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MNIEJ PIENIĘDZY, MNIEJ
SAMORZĄDNOŚCI
Pan Jan zarobił 100 zł i kwotę tę
miał do dyspozycji na własne wydatki. Pewnego dnia otrzymał informację, że z kolejnych zarobionych 100 zł
zostanie mu zabrane 80 zł. Na własne
wydatki zostanie mu więc 20 zł. Może
jednak zawnioskować o przyznanie
40 zł na konkretny cel. Urzędnik
arbitralnie będzie oceniał, czy dana
potrzeba życiowa pana Jana zasługuje
na dotację.
Tak mniej więcej wygląda logika tzw. Polskiego Ładu
w stosunku do samorządów. Polega ona na tym, że lokalnym wspólnotom nie tylko ubędzie środków finansowych
na wydatki bieżące (w przypadku Dąbrowy Górniczej to
kwota ponad 46 mln zł). Jej istotą jest ograniczenie swobody
społeczności samorządowych w decydowaniu o tym, co jest
ważne w danej wsi czy mieście. To w ministerstwach będą
zapadać decyzje w sprawie remontu ulicy, termomodernizacji
szkoły czy budowy chodnika w miejscowościach oddalonych
o dziesiątki i setki kilometrów od stolicy. Mamy zatem de
facto do czynienia ze zmianą ustrojową. Konstytucja w artykule 15 stanowi, że: „Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej
Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”. Z kolei
w artykule 16 stwierdza: „Samorząd terytorialny uczestniczy
w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.
Pozbawianie lokalnych społeczności środków finansowych
przy jednoczesnym dodawaniu kolejnych zadań samorządom
oraz arbitralny rozdział pieniędzy z poziomu centralnego
to działania sprzeczne z zapisanymi w ustawie zasadniczej
zasadami. Co ciekawe, ta ustrojowa zmiana dokonywana jest
regulacjami podatkowymi, a nie zmianą konstytucji.

czekamy na maile:
przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

MIESZKAŃCY DĄBRO
STRACĄ NA POLSKIM
PONAD 46 MILIONÓW
• O remontach ulic
czy przedszkoli
zdecydują urzędnicy w Warszawie,
a nie dąbrowianie.
Polski Ład to sztandarowy
projekt rządu, który podnosi
drugi próg podatkowy i kwotę wolną od podatku. Skutek?
Niższe wpływy z podatku PIT
– głównego źródła dochodu
miast. Tylko w 2022 roku samorządy stracą z tego powodu
14,5 mld zł.
– Dąbrowa Górnicza na Polskim Ładzie straci w 2022 roku
ponad 46 mln zł: 26,5 mln zł
z PIT i 18,7 mln zł z CIT [podatek od dochodów przedsiębiorstw] – potwierdza Janina
Bronikowska-Radosz, skarbnik Dąbrowy Górniczej.

• Mniej w samorządowych budżetach
Skarbnik przypomina, że już
wcześniej Dąbrowa Górnicza
straciła 3 mln zł rocznie na
zwolnieniu osób do 26. roku
życia z płacenia PIT-u. – Rząd
nie zrekompensował tej straty

ani Dąbrowie Górniczej, ani
innym miastom, o co zabiegały Unia Metropolii Polskich,
Związek Miast Polskich, Unia
Małych Miasteczek czy Związek Gmin Wiejskich – mówi
Janina Bronikowska-Radosz.
Nie dziwi więc, że samorządowcy, którzy protestują
przeciwko Polskiemu Ładowi,
określają rządowy program
mianem konia trojańskiego,

Dąbrowa Górnicza
straciła 3 mln zł rocznie
na zwolnieniu osób do
26. roku życia z płacenia
PIT-u.

który pod pozorem korzyści
będzie wyciągał miliardy złotych od mieszkańców naszych
miast, miasteczek i wsi.
– Rząd chce zmusić samorządy, żeby zajmowały się tylko
wywożeniem śmieci i oświetleniem ulic. A z czego mamy
dopłacać do oświaty czy szpitali? – pytają samorządowcy.
Nie jest to wydumany problem,
co potwierdza skarbnik Dą-

browy Górniczej. – Wynagrodzenia nauczycieli w naszym
mieście za pierwsze półrocze
2021 roku kształtowały się na
poziomie 118 mln zł. Subwencja oświatowa od rządu wyniosła 95 mln zł, czyli nawet nie
pokryła wynagrodzeń. Musi
to więc z własnych dochodów
robić miasto – mówi Janina
Bronikowska-Radosz.

• Centralizacja
Marcin Bazylak, prezydent
Dąbrowy Górniczej, ocenia,
że zmiany szykowane przez
rząd prowadzą do centralizacji
i uzależnienia miasta od rządowych dotacji. – W efekcie
decyzje o remontach lokalnych
dróg czy modernizacji przedszkoli będą podejmowane nie
przez mieszkańców, ale w ministerstwach – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Zgodnie ze słowami prezydenta, rząd już zdecydował, że Dąbrowa Górnicza nie otrzymała
wnioskowanych 4 mln zł na
budowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Błędowie i 25 mln zł na
rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 26 w Ło-

W obronie prawa
mieszkańców do
decydowania o swych
wspólnotach na poziomie
lokalnym demonstrowali
13 października w Warszawie
radni, wójtowie, starostowie,
burmistrzowie i prezydenci
miast. Obecna była również
delegacja z Dąbrowy Górniczej.
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śniu. Otrzymała natomiast
20 mln zł na modernizację
i przebudowę alternatywnego
układu dla głównej osi komunikacyjnej.
Rząd obiecuje, że będzie rekompensował samorządom straty
subwencjami. – Zastąpienie
udziału w podatkach subwenWynagrodzenia
nauczycieli w naszym
mieście za pierwsze
półrocze 2021 roku
kształtowały się na
poziomie 118 mln zł.
Subwencja oświatowa
od rządu wyniosła 95
mln zł, czyli nawet nie
pokryła wynagrodzeń.
Musi to więc z własnych
dochodów robić miasto.

fot. Marek Wesołowski

OWY GÓRNICZEJ
M ŁADZIE
W ZŁOTYCH
cją udzielaną na
niejasnych zasadach już ogranicza samorządność – uważa Jacek
Karnowski, prezydent
Sopotu.

• W obronie
interesów
mieszkańców

Janina Bronikowska-Radosz,
skarbnik miasta

Samorządowcy podkreślają, że
tzw. Polski Ład niszczy polski
dorobek ostatnich 30 lat, odbierając samorządom dochody
własne i centralizując kolejne
obszary. Co w praktyce oznacza „duszenie” samorządów,
a tym samym niszczenie demokracji.
W imieniu mieszkańców samorządowcy domagają się
zwiększenia udziału jednostek samorządu terytorialnego

w podatku PIT, adekwatnego
do utraconych wpływów.
– Jako miasta cały czas prosimy rząd o udział w wypracowanym podatku VAT od
inwestycji. Na ten rok planujemy wydatki majątkowe
w granicach 150 mln zł. W tej
kwocie będzie około 28 mln zł
VAT-u. Gdybyśmy mogli go
nie płacić, starczyłoby na wiele więcej inwestycji ważnych
dla mieszkańców – postuluje
Janina Bronikowska-Radosz.
Piotr Purzyński

Poprawa efektywności energetycznej
w przedszkolach - 19,1 mln zł.

Pałac Kultury Zagłębia - 9,4 mln zł
rocznie na utrzymanie i ofertę dla
mieszkańców.

46
mln zł

Miejska Biblioteka Publiczna
– 7,3 mln zł rocznie na utrzymanie
i ofertę dla mieszkańców.

fot. Dariusz Nowak

to równowartość
ważnych wydatków
w mieście.

Muzeum Miejskie Sztygarka – 2 mln zł
rocznie na utrzymanie i ofertę dla
mieszkańców.

Dopłaty do wody - 14 mln zł.

Centrum Sportu i Rekreacji
- 8,7 mln zł rocznie na utrzymanie
i ofertę dla mieszkańców.
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4 nasze sprawy
Samorząd

Polska w Unii,
miasto w Unii

Przykładowe
inwestycje i kwoty
dofinansowania
unijnego:
•
•

Rewitalizacja parku Zielona – ponad 21 mln zł
Modernizacja budynku
filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Strzemie-

•

•

•

•
•

szycach – ponad 6,5 mln zł
Termomodernizacja 11
przedszkoli – ponad 12,5
mln zł

Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w Kazdębiu na potrzeby małych
i średnich firm – ponad
19,7 mln zł

Utworzenie centrum przesiadkowego przy stacji
PKP w Ząbkowicach i budowa dróg rowerowych na
ul. Piłsudskiego, Kasprzaka, Piecucha, Wczasowej,
Żeglarskiej, św. Antoniego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Szosowej i Gościniec Pasieka – ponad 23,6
mln zł

Budowa centrum przesiadkowego oraz przebudowa układu drogowego
w śródmieściu – ponad
56,5 mln zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej –
ponad 246,7 mln zł

Przebudowa drogi krajowej nr 94 – prawie 205,7
mln zł

•

Modernizacja PKZ – pra-

•

Rewitalizacja parku Hallera – 10,4 mln zł

wie 2,9 mln zł

Liczby robią
wrażenie

Od początku polskiego członkostwa w UE, do Dąbrowy
Górniczej spłynęło ponad
819 mln zł dofinansowania.
Dzięki tej kwocie zrealizowano rozmaite przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad
1 mld 288 mln zł. Najszerszy
strumień popłynął w latach
2007 – 2013. Wsparcie sięgnęło wtedy przeszło 517 mln zł,
co pozwoliło na realizację zadań o wartości przekraczającej 880,5 mln zł.

Prawie 18 lat w UE

W maju przyszłego roku Polska
będzie obchodzić swoją „pełnoletniość” w Unii Europejskiej.
Przystąpienie do UE zostało poprzedzone głosowaniem, w którym Polacy poparli wejście.
7 i 8 czerwca 2003 r. odbyło
się referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację „Traktatu
dotyczącego przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej”. Mówiąc
krótko, przy wyborczych urnach Polacy wypowiedzieli się,
czy chcą wejść do Unii.

Czy zgadasz się na
Unię?

Referendalne pytanie brzmiało: Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej? W skali kraju,
przy 59% frekwencji, 77% głosujących zaznaczyło „TAK”.
Uprawnionych było prawie
30 mln osób. Zagłosowało
niemal 17,6 mln. Ponad 13,5
opowiedziało się za wejściem
do Unii, przeciwnych było
przeszło 3,9 mln.

fot. Dariusz Nowak

Miejskie inwestycje, projekty
edukacyjne, współpraca kulturalna, środki pozyskiwane
na rozwój firm. Z polskiego
członkostwa w UE płynie szereg korzyści. Ich widocznym
efektem są przedsięwzięcia, które zostały wykonane
albo powstają ze wsparciem
środków europejskich, na co
dzień służą dąbrowianom
i pozytywnie zmieniają miasto. To, co zostało wykonane
przy unijnym wsparciu, na
stałe wpisało się w krajobraz
Dąbrowy Górniczej.

•

Dąbrowianie
opowiedzieli się za
Unią

W Dąbrowie Górniczej uprawnionych było ponad 105 tys.
osób. Karty do głosowania
pobrało 65 784. Krzyżyk na
„TAK” postawiło 56 815 głosujących (87%), przeciwną opcję
wybrało 8630 (13%). Frekwencja w mieście wyniosła 62%.
Dziś, według sondaży robionych w różnych okresach, poparcie w Polsce dla obecności
w UE nadal oscyluje w granicach 70-80%.
PK

Centrum przesiadkowe w Ząbkowicach

Dąbrowa Górnicza w ścisłej czołówce
rankingu „Rzeczpospolitej”
Nasze miasto znalazło
się na 6. miejscu w Rankingu Samorządów 2021
dziennika „Rzeczpospolita” wśród miast na
prawach powiatu.

Dąbrowie Górniczej przypadło też miano „Samorządu Przyjaznego Środowisku”.
– Wyróżnienie w tej kategorii miasta, w którym zlokali-
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zowana jest jedna z największych hut stali w Europie jest
zaskakujące. Tym bardziej
doceniam, że kapituła dostrzegła naszą determinację
i konsekwencję w działa-

niu, bo w zasadzie czynimy
to, co wiele samorządów,
ale w o wiele trudniejszych
warunkach – mówi Marcin
Bazylak, prezydent Dąbrowy
Górniczej.

fot. Dariusz Nowak

Polska od 2004 r. jest
w Unii Europejskiej.
Dla większości
polskie członkostwo
to oczywistość,
a najmłodsi nie znają
czasów, kiedy było
inaczej. Ostatnie
zawirowania
wokół Krajowego
Planu Odbudowy
i niepewnej
perspektywy dalszego
korzystania z unijnego
wsparcia skłaniają
do robienia bilansów
i podsumowań. Jak to
wygląda na lokalnym
podwórku?

nasze sprawy 5

Dni Wolnościowe 2021
116. rocznicy Republiki Zagłębiowskiej 1905
i Narodowego Święta Niepodległości

Obchody

3 1 PA Ź DZ I ERN I K A

1 1 L I STO PA DA

11.00-12.00 116. rocznica Republiki Zagłębiowskiej 1905

10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza
Zwycięzcy na placu Bema (z udziałem harcerzy)

• Oficjalne uroczystości na placu Wolności
• Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bohaterom Czerwonych
Sztandarów
•

Otwarcie wystawy „(Nie)Zapomniani” w Fabryce
Pełnej Życia

5 LI STOPADA
11.00 Wydarzenia w szkole podstawowej w Tucznawie
• Uroczystości z okazji pierwszego lotu bojowego polskich
lotników, który odbył się 5 listopada 1918 r.
• Złożenie kwiatów pod pomnikiem pilota Ludwika Idzikowskiego
z okazji 130. rocznicy jego urodzin
• Otwarcie wystawy poświęconej 110. rocznicy rozpoczęcia nauki
w szkole elementarnej w Tucznej Babie

11.11 Dąbrowski

Bieg dla Niepodległej w formie
rekreacyjnej dla całych rodzin w Parku Hallera

(dystans ok. 2,5 km, limit 500 osób, bez ograniczenia wiekowego,
zapisy w biurze zawodów w dniu biegu, udział bezpłatny;
pierwszych 500 osób w biurze zawodów otrzyma koszulkę,
a na mecie – pamiątkowy medal; organizatorem wydarzenia jest CSiR)
12.00 Msza św. za Ojczyznę w bazylice NMP Anielskiej
(z udziałem harcerzy i klas mundurowych)
14.00 Oficjalne uroczystości na placu Wolności

z udziałem harcerzy i klas mundurowych
• Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą
11. Pułkowi Piechoty Zagłębiaków
• Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego z udziałem
chóru Zorza

6 LI STOPADA

• Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

9.00-18.00 VI

14.30-19.00 Miejska

Turniej o Buławę Prezydenta
Dąbrowy Górniczej w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia

gra fabularna
„Rewolucyjne zagadki”

Szczegóły i zapisy: www.muzeum-dabrowa.pl
7 LI STOPADA

15.00 Ognisko patriotyzmu na terenie Fabryki Pełnej Życia

17.00 Oficjalne uroczystości i złożenie kwiatów pod obeliskiem
Zygmunta Różyckiego w Łęce

17.00 Koncert Muzyki Polskiej „Zacznij od Bacha”
w Sali Teatralnej PKZ – przeboje Zbigniewa Wodeckiego

1 0 LI STOPADA
10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Legionów Polskich
i pod Dębem Wolności przy Muzeum Miejskim „Sztygarka”
11.00-13.00 Złożenie kwiatów na grobach zasłużonych
obywateli Dąbrowy Górniczej
17.00 Uroczystości w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia
• Występ chóru Zorza
• Wystąpienie Ariadny Lewańskiej nt. Zygmunta Lewańskiego –
ucznia „Sztygarki”, zesłańca
•

Debata oksfordzka nt. czynu niepodległościowego
mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego z lat
1905, 1914 i 1918 pt. „Walka zbrojna czy praca
organiczna doprowadziła nas do niepodległości?”;
wydarzenie organizowane w ramach Dąbrowskiej
Szkoły Mówców

Bilety: www.palac.art.pl
1 4 L I STO PA DA
17.00 Koncert niepodległościowy w wykonaniu
wychowanków MOPT-u w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia
Wydarzenie towarzyszące:
2 5 PA Ź DZ I E R N I K A -1 2 L I STOPA DA
Konkurs „DoWolności wyrazu” na plastyczną interpretację
wiersza Wandy Chotomskiej „Twój dom”, organizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Więcej informacji na www.dg.pl
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6 puls miasta
Gospodarka

fot. Dariusz Nowak

Koreański koncern uruchomił
fabrykę w Dąbrowie Górniczej

SK Hi-Tech battery materials
Poland, spółka należąca do
koreańskiego koncernu SK Innovation, uruchomiła pierwszy etap produkcji. Aktualnie
zatrudnia 400 osób. Wraz
z rozbudową i zwiększaniem
mocy, w fabryce pracować ma
1000 osób, a powstawać tam
860 mln m2 separatorów rocznie. Oznacza to, że będzie to
wiodący zakład SK Innovation. Separatory to element
akumulatorów, wykorzystywanych w samochodach elektrycznych.
– Niezmiernie cieszę się, że
to właśnie w Dąbrowie Górniczej realizowana jest inwestycja o tak dużym znaczeniu
dla gospodarki naszego kraju.
W otwartej dzisiaj fabryce
koreańskiego koncernu SK
Hi-Tech produkowane będą
separatory do baterii elektrycznych. To pierwszy i docelowo
największy zakład koncernu
w Europie, który będzie miał
znaczący udział we wzroście
polskiego eksportu w branży
automotiv. Cieszę się również, że kosztem 7 miliardów
złotych powstaje nowoczesny
zakład, w którym docelowo
zatrudnienie znajdzie 1000
osób. Będzie to impuls dla innowacji, które z czasem staną
się alternatywą dla tradycyjnego przemysłu, dominującego
do tej pory w naszym regionie

fot. Dariusz Nowak

6 października w strefie inwestycyjnej w Tucznawie oficjalnie otwarto
fabrykę separatorów do baterii litowo-jonowych. W zakładzie, produkującym
na potrzeby branży motoryzacyjnej, docelowo ma pracować 1000 osób.

– podkreśla Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej.
– Co szczególnie ważne dla
gospodarki naszego miasta,
nowa fabryka to nie tylko
miejsca pracy, ale również
ogromna szansa dla małych
i średnich przedsiębiorstw,
które będą mogły rozwijać się,
kooperując z globalnym koncernem. Tym bardziej jestem
dumny, że choć międzynarodowa konkurencja była bardzo
duża, inwestorzy zdecydowali się ulokować swój kapitał
właśnie w Dąbrowie Górniczej. Nie byłoby to możliwe
bez ogromu pracy wykonanej
przez moich współpracowni-
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ków oraz osoby zaangażowane w ten projekt. Jestem za to
bardzo wdzięczny, bo otwarcie
zakładu koreańskiego giganta
w Europie, w Polsce, a konkretnie w Dąbrowie Górniczej
potwierdza, że jesteśmy doskonale przygotowani do obsługi
największych projektów inwestycyjnych – dodaje prezydent.
Uruchomienie produkcji
w dąbrowskiej Tucznawie
ma kluczowe znaczenie dla
budowy łańcuchów dostaw
rozwijającego się sektora
elektromobilności. W 2020 r.
znacząco wzrósł eksport akumulatorów litowo-jonowych,
wykorzystywanych w autach

elektrycznych. Separatory są
ważną częścią tego produktu.
Wartość tego typu podzespołów w zeszłym roku wyniosła
4 mld euro, prawie dwa razy
więcej niż w 2019 r. Dąbrowskie zakłady SK Innovation
będą zatem istotnym elementem tej biznesowo-technologicznej układanki.
Strefa gospodarcza w Tucznawie stanowi ważny filar rozwoju miasta, a jej uruchomienie było strategiczną decyzją
dąbrowskiego samorządu.
Inwestorzy to nie tylko nowe
miejsca pracy, ale także zastrzyk gotówki do miejskiej
kasy, wpływającej m.in. z opłat

i podatków oraz ze sprzedaży
nieruchomości.
W Tucznawie jest już sześciu
dużych inwestorów. Oprócz
SK Innovation, od 2017 r. działa tam japońska fabryka NGK
Ceramics, produkująca filtry
cząstek stałych, robionych
z węglika krzemu i stosowanych w samochodowych układach wydechowych. Działki
inwestycyjne posiadają także
Schade Polska (magazyny i logistyka), Outokumpu Distribution Polska (wyroby stalowe), Convert Paper (produkcja
tektury) i Instanta (produkcja
kawy).
PK
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Strzemieszyce
pełne życia
W Dąbrowie Górniczej powstanie kolejny
tunel pieszo-rowerowy.
Wiadomo też, że do nowego
przejścia prowadzić będzie ciąg
pieszo-rowerowy o szerokości
4 m (2 m dla ruchu rowerowego i 2 m dla ruchu pieszego).
W przejściu i dojściach zaplanowano ścieżki naprowadzające ze specjalną wypukłą fakturą
dla osób niewidomych i słabo
widzących. Na poręczach zostaną umieszczone informacje
w języku Braille’a.
Według szacunków inwestycja w Strzemieszycach ma
kosztować około 9,25 mln zł
i powinna być gotowa jesienią
2023 roku. Na oferty zainteresowanych zleceniem firm PKP
PLK czeka do 28 października.
W porozumieniu z PKP PLK,
pod którym we wrześniu podpisali się prezydent Marcin Bazylak i wiceprezydent Damian
Rutkowski, określono, że miasto i kolejowa spółka dzieli się
kosztami inwestycji po połowie. Z tego powodu już w maju

radni zdecydowali, że miasto
przekaże PKP PLK 4,65 mln zł:
500 tys. zł w 2021 roku, 4 mln zł
w 2022 i 125 tys. zł w 2023 r.

Tężnia solankowa
i tunel pod torami
początkiem zmian

Przejście pod torami w Strzemieszycach wpisuje się w koncepcję powstania w rejonie
ulicy Stacyjnej pełnej zieleni
przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. W efekcie park
w pobliżu stacji ma się stać
główną i reprezentacyjną
częścią Strzemieszyc. Ogólne
założenia i koncepcję wypracowano podczas konsultacji
społecznych z mieszkańcami.
– Tunel, który powstanie na
przedłużeniu ulicy Astrów,
zapewni mieszkańcom wygodne i bezpieczne połączenie zarówno ze stacją, jak i z obiema
częściami dzielnicy. Sprawi też,

fot. Dariusz Nowak

Tym razem wspólna inwestycja PKP PLK i miasta połączy
obie części Strzemieszyc. Według planu wszystko ma być
gotowe jesienią 2023 roku. Dąbrowa Górnicza zarezerwowała na tunel 4,65 mln zł.
Tunel pieszo-rowerowy powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. To oznacza, że
w przetargu, który PKP PLK
ogłosiły w środę 13 października, kolejowa spółka wybierze firmę, które najpierw
zaprojektuje przejście pod
torami, a potem je wybuduje.
Przejście pieszo-rowerowe ma
mieć około 50 m długości.
Zadaszone pochylnie, które
powstaną po północnej i południowej części, mają mieć
odpowiednio 72 i 47 m długości oraz 5,7 m szerokości.
Ułatwią one poruszanie się
rowerzystom oraz osobom
z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Nowoczesna biblioteka – jedna z inwestycji w Strzemieszycach.

że planowana przestrzeń rekreacyjna stanie się ogólnodostępna – podkreśla Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Częścią wspomnianej koncepcji jest także tężnia solankowa,

która powstanie na tzw. placu
Krasnala. W najbliższych miesiącach za 512 tys. zł wybuduje ją firma Trzecia Przestrzeń
z Masłowa.
PP

1300 m kw.
powierzchni będzie
mieć Metropolitalna
Łąka Kwietna,
którą pod okiem
specjalistów wysieją
przedstawiciele
dwóch dąbrowskich
stowarzyszeń
i mieszkańcy Mydlic.
Metropolitalne Łąki Kwietne to projekt Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
zainicjowany w 2020 roku.
W tegorocznej edycji uczestniczy 17 organizacji pozarządowych i dwie nieformalne

grupy mieszkańców z 11
miast, w tym także z Dąbrowy Górniczej.
W efekcie tegorocznego wysiewu powstanie 18 łąk o powierzchni 32 tys. m kw. z 800
tys. roślin i 5 mln pojedynczych kwiatów.
Kto łąkę ma, ten o nią dba

W powstanie Metropolitalnej
Łąki Kwietnej w Dąbrowie
Górniczej zaangażowały się
stowarzyszenia Inicjatywa
Dąbrowska i Pogoria Morsuje
oraz nieformalna grupa mieszkańców.
– Łąka zostanie wysiana przy
ul. Ludowej w przestrzeni między kościołem a ryneczkiem.
To 1300 m kw. powierzchni
– mówi Kamil Dybich z Inicjatywy Dąbrowskiej.

Wysiew – zaplanowany na
30 października – poprzedzą warsztaty w Klubie Osiedlowym Krąg (Ludowa 19a)
o godz. 13. W ich trakcie
uczestnicy zyskają wiedzę, jak
później dbać o łąkę, co będzie
ich zadaniem przez kolejne
dwa lata.
– Teren przy ul. Ludowej został
już przez nas przygotowany.
Wysiejemy tam mieszankę roślin wieloletnich z jednorocznymi, przy czym dominować
będą te pierwsze. W przyszłym
roku oczy mieszkańców ucieszą tak lubiane maki i chabry,
ale prawdziwy efekt będzie widoczny za dwa lata – wyjaśnia
Grzegorz Walkiewicz z Fundacji Łąka, której metropolia powierzyła pieczę nad projektem.

fot. arch. prywatne

NA MYDLICACH ZAKWITNIE
WIOSNĄ METROPOLITALNA
ŁĄKA KWIETNA

Łąki kwietne zmieniają
oblicza miast

Metropolia zaangażowała się
w tworzenie łąk kwietnych,
bo to ekologiczny sposób na
ograniczenie skutków suszy
w mieście oraz zwiększenie
bioróżnorodności.
– Łąki mają dużą zdolność do
retencjonowania wód opadowych, poprawiają mikroklimat oraz ograniczają skutki
zanieczyszczenia powietrza,
przez co przypisuje im się

udział w neutralizowaniu
negatywnych skutków zmian
klimatycznych – mówi Blanka Romanowska, dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Środowiska w GZM.
Ważny jest także estetyczny walor łąk kwietnych. – Zdecydowanie zmieniają oblicza miast,
ponadto są łatwe w utrzymaniu
i mało wymagające – dodaje
Blanka Romanowska.
PP
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Psi ratownicy
z Dąbrowy
OSP z Okradzionowa nie tylko
dysponuje świetnie wykwalifikowanymi i zaangażowanymi
zasobami ludzkimi, jej szeregi
zasilają również psy – ratownicy, które znacznie podwyższają
kompetencje Ochotniczej Straży Pożarnej. Mogą one zastąpić
pracę około 150 ludzkich ratowników. Nie tylko poruszają się szybciej, ale mają lepszy
wzrok, słuch i węch – to naturalne cechy rasowe każdego
psa. Oczywiście, by czworonóg
został bohaterem, niezbędny
jest oddany właściciel – przewodnik, który nie tylko będzie
kochającym przyjacielem, ale
i wymagającym, i oddanym
trenerem. Aby pies mógł ratować ludzkie życie, najważniejszy jest trening – podczas
różnych warunków atmosferycznych, o różnych porach
dnia i nocy oraz w najbardziej
ryzykownym terenie.
Szkolenie psa – ratownika
można rozpocząć już około
8. tygodnia życia. Polega ono

fot. OSP Okradzionów

Każdy z nas wie, że
pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psi
bohaterowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Okradzionowie są
kimś więcej.

na symulacji zaginięcia człowieka. Pozoranci ukrywani są
w trudnych do zlokalizowania
miejscach, a zadaniem psa jest
ich odnalezienie. Oczywiście,
najważniejsze w początkowych etapach treningów jest
odpowiednie nagradzanie
sukcesów ratownika. Kiedy
pozorowane poszukiwania
nie sprawiają już problemu,
pies może przystąpić do państwowego egzaminu na certyfikowanego ratownika.
Pies ratowniczy nie potrzebuje rzeczy zaginionego, aby
go odnaleźć. Szuka zapachu
człowieka i jest w stanie go
wyczuć nawet zakopanego
głęboko pod gruzami. Każdy
z pupili uczy się, jak oznaczyć
znalezionego człowieka, bo

na nic zdałyby się poszukiwania, gdyby nie potrafił o tym
odpowiednio poinformować
przewodnika. Wyróżnia się
trzy typy oznaczania: poprzez
szczekanie, powrót do przewodnia ze specjalną rolką
w pysku lub powrót do przewodnika i oszczekanie go. Psy
z OSP Okradzionów nauczone
są szczekania w momencie odnalezienia poszkodowanego.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej jest społeczna, żaden z ratowników nie dostaje
wynagrodzenia za swoją pracę. Praca psów – ratowników
jest bardzo ryzykowna i często wiąże się z kontuzjami,
których leczenie przewodnicy
muszą pokrywać z własnej kieszeni. Dlatego zachęcamy do

dołożenia swojej finansowej
cegiełki do ratowania życia
ludzkiego, poprzez wspieranie
organizacji takich jak OSP.
Dla psów – ratowników ich
rasa nie ma znaczenia, tak więc
każdy dobrze przygotowany
czworonóg może nim zostać.
Jak twierdzą przewodnicy
z OSP w Okradzionowie, pomimo tego, że ratownik musi
być wyjątkowo posłuszny, jego
wychowanie oraz opieka nad
nim niczym nie różni się od
psa – kanapowca. Potrzebna
jest miłość, drapanie za uchem
i wygodne legowisko. Ochotnicza Straż Pożarna w Okradzionowie dysponuje 7 zespołami
ratowniczo – poszukiwawczymi, które składają się z przewodników oraz psów (certy-

fikowanych ratowników lub
czworonogów w trakcie szkolenia). To Karina z Antkiem,
Patrycja wraz z Natsu, Mateusz
i Cookie, Karolina oraz Morti, Marek wraz z Sarą, Sylwia z Kwintą, a także Michał
i Moxy. Ich postępy w treningu
możecie śledzić na Facebooku
– OSP OKRADZIONÓW.
Szkolenie psich bohaterów
można zobaczyć również na
żywo, ponieważ przewodnicy
wciąż szukają pozorantów do
treningów swoich psów. Udział
nieznajomych ludzi w szkoleniu dostarczy psu nowych zapachów, a pozorantom niezapomnianych przeżyć, bo móc
przyglądać się takiej pracy to
zaszczyt.
Adrianna Musiałek

Dzieci doskonale wiedzą, że
„Zwierzę to nie rzecz”. Dzięki
konkursowi plastycznemu, którego
inicjatorką jest wicemarszałek
Senatu Gabriela MorawskaStanecka, argumenty dzieci trafiają
do dorosłych. Pomaga w tym
wystawa pokonkursowa, którą
z uczniami klas pierwszych, drugich
i trzecich oraz nauczycielami Szkoły
Podstawowej nr 33 otworzył
w Pałacu Kultury Zagłębia 18
października br. prezydent
Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
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Prawa zwierząt oczami najmłodszych
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Muzyka –
Wyobraźnia
– Ciemność

Wolę tworzyć
czarne
charaktery

Już po raz drugi miłośnicy muzyki oraz przyjaciele
dąbrowskiej Fundacji Wygrajmy Razem wzięli udział
w niecodziennym wydarzeniu. W piwnicy teatralnej
Pałacu Kultury Zagłębia, w całkowitych ciemnościach
odbył się finał Przeglądu Wokalnych Talentów „Muzyka – Wyobraźnia – Ciemność”.

fot. organizatora

W trzecim etapie, przed licznie zgromadzoną publicznością, w całkowitym mroku swe talenty muzyczne
i wyjątkowe aranżacje znanych
utworów zaprezentowali finaliści
ogólnopolskiego konkursu.
Spośród szóstki solistów jury
w składzie: Agata Widera-Burda,
śpiewaczka operowa, Klaudia Borczyk, wokalistka i trenerka wokalna oraz gwiazda polskiej sceny muzycznej Danuta Błażejczyk wyłoniło
zwycięzców tegorocznej edycji. Jury
najwyżej oceniło popis Natalii Kawszyn z Płocka, przyznając jej I miejsce i nagrodę w wysokości 2000
złotych. II miejsce i nagrodę – 1000
złotych zdobył Kamil Kilian z Magnuszowic, natomiast III miejsce
i nagroda w wysokości 700 zł powędrowała do Marii Stasiak z Sochaczewa. W drodze po zwycięstwo
pokonali blisko 40 utalentowanych
wokalnie solistów z całej Polski.
Znakomity koncert prowadzili
dziennikarze radiowi – Beata Tomanek i Leszek Kopeć. W trakcie
obrad jury, przed publicznością
wystąpił zespół MEZALIANS ART
w składzie: Iwona Zięba, Karolina
Żelichowska, Łukasz Baruch oraz
Grzegorz Dowgiałło.
Przegląd Wokalnych Talentów
„Muzyka – Wyobraźnia – Ciemność”, to projekt działającej od
2010 roku Fundacji Wygrajmy
Razem z Dąbrowy Górniczej realizowany wspólnie z dąbrow-

skim Pałacem Kultury Zagłębia.
Tegoroczna edycja została dofinansowana ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury
„Kultura Interwencje 2021” oraz
ze środków Gminy Dąbrowa Górnicza. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Dąbrowy
Górniczej Marcin Bazylak.
Organizatorom wydarzenia udało
się stworzyć niepowtarzalny klimat
i atmosferę. Dzięki temu przybliżyli widzącym odbiorcom świat osób
niewidomych, jednocześnie udowadniając, że sztuka jest dla wszystkich i odbierać można ją wszystkimi
zmysłami.
W dniu finału II edycji Przeglądu
Muzyka – Wyobraźnia – Ciemność
została otwarta wystawa prac autorstwa Barbary Klus i Igora Warykiewicza, studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Wśród zaprezentowanych prac wyjątkową jest
instalacja artystyczna pn. Czułość,
która powstała w wyniku współpracy z osobami niewidomymi. Projekt
ma pokazywać osobom widzącym
perspektywę osób niewidzących –
w sprawczy sposób zbliżyć do siebie
te dwa światy. Jego głównym elementem jest instalacja przeznaczona
do odbierania w całkowitej ciemności, a celem jest wyrównanie szans
odbioru przez obie strony.
az

– Wierzysz w bajki?
– Hmmm… trudne pytanie. Są w życiu
sytuacje, kiedy dzieją się rzeczy niezwykłe i możemy je porównać do bajek, ale
nie do końca jestem w stanie powiedzieć, że wierzę w bajki…
– Uważasz, że kobiety mają w sobie
głód bycia księżniczką (np. Kopciuszkiem)?
– Myślę, że są takie kobiety. Uważam,
że nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że dążymy do „szczęśliwego zakończenia”. Dla jednej kobiety będzie
to założenie rodziny, dla innej podróże,
przyjaźnie czy spełnianie się zawodowo.
Kobiety już raczej nie czekają na księcia, który je uratuje. Szukają szczęścia
trochę na własną rękę. Starają się być
dla siebie dobre.
– Transformacja Kopciuszka w Bridget Jones!
– To trafne określenie! Ale ja wolałabym
uniknąć wszystkich tarapatów, w jakie
wpada Bridget (śmiech!).
– Wierzysz w szczęśliwe zakończenie?
– Wierzę! Podobnie jak w to, że miłość
przychodzi, kiedy przestajemy jej szukać. Znam historie, w których miłość
pojawiła się w niecodziennych okolicznościach i jestem pod wrażeniem, jaką
ogromną siłą jest rodzące się uczucie.
– Dopuszczasz do siebie myśl, że poznajesz drugą połówkę przed ołtarzem
w dniu ślubu jak bohaterowie twojej
książki?
– Wyobrażałam sobie taką sytuację, pisząc „Szczęśliwe Zakończenie”. Jednak
w prawdziwym życiu nigdy bym się na
to nie zdecydowała. Na miejscu Tomka, głównego bohatera, który znalazł
się w programie trochę wbrew swojej
woli, starałabym się pewnie wytrzymać
ustalony miesiąc i polubić się z tą drugą
osobą.
– Skąd czerpiesz inspiracje do tworzenia?
– To może bardzo prozaiczne, ale zewsząd. Raz spłynął na mnie pomysł
na schodach ruchomych w centrum
handlowym. Wróciłam do domu i zaczęłam pisać. Czasem to jest jedno
zasłyszane przelotnie zdanie – coś
drobnego. Gdy byłam młodsza, zaczytywałam się w twórczości Kinga
i inspirował mnie na swój sposób, lecz

fot. Maciej Zienkiewicz

Paulina Wróbel – dąbrowianka, z wykształcenia germanistka, z zamiłowania pisarka. Kobieta, która doskonale
wie, jak ważne jest w życiu
Szczęśliwe Zakończenie.

dzisiaj tworzę znacznie mniej mroczne
historie.
– Jak wygląda proces kreowania bohatera? Dajesz się ponieść czy jednak jesteś powściągliwa i pilnujesz tego, żeby
bohaterowie trzymali się w ryzach?
– Na początku rozpisuję podstawowe
informacje. Później jednak moi bohaterowie żyją własnym życiem, np. Agata
miała mieć zupełnie inne imię, ale nie
pasowało mi do niej i została Agatą.
– Żyjesz życiem swoich bohaterów?
– Jak piszę, to dużo o „nich” myślę.
Zdarza mi się podczas pisania widzieć
oczyma wyobraźni sceny, które akurat
się rozgrywają na kartach mojej książki.
Nie spotkałam ucieleśnienia głównych
bohaterów, ale za to wiem, jak mogłaby wyglądać Weronika – producentka
programu. Widzę w tej roli Weronikę
Książkiewicz. Byłaby idealna!
– Jakie postacie lubisz kreować?
– Wolę tworzyć czarne charaktery, ale
nie takie złe do szpiku kości. Lubię
szukać w nich ukrytego dobra, takiego
światełka dobroci albo odnajdywać powody, przez które stali się źli.
– Jakiej literatury brakuje na naszym
rodzimym rynku czytelniczym?
– Myślę, że ciekawym nurtem mogłyby
być książki dotyczące siły przyjaźni. To
równie silne uczucie co miłość czy nienawiść. Autorzy rzadko sięgają po ten
motyw jako przewodni, dominujący. To
raczej coś pobocznego. A szkoda, bo ma
ogromny, niewykorzystany potencjał.
– Uważasz, że pisać może każdy?
– Myślę, że tak! Zdecydowanie nie
zgadzam się ze stwierdzeniem, że pisać może każdy, ale nie każdy powinien. Bronię młodych twórców. Nie
bez powodu mówi się, że papier zniesie
wszystko. Trzeba w siebie wierzyć i się
nie poddawać.
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WKRÓTCE PRZEBUDUJEM
ZOBACZ, JAK ZMIENI SIĘ D

fot. DG.PL

Komfortowo na rowerze,
płynnie samochodem, bez
przeszkód na piechotę
i wygodnie komunikacją
publiczną. To podstawowe
założenia, które przyświecają
rozpoczynającej się
w listopadzie przebudowie
ulicy Piłsudskiego w Dąbrowie
Górniczej. Przyjrzyjmy się,
co dokładnie zmieni się dla
mieszkańców na poszczególnych
odcinkach po zakończeniu prac.

Modernizacja jednej z najważniejszych dąbrowskich ulic to
wspólny projekt Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
oraz Tramwajów Śląskich. Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji na odcinku od Ronda
Budowniczych Huty Katowice
do ronda przy alei Róż jest krakowska firma ZUE SA.
Aby poznać szczegóły planowanej przebudowy, redakcja
Przeglądu Dąbrowskiego zaprosiła Krzysztofa Serafińskie-

go, zastępcę naczelnika
Wydziału Inwestycji
Drogowych, na rowerowy objazd trasy, gdzie
wkrótce rozpoczną się
prace. W tej części relacji
prezentujemy zmiany, jakie
planowane są na odcinku od
skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicami Kasprzaka, Tysiąclecia i Morcinka.
Przegląd Dąbrowski: – Kiedy rozpocznie się przebudowa i czy mieszkańcy powinni
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spodziewać
się w związku
z tym utrudnień na drodze?
Krzysztof Serafiński: – Trwa opracowywanie organizacji
ruchu, którą wykonawca będzie musiał zatwierdzić
z policją i zarządcą drogi, czyli z miastem. Zakładamy, że
w kluczowych etapach, gdzie
niezbędne będzie wykonanie
głębokich wykopów, prace

będą prowadzone odcinkowo.
To znaczy, że nastąpi wyłączenie
fragmentu jezdni, a w tym czasie
ruch obustronny
prowadzony będzie
drugą jezdnią. Naprzebudowywanym
odcinku w pierwszej
kolejności ruszy remont torów i kanalizacji. Na tym etapie powinno więc wystarczyć
zawężenie jezdni o jeden pas
ruchu. Szacujemy, że prace rozpoczną się jeszcze w listopadzie
i potrwają do końca przyszłego
roku.
– Jakich zmian po przebudowie powinni spodziewać się
mieszkańcy?
– Jak widzimy, droga ma tu trzy
pasy ruchu w obu kierunkach.
To więcej niż autostrada do
Krakowa, a jesteśmy przecież
w Gołonogu. Dziś przedostanie się na drugą stronę ulicy
nie jest prostym zadaniem.
Zaplanowaliśmy więc, że w rejonie przejścia dla pieszych na
wysokości ulicy Kasprzaka 4 i 6
jezdnia będzie miała dwa pasy
w każdym kierunku. Dla mieszkańców oznacza to krótszy czas
przejścia przez ulicę. Będzie też
oczywiście bezpieczniej. Wyłączone fragmenty zewnętrznych

pasów
jezdni
wykorzystamy
na miejsca
postojowe
dla mieszkańców
i klientów firm,
które się tu znajdują. Powstaną one
na odcinku od przejścia dla pieszych do
wysokości ulicy Trzeciego Powstania Śląskiego po obu stronach jezdni. To
oznacza, że dojazd do świateł
na skrzyżowaniu z ulicą Tysiąclecia będzie znów po trzech
pasach.
– Czy na tym odcinku powstaną także rozwiązania dla
osób poruszających się na rowerach?
– Początkowo zakładaliśmy, że
przebudujemy tu jeden z najstarszych fragmentów drogi
rowerowej w mieście. Ostatecznie jednak zdecydowaliśmy, że
pieniądze na ten cel spożytkujemy w miejscu, gdzie tej infrastruktury nie ma jeszcze wcale.
Przy przejściu dla pieszych powstaną przejazdy dla rowerów,
a na szerokim chodniku przy
jezdni w kierunku centrum pojawią się znaki dopuszczające
ruch jednośladów. To oznacza,

Zielone światło dla dąbrowian 11

MY ULICĘ PIŁSUDSKIEGO.
DLA CIEBIE
Na rowerze do
pracy? To zawsze
dobry pomysł!

Zapytaliśmy pracowników Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, dlaczego
jeżdżą do pracy na rowerach i jak jeździ im
się po mieście.
że będzie można swobodnie
i zgodnie z przepisami dojechać,
nie zsiadając z roweru, z jednej
strony ulicy na drugą. Warto też
wspomnieć, że nieczynne od lat
przejście podziemne, które stoi
tu między blokami, zostanie
zasypane. Do tego oczywiście
wykonawca przebuduje torowisko, powstanie nowy przystanek
tramwajowy dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
– Znajdujemy się teraz na
skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Tysiąclecia. Co
zmieni się w tym miejscu?
– Na każdym z czterech przejść
dla pieszych pojawią się przejazdy rowerowe. Chcemy, aby
to był standard: tam gdzie powstaje droga rowerowa, tam
również powstają przejazdy
przez jezdnię. Tu warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po
pierwsze, prowadząc przejazd
rowerowy przez ulicę, połączymy się z drogą rowerową, która biegnie dziś w kierunku alei
Zagłębia Dąbrowskiego oraz
z ciągiem pieszo-rowerowym
w kierunku ulicy Morcinka,
który również będzie modernizowany. Po drugie, stoimy teraz
w miejscu, gdzie w stronę centrum zbudowano kiedyś drogę
rowerową i chodnik. Pas dla rowerzystów jest po lewej stronie,
a pas dla pieszych biegnie od
strony jezdni. W dodatku oba
powstały z kostki. Zmienimy to.
Część dla pieszych zbudujemy
z kostki po lewej stronie, a część
dla rowerzystów powstanie od
strony jezdni z masy asfaltowo-betonowej.
– Szerokość trasy rowerowej
też będzie dostosowana do aktualnych wymogów?
– Przyjęliśmy, że o szerokości
pasa dla rowerów zdecydują tutaj drzewa. To znaczy, że droga
rowerowa w kierunku skrzyżowania z ulicą Morcinka będzie

miała co najmniej dwa metry
szerokości, a czasem więcej,
w zależności od zieleni. Chodzi
o to, aby zminimalizować wycinkę drzew i dostosować do
nich powstającą infrastrukturę,
a nie odwrotnie.
– Stoimy teraz na wysokości
bloku przy ulicy Piłsudskiego
36, przy przejściu podziemnym. Sporo się tu wydarzy.
– Za tym rzędem lip będzie
zaczynała się pochylnia dla
rowerów i wózków. Przejście
podziemne kompleksowo wyremontujemy i zabezpieczymy.
Na samej jezdni zaś wewnętrzny pas ruchu przed przystankiem tramwajowym zostanie

wyłączony i posłuży nam jako
zjazd dla autobusów. W ten
sposób wjadą one na wyremontowane torowisko i zabiorą
pasażerów ze zintegrowanego
przystanku. Dalej kierowca autobusu też będzie miał swój pas
zjazdowy, więc sprawnie włączy
się do ruchu.
– I tak dojechaliśmy do skrzyżowania z ulicą Morcinka.
– To skrzyżowanie, przez które kierowcy przemykają dziś ze
zdecydowanie nadmierną prędkością. Za to piesi, dla których
powstały tu kiedyś labirynty
z barierek, próbują bezpiecznie
przedostać się na drugą stronę. Odwrócimy teraz akcenty.
Przede wszystkim zbudujemy
w tym miejscy rondo turbinowe, a przed nim jezdnia zwęzi
się do dwóch pasów. To oznacza, że z wewnętrznego pasa
będzie można jechać tylko prosto lub w lewo, a z zewnętrznego – tylko prosto lub w prawo.
Rozwiązanie to poprawi także
warunki wyjazdu z dróg podporządkowanych, co szczególnie
w godzinach szczytu jest mocno
kłopotliwe.
Częściowe zagospodarowanie
wyspy centralnej zielenią skłoni
kierowców do skoncentrowania
się na bezpiecznym przejeździe.
Na nowym przejściu dla pieszych
pojawi się też przejazd rowerowy.
I uwaga: na tym odcinku główny
szlak dla rowerzystów przenosimy na drugą stronę, czyli w kierunku ulicy Granicznej. Jeśli rowerzysta zechce pozostać przy
jezdni w kierunku huty, może
tak zrobić, bo w kierunku alei
Majakowskiego pozostawimy
ciąg pieszo-rowerowy.
– Tu zakończmy pierwszą część
naszego rowerowego objazdu.
Na kolejny odcinek – od ulicy
Morcinka do alei Róż – zapraszamy w kolejnym numerze
Przeglądu Dąbrowskiego.
Piotr Purzyński

Edyta Peryga,
Wydział Podatków i Opłat

Dojeżdżam do pracy na rowerze
z Antoniowa przez cały rok, także zimą. W obie strony to łącznie
12 kilometrów. To dla mnie zastrzyk
energii na cały dzień. Moja trasa wiedzie przez Pogorię III, gdzie okolica jest piękna o każdej porze roku.
Cieszę się też, że w mieście jest coraz więcej dróg
rowerowych, więc codzienna jazda jest wygodniejsza.
Dzięki rowerowi poznałam mnóstwo ludzi i zawsze
jest mi miło, gdy rozpoznają mnie, przychodząc do
Urzędu Miejskiego, aby załatwić swoje sprawy.

Krystyna Mickiewicz,
Wydział Kadr i Płac

Moja rowerowa trasa do pracy zajmuje mi około 5-7 minut. Gdy jadę
samochodem, jest to zwykle 10-15 minut.
Rachunek jest więc prosty. Dbam o zdrowie i kondycję,
chronię środowisko i oszczędzam paliwo. Każdy wykręcony
kilometr na dwóch kółkach to dla mnie duża satysfakcja.
Niebawem przy plantach koło targu na Redenie, gdzie codziennie przejeżdżam, powstaną kolejne drogi rowerowe,
więc moja trasa do pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
Zauważyłam, że w rowerowni Urzędu Miejskiego co roku
przybywa pojazdów, co bardzo mnie cieszy i jeszcze bardziej motywuje.

Tomasz Trzewiczek, Wydział
Infrastruktury Miejskiej

Dla mnie rower to nie tylko środek
transportu do pracy. Bardzo ułatwia mi też realizację obowiązków
w terenie. Zajmuję się m.in. pielęgnacją
zieleni, więc rowerem mogę podjechać bezpośrednio pod
każde drzewo, czy to w parku, czy na środku osiedla. Do
pracy mam 3 kilometry, a na rowerze poruszam się zwykle w promieniu ok. 5 kilometrów od Urzędu Miejskiego.
W obie strony daje to 16 kilometrów. Drogi rowerowe
jeszcze nie wszędzie docierają, ale powstaje coraz więcej
nowych odcinków.
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nasza historia 13
Przemysł

Powstała w 1889 roku dąbrowska „Sztygarka”, nazywana
szkołą górniczą, kształciła
przecież od początku także
majstrów hutniczych.
Wraz z uruchomieniem huty
„Bankowej” rozpoczęto wytyczanie i zabudowę osiedla dla
jej pracowników, które obecnie tworzy centrum miasta
pomiędzy ulicami Kościuszki, Sobieskiego, Legionów
Polskich i Chopina. Huta była
znaczącym pracodawcą, a największe zatrudnienie osiągnęła
w 1955 roku, kiedy to pracowało w niej 6800 osób. Cała
populacja miasta oscylowała
wtedy w granicach 50 000 ludzi, więc hutnicy i ich rodziny
stanowili duży odsetek dąbrowiaków. Budowlane inwestycje
huty „Bankowej” rozpoczęły
się w latach 1836-1838, kiedy
to oddano do użytku 60 dwu
Kolejny skok demograficzny i urbanistyczny
zanotowała Dąbrowa
Górnicza wraz z rozpoczęciem budowy huty
„Katowice” w 1972
roku.

i czterorodzinnych domów
wzniesionych w stylu angielskich dworków tzw. cottage.
W 1899 roku wybudowano
dalsze 42 budynki mieszkalne, w 1929 roku 61 budynków,
a po 1945 roku kolejne 30.
Kolejny skok demograficzny
i urbanistyczny zanotowała Dąbrowa Górnicza wraz
z rozpoczęciem budowy huty
„Katowice” w 1972 roku. Pla-

ny ówczesnych decydentów
obejmowały utworzenie Zagłębiowskiej Metropolii, jednak ostatecznie nie zostały
one zrealizowane. Nie mniej
jednak lata 70. XX wieku odcisnęły swoje piętno na całej
okolicy, a ówczesne inwestycje
możemy oglądać do dnia dzisiejszego. By zorientować się
w ich skali i tempie realizacji,
prześledźmy kilka dat z kalendarium budowy huty „Katowice”. Zapisano w nim m.
in., że w 7 października 1972
roku oddano do użytku wiadukt drogowy nad torami
kolejowymi (Ząbkowice –
Strzemieszyce), łącząc tym
samym teren budowy huty
z miastem i zapoczątkowując
realizację układu komunikacyjnego. Ponadto, w grudniu
tegoż roku rozpoczęto w pobliskiej Łagiszy budowę fabryki domów, w której pierwsze
elementy budowlane wykonano już 3 kwietnia 1974 roku.
W styczniu 1973 roku zorganizowano Kombinat Budownictwa Ogólnego „Zagłębie”,
który wyznaczono generalnym wykonawcą inwestycji
towarzyszących budowie
huty: mieszkań i budynków
użyteczności publicznej. We
wrześniu 1973 roku w Ząbkowicach oddano do użytku
pierwszy dom mieszkalny
dla pracowników huty, a we
wrześniu 1975 roku w Gołonogu została oddana do użytku nowa szkoła podstawowa
dla dzieci pracowników huty
„Katowice”. 18 czerwca 1976
roku huta Katowice, zgodnie
z uchwałą Rady Ministrów,
otrzymała nazwę: Kombinat
Metalurgiczny Huta Katowice z siedzibą w Dąbrowie

Popiersie Henryka Łubieńskiego wykonane w 1839 roku
z pierwszego wytopu w hucie „Bankowej”.

Medal pamiątkowy (awers i rewers) wybity w 1976 roku.

Górniczej, w skład którego
weszła dawna huta „Bankowa” oraz Zakłady Koksownicze im. Powstańców
Śląskich w Zdzieszowicach.
4 lutego 1977 roku otwarto linię tramwajową prowadzącą
z zagłębiowskich miast pod
bramę główną zakładu, a 21
lipca 1979 roku przekazano
do użytku ostatni 5-kilometrowy odcinek dwukierunkowej trasy łączącej hutę z Sosnowcem przez śródmieście
Dąbrowy Górniczej i Będzina.
Przedstawione daty i wydarzenia to zaledwie wyjątki
z szeregu inwestycji prowadzonych w Dąbrowie Górniczej i innych miastach zagłębiowskich podczas budowy
i uruchomienia huty „Katowice”. Niektóre z tych inwestycji nie zostały do dnia dzisiejszego ukończone, jednak
sama Dąbrowa Górnicza stała
się ponadstutysięcznym miastem, a jej powierzchnia ostatecznie przekroczyła 188 km².

fot. Muzeum

W zbiorach dąbrowskiego
Muzeum znajduje się wiele
eksponatów związanych z historią hutnictwa. Trzy z nich
chciałbym pokazać w niniejszym artykule, gdyż stanowią one świadectwo ważnych
wydarzeń w historii Dąbrowy
Górniczej. Pierwszy z nich
to popiersie przedstawiające
Henryka hrabiego Łubieńskiego – okazały artefakt o wadze
kilkunastu kilogramów, który
powstał w 1839 roku. Wtedy
to uruchomiono hutę „Bankową” – pierwszą hutę żelaza
w Dąbrowie. Kolejne eksponaty pochodzą z czasów budowy
i uruchomienia huty „Katowice”, co nastąpiło w 1976 roku.
3 grudnia tego roku o 4.20
nad ranem nastąpił pierwszy
spust surówki w nowym gigancie hutniczym, a spiek z tego
wytopu znalazł się w zbiorach
Muzeum. Fakt uruchomienia
produkcji w hucie „Katowice”
potwierdził także okolicznościowym medal. Trzy, zdawałoby się niepozorne, świadectwa dawnych wydarzeń,
ale jakże ważne dla rozwoju
Dąbrowy Górniczej i jej dzisiejszego oblicza.
Nasze miasto to jedyna Dąbrowa Górnicza w Polsce. Nie bez
powodu przydomek górnicza
w nazwie miasta potwierdzono
oficjalnie w 1919 roku. Historia wydobycia czarnego złota
we wsi Dąbrowa rozpoczęła się
w końcu XVIII wieku, jednak
od początku obok górników
pojawili się tutaj także hutnicy. Chociaż całość ówczesnego
przemysłu nazywano górniczym, to w jego skład wchodziło wiele innych zakładów
oprócz kopalń, a w tym znaczącą częścią było hutnictwo.

fot. Muzeum

W czerwcu 1996 roku zakończyła się epoka węgla w historii Dąbrowy
Górniczej. Ostatnia w naszym mieście kopalnia „Paryż” zakończyła
wydobycie. Działające już wtedy Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy
Górniczej zorganizowało nawet wydarzenie pod nazwą „Pożegnanie
z węglem”. Wielu zakrzyknęło wtedy: „Umarł król! ”, lecz inni dopowiedzieli „Niech żyje król! ”, myśląc o pracujących w mieście hutach. Wśród
nich były huta „Bankowa” oraz huta „Katowice” zarządzana obecnie
przez koncern ArcelorMittal Poland.

fot. Muzeum

Dąbrowa
Górnicza
czy Hutnicza?

Spiek z pierwszego wytopu w hucie „Katowice”
z 1976 roku.

Dla ArcelorMittal Poland dąbrowska huta to jeden z najważniejszych zakładów, który
jeszcze przez kolejne dekady
będzie decydował o obliczu
całej okolicy.
Arkadiusz Rybak
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Bezpłatne badania przesiewowe
w Zagłębiowskim Centrum Onkologii
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im.
Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, wychodząc naprzeciw
potrzebom zdrowotnym mieszkańców, oferuje bezpłatne badania
mammograficzne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi oraz bezpłatne badania kolonoskopowe w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Szczegóły
odnośnie grup docelowych i kwalifikacji dostępne są na stronie
internetowej Szpitala oraz pod numerami telefonów: 32 621 20 80
dla badań mammograficznych i 32 621 20 09 dla kolonoskopii.

Janusz Sznajder

fot. DG.PL

Lekarz, kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala
Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Jako lekarz z niepokojem obserwuję wzrost liczby pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, szukających pomocy w naszej
placówce. Pomimo coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i metod
terapii, którymi dysponujemy, niestety części z nich pomimo wysiłków nie udaje nam
się uratować. Statystyki i prognozy również nie pozostawiają wątpliwości – rak jest
drugą przyczyną zgonów w Polsce, a w najbliższych latach zakładany jest dalszy wzrost
zachorowań.
Ponieważ choroba najczęściej rozwija się bezobjawowo, dając sygnały dopiero w zaawansowanym stadium, kluczowa staje się profilaktyka. Właściwe i regularne badania
pozwalają na wykrycie wczesnych zmian nowotworowych, gdzie współczesna medycyna w wielu przypadkach może dać niemal stuprocentową gwarancję na wyleczenie.
Należy pamiętać, że choć istnieją określone czynniki ryzyka, jak przykładowo
obciążenia rodzinne, nałogi, styl życia i odżywiania, rak może dotknąć każdego bez
względu na jego historię, wiek i płeć. Dlatego jako osoba na co dzień mająca styczność
z osobami toczącymi heroiczną walkę o życie swoje i najbliższych proszę – badajcie się,
to nie boli!

Zdrowie

Zadbaj o siebie, badaj się!
Korzystajmy z badań profilaktycznych organizowanych m.in. przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii.
Na spotkanie z młodzieżą
przybył znakomity ginekolog, seksuolog i onkolog
prof. Krzysztof Nowosielski.
Z uczniami spotkały się również i swoje historie opowiedziały kobiety, które wygrały
walkę z chorobą. Obie, Katarzyna Stachowicz i Justyna
Dec, o chorobie dowiedziały
się w 2016 roku. Nie poddały się, a choroba wyzwoliła
w nich nieprawdopodobną
siłę, dzięki której pokonały
ją i rozpoczęły swoje działania na rzecz walki z rakiem.
Gościem była także Eliza
Działach – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Koordynatorów Opieki Onkologicznej, koordynatorka
w Zagłębiowskim Centrum
Onkologii, która opowiedziała jak wygląda opieka nad pacjentem w trakcie choroby.
Młodzież miała okazję nauczyć się, jak przeprowa-
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dzać samobadanie piersi
i jąder. Podczas warsztatów
żywieniowych, zorganizowanych przez dietetyczkę Justynę Dec wspólnie
z uczniami Zespołu Szkół
Ekonomicznych oraz opiekunami Anitą Hołowienko
i Michałem Rabsztynem,
uczestnicy dowiedzieli się
jak przygotowywać zdrowe
śniadania i proste przekąski. Spotkanie uświetnił
pokaz mody w wykonaniu
uczniów ZSE, zorganizowany przez opiekunkę Edytę
Mrozik.
Tegorocznej kampanii towarzyszą plakaty absolwentki
dąbrowskiego Zespołu Szkół
Plastycznych Gabrieli Nowak. Hasła „Chcesz być na
topie – zbadaj się chłopie”,
„Profilaktyka do korporacji
przenika”, „Każda paka bliżej raka”, Skóra nie bzdura”
koncentrują uwagę odbiorcy
na problemie świadomego
podejścia do swojego zdrowia.
az

fot. Marek Wesołowski

– Warsztatami z młodzieżą
V LO im. Kanclerza Jana
Zamoyskiego zorganizowanymi 1 października na
terenie Fabryki Pełnej Życia
oraz otwartymi wykładami
dla mieszkańców w Miejskiej Bibliotece Publicznej
zainaugurowaliśmy drugą
edycję miejskiej kampanii
profilaktycznej „Tik Tak
Tik Rak – wczesne wykrycie daje Ci życie” – mówi
Bożena Borowiec, zastępca
prezydenta miasta odpowiedzialna m.in. za politykę
zdrowotną. – Chcemy przypominać i mówić głośno, że
sami wiele możemy zrobić
dla naszego zdrowia i życia.
O profilaktykę i regularną
samokontrolę apelujemy do
wszystkich mieszkańców,
od uczniów szkół średnich
po seniorów – dodaje Bożena Borowiec. – Chcemy
pobudzić w mieszkańcach
świadomość, dlatego przypominamy o zdrowym odżywianiu, aktywności ruchowej oraz dbaniu o siebie.

fot. Marek Wesołowski

Prowadząc zdrowy tryb życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów
złośliwych. To główne przesłanie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem opublikowanego już w 1987 roku.

poznajmy się 15
Sport

ŻYWIOŁY PATRYCJI
– TAEKWONDO
I KICKBOXING
Dąbrowianka, Patrycja Krzysztań, została Mistrzynią Polski w Taekwondo w technikach specjalnych. Zawody odbyły się 2-3 października w Hali Arena w Będzinie. Wcześniej, w czerwcu
br. dziewczynka zdobyła złoty medal w Pucharze Polski w Kickboxingu Kadetów Młodszych.
Ostatnio, uczestnicząc w Katowicach w I Otwartych Mistrzostwach Śląska w Kickboxingu,
startując w trzech konkurencjach, zdobyła trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy.
Patrycja jest wychowanką Klubu Sportowego Mistral. Trenuje pod okiem Krzysztofa Wiśniewskiego, dwukrotnego Mistrza Świata Taekwondo (czarne pasy).
gotowani i mają predyspozycje
fizyczne. W sporcie ważna jest
też psychika dziecka, bardzo
delikatna. Ono musi być gotowe mentalnie do rywalizacji,
inaczej się spali i nie będzie
chciało chodzić na zajęcia.
Nie należy dzieciaków przeciążać, bo uprawianie sportu
powinno dawać przyjemność
i satysfakcję.

Uprawianie taekwondo czy kickboxingu wykształca pewność
siebie, wpływa na poprawę masy
ciała, masy kostnej, kondycji,
uczy pewnych zasad: odpowiedzialności za siebie i współćwiczących, uczy wygrywać, ale też
przegrywać. To bardzo ważne
dla Patrycji i jej opiekunów, bo
dziewczynka od lutego 2018
roku wychowuje się w rodzinie
zastępczej, którą tworzą Ilona
i Tomasz Bargiełowie.

– Patrycja to bardzo systematyczna, pracowita
dziewczynka,
ma serce do
walki. W ciągu
ponad trzech lat, odkąd chodzi na nasze zajęcia, opuściła je
może dwa razy. Gdy dalej będzie tak ćwiczyć, może w przyszłości odnosić duże sukcesy –
mówi Krzysztof Wiśniewski,
trener. – Jesteśmy dumni, gdy
nasi wychowankowie zdobywają medale, tytuły, przyzwyczajamy ich do rywalizacji, ale
wiemy też, że nie możemy za
wcześnie rzucać ich na głęboką wodę, nawet, gdy są przy-

Patrycja na co dzień jest uczennicą VI klasy Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie
Górniczej. Najbardziej lubi
wychowanie fizyczne, muzykę
i matematykę. Jeździ konno.
Jest dobrą uczennicą. Wcześniej uczęszczała jeszcze na
plastykę i kaligrafię, ale było to
dla niej spore obciążenie. Teraz najważniejsze są taekwondo
i kickboxing. Patrycja ma zielony pas i dwie belki, po zdobyciu
trzeciej dostanie niebieski pas.
Trenuje trzy razy w tygodniu
po półtorej godziny. Jej idolem i wzorcem jest trener
– Krzysztof Wiśniewski.
– Sporty walki mi się podobają, dobrze się w nich
czuję, sprawiają mi dużą radość i frajdę. Na treningach
jest bardzo fajnie, ciekawie.
Aby się przygotować na zajęcia, trenuję także w domu.
Lubię się też uczyć. Lekcje
odrabiam na świetlicy po
lekcjach albo w domu przed
treningiem, po nim nie dałabym rady, jestem zmęczona,
jest już późno. Czy będę sportowcem? Nie wiem, cieszę się,
gdy wygrywam, gdy uczę się
nowych umiejętności, na razie jednak chciałabym zostać
fryzjerką, wydaje mi się, że
to fajna praca – mówi nasza
mistrzyni.

Dom

Państwo Bargiełowie opiekują
się i wychowują trójkę dzieci,
zapewniają im stabilną i bezpieczną rodzinę. Obok Patrycji tworzą ją: Zosia Jaworska,
autorka książki „Życie Żanety”, o której pisaliśmy w marcowym numerze PD oraz jej
siostra Zuzia, uzdolniona językowo, bardzo dobra uczennica
IV klasy szkoły podstawowej.
Opiekunowie nieustannie
wspierają rozwój talentów i pasji dziewczynek, zapewniają im

dziewczynki szaleją z nim po
całym domu. Jesteśmy dumni z wszystkich naszych podopiecznych i bardzo się cieszymy, że są z nami – mówi pan
Tomasz Bargieł.

Charakter

Taekwondo jest pełnoprawną
dyscypliną olimpijską od 2000
roku, kickboxing, mimo że
uznany, w programie igrzysk
olimpijskich znajdzie się najprawdopodobniej dopiero
w 2028 roku, wówczas dzisiejsi 10-latkowie będą mieli
największe szanse na zdobycie
tytułów mistrzowskich. Wyszkolenie zawodnika trwa wiele
lat. By zostać najlepszym, trzeba jednak ćwiczyć, a treningi
wymagają dużej wytrwałości,
samozaparcia, systematyczności i zaangażowania. Patrycja
ma te cechy, jest na najlepszej
drodze do rozwijania swoich
umiejętności i osiągania sukcesów. Tego jej życzymy.
Lucyna Stępniewska

fot. KS Mistral

fot. Dariusz Nowak

Nauka i sport

udział w zajęciach pozaszkolnych i kołach zainteresowań.
Ich dzień dopasowany jest do
zajęć swoich podopiecznych.
Na szczęście mają takie zawody,
że są dyspozycyjni i mogą sami
regulować swój czas pracy.
– Patrycja znalazła u nas dom,
swoje miejsce, czuje się tutaj
bezpiecznie, realizuje swoje zainteresowania. Przez te prawie
cztery lata bardzo się zmieniła – stała się otwartą, radosną
dziewczynką. Zauważyliśmy
z żoną, że jest szybka, gibka,
sprawna – dlatego szukaliśmy
dla niej sportu, w którym mogłaby się realizować. Wybraliśmy taekwondo i kickboxing,
wybór w ciemno stał się strzałem w dziesiątkę. Treningi jej
się podobają, uczęszcza na nie
z chęcią. Patrycja to uczynna
dziewczynka, zaprzyjaźniła się ze swoimi „siostrami”.
Razem się bawią, dzielą swoimi obowiązkami, wypełniają nam czas. A kiedy odwiedza nas nasz mały wnuczek,
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16 kultura / biblioteka
Ale to już było...

SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRZEGORZEM KASDEPKE
13 października w strzemieszyckiej Filii nr 8 odbyło
się spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, jednym
z najpopularniejszych współczesnych pisarzy dla dzieci.

Studio biblioteka
Szkolny hymn
Biblioteczne Studio
Nagrań rzadko świeci
pustkami. Zazwyczaj
goszczą w nim członkowie zespołu Poczytani, którzy pracują
nas swoimi utworami i literackimi słuchowiskami. Drzwi
muzycznego świata
są jednak otwarte dla
różnych podmiotów
w Dąbrowie Górniczej, z czego w ostatnim czasie skorzystali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej. Pod okiem pracowników biblioteki
oraz swojego nauczyciela – Jarosława Caputy, udało im
się nagrać hymn szkoły, który już niebawem będzie
miał swoją premierę!/MB/

Na ten dzień z niecierpliwością czekali członkowie
Dyskusyjnych Klubów
Książki (Junior), które działają w Filii nr 8 (ul. Ofiar
Katynia 93) oraz Filii nr 20
(Topolowa 32). Dzięki dofinansowaniu ze strony Instytutu Książki w murach
Miejskiej Biblioteki Publicznej po latach ponownie zagościł Grzegorz Kasdepke – autor książek dla
dzieci i młodzieży, którego
dzieła weszły do kanonu
lektur szkolnych („Detektyw Pozytywka”, „Kacperiada”, „Ostrożnie!”). Pisarz
z niezwykłym poczuciem
humoru opowiadał o swojej twórczości, literackich
inspiracjach i rodzinnych
historiach, a także odpowiadał na pytania zgromadzonej publiczności,
która niejednokrotnie zaskakiwała autora swoimi
kreatywnymi pytaniami.
Wydarzenie było transmitowane na bibliotecznym
Facebook’u (www. facebook.com/mbpdg), a jego zapis wciąż jest dostępy dla
tych, którym nie udało się
śledzić go na żywo./MB/

Do zobaczenia

Wystawa
malarstwa

Z życia filii bibliotecznych

Świat komiksu
Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała
Spisaka w Dąbrowie Górniczej mogli choć na kilka
chwil przenieść się do świata komiksów! Sprawcą
tego wydarzenia była biblioteczna Filia nr 3, w której od kilku lat prężnie funkcjonuje Dział Komiksu
z prawdziwego zdarzenia! Fanów sekwencyjnych
historii obrazkowych serdecznie zapraszamy do
biblioteki przy ul. Wybickiego 3a./MB/
Przegląd Dąbrowski | nr 8 (251) październik 2021

Przez cały listopad w Galerii Klubowej Biblioteki
Głównej (ul. T. Kościuszki 25) prezentowana będzie
wystawa „Wspomnienia z Nowego Wiśnicza”, autorstwa Bożeny Bień-Lewandowicz. Mieszkająca
w Dąbrowie Górniczej malarka jest absolwentką
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym
Wiśniczu, a prezentowane prace powstały w czasie
jej nauki w szkole, w latach 1968-1973. Obrazy zostały wykonane techniką temperową oraz farbami
plakatowymi. Wstęp na wystawę jest bezpłatny./MB/

kultura / biblioteka 17
Już za kilka dni, za dni parę...

KULTURAlna współpraca
Już 9 listopada o godz. 17:00 Biblioteka Główna (ul. T. Kościuszki 25) będzie gościć Gabrielę Kańtor
– pisarkę, autorkę książek, m.in. „Koronki z płatków śniegu”, „Trzecia miłość Marianny Orańskiej”,
„Tańcząca na czubkach palców”.

Wydarzenie odbędzie się dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Dąbrowiacy”, z którym to dąbrowska książnica związana jest od
2018 roku. Dzięki porozumieniu obu podmiotów dla czytelników biblioteki oraz członków stowarzyszenia organizowane są przedsięwzięcia z udziałem
ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi pasjami i dokonaniami. Do tej pory w związku z podjętą kooperacją zorganizowano m.in. spotkania z prof. Kamillą Termińską („Poszukiwania zaginionej Arki Przymierza”), Tadeuszem Stelmachem („Nurkowanie w RPA i Mozambiku – opowieść płetwonurka
obieżyświata”), Ewą Kassalą (pisarką, autorką bestsellerowych powieści o królowych starożytnego Egiptu) czy też Agnieszką Kijas („Trójkąty i kwadraty
Pablo Picasso”). Już 9 listopada na kartach historii zapisze się kolejne spotkanie z Gabrielą Kańtor, która tym razem opowie o swojej książce „Pani na
Kopicach”, traktującej o historii śląskiego Kopciuszka. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona./MB/

Czasoumilacz

Literacka pracownia

„DoWolności WIELKI POWRÓT ZAJĘĆ
wyrazu”
RĘKODZIELNICZYCH!
Dąbrowska MBP
zaprasza dzieci
w wieku 7-12 lat do
udziału w konkursie na plastyczną interpretacją wiersza
Wandy Chotomskiej
„Twój dom”.

Choć Biblioteka Główna swoje warsztatowe karty odkryła już jakiś
czas temu – to głosy czytelników zawsze pełniły przeważającą rolę
w procesie ich kreowania. Liczne telefony i e-maile nie przeszły bez
echa i z nieskrywaną radością dąbrowska książnica informuje o powrocie zajęć „Handmade”, czyli warsztatów rękodzieła dla dorosłych.
Zajęcia dla osób, które w miłej i kreatywnej atmosferze chcą spróbować swoich sił w majsterkowaniu i tworzeniu sztuki użytkowej, będą
odbywać się dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 16:00. Zapisy:
tel. 32 639 03 01. Pierwszy termin: 17 listopada./MB/

Prace konkursowe wykonane
dowolną techniką plastyczną
(nieprzekraczające formatu A3)
należy dostarczyć osobiście do
Działu Marketingu Biblioteki
Głównej bądź przesłać pocztą na
adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 25,
Poleca
41-300, Dąbrowa GórniJarosław
cza. Szczegóły na stronie:
Caputa
www.biblioteka-dg.pl.
nauczyciel, muzyk,
/MB/
podróżnik
KONTAKT

Czy wiesz że...

Popularni czytają

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. T. Kościuszki 25

Polecam książkę pt. „Biel. Notatki z Afryki” autorstwa Marcina
Kydryńskiego. Autor zabiera nas
w fantastyczną podróż po krajach
Afryki, opisując miejsca do których dociera w sposób iście artystyczny. Zagłębiając się w treść,
czytelnik może delektować się
znakomitymi opisami, które
pobudzają wyobraźnię do tego
stopnia, że niemal może poczuć
gorący piasek pustyni, żar lejący
się z błękitnego nieba, a także zapach afrykańskiego wiatru i spalonej słońcem ziemi.
tel. 32 639 03 00
fax. 32 639 03 10

strona internetowa
www.biblioteka-dg.pl

instagram
www.instagram.com/bibliotekadg

facebook
@mbpdg
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18 nasze sprawy

Superdąbrowianin Młodzi mechanicy z Dąbrowy
najlepsi w regionie!
roku 2020

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2002 uzyskał
II stopień specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu. Z dąbrowskim szpitalem zawodowo związany jest
już od 35 lat, gdzie w 2007 r.
objął również stanowisko ordynatora i z sukcesami kieruje
Oddziałem Chirurgii Urazowo-

-Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej. Wieloletni
lekarz sportowy klubu bokserskiego, siatkówki i koszykówki
w Dąbrowie Górniczej. Organizator i współorganizator
licznych sympozjów, spotkań
i warsztatów naukowych z dziedziny osteosyntezy. Prywatnie
pasjonat wędkarstwa, turystyki
rowerowej i podróży.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
– Niezmiennie wspieramy
inicjatywy, które wykorzystują nowoczesne technologie do
rozwoju umiejętności młodego
pokolenia, czerpiąc z najlepszych światowych wzorców.
Liczymy, że ten projekt będzie
tego doskonałym przykładem
– powiedział dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Gratulujemy Filipowi Lubomskiemu i Łukaszowi Skrzelowskiemu oraz ich opiekunowi,
Dariuszowi Jopkowi!

Jak skutecznie leczyć rany
W Centrum Aktywności Obywatelskiej, 22 października odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań szkoleniowych
dla lekarzy, pielęgniarek specjalistycznych oraz opiekunów osób
chorych, borykających się na co
dzień z ranami przewlekłymi
(tj. odleżynami, owrzodzeniami

Już w listopadzie wybory do Rady Seniorów!
W 2021 roku kończy się obecna kadencja Rady Seniorów. Po
raz trzeci zapraszamy dąbrowian i dąbrowianki do wzięcia
udziału w wyborach do Rady
Seniorów Miasta Dąbrowa
Górnicza. Tworzą ją przedstawiciele środowiska osób starszych oraz reprezentanci pod-

miotów działających na rzecz
środowiska senioralnego. Kadencja 15-osobowej Rady trwa
3 lata. Zgłoszenia może dokonać samodzielnie osoba zainteresowana lub organizacja.
Jeśli macie pomysły, charyzmę i chcecie rozwoju
w środowisku senioralnym,
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fot. KSSE

Prezydent Marcin Bazylak, dr Piotr Kuc, Stefan
Pobideł – przewodniczący TPDG „Odrodzenie”.

fot. Dariusz Nowak

Statuetka dla dr. Piotra Kuca – ordynatora chi- 26 października poznaliśmy zwycięzców I Wojewódzkiego Turnieju
rurgii ortopedycznej i traumatologii w dąbrow- Młodych Mechaników VR. W turnieju wzięło udział 20 drużyn z całego
województwa – młodych adeptów mechaniki samochodowej. Konkuskim ZCO.
rencje turniejowe zawierały zadania praktyczne oraz testy teoretyczne.

zachęcamy do śledzenia strony internetowej konsultacje.
dabrowa-gornicza.pl – tam,
już niebawem pojawią się
niezbędne dokumenty. Informacje można także uzyskać,
dzwoniąc pod numer telefonu
518 270 597 lub pisząc na adres kgrzyb@dg.pl

podudzi czy stopą cukrzycową).
Celem szkolenia było przekazanie informacji dotyczących leczenia ran z zastosowaniem najnowszych dostępnych technik m.in.
terapii podciśnieniowej, larwoterapii, laserobari. Integralną
częścią szkolenia były warsztaty, podczas których uczestnicy
mieli możliwość pod okiem instruktora nabycia praktycznych
umiejętności w zakresie zmiany
nowoczesnych opatrunków specjalistycznych. Organizatorem
wydarzenia było Stowarzyszenie

Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare, we współpracy z Centrum Medycznym
Navigare. Spotkanie odbyło się
pod patronatem honorowym
prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza oraz patronatem
naukowym Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów
Polskich. Dla wszystkich osób
zainteresowanych tematem na
profilu Facebook pod linkiem
https://bit.ly/3GtoNGj dostępna jest retransmisja online ze
szkolenia.

R E K L A M A

sport 19
Koszykówka

Koszykarski klub kibica zaprasza na mecze MKS
Dąbrowa Górnicza i do aktywnego wspierania
naszej drużyny.
Widowiska sportowe bez kibiców w halach i na stadionach
nie mają sensu. Pokazała to
pandemia koronawirusa, która
spowodowała zamknięcie aren
dla fanów. Puste trybuny i brak
żywiołowego dopingu robiły przygnębiające wrażenie.
Sportowcy zgodnie deklarowali, że brakuje im atmosfery
tworzonej przez publiczność.
Od tego sezonu kibice znów
mogą na żywo oklaskiwać
swych ulubieńców. Ożyła też
dąbrowska Hala „Centrum”.
Przede wszystkim za sprawą
sympatyków koszykarskiego
MKS-u skupionych w klubie
kibica. Jego członkinie i członkowie nie tylko głośnym dopingiem wspierają drużynę
w meczach domowych, ale
również jeżdżą za nią na pojedynki rozgrywane w innych
miastach. W tym sezonie fani
w biało-niebieskich koszulkach i szalikach byli w zorga-

nizowanej grupie obecni na
halach w Gliwicach, Radomiu
i Wrocławiu.

Początki

– Moja przygoda z meczami
dąbrowskiej drużyny zaczęła
się czternaście lat temu. Przypadkowo trafiłam na mecz
koszykarskiej drużyny i tak
już zostałam. Na hali czuję się
jak w drugim domu – mówi
Kamila Pałkowska z klubu kibica. Jeszcze dłuższy staż ma
Damian Szadkowski, który na
trybunach Hali „Centrum” po
raz pierwszy zasiadł w sezonie
2003/2004. Koledzy Sonii Grząś
ze szkoły trenowali w grupach
młodzieżowych MKS-u i za
ich namową po raz pierwszy
wybrała się na mecz drużyny
seniorów. Najciekawszą drogę
na dąbrowskie trybuny przebył
Dawid Molencki. – Moja przygoda z kibicowaniem zaczęła się
podczas Pucharu Polski, który

fot. Dariusz Nowak

I TY MOŻESZ
BYĆ SZÓSTYM
ZAWODNIKIEM
MKS-U!
był organizowany w Dąbrowie
Górniczej. Poszedłem na mecz
Stelmetu Zielona Góra, żeby zobaczyć Łukasza Koszarka, którego jestem fanem. I wtedy dowiedziałem się, że mamy w mieście
klub koszykarski – opowiada.

MKS, który najpierw przegrywał, by potem odrobić straty
i ostatecznie wygrać. Świetna
atmosfera i niezapomniane
przeżycie – to z kolei osobisty
ranking Damiana.

Emocje

– Fajna atmosfera, wyjazdy,
przeżywanie niezapomnianych
emocji i przebywanie wśród ludzi, którzy żyją tą samą pasją co
ty – nasi rozmówcy zgodnie tłumaczą, dlaczego warto włączyć
się w życie klubu kibica. – Każdy może realizować się w tym,

Atmosfera

– Moje najlepsze wspomnienie
z kibicowania MKS-owi to rywalizacja w sezonie 2007/2008
z AZS AWF Katowice o awans
do 1 ligi i wygrana 2:1 przy pełnej hali – wspomina Damian.
Dla Sonii szczególnie elektryzujące są derbowe mecze z GTK
Gliwice. – Wyjazd do Zielonej
Góry z klubem kibica na mecz
play-off, który wygraliśmy. Wtedy na sektorze naprawdę każdy
dawał z siebie maksa, jak i drużyna na parkiecie, która odniosła to historyczne zwycięstwo.
I wyjazd na mecz do Ostrowa
Wielkopolskiego, gdzie 10-osobową grupką wspieraliśmy

w czym czuje się najlepiej. Ja jestem odpowiedzialna za social
media klubu kibica, inne osoby
za organizację opraw, jeszcze
kolejne za bębnienie. Każdy na
pewno się u nas odnajdzie i dzięki temu będziemy mogli jeszcze
lepiej wspierać grających na boisku chłopaków! – kończy Sonia.
Najbliższa okazja, by przeżyć
koszykarskie emocje z klubem
kibica już 7 listopada, gdy do
Dąbrowy Górniczej przyjedzie
rewelacja aktualnego sezonu –
drużyna Czarnych Słupsk.
MS

R E K L A M A

fot. Unia DG

PUCHAR JEST NASZ!

Piłkarze Unii Dąbrowa Górnicza po raz trzeci z rzędu zdobyli Puchar Polski Podokręgu
Sosnowiec. Drużyna trenera
Dariusza Klaczy, na co dzień
rywalizująca w IV lidze, zmierzyła się 27 października w fi-

nale pucharowych rozgrywek
ze Szczakowianką Jaworzno.
Pojedynek rozgrywany w Preczowie okazał się niezwykle
zacięty. W regulaminowym
czasie gry nie padły bramki,
więc o triumfie zadecydował

konkurs rzutów karnych. Zawodnicy ze Strzemieszyc okazali się skuteczniejsi i wygrali
5:4. Gratulujemy piłkarzom,
trenerom, działaczom i kibicom Unii! I zapraszamy na
ligowe mecze naszej drużyny!
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

PRZEBOJE ZBIGNIEWA
WODECKIEGO!
Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada o 17:00 na głównej scenie Pałacu Kultury Zagłębia usłyszymy największe przeboje Zbigniewa
Wodeckiego w koncercie „Zacznij od Bacha” w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego oraz wokalistów – Karoliny Leszko i Daniela Cebuli-Orynicza!
Ona śpiewała z Michaelem
Bublé, on jest finalistą 6. edycji programu The Voice of
Poland, oboje są laureatami
licznych polskich konkursów
wokalnych – Karolina Leszko
i Daniel Cebula-Orynicz zaśpiewają najpiękniejsze piosenki z repertuaru Zbigniewa
Wodeckiego podczas Koncertu Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości. Na
scenie Pałacu Kultury Zagłębia
towarzyszyć im będzie bardzo
dobrze znana dąbrowskiej publiczności Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod kierownictwem
Sławomira Chrzanowskiego.
Zbigniew Wodecki był niekwestionowaną ikoną polskiej
muzyki rozrywkowej. Potrafił oczarować publiczność nie
tylko głosem, grą na skrzypcach i trąbce, ale także swoim
wdziękiem osobistym. Sam
mawiał, że artysta na początku swojej kariery powinien
związać się z jakimś ważnym
nazwiskiem, stąd powstał
utwór „Zacznij od Bacha”.
Ten sam tytuł będzie nosić
koncert w dąbrowskim pałacu, podczas którego widzowie

5.11

Kwiat Jabłoni

19:00

KONCERT

7.11

Pan Magiczny Show

10:30

DLA DZIECI | DOM KULTURY ZĄBKOWICE

11.11

Zacznij od Bacha
KONCERT PRZEBOJÓW
ZBIGNIEWA WODECKIEGO

17:00

23.11

Grzegorz Ziółek Kwartet

18:00

SCENA/ANECS

25.11

Six & Sax Duo

18:00

KAMERALNE CZWARTKI

26.11

Oxford drama

19:00

PIWNICA

NOC STRASZNYCH REMAKE’ÓW
Laleczka 19:00
Suspiria 21:00

29.10
29.10
-4.11

Dyskretny urok niebezpiecznych myśli

5-11.11
usłyszą m.in. utwory „Z tobą
chce oglądać świat”, „Rzuć to
wszystko co złe”, „Opowiadaj
mi tak”, czy „Lubię wracać” –
łącznie usłyszymy 14 utworów
z repertuaru Wodeckiego, ale
także Franka Sinatry i Nat
King Cole’a.
Talenty wokalne Karoliny i Daniela, lecz również profesjonalizm Symfoników Zabrzańskich
są gwarantami niezapomnianego koncertu, będącego gratką
nie tylko dla fanów Zbigniewa

OXFORD DRAMA
Na scenie kolejnego koncertu młodej muzyki alternatywnej PIWNICA stanie
Oxford drama. Duet Gosi
Dryjańskiej i Marcina
Mrówki to unikalna mieszanka brzmienia, które
przepełnione jest emocjami. Piękną warstwę
liryczną uzupełnia dopracowana warstwa dźwiękowa. Utwory zespołu to
muzyczne perełki elektro-popowego świata. Oxford
drama zagra w Pałacu Kultury Zagłębia 26 listopada
2021 o godz. 19:00.
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Wodeckiego, ale również dla
każdej osoby kochającej prawdziwą polską muzykę, gdzie
piękne melodie przeplatają się
z równie pięknymi tekstami piosenek. 11 listopada o 17:00 nie
może Państwa zabraknąć na
widowni Sali Teatralnej Pałacu
Kultury Zagłębia!
Więcej informacji o koncercie oraz bilety na wydarzenie dostępne na stronie
bilety.palac.art.pl oraz w pałacowej kasie.

Wyspa Bergmana 17:00
Diuna 19:30
Na bank się uda

10.11

KINOSZKOŁA SENIORA

12-18.11
14.11

17:00

Diuna 19:30

11:30

Moje wspaniałe życie 17:00
Ostatni pojedynek 19:30

Filonek bezogonek 14:00
Człowiek, który sprzedał swoją skórę 16:00
Historia mojej żony 18:30

Niezłe ziółko

CZUŁOŚĆ

Jeszcze tylko w ten weekend
można zobaczyć w Pałacu
Kultury Zagłębia intrygującą
instalację artystyczną „Czułość”. To projekt Barbary
Klus i Igora Warykiewicza,
studentów Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, którzy postanowili
w ten sposób pokazać osobom widzącym perspektywę
osób niewidzących. Ekspozycja odbierana jest w całkowitej ciemności i skupia się na
trzech zmysłach – dotyku,
powonienia i słuchu. Instalacja powstała przy współpracy
z Katarzyną Nowak, Łukaszem Baruchem i Grzegorzem Dowgiałło z Fundacji
„Wygrajmy Razem”.
Do zobaczenia w sali 045
(poziom -1) od 17:00 do
20:00.

Grzegorz Ziółek, Marcin Elszkowski, Piotr Narajowski,
Miłosz Berdzik – oto skład
Grzegorz Ziółek Kwartet,
czyli zespołu wypełnionego jazzowym brzmieniem.
Zdobywcy Grand Prix Jazz
Juniors 2020 wystąpią w Pałacu Kultury Zagłębia 23 listopada 2021 o godz. 18:00.
Koncert odbędzie się w ra-

mach cyklu Scena/anecS,
który charakteryzuje się
wyjątkową formułą – publiczność zasiada na scenie
wraz z artystami. Bezpośrednie obcowanie z muzyką i przyjazna atmosfera
sprawiają, że wydarzenia
tego cyklu na długo pozostają w pamięci naszych
gości.

