julia marzy o wyjeździe 
na Drużynowe Mistrzostwa 
Europy do lat 12, które odbę-
dą się w lipcu br.
– Wyróżniająca się zawod-
niczka w  jej wieku powinna 
trenować około 12 godzin 
w tygodniu, rozegrać 20 tur-
niejów rocznie. Julia tak wła-
śnie ćwiczy. Dzisiaj droga do 
tenisa zawodowego wydłużyła 
się z 10 do nawet 15 lat prak-
tyki – wyjaśnia Paweł Chobot, 
trener CSiR MOS.
– Nasze życie podporządko-
wane jest zajęciom tenisowym 
Julii. To nie tylko dowożenie 
na treningi, wyjazdy na tur-
nieje, planowanie każdego 
dnia. To pasmo wyrzeczeń dla 
nas wszystkich, ale pomimo 
tego jesteśmy z  żoną dumni 
z osiągnięć córki, z dyscypli-
ny, którą potrafi sobie narzu-

cić, z chęci do pracy i to nie 
tylko na treningu czy w szkole, 
ale także w domu. Nasz 8-letni 
syn, Filip, kibicuje siostrze, to 
zagorzały gracz piłki nożnej. 
Dzieci są naszą wielką radością 
– podkreśla Michał Borowik, 
tata dziewczynki.
A co na to Julia?
– Przyzwyczaiłam się do swo-
jego rytmu dnia, nauki, tre-
ningów, jest mi z tym dobrze. 
Wykorzystuję każdą chwilę, by 

te wszystkie zajęcia pogodzić, 
np. wracając z zawodów, w sa-
mochodzie odrabiam lekcje. 
Czasem jest ciężko i trudno, 
ale daję radę, pomagają mi 
rodzice. Czy mam swoją idol-
kę? Tak, jest nią dąbrowianka, 
Maja Chwalińska, znamy się, 
rozmawiamy o tenisie. Druga 
to Iga Świątek. A moje marze-
nia? Oczywiście, jak każda 
początkująca tenisistka chcia-
łabym zagrać kiedyś w wiel-

koszlemowych turniejach 
– French Open czy Wimble-
don. Przede mną jednak szko-
ła, może w przyszłości liceum 
sportowe, potem AWF, jeszcze 
nie wiem. Może kiedyś, mając 
wykształcenie i doświadcze-
nie, będę trenować przyszłych 
tenisistów – mówi nadzieja 
dąbrowskiego tenisa.
Trzymamy kciuki za spełnie-
nie tych marzeń!

Lucyna Stępniewska

Dąbrowska nadzieja 
na Wielkiego Szlema
Julia Borowik, zawodniczka CSiR MOS, została wicemi-
strzynią Polski dwunastolatek w tenisie ziemnym w grze 
singlowej oraz brązową medalistką w grze podwójnej.

Przyzwyczaiłam się do 
swojego rytmu dnia, 
nauki, treningów, jest mi 
z tym dobrze.

Julia Borowik z trenerami (po lewej) i ojcem
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

Sztuka niejedno ma imię. Szcze-
gólnie cenna jest ta, która po-
dejmuje się żywego dialogu 
z  mieszkańcami, np.  przypo-
minając o postaciach ważnych 
i wybitnych.

Tegoroczna edycja Między-
narodowego Festiwalu im. 
Michała Spisaka zostanie 
wzbogacona o  konkurs na 
stworzenie or yginalnego 
muralu z  wizerunkiem tytu-
łowego kompozytora. Kon-
kurs ma charakter otwarty 

i kierowany jest do osób peł-
noletnich – artystów two-
rzących murale i  posiadają-
cych doświadczenie w  tym 
zakresie. Może i  tajemniczy 
Banksy podejmie rękawicę 
i stanie w szranki z polskimi 
twórcami?

Symboliczne odsłonięcie zwy-
cięskiego dzieła zaplanowane 
jest na 14 września 2021 roku, 
w 103. rocznicę urodzin Michała 
Spisaka. Wydarzeniu towarzy-
szyć będzie kameralny koncert, 

w którego repertuarze znajdą 
się utwory dąbrowskiego muzy-
ka. Dodatkową pamiątką będą 
pałacowe koszulki i ekologiczne 
torby z nadrukiem zwycięskiego 
projektu.

Konkurs organizowany jest we 
współpracy z dąbrowskimi in-
stytucjami i firmami, Urzędem 
Miasta Dąbrowa Górnicza oraz 
Akademią Sztuk Pięknych w Ka-
towicach. Więcej szczegółów 
już wkrótce na stronach palac.
art.pl oraz spisakkonkurs.pl.

SPISAK NA MURALU  
– UWAGA, KONKURS!

Jesteśmy z widzami 
Kina Kadr cały czas  
– teraz wirtualnie!
Już od ponad roku instytucje kultury przeżywają bolączki związane z wielokrotnym 
ich zamykaniem i otwieraniem z powodu pandemicznych obostrzeń. Pomimo tych pro-
blemów, Kino Kadr nie przestaje działać, a wszystko to dzięki naszej wirtualnej sali na 
platformie MOJEeKINO.PL.

MOJEeKINO to platforma 
zrzeszająca kina studyjne 
z  całej Polski, które wraz 
z dystrybutorami filmów pod-
jęły się stworzenia i wypełnie-
nia niszy na rynku VOD, tj. 
zaprezentowania ambitniej-
szych pozycji filmowych, któ-
re są niedostępne na innych 
platformach cyfrowych.
Teraz wybrane tytuły możesz 
obejrzeć z pałacowym kinem, 
ale w domowym zaciszu. Wy-
starczy, że wejdziesz na stronę 
www.mojeekino.pl, a podczas 
zakupu biletów wybierzesz 
Kino Kadr. Nie musisz cze-
kać na konkretną godzinę, 
film możesz zobaczyć tu 
i  teraz, przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu! Ceny 
biletów są atrakcyjne, a film 
może obejrzeć kilka osób, 
które wspólnie zasiądą przed 
telewizorem, komputerem lub 
tabletem.
To prawdziwe kino w rzeczy-
wistości wirtualnej, w którym 
nie ma ograniczeń – możesz 
wybrać film z (ciągle rosnącej) 
bazy ok. 700 pozycji, specjal-
ne pokazy i festiwale filmowe. 
To możliwość zobaczenia pro-

dukcji przedpremierowych, 
premierowych i takich, które 
już gościły na ekranach kin 
studyjnych.
Dla Kina Kadr najważniejsi 
jesteście Wy – nasi wspaniali 
widzowie. Dzięki szerokiemu 
wyborowi filmów i wydarzeń 
chcemy zapewnić Wam choćby 
namiastkę magii kina studyj-
nego w domu. Dlatego już pod 
koniec kwietnia zapraszamy do 
naszej wirtualnej sali na plat-
formie MOJEeKINO, gdzie 
będzie dostępny pierwszy 
w Polsce festiwal najlepszych 
koreańskich animacji K-A-
NIMATION. To nie koniec 

nowości, bo w czerwcu szy-
kujemy prawdziwą fiestę dla 
miłośników języka i kultury 
hiszpańskiej  – TYDZIEŃ 
KINA HISZPAŃSKIEGO.
Projekt realizowany jest przy 
wsparciu Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Partnerami 
projektu MOJEeKINO.PL 
są Polska Akademia Filmu, 
Krajowa Izba Producentów 
Audiowizualnych – KIPA, 
Fundacja Kultury bez Barier, 
Centrum Kultury Filmowej 
im. Andrzeja Wajdy. Partne-
rem technologicznym platfor-
my jest Insys Video Techno-
logies.

Zielona tradycja

Tradycja obchodów Dni Dąbrowy Górniczej sięga 1966 
roku. W ubiegłym roku impreza została zablokowana 
przez pandemię, ale mamy nadzieję, że tym razem tra-
dycji stanie się zadość!

Nadchodzące wydarzenie zostało zaplanowane na 
weekend 28-30 maja. Plenerowe warsztaty, wystawy 
oraz koncerty o różnym charakterze zagoszczą nie tyl-
ko w centrum miasta, ale też w jego dzielnicach. Więcej 
szczegółów już wkrótce.


