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rozmowa miesiąca

LATO PEŁNE 
ATRAKCJI

Tam jest pięknie jak na Mazurach 
– tak Kazik Staszewski zachwalał 
swego czasu w  jednej z  radiowych 
rozmów turystyczne atuty Dąbrowy 
Górniczej. Lider Kultu wraz z kole-
gami wystąpi dla dąbrowskiej (i nie 
tylko) publiczności 3 września na 
scenie przy Pogorii III. Wcześniej za-
gra Piotr Brzychcy z zespołem Kruk 
i Wojtkiem Cugowskim, którzy będą promować znakomitą 
płytę „Be There”. Będzie to symboliczne zakończenie wa-
kacji i całego cyklu wydarzeń sportowych, muzycznych, 
filmowych, edukacyjnych i innych, które miejskie instytucje 
i organizacje pozarządowe przygotowały dla mieszkańców 
w ramach Dąbrowskiej Akacji Lato. W tej niezwykle bogatej 
ofercie każda i każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od 
wieku czy miejsca zamieszkania. Imprezy będą odbywać się 
w różnych częściach miasta.

Szczególną uwagę warto zwrócić na biblioteczną filię 
w Strzemieszycach. Jej nowoczesna siedziba otwiera wła-
śnie szeroko drzwi, oferując bogaty wachlarz możliwości 
spędzania wolnego czasu. W ramach grantowego konkursu 
„Aktywne Strzemieszyce” dąbrowskie stowarzyszenia za-
dbały o atrakcyjną ofertę dla mieszkańców dzielnicy i całej 
Dąbrowy.

Podczas wakacji w naszym mieście nudy nie będzie! 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Dąbrowianie potrzebują szybkiego 
dostępu do profesjonalnego 
leczenia nowotworów – mówi 
Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej.
Piotr Purzyński: – Obejmując 
urząd prezydenta w 2018 roku, 
zapowiedział pan nowe otwar-
cie dla szpitala.
Marcin Bazylak: – Zapowie-
działem je, bo nie wyobrażałem 
sobie współpracy z dyrektorem 
Zbigniewem Grzywnowiczem, 
którego sposób zarządzania 
i nieliczenie się z ryzykiem do-
prowadziły do sytuacji, w jakiej 
znajduje się dziś szpital.
– Ma pan na myśli niedokoń-
czoną i niezapłaconą budowę 
Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii?
– Tak, inwestycja jest przedmio-
tem sporu sądowego, bo dyrek-
tor, który rozpoczął budowę 
i prowadził proces inwestycyjny, 
nie rozliczył się z wykonawcą. 

Wiedziałem, że ta sprawa bę-
dzie jednym z najtrudniejszych 
wyzwań tej kadencji.
– Budowy ZCO nikt przed laty 
nie kwestionował.
– Nawet Ministerstwo Zdro-
wia i  Narodowy Fundusz 
Zdrowia wskazywały, że taka 
placówka jest potrzebna. Po-
twierdzają to dane. Od począt-
ku swojej działalności w 2015 
roku ZCO udzieliło ponad 200 
tys. świadczeń onkologicz-
nych, w tym blisko 80 tys. po-
rad w poradni onkologicznej 
i gabinecie chirurgii onkolo-
gicznej, ponad 65 tys. świad-
czeń radioterapii i ponad 24 
tys. hospitalizacji na oddzia-
łach onkologii klinicznej oraz 
chirurgii onkologicznej.

Dąbrowianie potrzebują szyb-
kiego dostępu do profesjonal-
nego leczenia nowotworów 
i ZCO jest odpowiedzią na taką 
potrzebę.
– Rozmawiamy w przededniu 
ugody z wykonawcą ZCO. Jej 
zawarcie pozwoli na dokoń-
czenie rozpoczętej dziewięć 
lat temu inwestycji.
– Dzięki negocjacjom z wyko-
nawcą udało się zatrzymać od-
setki na poziomie z 2018 roku. 
W efekcie firma daruje szpitalowi 
co najmniej 30 mln zł odsetek.
Od początku wiedzieliśmy, że 
szpital sam sobie z długiem nie 
poradzi i miasto musi być po-
ręczycielem kredytu. Nim do 
tego doszło, musiałem mieć 
pewność, że w budżecie miasta czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

8 czerwca, 
w dniu swojego 
święta, 
dąbrowscy 
seniorzy 
symbolicznie 
przejęli klucze 
do miasta.

Foto-przegląd

WESPRZEMY FINANSOWO ZCO
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mamy środki na wkład własny 
do wielkich inwestycji, które 
realizujemy przy wsparciu 
Unii Europejskiej, PKP PLK 
i  Tramwajów Śląskich. Dziś 
mam pewność, że przebudo-
wa głównej osi miasta, budowa 
centrów przesiadkowych i mo-
dernizacja torowiska tram-
wajowego nie jest zagrożona. 
Mogłem więc powiedzieć dy-
rektorowi szpitala: jesteśmy 
gotowi na wsparcie finansowe 
ZCO i rozwiązanie problemu 
sprzed lat.

– Równie ważne, jak rozwią-
zanie problemów z przeszłości 
są perspektywy na przyszłość.
– Żeby szpital mógł spłacać raty 
kredytu trzeba dokończyć bu-
dowę budynku i wyposażyć go. 
Zamierzamy do nowej części 
przenieść Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy, rozbudować oddział 
intensywnej opieki medycznej 
i oddać nowy blok operacyjny. 
Dokończenie budowy jest nie-
zwykle istotne, bo dziś nowy 
budynek zagospodarowany jest 
tylko w 14 proc.

W momencie zakończenia in-
westycji szpital będzie dwa razy 
większy niż obecnie. Do nowe-
go budynku chcemy przenieść 
wszystkie oddziały, które są po-
trzebne do leczenia pacjentów 
onkologicznych, wspomniane 
SOR i OIOM. Starą część szpi-
tala planujemy wynająć: jest 
wielu zainteresowanych świad-
czeniem usług medycznych, 
które nie będą konkurowały ze 
szpitalem, lecz uzupełnią ofertę 
dla mieszkańców.
– Ile będą kosztować te inwe-
stycje?
– Poręczyliśmy 90 mln zł w go-
tówce, czyli wpisaliśmy do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
gwarancję, że gdyby szpital nie 
spłacał rat, zobowiązanie przej-
muje miasto. Dodatkowo na lata 
2024-2028 zarezerwowaliśmy 
100 mln zł na dokończenie bu-
dowy ZCO.
To ogromna kwota, ale liczy-
my, że kiedy Unia Europejska 
uruchomi Krajowy Program 
Odbudowy dla Polski, to otrzy-
mamy pieniądze na inwestycje 
szpitalne.

– Możemy patrzeć z optymi-
zmem w przyszłość?
– Inwestując w szpital, ocze-
kujemy wysokiej jakości usług 
dla mieszkańców. Na rzecz 
Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii zbudowaliśmy 
koalicję ponad podziałami: 
razem z radnymi, parlamen-

tarzystami i samorządowcami 
z regionu mówimy wspólnym 
głosem, zabiegając o kontrak-
ty dla dąbrowskiej lecznicy. 
Wierzę, że osoby odpowie-
dzialne za funkcjonowanie 
opieki zdrowotnej w naszym 
kraju dostrzegą nasze starania 
i determinację.

rozmowa miesiąca

WESPRZEMY FINANSOWO ZCO

Musimy patrzeć w przyszłość

Mimo trudnej sytuacji szpi-
talnictwa w  Polsce, trzeba 
patrzeć w przyszłość. Dla nas 
ta perspektywa związana jest 
z dokończeniem budowy ZCO 
oraz planowanym przeniesie-
niem do nowego budynku 
Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego oraz rozbudowanego 
Oddziału Intensywnej Opieki 
Medycznej.
Nasz SOR jest jednym z naj-
starszych na Śląsku i w Zagłę-
biu i wymaga unowocześnie-
nia. Stąd pomysł ulokowania 
nowoczesnego oddziału w par-
terowej części nowego budyn-

ku ZCO. Czekamy na zielone 
światło do rozpoczęcia tej in-
westycji w systemie „zaprojek-
tuj – wybuduj – wyposaż”.
Konieczność rozbudowy 
OIOM-u – który dla bezpie-
czeństwa pacjentów musi być 
przy SOR-ze – wynika z pla-
nów rozbudowy ZCO: zwięk-
szając liczbę łózek w szpitalu, 
musimy zwiększyć liczbę łóżek 
na OIOM-ie.
Do nowego budynku mają 
zostać przeniesione wszyst-
kie oddziały onkologiczne. 
Ponieważ zwiększamy liczbę 
zabiegów onkologicznych, 

planujemy również budowę 
nowego bloku operacyjnego. 
Dotychczasowy jest po prostu 
za mały.
Mamy już pomysły na to, 
co zrobić – po rozbudowie 
ZCO – ze starą częścią szpi-
tala. Będziemy przeznaczać 
te powierzchnie pod wyna-
jem na niekonkurencyjną 
wobec szpitala działalność. 
Dobrym przykładem takiej 
działalności jest wybudowa-
na właśnie przychodnia pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
która powstała w miejscu po 
wyburzonej aptece.

Przychodnia – wybudowana 
przez doświadczoną w lecz-
nictwie ambulatoryjnym 
firmę Primus Brudzowice – 
będzie poradnią medycyny 
rodzinnej na bardzo wyso-
kim poziomie. Szpital sko-

rzysta na tym podwójnie. Po 
pierwsze, warty kilka milio-
nów złotych budynek po 15 
latach stanie się własnością 
szpitala. Po drugie, firma 
będzie płaciła nam czynsz 
dzierżawny.

Tomasz Szczepanik,  
p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
Opieka zdrowotna w Polsce opiera się na obowiązkowej 
składce zdrowotnej w wysokości 9 proc., która pobierana jest 
z naszych wynagrodzeń i przez ZUS trafia do Narodowego 
Funduszu Zdrowia. NFZ wykupuje za te pieniądze świadczenia 
medyczne w szpitalach i przychodniach oraz refunduje leki.
Samorządy nie finansują świadczeń medycznych. Mogą nato-
miast finansować zakup sprzętu czy pokrywać straty szpitali, 
których są właścicielami. W latach 2018-2022 miasto 
przekazało Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii – na zakup 
sprzętu, inwestycje, pożyczki i pokrycie strat – ponad 52 mln 
zł. Natomiast w latach 2024-2028 na dokończenie budowy 
ZCO miasto przekaże szpitalowi 100 mln zł. 
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Koniec z uciążliwym 
niedzielnym handlem 
w Gołonogu
Od 17 lipca Ryneczek przy ul. Tysiąclecia działać 
będzie od poniedziałku do soboty. Zdecydowali 
o tym radni na wniosek prezydenta.
Handel prowadzony w  nie-
dziele jest dużym utrapieniem 
dla mieszkających w pobliżu 
Ryneczku przy ul. Tysiąclecia. 
Dlatego urząd i radni postano-
wili zmienić tę sytuację.
– Zdecydowało niezadowole-
nie okolicznych mieszkańców, 
którzy skarżyli się na blokowa-
nie chodników przez stoiska 
handlowe, klientów parkują-
cych na trawnikach i  śmieci 
walające się po całym osiedlu 
– mówił podczas środowej 

sesji Marcin Górski, zastępca 
naczelnika Wydziału Polity-
ki Społecznej, Mieszkaniowej 
i Zdrowia.
— Sprzedawcy, którzy do tej 
pory handlowali w Gołonogu 
w niedziele, będą mogli robić to 
dalej, ale na miejskim targowi-
sku przy ul. Poniatowskiego na 
Redenie. Skorzystają klienci, bo 
będą mieć szerszą ofertę w jed-
nym miejscu – przekonywał.
Stowarzyszenie Kupców Tar-
gowych, które zarządza tar-

gowiskiem na Redenie, jest 
gotowe wygospodarować do-
datkowe miejsca dla handlu-
jących obecnie w Gołonogu.
Kupcy z Ryneczku nie mają nic 
przeciwko.
– Cieszę się, że targowisko nie 
zostanie zlikwidowane, a jedy-
nie niedzielny handel – zazna-
czył radny Piotr Zieliński.
– Do tego kroku przymierza-
liśmy się od 3 lat, ponieważ 
teren przy ul. Tysiąclecia nie 
jest przystosowany do han-

dlu obwoźnego na taką skalę. 
Obawialiśmy się jednak, że 
likwidacja niedzielnego han-
dlu negatywnie wpłynie na 
punkty handlowe działają-
ce w tygodniu. Dlatego wraz 
z Dąbrowskim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości przeprowa-
dziliśmy badania i warsztaty 
z kupcami. Przekonaliśmy się, 
że nie ma zależności między 
jednym a  drugim handlem. 
Dodatkowo, niedzielny, cha-
otyczny handel negatywnie 

rzutuje na codzienny wize-
runek Ryneczku – wyjaśniał 
Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej.
– Nic dodać, nic ująć – skwito-
wał radny Grzegorz Jaszczura.
W głosowaniu 22 radnych opo-
wiedziało się za przeniesieniem 
niedzielnego handlu z Gołono-
ga na Reden, 3 wstrzymało się 
od głosu. MZBM, który zarzą-
dza Ryneczkiem, planuje likwi-
dację niedzielnego handlu od 
17 lipca.

puls miasta
Zdrowie

Ważny krok w kierunku 
dokończenia budowy ZCO
Radni zgodzili się, by miasto poręczyło Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii 90 mln zł pożyczki. Szpitalowi otwiera to 
drogę do ugody z wykonawcą ZCO i daje możliwość dokończenia rozpoczętej przed dziewięcioma laty inwestycji.
Pożyczka pozwoli zawrzeć 
ugodę z  firmą Clima, która 
w  2013 rozpoczęła budowę 
ZCO. Ówczesny dyrektor szpi-
tala wszedł potem z wykonaw-
cą w spór finansowy, którego 
konsekwencją są dziś cztery 
sprawy sądowe o  zapłatę za 
budowę i wyposażenie ZCO. 
Ugoda sprawi, że sprawy prze-
ciwko szpitalowi zostaną umo-
rzone. Dodatkowo Clima zgo-
dziła się darować ZCO blisko 
30 mln zł odsetek.
W głosowaniu 24 radnych było 
za, nikt nie był przeciw, jeden 
radny wstrzymał się od głosu.
Poręczenie w  wysokości 90 
mln zł zostanie udzielone na 

lata 2024-2040. Dodatkowo 
radni zgodzili się, by zabezpie-
czeniem pożyczki były szpital-
ne specjalistyczne urządzenia.

100 mln zł na 
inwestycje
Tomasz Szczepanik, p.o. dy-
rektora Zagłębiowskiego Cen-
trum Onkologii, przyznaje, że 
szpital jest dziś w trudnej sytu-
acji finansowej i bez poręcze-
nia ze strony miasta nie byłby 
w  stanie udźwignąć tematu 
pożyczki.
Szansą na poprawę sytuacji 
finansowej dyrektor szpitala 
upatruje w  inwestycjach, do 
których w  latach 2024-2028 

zobowiązało się miasto. Mowa 
o 100 mln zł – po 20 mln zł 
rocznie – m.in. na nowy Szpi-
talny Oddział Ratunkowy 
i Oddział Intensywnej Opieki 
Medycznej. W 2028 roku ma 
zostać uruchomiony nowy 
blok operacyjny.
– Po realizacji tych inwestycji 
zysk z działalności medycznej 
może wynieść ponad 17 mln zł 
– mówi o zapisach z programu 
naprawczego szpitala Tomasz 
Szczepanik. Dodatkowo szpi-
tal szacuje dochody z wynaj-
mu powierzchni w starej części 
szpitala na 3,5 mln zł.
Dyrektor ZCO przyznaje 
jednocześnie, że szpital musi 

obecnie mierzyć się z rosną-
cymi kosztami,  m.in. leków 
i  materiałów medycznych. 
Nawiązał także do przygoto-
wywanego przez rząd projektu 
ustawy o płacach w ochronie 
zdrowia. – Kto pokryje pla-
nowane koszty wzrostu wyna-
grodzeń? Nie wiemy, ale szpi-
tala na to nie stać – podkreśla.

Świadczenia muszą 
być wyższe
Dyrektor ZCO i  prezydent 
Marcin Bazylak podkreślają, 
że bez wyższych wycen świad-
czeń medycznych przez NFZ 
szpitale będą skazane na dalsze 
zadłużanie się.

– Jako miasto możemy fi-
nansować potrzebne inwe-
stycje i zakupić dla szpitala 
najnowocześniejszy sprzęt. 
Jednak jak wytłumaczyć 
mieszkańcom, że nie będą 
mogli z  tego skorzystać, bo 
szpital nie dostanie kontrak-
tu z Narodowego Funduszu 
Zdrowia albo przyznanych 
środków nie starczy nawet 
na pokrycie kosztów badania 
bądź terapii. Póki nie zmieni 
się system wyceny świadczeń 
oraz ich kontraktowania ta 
trudna sytuacja będzie się 
tylko pogłębiać – podsumo-
wuje prezydent.

Piotr Purzyński

Targowisko
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DĄBROWSKA AKCJA LATO
Koncerty plenerowe, kino pod chmurką, zajęcia artystyczne, warsztaty, mnó-
stwo aktywności fizycznej – to tylko niektóre atrakcje, które na nas czekają!

PAŁAC KULTURY 
ZAGŁĘBIA
To będzie muzyczne i  kino-
we lato! Pałac Kultury Zagłę-
bia przygotował  m.in. letnie 
koncerty plenerowe w parku 
Zielona, parku Hallera, parku 
Podlesie i na Pogorii III, nie 
zabraknie seansów filmowych 
pod chmurką w przestrzeniach 
Fabryki Pełnej Życia i w kinie 
Kadr, a także licznych warsz-
tatów w ramach Artystycznych 
Wakacji w PKZ. 
Więcej na: www.palac.art.pl

FABRYKA PEŁNA 
ŻYCIA
Fabryka Pełna Życia jak co 
roku przygotowała bogatą 
ofertę rozrywkową i  kultu-
ralną. Każdy znajdzie coś dla 
siebie! W każdą sobotę odby-
wać się będą darmowe i ogól-
nodostępne warsztaty dla 
dzieci,  m.in. joga rodzinna, 
sensoplastyka, gimnastyka dla 
smyka. Dodatkowo, przez całe 

wakacje odbywać się będą dj 
sety, joga na trawie, uwielbiane 
przez mieszkańców koncerty 
muzyki klasycznej, współorga-
nizowane z Pałacem Kultury 
Zagłębia, Letnie Kino Plenero-
we i wiele, wiele więcej! 
Więcej na: 
www.fabrykapelnazycia.eu

MUZEUM MIEJSKIE 
SZTYGARKA
Muzeum Miejskie Sztygarka 
również zadbało o mnóstwo 
atrakcji. Wycieczki, warszta-
ty, pokój zagadek i spotkania 
Klubu Gier Historycznych to 
tylko niektóre z atrakcji! 
Więcej na: 
www.muzeum-dabrowa.pl

MIEJSKA 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA
W tym roku wkraczając w progi 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
będzie można przenieść się do 
świata magii, czarów i czaro-

dziejów. W ramach Magicznej 
Akcji Lato młodzi czytelnicy 
będą mieli okazję wybrać się do 
Szkoły Magii i Czarodziejstwa 
w Starych Tarnowicach, gdzie 
czekać na nich będą warszta-
ty inspirowane serią książek 
o Harrym Potterze, m.in. Ce-
remonia Przydziału, lekcja ilu-
zji, mecz Quidditcha, warzenie 
eliksirów, kreatywne warsztaty 
różdżkarstwa. Po raz kolejny 
odbędą się także cieszące się 
dużą popularnością Ogniska 
Czwartkowe, które jak zawsze 
odbywać się będą na terenie 
zielonym za Biblioteką Głów-
ną. Wśród atrakcji: czytanie 
performatywne, czytelnia pod 
chmurką, strefa animacyjna, 
strefa chillout’u, warsztaty kre-
atywne (literackie, artystyczne), 
ognisko z pieczeniem kiełba-
sek. Dąbrowska biblioteka poja-
wi się również z „Czytelnią pod 
chmurką”, animacjami i warsz-
tatami literacko-plastycznymi 
w  parku Podlesie. Miłośnicy 
plenerowych warsztatów hand-

made będą mogli wziąć udział 
w  zajęciach w  parku Hallera 
pn. „Łąkowe wróżki”, inspiro-
wanych książką pt. Królestwo 
elfów.
Więcej na: 
www.biblioteka-dg.pl.

CENTRUM SPORTU 
I REKREACJI
Centrum Sportu i  Rekreacji 
jak co roku zadba o naszą do-
brą formę. Powraca SUPer Ak-
cja Lato, czyli darmowa nauka 
pływania na deskach typu sup 
dla dzieci i młodzieży (warto 
wypróbować tę formę aktyw-

ności!), wakacje z  zapasami, 
wspinanie na ściance wspi-
naczkowej, maratony zumby, 
turnieje siatkówki plażowej 
i mnóstwo innych aktywno-
ści – nie tylko dla dzieci!

NEMO – ŚWIAT 
ROZRYWKI
Jak co roku dąbrowski aqu-
apark Nemo – Świat Rozryw-
ki w lipcu i sierpniu oferuje 
darmowe wejścia na basen dla 
dzieci i młodzieży z Dąbro-
wy Górniczej. Z darmowych 
wejść można skorzystać przez 
dwie godzinny dziennie od 
poniedziałku do soboty. Do-
datkowo, Nemo oferuje dar-
mową naukę pływania dla 
dzieci i młodzieży. 
Więcej na:
www.nemo-wodnyswiat.pl

#DziejesięwDG

WIĘCEJ INFORMACJI 
MOŻNA UZYSKAĆ, 
KONTAKTUJĄC SIĘ 
Z ORGANIZATORAMI:

• Pałac Kultury 
Zagłębia, tel. 32 733 88 
15/32 733 88 20

• Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 32 639 
03 01

• Centrum Sportu 
i Rekreacji, tel. 32 261 
21 05

• Park Wodny – Nemo 
Świat Rozrywki, tel. 32 
639 05 79

• Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej, tel. 32 
262 54 61

• Muzeum Miejskie 
Sztygarka, tel. 32 262 
36 95

• Fabryka Pełna Życia, 
tel. 518 270 465

Wakacje
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#DziejesięwDG
Dzielnice

Jubileusz 
650-lecia 
Ujejsca
Ujejsce – jak mówią jego mieszkańcy – to ma-
giczne miejsce. Przepiękna okolica, ptaki śpie-
wają tu inaczej, inna jest aura, w ujejskim lesie 
inaczej się oddycha. Kamienny krąg z okresu 
neolitu, wokół niego usytuowany potężny sakralny kompleks to Buko-
wa Góra, stopniowo ujawniająca niezwykłe tajemnice, będące zapewne 
sensacją archeologiczną nie tylko Polski, ale i świata. Perła dzielnicy 
– drewniana kapliczka św. Katarzyny pochodząca z końca XVIII wie-
ku, którą od 25 lat opiekuje się ks. proboszcz, Janusz Sroka. A do tego 
sympatyczni ludzie, zakochani w swojej dzielnicy, angażujący się w jej 
życie, tworzący jej historię.

Rok jubileuszowy rozpoczął 
się wystawą w PKZ, pochodzą-
cego z Ujejsca prof. Stanisława 
Wieczorka, malarza, grafika. 
Największe wydarzenia odbyły 
się 10-12 czerwca. Miały wów-
czas miejsce: pokazy, prelekcje, 
warsztaty, kino, wspólne czy-
tanie z MBP i Biblioteką Peda-
gogiczną w Sosnowcu, wystę-

py artystyczne, potańcówka. 
W  organizację wydarzenia 
włączyli się: KGW z przewod-
niczącą Elżbietą Bąk, Agata 
Widera-Burda z  Zespołem 
Śpiewaczym Czarne Perły, 
Strażacy OSP Ujejsce z naczel-
nikiem Krystianem Bałdysem, 
członkowie Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-

lidów, Stowarzyszenie Zielona 
Buczyna. Finansowo wsparła 
ich gmina oraz firmy: Nowak 
Mosty, Masters Cars, Mecha-
nika Pojazdowa Krystek oraz 
F. U  Sebar. Mieszkańcy za-
powiadają jeszcze kilka nie-
spodzianek, które odbędą się 
w drugiej połowie roku.

(ste)

Renata Solipiwko, 
mieszkanka dzielnicy

Historia nie pisze się sama, historię 
piszą ludzie. Dlatego przygotowując 
się do naszego jubileuszu, chcieliśmy 
wyróżnić mieszkańców dzielnicy, 
którzy w sposób szczególny zapisywali 
karty naszej historii. Są to: Anna Wylężek, wielolet-
nia dyrektor przedszkola i szkoły oraz emerytowane 
nauczycielki – Maria Świętek, Adela Wołczyk, Jadwiga 
Sobczyk, Jadwiga Dyduch oraz Anna Widawska, roz-
wijające nasze pasje i zainteresowania. Osobami, które 
mają szczególne miejsce w naszych sercach, są panie 
Jadwiga Czechowska i Zofia Piszczek, harcerki, aktorki 
grupy teatralnej działającej przy ludowcu, zawsze życz-
liwe, uśmiechnięte i pogodne.

Zygmunt Grząś, człowiek historia, lokalny patriota, 
przez ponad 60 lat prowadzący orkiestrę dętą, Włady-
sław Kleszcz dbający o rozwój środowiska sportowego, 
Marian Mucik, społecznik, przewodniczący PZERiI. 
Należałoby też wspomnieć panią Janinę Oset – pracu-
jącą po wojnie przy budowie naszych dróg i piekarni, 
Stanisławę Szafrańską, która całe swoje zawodowe życie 
związała z Gminną Spółdzielnią, pracując ponad 35 lat 
w ujejskim sklepie, służąc uśmiechem i życzliwością 
nam wszystkim, Helenę Giersztyn – wieloletnią kie-
rowniczkę naszej piekarni, to u niej powstał pierwszy 
prywatny sklepik tzw. zieleniak, z warzywami, owoca-
mi, jakich dzisiaj już nie ma.

Najmłodszy w 1972 roku przewodniczący Rady 
Narodowej, pan Stanisław Kramarczyk, który dopro-
wadził do powstania ośrodka zdrowia, z lekarzem 
dr Bartmanem i młodziutką pielęgniarką – Jadwigą 
Florkiewicz, czynną zawodowo do dziś. Jan Wro-
niszewski, piłkarz, działacz sportowy, prezes klubu 
sportowego, radny rady miejskiej w latach 2006-2010, 
nasza droga pani listonoszka – Janina Auryga oraz 
Teresa Tabor szyjąca w swoim czasie mundurki dla 
wszystkich naszych uczniów. Nauczycielka z Ujejsca – 
Janina Sibielak prowadząca za rękę swoich maleńkich 
uczniów rocznika 1949 – Zenobię Kurzyńską, Stanisła-
wę Sikorę, Halinkę Huras oraz Jarosław Krajniewski, 
historyk z zawodu i zamiłowania wraz z żoną Agniesz-
ką, naszą katechetką.
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Gadżety miejskie kupisz online!
Mamy świetną wiadomość dla 
wszystkich miłośników Dąbrowy 
Górniczej! Już od 30 czerwca rusza 
sprzedaż internetowa gadżetów 
naszego miasta. Chcecie mieć 
dąbrowską koszulkę lub czapkę 
raperską, a może maskotkę bobra 
dąbrowiaka? Zapraszamy do sklepu 
internetowego #DG (HASZTAG DG).

Ze względu na rosnącą po-
pularność zakupów online, 
Urząd Miejski w  Dąbrowie 
Górniczej postanowił wyjść 
naprzeciw wszystkim tym, 
którzy chcieliby kupić sobie 
i najbliższym pamiątki ze swo-
jego miasta.
Sklep z  gadżetami Dąbro-
wy Górniczej o nazwie: #DG 
(hasztag DG) to oficjalny miej-
ski sklep. Będzie można w nim 
znaleźć wszystko, co kojarzy 
się z  naszym miastem  m.in. 
unikatową kolekcję koszu-
lek „Dąbrowa Górnicza. Ko-
cham”, a nawet gadżety klu-
bowe MKS Dąbrowa Górnicza 

czy Muzeum Miejskiego Szty-
garka. W ofercie znajdą się wy-
jątkowe upominki miejskie dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przez internet będą sprzedawa-
ne plakaty, książki oraz dodatki 
i akcesoria z motywami pro-
mującymi Dąbrowę Górniczą.
Cały asortyment można zna-
leźć w sklepie online pod ad-
resem: www.sklep.dg.pl
Od 30 czerwca zakup nie-
tuzinkowych przedmiotów, 
pamiątek, ubrań, akcesoriów 
i gadżetów związanych z Dą-
brową Górniczą będzie nie-
zwykle łatwy!
Udanych zakupów!

nasze sprawy

Mieszkańcy piszą plan dla Ząbkowic
Na początku czerwca w Ząb-
kowicach rozpoczęły się kon-
sultacje społeczne. Mieszkań-
cy rozmawiali  m.in. o  tym, 
czego brakuje im w dzielnicy, 
jaki drzemie w niej potencjał 
i z jakimi problemami się bo-
rykają. W planach są kolejne 
spotkania i warsztaty.
W ostatnich latach w dzielnicy 
przeprowadzono kilka waż-
nych inwestycji – wyremonto-
wano szkoły, zmodernizowa-
no kanalizację i biegnące nad 
nią ulice i chodniki, powstał 
tunel pod torami kolejowymi, 
przybyło dróg rowerowych. 
Mimo to nowych wyzwań nie 
brakuje i jest sporo spraw do 
załatwienia. Żeby ustalić, co 
dla mieszkańców jest najważ-
niejsze, miasto zorganizowało 
konsultacje społeczne. Rozpo-

częły się od spotkań w sześciu 
punktach dzielnicy. Możli-
wość rozmowy oraz podziele-
nia się swoimi przemyśleniami 
i uwagami spotkała się z du-
żym odzewem.

Brakuje miejsc spotkań
– W  konsultacjach uczestni-
czyło wiele osób. Prawdziwym 
hitem frekwencyjnym był 
punkt przed Biedronką. Z ko-
lei na os. Młodych Hutników 
mieszkańców nie odstraszył 
nawet deszcz. Duże zaintereso-
wanie było też w innych miej-
scach, w parku Tysiąclecia czy 
przy dworcu – mówi Agnieszka 
Rękowicz z Wydziału Rozwo-
ju, Przedsiębiorczości i Obsługi 
Inwestorów UM.
– Mieszkańcy wskazywali m.
in. na brak miejsc spotkań 

w dzielnicy, chcieliby kawiar-
ni. Zwracali uwagę na potrze-
bę modernizacji domu kultury. 
Ząbkowiczanie potwierdzili, 
jak ważna jest dla nich była 
Huta Szkła Gospodarczego 
i jak silnie są związani z dzie-
dzictwem kulturowym po niej. 
Oczekują również remontu 
dworca. Nie było dla nas za-
skoczeniem, że jako problem 
do rozwiązania podawali osie-
dle przy ul. Sikorskiego – opo-
wiada Agnieszka Rękowicz.

Co dalej?
Kolejnym krokiem są tzw. spo-
tkania focusowe, prowadzone 
z wybranymi osobami w for-
mie online, a także tradycyjne 
warsztaty w domu kultury. Po 
tym eksperci z pracowni A2P2 
architecture and planning, 

zajmującej się projektami ar-
chitektonicznymi i  urbani-
stycznymi, opracują materiał 
zgromadzony w czasie spotkań 
i dyskusji. Na podsumowanie 
przyjdzie czas po wakacjach, 
podczas spotkania z  prezy-
dentem miasta. Zaplanowano 
je na 26 września. Zebrane 
wnioski trafią do Lokalnego 
Planu Działania, stanowiącego 
element Lokalnego Programu 
Rewitalizacji.

Ząbkowicki dworzec ma 
szansę odzyskać dawny 
blask
Ważnym miejscem na mapie 
dzielnicy jest kolejowy dwo-
rzec. Obiekt lata świetności 
ma dawno za sobą, jednak 
ostatnio pojawiła się szansa, że 
doczeka się modernizacji i bę-

dzie ponownie służył miesz-
kańcom. Jeżeli jego właściciel, 
czyli PKP S. A. wyremontuje 
budynek, miasto go wynajmie.
– Liczę, że wspólnie z koleją 
stworzymy miejsce, które sta-
nie się wizytówką Ząbkowic 
– podkreśla Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Trwające konsultacje są dobrą 
okazją, żeby m.in. rozmawiać 
o przyszłości dworca.
 PK
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puls miasta
Edukacja

Uczelnia

Rodzicu, zapisz 
dziecko na studia! 
Jak działa sztuczna inteligencja? Dlaczego mumie nie wstają? Jak będą 
wyglądały kolonie na Księżycu? Odpowiedzi między innymi na te pyta-
nia będzie można poznać podczas zajęć w Dąbrowskim Uniwersytecie 
Dziecięcym Akademii WSB. Na młodych studentów czekają wykłady 
popularno-naukowe, warsztaty i zajęcia prowadzone przez naukowców 
z całej Polski. Zapisy na nowy rok akademicki już się rozpoczęły.
Dąbrowski Uniwersy tet 
Dziecięcy to wyjątkowy pro-
jekt, który od 2008 roku sys-
tematycznie pomaga rozwi-
jać  pasje, zainteresowania 
oraz wiedzę małych studen-
tów, a  swoje kompetencje 
poszerza ponad 9 000 dzieci 

i młodzieży w wieku od 6 do 
12 lat.
– Dąbrowski Uniwersytet Dzie-
cięcy pomaga pokonywać opór 
w  stosunku do trudnych lub 
nielubianych przez dzieci te-
matów – „antytalenty” matema-
tyczne nagle zaczynają intereso-

wać się zagadkami logicznymi, 
fraktalami, eksperymentami 
fizyczno-chemicznymi i astro-
nomią, inni odnajdują w sobie 
duszę artysty lub zamiłowa-
nie do nauk przyrodniczych 
– anatomii, botaniki lub nauk 
o Ziemi. To bardzo ważne, aby 

zachęcać dzieci do nauki i po-
kazywać, że jest ona piękna 
i każdy może w niej odnaleźć 
coś dla siebie. Takie zajęcia po-
magają rozbudzać pasje, czasem 
na całe życie i mogą wpływać na 
kształtowanie kariery w przy-
szłości – mówi rektor Akademii 

WSB dr hab. Zdzisława Dacko-
-Pikiewicz, prof. AWSB.
Na młodych studentów cze-
kają dwa pakiety do wyboru: 
Pakiet Odkrywca oraz Pakiet 
Tropiciel. 
ZAPISY: www.ud.wsb.edu.pl
KONTAKT: 32 295 93 15

Jubileusz Akademii WSB
28 maja w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia w Katowicach odbył się Koncert Jubileuszowy Akademii WSB 
„25+2”. Uroczystość uświetnił koncert Piotra Rubika z Orkiestrą.
– Spotkanie w  wyjątkowej 
i  pięknej Sali Koncertowej 
NOSPR miało się odbyć już 
w 2020 roku. Obchody i radość 
świętowania 25-lecia naszej 
uczelni pokrzyżowała wtedy 
pandemia. Chyba nikt nie był 
w stanie przewidzieć, że pande-
miczna rzeczywistość zostanie 
z nami tak długo. Minęły dwa 
lata, w końcu możemy się spo-
tkać i wspólnie świętować „25 
+ 2”. Niestety, po raz kolejny 
wydarzenia na świecie nie po-
zwalają na to, aby w pełni cie-
szyć się z naszego jubileuszu. 24 
lutego to dzień, który wszyscy 
zapamiętamy do końca życia – 
dzień rosyjskiej agresji na su-
werenne państwo ukraińskie. 
Wydarzenia za naszą wschod-
nią granicą nie powinny mieć 
miejsca. Nasze serca i oczy cały 
czas zwrócone są w kierunku 
Ukrainy – mówiła podczas po-
witania rektor Akademii WSB 
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikie-
wicz, prof. AWSB.
– Akademia WSB od samego 
początku istnienia stawia czło-
wieka w centrum – to część 

naszej strategii. Każde osią-
gnięcie uczelni to efekt pracy 
zespołowej. Dzięki wspólnej 
pracy w Dąbrowie Górniczej 
funkcjonuje z powodzeniem 
coś, co zrodziło się z marzeń 
w  1995 roku i  urealniło się 
w formie wielkiego projektu – 
ośrodek naukowy posiadający 
uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowane-
go, szkołę doktorską i dokto-
raty wdrożeniowe. To właśnie 
wspólne działania społeczno-

ści Akademii WSB doprowa-
dziły nas do jubileuszu „25+2” 
i  spotkania w  wyjątkowej 
Sali Koncertowej Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w  Katowicach. 
Najgłębszym pragnieniem 
ludzkiej natury jest potrzeba 
bycia docenionym. Bardzo 
Państwu dziękuję, że byliście 
z nami podczas koncertu ju-
bileuszowego oraz przez 27 
lat funkcjonowania Akademii 
WSB – dodała rektor.

AKADEMIA WSB W LICZBACH:
• kampusy w 5 miastach: 

Dąbrowa Górnicza, 
Cieszyn, Kraków, 
Olkusz, Żywiec

• uprawnienie do 
nadawania stopnia 
doktora habilitowanego 
w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu i jakości

• uprawnienia do 
nadawania stopnia 
naukowego doktora 
w 3 dyscyplinach: 
pedagogika, nauki 
o bezpieczeństwie, nauki 
o zarządzaniu i jakości

• 22 kierunki studiów 
I, II stopnia, 220 
specjalności studiów

• 2 kierunki dualne 
(logistyka, informatyka)

• 5 kierunków studiów 
w językach obcych

• 100 kierunków studiów 
podyplomowych i MBA

• 82 wypromowanych 
doktorów i doktorów 
habilitowanych

• 2283 studentów 
zagranicznych z ponad 
64 krajów

• 50 tys. absolwentów 
studiów I, II 
stopnia i studiów 
podyplomowych

• szkoła doktorska, 
interdyscyplinarne 
studia doktorskie, 
doktoraty wdrożeniowe

• co 3 student 
zagraniczny studiujący 
w województwie 
śląskim jest studentami 
Akademii WSB

• 15 tys. uczestników 
Dąbrowskiego 
Uniwersytetu 
Dziecięcego 
i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

• 13 pozytywnych 
akredytacji Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, 
w tym 2 oceny 
wyróżniające

• 2 międzynarodowe 
akredytacje jakości 
CEEMAN IQA, EUR-
ACE® Label (KAUT)

• 18 edycji Festiwalu 
Nauki, 250 tys. 
uczestników
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puls miasta
Historia

Kapsuła 
czasu odkryta 
w bazylice
Rozmowa z ks. kan. Andrzejem 
Stasiakiem – proboszczem i kustoszem 
bazyliki Najświętszej Maryi Panny 
Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

– Ważnych odkryć dokonuje 
się często przypadkiem. Tak 
też było w  naszym sanktu-
arium.
– Rzeczywiście, przypadek zde-
cydował o odnalezieniu kapsu-
ły czasu. To co odkryliśmy, to 
ważne dla parafian i bazyliki 
informacje, ale sposób odkry-
cia był bardzo niebezpieczny. 
Otóż w marcu br. z południo-
wej wieży nad prezbiterium, 
tej z koroną, od strony ul. Kró-
lowej Jadwigi spadł metalowy 
krzyż. Spadając, zahaczył o linę 
od piorunochronu i zsunął się 
na ziemię. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało, także sama bu-
dowla nie została uszkodzona. 
Po zderzeniu z podłożem, znaj-
dująca się w obudowie krzyża 
butelka roztrzaskała się, zna-
leziono w niej zwój pergaminu 
i pieniądze. Trochę uszkodzo-
ne, bo do butelki wcześniej 
wlała się woda. Całe szczęście, 
że nie była to zwykła kartka 

papieru, bo byśmy jej już nie 
oglądali.
– Co jest napisane na tym 
pergaminie?
– „Roku pańskiego 1949 ro-
zebrano grożący zawaleniem 
kamienny hełm wieży i z ofiar 
parafian złożonych na tacę 
i  zebranych podczas kolędy 
dokonano odnowienia”. Pod 
tym tekstem znajdują się pod-
pisy parafian, jest ich ponad 
setka. Do tego dołączono, jak 
pani policzyła, 1588 złotych.
– W roku 1949 kościół, nowa 
przecież budowla, miała do-
piero 50 lat i już niektóre ele-
menty groziły zawaleniem?
– Tak to wyglądało. Wieże nad 
prezbiterium były zwieńczone 
kamiennymi hełmami. Bardzo 
szybko jednak uległy one de-
strukcji. Ówczesny proboszcz 
Stanisław Ufniarski postano-
wił zastąpić kamień czymś 
lżejszym. Dzisiaj są to już 
stalowe hełmy pokryte blachą 
miedzianą. Architektura na-
szej bazyliki jest przepiękna, 
ale warunki atmosferyczne 
powodują ogromne znisz-
czenia, stale jakaś jej część 
wymaga renowacji. W chwi-
li obecnej odnawiamy ołtarz 
główny w kaplicy św. Aleksan-
dra, znajdujące się tam obrazy 
świętych, stacje drogi krzyżo-
wej i oczywiście polichromię.
– Ale krzyż stoi już na swoim 
miejscu?
– Nie wyobrażam sobie, żeby 
na wieży kościelnej brakowa-

ło krzyża. Tym bardziej, że 
zbliżały się Święta Wielka-
nocne, podczas których krzyż 
jest najważniejszym 
symbolem. Od razu 
przystąpiliśmy do 
działania. Udało 
się szybko wykonać 
nowy i  posadowić 
go na wieży.
– Czy zamierza 
ksiądz pokazać 
znalezisko, jakoś 
je wyeksponować?
– Oczywiście. Ory-
ginalny pergamin 
musi zostać zabez-
pieczony, przygo-
tujemy zapewne 
reprint i  pokaże-
my go naszym pa-
rafianom. Może 
dzisiaj są wśród 
nich potomkowie 
ówczesnych fun-
datorów, zapewne 
będzie to dla nich 
jakaś nowa, miła 
informacja o  ro-
dzicach, dziadkach 
czy innych krew-
nych.
– Zwiedzając stare 
kościoły, można 
natknąć się na róż-
ne tablice infor-
mujące o fundato-
rach. Czy w naszej 
bazylice takie tablice jeszcze 
powstają?
– W  naszym kościele są też 
osoby, które przekazują para-

fii darowizny, przeznaczając je 
na określony cel. Dotyczy to 
zwykle renowacji jakichś arte-

faktów. Nie zawsze chcą ujaw-
niać swoje nazwiska. W  tej 
chwili w kaplicy św. Aleksan-
dra odnawiane są stacje drogi 

krzyżowej. Z tyłu, jakby „na 
plecach” tych tablic wypisane 
zostaną nazwiska osób, które 
przyczyniły się do ich odno-

wienia.
– Kapsuła czasu to prze-
kazana informacja na-
stępnym pokoleniom. 
Jak dzisiaj piszemy hi-
storie poszczególnych 
parafii?
– Każda parafia pro-
wadzi własną kronikę 
parafialną. To w  niej 
zapisuje się najważ-
niejsze wydarzenia, 
często dodaje się do 
tego jakieś rysunki 
czy zdjęcia. Naszymi 
skarbami są księgi wi-
zytacyjne i parafialne. 
W XVI wieku po Sobo-
rze Trydenckim wpro-
wadzono obowiązek 
prowadzenia ksiąg 
parafialnych, każdy 
proboszcz musiał takie 
księgi założyć. Dzisiaj 
jest to kopalnia wie-
dzy, z  której bardzo 
często korzystają nie 
tylko historycy, ale 
i zwykli ludzie, chcący 
ustalić swoje korzenie. 
Księgi metrykalne, 
małżeńskie, zgonów. 
Pisane jeszcze kiedyś, 
tak jak u nas, cyrylicą 

po rosyjsku, potem piękną 
kaligrafią po polsku.
– Dziękuję za rozmowę

Lucyna Stępniewska
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gospodarka
Biznes

„Lokal na start” 
rozstrzygnięty
Co łączy ręczne robienie dodatków i ozdób do włosów, usługi remonto-
wo-budowlane, escape room i motoryzację? Przedstawiciele tych branż 
zwyciężyli w szóstej edycji miejskiego programu „Lokal na start”.
„Lokal na start” jest wspólnym 
przedsięwzięciem miasta i Dą-
browskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości. W jego ramach, 
o lokale na atrakcyjnych wa-
runkach, z  niskim kosztem 
najmu, mogą ubiegać się małe 
i mikrofirmy, które w Dąbro-
wie Górniczej rozpoczynają 
działalność gospodarczą lub 
prowadzą ją nie dłużej niż 5 
lat. Tym razem w ofercie były 
miejsca w centrum, Gołonogu 
i Strzemieszycach. Do szóstej 
edycji wpłynęło 10 wniosków, 
a  ich autorzy zainteresowali 
się lokalami położonymi przy 
ul. Wyszyńskiego, 3-go Maja, 
Piłsudskiego i  III Powstania 
Śląskiego.
– Poziom wniosków był bardzo 
wysoki. Jeżeli chodzi o pomy-
sły na biznes, to widzę spore 
szanse na ich rozwój w  na-
szym mieście. Była to bardzo 
ciekawa edycja – ocenia Joanna 
Klimasz, członkini jury, współ-

właścicielka pracowni architek-
tonicznej Baza Group, laureat-
ka czwartej edycji konkursu.
Konkurs trzyma 
poziom
Podobnego zdanie jest Michał 
Kucharski z Dąbrowskiego In-
kubatora Przedsiębiorczości.
– Przy poprzedniej edycji uważa-
liśmy, że poziom wniosków jest 
bardzo wysoki. W tym roku zo-
staliśmy pozytywnie zaskoczeni 
przez kandydatów. W przypad-
ku lokali, w których kilka osób 
starało się o  tę samą siedzibę, 
komisja miała ciężki orzech do 
zgryzienia. Myślę, że podjęliśmy 
uczciwą decyzję, która wyłoni 
ciekawe biznesy – mówi.
Jurorzy mieli w czym wybie-
rać. Ostatecznie zdecydowali, 
że w nowych siedzibach swoje 
firmy ulokują Karolina Grud-
niak, Krystian Ciuruś, Edyta 
Łazarz i Jarosław Szulerecki.
Karolina Grudniak przy ul. 

3-go Maja zajmie się ręcznym 
wyrobem jedwabnych dodat-
ków i ozdób do włosów.
Krystian Ciuruś przy ul. III 
Powstania Śląskiego 4 otworzy 
siedzibę firmy zajmującej się 
budownictwem, remontami 
i pracami wykończeniowymi.
Edyta Łazarz w tym samym 
budynku przygotuje escape 
room, czyli miejsce, z którego 
trzeba się „wydostać”, a drogą 
do tego jest rozwiązanie roz-
maitych zadań, zagadek czy 
łamigłówek.
Jarosław Szulerecki przy ul. 
Piłsudskiego 34/633 zajmie 
się diagnostyką i programo-
waniem komputerów samo-
chodowych oraz dorabianiem 
i programowaniem kluczyków.
Było w czym 
wybierać
Przekrój propozycji zgłoszo-
nych do konkursu był sze-
roki, pozostali uczestnicy 

chcieli uruchomić produkcję 
biżuterii, salon kosmetyczny, 
gabinet masażu, akupunktu-
ry i zajęć jogi, biuro podróży, 
przeprowadzanie badań psy-
chologicznych, a także gabi-
net masażu Kobido (twarzy) 
i całego ciała.
Uczestnicy programu przed-
stawili  m.in. opis planowa-
nego przedsięwzięcia i swoje 
doświadczenie zawodowe. 
Musieli również rozpoznać 
rynek, wskazać potencjalnych 
klientów oferowanych produk-
tów czy usług, a także sposób 
ich dystrybucji. Zaprezento-
wali też pomysł na przystoso-
wanie lokalu do prowadzenia 
działalności.
– „Lokal na start” realizujemy 
już ponad trzy lata. Duże za-
interesowanie każdą edycją, 
ciekawe pomysły, które się 
pojawiają, a także to, że wie-
le firm, które wzięły udział 
w programie, z powodzeniem 

działa na rynku, dobrze po-
kazuje, że warto stawiać na 
przedsięwzięcia wspierające 
mikroprzedsiębiorczość – 
podkreśla Marcin Bazylak, 
prezydent miasta.
Stawki czynszu za m2 w loka-
lach dostępnych w programie 
wynoszą 6, 9 albo 10 zł. Do 
kwot trzeba doliczyć podatek 
VAT. Opłaty na tym pozio-
mie będą obowiązywać przez 
2 lata, w trzecim roku wzro-
sną o 40%. Po stronie najem-
cy będzie także koszt mediów, 
odświeżenia czy dostosowa-
nia pomieszczenia, a  także 
podatek od nieruchomości. 
Korzystanie z  miejskich lo-
kali, w  których ponosi się 
niższe opłaty, pomaga w roz-
kręceniu biznesu. Pokazują to 
przykłady dotychczasowych 
uczestników programu – od 
2019 r. kilkunastu funkcjonu-
je na rynku.

Przemysław Kędzior

KOLEJNY INWESTOR W KAZDĘBIU
JM Stale sp. z o.o. to kolejna firma, która zdecydowała się na zakup działki na terenie inwe-
stycyjnym Kazdębie. Postawi tam halę produkcyjną, w której powstawać będą prefabrykaty 
zbrojeniowe dla budownictwa.
Spółka za działkę o  po-
wierzchni 0,8 ha zapłaciła 
prawie 1,6 mln. Wybuduje na 
niej halę produkcyjną o wiel-
kości 2600 m2, przy której 
powstanie budynek biurowo-
-socjalny.
– Do tej pory działaliśmy 
w  wynajmowanych halach. 
Wraz z rozwojem firmy, po-
trzebowaliśmy coraz więk-
szych obiektów. To wiązało 
się z  koniecznością przeno-

sin, były również problemy 
z dostępnością hal, które nam 
odpowiadały. Powiększaliśmy 
park maszynowy, zwiększa-
liśmy produkcję i  w  końcu 
zdecydowaliśmy się na zakup 
gruntu i  budowę własnego 
obiektu – opowiada Katarzy-
na Rejzerewicz, członek zarzą-
du JM Stale sp. z o.o.
– W hali ulokujemy wysoko 
technologiczny park maszy-
nowy, który pozwoli na ulep-

szenie oferty i pełniejsze za-
spokojenie potrzeb klientów 
– dodaje Katarzyna Rejzere-
wicz.
Firma JM Stale zajmuje się 
produkcją prefabrykatów 
zbrojeniowych i konstrukcji 
stalowych,  m.in. strzemion 
budowlanych, wieńców zbro-
jeniowych czy prętów żelbeto-
wych. Materiały są obrabiane 
i kształtowane zgodnie z za-
mówieniami kontrahentów.

Strefa Aktywności Gospo-
darczej Kazdębie dysponu-
je wolnymi, wyrównanymi 
i  uzbrojonymi działkami 
o powierzchni od ok. 0,5 ha 
do 1 ha, o łącznej powierzch-
ni ok. 6 ha. Na kompleksowe 
przygotowanie tego terenu 
miasto pozyskało blisko 20 
mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla wo-
jewództwa śląskiego.

Przemysław Kędzior fo
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PANI BASIA Z OSIEDLA
Każdego dnia spotykamy nieznajomych 
ludzi. Mijając ich obojętnie, przechodząc 
obok lub ściskając im dłonie, nie 
zastanawiamy się, kim są, czym się zajmują, 
czy za ich sprawą świat nie staje się lepszy, 
czy gorszy? Zdarza się, że poznając tych 
ludzi i budując z nimi relacje, dowiadujemy 
się, kim są niewyróżniające się z tłumu 
osoby; że są bardziej inspirujące niż znane 
wszystkim autorytety.
Taką osobą jest pani Barba-
ra, która przez kilkadziesiąt 
lat prowadziła niewielki sklep 
spożywczy na jednym z osiedli 
w  Dąbrowie Górniczej. Pani 
Basia nie miała łatwego życia. 
Już w  wieku 17 lat straciła 
wszystko: jej rodzice zginęli 
w  wypadku samochodowym 
i została ze swoim 5-letnim bra-
tem, bez wsparcia rodziny, przy-
jaciół i sąsiadów. Były to czasy 
głębokiej komuny, końcówka lat 
sześćdziesiątych dwudziestego 
wieku. Opieka państwa była ilu-
zoryczna, osieroconym rodzeń-
stwem nikt się nie zaopiekował. 
Jeśli chciała przetrwać ze swoim 
bratem, musiała iść do pracy. 
Uczyła się wówczas w jednym 
w dąbrowskich liceów, była do-
brze zapowiadającą się uczenni-
cą z perspektywą na ukończenie 

studiów. Jej marzeniem było zo-
stać lekarzem i ratować ludzkie 
życie. Niestety, ze względu na 
młodszego brata i konieczność 
zajmowania się nim musiała 
rzucić szkołę.
Dzięki życzliwości jednej z ko-
leżanek jej zmarłego ojca, zosta-
ła zatrudniona u niej w sklepie. 
Pracowała przez wiele lat, nie 
skarżąc się na nic. Polubiła tę 
pracę. Każdego dnia przycho-
dzili do niej ludzie, aby kupić 
niezbędne produkty spożyw-
cze. Przychodzili chętnie, bo 
serdeczność i  pogoda ducha 
przyciągały klientów. Zawsze 
uśmiechnięta, grzeczna, wspo-
magała dobrym słowem. Kiedy 
jej brat podrósł, pomagał po 
szkole siostrze w pracy, głównie 
przy wypakowywaniu towaru. 
Po dwunastu latach zmarła jej 

pracodawczyni. Pani Basia była 
już wówczas trzydziestoletnią 
kobietą. Paradoksalnie do-
piero teraz stanęła przed wy-
borem drogi życiowej. Dotąd 
to los decydował, w tej chwili 
decyzję mogła podjąć sama. 
Przejecie sklepu było formal-
nością – od dawna to Basia 
prowadziła interes, mając peł-
ne zaufanie przyjaciółki, więc 
o handlu wiedziała wszystko. 
Obecnie sklep również praw-
nie stał się jej własnością. Ale 
nigdy nie porzuciła ambicji 
i wciąż myślała o kształceniu 
się, zdobyciu zawodu, pozy-
cji społecznej. Nareszcie była 
wolna od obowiązków rodzin-
nych – brat był dorosły, miał 
własne życie. Tylko jedno ją 
powstrzymywało: ogromne 
przywiązanie do znanych jej 

ludzi z osiedla z ich problema-
mi, życiowymi historiami, ra-
dościami i troskami, emocjami, 
bo wszystkim się z nią dzielili, 
a ona zachęcała do zwierzeń, 
radziła, wierzyła, że pomaga. 
Zdała sobie sprawę, że nie po-
trafi rozstać się z takim życiem, 
rytmem codziennych, wręcz 
rytualnych czynności, powi-
tań i życzeń wypowiadanych 
niezmiennie ze szczerością. 
Uświadomiła sobie, że to jest jej 
prawdziwe równoległe do oso-
bistego życie. Przecież wszyscy 
klienci, nawet przychodzący 
z innych dzielnic miasta, na-
zywali ją „uśmiechniętą Basią”. 
Niektórzy zachodzili do sklepu 
nie po zakupy, ale dla rozmowy.
Została. Rok po przejęciu sklepu 
wyszła za mąż, urodziła córkę. 
Powtórnie świat zawalił się po 
1981. Jej mąż został interno-
wany, później przyszła wiado-
mość o jego śmierci w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. 
Znowu została sama z dziec-
kiem na wychowaniu, któremu 
trzeba poświęcić czas, uwagę, 
czyli oddać kawałek życia. Mó-
wiła z  ironią, że to powtórka 
z przeszłości, bo tak dobrze jej 
wtedy poszło. I tak jak wtedy 
została sama. Córce oddawała 
każdą chwilę, pracowała w skle-
piku, żartowała z klientami, któ-
rych od pewnego czasu nazywa-
ła odwiedzającymi. Było jednak 
trochę lepiej – otrzymała pomoc 
od matki męża, dlatego miała 
poczucie wsparcia.

Historię pani Basi poznałem 
w  dzieciństwie po wizycie 
w sklepiku. Zaprowadziła mnie 
tam moja babcia w drodze ze 
spaceru. Była jedną z mieszka-
nek osiedla i właśnie ona czę-
sto zaglądała do Basi, jak mó-
wiła: „ku pokrzepieniu serca”. 
Oczywiście nie zdawałem sobie 
sprawy ze szczególnej relacji ich 
obu, ale pamiętam przemiły 
ton rozmowy, porozumiewaw-
cze uśmiechy i prezent od pani 
Basi na pożegnanie – wielkiego 
czerwonego lizaka w kształcie 
koguta. Podobno zawsze miała 
coś w zanadrzu dla dzieciaka 
znajomej.
Wtedy historia pani Basi była 
miła, jednak niezbyt intere-
sująca. Dzisiaj brzmi inaczej, 
ponieważ społeczne relacje 
zanikają, a opowieść o osobie, 
będącej dla wszystkich obcą 
i  jednocześnie dla wszystkich 
bliską i znaną budzi szacunek. 
Najcenniejsza jest w tej opowie-
ści bezinteresowność mojej bo-
haterki i ogromne zaufanie do 
niej zupełnie różnych, często 
nieznających siebie nawzajem 
ludzi. Rodzaj społecznej tera-
pii prawdopodobnie wpłynął 
na funkcjonowanie całej ma-
leńkiej, lokalnej społeczności. 
Dzisiaj oceniam to zjawisko jako 
rzadkie i bezcenne.
W ostatnim pożegnaniu pani 
Basi uczestniczyło całe osiedle. 
Przyjechali też ci, którzy dawno 
opuścili Dąbrowę.

Piotr Paweł Siemoński

Dąbrowa z bliska
Zwykłe-niezwykłe historie

POTĘGA NIEMOCY 
Czy uda się urzędnikom departamentu napisać tekst toastu na cześć ,,wysoko 
postawionego‘‘ dygnitarza? Odpowiedz na to pytanie przedstawi mistrz słowa, 
dramaturg, ale przede wszystkim bystry obserwator otaczającej nas rzeczy-
wistości i zachowań ludzkich – Bogusław Scheaffer. To właśnie premiera jego 
kolejnej sztuki „Toast” będzie miała miejsce w piątek, 24 czerwca o godz.19.00 
w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Jest to dwunasta już sztuka B. 
Schaeffera realizowana przez Teatr Elsynor, założony i prowadzony od trzech 
dekad przez Marka Wilka.  

Artykuł Piotra Siemońskiego zajął drugie miejsce 
w konkursie dziennikarskim organizowanym przez 
I LO oraz „Przegląd Dąbrowski”.
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nasza historia
Archeologia

Megalityczna Bukowa Góra
Chyba każdy, kto odwiedza Bukową Górę, ulega temu oczarowaniu pięk-
nem natury. Wchodzimy w bukowy las, którego korony drzew tworzą 
nad nami zielony parasol, ziemia pokryta jest grubym dywanem suchych 
liści, a pnie drzew tworzą monumentalną kolumnadę. Ale największe 
niespodzianki czekają na nas na szczycie góry.
Bukowa Góra (366 m n.p.m.) 
to wyraźnie wyróżniające się 
w krajobrazie, wysunięte ku 
zachodowi wzgórze należą-
ce do Garbu Tarnogórskiego. 
Trzon góry budują dolomity 
kruszconośne, w podłożu od-
słaniają się wapienie gogoliń-
skie, a na samym wierzchołku 
zalega cienka warstwa dolomi-
tów diploporowych. Wszyst-
kie te skały należą do triasu 
środkowego, a pierwotnie po-
wstały około 240 mln lat temu 
w ciepłym, płytkim morzu. Na 
stokach Bukowej Góry, szcze-
gólnie po południowej stronie 
występują tzw. warpie, czyli 
pozostałości średniowiecznego 
górnictwa. Lejowate zagłębie-
nia terenu znaczą lokalizację 
dawnych szybów, a niewielkie 
pagórki to hałdy, na które od-
rzucano skałę płonną. 
Gwarkowie wydobywali tu 
galenę (PbS), z  której pozy-
skiwano poszukiwane wów-
czas metale: ołów i srebro. Na 
stokach i u podnóża Bukowej 
Góry występuje wiele rzadkich 
i  chronionych roślin, w  tym 
7 gatunków storczyków oraz 
wilczomlecz pstry, dla które-
go te okolice Dąbrowy Gór-
niczej są jedynym miejscem 
występowania w  Polsce. Na 
wierzchowinie Bukowej Góry 
w  skupiskach lub w  postaci 
izolowanych bloków występują 
dolomity diploporowe, więk-
szość z nich leży poziomo, ale 
cześć jest ustawiona pionowo. 
Jedno jest pewne – natura tego 
nie zrobiła, a zatem uczyniła 
to ludzka ręka, ale kto, kiedy 
i w jakim celu to wykonał? Na 
to pytanie starają się odpowie-
dzieć archeolodzy.
Badania archeologiczne roz-
poczęto w  zeszłym roku. 
Miały nietypowy przebieg. 
Oczyszczano konstrukcje ka-
mienne w  celu rozpoznania 
planigrafii czyli rozplanowa-
nia ich ułożenia na stanowisku 
archeologicznym. W  chwili 

obecnej oczyszczono niespeł-
na 5 arów badanego obszaru. 
Pobrano również próbki do 
badań mineralogicznych. Wy-
kop określony jako sonda nr 
1 przekonał nas, że kamienie 
zostały w  sposób ewidentny 
ustawione przez człowieka.
Warto podkreślić, że ustawio-
ne pionowo kamienie wykona-
no z dolomitu diloporowego. 
Sama zaś góra zbudowana jest 
z dolomitów kruszconośnych. 
Właśnie dzięki temu, że me-
galityczne konstrukcje zbudo-
wano z dolomitów diploporo-
wych niezawierających rudy 
metali, średniowieczni i nowo-
żytni górnicy się nimi po pro-
stu nie interesowali. Uchroniło 
to konstrukcje megalityczne.
Ciekawymi strukturami zna-
lezionymi na plato są okrągłe, 
celowo obrobione kamienie 
o średnicy ok 83 cm (opisa-

ny we Francji tzw. jard me-
galityczny). Poza pionowymi 
stelami zwieńczonymi prosto-
kątnie mamy też stele zwień-
czone trójkątnie. We wschod-
niej partii wzgórza znajduje 
się ciąg kopców, które moż-
na określić jako kurhany lub 
kopce ceremonialne. To ko-
lejna nierozwiązana zagadka 
Bukowej Góry.
Wiosną 2022 r. przeprowa-
dzono wstępne badania w celu 

wyznaczenia miejsc najbardziej 
korzystnych dla prac wykopa-
liskowych. Dotychczas zeska-
nowano wzgórze oraz cały 
czas trwają prace geofizyczne. 
Używany jest magnetometr, 
a  także zastosowano metodę 
elektrooporową, aby namierzyć 
jak najwięcej struktur znajdu-
jących się pod powierzchnią 
obecnego gruntu. W  rejonie 
wzgórza na zaoranych polach 
odnaleziono rdzenie krzemien-
ne – zabytki z epoki paleolitu. 
To kolejne ciekawe odkrycie 
z rejonu Bukowej Góry.
Megality oraz średniowieczne 
ślady eksploatacji górniczej na 
Bukowej Górze wraz z środo-
wiskiem przyrodniczym two-
rzą unikalny rejon, nie tylko 
dla badań archeologicznych 
i geologicznych, ale w przyszło-
ści będą miały znaczenie dla 
rozwoju ruchu turystycznego.
Rozpoznany na Bukowej Gó-
rze kompleks megalityczny 
jest unikalnym zjawiskiem ar-
cheologicznym w skali Polski 
oraz całej Europy środkowo – 
wschodniej. Można, go uznać 
za jedno z najciekawszych od-
kryć w 2021 r.
Kiedyś Bukowa Góra pełniła 
dla ówczesnych ludów spe-
cyficzną funkcję społeczną, 
a dzisiaj co najmniej kilka ty-
sięcy lat później znów zaczyna 
nabierać takiego charakteru, 
ale głównie w  formie tury-
stycznej i edukacyjnej. Przy-
bywają tu licznie turyści pie-
si i rowerowi oraz niedzielni 
spacerowicze, a magnesem ich 
tu przyciągającym są z pew-
nością archeologiczne wyko-
paliska. Spacer na Bukową 
Górę z  archeologiem i  geo-
logiem był również jednym 
z  punktów obchodzonego 
niedawno jubileuszu 650-lecia 
Ujejsca, a frekwencja przero-
sła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów.

Zbigniew Mirkowski,  
Dariusz Rozmus

Na wierzchowinie Bukowej 
Góry w skupiskach lub 
w postaci izolowanych 
bloków występują dolomity 
diploporowe, większość 
z nich leży poziomo, ale 
cześć jest ustawiona 
pionowo. Jedno jest 
pewne – natura tego nie 
zrobiła, a zatem uczyniła to 
ludzka ręka, ale kto, kiedy 
i w jakim celu to wykonał? 
Na to pytanie starają się 
odpowiedzieć archeolodzy.

Uczestnicy jubileuszu 650-lecia 
Ujejsca na Bukowej Górze.

Północny narożnik układu architektonicznego.

U podnóża Bukowej Góry.

Architektoniczny układ kamieni 
megalitycznych na Bukowej Górze.
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nasze sprawy
Oświadczenie

PRZEMILCZANE FAKTY 
W REPORTAŻU TVP1
W poniedziałek 30 maja na antenie TVP1, w magazynie reporterów 
„Alarm!”, wyemitowany został reportaż poświęcony sytuacji w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Choć zapowiedź progra-
mu wskazywała, że reportaż będzie relacją dwóch stron sporu między 
jedną z nauczycielek a dyrektorem szkoły, to jednak w praktyce mate-
riał okazał się stronniczy, a w reporterskiej relacji zabrakło rzetelności 
i istotnych faktów.
Program sugeruje „aferę mo-
bbingową”, której nie ma, co 
więcej – widzowie mogli od-
nieść wrażenie, że to sam dy-
rektor szkoły inspiruje postę-
powania dyscyplinarne, jakie 
toczą się wobec nauczycielki.
W rzeczywistości marcowe de-
cyzje – o zawieszeniu w czyn-
nościach oraz o  skierowaniu 
sprawy do rzecznika dyscy-
plinarnego – zostały podjęte 
w efekcie skargi na zachowanie 
nauczycielki godzące w dobro 
uczniów. Skargę złożyli ucznio-
wie i ich rodzice, dotknięci sło-
wami, jakie nauczycielka wy-
powiedziała w  trakcie lekcji. 
Podejmując decyzję o zawiesze-
niu, dyrektor realizował usta-

wowy obowiązek wynikający 
z zapisów Karty Nauczyciela.
Co istotne, decyzja o zawiesze-
niu nauczycielki w czynnościach 
służbowych była weryfikowana 
przez komisję dyscyplinarną 
działającą przy wojewodzie, 
a następnie komisję odwoławczą 
działającą przy Ministrze Edu-
kacji i Nauki. Finalnie została 
utrzymana w mocy, co potwier-
dza zasadność działania dyrek-
tora Piotra Pakuły. Postępowa-
nie dyscyplinarne dotyczące 
wspomnianych zachowań po-
zostaje w  toku, a  uczniowie, 
których dobra zostały naruszo-
ne, oraz ich rodzice domagają 
się od dyrekcji szkoły zmiany 
nauczyciela.

Powyższe informacje zostały 
przekazane ekipie TVP zarów-
no przez dyrektora szkoły, jak 
i rzecznika prasowego Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Gór-
niczej. W reportażu jednak je 
pominięto.
W reportażu zabrakło też szer-
szego komentarza do sprawy 
karnej, w której nauczycielka 
była oskarżoną. Sprawa za-
kończyła się prawomocnie wa-
runkowym umorzeniem postę-
powania karnego. Zachowanie 
i postawa nauczycielki zostały 
ocenione przez sąd powszech-
ny, jednak w reportażu zapre-
zentowano tylko wypowiedź 
nauczycielki, która wyrokiem 
czuje się skrzywdzona. Nie 

wspomniano, że w świetle prze-
pisów warunkowe umorzenie 
postępowania może mieć miej-
sce tylko wtedy, gdy okoliczno-
ści popełnienia przestępstwa 
nie budzą wątpliwości.
Miasto jako organ prowadzą-
cy szkoły i placówki oświato-
we nie ingeruje w ewentualne 
spory w relacjach pracownicy 
– kierownictwo tych jedno-
stek, nie ma bowiem w  tym 
zakresie kompetencji. Równo-
cześnie miasto nie może być 
obojętne wobec zamieszcza-
nych w  środkach masowego 
przekazu nierzetelnych infor-
macji godzących w dobre imię 
szkoły, zwłaszcza o tak wyso-
kiej renomie, jak w przypadku 

II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego, jak 
również podważających za-
ufanie do dyrektora szkoły. 
Piotr Pakuła – realizując swoje 
obowiązki ustawowe w sposób 
prawidłowy i stając po stronie 
ucznia – jest na ogólnopolskiej 
antenie stygmatyzowany jako 
mobber przez nieobiektyw-
nych autorów reportażu.
Mając to na uwadze, czuję się 
w obowiązku poinformować 
opinię publiczną o przemilcza-
nych w reportażu faktach i wy-
razić opinię o wyemitowanym 
w TVP materiale.

Bartosz Matylewicz,  
rzecznik Urzędu Miejskiego 

w Dąbrowie Górniczej

„Dzień Sąsiada” na Łącznej 
Integracyjne spotkanie, które zorganizował Klub 
Integracji Społecznej 3 czerwca, odbyło się z ini-
cjatywy mieszkańców ulicy Łącznej i okolicy.
Uczestnicy „Dnia Sąsiada” 
mogli skorzystać z  różnych 
atrakcji, m.in. z warsztatów 
prowadzonych przez Mar-
cina Pałysa z  projektu „Ty 
classes”, występu uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla 
Dzieci i  Młodzieży Niepeł-
nosprawnej, pokazie musztry 
przygotowanej przez uczniów 
III LO im. gen. Andersa. Nie 
zabrakło sceny z prawdziwego 
zdarzenia, na której występo-
wali artyści z Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej. Na 

najmłodszych czekały anima-
cje i  konkursy prowadzone 
przez wolontariuszy ze SP nr 
18, Fundację Wspieramy oraz 
OSP z Tucznawy. Gwoździem 
programu było spotkanie 
z dąbrowskim MasterChefem 
Maciejem Regulskim, który 
prowadził warsztaty kuli-
narne. Wydarzenie wspiera-
ła Komenda Miejska Policji, 
Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej, Straż 
Miejska, „Pogoria biega”, 
Pałac Kultury Zagłębia oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna.
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Na bursztynowych 
szlakach

DZIEŃ DZIECKA
Ale to już było...

Już za kilka dni, za dni parę... Do zobaczenia

Świętowanie tego wyjątkowego dnia rozpoczęło się o godz. 10:00 
przed budynkiem Biblioteki Głównej, skąd w kierunku parku wyru-
szył przemarsz dąbrowskich uczniów i przedszkolaków z udziałem 
Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zastępcy prezydenta miasta – Damiana 
Rutkowskiego, przewodniczącej rady miejskiej – Agnieszki Pasternak, 
naczelnika Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu – Wojciecha 
Juroffa, a także dyrektor MBP – dr Beaty Langer. Uczestnicy bajkowej 
parady obejrzeli popisy uczestników konkursu recytatorskiego „Wier-
szykarnia”, a następnie wzięli udział w spotkaniu z Renatą Piątkowską 
– autorką popularnego „Gangu słodziaków”. Późnym popołudniem 
na scenie ze spektaklem „Piraci z Karaibów” wystąpiła Agencja Arty-
styczna Prymart, a wisienką na torcie był koncert piosenek dla dzieci 
w wykonaniu zespołu Siostry Wajs & Stonoga. Przez cały dzień dzieci 
mogły korzystać także z przygotowanych atrakcji, m.in. warsztatów 
literacko-plastycznych, dmuchanego namiotu ze słuchowiskami, fo-
tobudki, czytelni pod chmurką, wielkoformatowych gier planszowych 
czy zajęć cyrkowych. W parku Hallera można było spotkać również 
biblioteczną rikszę, dzięki której podróże po literaturze były na wy-
ciagnięcie ręki! Jarmark Bajek i Baśni został dofinansowany przez 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej./MB/

Już po raz czwarty dąbrowska biblioteka 
zaprosiła najmłodszych mieszkańców 
miasta na „Jarmark Bajek i Baśni”, który 
w tym roku odbył się w parku Hallera.

Przez całe wakacje w Galerii Klubowej i holu Biblio-
teki Głównej prezentowana będzie wystawa „Na 
bursztynowych szlakach”, udostępniona z Polskiej 
Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.

Na ponad dwudziestu planszach prześledzić można drogę 
żywicy od pnia drzewa do sukcynitu w złożu, obejrzeć 
bogactwo odmian bursztynu bałtyckiego, naturalne formy 
bursztynu oraz inkluzje organiczne. Pokazane są także 
wybrane przykłady wyrobów z bursztynu, począwszy od 
neolitu, przez XVIII wiek – kiedy to powstała Bursztynowa 
Komnata, po wiek XIX. Ekspozycja umożliwia poznanie 
dróg, jakimi bursztyn wędrował znad Bałtyku do różnych 
krajów Europy. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. /MB/

Magiczna Akcja Lato
Wakacje zbliżają 
się wielkimi 
krokami, a wraz 
z nimi coroczna 
Dąbrowska Akcja 
Lato! Już teraz 
można sprawdzić 
jakie aktywności 
na ten czas 
przygotowała 
Biblioteka Główna 
wraz ze swoimi 
filiami.
W tym roku wkraczając w bi-
blioteczne progi, będzie moż-
na z miejsca przenieść się do 
świata magii, czarów i czaro-
dziejów. W ramach „Magicz-
nej Akcji Lato” młodzi czytel-
nicy będą mieli okazję wybrać 
się do Szkoły Magii i Czaro-
dziejstwa w  Starych Tarno-
wicach, gdzie czekać na nich 
będą warsztaty inspirowane 
serią książek o Harrym Pot-
terze, m.in. Ceremonia Przy-

działu, lekcja iluzji czy mecz 
Quidditcha’a! Po raz kolejny 
odbędą się także cieszące się 
dużą popularnością „Ogniska 
czwartkowe” (21.07, 28.07, 
4.08, 11.08), które jak zawsze 
odbywać się będą na terenie 
zielonym za Biblioteką Głów-
ną. Wśród atrakcji: czytanie 
performatywne, czytelnia pod 
chmurką, strefa animacyjna, 
strefa chillout’u, warsztaty 
kreatywne, ognisko. Dziać 

się będzie również w Wypoży-
czalni dla Dzieci i Młodzieży 
i filiach bibliotecznych, gdzie 
przez całe wakacje odbywać 
się będą zajęcia, warsztaty 
i konkursy, podczas których 
nie zabraknie dużej dozy 
kreatywności i dobrej zaba-
wy. Wszystkie wydarzenia 
i więcej informacji na stronie: 
www.biblioteka-dg.pl oraz Fa-
cebooku: www.facebook.com/
mbpdg. /MB/
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Świat książek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich – „nieznośna lekkość bytu…”
Każdego roku w maju, z okazji Tygodnia Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej organizuje rajd 
rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. Z kolei w okresie wakacyjnym popularnym miejscem naszej działalności jest plaża 
na Pogorii, gdzie cyklicznie prezentujemy naszym czytelnikom „Bibliotekę na plaży”. Tego typu inspirujące działania 
realizujemy dzięki wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, aplikującego o dotacje urzędu miejskiego.

Historia SBP
Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich jest ogólnopol-
ską organizacją pozarządową 
powstałą w  1917  r. Ma cha-
rakter naukowy i zawodowy. 
Jego początki wywodzą się 
z  utworzonej w  Warszawie 
w  1915  r. Komisji Historii 
Książnic i  Wiedzy Biblio-
tecznej. W 1917 r. członkowie 
Komisji powołali Związek Bi-
bliotekarzy Polskich, pierwszą 
organizację skupiającą biblio-
tekarzy w kraju odzyskującym 
niepodległość.

SBP w naszym 
mieście
Jako stowarzyszenie ogólno-
polskie SBP ma rozbudowaną 
strukturę, której najmniejszym 
ogniwem jest koło. Od lat 80-
tych XX wieku koło Stowarzy-
szenia działa przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dąbro-
wie Górniczej. Jego działalność 
skoncentrowana jest wokół: 
aktywności w  społeczności 
lokalnej, przedsięwzięć podej-
mowanych dla członków Sto-
warzyszenia, działań na rzecz 
biblioteki oraz uczestnictwa 
członków koła w strukturach 
ogólnopolskich.

Nasza aktywność
Bibliotekarze zrzeszeni w kole 
przy książnicy w  Dąbrowie 
Górniczej są od lat zaanga-
żowani w  działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Przez 
dwie kadencje mieliśmy swo-
jego przedstawiciela w Radzie 
Działalności Pożytku Publicz-
nego Miasta Dąbrowa Górnicza 
oraz w  Prezydium Dąbrow-
skiego Forum Organizacji Po-
zarządowych. Uczestniczymy 
w walnych zebraniach DFOP 
i warsztatach organizowanych 
przez UM, akcjach takich jak: 
Festiwal Ludzi Aktywnych, 

wyjazdowe Fora DFOP, prace 
nad „Programem współpracy 
Gminy DG z  organizacjami 
pozarządowymi” oraz w komi-
sjach konkursowych na dotacje 
z budżetu Gminy DG. SBP ma 
także przedstawiciela w  Ze-
spole ds. wspierania inicjatyw 
lokalnych.
Pracą koła Stowarzyszenia przy 
MBP kieruje zarząd w składzie: 
przewodnicząca Marzena Ły-
kowska, sekretarz Anna Olek-
siak, skarbnik Paulina Podżor-
na. Członkowie koła angażują 
się także w prace Stowarzysze-
nia na szczeblach ogólnopol-
skich: Dorota Kowalczyk jest 
skarbnikiem Zarządu Oddziału 
SBP w K-cach, Anna Oleksiak 
jest przewodniczącą Oddzia-
łowej Komisji Rewizyjnej SBP 
w K-cach oraz członkiem Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej SBP 
w K-cach; Marzena Łykowska 

jest przewodniczącą Oddziału 
SBP w K-cach, członkiem Za-
rządu Okręgu SBP w K-cach 
oraz członkiem Głównej Komi-
sji Rewizyjnej przy Zarządzie 
Głównym SBP w W-wie.
Koło od lat pozyskuje fundu-
sze w konkursach miejskich, 
wykorzystując uzyskane 
środki do realizacji projektów 
(wspólnie z biblioteką), których 
beneficjentami są mieszkańcy 
miasta. W tym aspekcie dzia-
łalność koła, stanowi wartość 
dodaną do działań biblioteki. 
Dzięki pozyskanym środkom 
dotychczas zrealizowano pro-
jekty: „Literacka inwazja”, 
„Tydzień Bibliotek”, „Aka-
demia Pokoleń”, „Akademia 
Młodych Duchem”, „Senior 
na topie”, „Biblioteka na pla-
ży”, „Teatralne piątki”, „Tuż 
za rogiem”. Wszystkie cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, 

także ze względu na różnorod-
ność działań. Dąbrowianie mo-
gli uczestniczyć w spotkaniach 
autorskich, warsztatach, wykła-
dach, spektaklach teatralnych 
czy rajdach rowerowych „Od-
jazdowy Bibliotekarz”.

SBP dla swoich 
członków
Koło przynajmniej raz w roku 
organizuje dla swoich człon-
ków wyjazd szkoleniowy na 
Targi Książki do Krakowa 
czy do wybranych bibliotek. 
Pracownicy biblioteki mieli 
dotąd okazję odwiedzić książ-
nice w Oświęcimiu, Jaworznie, 
Wrocławiu, Skawinie i Bibliote-
kę Jagiellońską. SBP obdarowu-
je odchodzących na emeryturę 
członków koła bonami, a także 
występuje z wnioskami o przy-
znanie odznak Stowarzyszenia. 
W minionych latach koło po-

dejmowało starania mające na 
celu zwiększenia zaintereso-
wania sytuacją bytową biblio-
tekarzy.

Przyszłość
W czerwcu 2022 r. obradował 
Krajowy Zjazd Delegatów SBP 
w Warszawie, podczas które-
go wybieraliśmy nowe władze. 
Wraz z bibliotekarzami z całe-
go kraju pochylaliśmy się nad 
sytuacją bibliotek w  Polsce, 
nad problemami, które mimo 
że przyjechaliśmy z  różnych 
regionów, są bardzo podobne. 
Równie wnikliwie zastanawia-
liśmy się nad kondycją naszego 
Stowarzyszenia.
Mam nadzieję, że przed nami 
długa i piękna przyszłość, także 
tutaj, wśród innych organiza-
cji pozarządowych w Dąbrowie 
Górniczej. 

Marzena Łykowska

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Festiwalu 
Ludzi Aktywnych - Dąbrowa Górnicza 2020 r.
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

OGŁOSZENIA DROBNE
• Comiesięczne wysokie świadczenia (ponad 2000 zł) dla opie-

kunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W-Consult tel. 
502134954

• Masz problem z ZUS? Powierz to nam i śpij spokojnie. Telefon: 
502134954

WYPEŁNIJ 
OBOWIĄZKOWĄ 
DEKLARACJĘ 
CEEB 
Masz czas do 30 czerwca 
2022 r.
Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) jest zebranie kluczowych 
informacji na temat źródeł ogrzewania 
w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na 
rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania 
paliw do 1 MW ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca 
budynku.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
• elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wyko-

rzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwa-
lifikowany;

• w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Miej-
skim albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

ROZPOCZĄŁ SIĘ 
SEZON LETNI NAD 
POGORIAMI I i III
Nad bezpieczeństwem pływających 
czuwają ratownicy dąbrowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, działalność nad 
„trójką” rozpoczął już także sezonowy 
posterunek straży miejskiej.

Dąbrowscy WOPR-owcy, 
oprócz obserwacji kąpielisk 
przy plażach, działają też na 
wodzie, patrolując jeziora na 
motorówkach i łodziach.
13 czerwca działalność roz-
począł sezonowy posterunek 
straży miejskiej nad Pogorią 
III. W czasie wakacji strażnicy 
będą pilnować porządku i bez-
pieczeństwa wypoczywających 
w rejonie dąbrowskich jezior. 
Wzorem poprzednich lat będą 
także współpracować z ratow-
nikami WOPR i razem z nimi 
patrolować zbiorniki.

– Liczba miejsc na bezpłatnych 
parkingach jest ograniczona, 
dlatego prosimy o korzystanie 
również z  płatnych prywat-
nych parkingów. Z całą bez-
względnością będziemy egze-
kwować zakaz parkowania na 
trawnikach i zieleńcach – za-
powiada Dominik Gordon ze 
Straży Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej.
To będzie trzeci sezon poste-
runku straży miejskiej nad 
Pogorią III. Po każdym straż-
nicy sporządzają wnioski, któ-
re mają zwiększać bezpieczeń-

stwo odpoczywających nad 
zbiornikiem. Tak było  m.in. 
z montażem progów zwalnia-
jących na parkingu przy molo 
i  progów wyspowych na ul. 
Malinowe Górki.
– Sporo osób przyjeżdżało 
wieczorami na parking przy 
molo, żeby podriftować i  te 
zapędy trzeba było w końcu 
utemperować – uzasadniał Ra-
dosław Romanek, komendant 
dąbrowskiej straży miejskiej.
Nad Pogorię III można doje-
chać autobusem linią 716 kur-
sującą z centrum miasta.
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„Filip i Maja” mistrzem Dąbrowy
Rozegrane na Orliku SP nr 29 pierwsze mistrzostwa Dąbrowy Górniczej przedszkolaków w piłce nożnej zakończyły 
się zwycięstwem drużyny z przedszkola „Filip i Maja”.
Do organizowanych przez Dą-
browska Akademię Piłkarską 
Korona mistrzostw zgłosiło się 
dziewięć drużyn z przedszkoli 
nr: 4, 13, 14, 19, 20, 32, 36, 39 
oraz „Filip i Maja”.
Z rywalizacji w dwóch grupach 
do finałów awansowały druży-
ny reprezentujące przedszkola 
nr 4, Filip i Maja, 19 i 20. Na 
tym etapie każdy rywalizo-
wał z każdym. Zwycięsko z tej 
rywalizacji wyszła drużyna 
przedszkola „Filip i Maja”, któ-
ra nie doznała porażki. Drugie 
miejsce zajęła „czwórka”, a ko-
lejne „dwudziestka” i  „dzie-
więtnastka”.
– Poziom turnieju był wysoki, 
a mecze emocjonujące. Wszy-
scy drużyny, które awansowały 
do finału, otrzymały puchary 
i  medale, a  każdy uczestnik 

dyplom, plecak i  słodycze. 
Dziękuję dyrekcji SP nr 29 
i wszystkich sponsorom, i już 
teraz zapraszam na drugą edy-
cję mistrzostw – mówi Jarosław 
Stępień, trener i założyciel Dą-
browskiej Akademii Piłkarskiej 
Korona.
Organizowane przez AP Koro-
na mistrzostwa wsparły finan-
sowo Urząd Miejski w Dąbro-
wie Górniczej oraz sponsorzy: 
firmy Stalprofil, Bobrek i Ce-
chini.
Komplet wyników meczów 
finałowych: Przedszkole nr 20 
– „Filip i Maja” 1:1, Przedszko-
le nr 4 – Przedszkole nr 19 4:1, 
Przedszkole nr 20 – Przedszkole 
nr 4 1:2, „Filip i Maja” – Przed-
szkole nr 19 3:0, Przedszkole nr 
20 – Przedszkole nr 19 2:0, „Filip 
i Maja” – Przedszkole nr 4 1:0.

Sukcesy

Młodzi 
piłkarze będą 
grać w całym 
województwie
Piłkarze MUKP Dąbrowa Górnicza wywalczyli awans do II ligi wojewódzkiej. 
To jedyna młodzieżowa drużyna w mieście, która będzie występować na tym 
szczeblu rozgrywek.
Awans zawodników z rocznika 
2010, przypieczętowany na dwie 
kolejki przed końcem sezonu, 
jest sporym osiągnięciem.
– Oprócz MUKP, z tego rocz-
nika na tym szczeblu z naszej 
okolicy drużynę ma tylko Za-
głębie Sosnowiec – podkreśla 
trener Krzysztof Szczepanik.
Występ w II lidze wojewódz-
kiej będzie kolejnym etapem 

na sportowej ścieżce młodych 
futbolistów.
– To nowe, ciekawe wyzwa-
nia dla piłkarzy. Będziemy 
występować w  całym woje-
wództwie, m.in. w Gliwicach, 
Zabrzu czy Częstochowie – za-
powiada trener.
Szkoleniowiec ma nadzieję, 
że awans podziała zachęca-
jąco na młodych piłkarzy, 

nie tylko tych związanych 
z MUKP.
– Drużyna oparta jest na wy-
chowankach. Teraz, kiedy bę-
dziemy grać w wyższej lidze, 
może pojawi się zaintereso-
wanie zawodników z innych 
klubów. Być może nowi będą 
chcieli się pokazać, znaleźć 
miejsce w  składzie, będzie 
większa rywalizacja, a to po-

działa motywująco na chłopa-
ków – ocenia Krzysztof Szcze-
panik.
Teraz klub otwiera drzwi przed 
chcącymi spróbować swoich 
sił i przekonać się, czym jest 
młodzieżowy futbol spod zna-
ku II ligi wojewódzkiej.
– Trenujemy cztery razy w ty-
godniu. Zajęcia obejmują tre-
ningi motoryki, techniki czy 

bramkarskie. Uczestniczymy 
w  turniejach, rozgrywamy 
sparingi, organizujemy obo-
zy piłkarskie – zachęca trener 
Szczepanik.
Zainteresowani mogą kontak-
tować się z trenerem, pod nu-
merem 514 631 363. Treningi 
i mecze odbywają się na obiek-
cie Centrum Sportu i Rekreacji 
przy ul. Konopnickiej 29.
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AKCJA LATO
Latem w Dąbrowie Górniczej nie będziesz się nudzić – 
czeka na ciebie 50 wydarzeń kulturalnych, muzycznych 
i filmowych na plenerowych scenach miasta!
Dąbrowska Akcja Lato z Pa-
łacem Kultury Zagłębia roz-
pocznie się od koncertu ze-
społu Chłopcy kontra Basia 
w ramach cyklu „Muzyka nad 
wodą” na Miejskiej Plaży Po-
goria III (24.06, g. 20:00), a za-
kończy w  tym samym miej-
scu (3.09) koncertem zespołu 
KULT, który poprzedzi występ 
grupy Kruk z Wojtkiem Cu-
gowskim.
Wakacyjny koncertowy har-
monogram uzupełnią kon-
certy „w  Zieloną gramy”, 
„Muzyczne podróże”, „Mu-
zyczna parkowa niedziela” 

oraz nowość, czyli cykl „Re-
cooltywator w plenerze”. Nie 
zabraknie także Letniego Kina 
Plenerowego, które pojawi się 
na terenie Fabryki Pełnej Życia 
oraz w wybranych dzielnicach 
miasta. Małych kinomanów 
natomiast skusi Letnie Kino 
Dzieci w Kinie KADR, gdzie 

wyświetlimy aż 8 nowych fil-
mów animowanych ze studia 
Pixar i świata Disneya (bilety 
12  zł). Sponsorem akcji jest 
ArcelorMittal Poland. Wstęp 
na wydarzenia plenerowe jest 
bezpłatny. 
Więcej informacji na:
www.palac.art.pl.

#KulturalnaDąbrowa

kultura / Pałac Kultury Zagłębia

„Folkowy kogel-magiel” 
– pod takim hasłem od-
bywa się tegoroczna 
edycja letnich zajęć dla 
dzieci i młodzieży w pała-
cowych klubach osiedlo-
wych, świetlicach i Domu 
Kultury Ząbkowice. 
W programie m.in. warsz-
taty filcowania i makra-
my, gry integracyjne i wy-
cieczki.

Nie zabraknie również zajęć 
w samym PKZ – tutaj ochot-
nicy mogą liczyć na warsztaty 
ceramiki z roślinnym moty-
wem w tle oraz „Letnią Przy-
godę RPG”, czyli fabularną 
grę wyobraźni. Wracają tak-
że warsztaty filmowe z Kinem 
KADR, a tym razem uczestni-
cy zajmą się mniejszym ekra-
nem, czyli telewizją!
Liczba miejsc jest ograniczona, 
więc jeżeli coś przykuło waszą 
uwagę, to nie zawahajcie się 
z nami skontaktować! Szcze-
gółowe informacje dostępne na 
palac.art.pl oraz w poszczegól-
nych placówkach.

ARTYSTYCZNE 
WAKACJE

Już w sierpniu rozpoczynamy II Międzyna-
rodowy Festiwal im. Michała Spisaka z re-
pertuarem klasycznym, współczesnym i roz-
rywkowym! 
Pierwsze koncerty odbędą się w parku Zielona w ramach 
cyklu „w Zieloną gramy” (6, 13, 20, 27.08, zawsze o 17:00). 
We wrześniu wyjątkowy koncert z okazji rocznicy urodzin 
dąbrowskiego kompozytora zagrają AUKSO oraz zespoły 
kameralne, m.in. kwintet dęty i kwartet smyczkowy. Na 
pałacowej scenie pojawi się także laureatka zeszłorocznej 
edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Mi-
chała Spisaka – Joana Soares (obój), a towarzyszyć jej będą 
filharmonicy śląscy. Na naszych gości będzie czekać także 
wieczór muzyczno-literacki z udziałem Zbigniewa Zama-
chowskiego, gra miejska oparta na fabule kryminału Gra-
żyny Bacewicz i wystawa przybliżająca postać Spisaka na 
festiwalach „Warszawska Jesień”.

SPISAK  
I PRZYJACIELE

do
29.07

17:00
9.07

17:00
10.07

20:00
24.06

18:00
2.07

18:00
15.07

17:00
23.07

17:00
30.07

17:00
17.07

20:00
22.07

17:00
24.07

19:00
12.07

17:00
16.07

Magiczne światy Józefa Wilkonia
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI (POZIOM -1) 

GALERIA ZA SZYBĄ (HOL PARTER) 

Sojka Band 
MUZYCZNA PARKOWA NIEDZIELA | PARK PODLESIE

Sojka Band 
MUZYCZNA PARKOWA NIEDZIELA | PARK PODLESIE

Sojka Band 
MUZYCZNA PARKOWA NIEDZIELA | PARK HALLERA

Tribute to Maanam
MUZYCZNE PODRÓŻE | PARK PODLESIE

Kamila Goik
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

Kwartet Smyczkowy Dell’arte
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

Walicki-Popiołek Duo
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

Klaviduo
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

ProAge
RECOOLTYWATOR W PLENERZE  

| FABRYKA PEŁNA ŻYCIA

Chłopcy kontra Basia
MUZYKA NAD WODĄ | POGORIA III

Jazz Dreamers
MUZYKA NAD WODĄ | POGORIA III

Silesian Brass Quintet
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

24.06

2.07

15.07

23.07

25.06

9.07

16.07

Druga połowa
DOM KULTURY ZĄBKOWICE

Druga połowa 
TUCZNAWA, BOISKO UKS ZAGŁĘBIAK

La Gomera 
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA

Nosferatu
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA 

SEANS Z MUZYKĄ NA ŻYWO
Moje wspaniałe życie

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA 
SEANS Z NAPISAMI UKRAIŃSKIMI

Na rauszu
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA

Jak wywołałem byłą żonę
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA

L E T N I E

KINO 
PLENEROWE

Goliat

Top Gun. Maverick 19:00

17:00

18:00

18:00

24-29.06
24-29.06

1-6.07
8-13.07

Dzień, w którym znalazłem  
dziewczynę w śmieciach

Paryż 13. dzielnica


