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rozmowa miesiąca

ZE SPISAKIEM W ŚWIAT
Michał Spisak, wybitny kompozytor 

i patron międzynarodowego konkursu 
muzycznego, którego 13. edycja wła-
śnie zakończyła się w naszym mieście, 
w  swoją drogę na artystyczny Par-
nas wyruszył z dąbrowskiego dwor-
ca. Miejsce to przechodzi aktualnie 
wielką metamorfozę, by w niedalekiej 
przyszłości zapewnić wszystkim kom-
fort podróżowania. Być może z już od-
nowionych peronów kolejne pokolenia 
dąbrowianek i dąbrowian będą wyruszać w świat, by rozwijać 
swoje talenty i rozsławiać rodzinne miasto. Jednak budowa 
centrum przesiadkowego służyć będzie przede wszystkim 
temu, by twórczy, aktywni i innowacyjni mieszkańcy mo-
gli wiązać swoją przyszłość z Dąbrową Górniczą. By mogli 
szybko i wygodnie dojeżdżać do wybranych miejsc regionu 
komfortowym transportem zbiorowym, by na koniec dnia 
wrócić do domu w naszym mieście i tutaj cieszyć się życiem 
rodzinnym. Rozpoczęte i planowane zmiany w miejskiej ko-
munikacji służyć będą poprawie jakości życia, czyli ważnego 
czynnika wpływającego na to, gdzie ludzie się osiedlają. Bez-
pieczne, naziemne przejścia dla pieszych zlikwidują bariery 
w poruszaniu się po publicznej przestrzeni, które dziś dla 
wielu grup są wielkim problemem w realizacji życiowych 
potrzeb. Wygodne i dobrze skomunikowane ścieżki rowerowe 
nie tylko stworzą warunki do rekreacji, ale przede wszystkim 
staną się alternatywą dla samochodu. Dobrze zaplanowane 
linie autobusowe ułatwią dostęp nie tylko do miejsca pracy, 
ale kultury, rozrywki i sportu.

Podczas Festiwalu im. Michała Spisaka prezydent Marcin 
Bazylak zadeklarował, że wystąpi do władz PKP z wnio-
skiem, by nowy dworzec nosił imię wybitnego kompozytora. 
Niech więc Spisak towarzyszy wszystkim tym, którzy ruszają 
z naszego miasta w świat. I tym, którzy ze świata będą do 
nas przybywać. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

O planach i efektach drogowych zmian 
w Dąbrowie Górniczej rozmawiamy ze 
Zbigniewem Kubikiem, naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji Drogowych.
– Ronda, wyniesione przej-
ścia, centra przesiadkowe, 
tunele, zintegrowane przy-
stanki. W Dąbrowie Górniczej 
szykuje się wiele zmian. Jak 
opowiedzieć o  nich w  kilku 
zdaniach?
– Można po prostu: trwa po-
prawa układu komunikacyj-
nego w mieście. Chcemy, aby 
po zakończeniu inwestycji, 
mieszkańcy poruszali się po 
Dąbrowie wygodnie, sprawnie 
i komfortowo. Mówiąc miesz-
kańcy, mam na myśli osoby po-
ruszające się zarówno rowerem, 
na piechotę, jak i samochodem. 
Łatwiej też będzie przesiąść się 
na pociąg czy komunikację pu-
bliczną.
– Zaczęło się od budowy ron-
da i nowej drogi na wysokości 
Powiatowego Urzędu Pracy…
– O zmianach w układzie ko-
munikacyjnym miasta trzeba 
myśleć kompleksowo. Ich ele-
mentem była już choćby ze-
szłoroczna modernizacja alei 

Zagłębia Dąbrowskiego, ulicy 
Tysiąclecia i  rejonu skrzyżo-
wania ulic Morcinka i  Fol-
warcznej. Żeby mieszkańcy 
i mieszkanki byli bezpieczniejsi 
na drodze, poprawiliśmy ozna-
kowanie i przejazd. Na jezdnię 

położyliśmy asfaltową nakład-
kę. Planujemy zrobić w  tym 
miejscu rondo – dzięki które-
mu poprawi się ruch na drodze. 
Podobnie jak na skrzyżowaniu 
ulicy Granicznej, alei Zagłębia 
Dąbrowskiego. Dąbrowscy pie-

si i rowerzyści też mogą liczyć 
na ułatwienia – przebudowuje-
my dla nich drogi i skrzyżowa-
nia, poprawiamy oświetlenie. 
Już wkrótce pojedyncze prace 
w różnych miejscach połączą 
się w spójną sieć – dzięki temu 
poruszanie się po Dąbrowie 
Górniczej będzie znacznie 
bardziej komfortowe. Jednak 
faktem jest, że rondo i droga, 
o  którym pan wspomniał są 
jednym z ważniejszych elemen-
tów zmian trwających w Dą-
browie Górniczej.
– Dlaczego?
– Z kilku powodów. Po pierwsze, 
usprawnią wjazd do centrum 
miasta od strony Będzina. Po 
drugie, dają wybór kierowcom 
i odciążają ruch. Już tłumaczę. 
Wkrótce Tramwaje Śląskie roz-
poczną przebudowę torowiska, 
które biegnie przez centrum 
miasta. Żeby nie utrudniać życia 
kierowcom i nie zamykać dwa 
razy ulic, uznaliśmy, że to ide-
alny moment, aby wykorzystać 

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Spotkania z „żywymi 
książkami”, warsztaty 
plastyczne, stoiska 
organizacji niosących pomoc 
potrzebującym, animacje, 
gry i koncerty – wszystkie 
te atrakcje czekały na 
gości Festiwalu Empatii, 
który 26 września odbył się 
w Fabryce Pełnej Życia. 

Foto-przegląd

BUDUJEMY DOBRE WARUNKI 
DO WYGODNYCH MIEJSKICH PODRÓŻY
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ten czas na pożegnanie kład-
ki nad torami na wysokości 
centrum handlowego Pogoria 
i  nieco dalej nad Hutą Ban-
kową. To dobra wiadomość, 
szczególnie dla mieszkańców, 

którzy dobrze znają historię 
windy przy tej pierwszej kładce. 
Zamiast przejścia nad ulicą, na 
przedłużeniu ulicy 3 Maja zbu-
dujemy przejście dla pieszych, 
które bardzo pomoże osobom 
starszym, rodzicom z  mały-
mi dziećmi czy dąbrowianom 
z niepełnosprawnościami do-
tarcie do celu. Dodatkowo, 
w okolicę przejścia przeniesie-
my przystanek tramwajowy. 
W efekcie mieszkańcy w pro-
sty, naturalny i bezpiecznych 
sposób będą mogli przechodzić 
na drugą stronę ulicy czy iść na 
tramwaj.
– Ślady wydeptane na trawie 
w  okolicy przystanków pod 
kładką wskazywały na to, że 
i  tak wiele osób wybierało 
przejście przez ulicę w niedo-
zwolonym, dość ruchliwym 
miejscu, zamiast wspinać się 
po schodach.
– Dokładnie tak. To sami dą-
browianie pokazali, jak bardzo 
przejście dla pieszych jest po-
trzebne w tym miejscu. Teraz 
nie trzeba będzie narażać życia, 
zdrowia i łamać przepisów, aby 
wsiąść do tramwaju. Podobne 
rozwiązanie pojawi się w  sa-
mym centrum miasta. Nie 
trzeba będzie zastanawiać się, 
czy windy dla osób z niepełno-
sprawnościami są czynne, czy 
zdążymy przebiec przejściem 
podziemnym z przystanku au-
tobusowego, gdy na horyzon-
cie zobaczymy nasz tramwaj. 
To z tego powodu, że przejście 
podziemne w  centrum prze-
budujemy i powstanie tu tunel 
dla rowerzystów z pochylnia-
mi. Jadąc na rowerze, nie trzeba 

będzie przeprowadzać go przez 
przejścia dla pieszych, oczywi-
ście wcześniej z niego zsiadając. 
Po prostu przejedziemy pod-
ziemnym tunelem na drugą 
stronę. W  tym samym czasie 
osoby, które na przykład spod 
Pałacu Kultury Zagłębia chcą 
iść do parku Hallera, po prostu 
przejdą wyniesionym przej-
ściem dla pieszych. Zadbamy też 
o komfort osób, które czekają na 
tramwaj lub autobus. Będą mo-
gli spokojnie wybrać, z którego 
środka komunikacji publicz-
nej skorzystają, bo przystanki 
w centrum będą połączone.
– Trudno sobie to dziś wy-
obrazić. Jak będzie wyglądał 
taki zintegrowany przystanek 
tramwajowo-autobusowy?
– Najprościej mówiąc: to wspól-
ne przystanki dla autobusów 
i tramwajów. Podobne rozwią-
zanie stosuje się już w  wielu 
miastach. Na przykład w Kra-
kowie czy w Poznaniu. Autobus 
po prostu wjeżdża na specjalnie 
dostosowane torowisko tram-
wajowe i odbiera z przystanku 
pasażerów. Nigdzie nie trzeba 
biegać, przeskakiwać przez ba-
rierki, wypatrywać nerwowo, 
co nadjedzie pierwsze. Zresztą 
zintegrowane przystanki auto-
busowo-tramwajowe powsta-
ną także na wysokości osiedla 
Manhattan i alei Róż. W tym 
ostatnim przypadku również 
zamiast przejściem podziem-
nym przy Merkurym, będzie-
my przechodzić na drugą stro-
nę ulicy przejściem w poziomie 
jezdni, a tunel dostosujemy do 
komfortowego przejazdu rowe-
rzystów. Także na wysokości 
Damelu pojawi się przejście dla 
pieszych i nie będzie już tunelu 
pod ziemią.
– Czy nie zajechaliśmy pod-
czas naszej rozmowy już tro-
chę za daleko? Zaczęliśmy od 
nowej drogi, która powstaje 
przy Powiatowym Urzędzie 
Pracy, a jesteśmy w Gołono-
gu. Wróćmy więc na chwilę 
na start. Jaką rolę spełnić ma 
nowa droga?
– To dlatego, że układ komu-
nikacyjny w mieście działa jak 
system naczyń połączonych. 
Nowa droga to uzupełnienie 
tych wszystkich zmian, o któ-
rych teraz wspominałem. Mó-
wiłem o wygodzie pasażerów 

komunikacji miejskiej, o kom-
fortowych rozwiązaniach dla 
rowerzystów, o łatwym i bez-
piecznym przechodzeniu na 
drugą stronę głównych ulic 
w mieście. Tymczasem nowa 
droga, zwana też obwodni-
cą, czy alternatywną trasą do 
centrum, powstaje z  myślą 
o łatwiejszym dojeździe samo-
chodem i nie tylko. Kierowca, 
jadący od strony Będzina bę-
dzie miał alternatywę: albo bę-
dzie kierował się do centrum 
tradycyjnie przez ulicę Sobie-
skiego albo wybierze obwodni-
cę. Oczywiście wzdłuż powsta-
jącej obwodnicy też budujemy 
drogi rowerowe i  chodniki, 
więc nowa trasa powstaje nie 
tylko z myślą o samochodach.
– Gdzie dojedziemy nową ob-
wodnicą?
– Jak już mówiliśmy, droga 
będzie zaczynać się praktycz-
nie od nowego ronda na ulicy 
Sobieskiego i biec dalej w stro-
nę powstającego centrum 
przesiadkowego przy dworcu 
PKP. Tu kierowca będzie miał 
możliwość albo skręcić na 
nowym rondzie w stronę uli-
cy Kościuszki albo przejechać 
w stronę ulicy Limanowskiego 
pod tunelem. Zgodnie z planem 
przejazd pod torami powinien 
być gotowy już wiosną 2022 
roku. Można też oczywiście 
pojechać prosto, ulicą Kolejową 
w stronę ulicy Poniatowskiego 
i wyjechać na wysokości targo-

wiska na Redenie. To jednak nie 
koniec naszych planów. Dąbro-
wa Górnicza ubiega się o dofi-
nansowanie w ramach rządo-
wego programu Nowy Ład. 
Chcemy, aby od ronda na ulicy 
Konopnickiej powstała jeszcze 
jedna droga, odciążająca wspo-

mnianą już ulicę Poniatowskie-
go. Planujemy, że będzie biegła 
wzdłuż torów aż do wiaduktu 
przy ulicy Cupiała. Stamtąd już 
prosta droga w aleję Zagłębia 
Dąbrowskiego i centrum prze-
siadkowego przy dworcu w Go-
łonogu, a także planowanego 

ronda przy ulicy Morcinka, 
o  którym już wspominałem 
na początku. Dzięki temu do 
centrum Dąbrowy będą mogli 
dojechać sprawniej mieszkańcy 
z różnych dzielnic.
– Faktycznie, znów zatoczy-
liśmy koło w naszej rozmo-

wie. Warto jeszcze przy okazji 
przypomnieć mieszkańcom, 
że od 15 września nieczynny 
jest przejazd kolejowy przy 
ulicy Konopnickiej. Wkrót-
ce powstanie tu tunel pie-
szo-rowerowy pod torami. 
To kolejne usprawnienie dla 
mieszkańców.
– Dokładnie tak. Rozpoczęły 
się także prace w Gołonogu. In-
westycję realizujemy wspólnie 
z PKP. Tu również – w ciągu uli-
cy Parkowej – zamiast przejazdu 
przez tory powstanie tunel dla 
pieszych, rowerzystów i kierow-
ców. Dodatkowo, powstaną też 
ronda, drogi rowerowe i chod-
niki. W przyszłości przejedzie-
my stąd rowerem ulicą Wcza-
sową do Ząbkowic, gdzie już 
wcześniej powstały drogi ro-
werowe. Jak widać, o układzie 
komunikacyjnym trzeba my-
śleć jak o systemie naczyń połą-
czonych. Tylko wtedy podróżo-
wanie po mieście – niezależnie 
od tego jaki środek transportu 
wybierzemy – będzie sprawne 
i wygodne.
– Dziękuję za rozmowę.

Michał Syska

rozmowa miesiąca

BUDUJEMY DOBRE WARUNKI 
DO WYGODNYCH MIEJSKICH PODRÓŻY
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nasze sprawy

O  odpowiedź na nie po-
prosiliśmy Marcina Do-
mańskiego, mieszkań-
ca Dąbrowy Górniczej, 
a  jednocześnie zastępcę 
dyrektora Departamentu 
Komunikacji i Transportu 
Metropolii GZM, który od 
lat wraz z rodziną porusza 
się głównie środkami trans-
portu publicznego, pieszo 
i  rowerem oraz promuje 
zrównoważoną mobilność.

1. W mieście jest coraz 
więcej samochodów, 
czy nie powinniśmy bu-
dować szerszych dróg, 
aby wszystkie auta się 
zmieściły?

Dąbrowa Górnicza, jak każde 
miasto, nie jest z gumy. Poza 
tym poruszanie się samocho-
dem to niejedyny sposób po-
dróżowania po mieście i po-
winniśmy miejską przestrzeń 
dzielić sprawiedliwie między 

wszystkich uczestników ruchu. 
Zamiast w nieskończoność po-
szerzać drogi dla samochodów, 
lepiej zainwestować i rozwijać 
także rozwiązania sprzyjające 
podróżowaniu rowerem, cho-
dzeniu na piechotę czy korzy-
staniu z transportu zbiorowe-
go. W codziennych podróżach 
o wiele przyjemniej jest mieć 
wybór i korzystać z najszybsze-
go i najwygodniejszego w danej 
chwili i na danej trasie środka 
transportu, któremu należy 
nadać priorytet.
Przy okazji warto wspomnieć 
o  prawie Lewisa-Mogridge’a, 
badaczy, którzy udowodnili, że 
poszerzanie drogi poprawia jej 
przepustowość tylko na krótki 
okres czasu. Nowe pasy jezdni 
szybko „wypełniają się” pojaz-
dami, a kierowcy znów postulu-
ją o dobudowanie kolejnej drogi.

2. W centrum miasta jest 
dziś spory ruch, dlaczego 

więc chcemy zastąpić kład-
ki i  przejścia podziemne 
przejściami dla pieszych? 
Czy to w ogóle ma sens?

Posłużę się przykładem. Nie 
wszyscy wiedzą, że spod bloku 
przy ulicy Sienkiewicza 7 do 
centrum handlowego Pogoria 
jest w prostej linii zaledwie 300 
metrów. Tymczasem, aby dojść 
z tego punktu na zakupy i przy 
okazji ominąć schody w przej-
ściach podziemnych, kładki 
i nie złamać przepisów drogo-
wych, trzeba „nadłożyć” drogi. 
W efekcie faktyczny dystans dla 
osoby idącej na piechotę wydłu-
ża się siedmiokrotnie (!!!) i wy-
nosi aż 1,7 km. Jeśli zastąpimy 
uciążliwości w  postaci wspi-
naczki po schodach, prostym 
przejściem przez jezdnię, łatwiej 
będzie zrezygnować z wyprawy 
po zakupy samochodem i po 
prostu wybrać spacer.
Pamiętajmy też o  seniorach 
czy osobach z niepełnospraw-

nościami. Dla wielu z  nich 
przedostanie się przez kładkę 
lub przejście podziemne to 
nieosiągalna przeprawa, z któ-
rej często wolą zrezygnować 
i zostać w domu.

3. Kiedy zwęża się ulice, 
to nic dziwnego, że auta 
jeżdżą wolniej i  powstają 
korki.

Niekoniecznie. Już dawno 
udowodniono, że szerokie uli-
ce w miastach, które pozwala-
ją kierowcom rozwijać spore 
prędkości, nie są ani bezpiecz-
ne, ani bardziej przepustowe. 
Prowadząc samochód na dro-
dze ze zwężeniami czy szyka-
nami, koncentrujemy się na 

ostrożnej jeździe. Wąskie ulice 
i prędkość do 30 km/h w mie-
ście paradoksalnie sprzyjają 
przepustowości i  płynnemu 
ruchowi aut. Rzadziej musi-
my się zatrzymywać, czekać 
na zielone światło czy prze-
puszczać innych uczestników 
ruchu. Mamy też więcej czasu, 
aby ocenić sytuację na drodze 
i  jesteśmy lepiej widoczni. 
Jeżdżąc w ten sposób oszczę-
dzamy także paliwo, co pozy-
tywnie wpływa na nasz portfel 
i ekologię.

4. Czy po Dąbrowie Górni-
czej da się jeździć rowerem 
wygodnie i bezpiecznie nie 
tylko nad Pogorię?

Zielone  światło dla dąbrowian

7 pytań i wątpliwości o miejskich podróżach
Każdy z mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 
poruszając się codziennie po mieście 
i wybierając sposób podróżowania, 
kieruje się przede wszystkim dwoma 
kryteriami: czasem i wygodą. 
W rozmowach o trwającej w mieście 
przebudowie układu komunikacyjnego 
pojawiają się często te same pytania 
o efekty wprowadzanych zmian.
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nasze sprawy

7 pytań i wątpliwości o miejskich podróżach

Rower to nie wyłącznie rekre-
acja, ale i  pełnoprawny śro-
dek codziennego transportu. 
Na dystansie do 5 km rower 
z reguły jest nie do pokonania 
w relacji od drzwi do drzwi. 
To dystans, który pokonuje-
my w około 30 minut. Do tego 
dochodzą kwestie zdrowotne 
i ekonomiczne. Kiedy jeździmy 
na rowerze codziennie, może-
my zrezygnować z  wyprawy 
na siłownię i trening zrealizo-
wać przy okazji zakupów czy 
w drodze do pracy. Nie musimy 
też martwić się o miejsce par-
kingowe czy opłaty za postój. 
W dodatku w Dąbrowie Gór-
niczej sieć dróg rowerowych się 
zagęszcza i pojawiają się roz-
wiązania, które usprawniają 

jazdę na rowerze. Już dziś na 
jednośladzie możemy pojechać 
na przykład z  Gołonoga do 
Ząbkowic, a wkrótce przejścia 
podziemne w centrum miasta 
i przy Merkurym zamienią się 
w przejazd rowerowy z pochyl-
niami.

5. Po co nam komunikacja 
zbiorowa, skoro wszyscy 
i tak wiedzą, że podróż au-
tobusem, tramwajem czy 
pociągiem to tylko strata 
czasu?

Jeśli faktycznie rzadko korzy-
stasz z komunikacji publicznej, 
polecam prosty eksperyment. 
Warto choćby z ciekawości wy-
brać się w podróż autobusem 
do Katowic. Okaże się wtedy, 
że z centrum Dąbrowy Gór-
niczej podróż trwa około 30 
minut. Do tego nie ma proble-
mów ze znalezieniem miejsca 
parkingowego czy opłatami. 
Jeszcze szybciej pojedziemy 
pociągiem – wystarczy około 
20 minut, aby znaleźć się w sto-
licy województwa, choć trzeba 
przyznać, że dąbrowskie dwor-
ce znajdują się nieco na uboczu. 
Można być pozytywnie zasko-
czonym, wybierając się w po-
dróż tramwajem wewnątrz 
miasta, który podjeżdża na 
przystanek z  częstotliwością 
co 6-8 minut. Nie trzeba nawet 
sprawdzać rozkładu jazdy, wy-
starczy chwilę poczekać.

6. Samochód to wolność 
i niezależność. Po co mam 
czekać na autobus czy tra-
cić czas na rower albo cho-
dzenie na nogach?

Osoby, które częściej wy-
bierają samochód niż inne 
środki transportu, zwykle 
argumentują, że podróż sa-
mochodem daje im niezależ-
ność i oszczędność czasu. To 
często złudne przekonania. 
Samochód ma swoje wady. 
Kiedy codziennie tkwisz 
w  korku, zamiast poczucia 
wolności, rośnie twój poziom 
frustracji, zmęczenia, a  na-
wet agresji. Nerwowo robi się 
także, gdy szukasz wolnego 
miejsca parkingowego albo 
na środku ruchliwej drogi 
złapiesz „kapcia”. Pamiętaj, że 
kiedy prowadzisz, nie możesz 
też w pełni korzystać z oferty 
rozrywkowej pubów czy re-
stauracji.

7. Życie w mieście, w któ-
rym nie ma samochodów, 
szybko zamiera.

Nieprawda. Było już sporo 
badań i eksperymentów, które 
udowodniły, że na głównych 
ulicach handlowych rosną 
obroty sklepów i  restaura-
cji, gdy tylko wprowadzi się 
tam ograniczenia ruchu sa-
mochodowego. Osoby, które 
poruszają się pieszo, chętniej 
przyglądają się witrynom, ro-
bią zakupy i zostawiają więcej 
pieniędzy w  punktach han-
dlowych. Jeśli centrum mia-
sta jest przestrzenią bardziej 
przyjazną ludziom, a nie sa-
mochodom, chętniej i dłużej 
spędzamy tu czas. Przemiesz-
czając się wolniej, widzimy 
więcej, mniej się stresujemy 
i  paradoksalnie nie tracimy 
wcale więcej czasu, bo poru-
szamy się płynniej.

Przejścia przez ulice zamiast scho-
dów do tunelu pod ziemią? To dla 

mnie wygoda! Szczególnie póki kola-
na jeszcze zdrowe. Potem to może już być różnie. Będzie to 
wielka zmiana w mieście, choć pewnie i trochę bałaganu, 
jak to przy remoncie. Nie mogę się doczekać.

Najbardziej czekam na dworzec. 
Plany wyglądają ciekawe, szcze-
gólnie to przejście tunelem pod 
torami. Będzie szybciej. Przejścia 
przez ulicę zamiast schodami to też dobry pomysł. 
W moim wieku, to już człowiek myśli, aby jak naj-
mniej schodów było. Tak samo ta winda przy kładce 
do Pogorii, która często się psuła, wolałbym przejść 
po prostu po ulicy. Planuję żyć co najmniej 100 lat, 
więc mam nadzieję, że jeszcze będę z tych wszystkich 
zmian korzystać.

Pani Maria  
(mieszkanka centrum  

Dąbrowy Górniczej)

Pan Leonard  
(mieszkaniec Gołonoga)

Jak będzie taki ruch samo-
chodowy jak teraz, to przejścia 
naziemne nie będą bezpieczne 
i uważam, że obecnie lepszym roz-
wiązaniem jest przejście podziemne. Jeśli jednak fak-
tycznie powstanie obwodnica od strony Powiatowego 
Urzędu Pracy, koło dworca i dalej w stronę Gołonoga, 
to uważam, że to bardzo dobry pomysł. Można wte-
dy zlikwidować kładkę czy przejście podziemne, bo to 
i mniejsze koszty w utrzymaniu, i większa wygoda.

Pani Magdalena  
ze Strzemieszyc  
(razem z córkami: Sabiną, 
Gabrielą oraz psem Pusiem)

Zdaniem 
dąbrowian 
i dąbrowianek
W  Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa 
układu komunikacyjnego. Większość prac ma 
zakończyć się do drugiej połowy 2023 roku. 
Zapytaliśmy mieszkańców, którzy przyglądali 
się plenerowej wystawie, prezentującej pla-
ny i wizualizacje zmian drogowych, co myślą 
o tych inwestycjach.
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– Warto podkreślić, że to 
będzie wspólna inwestycja 
Dąbrowy Górniczej i Tram-
wajów Śląskich. Środki, które 
przekażemy z budżetu mia-
sta, mają sprawić, że to bę-
dzie projekt kompleksowy, 
zapewniający łatwy dostęp 
do tramwajów i do przesiad-
ki na autobus, a  także dają-
cy możliwość przyjaznego 
i  sprawnego poruszania się 
przez miasto pieszym i rowe-
rzystom – podkreśla Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
W miejskim zakresie inwe-
stycji jest m.in. przebudowa 
układu drogowego i oświetle-
nia ulicznego, budowa ron-
da turbinowego na skrzyżo-

waniu ul. Piłsudskiego z ul. 
Morcinka, budowa i  prze-
budowa chodników, ciągów 
pieszo-rowerowych, drogi dla 
rowerów oraz zieleńców, bu-
dowa przystanków autobuso-
wych, przebudowa przejścia 
podziemnego na Redenie 
i likwidacja przejść podziem-
nych przy przystanku Goło-
nóg Damel i w pobliżu przy-
stanku Gołonóg Centrum.
Bolesław Knapik, prezes 
Tramwajów Śląskich: – My-
ślę, że przebudowane wcze-
śniej torowisko na ulicy 
Kasprzaka jest dobrym przy-
kładem podnoszenia jakości 
komunikacji tramwajowej. 
Teraz pora na kolejny odci-
nek w stronę centrum miasta. 

Chcemy, by po modernizacji 
torowisk w  Dąbrowie Gór-
niczej na liniach pojawiły 
się nowe niskopodłogowe 
tramwaje.
Przeznaczony do modernizacji 
odcinek dwutorowej linii tram-
wajowej ma ok. 2,6 km długo-
ści. Torowisko zostanie wyko-
nane w konstrukcji klasycznej 
na podkładach strunobetono-
wych, a na przejazdach przez 

jezdnię oraz przy przystankach 
tramwajowych ułożone zostaną 
prefabrykowane płyty torowe. 
W  obu przypadkach zasto-
sowane zostaną nowoczesne 
systemy elastycznego montażu 
szyn, ograniczające emisję ha-
łasu i drgań.
Przebudowanych zostanie 10 
peronów przystankowych. 
Wyróżnikiem inwestycji 
będą zintegrowane przy-

stanki tramwajowo-autobu-
sowe Gołonóg Manhattan 
i  Dąbrowa Górnicza Aleja 
Róż: w  tych lokalizacjach 
autobusy zjeżdżać będą z we-
wnętrznych pasów jezdni na 
torowisko.
Zgodnie z umową prace mię-
dzy aleją Róż i ul. Kasprzaka 
mają potrwać do końca 2022 
roku.

Piotr Purzyński

Inwestycje

KOMUNIKACJA PRZYJAZNA  
I WYGODNA DLA WSZYSTKICH

27 września podpisana została umowa 
z generalnym wykonawcą przebudowy 
ul. Piłsudskiego i części ul. Królowej Jadwigi. 
Odcinek między aleją Róż a skrzyżowaniem 
z ul. Kasprzaka za niemal 62 mln zł netto 
przebuduje ZUE SA z Krakowa, a więc firma, 
która od 30 lat specjalizuje się w budowie 
infrastruktury miejskiej, szynowej i kolejowej.

Podpisanie umowy. Od lewej: Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy 
Górniczej; Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej; Bolesław Knapik, prezes 
Tramwajów Śląskich i Wiesław Nowak, prezes ZUE.

Letnia zamknięta na dwa miesiące
2-kilometrowy odcinek ul. Letniej został zamknięty na ok. 
dwa miesiące. To pierwszy etap zaplanowanej na 7 miesięcy 
przebudowy. W kolejnych prace będą odbywały się już bez ob-
jazdów z wykorzystaniem wahadłowej sygnalizacji świetlnej.
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Tucznawa inwestycją dekady
Uruchomienie strefy gospodar-
czej w Tucznawie zostało uznane 
za jedną z dziesięciu najlepszych 
inwestycji minionego dziesięcio-
lecia. Wyróżnienie przyznano 
w ramach konkursu Top Inwe-
stycje Komunalne. – Nie byłoby 
tego sukcesu, gdyby nie odważ-
ne decyzje moich poprzedników 
i  praca wielu zaangażowanych 
osób – podkreśla Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej. 
Podczas Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego w Katowicach 
odbyła się gala, na której uhono-
rowano laureatów. 

Gospodarka

Business Meet Up

Można było wziąć udział 
w  bezpłatnych warsztatach, 
panelach dyskusyjnych i wy-
stąpieniach gości specjalnych, 
skorzystać z masażu korpora-
cyjnego, porozmawiać w stre-
fie networkingu, obejrzeć 
prezentacje partnerów wyda-
rzenia. Wśród gości znaleźli 
się m.in. Rafał Sonik, Iwona 
Guzowska, Wojciech Ław-
niczak, dr  Gabriela Mercik, 
a  także przedstawiciele firm 
działających na terenie Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.
– Cieszymy się nie tylko z licz-
nej obecności przedsiębiorców 
i przedstawicieli otoczenia biz-
nesu, ale również reprezentacji 
władz samorządowych miast 

Zagłębia Dąbrowskiego. Dys-
kusja w panelu gospodarczym, 
w  której uczestniczyli jako 
goście specjalni prezydenci 
Dąbrowy Górniczej, Sosnow-
ca, Będzina oraz zastępczyni 
burmistrza Czeladzi, pokazuje, 
że świat biznesu może liczyć na 
wsparcie świadomych i zaan-
gażowanych samorządowców 
– mówi Piotr Gil, prezes Zagłę-
biowskiej Izby Gospodarczej, 
która była organizatorem Bu-
siness Meet Up.
Partnerem głównym wydarze-
nia była Dąbrowa Górnicza. 
– Współorganizując Business 
Meet Up, skupiliśmy się przede 
wszystkim na odpowiednich 
warunkach i atmosferze do bu-
dowania relacji wielkich firm 

z małymi i średnimi przedsię-
biorcami. Myślę, że jako mia-
sto, mamy obowiązek stwarzać 
okazję do networkingu, budo-
wać dobry klimat do współ-
pracy, a przedsiębiorcy sami 
już zatroszczą się o jej efekty 
w  wymiarze gospodarczym. 
Skorzystamy na tym zarówno 

jako mieszkańcy, jak i samo-
rząd – mówi Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Swoją premierę miała także 
nowa siedziba Zagłębiowskiej 
Izby Gospodarczej, która sta-
nęła na terenie FPŻ. Projekt 
powstał w  pracowni archi-
tektonicznej Marleny Wol-

nik. – Przedstawiciele firm 
członkowskich będą mogli 
korzystać z przestrzeni, także 
zapraszając swoich klientów, 
organizując tu spotkania czy 
przestrzeń coworkingową – 
mówi Paulina Piętowska, re-
lationship manager ZIG.

Przedsiębiorcy z całego kraju 
przyjechali 16 września do 
Fabryki Pełnej Życia, aby 
nawiązywać nowe relacje, 
znaleźć inspiracje do rozwoju 
własnego i swojego biznesu.

Nieodpłatna  
Pomoc Prawna  
dla mieszkańców
POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA, DO-
RADCY, MEDIATORA?
Skorzystaj z nieodpłatnej po-
mocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego lub mediacji. 
Pomoc uzyskasz w Dąbrowie 
Górniczej w następujących 
punktach:
• Punkt Nieodpłatnej Po-

mocy Prawnej przy ul. 
Ofiar Katynia 93,

• Punkt Nieodpłatnej Po-
mocy Prawnej przy al. J. 
Piłsudskiego 2,

• Punkt Nieodpłatnej Po-
mocy Prawnej przy ul. 
Chemicznej 2,

• Punkt Nieodpłatnego 
Poradnictwa Obywa-
telskiego przy ul. Łącz-
nej 31,

• Punkt Nieodpłatnego 
Poradnictwa Obywatel-
skiego przy ul. Sienkie-
wicza 6a.

Z  bezpłatnej pomocy może 
skorzystać każdy, kogo nie stać 
na uzyskanie odpłatnej porady 
i złoży stosowne oświadczenie, 
a także osoba fizyczna prowa-
dząca jednoosobową działal-
ność gospodarczą niezatrud-
niająca innych osób w ciągu 
ostatniego roku.
Osoby zainteresowane mogą 
umawiać wizyty pod nume-
rem telefonu 32 262 61 43, 
od poniedziałku do piątku 
od 7:30 do 11:30. W godzi-
nach pracy punktów istnieje 
możliwość uzyskania porady 
telefonicznej.
Pełna lista jednostek nieod-
płatnego poradnictwa i jedno-
stek pomocowych działających 
na terenie miasta w 2021 r. do-
stępna jest pod adresem bip.
dabrowa-gornicza.pl

„Model biznesowy dla Dąbrowy” po raz drugi
Trwa nabór do drugiej edycji konkursu „Mo-
del biznesowy dla Dąbrowy”. Laureaci otrzy-
mają finansowy zastrzyk, który pomoże roz-
winąć autorski biznes.

Zgłaszać mogą się ci, którzy myślą o rozkręce-
niu działalności gospodarczej, a także osoby, 
które prowadzą ją nie dłużej niż 5 lat. Chodzi 

w nim o wyłonienie oryginalnego, najbardziej 
innowacyjnego, spójnego merytorycznie oraz 
finansowo przedsięwzięcia biznesowego, któ-
re będzie realizowane w Dąbrowie Górniczej. 
Pula nagród w konkursie wynosi 63 tys. zł.
Szczegółowe informacje na stronie 
www.inkubator-dabrowa.pl
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Poznajmy się

Marcin Grębosz, 25-letni stu-
dent trzeciego roku AWF 
w Krakowie, i Radek Grębosz, 
29-letni radiolog przemysłowy 
z laboratorium badań nienisz-
czących, w sobotę 7 sierpnia wy-
szli z domów, by spotkać się przy 
molo nad Pogorią III. Wcześniej 
zastanawiali się, czy tego lata 
wyruszyć w kilkunastodniową 
pieszą wędrówkę nad Bałtyk 
czy o 100 km krótszy, ale pro-
wadzący przez góry, marsz nad 
węgierski Balaton. Ostatecznie 
wybrali prowadzącą nizinami 
trasę nad morze.

Rodzice przyjeżdżają 
już pierwszego dnia 
wędrówki
Dwóm dąbrowianom nie zale-
żało na medialnym szumie. Dali 
się jednak namówić Grzegorzowi 
Gręboszowi, bratu Marcina, by 
o planowanej na 16 dni wypra-
wie „w  celach promocyjnych” 
powiadomić miasto. – Ponie-
waż niczego nam nie brakowało, 
nie wiedzieliśmy, na czym taka 
promocja i współpraca mogłaby 
polegać. Ostatecznie zyskaliśmy 
rozgłos – śmieje się Marcin, gdy 
razem z  Radkiem opowiadają 
o przebiegu wyprawy.
Zdjęcie ze startu nad Pogorią 
III opublikował oficjalny profil 
miasta. W komentarzach miesz-

kańcy uznali Marcina i Radka 
za pozytywnie zakręconych 
i gremialnie życzyli im powo-
dzenia w dotarciu do Mielna.
– Pierwsze trzy dni wędrów-
ki były ciężkie. Bolało mnie 
to i tamto. W poniedziałek ła-
dowaliśmy akurat baterie na 
MOP-ie, gdy ktoś oznaczył mnie 
w poście. To był oficjalny profil 
Dąbrowy Górniczej. Gdy zo-
baczyliśmy liczbę lajków, która 
ostatecznie przekroczyła tysiąc, 
ogromnie nas to zbudowało 
i zmotywowało: musimy iść – 
przyznają kuzyni.
Piesze wędrówki nie były dla 
Marcina i  Radka nowością. 
Pandemia nasiliła nawet ich 
intensywność. Gdy założy-
li jednak, że w 16 dni przejdą 
550 km w linii prostej, poko-
nując nawet do 50 km dziennie, 
nie wiedzieli, czego mogą się po 
sobie spodziewać.
– Byliśmy wcześniej wspólnie na 
trzy- i czterodniowych wypra-
wach, nigdy jednak nie chodzi-
liśmy po 40 km dziennie. Szyb-
ko zaczęliśmy odkrywać swoje 
słabości i uczyliśmy się radzić 
z problemami. Przykład? Przy 
bolących kostkach nauczyliśmy 
się, jak ważne jest właściwe wią-
zanie butów – wspomina Radek.
Marcin: – Gdy spakowaliśmy 
się na wyprawę, plecak ważył 
35 kg. Po pierwszym dniu za-

dzwoniliśmy do rodziców, żeby 
przyjechali i połowę rzeczy za-
brali: namiot, kurtki, drugą parę 
spodni, drugą latarkę, w zasa-
dzie wszystko, co się dublowało. 
W sumie ponad 10 kg. Inaczej 
kolana by nie wytrzymały.
Grzegorz przyjeżdża 
z pizzą
Mieli przenośną kuchenkę ga-
zową, na której przygotowywali 
śniadania i obiadokolacje. Ku-
zyni uśmiechają się do wspo-
mnień: w ich menażkach kró-
lowała głównie fasola. Z fasolą 
jedli ryż, z fasolą przygotowy-
wali spaghetti, fasolę w zalewie 
pomidorowej nazywają przy-
smakiem wyprawy.
Fasolową monotonię przerwał 
Grzegorz, który na cztery dni 
postanowił dołączyć do pie-
churów. Dojechał do Wrześni, 
gdzie PKS okazał się już tylko 
wspomnieniem. Musiał więc 
coś wymyślić, by zameldować 
się w okolicach Pyzdr, gdzie no-
cowali brat z kuzynem. I wziął 
się na sposób: we Wrześni za-
mówił pizzę i zabrał się do Py-
zdr z jej dostawcą.
Tylko raz podczas całej wypra-
wy nie dotarli do celu pieszo. 
To było w Kaliszu, gdzie doszli 
o godzinie 23. Zaplanowali so-
bie wtedy dzień „spa”: wynajęli 
pokój w hostelu, by wziąć kąpiel 

i wygodnie przespać się w łóż-
ku. – Idziemy przez Kalisz, 
patrzymy, hulajnogi. Dobra, 
podjeżdżamy 5 km do hostelu 
– mówi Marcin.
W hostelach przespali w sumie 
dwie z czternastu nocy. Pozo-
stałe w hamakach – nad sobą 
rozkładali tarpy, czyli biwakowe 
płachty. Te ostatnie sprawdziły 
się też jako namioty nad jezio-
rem Skarbińskim, gdzie spędzili 
najbardziej niespokojną noc. Był 
już wtedy z nimi Grzegorz, za-
trzymali się na polu biwakowym 
przy wodzie.
– Spaliśmy na ziemi przysypa-
ni piaskiem. Gdy rano zawiało 
od strony jeziora, zerwało nam 
tarpy – opowiada Marcin, który 
rzucił się do łapania płacht. Za-
uważył, że jego walce ze skutka-
mi żywiołu spokojnie przygląda 
się z boku rowerzysta.
Cyklistą okazał się Leonard 
Łuczak, dziennikarz, autor 
prowadzonej w mediach spo-
łecznościowych strony Pałuki 
– opencaching. Przyjechał nad 
jezioro, bo usłyszał, że nad wodą 
nocowali trzej mężczyźni, któ-

rzy z  Dąbrowy Górniczej idą 
pieszo nad morze.
Po spotkaniu i  rozmowie Le-
onard Łuczak poświęcił dąbro-
wianom wpis na swej stronie. 
Napisał m.in.: „Te chłopaki za-
sługują na ogromny szacun (…). 
Bardzo sympatyczni ludzie, jak 
zresztą każdy, kto wykłuwanie 
hemoroidów w miękkim fotelu 
przed telewizorem uważałby za 
działanie na własną szkodę”.
Wieści o pieszej wyprawie nad 
morze rozeszły się już wtedy po 
całej okolicy. Gdy Grzegorz po 
czterech dniach pożegnał się 
z bratem i kuzynem, w kawiarni 
w Żninie szybko został rozpo-
znany jako jeden z wędrowców. 
Na Marcina i Radka trąbili po 
drodze i pozdrawiali kierowcy.

Marcin dzięki 
wyprawie zmienia 
temat pracy 
licencjackiej
Wieczorem w sobotę, 21 sierp-
nia, Marcin i Radek zatrzymali 
się w lesie przed Mielnem. Może 
by i mogli jeszcze tego samego 
dnia dojść nad Bałtyk, ale posta-

W piętnaście dni 
z Dąbrowy nad morze

Początkowo ludzie brali ich za 
pielgrzymów w drodze do Częstochowy. 

No bo kto by się pieszo wyprawił 
z Dąbrowy Górniczej nad Bałtyk? 

 A jednak Marcin i Radek dotarli do Mielna  
w 15 dni po przejściu ponad 550 km.
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Kolekcjonerka 
nagród
Gdyby Aneta Tarka wcześniej poświęciła się karierze, być może na 
dobre zdominowałaby Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola 
Adamieckiego. Ponieważ najważniejsza jest rodzina, w tym roku 
wygrała „dopiero” po raz drugi.

Konkurs drugi raz wprawił 
właścicielkę dąbrowskiego 
Salonu Urody Esse w  po-
godny nastrój. – Od teraz, 
jeśli zatrzyma mnie policja, 
powiem, że nie kolekcjonu-
ję mandatów tylko nagrody 
Adamieckiego – żartowała, 
gdy umawialiśmy się na roz-
mowę.
Pierwszy raz wygrała w 2020 
roku. Drugi raz nagrodę dla 
dąbrowskich przedsiębior-
ców, którzy w nowoczesny 
i  innowacyjny sposób roz-
wijają swój biznes, odebrała 
16 września podczas Busi-
ness Meet Up – organizo-
wanego przez Zagłębiowską 
Izbę Gospodarczą spotkania 
przedsiębiorców w Fabryce 
Pełnej Życia.
– Gdybym poświęciła się 
karierze wcześniej, być może 
dużo wcześniej byłabym 
w miejscu, w którym obec-
nie jestem. A może byłabym 
o wiele dalej? Niczego jed-
nak nie żałuję. Jestem mat-
ką-kwoką, która najpierw 
wypieściła i wypielęgnowała 
dzieci – przyznaje.

Nowy etap dla 
matki i córek
W  Dąbrowie Górniczej 
mieszka od 24 lat, gdzie na 
początku kariery pracowała 
w dwóch gabinetach kosme-
tycznych. Później była praca 
w Sosnowcu, tam też z przy-
jaciółką otworzyły własny 
salon. Mimo że ich drogi 
zawodowe się rozeszły, do 
dzisiaj się przyjaźnią.
Salon Urody Esse przy ul. 
Jaworowej Aneta Tarka pro-
wadzi od 2014 roku. To była 
lokalizacja idealna: dwie uli-
ce od domu, blisko szkoły 
młodszej córki, która szła do 
czwartej klasy i blisko szkoły 
starszej córki, która zaczy-
nała wtedy naukę w liceum.
– Dla nas wszystkich to 
był wtedy nowy etap, bo ja 
– w dojrzałym już wieku – 
podjęłam decyzję, by stu-
diować kosmetologię. Nie 
było łatwo, bo nie było mnie 
w  domu w  co drugi week-

end, czasem także w piątki. 
Ale czułam wsparcie córek 
i męża – mówi.
Studia były inspirujące. Za-
częła myśleć bardziej bizne-
sowo, dostrzegła potencjał 
we własnym doświadczeniu. 
Wiedziała, że musi inwe-
stować w nowe technologie. 
– Spojrzałam na wszystko 
holistycznie – podsumowuje.

Mąż namawia żonę 
do otwarcia sieci
Esse zaczęło prężnie się roz-
wijać. – Do tego stopnia, że 
zaczęłam się zastanawiać, 
kiedy należy delikatnie wy-
stopować. To szalenie ważne, 
żeby utrzymywać wysokie 

standardy. Żeby nie było za 
dużo i byle jak – mówi.
Siedem lat temu właściciel-
ka Esse zatrudniała jedną 
osobę, dziś zespół specja-
listek liczy osiem osób. Po-
wierzchnia salonu powięk-
szyła się dwukrotnie. – Mąż 
namawia mnie do stworze-
nia sieci. Jestem ostrożna, ale 
z każdym miesiącem myślę 
o tym coraz częściej. Nazwa 
firma została już zastrzeżona 
– zdradza.
W  ślady mamy idą córki. 
Starsza, 23-letnia, także 
po kosmetologii, wspólnie 
z  chłopakiem otworzyła 
niedawno internetową dro-
gerię. – Jako rozpoznawalna 
influencerka i  youtuberka 
– z własną markę odzieżo-
wo-kosmetyczną – służy mi 
pomocą w  sprawach mar-
ketingowych – mówi Aneta 
Tarka.
– Młodsza córka też myśli 
o  kosmetologii, rozwija się 
makijażowo, prowadzi bo-
gate jak na 17-latkę konto na 
Instagramie – dodaje.
Właścicielka Esse cieszy się, 
że w czasach, w których pozy-
skiwanie nowych klientów tak 
mocno powiązana jest z me-
diami społecznościowymi, 
może liczyć na wsparcie córek. 
Tym bardziej, że potrafią być 
wobec niej także krytyczne.
 Piotr Purzyński

#DziejesięwDG

nowili zrobić to za dnia w pięt-
nastej dobie wędrówki.
W  tę ostatnią noc mogli po-
wspominać. Spotkanie z  my-
śliwym, który wyjaśniał, że 
odstrzał dzików wolno prowa-
dzić mu tylko nocą, a ujadanie 
psów w okolicy to nie nagonka, 
tylko wałęsająca się po okolicy 
dzika sfora. Spotkanie z sołtys 
Gorazdowa i opowieść o poża-
rze, który w XIX wieku strawił 
miejscowy drewniany kościół. 
Do odbudowy, już murowane-
go, nie doszło, bo syn zarządcy 
wolał ze zgromadzonego mate-
riału postawić gorzelnię. Wresz-
cie mogli wspomnieć udział 
w  zakończonych tragicznym 
finałem poszukiwaniach zagi-
nionego 21-latka.

Na plażę w Mielnie dąbrowia-
nie wyszli z  lasu w  niedzielę 
w  południe od mało uczęsz-
czanej strony. Chcieli mieć tę 
chwilę dla siebie. Poczuli satys-
fakcję, ale i ogromne zmęcze-
nie. – Ostatnie dni to było już 
znużenie i myślenie, jak daleko 
jeszcze do celu. Dlatego wiemy, 
że następne nasze wyprawy nie 
będą już dłuższe niż 10-12 dni 
– mówi Radek.
Wrześniowa wędrówka kuzynów 
na stałe zapisze się w annałach. 
Marcin, student na kierunku tu-
rystyka i rekreacja, postanowił, 
że poświęci wyprawie pracę li-
cencjacką. Tytuł: Projekt szlaku 
turystycznego z Dąbrowy Gór-
niczej do Mielna.

Piotr Purzyński

Laureaci 6. Konkursu o Nagrodę 
Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Mikroprzedsiębiorstwa
• Zwycięzca: Salon Urody ESSE
• Wyróżnienie: Szkoła Językowa British School

Małe przedsiębiorstwa
• Zwycięzca: Drim sp. z o. o.

Średnie przedsiębiorstwa
• Zwycięzca: Pegas Engineering sp. z o. o.
• Wyróżnienie: Klub Sportowy Centrum sp. z o. o.
• Nagroda Specjalna: Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna SA
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Festiwal im. Michała Spisaka

W specjalności obój I nagrodę otrzy-
mała Joana Soares z Portugalii. II 
nagrody nie przyznano, natomiast 

zdobywcami III nagrody ex aequo zostali Thi-
baud Rezzouk z Francji oraz polska uczest-
niczka Paulina Sochaj. W tej kategorii jury 
przyznało dwa wyróżnienia, które przypadły 
Sidonie Millot z Francji oraz Antoniemu Po-
powiczowi z Polski.
Wszyscy finaliści w specjalności klarnet po-
chodzili z Polski. Najlepsza okazała się Agata 
Piątek, zdobywając I nagrodę. W tej specjal-
ności również nie przyznano II nagrody. III 
nagrodę ex aequo otrzymali Mateusz Sowa, 
Rafał Kleszcz oraz Bartłomiej Dobrowolski, 
a dyplom uczestnictwa w finale – Karolina 
Bober. Jury nie przydzieliło wyróżnień.
W  specjalności gry na fagocie I  nagrodę 
zdobył Benjámin Dolfin z Węgier. II nagro-
da przypadła Marisie Esposito ze Stanów 
Zjednoczonych. III nagrody nie przyznano. 
Wyróżnienia otrzymało dwóch Polaków – 
Kayetan Cygański-Bolski i Adam Ostrowski, 
a także Hua Ma, artysta z Chin.

Znamy najlepszych z najlepszych, czyli laureatów 
13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego 
im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej w spe-
cjalnościach obój, klarnet i fagot! Konkurs odbył się 
w dniach 14–23 września 2021 i był częścią Między-
narodowego Festiwalu im. Michała Spisaka orga-
nizowanego przez Pałac Kultury Zagłębia, miasto 
Dąbrowa Górnicza i Akademię Muzyczną im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach.

Prezes SK hi-tech battery materials Poland Byoung Chul 
Park wręcza nagrodę Agacie Piątek.

Anna Konopka, menager ds. projektów specjalnych 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przekazuje 
nagrodę Mateuszowi Sowie.

Benjámin Dolfin odbiera statuetkę z rąk Stanisława 
Maliszewskiego, wizytatora krajowego Centrum Edukacji 
Artystycznej.

Marisa Esposito z nagrodą, którą wręczył David Nicolas, 
Dyrektor Saint Gobain Glass Industry w Dąbrowie Górniczej.
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Festiwal im. Michała Spisaka

W trwającym jeszcze muzycznym uniesieniu, pragnę podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w 13. edycję Międzynarodowego 
Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Naszej kochanej publicz-
ności oraz zgromadzonym na koncertach gościom, bez których kon-
kurs po prostu nie mógłby się odbyć. Dziękuję wszystkim artystom 
występującym na scenie Pałacu Kultury Zagłębia oraz plenerowych 
scenach miasta Dąbrowa Górnicza. Szczególne wyrazy wdzięczności 
kieruję do dyrektora artystycznego konkursu, jurorów oraz uczest-
ników, którzy zapewnili nam prawdziwą muzyczną ucztę, a także do 
wszystkich partnerów Międzynarodowego Festiwalu im. Michała 
Spisaka. Dziękuję za wsparcie organizacyjne i programowe. Czuję się 
zaszczycona, że mogłam z Państwem popularyzować muzykę Michała 
Spisaka, a także promować kulturę i młodych artystów.

Małgorzata Majewska
Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia

Nie tylko statuetki
Podczas Koncertu Laureatów przy-
znawane są także nagrody pozaregu-
laminowe. W tym roku wyróżniono 
najmłodszych muzyków – Sidonie 
Millot otrzymała nagrodę od Wice-
marszałek Senatu Gabrieli Stanec-
kiej-Morawskiej, a Thibaud Rezzouk 
od Senator Beaty Małeckiej-Libery. 

Oboje uczestników pochodzi z Fran-
cji. Wybranym artystom zostały tak-
że przyznane vouchery na akcesoria 
muzyczne oraz komplety nut. Po-
nadto, wśród nagród dodatkowych 
były liczne zaproszenia od partnerów 
konkursu na recitale i koncerty z or-
kiestrą w charakterze solisty. 

Dorota Szewczyk, właścicielka firmy Stamar, przekazuje 
nagrodę Antoniemu Popowiczowi.

Thibaud Rezzouk otrzymuje nagrodę od Danuty Kamińskiej, 
Wiceprzewodniczącej Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
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nasze sprawy

PAMIĘTAJ!
Odpady opakowaniowe 

powinny
 być puste i zgniecione

PAMIĘTAJ!
Opakowania kartonowe,
powinny być złożone. 

Zmoczony 
i zabrudzony 

papier nie nadaje
 się do recyklingu!

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ODPADY BIODEGRADOWALNE
METALE I TWORZYWA

SZTUCZNE PAPIER SZKŁO
ODPADY POZOSTAŁE

PO SEGREGACJI
(ZMIESZANE)

ODPADY 
ZIELONE

ODPADY
KUCHENNE

Butelki z tworzyw sztucznych po napojach

Opakowania z tworzyw sztucznych po art.
spożywczych np. jogurtach

Opakowania wielomateriałowe np. po
mleku, napojach, sokach

Siatki i torby z tworzyw sztucznych

Opakowania po środkach czystości
jeśli nie są pod ciśnieniem i nie są oznaczone

"substancje niebezpieczne"

Kapsle, zakrętki od słoików

Doniczki z tworzyw sztucznych

Puszki po napojach i konserwach

Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością,

puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, opakowań po lekach i art.
medycznych, części samochodowych,
plastikowych zabawek, sprzęty RTV 

i AGD, opakowań po olejach silnikowych

Gazety, czasopisma, ulotki

Książki, zeszyty

Papier szkolny i biurowy

Torby i worki papierowe

Kartonowe pudła

Papier pakowy i falisty

Nie wrzucamy:
zabrudzonego i tłustego papieru,

papieru lakierowanego, powleczonego
folią, papieru termicznego i faksowego,

kartonów po mleku, opakowań po
materiałach budowlanych, tapet,

ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych

Butelki szklane po napojach

Słoiki szklane po żywności

Szklane opakowania po kosmetykach

PAMIĘTAJ!
Opakowania szklane powinny
być opróżnione z zawartości 

 pozbawione nakrętek.
 Nie rozbijaj butelek i słoików!

Nie wrzucamy:
luster, szyb okiennych 

i samochodowych, witraży, 
ceramiki, zniczy z zawartością
 wosku, żarówek, świetlówek,

monitorów, szkła 
żaroodpornego, porcelany, 

fajansu, kryształów

Resztki mięsa i kości

Artykuły higieniczne np. zabrudzone
pieluchy, podpaski, waciki

Zimny popiół

Wyroby ceramiczne

Styropian opakowaniowy np.
opakowania spożywcze lub z telewizora

Płyty CD/ DVD, kasety video

PAMIĘTAJ!
Do pojemnika na odpady
pozostałe po segregacji
powinno trafić tylko to,

czego nie uda się
wysegregować w celu

odzysku lub recyklingu.

Nie wrzucamy:
odpadów budowlanych

 i rozbiórkowych, odpadów
wielkogabarytowych, styropianu

pochodzącego z remontu, odpadów
które można posegregować.

Uwaga na odpady niebezpieczne!
 Nigdy nie wrzucaj ich do odpadów

zmieszanych!

Skoszona trawa

Liście

Patyki i drobne gałęzie

Kora, szyszki, wióry z drewna,
trociny

Owoce opadłe z drzew, resztki 
po zbiorach

Odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki)

Kwiaty cięte i doniczkowe

Fusy po kawie i herbacie

Resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego

Skorupki po jajkach

Suche pieczywo

PAMIĘTAJ!
Odpady zielone powinny być

tak rozdrobnione, aby 
mieściły się w worku

PAMIĘTAJ!
Bioodpadów nie neleży

wyrzucać w workach foliowych,
tylko w opakowaniach
biodegradowalnych

Nie wrzucamy:
kamieni, popiołu, ziemi,

 żużlu, odchodów 
zwierzęcych, drewna

impregnowanego lub malowanego,
płyt wiórowych, płyt MDF

Nie wrzucamy:
mięsa i kości, 

odchodów zwierząt, 
popiołu, drewna impregnowanego,
ziemi, odpadów niebezpiecznych,

leków, oleju jadalnego, nabiału

R E K L A M A

Głosowanie

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa 
Górnicza to projekt, który zyskał największe 
poparcie mieszkańców w tegorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. Ponieważ nie wyczerpał 
jednak pełnej puli pieniędzy, do realizacji trafią 
jeszcze cztery inne projekty.

W internetowym głosowaniu, 
które trwało od 13 do 19 wrze-
śnia, uczestniczyło 7106 miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej. To 
o 282 osoby więcej niż rok temu.
Do wyboru było 13 projektów, 
które przeszły pozytywną we-
ryfikację. Każdy z głosujących 
mógł wskazać 3 projekty, przy-
znając im od 1 do 3 punktów.
Najwięcej osób (3007) wska-
zało na projekt Bezpieczny 
Strażak – Bezpieczna Dąbro-
wa Górnicza, przyznając mu 
w  sumie 6527 punktów. To 
o prawie 1300 punktów więcej 
od projektu, który zajął drugie 
miejsce.
Ponieważ zwycięski projekt nie 
wyczerpuje puli 4,7 mln zł prze-
znaczonej na budżet obywatel-
ski w 2022 roku, do realizacji 
trafią jeszcze cztery inne projek-

ty. W ich przypadku o wyborze 
nie decydowała zgromadzona 
liczba punktów, lecz wartość, 
co pozwoliło efektywnie wy-
czerpać przeznaczoną na budżet 
obywatelski kwotę.
W sumie wartość pięciu wy-
branych do realizacji projek-
tów opiewa na 4 370 000 zł.
– Nierozdysponowanych po-
zostaje 330 tys.  zł, które nie 
pokrywają kosztów żadnego 
z  pozostałych 8 projektów. 
Będą one stanowiły rezerwę 
na pokrycie ewentualnych 
dodatkowych kosztów, które 
wynikną w trakcie realizacji 
– mówi Piotr Drygała, pełno-
mocnik prezydenta ds. społe-
czeństwa obywatelskiego i na-
czelnik Wydziału Organizacji 
Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej.

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU:
• Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza
6527 punktów; 3007 głosujących; kwota projektu: 2 600 000 zł
Projekt polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu Dąbrowy Górniczej w sprzęt ratowniczy niezbędny 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń imprez kultural-
nych, sportowych i innych imprez miejskich oraz zakup materiałów 
szkoleniowych i promujących bezpieczeństwo wśród mieszkańców.
• Amfiteatr Pełen Życia w Ząbkowicach
3780 punktów; 1895 głosujących; kwota projektu: 890 000 zł
Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną 
o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na ro-
wery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tego terenu. 
W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umoż-
liwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.
• Zielone Przystanki
3015 punktów; 1824 głosujących; kwota projektu: 550 000 zł
Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, 
których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia 
się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze.
• Street Workout Park – Pogoria III
2066 punktów; 1232 głosujących; kwota projektu: 160 000 zł
Projekt dotyczy montażu urządzeń i przyrządów do wykonywania ćwiczeń z masą 
własnego ciała (Street Workout, kalistenika), który uzupełni istniejącą infrastrukturę 
sportową znajdującą się w obszarze zbiornika Pogoria III.
• Zielona Dąbrowa
1256 punktów; 883 głosujących; kwota projektu: 170 000 zł
Projekt zakłada nasadzenia roślinności w trzech lokalizacjach: jednej przy ulicy Kra-
sińskiego oraz dwóch przy ulicy Wojska Polskiego.
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nasza historia

„Lipy Dobieckie”  
i zaginiona wieś Kuźniczka
Dwa pomnikowe drzewa w Kuźniczce Nowej, w malowniczym miejscu, 
w widłach rzek Biała Przemsza i Biała znane jako Lipy Dobieckie, to eg-
zemplarze należące do popularnego gatunku lipa drobnolistna (Tilia cor-
data). O unikalności tych drzew decydują ich wiek i rozmiary. Według 
wykonanych kilkanaście lat temu pomiarów, starsza z lip ma obwód pnia 
430 cm i wysokość 21 m, a lipa młodsza ma obwód 385 cm i wysokość 
25 m. Wiek lip oszacowano odpowiednio na 390 i 350 lat, a to sprawia, że 
można je prawdopodobnie uznać za najstarsze lub jedne z najstarszych 
drzew na terenie Dąbrowy Górniczej. Lipy Dobieckie można również 
zaliczyć do jednych ze starszych drzew tego gatunku w kraju.

Teren, na którym rosną lipy, 
znajduje się w obrębie obsza-
ru chronionego krajobrazu – 
otuliny Parku Krajobrazowe-
go „Orlich Gniazd”, a wzdłuż 
płynących tu rzek wyznaczono 
dwa obszary cenne przyrodni-
czo: „Bagna Błędowskie” i „Ba-
gna nad Białą”, wskazane dla 
przyszłej ochrony.
Na podstawie orzeczenia Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Katowicach z 1958 
roku lipy te zostały uznane za 
pomniki przyrody. Stosowana 
wobec nich nazwa „Lipy Do-
bieckie” wiąże się z  tym, że 
sąsiaduje z nimi XIX-wieczna 
kapliczka, związana z posiadło-
ścią rodziny Dobieckich.
Pochodzenie nazwy wsi Kuź-
niczka nad rzekami Białą 
Przemszą i Białą wywodzi się 
od staropolskiego rzeczownika 
„kuźnica”, które oznaczało za-
kład hutniczy. Okoliczne „huty” 
produkowały żelazo z miejsco-
wej rudy darniowej. Zachowany 
do dziś plan z okresu Księstwa 

Warszawskiego przedstawia te-
reny wsi Kuźniczka. Jego treść 
wskazuje na istnienie ok. 1811 r. 
kilkunastu zabudowań, a zatem 
co najmniej kilku gospodarstw 
w widłach rzek Białej Przem-
szy i  Białej. Do najbardziej 
interesujących detali planu 
należy zaliczyć krzyż należący 
prawdopodobnie do właścicie-
li dworku. Po zabudowaniach 
wsi nie pozostało dziś żadnego 
śladu. Po drodze w kierunku 
gruntów „chwaliboskich” stał 
wówczas folwark Góry, w miej-
scu, gdzie znajduje się obecnie 
Kuźniczka Nowa.
Niezachowana do dzisiejszych 
czasów posiadłość rodziny Do-
bieckich według wspomnień 
mieszkańców Błędowa znaj-
dowała się niemal kilometr od 
piasków Pustyni Błędowskiej 
na terenie Kuźniczki Nowej, 
w miejscu, gdzie zbiegały się 
ze sobą rzeki Biała i Biała Prze-
msza.
Nazwisko Dobieckich na ob-
szarze dzisiejszego Zagłębia 

Dąbrowskiego pojawia się 
około 1775 r. w kontekście mał-
żeństwa starosty będzińskiego 
Antoniego Kozietulskiego 
z Marianną Grotowską herbu 
Rawicz, córką Kacpra i Kon-
stancji Dobieckich. W latach 40. 
XIX w. Józef Dobiecki pojawił 
się w Strzemieszycach Małych 
jako dzierżawca folwarku.
Jedyny ślad po pobycie rodziny 
Dobieckich w Kuźniczce No-
wej znajduje się w Bolesławiu. 
Na parafialnym cmentarzu, 
usytuowanym obok kościoła 
p. w. Macierzyństwa Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Michała 
Archanioła znajduje się gro-
bowiec w formie tzw. drzewa 
życia, czyli pnia drzewa z ob-
ciętymi konarami. Pośrodku 
kamiennego pnia znajduje się 
inskrypcja: „ŚP Leon Dobiec-
ki Obywatel Kuźniczki prze-
żywszy lat 77 zasnął w Bogu 
03 maja 1901  r. Spokój Jego 
Duszy”.

dr Mateusz Siembab
dr Zbigniew Mirkowski

Pomniki przyrody

Skan planu zamieszczony dzięki uprzejmości Archiwum Głów-
nego Akt Dawnych w Warszawie: AGAD, Zbiór Kartograficzny, 
sygn. 337-17. Plan wsi Kuźniczki Nowey należącey do dóbr 
nar[odowych] Departamentu Krakowskiego przekopiowany 
przez Bełakowskiego 1811 [roku].

Dolna część planu zawierająca tereny obecnej Kuźniczki.

Powyżej widoczne są dawne zabudowania „zaginionej” wsi Kuź-
niczka Nowa z początku XIX w.

Wycieczka szkolna przy „Lipach Dobieckich”, lata 50. XX wieku. 
Ze zbiorów prywatnych Kazimierza Woźniczki. 
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#DGsięSzczepi

Szczepienia drogą do 
wyeliminowania wielu chorób
Szczepienia ochronne to bez wątpienia jedno z największych 
osiągnięć współczesnej medycyny. 

Ich zastosowanie przyczyniło się do 
opanowania niebezpiecznych epi-
demii chorób zakaźnych. Poznanie 
przyczyn występowania tych groź-
nych chorób było ważne, ze względu 
na wysoką śmiertelność i strach, jaki 
budziły wśród ludzi. Związek między 
narażeniem na daną chorobę a  od-
pornością zauważono już ok.  1000 
roku! Jak? Osoby, które przeszły cho-
robę zakaźną, nie zarażały się nią po-
nownie.
Dzięki profilaktyce w postaci szczepień 
całkowicie zwalczyliśmy takie choroby 
jak ospa prawdziwa, wirus polio typu 
2 i 3, zmniejszyła się śmiertelność i za-
chorowalność na błonicę, tężec, krztu-
siec, odrę czy różyczkę.

Szczepienie przeciwko Covid-19 
jest jedynym skutecznym sposo-
bem, który może zapobiec zacho-
rowaniu na tę chorobę i jej ciężkie-
mu przebiegowi.

Chroni nas przez niebezpieczeństwem, 
a także daje bezpieczeństwo naszym naj-
bliższym i zapobiega późniejszym powi-
kłaniom. Szczepionki można podawać 
kobietom w ciąży, karmiącym piersią, 
w dowolnym czasie po podaniu innych 
szczepionek oraz u osób z przewlekłymi 
chorobami współistniejącymi.

Szczepmy się – to jedyny 
sposób na pokonanie 
pandemii!

Materiał przygotowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

PANI WIESŁAWA 

PANI ELŻBIETA

PAN JAN 

PAN WŁODZIMIERZ

„Szczepię się dla swojego bez-
pieczeństwa i dla bezpieczeństwa 

mojej rodziny”.

„Szczepię się, bo nie chcę mieć 
powikłań po chorobie. Chodzę 

na wiele zabiegów i rehabilitację, 
spotykam się z wieloma ludźmi, więc 

przyjęcie szczepionki to dla mnie sposób 
na uniknięcie zakażenia”.

„Szczepię się dla zdrowia i odporno-
ści. Mam różne choroby, szczepionka 
mi nie zaszkodziła, a na pewno po-
może”.

„Szczepię się dla odporności zbio-
rowej. Szczepionki uchroniły ludzi 
przed wieloma chorobami. Żyjemy 
w społeczeństwie i jesteśmy odpowie-
dzialni za siebie nawzajem”. 

• w Polsce zaszczepiło się jak dotąd  

19 244 807 osób  
(ta liczba stale rośnie!)

• przyjęto 36 956 930 dawek  

szczepionek przeciw Covid-19.

• W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
liczba mieszkańców  
zaszczepionych  
pierwszą dawką

68 379

PUNKT SZCZEPIEŃ W ZCO

SZCZEPIONKOBUS W PARKU 
HALLERA:

Punkt szczepień w Zagłębiowskim Centrum Onkologii działa od stycznia. Jako 
pierwsza do szczepienia przystąpiła dyrekcja, tym samym inaugurując realizację 
programu szczepień, z początku dla podmiotów leczniczych i aptek, później 
dla populacji 60+, a następnie dla wszystkich grup wiekowych i nauczycieli. 
Aktualnie szczepione są osoby już od 12. roku życia!

W sobotę 18 września w parku Hallera można było zaszczepić 
się w Szczepionkobusie szczepionką Johnson&Johnson. Przy 
Szczepionkobusie stanął Punkt Informacyjny na Temat Szcze-
pień, gdzie można było rozwiać wszelkie wątpliwości. 

liczba mieszkańców 
w pełni  
zaszczepionych

66 543

Dlaczego się szczepią
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#DGsięSzczepi

SZCZEPIENIA  
– PYTANIA I ODPOWIEDZI

• Czy szczepionka jest bezpieczna? 
Jakim badaniom i procedurom pod-
lega?

Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich prze-
chodzi staranne badania i może być podana wyłącznie po 
dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane insty-
tucje. Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, 
przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dot. 
ich rejestracji są bardzo rygorystyczne.

• Przeszedłem COVID-19. Czy powi-
nienem się zaszczepić?

Tak. Ozdrowieńcy podlegają zaszczepieniu. Według CDC 
(Center for Disease Control and Prevention) i PHE (Pu-
blic Health England) przebycie choroby nie jest przeciw-

wskazaniem do szczepień. Szczepienie ozdrowieńców 
odbywa się dwoma dawkami. Zgodnie z komuni-

katem Ministerstwa Zdrowia z  13 kwietnia 
2021, szczepienia osób z  potwierdzoną 

infekcją SARS-CoV-2, powinny odbywać 
się po upływie nie wcześniejszym niż 3 

miesiące oraz nie dłużej niż 180 dni od 
pozytywnego wyniku testu. Powyższa 

zasada nie dotyczy osób, które otrzy-
mały już e-skierowania na szczepie-
nie lub należą do tzw. grupy 1b (oso-
by przewlekle chore).

• Czy dostanę za-
świadczenie, że jestem 

zaszczepiony?
Informacja o  przebytym szczepieniu 

jest  wprowadzana do e-Kart Szczepień 
w  systemie P1. Oprócz tego po przyjęciu 

drugiej dawki wystawiane są kody QR, któ-
re można  pobrać  z  Internetowego Konta Pa-

cjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas 
może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, 
tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwier-
dza, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z upraw-
nień, które przysługują osobom zaszczepionym. 

• Kto na szczepionkach zyska?
Zyska przede wszystkim społeczeństwo – to nadzieja na 
pełny powrót do normalności, zabezpieczenie naszego 
zdrowia i opanowanie pandemii.

• Czy po szczepieniu trzeba czegoś 
unikać? Np. aktywności fizycznej?

W odniesieniu do szczepienia przeciw COVID-19 mają 
zastosowanie ogólne zasady dotyczące szczepień. Nie 
ma zalecenia, aby unikać określonych czynności, np. ak-
tywności fizycznej po szczepieniu. Decyzję podejmuje 
osoba, która została zaszczepiona, kierując się swoim 
samopoczuciem, stanem zdrowia.

Materiał przygotowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ 
W FABRYCE PEŁNEJ ŻYCIA

26 września podczas Festiwalu Empatii 
odbywającego się w Fabryce Pełnej 
Życia mieszkańcy Dąbrowy Górniczej 
mogli zaszczepić się przeciwko 
COVID-19 w mobilnym punkcie.

W okresie od 
stycznia do sierpnia 

ZCO przeprowadziło 16 296 
szczepień, najwięcej szczepionką 

firmy Pfizer/BioNTech. Do tej pory 
nie odnotowaliśmy żadnego ciężkie-

go odczynu poszczepiennego ani reakcji 
anafilaktycznej. Niepożądane odczyny 
poszczepienne najczęściej mają cha-

rakter łagodny (zmęczenie, gorączka, 
ból głowy, dreszcze, ból mięśni lub 

stawów czy obrzęk i zaczer-
wienienie w  miejscu 

wkłucia).

Jak się zaszczepić?

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ!

www.gov.pl/web/szczepimysie
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Wystawa 
historyczna

Jak dobrze Was widzieć!
Powrót do zajęć z przedszkolakami to miód na każde biblioteczne 
serce! Z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych biblio-
tekarze odpowiadają na zaproszenia dąbrowskich przedszkoli, 
aby dzielić się swoją pasją do książek i zarażać nią tych najmłod-
szych. A jak dobrze wiemy – czym skorupka za młodu nasiąknie... 
W ostatnim czasie udało się zawitać do Przedszkola nr 12 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi i coś 
nam mówi, że to dopiero początek literackich wizytacji!/MB/

LEGENDARNE ZAKOŃCZENIE LATA 

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

Temat dąbrowskich legend towa-
rzyszy bibliotecznym działaniom 
od kilku dobrych lat. Poprzez róż-
norodne warsztaty, happeningi 
czytelnicze i słuchowiska, dąbrow-
ska MBP starała się przybliżyć 
mieszkańcom opowieści traktują-
ce o historii miasta, czego kwinte-
sencją był Festiwal Literacki „Żywe 
legendy”! W programie wydarze-
nia znalazły się  m.in.: spektakl 
dla dzieci pt. „Zuzanka i Utopce” 
(Teatr Trip), czytanie performa-
tywne, warsztaty wybijania monet 
oraz archeologiczna piaskownica 
(Muzeum Miejskie „Sztygarka”), 
wspólne plecenie wianków, a tak-
że animacje Teatru Hom. Pod-
czas przedsięwzięcia rozwiązano 
również trwający przez całe lato 
konkurs „Legendarne rysunki”, 
który polegał na plastycznym zin-
terpretowaniu wybranej dąbrow-
skiej legendy. Głównym punktem 
wydarzenia był koncert piosenek 
bazujących na legendach dąbrow-
skich, w wykonaniu biblioteczne-
go zespołu Poczytalni. To dzięki 
niemu zgromadzona publiczność 
mogła przenieść się do świata daw-
nych opowieści i spędzić klima-
tyczny wieczór nad dąbrowskim 
jeziorem./MB/

W jedno z ostatnich letnich popołudni, nad jeziorem Pogoria 
III, odbył się Festiwal Literacki „Żywe legendy”, organizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej. 

Przez cały październik w Galerii Klubowej Bi-
blioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) prezento-
wana będzie wystawa „Stan wojenny 1981-1983”. 
Wystawa elementarna, przygotowana przez Od-
działowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowi-
cach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności 
i Solidarności, prezentuje podstawowe informacje 
dotyczące okresu stanu wojennego w PRL. Foto-
grafie pochodzą ze zbiorów krajowych i zagranicz-
nych, m.in.: Archiwum Confédération française 
démocratique du travail, Ośrodka Pamięć i Przy-
szłość, Ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, Śląskiego Centrum Wolności i Soli-
darności oraz Archiwum IPN. Wstęp na wystawę 
jest bezpłatny./MB/

Trwają ostatnie pra-
ce studyjne nad de-
biutancką płytą ze-
społu Poczytalni, 
a  już teraz możecie 
wypatrywać nowego 
teledysku, w  całości 
wyprodukowane-
go przez dąbrow-
ską książnicę. Klip 
do piosenki „Kiedy 
mnie już nie będzie” 
jest swoistym zwieńczeniem projektu związanego z 22. 
edycją festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”, podczas 
którego Poczytalni mieli okazję wystąpić w warszaw-
skim studiu Programu III Polskiego Radia, w Teatrze 
Muzycznym Capitol we Wrocławiu oraz w Teatrze No-
wym w Poznaniu. Efekty ich pracy można będzie zo-
baczyć w mediach społecznościowych biblioteki, które 
warto śledzić już teraz!/MB/

Jesienna premiera
Studio biblioteka
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BIBLIOTEKA 
INSPIRUJE

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

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

„Zwierzęta 
z origami”

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
„Siedem szmacianych 
dat” to niezwykła histo-
ria, której bohaterką jest 
mała dziewczynka. Dora-
sta ona w czasach II wojny 
światowej. W tej historii 
znajdziemy wszystko: 
tajemnice, zakazany ro-
mans, ucieczkę w Biesz-
czady, brutalność wojny. 
Nie będziesz mógł się 
oderwać!

Poleca

Ilona  
Barańska

kierownik  
Filii nr 7

Wypożyczalnia dla Dzieci 
i  Młodzieży MBP zaprasza 
przedszkolaki i uczniów szkół 
podstawowych do wzięcia 
udziału w konkursie plastycz-
nym, polegającym na wykona-
niu techniką origami dowolnego 
zwierzątka. Prace konkursowe 
należy dostarczyć (lub prze-
słać) do 20 października. 
Szczegółowe informacje: 
www. biblioteka-dg. pl 
oraz tel.: 32 262 49 14./
MB/

Czasoumilacz

Dąbrowska książnica powraca z ofertą bezpłatnych zajęć na sezon 2021/2022. Na małych i dużych 
czytelników czekają propozycje językowe, teatralne, muzyczne, plastyczne i komputerowe!

Do Biblioteki Głównej, po długiej prze-
rwie, powraca „Komputer dla młodych 
duchem”, czyli zajęcia dla seniorów 
z podstawowej obsługi komputera. Na 
dorosłych czytelników będą czekały 
również angielskie konwersacje – „Five 
o’clock”, a  także wznowione zostaną 
działania bibliotecznej grupy teatral-
nej „Próba 17:30”. Dla nieco młodszych 
czytelników przygotowano cotygodnio-
we warsztaty plastyczne, a także dobrze 
znany „Klub Malucha”. W strzemie-
szyckiej Filii nr 8 ponownie będzie moż-
na nauczyć się gry na gitarze (na dwóch 
poziomach) oraz wziąć udział w zaję-
ciach tańca współczesnego. Starsi czy-
telnicy będą mogli czuć się dopieszczeni 
pod względem plastycznym – czekać 
na nich będą dwa rodzaje warsztatów 
plastycznych, na których poznają tajniki 
sztuki i rzemiosła. Podobnie jak w Bi-
bliotece Głównej, tutaj również będzie 
można zapisać się na zajęcia kompute-
rowe. Szczegóły i więcej informacji na 
stronie: www. biblioteka-dg. pl oraz pod 
nr tel. 32 639 03 01 (Biblioteka Główna) 
oraz tel. 32 262 20 64 (Filia nr 8)./MB/

Trwające przygotowania do nowych warszta-
tów plastycznych nie sprawiły, że prace nad 
kolejnymi odcinkami cyklu „Biblioteka in-
spiruje” ustały. Wręcz przeciwnie! Jubileuszowy, 50. odcinek serii 
ukazał się w zupełnie nowej jakości, co z pewnością docenią odbior-
cy tej kreatywnej propozycji. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w prosty 
sposób stworzyć swój autorski piórnik (i to bez maszyny do szycia!), 
koniecznie odwiedźcie biblioteczny profil na Facebooku lub po prostu 
kliknijcie w kod QR!/MB/

Warsztatowa jesień



18

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (250) wrzesień 2021

Igrzyska od kulis
Igrzyska Olimpijskie – udział w nich to zwieńczenie marzeń niemal każ-
dego sportowca. Ta impreza to nie tylko zmagania o trofea, ale też cała 
otoczka. O tym, jak od kulis wyglądała olimpiada w Tokio, opowiada 
Jowita Wrzesień, zapaśniczka dąbrowskiego MOS CSiR.

Specyfikę wielkiego wydarze-
nia sportowego, odbywającego 
się w dobie pandemii, dało się 
odczuć już od momentu poja-
wienia się w Japonii.
– Po przylocie byliśmy od-
izolowani od reszty ludzi i na 
lotnisku obowiązywały nas 
specjalne procedury, które 
trwały dłużej niż na normalnej 
odprawie. Musieliśmy przejść 
ok. 5 stanowisk kontrolnych, 
na których sprawdzane były 
wszystkie dokumenty, aplika-
cje i wykonywane były testy 
na Covid. Po około 4 godzi-
nach czekania i negatywnych 
testach mogliśmy opuścić 
lotnisko – opowiada Jowita 
Wrzesień.
Sanitarne rygory dla wszyst-
kich sportowców były co-
dziennością.

– Codziennie rano oddawali-
śmy probówki do testów, nie 
rozstawaliśmy się z maseczką 
i na stołówce byliśmy oddzie-
leni plexą. Dodatkowo, musie-
liśmy zainstalować aplikację, 
w  której codziennie infor-
mowaliśmy o naszym stanie 
zdrowia. Po każdym powro-
cie z hali sportowej była kon-
trola temperatury ciała przed 
wejściem do wioski. Było to 
uciążliwe, ale do zaakceptowa-
nia. Myślę, że zdążyliśmy się 
przez ten rok przyzwyczaić do 
ograniczeń związanych z pan-
demią – mówi Jowita.
Poza udziałem w  zawodach, 
życie koncentrowało się w wio-
sce olimpijskiej.
– W wiosce olimpijskiej żyli-
śmy jak w  jednej małej spo-
łeczności. Najlepsi sportowcy 

z  całego świata spotkali się 
w jednym miejscu na najważ-
niejszej imprezie sportowej, ja-
kimi są Igrzyska Olimpijskie. 
Po wiosce mogliśmy poruszać 
się swobodnie i spotykać z in-
nymi uczestnikami, oczywi-
ście pamiętając o zasłanianiu 
ust i  nosa. Piękne w  tej im-
prezie jest to, że każdy spor-
towiec w wiosce olimpijskiej 
mógł czuć się wyjątkowy. Nie 
miało znaczenia to, że ktoś 
był mistrzem olimpijskim 
czy debiutantem. Wszyscy 
byliśmy jedną wielką sporto-
wą rodziną. Na stołówce czy 
hali sportowej mijaliśmy wie-
lu popularnych sportowców. 
Nie jestem w stanie wymienić 
kilku nazwisk, ponieważ było 
ich tak wiele – wspomina za-
paśniczka.

A jak wyglądał typowy dzień 
olimpijczyka?
– Najlepiej to opisuje powiedze-
nie, które brzmi: „Jedz, śpij i tre-
nuj zapasy”. Przede wszystkim 
trening, regulacja wagi i odpo-
wiednia regeneracja przed star-
tem. Niestety, nie mogliśmy 
opuszczać wioski olimpijskiej. 
Mogliśmy tylko przemieszczać 
się na obiekty sportowe. Czas 
wolny wykorzystałam na od-
poczynek i regenerację po tre-
ningu. Cieszę się, że poza halą 
zapaśniczą po naszych startach 
mogliśmy się udać na stadion 
olimpijski na finały sztafet. Nie-
samowita atmosfera i duże emo-
cje – opowiada Jowita Wrzesień.
Mimo trudności i ograniczeń, 
udało się zobaczyć Japonię 
z innej perspektywy.
– Przed przyjazdem do wio-
ski olimpijskiej kilka dni 

spędziliśmy na zgrupowaniu 
w Takaoce. Naprawdę jestem 
zachwycona tym krajem, je-
śli chodzi o mentalność i go-
ścinę. W prezencie od osób, 
które się nami opiekowały, 
dostaliśmy amulety omamo-
ri – japońskie talizmany na 
szczęście. Przywiozłam do 
domu dużo pamiątek związa-
nych z IO – koszulki, breloki, 
magnesy, japońskie wachlarze 
i sake – podsumowuje zawod-
niczka.

Przemysław Kędzior
***

W Tokio Jowita Wrzesień walczyła 
w kategorii 57 kg. Swój udział 
zakończyła na 1/8 finału, przegry-
wając z Bułgarką Eweliną Nikołową. 
Na początku września po raz kolejny 
sięgnęła po mistrzostwo Polski, 
a w październiku weźmie udział 
w mistrzostwach świata, które od-
będą się w Norwegii. 

sport
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sport

Trwa akcja #WszyscyNaHalę, 
której celem jest zachęcenie jak 
największej liczby mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej i całego re-
gionu do pojawiania się na do-
mowych meczach naszej dru-

żyny. Zaangażowani są w nią 
fani, pracownicy klubu, władze 
miejskie, instytucje kultury 
i inne kluby sportowe. Również 
sami zawodnicy zachęcają do 
kibicowania, odwiedzając z klu-

bową maskotką – bobrem różne 
zakątki miasta oraz osobiście 
sprzedając bilety w  Centrum 
Handlowym „Pogoria”.
Bilety na spotkanie ze Startem 
Lublin można nabyć przed me-

czem w Hali „Centrum” oraz 
przez internet: mkk.systembi-
letowy.pl/system_portal.php.
Tydzień po starciu z lubelską 
drużyną do naszego miasta 
przyjadą mistrzowie Polski 

– zawodnicy Stali Ostrów 
Wielkopolski. Już dziś warto 
zarezerwować czas, by 9 paź-
dziernika wspierać dopingiem 
koszykarzy MKS-u. Emocje 
gwarantowane! MS

Volley Dąbrowa Górnicza  
powalczy w I Lidze Śląskiej
W sezonie 2021/22 dąbrowia-
nie będą walczyć o prawo gry 
w fazie finałowej ligi, gdzie do 
zdobycia jest awans do II Ligi 
Ogólnopolskiej. W skład dru-
żyny wchodzą między inny-
mi mieszkańcy naszego mia-
sta oraz absolwenci Zespołu 
Szkół Sportowych w Dąbro-
wie Górniczej. Trenerem jest 
Michał Szczytowicz.
Drużyna na co dzień trenuje 
i rozgrywa swoje mecze „do-

mowe” na hali sportowej Cen-
trum Sportu i Rekreacji przy 
ul. Swobodnej 46.
– Poprzedni sezon był trudny, 
większość meczów odbywała 
się bez kibiców, jedynie z rela-
cją w mediach społecznościo-
wych. Teraz chcemy zobaczyć 
kibiców na meczach i poczuć 
ich wsparcie. Zapraszamy 
wszystkich do wspierania 
drużyny na halę sportową 
przy ul. Swobodnej 46 – mówi 

Kamil Król, prezes stowarzy-
szenia Volley Dąbrowa Górni-
cza, które rozpoczyna właśnie 
nową inicjatywę skierowaną 
do najmłodszych: Akademię 
Siatkówki.

Siatkówka

Więcej informacji:

stowarzyszenie-volleydg.pl

Po prawie 600 dniach przerwy spowodowanej pandemią kibice znów zasiądą na trybunach, by swoim dopingiem wspierać koszyka-
rzy MKS-u podczas meczu polskiej ekstraklasy. 2 października o godz. 19:30 nasi zawodnicy podejmą w Hali „Centrum” Start Lublin.

#WszyscyNaHalę

Iwona Wilk, dyrektor MOPT. Wojciech Kędzia, zastępca prezydenta miasta. DamianRutkowski, zastępca prezydenta miasta.
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

Nastała jesień, a  wraz z  nią 
nadszedł nowy sezon arty-
styczny w  Pałacu Kultury 
Zagłębia. Do repertuaru po-
wracają znane i  lubiane cy-
kle – PIWNICA, Kameralne 
Czwartki, Scena/anecS. Każ-
dy z  nich to inna muzyczna 
propozycja. PIWNICA skupia 
młodych, polskich artystów, 
którzy tworzą muzykę alter-
natywną. Kameralne Czwart-
ki prezentują słynne utwory 
muzyki klasycznej, aranżacje 
dzieł znanych z  filmów i se-
riali, światowe przeboje ope-
ry i operetki. Scena/anecS to 
natomiast cykl wydarzeń z ja-
zzowym akcentem, podczas 
którego publiczność zasiada 
razem z artystą na tytułowej 
scenie. Więcej informacji na 
palac.art.pl.

POWRÓT 
PAŁACOWYCH 
CYKLI 
MUZYCZNYCH

#KulturalnaDąbrowa

Za projektem BARANOVSKI stoi 30-letni wokalista, muzyk, produ-
cent i songwriter Wojtek Baranowski. Znany m.in. z występów z grupą 
XXANAXX, na początku 2018 zaczął pisać swoją własną historię. 

Zaledwie półtora roku póź-
niej miał już na koncie cztery 
radiowe przeboje, nomina-
cję do Fryderyka w kategorii 
„fonograficzny debiut roku” 
i  koncerty na najważniej-
szych scenach festiwalowych 
w kraju. Kiedy dodać do tego 
złote płyty dla singli „Dym” 
i „Zbiór”, platynową dla „Luź-
no” i podwójnie platynową dla 

„Czułego miejsca”, można 
mówić o jednej z najbardziej 
błyskotliwych karier w ostat-
nich sezonach. W paździer-
niku 2019 premierę miała 
debiutancka płyta „Zbiór”, 
a krytycy zgodnie twierdzą, że 
to jeden z najbardziej udanych 
albumów w  polskim popie 
ostatnich lat! Wydawnictwo 
przyniosło autorowi kolejne 

trzy nominacje do Frydery-
ków, a także uzyskało status 
złotej płyty. BARANOVSKI 
właśnie kończy prace nad 
drugim albumem, którego 
premiera zaplanowana jest 
na jesień tego roku. Młody, 
utalentowany, przebojowy – 
BARANOVSKI już 22  paź-
dziernika o  19:00 w  Pałacu 
Kultury Zagłębia.

Coś straszy 
w kinie

BARANOVSKI

Nadeszła jesień. Szumią 
drzewa, żółkną liście, 
a  dni stają się coraz krót-
sze i krótsze... A gdy nad-
chodzi zmrok, niektórym 
istotom jest bliżej do na-
szego świata, niż nam się 
wydaje. 29 października 
będzie się można o  tym 
przekonać w Kinie KADR 
podczas Nocy Strasznych 

Remake’ów. Straszymy na 
całego, więc seanse odbędą 
się w Sali Teatralnej PKZ! 
Na ekranie o  godz. 19:00 
zagości „Laleczka” (2019, 
ponowna adaptacja horroru 
„Laleczka Chucky” z 1988), 
a  o  godz. 21:00 film „Su-
spiria” (2018, inspirowany 
włoską produkcją pod tym 
samym tytułem z 1977).

Kwiat Jabłoni
Kwiat Jabłoni, czyli rodzeństwo Katarzyny 
i Jacka Sienkiewiczów, szybko zdobył zain-
teresowanie publiczności za sprawą przebo-
jowego debiutanckiego utworu „Dziś pójdę 
późno spać”.

Pierwsza płyta zespołu 
pod tytułem „Niemożli-
we” (2019) dwukrotnie po-
kryła się platyną, a album 
„Mogło być nic” (2021) już 
osiągnął status złotej płyty. 
Połączenie muzyki folko-

wej, bluegrass, indie, popu 
i elektroniki w wykonaniu 
Kwiatu Jabłoni nieustannie 
gości na listach przebojów. 
Na wyjątkową mieszankę 
brzmień zapraszamy 5 li-
stopada o godz. 19:00!

14.09- 
15.10

14.09- 
29.10

Cztery Pory Miłości
SPEKTAKL MUZYCZNY

Smak Zwycięstwa
WYSTAWA | GALERIA ZA SZYBĄ

Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu  
14. MKM im. Michała Spisaka

 WYSTAWA POKONKURSOWA | GALERIA SZTUKI

10:30
3.10

18:00
7.10

Bank braci Lehman
RETRANSMISJA SPEKTAKLU

Jutro będziemy szczęśliwi
KINOSZKOŁA SENIORA

Van Gogh. Pola zbóż  
i zachmurzone niebiosa

WIELKA SZTUKA W KINIE

NOC  STRASZNYCH  REMAKE’ÓW

18:00

11:30

18:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

21:00
19:00

1-7.10

8-14.10

15-21.10

22-28.10

4.10

13.10

20.10

29.10

Mistrz
Komedianci debiutanci

Gunda
Nowy porządek

Gagarine
Wesele

Gagarine
Wesele

Aida
Żeby nie było śladów

Baranovski
KONCERT

Kwiat Jabłoni
KONCERT

19:00
14.10

18:00
18.10

18:00
28.10

Detektyw Zagadka na tropie
SPEKTAKL DLA DZIECI | DOM KULTURY ZĄBKOWICE 

19:00
22.10

19:00
5.11

Nastroje
PIWNICA

Szymon Łukowski Quartet
SCENA/ANECS

Reversion Ensemble
KAMERALNE CZWARTKI
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