
nr 7 (260) wrzesień 2022 gazeta bezpłatna ISSN 1731-3732

Przegl  d
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

str. 11
więcej na

TRENER- 
-LEGENDA

DĄBROWA SIĘ 
ZMIENIA

str. 2-3
więcej na

Zygmunt Cybulski 
patronem hali 
„Centrum”.

Prezydent 
miasta 
o inwestycjach.

Rozmowa 
z komendantem 
Straży Miejskiej.

str. 5
więcej na

BEZPIECZNA 
POGORIA

WWW.DG.PL
BĄDŹ NA BIEŻĄCO, WEJDŹ NA STRONĘ DĄBROWIAN

Wolność  
pod żaglami

str. 9
więcej na

fo
t.

 M
ar

ek
 W

es
o

ło
w

sk
i

str. 20
więcej na

fo
t.

 M
ar

ek
 W

es
o

ło
w

sk
i

fo
t.

 P
io

tr
 P

u
rz

yń
sk

i

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



2

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (260) wrzesień 2022

rozmowa miesiąca

KULTURA  
NA JESIENNE 
WIECZORY

Gdy piszę te słowa, nie jest jeszcze 
znany werdykt jury Nagrody Lite-
rackiej „Nike” – najbardziej presti-
żowego wyróżnienia w naszym kra-
ju dla osób parających się pisaniem. 
W ścisłym, siedmioosobowym finale 
znalazła się pochodząca z Dąbrowy 
Górniczej Anna Cieplak. Krytycy docenili jej najnowszą 
powieść pt. „Rozpływaj się”, o premierze której obszernie 
pisaliśmy swego czasu na łamach „Przeglądu Dąbrowskie-
go”. Absolwentka V LO im. J. Zamoyskiego ma już na swym 
koncie kilka ważnych nagród w dziedzinie literatury. Teraz 
trzymamy kciuki za tę najważniejszą. A już 19 października 
wszyscy Państwo będziecie mogli spotkać się z Anną Cieplak 
w dąbrowskiej bibliotece w ramach Festiwalu „Oblicza”.

Nadchodzi jesień, a wraz nią długie wieczory. To dobry 
czas, by sięgnąć na półkę z zaległymi lekturami lub udać 
się po interesującą książkę do biblioteki. Nasza dąbrowska 
książnica zmienia się, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
czytelniczek i czytelników. O szczegółach piszemy w niniej-
szym numerze gazety. Po intensywnej akcji letniej wszystkie 
instytucje kultury w naszym mieście przygotowały atrak-
cyjną ofertę na sezon jesienny. Zachęcam do zapoznania się 
z repertuarem i uczestnictwa w wydarzeniach.

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

O wnioskach z minionego sezonu 
letniego nad Pogorią III rozmawiamy 
z Radosławem Romankiem, 
komendantem Straży Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej.
Piotr Purzyński: – Sezon let-
ni na Pogorii za nami. W tym 
roku straż miejska – na wnio-
sek mieszkańców – po raz 
pierwszy mierzyła poziom 
hałasu z  działających przy 
Pogorii III lokali.
Radosław Romanek: – Mie-
rzyliśmy to najpierw sami, ale 
potem – żeby „gra” była fair 
– wspólnie z  właścicielami 
dwóch lokali. Okazało się, że 
poziom hałasu – mimo tego, 
że firma, która zajmuje się 
nagłośnieniem, starała się go 
ograniczyć – przekracza do-
puszczalne przepisami normy.
– To duże przekroczenie?
– Bardzo duże, bo o  ponad 
20 decybeli. W środku nocy 
to szczególnie dokuczliwe, 
bo dodatkowo hałas jeszcze 

niesie woda. Dla zobrazowa-
nia dodam, że w tym samym 
czasie prowadziliśmy działa-
nia [związane z ograniczeniem 
niedzielnego handlu] na tar-
gowisku przy ul. Tysiąclecia. 
Pierwszego dnia byłem tam 
o godzinie czwartej rano i tam 
po prostu było „słychać” Po-
gorię.
– Jak ten problem można roz-
wiązać?
– Musimy pogodzić jednych 
i  drugich – prowadzących 
działalność gospodarczą oraz 
mieszkańców – dlatego trwają 
w tej chwili uzgodnienia doty-
czące projektu uchwały, która 
będzie cywilizowała warunki 
funkcjonowania zbiornika 
i  jego okolicy. Myśmy za-
wnioskowali, żeby ograniczyć 

możliwość prowadzenia dzia-
łalności z  użyciem środków 
nagłaśniających na przykład 
od godziny 23 do 6.
– Ograniczyć, czyli mówiąc 
wprost, ściszyć muzykę?
– Tak, bo ludzie nie skarżą się 
na prowadzoną działalność, 
ale na to, że w dwóch lokalach 
puszczana jest zbyt głośna mu-
zyka. Dziś to może byś sprawa 
sporna, czy to komuś prze-
szkadza czy nie, dlatego chce-
my to unormować. Co ważne: 
regulamin korzystania z plaży 
na Pogorii przygotowany przez 
Centrum Sportu i  Rekreacji 
nie ma obecnie żadnego umo-
cowania w prawie. Nie może-
my ukarać nikogo mandatem 
za nieprzestrzeganie regulami-
nu, ponieważ nie jest on pra-czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Osiem tysięcy 
ludzi bawiło się 
na koncercie 
„Rock Pogoria”, 
podczas którego 
wystąpili: Kult, 
Kruk & Wojciech 
Cugowski oraz 
Puppet Queens.

Foto-przegląd

POŻEGNANIE LATA NAD POGORIĄ

fo
t.

 P
io

tr
 W

in
kl

er



3

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (260) wrzesień 2022

wem miejscowym. Jeżeli więc 
ktoś przychodzi, rozpala grilla 
na plaży, kąpie psy i robi inne 
rzeczy, które są niezgodne z re-
gulaminem, możemy go tylko 
pouczyć bez żadnej sankcji 
karnej. Jeżeli regulamin zo-
stanie wprowadzony uchwałą 
rady miejskiej, będzie można 
z tego tytułu egzekwować po-
rządek.
– W regulaminie znajdzie się 
między innymi wzmianka 
o zakazie palenia papierosów 
na plaży.
– Wiemy, jak wygląda plaża na 
Pogorii III w szczycie sezonu: 
człowiek leży obok człowieka, 
jak nad Morzem Bałtyckim. 
No i leży ktoś na kocu, a obok 
ktoś inny pali papierosy. Nie 
chodzi o to, żeby organizować 
ludziom palarnie, ale sama pla-
ża powinna być bezwzględnie 
wyłączona z możliwości pale-
nia. Zresztą, ludzie zostawiają 
potem w piasku pety czy nie-
dopałki, co naprawdę wygląda 
średnio.
– Przy okazji wspomnijmy, że 
uruchamiany na sezon letni 
posterunek straży miejskiej 

na Pogorii III działał już trze-
ci rok z rzędu.
– Myślę, że działalność poste-
runku wywarła pozytywny 
wpływ. Widzę to po wyni-
kach naszej działalności. O ile 
w 2020 roku mieliśmy prawie 
1200 zawiadomień i 809 osób 
wylegitymowanych, o  tyle 
w  tym roku liczba zawiado-
mień spadła do 260 i 203 le-
gitymowanych. Rozmawiałem 
z  pracownikami, którzy ob-
sługują Pogorię. Według nich 
trzeba się naprawdę najeździć, 
żeby znaleźć jakiegoś sprawcę 
wykroczeń i ukarać mandatem 
za niewłaściwe parkowanie.
Podsumowując, myślę, że te 
trzy lata naszej działalności 
przyniosły pożądany skutek 
i na Pogorii po prostu jest po-
rządek.
– Na wniosek straży miejskiej 
na drodze dojazdowej i wy-
jazdowej, a ostatnio również 
na parkingu, zostały zainsta-
lowane progi zwalniające.
– Mieliśmy informacje od pra-
cowników Centrum Sportu 
i Rekreacji oraz mieszkańców 
i  osób prowadzących dzia-

łalność gastronomiczną, że 
drogi i parking na Pogorii III 
kierowcy traktują w nocy jako 
fajne miejsce do poślizgania 
się samochodami. Jako straż 
miejska nie mamy możliwości 
reagowania w  sposób kom-
pleksowy, jeśli chodzi o tego 
typu zjawiska. Nie możemy 
zatrzymywać pojazdów, poza 
odcinkami gdzie jest zakaz ru-
chu. Musielibyśmy więc prosić 
o pomoc policję.
Są jednak rozwiązania, które 
nie obciążają policji, a pozwa-
lają wyeliminować negatyw-
ne zjawiska. Tak jest właśnie 
z  progami zwalniającymi, 
które nie stanowią utrudnie-
nia ani dla mieszkańców, ani 
innych osób, które przez cały 
rok korzystają z tego miejsca 
zgodnie z  przeznaczeniem. 
Podkreślam, że przez cały 
rok, bo Pogoria III to już 
miejsce nie sezonowej, ale 
całorocznej rekreacji. Progi 
zamontowaliśmy po to, żeby 
w sposób techniczny wyeli-
minować wspomniane śli-
zganie.

Rozmawiał Piotr Purzyński

rozmowa miesiąca
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puls miasta
Dzielnice

PLAN DLA ZĄBKOWIC
26 września odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w Ząbkowicach. Rozmawiano na nim o wnio-
skach i propozycjach, jakie pojawiły się w ich trakcie.

– Bardzo dziękuję miesz-
kańcom, którzy wzięli udział 
w konsultacjach. To ok. 300 
zaangażowanych i  aktyw-
nych osób, które włączyły się 
do konstruktywnej dyskusji. 
Uczestnicy wnieśli cenne 
uwagi i  zaprezentowali in-
tersujące pomysły. Pokazali 
tym samym, że zależy im na 
przyszłości i rozwoju dzielni-
cy – podkreśla Marcin Bazy-
lak, prezydent Dąbrowy Gór-
niczej.
Konsultacje prowadzone były 
od początku czerwca. W ich 
ramach, w specjalnych punk-
tach w  różnych miejscach 
Ząbkowic, mieszkańcy  mó-
wili  m.in. czego brakuje im 
w najbliższej okolicy, co jest 
największym problemem, ale 
też o atutach dzielnicy. Kolej-
nym krokiem były tzw. spotka-
nia focusowe, czyli dyskusje 
z poszczególnymi grupami, m.
in. przedsiębiorcami, seniora-
mi czy młodzieżą szkolną.
– W czasie konsultacji uczest-
nicy podkreślali  potencjał 
dzielnicy.  Mówiono  m.in. 
o znajdujących się tu terenach 
inwestycyjnych, nowym węź-
le transportowym przy dwor-
cu i  planowanej obwodnicy. 
W Ząbkowicach jest dużo zie-
leni, poprawia się oferta domu 

kultury, jest wiele inicjatyw 
oddolnych. Dzielnica wymaga 
jednak sporo uwagi, potrzeba 
np. więcej dróg rowerowych, 
chodników i połączeń autobu-
sowych. Ząbkowiczanie zwra-
cali też uwagę na konieczność 
intensywniejszej ochrony 
środowiska i kontroli zakła-
dów przemysłowych – mówi 
Ewa Fudali-Bondel, naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Przedsię-
biorczości i Obsługi Inwesto-
rów UM.
– Rozmawiamy o rewitaliza-
cji dzielnicy. To nie remont 
czy większa modernizacja, 
ale  szereg działań zmierza-
jących do tego, żeby ten ob-
szar był dobrym miejscem 
do życia, żeby spełniał nasze 
oczekiwania. Do tego trzeba 
dobrego planu, którego nie 
napiszemy zza biurka, nie 
napisze go nikt z nas osobno. 
Do tego potrzebni są miesz-
kańcy, przedsiębiorcy, orga-
nizacje społeczne.  Do tego 
potrzebna jest konstruktyw-
na, ale i krytyczna dyskusja, 
która pozwala wypracowy-
wać oczekiwane rozwiązania 
– podkreśla Marcin Bazylak, 
prezydent miasta.
Wyzwaniem, które trzeba 
podjąć, jest m.in. moderniza-
cja budynku domu kultury, 

zaplanowanie dla niego do-
datkowych funkcji i wzboga-
cenie oferty. Miasto stara się 
o  przejęcie od kolei terenu 
w sąsiedztwie dworca, na któ-
rym będzie można powiększyć 
parking i rozbudować centrum 
przesiadkowe. Pomieszcze-
nia  w  budynku, po remon-
cie przeprowadzonym przez 
PKP S.A., miasto zadeklaro-

wało  wydzierżawić  i  dzięki 
temu mogą stać się miejscem 
dostępnym dla mieszkańców. 
Teren po Hucie Szkła Gospo-
darczego  jest w  prywatnych 
rękach, jednak są inwestorzy 
zainteresowani ulokowaniem 
tam zabudowy mieszkanio-
wej. W dzielnicy sporo tere-
nów należy do  prywatnych 
właścicieli i to oni muszą doj-

rzeć do tego, żeby coś zmienić. 
Prezydent zaznaczył jednak, 
że miasto jest gotowe wspierać 
ich i budować projekty part-
nerskie.
Uwagi, pomysły, spostrzeżenia 
i wnioski mieszkańców zosta-
ną uwzględnione w Lokalnym 
Planie Działania dla Ząbkowic, 
który jest częścią Lokalnego 
Programu Rewitalizacji.

W przedszkolach i szkołach będzie ciepło
Rosnące ceny 
energii nie zmuszą 
do zakręcania 
kurków kaloryferów 
i posyłania dzieci 
i młodzieży na naukę 
zdalną. W miejskich 
placówkach 
oświatowych będzie 
ciepło.

Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej, odniósł 
się do galopujących cen 
ogrzewania, oszczędzania 
i obaw o zamykanie z powo-
du zimna przedszkoli i szkół.
– W  ostatnim czasie sporo 
słyszycie Państwo o oszczęd-
nościach, które samorządy 
planują w związku z lawino-
wo rosnącymi cenami energii. 
Drastycznie rośnie cena wę-
gla, a w konsekwencji koszty 

ogrzewania. W związku z tym 
w rodzicach coraz częściej na-
rastają obawy przed powro-
tem nauki zdalnej. Rozwiąza-
nie, które wcześniej wymusiła 
na nas pandemia, teraz mia-
łoby powrócić z powodu ni-
skich temperatur w szkołach 
i przedszkolach.
Chciałbym Państwa zapewnić, 
że nie planujemy oszczędności 
na ogrzewaniu szkół i przed-
szkoli. U  dostawców ciepła 

zamówiliśmy odpowiednią 
moc i jeśli będzie trzeba, za-
płacimy większe rachunki za 
ogrzewanie. Nie wyobrażam 
sobie ponownego wprowadze-
nia nauki zdalnej, ponieważ jej 
skutki z ostatnich dwóch lat 
odczuwamy do dzisiaj – mówi 
Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej.
W  Dąbrowie Górniczej są 
54 placówki oświatowe – 
przedszkola, szkoły, zespoły 

szkolno-przedszkolne i ze-
społy szkół, a także Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogicz-
na oraz Młodzieżowy Ośro-
dek Pracy Twórczej.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



5

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (260) wrzesień 2022

#DziejesięwDG
Inwestycje

PREZYDENT: PROSZĘ 
O WYROZUMIAŁOŚĆ 
I CIERPLIWOŚĆ
Pytacie i zastanawiacie się, dlaczego tak 
dużo inwestycji prowadzimy w jednym 
czasie. Czy nie można było najpierw 
skończyć jednej inwestycji, a dopiero potem 
zaczynać kolejną? To odpowiedni czas, by 
wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje.

Budowa centrów 
przesiadkowych 

i tuneli pod to-
rami to inwe-
stycje, o które 
zabiegaliśmy 
od lat. Ich re-

alizacja nie by-
łaby możliwa bez 

współpracy z  PKP 
Polskie Linie Kolejowe.

Budowa 3 tuneli (2 drogowe 
i  1 pieszo-rowerowy), prze-
budowa peronów kolejowych 
oraz budowa zupełnie nowych 
torów na potrzeby kolei metro-
politalnej to spore wyzwanie. 
Ponieważ prace realizowane 
są na jednym z  najbardziej 
uczęszczanych korytarzy kole-
jowych w Polsce, musimy mieć 
świadomość z jak skompliko-
wanym logistycznie przedsię-
wzięciem się mierzymy.
Na placu budowy pojawiają się 
trudności i na bieżąco musimy 
sobie z  nimi radzić. To  m.in. 
gwałtowny wzrost kosztów ma-
teriałów budowlanych oraz opóź-
nienia w ich dostawach. Dodat-
kowo, po lutowym ataku Rosji na 
Ukrainę wielu pracowników nie 
wróciło na plac budowy, bo zo-
stali w kraju bronić swojej ojczy-
zny. Tym samym wykonawcom 
zabrakło rąk do pracy.
Musieliśmy też zmierzyć się 
z protestem właścicieli garaży 

w rejonie Urzędu Pracy. Odwo-
łali się oni od wydanego pozwo-
lenia na realizację inwestycji, bo 
obawiali się zbyt niskich odszko-
dowań za garaże przejęte pod bu-
dowę nowej drogi. Wstrzymało 
to prace budowlane,  m.in. na 
nowym rondzie przy Urzędzie 
Pracy na blisko 6 miesięcy.
Przyznaję, że staraliśmy się 
przyspieszyć otwarcie tunelu 
w  centrum, jednak pewnych 
uwarunkowań technicznych 
nie byliśmy w stanie „przesko-
czyć”. Ostatecznie tunel jest już 
przejezdny, a w jego rejonie wy-
konywane są ostatnie prace przy 
chodnikach, drogach rowero-
wych i skarpach. Zdecydowali-
śmy jednak na otwarcie tunelu 
dopiero w momencie zakończe-
nia wszystkich prac związanych 
z  instalacją i  uruchomieniem 
przepompowni odprowadzają-
cej wody deszczowe. To kwestia 
najbliższych 2-3 tygodni.
Termin zakończenia wszystkich 
prac w rejonie dworca w cen-
trum – określony w umowie na 
koniec marca 2023 – na pewno 
nie zostanie przekroczony. Na-
tomiast tunel w Gołonogu powi-
nien zostać otwarty wiosną 2023 
roku i do czasu jego otwarcia 
utrzymywany będzie tymczaso-
wy przejazd przez tory.
Czy musieliśmy w tym samym 
czasie modernizować linię tram-

wajową i przebudowywać głów-
ną oś miasta? Tak, ponieważ 
na obie inwestycje – kolejową 
i  tramwajową – pozyskaliśmy 
prawie 100 milionów dofinan-
sowania, które musimy rozliczyć 
do końca przyszłego roku. To 
sprawia, że nie mogliśmy zwle-
kać z rozpoczęciem prac. Grozi-
łoby to utratą dofinansowania.
To ostatnie środki w tym roz-
daniu funduszy UE, a być może 
w ogóle ostatnia szansa, by ze 
środków unijnych skorzystać. 
Nie ma pewności, że w niepew-
nej pod względem gospodar-
czym i politycznym przyszłości 
udałoby się uzyskać tak olbrzy-
mią kwotę na rozwój Dąbrowy 
Górniczej.
Szanowni Państwo, podobnie 
jak Wy mieszkam w Dąbrowie 
i też doświadczam tych uciążli-
wości. Proszę jednak pamiętać, 
że gdyby inwestycje, które reali-
zujemy, były „jedynie” przebudo-
wami dróg, to moglibyśmy sobie 
pozwolić na więcej możliwości 
w  organizacji ruchu. Jesteśmy 
w  najtrudniejszym momencie 
inwestycji i staramy się najspraw-
niej przeprowadzić miasto przez 
ten etap. Jestem przekonany, 
że już niebawem będzie lepiej, 
a utrudnienia pozostaną tylko 
wspomnieniem. Proszę o wyro-
zumiałość i cierpliwość.

Marcin Bazylak
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#DziejesięwDG
Oświata

Szkoła z rotundą 
do modernizacji
Rozpoczęła się 
modernizacja Zespołu 
Szkół nr 4 na Łęknicach, 
jednej z największych 
placówek oświatowych 
w mieście. Zaplanowane 
na rok prace obejmą także 
basen i halę sportową.
Złożony aż z  ośmiu seg-
mentów budynek z rotundą 
w strefie wejściowej to jeden 
z  najbardziej charaktery-
stycznych obiektów na Łęk-
nicach i  jednocześnie jedna 
z  największych placówek 
oświatowych w  Dąbrowie 
Górniczej. Ponieważ szko-
ła powstała w  latach 90. XX 
wieku, wymagała już uno-
wocześnienia. Wycenioną na 
ponad 42 mln zł brutto in-

westycję miasto powierzyło 
firmie Częstobud.
– Udało nam się wybrać wy-
konawcę i  inwestycja – waż-
na i długo oczekiwana przez 
społeczność Łęknic – w końcu 
weszła w  fazę realizacji. Je-
stem po spotkaniu z szefem 
Częstobudu, który obiecał, 
że firma potraktuje inwestycję 
priorytetowo, by dotrzymać 
rocznego terminu realizacji 
prac – mówi Damian Rutkow-

ski, wiceprezydent Dąbrowy 
Górniczej.
Rafał Zwoliński, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Remon-
tów, mówi, że prace rozpoczęły 

się od segmentu B, w którym 
mieści się przedszkole i  po-
mieszczenia administracyjne. 
– W tym samym czasie prace 
prowadzone będą także na hali 
sportowej i basenie, który zy-
ska nową nieckę i nowoczesną 
technologię wody – dodaje Ra-
fał Zwoliński.

Będzie nowocześnie 
i komfortowo
Dr  Elżbieta Pełka, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 4, w skład 
którego wchodzą Szkoła Pod-
stawowa nr 34 i Przedszkole 
nr 3, mówi, że w  oczekiwa-
niu na początek prac udało 
się już wszystkich – uczniów 
i  przedszkolaków – ścieśnić 
w segmencie C.
– Pomogli nam i  mnóstwo 
pracy włożyli w to wszystko 
także rodzice. Klasy 1-3 będą 
się uczyć na dwie zmiany, nie 
dało się już inaczej. To pokazu-
je przy okazji, jak nam wszyst-
kim bardzo zależy, bo wiemy, 
że efektem będzie komfort 
i nowoczesne warunki pracy 
– podkreśla Elżbieta Pełka.

Z  zapowiadanych zmian 
cieszą się wszyscy. Kuchnia 
– która wydaje tygodnio-
wo około 2,5 tys. posiłków 
– zyska bowiem wentylację 
i  charakterystyczny zapach 
odejdzie w  zapomnienie. 
Modernizacji doczekają się 
będące w złym stanie toalety, 
wypięknieje elewacja.
Znikną kłopoty z  nieszczel-
nościami, chłodem zimą 
i gorącem latem, bo w całym 
obiekcie zostanie wymienio-
na stolarka, a ściany zostaną 
docieplone wełną mineralną. 
Dzięki wymianie wszystkich 
instalacji budynek zostanie do-
stosowany do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych 
i  sanitarnych. Dodatkowo – 
dzięki budowie windy – sta-
nie się też przyjazny osobom 
z niepełnosprawnościami.
Na termomodernizację Zespo-
łu Szkół nr 4 miasto otrzymało 
ponad 16,6 mln zł unijnego do-
finansowania oraz 2,2 mln zł 
z Rządowego Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych.
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kultura
Festiwal

Jesteśmy przyjaciółmi 
Michała Spisaka!
Zakończył się II Festiwal im. Michała 
Spisaka, który zrodził się z miłości do 
muzyki, ale także z poczucia dumy, 
że Dąbrowa Górnicza miała w swoich 
dziejach tak ciekawą, pozytywną 
i wybitną postać.
Szereg tegorocznych wydarzeń 
zrealizowanych przez między-
narodowe grono artystów i dą-
browskich pasjonatów (w któ-
rych gronie znalazły się aż 3 
laureatki Międzynarodowych 
Konkursów Michała Spisaka). 
Ponad półtora tysiąca widzów 
i  słuchaczy z  regionu, a  po-

śród nich nasi goście specjalni 
– prof. Leon Markiewicz oraz 
Jadwiga Górecka – przyjaciele 
Michała Spisaka. I  w  końcu 
my – organizatorzy festiwalu. 
Spore grono przyjaciół Micha-
ła Spisaka.
Odbyło się 6 koncertów 
w  rozmaitych, wybornych 

składach artystycznych. 
W repertuarze: klasyka, mu-
zyka współczesna i filmowa, 
po aranżacje muzyki rozryw-
kowej. Wybrzmiały dzieła 
Michała Spisaka, które zdo-
były prestiżowe europejskie 
nagrody, ale również muzy-
ka jego wiernych przyjaciół: 

Grażyny Bacewicz, Henryka 
Mikołaja Góreckiego, Woj-
ciecha Kilara. Dodatkowo: 
premierowa odsłona studyj-
nego wykonania koncertu 
online, będąca dowodem na 
to, że pierwszoligowi wy-
konawcy grają muzykę Mi-
chała Spisaka. Zaś wieczór 
muzyczno-literacki, wysta-
wa, spektakl teatralny oraz 
gra miejska wzbogaciły wie-
dzę słuchaczy o życiu i oso-
bowości patrona festiwalu. 
Wszystko to nie mogłoby się 
odbyć bez wsparcia donato-
rów, sponsorów i partnerów 

festiwalu, za których cenny 
wkład w  tym miejscu skła-
damy gorące podziękowania!
Dąbrowski kompozytor – do-
ceniany i bardzo lubiany, nie 
tylko w muzycznym świecie – 
pozostawił po sobie dorobek 
artystyczny, rozsławiając pol-
ską kulturę muzyczną. Jako or-
ganizatorzy już dziś czynimy 
starania, by w 2023 roku za-
prosić Państwa na kolejny fe-
stiwal, wraz z towarzyszącym 
mu konkursem muzycznym 
dla specjalności instrumentów 
dętych blaszanych.

AMfo
t.

 M
ar

ek
 W

es
o

ło
w

sk
i



8

Przegląd Dąbrowski  |  nr 7 (260) wrzesień 2022

nasze sprawy
Konsultacje

Spotkania w ramach VIII 
edycji Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego
Mieszkańcy wszystkich dzielnic i osiedli będą rozmawiać o zgłoszonych pomysłach i zdecydują, które zostaną zrealizowane.

Projekty, które będą przedsta-
wiane podczas spotkań, po-
wstały na podstawie pomysłów 
zgłaszanych przez mieszkańców 
na przełomie maja i  czerwca. 
Propozycje dąbrowian zostały 
zweryfikowane pod kątem me-
rytorycznym i prawnym.

– W  ramach tej weryfikacji 
braliśmy pod uwagę  m.in.: 
priorytety ustalone dla da-
nych osiedli podczas serii mar-
cowych spotkań, własności 
gruntów, zgodność z miejsco-
wymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, a także 

szacunkowe koszty ich reali-
zacji – tłumaczą przedstawi-
ciele Wydziału Organizacji 
Pozarządowych i Aktywizacji 
Obywatelskiej UM.
Podczas spotkań mieszkańcy 
dowiedzą się, które zadania 
i w  jakim kształcie są moż-

liwe do realizacji. To będzie 
zarazem okazja do szczegóło-
wych rozmów i podjęcia osta-
tecznej decyzji, co w ramach 
DBP należy zrobić w  przy-
szłym roku.
Dąbrowski Budżet Partycypa-
cyjny, oparty na spotkaniach 

i  rozmowach, powrócił po 
dwuletniej, covidowej prze-
rwie. Pula środków na zada-
nia wskazane przez dąbrowian 
wynosi 7 mln zł. Kwoty dla po-
szczególnych osiedli zależą od 
liczby mieszkańców.

WOP

26 września 2022 r. godz. 17:00
• Osiedle: Broadway

Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 29 z Oddziałami Sporto-
wymi im. Alfreda Szklarskiego, ul. 
Morcinka 4.

• Osiedle: Piekło
Miejsce spotkania: Placówka Opie-
kuńczo-Wychowawcza „Przystań”, 
ul. Jasna 29/1.

27 września 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: Ujejsce

Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20.

• Osiedle: Kuźniczka Nowa
Miejsce spotkania: Świetlica Środowi-
skowa w Kuźniczce Nowej, ul. Kuźnicz-
ka Nowa 48.

• Osiedle: Reden-Adamiecki
Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 20 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Władysława Sikorskie-
go, ul. Adamieckiego 12.

28 września 2022 r. godz. 17:00
• Osiedle: Podlesie

Miejsca spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 8, budynek A, ul. Krasiń-
skiego 34.

• Osiedle: Stara Dąbrowa
Miejsce spotkania: Muzeum Miej-
skie „Sztygarka”, ul. Legionów Pol-
skich 69.

29 września 2022 r. godz. 17:00
• Osiedle: Stary Gołonóg

Miejsca spotkania: III Liceum Ogól-
nokształcące im. Generała Włady-
sława Andersa, ul. B. Prusa 3.

• Osiedle: Staszic
Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-

wowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiań-
skiego 1.

3 października 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskie-
go 139.

• Dzielnica: Trzebiesławice
Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 35 z Oddziałami Przed-
szkolnymi, ul. Uczniowska 24.

4 października 2022 r. godz. 17:00
• Osiedle: Osiedle Młodych Hutników

Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 7, al. Zwycięstwa 
77.

• Osiedle: Rudy
Miejsce spotkania: Świetlica Środo-
wiskowa w Rudach, ul. Rudy 13a.

5 października 2022 r. godz. 17:00
• Osiedla: Łęknice

Miejsce spotkania: Zespół Szkół nr 4 
im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35.

• Osiedle: Aleje
Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiań-
skiego 1.

6 października 2022 r. godz. 17:00
• Osiedle: Mydlice Północne

Miejsce spotkania: Centrum Ak-
tywności Obywatelskiej, ul. Sien-
kiewicza 6a.

• Osiedle: Gołonóg
Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 18, al. J. Piłsudskiego 73.

10 października 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnice: Strzemieszyce Małe

Miejsce spotkania: Świetlica Środo-
wiskowa w Strzemieszycach Małych, 
ul. Główna 61.

• Osiedle: Łazy Błędowskie
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.

11 października 2022 r. godz. 17:00
• Osiedle: Błędów
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.
• Osiedle: Górka Gołonoska
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa 
nr 18, al. J. Piłsudskiego 73.

11 października 2022 r. godz. 17:30
• Dzielnica: Antoniów
Miejsce spotkania: Świetlica Środowi-
skowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4.

12 października 2022 r. godz. 17.00
• Osiedle: Ratanice
Miejsce spotkania: Centrum Sportu 
i Rekreacji, ul. Letnia 9.
• Osiedle: Kasprzak
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawo-
wa nr 12 im. Stanisława Staszica, ul. 
Tysiąclecia 25.

13 października 2022 r. godz. 17.00
• Osiedle: Mydlice Południowe
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa 
nr 30 im. Emilii Zawidzkiej, ul. Jawo-
rowa 6.
• Osiedle: Manhattan
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawo-
wa nr 13 im. Adama Piwowara, al. J. 
Piłsudskiego 24.
• Osiedle: Śródmieście
Miejsce spotkania: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. H. Kołłątaja, ul. T. Ko-
ściuszki 25.

17 października 2022 r. godz. 17.00
• Osiedle: Łosień
Miejsce spotkania: Świetlica Środowi-
skowa w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

17 października 2022 r. godz. 18.00
• Osiedle: Okradzionów

Miejsce spotkania: Świetlica Środo-
wiskowa w Okradzionowie, ul. Białej 
Przemszy 23.

18 października 2022 r. godz. 17.00
• Dzielnica: Łęka

Miejsce spotkania: Świetlica Środo-
wiskowa w Łęce, ul. Przelotowa 185a

• Osiedle: Reden
Miejsce spotkania: I Liceum Ogól-
nokształcące im. Waleriana Łuka-
sińskiego, ul. M. Kopernika 40.

• Osiedle: Ząbkowice
Miejsce spotkania: Dom Kultury 
Ząbkowice, ul. Chemiczna 2.

19 października 2022 r. godz. 17.00
• Osiedle: Marianki

Miejsce spotkania: Centrum Sportu 
i Rekreacji, ul. Letnia 9.

• Osiedle: Tworzeń
Miejsce spotkania: Szkoła Podsta-
wowa nr 11, al. J. Piłsudskiego 103.

20 października 2022 r. godz. 17.00
• Osiedle: Zielona-Korzeniec-Dzie-
wiąty

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawo-
wa nr 16 z Oddziałami Przedszkol-
nymi im. Związku Orła Białego, ul. 
Konopnickiej 56.

• Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie
Miejsce spotkania: Filia nr 8 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar 
Katynia 93.

Harmonogram spotkań
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poznajmy się

Mówi o sobie, że jest nietypową żeglarką – bo woli, gdy wieje mniej. Ona wtedy wygrywa! Bo 
jest za lekka na duże podmuchy. Z małym wiatrem trzyma sztamę, odpowiednio dociąża jacht 
i wygrywa. Trzeba przyznać, że w swojej kategorii wagowej i wiekowej wygrała już wiele. Wła-
śnie wróciła z Mistrzostw Polski z tytułem mistrzowskim w sprincie w klasie ILCA 6 w kategorii 
U-17. W czasie tych regat zapisała na swoim koncie cztery wygrane wyścigi.

Danusia wpada do baru, w któ-
rym się umówiłyśmy na rozmo-
wę, z wielkim uśmiechem na 
twarzy i ogromną energią. Od 
razu zaczyna opowiadać, że to 
będzie trudny tydzień w szko-
le, bo wróciła w poniedziałek 
o 4.00 nad ranem z serii mor-
skich wyścigów, a już o godz. 
6.00 musiała być gotowa do 
szkoły. Od poniedziałku do 
piątku uczy się przecież w trze-
ciej klasie I  LO w  Dąbrowie 
Górniczej, a w każdy weekend 
zalicza serię treningów bądź re-
gaty. – Na zakończenie wakacji 
byłam na Międzynarodowych 
Regatach w Żywcu, Interpucha-
rze Polsko-Słowacko-Czeskim, 
potem popędziłam do Gdańska 
na Mistrzostwa Polski w Sprin-
cie i na Mistrzostwa Polski Klas 
Nieolimpijskich – opowiada 

z rumieńcem na twarzy, jedząc 
wielką porcję obiadu. – Lubię 
jeść i  mogę zjeść naprawdę 
dużo, ale wciąż jestem za lekka. 
Ważę 53 kg, a powinnam przy-
najmniej 60 kg – w ogóle nie 
mogę przytyć i to mój problem. 
Próbowałam nawet specjalnych 
wysokokalorycznych szejków, 
ale bez skutku. Dlatego w trak-
cie regat muszę niedowagę 
nadrabiać sprytem i techniką 
– z mniejszym balastem jestem 
szybsza. Mniejsze zanurzenie 
pomaga, ale tylko przy lekkim 
wietrze. Tak było w czasie Mi-
strzostw Polski – natura mi 
sprzyjała – wygrałam cztery 
wyścigi. No i teraz nie dość, 
że mam maraton w szkole, to 
w tym tygodniu mam maraton 
„wywiadowy”. Wczoraj całe 
popołudnie nagrywaliśmy re-

portaż do „Dzień dobry TVN”, 
a dziś „Przegląd Dąbrowski” 
– śmieje się Danusia.

Szybka jak ścigacz
Mama Danusi jest cztero-
krotną Mistrzynią Europy 
i dwukrotną Wicemistrzynią 
Świata w Żeglarstwie w klasie 
Hansa 303 oraz instrukto-
rem żeglarstwa, specjalizują-
cym się w  szkoleniach osób 
niepełnosprawnych. Krótko 
mówiąc: żeglarstwo płynie 
w Danusi żyłach. Samodziel-
nie zaczęła żeglować w wieku 
6 lat w Jacht Klubie Pogoria 3. 
Niemal od razu okazało się, 
że jest szybka – wygrywała 
ze wszystkimi rówieśnikami. 
W rozwoju kariery pomogło 
jej trzech trenerów: Kuba Ni-
ziński, Olek Arian z Sailing-

Core i obecny szkoleniowiec 
Andrzej Ogrodnik z  klubu 
Horn Kraków. Choć wciąż 
trenuje w Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Silesia – Opty” 
w  Chełmie Śląskim, to nie 
wyklucza zmian – być może 
przeniesie się do Krakowa. 
Dziś jednak najważniejsza jest 
szkoła: – Bardzo chcę dobrze 
skończyć liceum. Już dawno 
umówiłam się z  mamą, że 
mogę żeglować, ale pod wa-
runkiem, że mam czerwony 
pasek. To ważne, bo z żeglar-
stwa nie można się utrzymać, 
to tylko hobby. Chcę zdobyć 
dobry zawód, który pozwoli 
mi kontynuować moje hob-
by – dodaje uczennica klasy 
biochemicznej, absolwentka 
podstawowej szkoły muzycz-
nej i niezwykle zdyscyplino-

wana mistrzyni. – Żeglowanie 
to nie wyścig o kolejne sukcesy, 
to czysta przyjemnoś
. Uwielbiam to uczucie, gdy 
płynę, mam wiatr we włosach, 
czuję wolność. Nic więcej nie 
potrzebuję! Nie patrzę daleko 
w przyszłość, chcę złapać to 
uczucie wolności, które mam 
żeglując. Oczywiście, że chcę 
być lepsza, szybsza i chcę wy-
grywać, ale nie koncentruję 
się na tym. Najważniejsze jest 
tu i teraz! – kończy rozmowę, 
biegnąc dalej… bo właśnie 
rozpoczęła kurs na prawo jaz-
dy. – Przepraszam, jestem już 
spóźniona! ZGN

Danusia, która trzyma 
sztamę z wiatrem
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sport
Ekstraklasa

WYMARZONY POCZĄTEK 
SEZONU. MKS GÓRĄ 
W DERBACH

W pierwszym spotkaniu nowego sezonu 
ekstraklasy MKS Dąbrowa Górnicza podjął 
GTK Gliwice. Po szybkim i dynamicznym 
meczu zwyciężyli gospodarze 88:70.
Kibice, którzy wybrali się do 
hali „Centrum” im. Z. Cybul-
skiego, obejrzeli dobry i  wi-
dowiskowy pojedynek. Zagłę-
biowsko-śląska konfrontacja 

zawsze jest źródłem dodatko-
wych emocji, bo oprócz wal-
ki o ligowe punkty, dochodzi 
walka o symboliczny prymat 
w regionie.

Mecz od początku toczył się 
w dobrym tempie, nie brako-
wało ciekawych akcji, rzutów 
z dystansu i efektownych za-
grań pod koszem. Gospodarze 
cały czas starali się kontrolo-
wać grę i sukcesywnie budo-
wać przewagę.
– O rezultacie w głównej mie-
rze zadecydowała nasza dobra 
obrona, praktycznie wyłączyli-
śmy Troya Franklina z gry, nie 
pozwalaliśmy zdobywać mu 
punktów. W drugiej połowie 
szwankowała u  nas zbiórka 
w ataku, to jest zdecydowanie 
do poprawy. Wiele rzeczy nam 
wyszło, nad wieloma musimy 
pracować. Trzeba też pamię-
tać, że pełnym składem jeste-
śmy dopiero od kilku dni. Na 
pewno musimy poprawić or-
ganizację gry w ataku, musimy 
też być mniej przewidywalni 
– podsumował premierowe 
starcie Jacek Winnicki, trener 
MKS-u.
Przed pierwszym gwizdkiem, 
przedstawiciele ekstraklasy 
i klubu, oficjalnie podzięko-
wali Michałowi Dukowiczo-
wi – asystentowi trenera dą-
browskiej drużyny i zarazem 
asystentowi selekcjonera kadry 
narodowej. Okazją była po-
stawa „Biało-Czerwonych”, 
którzy na zakończonych nie-
dawno Mistrzostwach Europy 
wywalczyli czwarte miejsce.

PK
Trener Michał Dukowicz odbiera gratulacje
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sport
Historia

Zygmunt Cybulski 
Ojciec dąbrowskiej koszykówki

Jednym z pionierów koszykówki w Dąbrowie Górniczej, osobą, której 
wkład w rozwój tej dyscypliny w Dąbrowie Górniczej jest nie do prze-
cenienia, był Zygmunt Cybulski. 

Nie było łatwo
Losowe zdarzenie w przeszło-
ści sprawiło, że Zygmunt tre-
nujący lekkoatletykę został 
omyłkowo skierowany na obóz 
dla koszykarzy, przez co uznał 
koszykówkę za swoje przezna-
czenie i pozostał z nią związany 
do końca życia. W roku 1966, 
będąc jeszcze zawodnikiem, 
a chcąc pozostać jak najbliżej 
swojej ukochanej dyscypliny po 
zakończeniu kariery koszyka-
rza, postarał się o uprawnienia 
instruktorskie. Uzyskał je w Stu-
dium Wychowania Fizycznego 
w Katowicach (obecnie Akade-
mii Wychowania Fizycznego). 
Od 1970, po skończeniu kariery 
zawodniczej, całkowicie oddał 
się trwającej blisko 40 lat pracy 
trenerskiej. Trzeba dodać, że pra-
ca ta stanowiła jego hobbistyczny 
drugi etat, gdyż jako absolwent 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, pracował zawodo-
wo na kierowniczym stanowisku 
w kopalni Mortimer-Porąbka, 
późniejszej Czerwone Zagłębie. 
Pieniądze z kopalni musiały za-
pewnić utrzymanie jego powięk-
szającej się rodzinie (miał żonę 

i dwie córki), a także dotować 
jego pracę trenerską, gdyż w tam-
tych czasach wynagrodzenia dla 
trenerów były więcej niż symbo-
liczne. Zygmunt przez wiele lat 
dokładał do tego, by móc praco-
wać jako trener. Musiał też or-
ganizować środki finansowe na 
szkolenie zawodników, treningi, 
nagrody czy wyjazdy.

Tato
– Miałam to szczęście, że by-
łam nie tylko córką, ale i  za-
wodniczką Zygmunta Cybul-
skiego – mówi córka Violetta 
Cybulska-Gryń. – Był to wspa-
niały człowiek, nie znałam bar-
dziej hojnego w  dzieleniu się 
z innymi, wszystkim co miał: 
czasem, zainteresowaniem, tro-
skliwością, pieniędzmi, miłością 
do koszykówki. Mimo, że tato 
pracował zawodowo oraz dzia-
łał jako sędzia i trener, nie przy-
pominam sobie, by w domu był 
nieobecny. Mam bardzo piękne 
wspomnienia, gdy rodzice sie-
dzą naprzeciw siebie i rozwią-
zują, kto szybciej, krzyżówki 
w  czasopiśmie „Ty i  Ja”, już 
niewydawanym obecnie, które 

było możliwe do czytania z obu 
stron. Albo gdy idą popływać na 
Pogorię. Nigdy nie byłam świad-
kiem ich poważniejszej kłótni, 
za to podziwiałam bukiety czer-
wonych róż, które tato wręczał 
mamie z okazji różnych jubile-
uszy. Kochał ją bardzo, również 
za to, że nigdy nie rywalizowała 
z jego pasją. W okresie dorasta-
nia i pełnoletności funkcjono-
wałam bardziej jak jego zawod-
niczka, niż córka, jednak myślę, 
że wszystkie ówcześnie treno-
wane przez niego dziewczyny 
na tym skorzystały. Były to 
cudowne czasy, kiedy wszyscy 
spędzaliśmy ze sobą mnóstwo 
czasu, praktycznie każdego 
dnia, gdyż w tygodniu treno-
waliśmy, a w weekendy rozgry-
waliśmy mecze, jeżdżąc często 
do odległych miast.

Więcej niż trener
Zygmunt Cybulski, mimo że 
nie wywodził się ze środowi-
ska oświaty, swoim zaangażo-
waniem, entuzjazmem, bez-
interesownością, pozyskiwał 
poparcie nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, a także władz 

oświaty i jako pierwszy w Dą-
browie zainicjował powstanie 
klas sportowych. Poświęcał 
dużo czasu na wyszukiwanie 
kandydatów z predyspozycja-
mi do kariery koszykarskiej 
wśród zawodników trenują-
cych inne dyscypliny. Wtedy 
również dostrzegł koszykarski 
potencjał wśród dąbrowskich 
dziewcząt i  rozpoczął jako 
pierwszy treningi koszykówki 
dla dziewcząt. Tym samym za-
pisał się jako założyciel pierw-
szej, żeńskiej sekcji koszykówki 
w mieście.
Jako trener prowadził grupy 
żeńskie i  męskie w  różnych 
kategoriach wiekowych: se-
niorów, kadetów, juniorów 
i młodzików. Trwało to przez 
dziesięciolecia, dlatego odby-
wało się w  różnych klubach: 
GKS Dąbrowa Górnicza, SKS 
Skra Dąbrowa Górnicza, RKS 
Zagłębie Dąbrowa Górnicza, 

MKS Dąbrowa Górnicza. Sam, 
mając ciężkie dzieciństwo, sta-
rał się pomagać swoim pod-
opiecznym. Pomagał w nauce, 
interweniował u nauczycieli czy 
nawet u pracowników uczelni 
wyższych w sprawach zawod-
ników.
W  2021 roku powstał film 
dokumentalny „Zygmunt Cy-
bulski – więcej niż trener” do-
stępny bezpłatnie na platformie 
youtube, który wyreżyserował 
Szymon Mrożek. 27 paździer-
nika 2021 roku osiągnięcia 
trenerskie Zygmunta Cybul-
skiego zostały uwiecznione 
przez Radę Miejską Dąbrowy 
Górniczej podjęciem Uchwały 
o nazwaniu Hali Widowisko-
wo-Sportowej jego imieniem. 
Żywimy nadzieję, że występu-
jących tam sportowców ducho-
wo natchnie hasło trenera: „Po 
zwycięstwo!”.

Michał Gryń

Córki trenera Cybulskiego 
z prezydentem Marcinem Bazylakiem

Trener Cybulski z zawodniczkami

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Pasternak (z prawej)
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puls miasta
Gospodarka

POZNALIŚMY LAUREATÓW 
NAGRODY IM. ADAMIECKIEGO
W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazło się pięć dąbrowskich firm.

– Cieszę się, że tak wielu 
przedsiębiorców zgłosiło się 
do tak trudnego konkursu. 
Jego trudność polegała na 
tym, że ocenialiśmy nie tylko 
wyniki finansowe czy wpływ 
na rozwój gospodarczy miasta, 
ale także wdrażane innowacje 
– podkreśla Marcin Bazylak, 
prezydent miasta.
– Przy ocenie ważne były nowe 
pomysły, ale także działania 
na rzecz społeczności lokalnej 
i inwestycja w pracowników, 
w  rozwój ich kompetencji. 
Sprawdzaliśmy, czy firmy po-
dejmują się innowacji, a  ich 
funkcjonowanie przekłada 
się na promowanie miasta, 
czy tworzą w ten sposób jego 
wartość i ją rozwijają – tłuma-
czy dr hab. Marcin Lis, prze-
wodniczący kapituły konkur-
su, prorektor Akademii WSB 
w Dąbrowie Górniczej.
Zwycięzcami zostali:
• Prowansalska Manufak-

tura w  kategorii mi-
kroprzedsiębiorstwo

• Centrum Navigare w ka-
tegorii małe przedsiębior-
stwo

• DSS Recykling w kategorii 
średnie przedsiębiorstwo

Jury przyznało również dwa 
wyróżnienia: dla Gold Stu-
dio w kategorii mikroprzed-
siębiorstw oraz dla Hurtowni 
„Long” w  kategorii małych 
przedsiębiorstw.

Prowansalska Manufaktu-
ra to internetowy sklep ofe-
rujący ręcznie wykonywane 
dodatki i  nietuzinkowe ak-
cesoria do wnętrz utrzymane 
w  stylu sielskim. W  ofercie 
posiada m.in. praktyczne de-
koracje do domu, ozdoby czy 
oryginalne prezenty.
Centrum Medyczne NAVI-
GARE to wielospecjalistyczny 
ośrodek, świadczący komplek-
sowe wsparcie z zakresu chi-
rurgii ogólnej i naczyniowej, 
gastroenterologii, endokryno-
logii, neurologii, dermatochi-
rurgii, proktologii, onkologii, 
kardiologii, psychiatry, psy-
chologii klinicznej, neurolo-

gopedii, psychoterapii, a także 
fizjoterapii.
Spółka DSS Recykling zo-
stała założona w 1997 r. i od 
początku swojej działalności 
zajmuje się transportem i prze-
twarzaniem odpadów szkla-
nych. Obecnie działa w kraju 
i  za granicą, posiada zakład 
w  Dąbrowie Górniczej, filię 
w Gostyninie oraz przesypow-
nie szkła w różnych regionach 
Polski.
Gold Studio jest agencją mar-
ketingową, a  główne usługi 
przez nią świadczone to fo-
tografia produktowa i profe-
sjonalne filmy video. Oferuje 
również m.in. sesje biznesowe, 

przemysłowe i  reklamowe, 
przygotowanie video porad-
ników i kursów online.
Hurtownia „Long” powstała 
w  1990 roku i  od początku 
funkcjonuje w dwóch oddzia-
łach: w  Dąbrowie Górniczej 
i w Sosnowcu. Oferuje szeroki 
asortyment dla branży grzew-
czej i instalacyjnej.
Głównym organizatorem kon-
kursu było miasto, a partne-
rami Zagłębiowska Izba Go-
spodarcza, Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach, 
a także Akademia WSB. Zwy-
cięzcy otrzymali okoliczno-
ściowe statuetki i  dyplomy, 
prawo posługiwania się ty-

tułem „Laureat Nagrody Go-
spodarczej im. Karola Ada-
mieckiego”, a także wsparcie 
promocyjne ze strony organi-
zatorów oraz partnerów.
Karol Adamiecki, patron kon-
kursu, urodził się 18 marca 
1866 r. w Dąbrowie Górniczej. 
Jest jednym z twórców nauki 
o  organizacji i  kierowaniu. 
Sformułowane przez niego 
prawa harmonii doboru, har-
monii działania organów pra-
cy zbiorowej oraz optymalnej 
produkcji stały się – obok praw 
podziału pracy i koncentracji 
– fundamentami nauki orga-
nizacji i kierownictwa.

PK

„MODEL BIZNESOWY DLA DĄBROWY” CZEKA NA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Trwa trzecia odsłona konkursu „Model biznesowy dla Dąbrowy”. Zgłaszać można się do 23 października. Zwycięzcy 
otrzymają m.in. nagrody finansowe, które pomogą wcielić w życie ich biznesowe plany. Laureatów poznamy 23 listopada.

Konkurs to propozycja dla 
tych, którzy mają dobrze prze-
myślany pomysł na biznes i za-
planowane działania, jak wpro-
wadzić go w życie. Jego celem 
jest rozwój przedsiębiorczości 
w mieście. 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 oryginal-
nego, najbardziej innowacyj-
nego, spójnego merytorycznie 
oraz finansowo przedsięwzię-
cia biznesowego, które będzie 

realizowane w Dąbrowie Gór-
niczej. Głównym organizato-
rem konkursu jest miasto.
Zwycięzca otrzyma 15 tys. zł, 
które przeznaczy na rozwinię-
cie swojego biznesu. Za drugie 
miejsce przewidziano 10 tys. zł, 
a za trzecie 5 tys. zł. Taka kwota 

trafi też do osoby, której kon-
cepcja najbardziej przypadnie 
do gustu publiczności. Finaliści 
otrzymają także nagrody rze-
czowe od sponsorów. Po zakoń-
czeniu konkursu, laureaci będą 
musieli w ciągu trzech miesięcy 
wdrożyć zaprezentowany mo-

del i prowadzić działalność go-
spodarczą minimum przez rok.

WIĘCEJ 
https://inkubator-dabrowa.pl
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puls miasta

Kryminalna  
Noc Bibliotek
Przed nami VIII wydanie ogólnopolskiej 
akcji, która odbędzie się 1 października 
(sobota) w Bibliotece Głównej (ul. T. Ko-
ściuszki 25).

Noc Bibliotek ma za zada-
nie przekonywać do czy-
tania poprzez promocję 
lokalnych bibliotek jako 
najbliższych miejsc spo-
tkań z kulturą, z różnorod-
nymi zasobami i bezpłat-
ną ofertą dla społeczności, 
sprzyjających wymianie 
idei i  integracji. Nie ina-
czej będzie w  przypadku 
dąbrowskiej książnicy, 
która na tą szczególną noc 
przygotowała moc atrakcji 
dla swoich czytelników. 
W  programie: spotkanie 
autorskie z  autorem kry-

minałów – Alkiem Rogo-
zińskim, literacki escape 
room z  dreszczykiem, 
warsztaty improwizacji 
literackiej i  kreatywnego 
pisania z  formacją Loesje, 
nocny maraton filmowy, 
wystawa „Na tropie... po-
wieści kryminalnej”, a tak-
że możliwość nocowania 
w bibliotece!  /MB/

WIĘCEJ 
www.biblioteka-dg.pl

Historia

Będzie ulica 
Porozumienia 
Dąbrowskiego
11 września w Dąbrowie Górniczej odbyły 
się uroczystości związane z 42. rocznicą 
podpisania Porozumienia Dąbrowskiego. 
Ich postanowienia pozwoliły na tworzenie 
struktur NSZZ „Solidarność” na terenie 
całego kraju.

Porozumienia zawarto 11 
września 1980 r. w Dąbrowie 
Górniczej, między strajku-
jącą załogą Huty „Katowice” 
a  przedstawicielami rządu. 
W  obchodach wzięli udział 
sygnatariusze porozumień, 
związkowcy „Solidarności”, 
samorządowcy, parlamenta-
rzyści i mieszkańcy miasta.
– 11 września to ważna data 
w historii Dąbrowy Górniczej. 
Determinacja i nieustępliwość 
strajkujących na terenie Huty 
„Katowice” doprowadziła do 
kluczowego w  ocenie wielu 
zapisu Porozumień Sierp-

niowych, czyli możliwości 
utworzenia niezależnego 
i ogólnopolskiego związku za-
wodowego – podkreślił Mar-
cin Bazylak, prezydent miasta.
– Upamiętnienie tego faktu 
nastąpiło bardzo późno, bo do-
piero w 2010 roku, kiedy w 30. 
rocznicę podpisania porozu-
mień odsłonięto symboliczny 
pomnik. Była to oddolna ini-
cjatywa związkowców pracują-
cych w tym zakładzie. Dzięku-
ję organizatorom obchodów, 
że od 12 lat mam możliwość 
brania udziału w uroczysto-
ściach i cieszę się, że z roku na 

rok bierze w nich udział coraz 
więcej osób. Szczególnie cieszy 
fakt udziału młodzieży z  III 
LO im. gen. Andersa – dodał.
Prezydent przypomniał także 
o  tradycji walk dąbrowskich 
robotników o prawa pracow-
nicze i  niepodległość, które 
sięgają przełomu XIX i  XX 
wieku, i  działalności w  re-
gionie Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Poinformował także, 
że wystąpi do Rady Miejskiej 
z  projektem uchwały zmie-
niającej nazwę ul. Katowic-
kiej (DK94) na Porozumienia 
Dąbrowskiego. PP
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nasze sprawy
Zwierzęta

Sposób na dziki.  
Jak radzić sobie 
z nimi w mieście
W lasach okalających Dąbrowę Górniczą 
nie brakuje dzików. W poszukiwaniu 
pożywienia nieraz zapuszczają się 
w pobliże domów czy osiedli. Miasto 
stara się ukrócić ich wędrówki. Trzeba 
jednak wiedzieć, że często sami – 
nieświadomie – zwabiamy je do siebie.
– Dąbrowa Górnicza jest mia-
stem „zielonym”, otoczonym 
lasami, mamy sporo terenów 
zielonych (lasów, pól, łąk, 
nieużytków, zarośli, itp.). Mó-
wiąc krótko, jest to doskonałe 
środowisko dla dzików. Poza 
tym dziki są zwierzętami sy-
nantropijnymi, które przy-
zwyczaiły się do życia przy 
człowieku i jest im z tym do-
brze. Dlatego musimy mieć 
świadomość, że dziki będą za-
wsze nam towarzyszyć. Oczy-
wiście, w miastach, pomiędzy 
blokami nie powinno ich być, 
ale na osiedlach położonych 
przy lasach i  polach dziki 
będą zawsze. To jest również 
ich dom. My musimy nauczyć 
się to rozumieć i cieszyć z ich 
obecności, choć muszę przy-
znać, że dziki faktycznie po-
trafią być szczególnie uciąż-
liwe i wyrządzać duże szkody 
w uprawach i na łąkach. Je-
dyną skuteczną obroną przed 
dzikami jest więc odpowied-
nie zabezpieczenie naszych 
posesji, tak by uniemożliwić 
im wejście do wewnątrz – tłu-
maczy Arkadiusz Boczkow-
ski, łowczy z Koła Łowieckie-
go „Dąbrowa”.

Poznać naturę dzika
–  W  kwestii dzików w  mie-
ście najważniejsza jest edu-
kacja, czyli wiedza o tym, co 

robić i czego unikać, żeby nie 
zwabiać tych zwierząt. Trze-
ba też wiedzieć, jak zachować 
się, kiedy spotkamy dzika. 
Organizowaliśmy spotkania 
z mieszkańcami na ten temat, 
które niestety nie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 
Mimo to planujemy je powtó-
rzyć. Poza tym osobom, na 
których posesjach pojawiają 
się dziki, przekazujemy śro-
dek odstraszający. To specjalny 
granulat, bezwonny i niegroź-
ny dla ludzi, ale wyczuwalny 
dla dzików. Jego zapach ma 
zniechęcać zwierzę do zbliża-
nia się do miejsca, w którym 
został rozłożony – mówi Mar-
cin Janik, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska UM.
Warto pamiętać, że sami mo-
żemy wpłynąć na to, czy dzik 
zawita na naszą posesję.
–  Dziki podchodzą do za-
budowań w  poszukiwaniu 
pożywienia. Niestety, często 
sami je do tego zachęcamy, 
np. wyrzucając resztki jedze-
nia, utrzymując niezabezpie-
czone kompostowniki czy 
też nie uprzątając na bieżąco 
spadów z drzew owocowych. 
W mieście rośnie też dużo dę-
bów, a żołędzie to przysmak 
dzików. Dziki bardzo chętnie 
ryją trawniki, przede wszyst-
kim te na bieżąco koszone, 
w poszukiwaniu np. pędraków 

chrząszcza – wyjaśnia Arka-
diusz Boczkowski.
Niesprowokowany 
dzik nic nie zrobi
Przed nieproszonymi gośćmi 
może ochronić ogrodzenie. 
Niestety, musi być bardzo 
solidne, bo zwykła siatka nie 
jest dla nich żadną przeszko-
dą. Kiedy staniemy oko w oko 
z dzikiem, musimy wiedzieć, 
jak się zachować.
–  Dziki z  natury nie są 
agresywnymi zwierzętami. 
Niebezpieczne mogą być 
wówczas, gdy poczują się za-
grożone. Zatem, gdy zobaczy-
my dzika, przede wszystkim 
nie zbliżajmy się do niego. 
Zostawmy go w spokoju i od-
dalmy się niezwłocznie, nie 
wykonując przy tym gwał-
townych ruchów. Niestety, 
wiele osób zbyt blisko pod-
chodzi do zwierzęcia, próbuje 
je filmować, robić mu zdjęcia, 
karmić albo gwałtownie je 
odganiać. Takie zachowania 
mogą tylko sprawić, że dzik 
poczuje się osaczony, a wów-
czas w ramach obrony może 
ruszyć na człowieka – mówi 
Arkadiusz Boczkowski.
Pojawienie się dzika trze-
ba zgłosić straży miejskiej 
(986) albo centrum zarzą-
dzania kryzysowego (32 262 
44 10).

–  Po zgłoszeniu obecności 
dzików na danym terenie, na 
następny dzień sprawdzamy 
okolice zgłoszenia i szukamy 
ścieżek, którymi dziki cho-
dzą. Intensywniej obserwuje-
my rejon zgłoszenia, głównie 
w  nocy przy pomocy urzą-
dzeń noktowizyjnych i  ter-
mowizyjnych. Pamiętajmy, że 
zwierzęta te są aktywne głów-
nie w nocy. W dzień odpoczy-
wają w ostojach. Często mon-
tujemy też tzw. fotopułapki, 
a  więc kamery wyposażone 
w  czujnik ruchu i  bezprze-
wodowy przesył obrazu na 
telefon. Te działania pozwa-
lają nam namierzyć dzienne 
ostoje dzików oraz drogi ich 
migracji. Pamiętajmy jednak, 
że to wszystko czynności cza-
sochłonne – tłumaczy Arka-
diusz Boczkowski.

Odstrzał i nęcenie
Kiedy wiadomo, skąd i któ-
rędy chodzą dziki, wówczas 
można próbować je powstrzy-
mać. Są na to dwa sposoby. 
Jednym jest odstrzał, a dru-
gim tworzenie tzw. nęcisk za-
porowych. Polega to na roz-
sypaniu pożywienia, głównie 
kukurydzy, na drodze wędró-
wek dzików. Chodzi o to, żeby 
tam żerowały i nie szły, w po-
szukiwaniu jedzenia, w stronę 
domów czy osiedli.

–  Dzik, który zapuści się do 
miasta, może zostać przez my-
śliwych umiejętnie, bezpiecznie 
i spokojnie wypłoszony i skiero-
wany do miejsca jego ostoi. To 
najlepsze rozwiązanie w obecnej 
sytuacji. W przypadkach duże-
go zagrożenia dzik może zostać 
odstrzelony lub uśpiony. Pamię-
tajmy jednak, że każdy dzik 
uśpiony lub schwytany w pułap-
kę żywołowną (tzw. odłownię) 
nie może zostać przetranspor-
towany do lasu i wypuszczony. 
Przede wszystkim nie zezwala 
na to prawo, ze względu na wy-
stępującą chorobę zakaźną ASF 
(afrykański pomór świń). W tej 
sytuacji każdy schwytany dzik 
musi zostać uśmiercony – wy-
jaśnia Arkadiusz Boczkowski.
Poza tym dziki przyzwycza-
jają się do swoich siedlisk, 
mają bardzo dobrą orientację 
w terenie i są w stanie przebyć 
bardzo duże odległości. Gdy-
by przewieźć je nawet 200 km 
stąd, prawdopodobnie po kil-
ku dniach by wróciły. Dlatego, 
mieszkając w otoczeniu lasów, 
łąk czy pól, musimy wiedzieć, 
co robić, żeby „dzicy” sąsiedzi 
nie uprzykrzali nam zanadto 
życia. Wiele w tym względzie 
zależy też od nas samych.
27 października o  godz. 16 
w sali sesyjnej UM odbędzie 
się spotkanie ws. dzików.

Przemysław Kędzior
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Żłobki

W Dąbrowie Górniczej do dyspozycji najmłodszych dąbrowian i ich rodziców 
jest ponad 650 miejsc w żłobkach. Niemal połowę z nich oferuje żłobek 
miejski, a pozostałe dostępne są w niepublicznych placówkach. Opieka nad 
maluchami w placówkach niepublicznych dotowana jest przez miasto.
Dzieci, które nie dostaną się 
do miejskiego żłobka mogą 
skorzystać z opieki w jednym 
z  12 niepublicznych żłob-
ków i klubów dziecięcych lub 
opiekunów zarejestrowanych 
w gminie. Od 2020 roku za po-
byt w tych placówkach dzieci 
mieszkających w  Dąbrowie 
Górniczej miasto dopłaca do 
czesnego 400 zł miesięcznie.
Uchwała wprowadzająca do-
płaty została przyjęta przez 
dąbrowską radę miejską w li-
stopadzie 2019 roku.
− Widząc rosnące zapotrzebo-
wanie na miejsca w żłobkach, 
wprowadziliśmy dofinansowa-
nie do pobytu dziecka w pla-
cówkach niepublicznych, co 
bez zbędnych formalności po-
zwoliło obniżyć koszty pobytu 
maluszka w żłobku – podkre-
śla Bożena Borowiec, zastępca 
prezydenta miasta i dodaje, że 

wprowadzenie dopłat z pew-
nością przyczyniło się również 
do powstania nowych miejsc 
w niepublicznych placówkach.
– Od momentu wejścia w ży-
cie tego dokumentu na terenie 
gminy pojawiło się sześć no-
wych niepublicznych podmio-

tów oferujących 222 miejsca. 
Przy sześciu istniejących wcze-
śniej, dało to liczbę 361. Łącz-
nie w całym mieście znajdują 
się zatem 653 miejsca opieki 
dla najmłodszych – podsumo-
wuje wiceprezydent Borowiec.
Funkcjonujący w  Dąbrowie 
Górniczej system dopłat, „sko-
piowało” w tym roku państwo, 
wprowadzając zmiany do 
ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3.
W nowelizacji ustawy zostały 
określone warunki i tryb przy-
znawania dofinansowania do 
pobytu w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u dziennego opie-
kuna, a  dopłata przysługuje 
rodzicom, opiekunom praw-
nym, innym osobom, którym 
sąd powierzył sprawowanie 
opieki nad dzieckiem, jeżeli na 
dziecko nie został przyznany 
rodzinny kapitał opiekuńczy. 

Dofinansowanie 
obejmuje:
• dziecko pierwsze i jedyne 

w rodzinie;
• dziecko pierwsze z rodzin, 

w których kolejne dziecko 
jest objęte rodzinnym ka-
pitałem opiekuńczym;

• dziecko w  wieku przed 
ukończeniem 12 miesiąca 
i po ukończeniu 36 mie-
siąca życia.

Dofinansowanie wynosi 400 zł 
miesięcznie, nie więcej jednak 
niż wysokość opłaty ponoszo-
nej przez rodziców. Wniosek 
jest rozpatrywany przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych, który przekazuje dofi-
nansowanie bezpośrednio do 
instytucji opieki.
Warto wspomnieć również 
o jeszcze jednym rozwiązaniu 
zaproponowanym w tym roku 

przez państwo. Jest to Rodzin-
ny Kapitał Opiekuńczy, czyli 
nowe świadczenie dla rodzi-
ców dzieci w wieku od ukoń-
czenia 12 do 35 miesiąca życia.
Rodzic może uzyskać w sumie 
12 000  zł na drugie i  każde 
kolejne dziecko, natomiast, to 
od rodziców zależy, czy będą 
otrzymywać świadczenie po 
1 tys.  zł miesięcznie przez 
rok, czy po 500 zł miesięcznie 
przez dwa lata. Rekomenduje 
się przeznaczenie tych środ-
ków np. na opłacenie miejsca 
w żłobku, wynagrodzenie dla 
niani lub pokrycie samodziel-
nej opieki nad dzieckiem, przy 
czym decyzja ta należy do ro-
dziców. 
Świadczenie nie jest uzależnio-
ne od dochodów rodziny. Jego 
realizacją zajmuje się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Lucyna Stępniewska

MIASTO WSPIERA OPIEKĘ 
NAD NAJMŁODSZYMI
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kultura/biblioteka
Książnica

Nowa 
odsłona
Biblioteka się zmienia. Tak 
pokrótce można powiedzieć 
o tym, co dzieje się ostatnio 
w murach dąbrowskiej 
książnicy. Płatności kartą, 
dłuższe godziny otwarcia 
czy zniesienie opłaty 
ewidencyjnej to tylko 
niektóre z nowości, które 
w kolejnych miesiącach będą 
swoistym ukłonem w stronę 
czytelników.

Już teraz w Bibliotece Głów-
nej i  dwunastu filiach poja-
wiły się terminale płatnicze, 
dzięki którym regulowanie 
wszelkich płatności stanie się 
o  wiele bardziej przystępne. 
Będąc przy płatnościach: od 
nowego roku zostanie znie-
siona roczna opłata ewiden-
cyjna. Od tej pory czytelnicy 
będą ponosić koszt jedynie 

wyrobienia pierwszej karty 
bibliotecznej lub w przypadku 
np. jej zgubienia. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mi-
łośników literatury, biblioteka 
poszerzyła także swoją ofertę. 
Dzięki współpracy z  Biblio-
teką Śląską uzyskano dostęp 
do baz ebooków w serwisach 
Legimi, IBUK Libra i Empik 
Go. Wydłużone zostaną rów-
nież godziny otwarcia Biblio-
teki Głównej (pon. – pt.: 8:00-
20:00, sobota: 10:00-20:00) 
oraz strzemieszyckiej Filii nr 
8, która od teraz w piątki i so-
boty będzie czynna w  godz. 
10:00-20:00. Po raz pierwszy 
dla grup zorganizowanych 
odbywać się będą lekcje bi-
blioteczno-muzealne, a sama 
oferta edukacyjna została 
wzbogacona o tematy z zakre-
su wiedzy o regionie, przyrody 
czy edukacji ogólnorozwojo-
wej. W  Bibliotece Głównej 
uruchomiona zostanie rów-
nież nowa agenda – Czytelnia 

Regionalna, której misją bę-
dzie ochrona lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. Powrócą 
również wyczekiwane spotka-
nia autorskie. Tej jesieni będzie 
można zdobyć autograf Alka 
Rogozińskiego, Anny Cieplak, 
Janusza L. Wiśniewskiego czy 
Szczepana Twardocha. Lada 
moment ruszy także nowa, 
bardziej intuicyjna strona in-
ternetowa biblioteki, dzięki 
której czytelnicy będą mogli 
na bieżąco śledzić informa-
cje dot. wszystkich placówek, 
a także np. przeczytać recenzje 
książkowe przygotowane przez 
bibliotekarzy.  /MB/

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

mbpdg
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kultura/biblioteka
Literatura

Narodowe Czytanie 
w dąbrowskiej książnicy
Narodowe Czytanie to ogólnopolska 
akcja społeczna, swoiste święto, którego 
obchody zdążyły stać się na przestrzeni 
jedenastu lat zwyczajem jednoczącym 
nas niezależnie od jakichkolwiek różnic.
Akcję zapoczątkowano 
w 2012 roku z okazji 200-le-
cia Drugiej Wojny Polskiej 
i najazdu Napoleona na Rosję, 
który stanowi tło historycz-
ne opisanego w „Panu Tade-
uszu” ostatniego zajazdu na 
Litwie. Tym samym dzieło 
Adama Mickiewicza stało się 
pierwszą lekturą Narodowego 
Czytania. Organizatorem ak-
cji był wówczas prezydent Pol-
ski – Bronisław Komorowski, 
a pomysłodawczynią projek-
tu Agnieszka Celeda (dyrek-
tor Biura Kultury Kancelarii 
Prezydenta RP), której przy-
świecała idea traktowania li-
teratury narodowej nie tylko 
jako przedmiotu nauczanego 
w szkole, lecz także jako czę-
ści życia społecznego.

Zbawienna rola 
czytania
Powszechna jest świadomość, 
jak dobroczynny wpływ na 
umysł ludzki ma regularne 
czytanie. Dzięki tej aktywno-
ści poprawia się pamięć, roz-
wija wyobraźnia, poszerza-
my swoje słownictwo, łatwiej 
nam się skupić i skoncentro-
wać, a towarzyszący nam na 
co dzień stres może (przy-
najmniej w  jakimś stopniu) 
zostać złagodzony. Pielęgno-
wanie codziennego kontak-
tu z książką staje się jednak 
w dzisiejszych czasach coraz 
trudniejsze. W dobie nowo-
czesnych mediów o  naszą 
uwagę walczą tysiące infor-
macji przekazywanych wie-
loma kanałami. Może okazać 
się, że codzienna lektura nie-

spodziewanie staje się lekturą 
cotygodniową, comiesięczną 
lub jeszcze rzadszą.

Narodowa historia 
dąbrowska
Narodowe Czytanie jest zna-
komitą okazją, by przypo-
mnieć o  korzyściach płyną-
cych z obcowania z literaturą, 
ale jednocześnie pozwala 
zwrócić uwagę na jej kluczo-
wą rolę w budowaniu naszej 
kultury, a  zatem niezwykle 
ważnych więzi społecznych, 
na których tak zależało wspo-
mnianej już pomysłodawczyni 
akcji, dyrektor Biura Kultury 
Kancelarii Prezydenta RP. 
Takim podejściem do przed-
sięwzięcia kieruje się także 
dąbrowska książnica, która 
w 2013 roku aktywnie włączy-
ła się w akcję. Początki miały 
klasyczny charakter: wspólne 
głośne czytania, quizy z wie-
dzy o dziełach i autorach czy li-
terackie i plastyczne konkursy 
z nagrodami. Swoisty przełom 
nastąpił w 2015 roku, kiedy to 
przy okazji kolejnej odsłony 
czytelniczego święta pojawi-
ły się aktywności w  postaci 
literackiego happeningu czy 
gry miejskiej. Rok 2016 rów-
nież przyniósł zmianę, a ak-
cja w nowej formie odbyła się 
w ramach dąbrowskiego „Fe-
stiwalu Ludzi Aktywnych”, 
kiedy to każda biorąca w nim 
udział osoba musiała prze-
czytać choć fragment sienkie-
wiczowskiego „Quo Vadis”. 
Kolejna odsłona wydarzenia 
zbiegła się z organizowanym 
przez miasto „Weekendem 

po czesku”. Scena na terenie 
Fabryki Pełnej Życia stała 
się areną, na której do walki 
przystąpiło polskie „Wese-
le” (S. Wyspiańskiego) oraz 
jego czeska wersja: „Veselka”, 
a  wśród czytających znalazł 
się m.in. Mariusz Szczygieł – 
pisarz i reportażysta. W 2018 r. 
Narodowe Czytanie odbyło się 
podczas wielkiego otwarcia 
zmodernizowanej strzemie-
szyckiej Filii nr 8. Zawodowi 
aktorzy wraz z  pracownika-
mi MBP prezentowali etiudy, 
które zostały oparte na tek-
stach „Przedwiośnia” Stefa-
na Żeromskiego. Następna 
edycja zrealizowana została 
z  zastosowaniem czytania 
performatywnego. Publicz-
ność, gromadząc się w kilku 
lokalizacjach, m.in. w parku 
Hallera czy na deptaku przy 
jeziorze Pogoria III, z  zain-
teresowaniem wysłuchała 
fragmentów polskich noweli. 
Z uwagi na obostrzenia epide-
miologiczne w 2020 roku zde-
cydowano, aby kolejną lekturę 
(„Balladynę” J. Słowackiego) 
przedstawić w  wersji nieco 
uwspółcześnionej, za pomocą 
przekazu audiowizualnego, 
który spotkał się z bardzo do-
brym odbiorem. Miniony rok 
także nie należał do łatwych 
pod względem różnorodnych 
ograniczeń, jednak i tym ra-
zem biblioteka znalazła na to 
sposób. Okazała się nim lite-
racka riksza, która porusza-
ła się wraz z  nagłośnieniem 
w kilku dąbrowskich lokali-
zacjach, docierając do jak naj-
większej liczby odbiorców.

Mickiewicz 
po azjatycku
Lekturą Narodowego Czy-
tania w  2022 roku zostały 
mickiewiczowskie „Ballady 
i  Romanse”. Promocja wy-
darzenia rozpoczęła się na 
miesiąc przed wydarzeniem, 
kiedy to dyrektor MBP w to-
warzystwie prezydenta mia-
sta wspólnie odczytali frag-
menty lektury nad jeziorem 
Pogoria III. Wtedy też po-
wstał film, którego zadaniem 
było zaproszenie odbiorców 
na wrześniowe wydarzenie. 
Do głównego przedsięwzię-
cia dąbrowska biblioteka po-
stanowiła podejść w dwojaki 
sposób. Po pierwsze: organi-
zując wydarzenie plenerowe, 
podczas którego odbył się li-
teracki happening z udziałem 
Zespołu Pieśni i Tańca „Go-
łowianie”, warsztaty i wysta-
wa kolektywu Loesje, a także 
znana już mieszkańcom mia-
sta formuła „Pojedynku lite-
rackiego”, w którym udział 
wzięły władze miasta, Ka-
baret DNO oraz zespół im-
prowizatorski Grupa Ludzi. 
Po drugie: publikując film, 
w którym zaproszeni goście 
ze świata kultury, polityki, 
sportu, biznesu wspólnie 
czytają tegoroczną lekturę. 
Wyzwaniem z  pewnością 
był udział prezesów dwóch 
dużych firm z terenu Dąbro-

wy Górniczej, których ojczy-
stymi językami są japoński 
i koreański. Dzięki podjętym 
przez bibliotekę staraniom 
obaj panowie mogli włączyć 
się do wspólnego czytania, 
prezentując piękne brzmie-
nie Mickiewicza w  swoich 
ojczystych językach, co usły-
szeć (i zobaczyć!) można na 
bibliotecznym Facebooku, 
bibliotecznym kanale YouTu-
be lub klikając bezpośrednio 
w kod QR. Co warto zazna-
czyć, fragmenty w języku ko-
reańskim są translacją dzieła 
Adama Mickiewicza przy-
gotowanym specjalnie na tę 
okazję przez tłumaczkę Ara 
Lee z firmy SK, a z kolei wersja 
japońska to przekład wybit-
nego popularyzatora kultury 
polskiej w Japonii, profesora 
Tokimasa Seikiguchi.
Narodowe Czytanie święto-
wane w Dąbrowie Górniczej 
ewoluuje. Ma przyciągać, 
bawić, zachęcać wciąż ina-
czej i bardziej atrakcyjnie do 
zapoznania się z wybitnymi 
dziełami polskiej literatury. 
Ma również wywoływać re-
fleksję, że dzieła te nie muszą 
i  nie powinny stać za przy-
kurzoną szybką domowych 
biblioteczek, bo bez wątpie-
nia są i powinny zostać żywą 
tkanką naszej wspólnej kultu-
ry i tradycji.

Monika Bokri
Andrzej Wilanowski

Kadr ze spotu promującego Narodowe Czytanie w 2022 roku
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Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów.

Przegl  d
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

OGŁOSZENIA DROBNE
• Pomoc w sprawach z ZUS. tel.: 502 134 954
• Sprzedam garaż murowany w centrum Dąbrowy Górniczej. 

tel.: 502 134 954

R E K L A M A

• Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB
tel. 32 295 93 93

• Klub Seniora „Aktywuj się” prowadzony przez 
Stowarzyszenie CIVITAS
tel. 704 862 069

• Klub Seniora i Juniora „Manhattan” prowadzony 
przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”
tel. 518 527 964

• Klub Osiedlowy „JUTRZENKA”
tel. 533 547 545

• Klub „FENIKS” – Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów
tel. 504 929459

• Stowarzyszenie Integracji 
Międzypokoleniowej „Od Juniora do Seniora”
tel. 518 527 964

• Stowarzyszenie Aktywności Społecznej  
„DĄBROWIACY”
tel. 607 803 205

• Dąbrowski BUS DLA SENIORA
32 264-20-33 wew. 302

• Ogólnopolska Karta Seniora
tel. 668 573 952

• Korpus Wsparcia dla Seniora
tel. 571 332 290

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 tel. 32 295 69 26

Dla seniora
Porady

JESIEŃ 
Z EKODORADCĄ
Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu realizowanego w ramach 
Programu Unii Europejskiej LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jej 
głównym założeniem jest jakość i czystość powietrza, jednakże nie za-
pominamy też o innych aspektach życia z poszanowaniem środowiska. 
Celem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań, które mają 
poprawić jakość środowiska w naszym województwie, m.in. poprzez 
wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzo-
wanie proekologicznych praktyk.

Ponieważ jednym z  głów-
nych punktów projektu jest 
stworzenie systemu wspar-
cia doradczego, w Dąbrowie 
Górniczej – zgodnie z zało-
żeniem projektu – zatrud-
niono ekodoradcę. Naszym 
ekodoradcą jest pan Robert 
Gabrek.

Zadaniem ekodoradcy 
jest m.in.:
• udzielanie informacji na te-

mat możliwości pozyskania 
dotacji na wymianę kotłów 
i pieców na paliwo stałe, in-
stalację odnawialnych źródeł 
energii oraz termomoderni-
zację budynku lub jego czę-
ści;

• wsparcie wnioskodawców 
w zakresie przygotowywa-
nia wniosków o dofinanso-
wanie;

• koordynacja działań in-
formacyjno-edukacyjnych 
realizowanych w  ramach 
projektu;

• prowadzenie edukacji miesz-
kańców w zakresie poprawy 
jakości powietrza;

• udział w kontrolach palenisk 
realizowanych na terenie 
gminy.

Jak skorzystać z pomocy?
Z usług ekodoradcy mieszkań-
cy naszego miasta mogą sko-
rzystać w Urzędzie Miejskim 
w Dąbrowie Górniczej przy ul. 
Granicznej 21.
• poniedziałek w  godzinach 

od 8.00 do 15.00
• wtorek w godzinach od 8.00 

do 15.00
• środa w godzinach od 8.00 

do 15.00
• czwartek w  godzinach od 

8.00 do 17.30
• piątek w godzinach od 8.00 

do 12.30 lub pod numerem 
telefonu: 32 295 68 13, e-ma-
il: rgabrek@dg. pl

Ekodoradcę będzie można 
spotkać także podczas spotkań 
z mieszkańcami, konferencji 
ekologicznych czy na impre-
zach miejskich, gdzie będzie 
przybliżać tematykę związaną 
z ograniczeniem niekorzyst-
nego wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie i życie.

Harmonogram spotkań 
z mieszkańcami
Spotkania informacyjne z eko-
doradcą odbędą się w godz. od 
16:00 do 17:30 według harmo-
nogramu poniżej:
• 29 września 2022 r. – Świe-

tlica Środowiskowa w Łęce
• 13 października 2022  r. – 

Świetlica Środowiskowa 
w Antoniowie

• 27 października 2022 r. – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 w Błędowie

• 10 listopada 2022 r. – Miej-
ska Biblioteka Publiczna Fi-
lia nr 8 w Strzemieszycach 
Wielkich

• 24 listopada 2022 r. – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 6 
w Tucznawie

W trakcie spotkania omówio-
ne zostaną szczegółowo in-
formacje dotyczące „Uchwały 
antysmogowej”, możliwości 
skorzystania z dotacji na źró-
dło ciepła, z ulgi termomoder-
nizacyjnej, jak również z pro-
gramu „Czyste powietrze”.

UM
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sport

JOWITA 
TRZECIA NA 

ŚWIECIE!

Jowita Wrzesień, 
zawodniczka CSiR 

Dąbrowa Górnicza, 
wywalczyła brązowy 

medal 
zapaśni-

czych mi-
strzostw 

świata, 
które we 

wrześniu odbyły się 
w Belgradzie. Polka 

startowała w wadze 59 
kilogramów. To nieje-
dyny tegoroczny suk-

ces naszej zawodniczki. 
Kilka miesięcy wcze-

śniej olimpijka z Dąbro-
wy zdobyła srebro na 

czempionacie Starego 
Kontynentu. Gratulu-

jemy i trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy!

Szachiści Zagłębia Dąbrowa Górnicza wygrywają  
I ligę Drużynowych Mistrzostw Polski
W dniach 3-11 września w Sypniewie (woj. wielkopolskie) odbyły się rozgrywki I ligi 
Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach. W turnieju udział wzięły 22 uprawnio-
ne drużyny z całego kraju. Wielki sukces osiągnął klub z Dąbrowy Górniczej, który 
wygrał 8 meczów i 1 zremisował co dało 17 punktów i pewne zwycięstwo w I lidze. 
Drużyna z Dąbrowy była jedynym klubem, który zakończył I ligę bez porażki.

Wraz z  zespołem Zagłębia, 
drugie premiowane awansem 
do Ekstraligi miejsce zdoby-
ła drużyna Silesii Racibórz. 
Zespoły, które zajęły ostatnie 
cztery miejsca, spadły do II ligi.
Barwy Zagłębia Dąbrowa 
Górnicza reprezentowało 
ośmiu zawodników: Mykhaylo 
Oleksiyenko, Platon Galperin, 
Jakub Kosakowski, Andrey 
Maksimenko, Filip Boe Olsen, 
Aleksandra Maltsevskaya, 

Anna Kubicka i  Mads Boe. 
Kapitanem zespołu był Rafael 
Pierzak, który jednocześnie 
jest prezesem klubu.

Zespół z Dąbrowy 
Górniczej wraca do 
Ekstraligi po sześciu 
latach przerwy
W  przyszłym roku przed 
klubem z  Dąbrowy bardzo 
duże wyzwanie, jakim jest 
gra w Ekstralidze, która jest 

jedną z  najsilniejszych lig 
szachowych na świecie. Żeby 
powalczyć o wyższe cele niż 
utrzymanie, konieczne są 2-3 
wzmocnienia, a co za tym idzie 
znaczne zwiększenie budżetu 
klubu. Zarząd czeka poszuki-
wanie sponsora tytularnego 
klubu, bowiem zdecydowana 
większość zespołów z Ekstrali-
gi ma tytularnych sponsorów.
Obecnie 60% budżetu zespo-
łu stanowi dotacja otrzyma-

na z Urządu Miasta Dąbrowa 
Górnicza.
Oprócz udziału w  roz-
grywkach ligowych, klub 
z  Dąbrowy Górniczej od 
początku października 
wraca do szkoleń najmłod-
szych adeptów szachowych. 
Wszystkich chętnych, któ-

rzy pragną nauczyć się tej 
królewskiej gry lub udo-
skonalić swoje umiejętno-
ści, zapraszamy w  każdy 
poniedziałek od godziny 
18 do Centrum Aktywno-
ści Obywatelskiej przy ulicy 
Sienkiewicza 6A, gdzie pro-
wadzimy zajęcia.

Sukcesy

DĄBROWSCY ŻEGLARZE 
WICEMISTRZAMI POLSKI!

Joanna Pestyk, Mateusz Kaczmarowski i Radosław 
Stachurski, z Klubu Sportów Wodnych „Fregata”, zdobyli 
srebro na Mistrzostwach Polski w Klasie Omega 2022! 
Wielkie gratulacje – niech wiatr wieje Wam w żagle dalej 
z taką mocą!
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

Poznaj oblicza litera-
tury i ich odbicia w te-
atrze, filmie, muzyce 
i  sztuce. Na Festiwal 
Oblicza, 17–23 paź-
dziernika w  Dąbrowie 
Górniczej, zapraszają 
Pałac Kultury Zagłębia 
oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna.

Dorota Masłowska, 
Katarzyna Nosowska, 
Jakub Żulczyk, Anna 
Cieplak – oto niektó-
rzy z  grona artystów, 
którzy pojawią się 
podczas nowej edy-
cji Festiwalu Oblicza. 
Przed nami 6 dni peł-
nych wrażeń, więc już 
teraz warto sprawdzić 
festiwalowy harmo-
nogram! Szczegółowe 
informacje o poszcze-
gólnych w ydarze -
niach znajdziesz na 
palac.art.pl.

FESTIWAL 
OBLICZA 

Hubert „Spięty” 
Dobaczewski, lider 
Lao Che w solowej 
odsłonie!
„Black Mental” to tytuł nowej, solowej pły-
ty Dobaczewskiego, który idealnie oddaje 
klimat jego twórczości – gra słowem, które 
daje do myślenia. Spięty jest znany szerszej 
publiczności jako tekściarz, gitarzysta i wo-
kalista grupy Lao Che. Zapraszamy 7 paź-
dziernika o 19:00 na genialne teksty, rocko-
we granie i dobry bit!

Wraz z nadejściem nowego sezonu 2022/23 
postanowiliśmy się dla Was zmienić – opra-
cowaliśmy wielokierunkowy projekt edu-
kacji kulturalnej pn. Pałac Kultury Seniora, 
który zastąpi dotychczasowy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Wszystkich dorosłych 
ciałem, chcących kreatywnie spożytkować 
wolny czas zapraszamy na zajęcia artystycz-
ne i ruchowe, wykłady, wycieczki oraz inne 
atrakcje. Miejsce w naszym PKS czeka wła-
śnie na Ciebie! Szczegóły pod nr tel. 32 733 
88 07.

SARMATA, 
KTÓRY 
ZAPRZEDAŁ 
DUSZĘ 
DIABŁU
„Diabeł Łańcucki” to oparta 
na wydarzeniach z  XVII  w. 
powieść Jacka Komudy, któ-
ra niedawno została przenie-
siona na szklany ekran. Na 
spotkanie z autorem książki, 
reżyserem Maciejem Jurewi-
czem oraz odtwórcą głównej 
roli Piotrem Zawadzkim za-
praszamy 19 października 
o 18:00. Spotkanie połączone 
jest z pokazem premierowego 
odcinka serialu.

19:00
7.10

17:00
9.10

19:00
11.10

9.09-28.10

9.09-7.10

17-23.10

18:00
6.10

19:00
19.10

20:00
22.10

17:00
15.10

19:00
18.10

20:00
21.10

19:30
23.10

Artystyczny Kombinat
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI (POZIOM -1)

Koncert żałobny na sześciu tancerzy 
SPEKTAKL

Diabeł Łańcucki 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM KOMUDĄ 

I POKAZ PREMIEROWEGO ODCINKA SERIALU

Spięty – Black Mental
KONCERT

Przeboje Krzysztofa Klenczona
KONCERT MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ  

I ZESPOŁU TRZY KORONY

Daniel Grupa
SCENA/ANECS

NOSOWSKA
KONCERT

Variete
KONCERT

Festiwal Oblicza
KONCERTY / SPOTKANIA / SPEKTAKLE / 

SEANSE FILMOWE / WARSZTATY

Grizzly Throat
RECOOLTYWATOR 

Michał Spisak i przyjaciele  
na festiwalach  Warszawska Jesień

WYSTAWA | HOL PARTER

Schulz. Pętla
SPEKTAKL

Nivel
KAMERALNE CZWARTKI

Kosmiczna przygoda Allana
WEEKENDOWE KINO DZIECI

Mama Mu wraca do domu
WEEKENDOWE KINO DZIECI

King. Mój przyjaciel lew
WEEKENDOWE KINO DZIECI

Kosmos
FESTIWAL OBLICZA

Inni ludzie
FESTIWAL OBLICZA

Pamiętniki Tatusia Muminka
FESTIWAL OBLICZA

Dzieci z Bullerbyn
FESTIWAL OBLICZA

IO
Nie martw się, kochanie

Johnny
Pasażerowie nocy

15:00

15:00

18:00

18:00

10:00

10:00

18:00

15:00

30.09-5.10

14-18.10

1-2.10

15-16.10

6.10

20.10

22.10

8-9.10

7-12.10

21-31.10

23.10

13.10

Ania
Patrz jak kręcą

Diana. The Princess 
Brigitte Bardot Cudowna

19:00
17:00

19:30
17:00

19:00
17:00

19:15
17:00

Głos pana
FESTIWAL OBLICZA

Bo we mnie jest seks
KINOSZKOŁA SENIORA 12:0026.10

ODJAZD! RUSZA 
PKS, CZYLI PAŁAC 
KULTURY SENIORA!


