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rozmowa miesiąca

TRUDNY CZAS
Wyprawa do sklepu po zakupy 

podstawowych produktów to dziś bo-
lesne doświadczenie. Analizowanie 
cen towarów pośród półek i regałów 
może przyprawić najpierw o zawroty 
głowy, a po odzyskaniu stanu rów-
nowagi skłonić do przeredagowania 
listy potrzebnych sprawunków. I to 
przeredagowywanie polega przede 
wszystkim na skreślaniu. Oszczęd-
ności to w czasach szybującej w górę 
inflacji wyzwanie dla każdego gospodarstwa domowego. 
Bardziej powściągliwe sięganie po portfel to również wizja, 
przed którą stoją samorządy. Dla nich ostatnie lata to cała 
seria nieprzewidzianych wydatków: najpierw związanych 
z pandemią koronawirusa, potem z kryzysem uchodźczym 
związanym z wojną w Ukrainie, teraz z rosnącymi cena-
mi energii oraz innych usług i towarów, od których zależy 
sprawne funkcjonowanie miast. A wszystko to w czasie, gdy 
rząd centralny regularnie uszczupla samorządowe budżety 
o kolejne miliony złotych, choć zadań lokalnym władzom 
wcale nie ubywa. Dlatego przy ocenie włodarzy miast warto 
mieć na uwadze ten kontekst oraz skalę wyzwań, z którymi 
muszą się dziś mierzyć.

Oszczędności nie ominą też „Przeglądu Dąbrowskiego”. 
Rosnące ceny papieru, paliwa oraz usług zmuszają nas do 
zaciśnięcia pasa. Od przyszłego roku gazeta będzie liczyć 
16 stron. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Miasto musi funkcjonować, zapewniając 
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. 
Dlatego z powodu oszczędności 
nie będziemy wyłączać latarni czy 
oświetlenia w parkach – mówi Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Piotr Purzyński: – Czy miesz-
kańcy odczują, że do budżetu 
miasta wpłynie w tym roku 
mniej pieniędzy?
Marcin Bazylak: – Na pewno 
odbije się to na ofercie, więc 
siłą rzeczy w przyszłym roku 
uboższa będzie liczba wyda-
rzeń sportowych i  kultural-
nych w mieście.
– Ale na wyłączanie w nocy 
oświetlenia w parkach się pan 
nie zgodził.
– Miasto musi funkcjonować, 
zapewniając mieszkańcom po-

czucie bezpieczeństwa. Dlate-
go z powodu oszczędności nie 
będziemy wyłączać latarni czy 
oświetlenia w parkach. Na to 
nie ma mojej zgody. Możemy 
zmniejszać natężenie w pew-
nych godzinach, zrezygnujemy 
z podświetlenia budynków pu-
blicznych w nocy, będziemy też 
kontynuować prowadzoną od 
lat wymianę opraw na energo-
oszczędne.
– A czy może zabraknąć pie-
niędzy na którąś z trwających 
obecnie dużych inwestycji?

– W obecnej sytuacji wiemy, 
że ostatnie lata to był dobry 
moment do rozpoczęcia i re-
alizacji dużych zadań inwe-
stycyjnych. W naszym przy-
padku do budowy centrów 
przesiadkowych, przebudo-
wy ulic wzdłuż torów tram-
wajowych czy rozwoju strefy 
ekonomicznej w Tucznawie. 
Wszystkie trwające inwesty-
cje mają zapewnione finan-
sowanie.
Praktycznie każda inwesty-
cja, którą teraz realizujemy, 

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Uroczyste 
otwarcie klasy 
patronackiej  
SK hi-tech 
battery materials 
Poland sp. z o.o. 
w Technicznych 
Zakładach 
Naukowych.

Foto-przegląd

Na bezpieczeństwie mieszkańców 
oszczędzać nie będziemy
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jest współfinansowana do-
tacjami unijnymi lub rządo-
wymi. Uważam, że dobrze 
wykorzystaliśmy możliwości 
pozyskania środków unijnych 
z kończącej się perspektywy. 
Być może taka szansa dla na-
szego miasta długo mogłaby 
się nie powtórzyć, ponieważ 
pod dużym znakiem zapy-
tania stoi przyszłość dotacji 
z Unii Europejskiej dla Polski.
– W  ostatnich tygodniach 
samorządy przez wszystkie 
przypadki odmieniają jed-
nak słowo „oszczędność”.
– Dąbrowa Górnicza w ostat-
nich latach dobrze rozwija-
ła się gospodarczo, głównie 
dzięki nowym inwestycjom 
w strefie ekonomicznej. Pry-
watni inwestorzy zdecydowali 
się na budowę nowych fabryk, 
ponieważ miasto zainwe-
stowało ponad 200 mln  zł 
w  przygotowanie tych tere-
nów. Liczyliśmy, że podatki 
od nowych zakładów po-
zwolą nam rozwijać miasto, 
modernizować kolejne szko-
ły i przedszkola, remontować 

ulice i poprawiać jakość życia 
w mieście. W obecnej sytu-
acji tymi pieniędzmi uzupeł-
niamy braki, które powstają 
w  wyniku zmniejszonych 
przez rząd dochodów samo-
rządów. Oczywiście wprowa-
dzamy kolejne oszczędności, 
które są konieczne ze względu 
na rosnące ceny usług i towa-
rów w wyniku najwyższej od 
lat inflacji.
– Wraz z  inwestycjami 
w Tucznawie rosły wpływy 
do budżetu miasta z  po-
datków. Tyle że rząd nagle 
zmienił zasady gry. W efek-
cie tylko z tytułu CIT Dąbro-
wa Górnicza otrzyma w tym 
roku o 25 mln zł mniej niż 
rok wcześniej.
– Mimo rosnących z  roku 
na rok wpływów do budże-
tu państwa, rząd przekazuje 
samorządom coraz mniej pie-
niędzy z podatków PIT i CIT. 
Temu uszczuplaniu dochodów 
samorządów towarzyszy jesz-
cze inne niepokojące zjawisko: 
decyzje o  remontach lokal-
nych dróg czy modernizacji 

szkół i  przedszkoli 
ogłaszane są na ogólno-
polskich konferencjach 
prasowych, podczas których 
samorządowcom wręczane są 
symboliczne czeki. Decyzje 
o  tym, na jakie inwestycje 
będą przeznaczane pieniądze 
pochodzące z podatków od 
mieszkańców miasta, zapa-
dają w ministerstwach, a nie 
w dyskusji na sali obrad rady 
miasta. To zaprzeczenie idei 
samorządu, zgodnie z którą 
decyzje o sprawach lokalnych 
powinny zapadać lokalnie.
– Mniejsze wpływy do bu-
dżetu miasta z jednej strony 
i wyższe ceny prądu i gazu 
z  drugiej. W  porównaniu 
z wieloma miastami w Polsce 
i tak jesteśmy jednak w nie 
najgorszej sytuacji.
– W  2021 roku płaciliśmy 
ponad 300 zł brutto za me-
gawatogodzinę. W zeszłym 
roku podczas zorganizo-
wanego przez metropolię 
wspólnego zakupu energii 
zastanawialiśmy się więc, 
czy proponowana cena po-

nad 530 zł jest do przyjęcia. 
Martwił nas ten wzrost przy 
spadających dochodach mia-
sta. Tymczasem teraz są mia-
sta w  Polsce, które dostają 
kosmiczne wręcz propozycje 
płacenia 2 czy 3 tysięcy zło-
tych za megawatogodzinę. 
To pokazuje, jak ważne są te 
nasze wspólne zakupy orga-
nizowane przez metropolię, 
bo dały nam bufor bezpie-
czeństwa na dwa lata.
– Przy tej okazji trzeba jed-
nak wspomnieć, że rząd – 
pod groźbą kary finansowej 
– także nakazał miastom 
redukcję zużycia energii 
o 10 proc. w 2023 roku.

– Powołaliśmy do tego specjal-
ny zespół i będziemy się wspól-
nie zastanawiać nad kolejnymi 
krokami. Na przykład baseny 
szkolne pozostaną ogólnodo-
stępne, jednak korzystać z nich 
będzie można tylko w trakcie 
pozalekcyjnych zajęć dla dzieci 
i młodzieży. W innym przypad-
ku nie będzie takiej możliwości.
Postanowiliśmy też zrezygno-
wać z większości energochłon-
nych świątecznych iluminacji: 
nie wynajmiemy nowych, poza 
choinką i napisem „Dąbrowa 
Górnicza” w centrum. Nato-
miast iluminacjami, które są 
naszą własnością, udekoruje-
my zielone dzielnice.

rozmowa miesiąca

To pokazuje, jak ważne są te nasze wspólne zakupy organizowane przez 
metropolię, bo dały nam bufor bezpieczeństwa na dwa lata – mówi Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Na bezpieczeństwie mieszkańców 
oszczędzać nie będziemy

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
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puls miasta
Samorząd

Ostatnie lata 
w samorządzie 
to nieustanne 
poszukiwanie 
oszczędności. 
Począwszy od pandemii 
i konieczności 
wygospodarowania 
środków na 
nieprzewidziane 
wydatki, a skończywszy 
na obecnej sytuacji 
gospodarczej 
spowodowanej 
gigantyczną inflacją 
i wzrostem cen. 
Nie pomagają też 
zmiany podatkowe 
wprowadzane na 
szczeblu centralnym, 
które negatywnie 
odbijają się na 
dochodach samorządów. 
Sama tylko Dąbrowa 
Górnicza na przestrzeni 
dwóch ostatnich lat 
utraciła dochody na 
poziomie 80 mln zł.

OSZCZĘDZAMY Z GŁOWĄ
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puls miasta

OSZCZĘDZAMY Z GŁOWĄ
D latego miasto bacz-

nie przygląda się 
wszystkim wydat-

kom oraz inwestycjom. 
W pierwszej kolejności re-
alizowane są te, na które 
zagwarantowane jest do-
finansowanie ze środków 
Unii Europejskiej lub bu-
dżetu państwa. 

Budowy w mieście 
trwają
Niezagrożone są inwesty-
cje, których realizacja jest 
już w toku lub rozstrzygnię-
te są na nie postępowania 
m.in. modernizacja linii 
tramwajowej wraz z prze-
budową głównej osi miasta, 
budowa tuneli i  centrów 
przesiadkowych w  rejo-
nie dąbrowskich dworców, 
modernizacje kolejnych 
przedszkoli czy remonty 
i  rozbudowy szkół,  m.in. 
Zespołu Szkół nr 4 na Łęk-
nicach. Przygotowujemy się 
również do ogłoszenia ko-
lejnych postępowań, m.in. 
na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 26 w Łośniu.

Wspólne zakupy 
się opłacają
Oszczędności wdrażane są 
w  zakresie energii. Dzięki 
wspólnej grupie zakupo-
wej w  ramach Metropolii 
GZM ceny energii w  Dą-
browie Górniczej mamy 
stałe, nie tylko przez ten 
rok, ale również te same 
stawki będą obowiązywały 
w roku przyszłym. Dotyczy 
to energii elektrycznej zasi-
lającej zarówno oświetlenie 
uliczne, jak i szkoły, przed-
szkola oraz wszystkie pozo-
stałe jednostki gminne. Nie 
jest planowane wyłączanie 
oświetlenia ulicznego, po-
nieważ priorytetem jest bez-
pieczeństwo mieszkańców.

Modernizacja 
oświetlenia
Miasto wdraża oszczędno-
ści w oświetleniu ulicznym 
poprzez optymalizację pa-

rametrów i redukcję mocy. 
Od szeregu lat wprowa-
dzane są oszczędności 
w  oświetleniu ulicznym 
poprzez jego etapową mo-
dernizację, która powoduje 
zastąpienie przestarzałych 
opraw rtęciowych i  sodo-
wych wysokosprawnymi 
oprawami z wbudowanymi 
modułami LED. Ponadto, 
oprawy te wyposażone są 
w  zdalne systemy dwu-
kierunkowego sterowania. 
W godzinach nocnych (od 
23:00 do 5:00) każda z tych 
opraw generuje dodatkowe 
oszczędności poprzez re-
dukcję mocy do 50% ich 
nominalnych wartości. 
Większa redukcja mocy nie 
jest możliwa ze względu na 
znaczny wzrost mocy bier-
nej, która ma istotny wpływ 
na wysokość rachunków za 
energię elektryczną.

Mniej iluminacji
Dodatkowo, miasto rezy-
gnuje z oświetlania elewa-
cji miejskich budynków 
w  godzinach nocnych, 
a  także ograniczamy ilość 
świątecznych iluminacji. Ze 
względów na wysokie zuży-
cie energii elektrycznej nie 
uruchomimy lodowiska.
Jednym z systemowych roz-
wiązań optymalizujących 
koszty jest Centrum Usług 
Wspólnych dla placówek 
oświatowych, które pozwo-
liło na centralizację, a  tym 
samym ograniczenie kosz-
tów niektórych usług, m.in. 
zakup chemii basenowej do 
przyszkolnych basenów czy 
środków czystości dla szkół.

W szkołach będzie 
ciepło
Zabezpieczono ogrzewa-
nie szkół. U  dostawców 
ciepła została zamówiona 
odpowiednia moc, a miasto 
w  razie konieczności jest 
gotowe zapłacić większe 
rachunki, by nie narażać 
dzieci na konieczność na-
uki zdalnej.  BM

W szkołach będzie ciepło.

Inwestujemy w energooszczędne oświetlenie.

Przedszkola nadal będą piękniały.
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nasze sprawy
Ekologia

Kopalnia dolomitu  
nie pochłonie Lasu Bienia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni dolomitu 
„Ząbkowice” nie zostanie zmieniony. Radni rady miejskiej nie wyrazili 
zgody na przeznaczenie 18 hektarów lasu pod działalność górniczą.

Głosowanie w tej sprawie pod-
czas sesji w dniu 26 październi-
ka definitywnie kończy proce-
durę rozpoczętą w 2017 roku. 
Z wnioskiem o zmianę planu 
zwrócił się wtedy do miasta 
zarząd kopalni dolomitu „Ząb-
kowice”, a  urząd jako organ 
administracji publicznej miał 
obowiązek poddać ten wniosek 
pod głosowanie rady miejskiej.

Wydział Ochrony 
Środowiska 
przeciwko zmianom
Czas, który upłynął od tamtej 
chwili, przeznaczony został na 
opracowanie projektu nowego 
planu, zaopiniowanie go przez 
upoważnione instytucje oraz 
konsultacje z mieszkańcami.
– To nasz Wydział Ochrony 
Środowiska jako jedyny wydał 
negatywną opinię dla propono-

wanych zmian planu. W opi-
nii podkreślaliśmy znacze-
nie walorów przyrodniczych 
Lasu Bienia, a także charakter 
ochronny i izolacyjny dla tere-
nów inwestycyjnych w Tuczna-
wie – wyjaśnia Marcin Bazylak.
Pozostałe instytucje – Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska oraz Sa-
nepid – pozytywnie zaopinio-
wały i uzgodniły projekt planu. 
Dodatkowo, w  październiku 
2020 roku minister klimatu 
i środowiska wyraził zgodę na 
zagospodarowanie tych grun-
tów pod działalność kopalni.
Propozycja zmiany planu 
wzbudziła wiele kontrowersji 
wśród mieszkańców, zwłaszcza 
dzielnicy Ząbkowice, na terenie 
której znajduje się kopalnia.
– Dlatego dla mieszkańców 
dwukrotnie zorganizowaliśmy 

publiczne wyłożenie projektu 
zmian w planie oraz dyskusje 
nad nim. Łącznie wpłynęło 
ponad 350 uwag i były one dla 
nas wyraźnym sygnałem, co 
mieszkańcy myślą o prowadze-
niu dalszego wydobycia kosztem 
lasu – mówi prezydent Bazylak.

22 radnych przeciwko 
powiększeniu 
wyrobiska
Podczas sesji radni niemal jed-
nogłośnie (22 głosy przeciw, 2 
wstrzymujące się, 1 za) po-
dzielili argumenty mieszkań-
ców i  nie zatwierdzili zmian 
w  planie zagospodarowania 
dla rejonu kopalni dolomitu 
„Ząbkowice”. Oznacza to, że 
przedsiębiorstwo nie może po-
większyć swojego wyrobiska.
– Jak bardzo w ostatnich latach 
rozszerzał się obszar działal-

ności kopalni najlepiej widać 
z  ul. Górzystej w  Ząbkowi-
cach. Gdyby zmiana planu we-
szła w życie, z bukowego Lasu 
Bienia nie zostałoby nic. Słowa 
uznania kieruję do Wydziału 
Ochrony Środowiska, który 
stanął po stronie przyrody i ar-
gumentów mieszkańców Ząb-
kowic – podkreślał w trakcie 
obrad radny Piotr Bobrowski.

– Dyskusja wokół planu 
pokazała, jak wielkie zna-
czenie dla mieszkańców ma 
przyroda w naszym mieście. 
Uważam, że jest to wyraźny 
sygnał dla przedsiębiorstwa, 
jak ważna jest rekultywacja 
miejsca, w  którym prowa-
dzona była eksploatacja złóż 
– podsumowuje prezydent 
miasta. PK

Miasto nie będzie handlować węglem
Państwowe spółki, na polecenie ministra Jacka Sasina, zaoferowały samorządom, by podjęły się dystrybucji węgla. 
– Trudno mi pojąć, że minister na ostatnią chwilę proponuje, by to samorządy rozwiązywały problem zabezpieczenia 
energetycznego kraju – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

PGE i Węglokoks, spółki Skar-
bu Państwa, zwróciły się do 
samorządów, aby kupowały 
od nich węgiel i dystrybuowa-
ły go do klientów. Miałby to 
być sposób na poprawę jego 
dostępności i obniżenie ceny. 
Jacek Sasin, minister aktywów 
państwowych zaapelował, żeby 
gminy pozytywnie odpowie-
działy na tę ofertę. Do sprawy 
odniósł się prezydent miasta.
– Szanowni Państwo, będąc od-
powiedzialnym samorządow-

cem, nie zamierzam polecać 
miejskim spółkom, by podjęły 
się pośrednictwa w handlu wę-
glem, o co do samorządowców 
zaapelował minister Jacek Sasin.
Zdaję sobie sprawę, że targani 
kolejnymi kryzysami musimy 
działać w warunkach wyjątko-
wych. Nie możemy jednak za-
pominać o ramach prawnych 
dla aktywności gospodarczej 
samorządu. Trudno w  nich 
zmieścić jeszcze pełnienie roli 
pośrednika w handlu węglem.

Nawet gdyby na chwilę od-
rzucić te uwarunkowania, to 
i tak nie da się z dnia na dzień 
podjąć tego zadania. Uzyska-
nie wszystkich wymaganych 
zgód i pozwoleń, a także nie-
zbędnego sprzętu i zaplecza 
trwałoby zbyt długo, by real-
nie pomóc mieszkańcom.
Pomysły ad hoc podawane 
do publicznej wiadomości 
wywołują więcej zamiesza-
nia niż pożytku, zwłaszcza te 
niekonsultowane z zaintere-

sowanymi. Trudno mi pojąć, 
że minister na ostatnią chwilę 
proponuje, by to samorządy 
rozwiązywały problem zabez-
pieczenia energetycznego kra-
ju i to w momencie, kiedy na 
zewnątrz spadają temperatury, 
a w składach brakuje opału… 
– wyjaśnia prezydent Bazylak.
Dąbrowa Górnicza, tak jak 
inne gminy, realizuje wypła-
tę dodatków węglowych. Zaj-
muje się tym Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Firmy prowadzące sprzedaż 
węgla dla klientów indywi-
dualnych na terenie miasta:
1.  OBI, ul. Jana III 

Sobieskiego 8.
2.  Medex, ul. Chemiczna 2.
3.  Pancerpol, ul. 

Szałasowizna 22.
4.  PHU Nagły, ul. 

Broniewskiego 109.
5.  Migpol FHU, ul. Św. 

Stanisława Kostki 36.
6.  KaZet, ul. Fabryczna 3.

PK
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nasze sprawy
Transport 

Łatwy przejazd na 
drugą stronę miasta
Wygodnie, sprawnie i bezpiecznie – tak od 14 października wygląda 
podróż z centrum miasta w kierunku Korzeńca. Wszystko dzięki 
otwarciu przejazdu pod nowym wiaduktem kolejowym, który zastąpił 
uciążliwy przejazd przy ul. Konopnickiej.

Wiadukt to część nowego 
układu drogowo-torowego 
przy stacji Dąbrowa Górnicza, 
który powstaje wraz z centrum 
przesiadkowym przy dworcu. 
Sprawne i wygodne przejście 
pod nowym obiektem zapew-
niają chodniki, drogi rowero-
we i jezdnia.
Wraz z tunelem otworzyliśmy: 
przebudowane ulice Kolejową, 
Limanowskiego w  kierunku 
Konopnickiej, a  także nową 
drogę do skrzyżowania ulic 
Korzeniec i  Robotniczej. Na 
ich styku powstały ronda, któ-
ra upłynnią ruch w kierunku 
parku Zielona, Pogorii III czy 
Łęknic.
– Najtrudniejsze chwile za 
nami i bliżej dziś już do koń-
ca inwestycji niż dalej. Dzię-
kuję mieszkańcom za wy-
rozumiałość i  cierpliwość, 
i proszę o więcej, bo będziemy 
się jeszcze mierzyć z wyzwa-
niami przy przebudowie linii 
tramwajowej – mówi Marcin 

Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
Budowa wspomnianego cen-
trum przesiadkowego rozpo-
częła się w październiku 2020 
roku. We wrześniu zeszłego 
roku zlikwidowany został 
przejazd przez tory przy ul. 
Konopnickiej – w jego miej-
scu powstał tunel pieszo-ro-
werowy.

Cztery linie 
autobusowe wróciły 
na stałe trasy
– Otwarcie przejazdu w cen-
trum oznacza koniec utrud-
nień związanych z objazdem 
przez ulicę Graniczną, który 
został wyznaczony po likwi-
dacji przejazdu przy ulicy 
Konopnickiej – podkreśla 
Krzysztof Serafiński, zastępca 
naczelnika Wydziału Inwesty-
cji Drogowych.
Dzień po otwarciu przejazdu 
na stałe trasy wróciły linie 

autobusowe nr 604, 644, 716 
i 903N, które w kursach przez 
Łęknice kursują pod nowym 
wiaduktem z  obsługą przy-
stanków przy ul. Konopnickiej 
z  jednej strony i  Kościuszki 
z drugiej.
Bez zmian pozostają natomiast 
jeszcze trasy linii 16, 79 i 242. 
Docelowo wszystkie będą ob-
sługiwać centrum przesiadko-
we przy przebudowywanym 
właśnie dworcu PKP.
Główni wykonawcy prac – 
firmy Nowak-Mosty oraz 
Complex Dąbrowa Górnicza 
– przypominają, że oddany 
właśnie do ruchu teren po-
zostaje placem budowy. Będą 
więc na nim prowadzone 
prace porządkowe i wykoń-
czeniowe, a sprzęt budowlany 
przejeżdżać będzie w kierun-
kach, na których trwają jesz-
cze prace, m.in. na zamknięty 
odcinek ul. Limanowskiego 
w  kierunku Dąbrowskich 
Wodociągów.

– Kolejnym oczekiwanym 
przez mieszkańców etapem 
będzie otwarcie nowej drogi 
za Hutą Bankową, łączącej ul. 
Kolejową z Sobieskiego, czy-
li alternatywy dla przejazdu 
przez centrum miasta oraz 
udostępnienie parkingów po 
obu stronach torów – mówi 
Krzysztof Serafiński.
Marcin Bazylak przypomina, 
że poza miejscami do parko-
wania przed dworcem zapla-
nowano także perony auto-
busowe. – Wiaty pojawią się 
na nich w przyszłym roku, na 
koniec całej inwestycji – doda-
je prezydent.

Miasto oraz PKP PLK 
połączyły siły
Przy budowie centrum prze-
siadkowego i  przebudowie 
układu drogowego miasto 
połączyło siły ze spółką PKP 
PLK. Dzięki temu na stacji 
powstały także nowe perony 

i prowadzące do nich przejście 
podziemne z windami.
Warta 229 mln zł inwestycja 
– realizowana przez konsor-
cjum miejscowych spółek No-
wak-Mosty i Complex Dąbro-
wy Górniczej – zyskała 82,5 
mln zł dofinansowania: 56,5 
mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego oraz 26 mln zł 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.
Dodatkowo – w  ramach 
Programu Inwestycji Dwor-
cowych na lata 2016-2023 – 
przebudowywany jest także 
dworzec w  centrum. PKP 
zleciły te prace firmie Berger 
Bau Polska, która inwestycję 
ma zakończyć w  pierwszej 
połowie 2023 roku. Miasto 
podpisało już z PKP umowę, 
na mocy której spora część 
powierzchni na dworcu zo-
stanie wynajęta dla Dąbrow-
skiego Inkubatora Przedsię-
biorczości. PP

2020

2022
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nasze sprawy
Konsultacje

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny: 
zakończyła się pierwsza tura spotkań
W 19 osiedlach wypracowano projekty do reali-
zacji w 2023 roku, w pozostałych 17 osiedlach 
mieszkańców czekają ponowne spotkania.

Przypomnijmy, Dąbrow-
ski Budżet Partycypacyj-
ny (DBP) to proces, w  któ-
rym dąbrowianie decydują 
o tym, na co przeznaczyć wy-
dzieloną kwotę z budżetu mia-
sta. DBP to okazja do dyskusji 
o  potrzebach osiedli i  spo-
sobach na ich realizację. 
Od 2013 roku przeprowa-
dziliśmy już VII edycji, 
z czego trzy w formule DBP 2.0, 
w których głosowanie zastąpio-
ne zostało przez dialog i dysku-
sję podczas Forów Mieszkań-
ców. Wspólnie, w ciągu 7 lat, 
udało nam się wypracować do 
realizacji 522 projekty na łączną 
kwotę ok. 51,4 mln zł. Niestety, 
przez ostatnie dwa lata z rzędu, 
covidowa rzeczywistość nie po-
zwoliła nam na uruchomienie 
osiedlowej formuły Dąbrow-
skiego Budżetu Partycypacyj-
nego 2.0.

W  tym roku Dąbrowski Bu-
dżet Partycypacyjny wrócił 
z VIII edycją, w nieco zmienio-
nej formule – DBP 2.1. Od 26 
września do 20 października 
odbyło się 36 spotkań na osie-
dlach, w których uczestniczy-
ło 388 mieszkańców. Prezen-
towano na nich i  omawiano 
zgłoszone przez mieszkańców 
pomysły. Celem forów było rów-
nież przedstawienie projektów 
opracowanych przez wydziały 
urzędu miejskiego na podsta-
wie zgłoszonych pomysłów. 
Z 246 pomysłów za możliwe do 
realizacji uznano 93 projekty. 
W wyniku dyskusji nad nimi, 
w 19 osiedlach wybrano 36 pro-
jektów do realizacji w 2023 r. 
W  17 osiedlach konieczne są 
kolejne spotkania. Ich podsu-
mowania można znaleźć na 
stronie www.twojadabrowa.pl 
w zakładkach poszczególnych 

osiedli. Na stronie dedykowa-
nej DBP opublikowane zosta-
ną również terminy kolejnych 
spotkań.
Zakończone zostały spotkania 
na osiedlach: Brodway, Ujejsce, 
Kuźniczka Nowa, Reden-A-
damiecki, Podlesie, Stara Dą-
browa, Stary Gołonóg, Staszic, 

Trzebiesławice, Osiedle Mło-
dych Hutników, Rudy, Aleje, 
Mydlice Północne, Strzemie-
szyce Małe, Łazy Błędowskie, 
Kasprzak, Manhattan, Okra-
dzionów oraz Ząbkowice.
Osiedla, w  których odbę-
dą się kolejne spotkania to: 
Piekło, Tucznawa-Bugaj-Si-

korka, Łęknice, Gołonóg, 
Błędów, Górka Gołonoska, 
Antoniów, Ratanice, Mydli-
ce Południowe, Śródmieście, 
Łosień, Łęka, Reden, Marian-
ki, Tworzeń, Zielona-Korze-
niec-Dziewiąty oraz Strze-
mieszyce Wielkie.
 AS

Dąbrowski Zespół Doradztwa Zawodowego 
– wsparcie młodzieży w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych
Zaplanowanie i realizacja ka-
riery edukacyjno – zawodowej 
wymaga poświęcenia dużej 
ilości czasu i wysiłku, niejed-
nokrotnie konieczne jest spo-
tkanie z doradcą zawodowym.
Wychodząc naprzeciw doko-
nującym się dziś zmianom na 
rynku pracy, we wrześniu po-
wstał Dąbrowski Zespół Do-
radztwa Zawodowego.
Ten interdyscyplinarny ze-
spół profesjonalistów dzia-
ła w  strukturach Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego w  Dąbrowie 
Górniczej. Doradcy zawodo-
wi wyposażeni są w eksperc-
ką wiedzę na temat współ-
czesnych koncepcji karier, 
rozpoznawania mocnych 
stron osobowości i talentów, 

kreowania pozytywnego wi-
zerunku, co dziś jest tak istot-
ne podczas nawiązywania re-
lacji biznesowych w dorosłym 
życiu.
Doradcy biorą udział w szkol-
nych zebraniach z rodzicami, 
prowadzą w niemalże wszyst-
kich dąbrowskich szkołach 
cykl warsztatów przygotowu-
jących młodzież do wyboru 
kierunku kształcenia, a póź-
niej zawodu, promowania 
wśród uczniów postaw przed-
siębiorczości.
Kluczowe jest także indywi-
dualne poradnictwo zawodo-
we świadczone zarówno dla 
uczniów, jak i rodziców. Biorąc 
pod uwagę tryb życia i pracy, 
doradcy zawodowi pełnią dy-
żury do godzin wieczornych.

Podczas konsultacji doradcy 
konfrontują, często odmienne, 
oczekiwania rodziców i mło-
dych ludzi co do wyboru szko-
ły średniej czy uczelni wyższej.

Pozytywny odzew po pierw-
szych licznych indywidual-
nych spotkaniach doradców 
z rodzicami potwierdza jedy-
nie jak wielkie jest zapotrze-

bowanie na tego typu formę 
wsparcia.
DZDZ współpracuje także 
z  instytucjami wspierają-
cymi młodzież w  skutecz-
nym wejściu na rynek pra-
cy. Tylko wspólne działania 
pomogą młodym ludziom 
osiągnąć zamierzone cele 
zawodowe.
Biuro Dąbrowskiego Zespołu 
Doradztwa Zawodowego zlo-
kalizowane jest przy ul. Legio-
nów Polskich 69, w siedzibie 
CKZIU – Nowej Sztygarki 
(pokój 3109).
Aby umówić się na spotkanie, 
wystarczy napisać wiadomość 
na adres: doradcy_zawodo-
wi@ckziu.dg.pl bądź zadzwo-
nić pod numer 32 262 25 04 
wew. 15.
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zdrowie

Światowy 
Dzień Zdrowia 
Psychicznego
Środowiskowy Dom Samopomocy to szczególne miejsce – opieką 
i wsparciem otacza osoby po kryzysach psychicznych oraz borykające 
się z niepełnosprawnością intelektualną. Dom prowadzi rehabilitację 
psychospołeczną, której celem jest przede wszystkim nauka, rozwijanie 
oraz podtrzymywanie u niepełnosprawnych umiejętności w zakresie 
czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

10 października, z okazji Świa-
towego Dnia Zdrowia Psychicz-
nego oraz dla upamiętnienia 
25. rocznicy działalności Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrowie Górniczej, 
uczestnicy placówki zasadzili 
w ogrodzie jabłoń – symbol mi-
łości, opiekuńczości, pomyśl-
ności i zdrowia.
Ze świadczeń Środowiskowe-
go Domu Samopomocy mogą 

korzystać osoby pełnoletnie 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną, przewlekle psychicznie 
chore, z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz ze spectrum 
autyzmu. Świadczenia przy-
znawane są decyzją Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej na pod-
stawie skierowania od lekarza 
psychiatry lub neurologa. 
Świadczenia są nieodpłatne.

Informacji na temat funk-
cjonowania placówki i zasad 
przyjęcia udzielają:
– pracownicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy: tel. 32 
264 15 63
– pracownicy Działu ds. Osób 
Starszych i  Niepełnospraw-
nych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej: tel. 32 262 40 
40; 32 261 36 49.

LS

Bezpłatna pomoc dla dzieci 
i młodzieży w zakresie 
zdrowia psychicznego:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-go Maja 22 

tel. 262 38 11 lub 262 53 50 – https://poradnia.dabrowa.pl. 
Bezpłatna pomoc do 24 r. życia.

• In Corpore 32 793 90 25 – https://www.centrumincor-
pore.pl/o-nas/filie-in-corpore/filia-in-corpore-dabro-
wa-gornicza Bezpłatna pomoc do 24 r. życia.

• Fundacja „Przystań” ul. Piłsudskiego 92 budynek przy-
chodni przy Hucie Katowice tel. 32 264 60 03 lub 519 
140 109, mail: rejestracja.przystan@gmail.com www.
fundacjaprzystan.com. Bezpłatna pomoc do 21 r. życia.

• Centrum Pediatrii posiada infolinię dla mieszkańców 
Dąbrowy: 532 560 021 – psychoterapia grupowa, konsul-
tacje lekarskie dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 
od 7 do 18 r. życia.

• Osoba do kontaktu dla dyrektorów szkół, psychologów, 
pedagogów, rodziców – Lidia Jeziorny-Zdanowska – 
tel. 535 107 759

Opieka Pomoc
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#DziejesięwDG
Wspólnota

ŁĄCZNA łączy
10 niezwykłych kobiet i ich niespożyta energia – to 
początek przepisu na zupełnie nową rzeczywistość. 
Zwykłą, spokojną, uśmiechniętą. Czyli oś, której 
dotąd najwyraźniej na ulicy Łącznej w Dąbrowie 
Górniczej brakowało.

Najpierw była przeprowadz-
ka.  Klub Integracji Społecznej 
na ul. Łączną wprowadził się 
w kwietniu 2021 r. Wraz z nim 
na ulicy pojawiło się kilka nie-
zwykłych zjawisk, jak scena 
z okazji dnia sąsiada. Na scenie 
ustawionej między budynkami 
dzieci z Młodzieżowego Ośrod-
ka Pracy Twórczej zagrały dla 
mieszkańców dzielnicy przed-
stawienie. W  czasie wakacji 
wraz z  klubem pojawiły się 
animatorki, skaczące z dziećmi 
na skakankach lub biegające 
przez opony ustawione w  tor 
przeszkód. Dzieci miały święto 
koloru albo poranny rozruch 
z trenerką Olą, która nie lubi, 
gdy ktoś tylko udaje, że robi 
przysiady. Wszystkiemu przy-
glądali się mieszkający tam pa-
nowie, dziś skręcają z animator-
kami klubu ekomeble z palet do 
wspólnego ogródka. To dopiero 
początek, bo zdarzyło się też kil-
ka cudów, np. w październiku 
wyrosła choinka, a w budynku 

sąsiadki wyczarowały ozdoby 
świąteczne, które już za moment 
na tej choince powieszą.

Podać rękę
– Ulica Łączna nosi stygmat 
miejsca trudnego, w  którym 
mieszkają ludzie z niekończący-
mi się problemami – po odbyciu 
kary więzienia, wyjściu z bez-
domności czy alkoholizmu, są 
też tu osoby niepełnosprawne 
lub matki samotnie wychowują-
ce niepełnosprawne dzieci. Ale 
kto nie ma problemów? Z nich 
można spróbować wyjść, po-
trzeba tylko pomocnej dłoni. 
To nasze zadanie: podać rękę, 
nauczyć na nowo żyć – mówi 
Dagmara Szymańska-Ciaś, kie-
rowniczka Klubu Integracji Spo-
łecznej. – Przez lata działaliśmy 
w budynku MOPS-u, ale odkąd 
jesteśmy na ul. Łącznej, mocniej 
czujemy przemianę, jakiej uda-
je nam się z zespołem dokonać. 
Przez uczestnictwo w warszta-
tach, spotkaniach czy projek-

tach mieszkańcy ulicy stają się 
częścią społeczności lokalnej – 
dodaje pani Dagmara. W Klubie 
Integracji Społecznej odbywają 
się zajęcia sportowe, warsztaty 
plastyczne, funkcjonuje Akade-
mia Kobiet, a w zajęciach biorą 
udział dzieci i dorośli. Filarem 
działalności klubu jest pomoc 
osobom z uzależnieniami oraz 
współuzależnionym. Pomoc 
obejmuje całe rodziny, dzięki 
temu odbudowują się więzi ro-
dzinne i sąsiedzkie.
Zobaczyć drugiego 
człowieka
– Przy ulicy Łącznej znajduje 
się wiele mieszkań socjalnych, 
które w części zamieszkują ro-
dziny z podobnymi problema-
mi. Często potrzebują realnej 
pomocy w  odbudowywaniu 
i podtrzymywaniu umiejętno-
ści uczestnictwa w życiu spo-
łeczności lokalnej, w powrocie 
do pełnienia ról społecznych 
oraz w  podnoszeniu kwali-

fikacji zawodowych. Dlatego 
postanowiliśmy przenieść tu 
KIS. Teraz dzieje się tu wiele 
ciekawych rzeczy, dzięki temu 
zmienia się obraz mieszkańców 
ulicy. Nie chcielibyśmy, aby byli 
postrzegani jako ci z problema-
mi. To są tacy sami ludzie jak 
my, tylko musimy przełamać 
stereotypowe myślenie. Mu-
simy spojrzeć przez pryzmat 
każdego człowieka – wyjaśnia 
Bożena Borowiec, zastępca pre-
zydenta Dąbrowy Górniczej, 
pomysłodawczyni stworzenia 
tam takiego miejsca.

Poczuć przemianę
W każdej społeczności jest kil-
ka osób, które marzą, aby coś 
zmienić. Te marzenia bywają 
przytłumione przez codziennie 
trudności; czasem brakuje im-
pulsu. Misją klubu jest zapale-
nie tej iskierki, która zmotywu-
je do działania. Klub pobudza 
do wspólnego uczestniczenia 
w  życiu społeczności oraz 
uwalnia potencjał drzemiący 
w ludziach. Początki – jak czę-
sto się zdarza – nie były łatwe. 
– Sąsiedzi nieufnie zaglądali do 
środka, ale nie chcieli uczestni-
czyć w zajęciach. Krążyli wokół 
naszego żółtego budynku, ale 
do niego nie wchodzili. Teraz 
wspólnie wymyślamy kolejne 
zajęcia i  aktywności. Trze-
ba uprzątnąć okolicę, to pan 
Janek bierze z  biura plakaty, 
rozwiesza je i skrzykuje sąsia-
dów na sprzątanie – opowiada 
Ola Powązka-Nabiałek, jedna 
z  animatorek klubu. – Albo 
Aleksander, który przyjechał 
do Polski wiele lat temu, nagle 
w całej swojej samotności zna-
lazł miejsce w klubie. Czuje się 
tu jak w domu, stał się częścią 
tutejszej społeczności, a zjednał 
ją sobie, gotując – jest master-
szefem dzielnicy. Przygotowu-
je pyszne dania, słodkościami 

częstuje dzieci i wywołuje ser-
deczny uśmiech na twarzach 
mieszkańców. Nosił w  sobie 
talent i pasję, trzeba było tyl-
ko rozpalić w  nim maleńką 
iskierkę, aby wybuchł płomień 
dobrych rzeczy – uważa ani-
matorka. – Każdy z nich jest 
dla nas bohaterem – mierzą się 
ze sprawami wymagającymi 
nadludzkich sił. Jak Jola, sa-
motna matka niepełnospraw-
nej córki. Rzeczywistość jej nie 
rozpieszcza, rzadko pozwala 
sobie na głęboki oddech. Do 
KIS-u trafiła przy okazji zajęć 
Akademii Kobiet. I to właśnie 
czas spędzony na spotkaniach 
jest dla niej odskocznią. Weszła 
w grupę wyjątkowych kobiet, 
wśród których czuje, że ma 
wsparcie – piszą do niej, poma-
gają, motywują. Kiedy w pla-
nach mamy sąsiedzkie spo-
tkanie przy pieczonkach, Jola 
stawia się z córką Ewą, zawsze 
gotowa do działania! Każdy 
pomysł traktuje jak nowe wy-
zwanie. To twarda babka, która 
niczego się nie boi – opowiada 
pani Ola. Animatorka mogłaby 
tak opowiadać w nieskończo-
ność: – Adrian to najbardziej 
sceptyczny z naszych sąsiadów. 
Dziś na każde organizowane 
przez nas wydarzenie przycho-
dzi pierwszy i to w kamizelce 
ochrony, bo dba o  porządek 
i  spokój na imprezach. Zna 
też historie niemal wszystkich 
mieszkańców dzielnicy, jest 
doskonałym przewodnikiem. 
Właśnie tak wymyśliliśmy 
nasze hasło: ŁĄCZNA łączy! 
I tego się trzymamy – dodaje.
Chciałbyś włączyć się w dzia-
łalność klubu jako wolonta-
riusz, wesprzeć go darami lub 
skorzystać z jego pomocy, za-
dzwoń: 572 702 998 lub po pro-
stu przyjdź na ul. Łączną 31.

ZGN

Danuta Lech ze Złotą Odznaką za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego
Prezes Dąbrowskiego Stowa-
rzyszenia Rodzin w Kryzysie 
od pół wieku wspiera ubogich 
i  potrzebujących. Za swoją 
działalność otrzymała „Złotą 
Odznakę za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego”. Okazją 
do wręczenia wyróżnienia był 
Światowy Dzień Żywności 
i Walki z Głodem. Przy sie-
dzibie stowarzyszenia przy 
ul. Łącznej odbył się piknik, 
na którym dla każdego, kto 
jest w potrzebie, przygotowa-
no m.in. dania z grilla, sałatki, 
przekąski i ciasta. Rozdawano 
też paczki żywnościowe. pk
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#DziejesięwDG
Gospodarka

Mają pomysły  
na model biznesowy
Autorzy dwunastu 
biznesowych koncepcji 
walczą w trzeciej edycji 
konkursu „Model biznesowy 
dla Dąbrowy”. Laureatów 
poznamy na początku grudnia.
Konkurs to  propozycja dla 
tych, którzy mają dobrze prze-
myślany pomysł na biznes 
i zaplanowane działania, jak 
wprowadzić go w życie. Jego 
celem jest rozwój przedsię-
biorczości w  mieście.  Zgła-
szać mogli się ci, którzy my-
ślą o rozkręceniu działalności 
gospodarczej, a także osoby 
które prowadzą ją nie dłu-
żej niż 5 lat. Chodzi w nim 
o  wyłonienie oryginalnego, 
najbardziej innowacyjnego, 
spójnego merytorycznie oraz 
finansowo przedsięwzięcia 
biznesowego, które będzie re-
alizowane w Dąbrowie Górni-
czej. Głównym organizatorem 
konkursu jest miasto.

Tym razem wśród propozycji 
znalazły się: gabinet odmładza-
nia i modelowania twarzy, ofe-
rujący zabiegi oparte na masażu, 
bez ingerencji chirurgicznych; 
restauracja; produkcja biżuterii 
i gadżetów z żywicy epoksydo-
wej; usługi cateringowe, organi-
zacja degustacji, warsztatów i po-
kazów kulinarnych; działalność 
szkoleniowa z wykorzystaniem 
nauczania opartego na grach; 
sala integracji sensorycznej; usłu-
gi koszenia, sprzątania, czyszcze-
nia i wypożyczania sprzętu; spe-
cjalistyczne szkolenia dla branży 
technicznej i  motoryzacyjnej; 
architektoniczne projektowanie 
trójwymiarowe; kawiarnia; cen-
trum kształcenia, oferujące m.in. 

kursy językowe i warsztaty arty-
styczne; autoserwis, obsługujący 
samochody osobowe i busy.
– W tym roku do konkursu zo-
stały zgłoszone bardzo ciekawe 
projekty. Przedstawione pomysły 
dotyczą zarówno tradycyjnych 
branż, jak również rozwiązań 
bardziej innowacyjnych. To cie-
kawe spojrzenie na swoje miej-
sce w biznesie, współczesny ry-

nek czy związane z nim szanse 
umocnienia swojej pozycji – oce-
nia Ewa Fudali-Bondel, pełno-
mocnik prezydenta ds. rozwoju 
gospodarczego. 
Z tego grona wyłonionych zo-
stanie od 3 do 5 autorów biz-
nesowych pomysłów, którzy 
przejdą do drugiego etapu. 
Zakwalifikowanych do niego 
czeka warsztat z profesjonalnej 

prezentacji, a finalnie prezenta-
cja własnego modelu bizneso-
wego przed jury i publicznością 
w Pałacu Kultury Zagłębia. Ta 
część, w której poznamy laure-
atów, odbędzie się 5 grudnia. 
Każdy finalista będzie miał pięć 
minut na przedstawienie swojej 
biznesowej koncepcji i dziesięć 
minut na odpowiedzi na pyta-
nia jurorów oraz publiczności.
Dla zwycięzcy i  osoby, której 
koncepcja najbardziej przy-
padnie do gustu publiczności, 
przewidziano  nagrody finan-
sowe. Ich pula opiewa na kil-
kadziesiąt tysięcy zł. Finaliści 
otrzymają także nagrody rze-
czowe od sponsorów. Po zakoń-
czeniu konkursu, laureaci będą 
musieli w ciągu trzech miesięcy 
wdrożyć zaprezentowany model 
i prowadzić działalność gospo-
darczą minimum przez rok. 
W  jury, któremu przewodni-
czy Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej, zasiadają 
przedstawiciele środowisk go-
spodarczych i  akademickich, 
organizacji zrzeszających przed-
siębiorców i instytucji wspierają-
cych biznes.
„Model biznesowy dla Dąbro-
wy”  pierwszą odsłonę miał 
w 2019 r.  PK

„Lokal na start” czeka  
na nowych przedsiębiorców
16 miejsc do prowadzenia biznesu 
czeka w kolejnej edycji konkursu „Lo-
kal na start”. To propozycje dla tych, 
którzy planują rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, a także dla osób, 
które są na rynku nie dłużej niż pięć 
lat. W mieście od 2019 r. funkcjonuje 
kilkanaście biznesów, prowadzonych 
przez uczestników tego programu.
Konkurs „Lokal na start” w Dąbrowie 
Górniczej będzie miał już siódmą od-
słonę. Nabór ruszy na początku listo-
pada i potrwa do 11 grudnia.
Program  jest wspólnym przedsię-
wzięciem miasta i Dąbrowskiego In-

kubatora Przedsiębiorczości. W jego 
ramach, o  lokale na atrakcyjnych 
warunkach, z niskim kosztem naj-
mu, mogą ubiegać się małe i mikro 
firmy działające w Dąbrowie Górni-
czej. Ich staż nie może przekraczać 
5 lat. Konkurs jest również dla osób, 
które dopiero zamierzają rozpocząć 
działalność.

Lista lokali, regulamin, formularz 
zgłoszeniowy i dokumenty związa-
ne z programem będą dostępne na 
stronie inkubator-dabrowa.pl/lo-
kal-na-start

Tydzień pełen 
przedsiębiorczości 
Tegoroczny Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości odbędzie się od 14 do 20 
listopada pod hasłem „Elastyczność bez 
granic”. 
W  jego ramach zaplanowano szereg 
spotkań, szkoleń czy wykładów, na-
stawionych na promocję przedsiębior-
czości. Zagoszczą m.in. w dąbrowskich 
szkołach średnich, skierowane będą 
także dla prowadzących własną dzia-
łalność czy zaineresowanych tematyką 
gospodarczą. 

Szczegółowy program: 
www.dabrowa-gornicza.com/stp2022
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nasza historia
Sylwetka

Tytus Filipowicz 
Sztygar, socjalista, patriota
„Jak długo żył mój ojciec, mogłem czytać, ile mi się podobało i marzyć, że otrzymam 
wykształcenie historyczne. Lecz po śmierci mego ojca opiekunowie moi postano-
wili pokierować mnie bardziej praktycznie: miałem zostać górnikiem. I w tym celu 
wstąpiłem do Dąbrowskiej Szkoły Górniczej (południowa Polska)”.

Tak charakteryzuje młodzieńczy etap 
swego życia Tytus Filipowicz, jeden 
z bohaterów historii Polski początku 
XX wieku. Trafił on jako 16-letni chło-
pak do osady przemysłowej Dąbrowa 
Górnicza. Tutejszą Szkołę Górniczą 
ukończył w latach 1894 – 1898. Następ-
nie Filipowicz pracował jako sztygar 
w kopalni „Flora”, leżącej na pograni-
czu Dąbrowy Górniczej i Gołonoga.
W 1897 roku Filipowicz został redakto-
rem socjalistycznego pisma „Górnik”, 
którego numer pierwszomajowy 1897 
roku wydał na specjalnym – czerwo-
nym papierze. Działał on w szeregach 
Polskiej Partii Socjalistycznej, jednak 

w 1899 roku został aresztowany przez 
Rosjan w Dąbrowie Górniczej. Po bra-
wurowej ucieczce z tutejszej stacji ko-
lejowej, skąd miano go przewieźć do 
więzienia w Piotrkowie, przez Zieloną 
i Szczakową dotarł do Krakowa, a na-
stępnie do Londynu. Odtąd prowadził 
działalność niepodległościową w sto-
licy Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 
1899 – 1901 ukończył Szkołę Nauk Po-
litycznych. Współpracował blisko z Jó-
zefem Piłsudskim, z którym udał się 
w 1904 roku do Japonii w celu pozyska-
nia tamtejszych władz dla sprawy pol-
skiej. W 1908 roku ożenił się z Wandą 
Krahelską, działaczką socjalistyczną, 

osławioną udziałem w zama-
chu na generał – gubernatora 
warszawskiego Georgija Skał-
łona. W latach 1907–1914 dzia-
łał w PPS – Frakcji Rewolucyj-
nej. W okresie od czerwca do 
grudnia 1917 r. kierował biu-
rem informacyjnym Naczel-
nego Komitetu Narodowego 
w Wiedniu, zaś od stycznia do 
listopada 1918 roku pełnił funk-
cję zastępcy przedstawiciela Rady 
Regencyjnej w Wiedniu. W listo-
padzie 1918 roku, pełniąc obowiąz-
ki Ministra Spraw Zewnętrznych 
w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, 
podpisał wraz z Naczelnikiem Pań-
stwa Józefem Piłsudskim depeszę no-
tyfikującą powstanie niepodległego 
państwa polskiego. W 1919 roku jako 
obserwator wziął udział w konferencji 
pokojowej w Wersalu. W latach mię-
dzywojennych pełnił kolejno funkcje: 
przewodniczącego „Misji specjalnej na 
Kaukaz Południowy”, chargé d’affa-
ires w Rosji, posła w Finlandii, posła 
w Belgii, posła, a następnie ambasadora 
w USA oraz posła w Meksyku.
Po II wojnie światowej Tytus Filipowicz 
osiadł na emigracji. Zmarł w Londy-
nie 18 lipca 1953 roku i został pocho-

wany w  katakumbach kaplicy pod 
wezwaniem św. Marii na katolickim 
cmentarzu Kensal Green. Dzięki po-
szukiwaniom przeprowadzonym przez 
Andrzeja Kotuleckiego udało się pozy-
skać do Muzeum fotografie grobu za-
służonego Polaka i dąbrowiaka, które 
prezentujemy.

Arkadiusz Rybak

WIĘCEJ 
www.zaglebie1905.pl

„Wielka budowa – w  50. 
rocznicę rozpoczęcia budowy 
Huty Katowice” to wystawa 
przygotowana przez Muzeum 
Miejskie „Sztygarka”, którą do 
niedawna można było obej-
rzeć w Centrum Handlowym 
„Pogoria” w Dąbrowie Górni-
czej. Tych, którzy nie zdążyli 
jej zwiedzić, zapraszamy do 
Olkusza, gdzie do 21 listopa-
da będzie udostępniona Miej-
skim Ośrodku Kultury (Ry-
nek 4). Sponsorem ekspozycji 
jest ArcelorMittal Poland.
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puls miasta

DniWolnosciowe 2022
Obchody 117. rocznicy Republiki Zagłębiowskiej 1905
i Narodowego Święta Niepodległości

30 PAŹDZIERNIKA
10.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterom
Czerwonych Sztandarów

11 LISTOPADA
9.00 – msza za Ojczyznę w Bazylice Najświętszej
Maryi Panny, złożenie urny z ziemią z grobu Jerzego
Iwanowa Szajnowicza, przejście na Plac Wolności

10.30 – główne uroczystości na pl. Wolności
z udziałem władz miasta i mieszkańców, złożenie
kwiatów pod tablicą 11. pułku piechoty

11.11 – „Dąbrowski Bieg dla Niepodległej”
w Parku Hallera

11.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza
Zwycięzcy na Placu Bema

15.00 – występ ZPiT PKZ Gołowianie w ramach ogniska
patriotyzmu w Fabryce Pełnej Życia

15.00 – ognisko patriotyzmu organizowane przez Zespół
Szkół Katolickich SPSK w Fabryce Pełnej Życia

17.00 – Koncert Muzyki Polskiej – koncert chóru Zorza
w Pałacu Kultury Zagłębia – impreza biletowana: palac.art.pl

12 LISTOPADA
16.00 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele NMP
Częstochowskiej w Łęce

17.00 – złożenie kwiatów pod obeliskiem Zygmunta
Różyckiego, uroczystości w Świetlicy w Łęce

3 LISTOPADA
18.00 – „Bombowa dama i europejski dyplomata” – spotkanie
z Olgą Gitkiewicz, autorką książki "Krahelska. Krahelskie",
poświęconej Wandzie Krahelskiej i Tytusowi Filipowiczowi
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wstęp wolny. Spotkanie będzie transmitowane online na FB
Miejskiej Biblioteki Publicznej: @mbpdg

4 LISTOPADA
10.00 – Święto Lotnictwa w Tucznawie, złożenie kwiatów pod
obeliskiem lotnika Ludwika Idzikowskiego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6

9 LISTOPADA
17.00 – koncert patriotyczny wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Pracy Twórczej w Fabryce Pełnej Życia. Wstęp wolny

10 LISTOPADA
10.00 – złożenie kwiatów pod Dębem Wolności pod
Muzeum Miejskim Sztygarka

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
24.10 – 10.11 – „DoWolności wyrazu”
Konkurs dla dzieci w wieku 7-12 lat, celem jest plastyczne
zinterpretowanie wiersza pn. „Ojczyzna”, M. Konopnickiej.
Więcej na: biblioteka-dg.pl

1.11 – 30.11 – Wystawa „Polskie Symbole Narodowe”
Wystawa przygotowana przez IPN Gdańsk Delegatura IPN
w Bydgoszczy, która będzie prezentowana w Bibliotece
Głównej MBP.

Więcej informacji na www.dg.pl

Partnerzy wydarzenia:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza,
III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Tytus Filipowicz
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nasze sprawy
Bezpieczeństwo

Będziemy czujni – 
będziemy bezpieczni
Rozmowa z Rafałem Dydakiem, prezesem Korporacji 
Mistrzów Kominiarskich Woj. Śląskiego.
– Jeden z polskich polityków 
powiedział ostatnio, że mo-
żemy palić w piecach wszyst-
kim poza oponami. Co Pan 
na to?
– Przed nami trudny sezon 
– i dla nas kominiarzy i dla 
mieszkańców – nie wiemy, 
jak on będzie wyglądał i cze-
go jeszcze możemy się spo-
dziewać. Poza cenami, które 
gwałtownie skoczyły w górę, 
niejasnymi przepisami, trud-
nościami z  zakupem urzą-
dzeń grzewczych, surowców 
energetycznych, ich jakością, 
możemy dołożyć sobie jeszcze 
jeden problem, a mianowicie 
niesprawne paleniska, a więc 
dodatkowe wydatki, a pewnie 
i mandat. Palenie byle czym, 
to też większe osadzanie się 
sadzy w przewodach komino-
wych, które stopniowo i coraz 
szybciej mogą się zatykać. 
Może dojść do zapłonu sadzy, 
a w konsekwencji pożaru bu-
dynku, a nawet zaczadzenia 
mieszkańców.
– Sadza płonie. Czad zabija. 
Żyj – to hasło tegorocznej 
kampanii edukacyjnej przy-
gotowanej przez organizacje 
kominiarskie i  strażaków. 
Największym zagrożeniem 
jest dla nas pożar sadzy i tle-
nek węgla – czad. Skupmy się 
na tym pierwszym, jak może 
dojść do zapalenia się sadzy 
w kominie?
– W  przewodach komino-
wych osadza się sadza. Ma 
ona różną strukturę, jest smo-
lista, przykleja się do przewo-
du kominowego. Gdy zaczyna 
świecić, mamy do czynienia 
już ze smołą. Kiedy z pieca lub 
kotła wydobędzie się iskra, 
posłuży do zapalenia sadzy. 
Pożarowi sadzy w kominie to-
warzyszy bardzo głośny szum 
spowodowany gwałtowną re-

akcją spalania w przewodzie 
kominowym. W niektórych 
przypadkach z  komina do-
bywają się płomienie ognia, 
strzelają iskry, pojawia się 
gęsty, ciemny dym. Wysoka 
temperatura dochodząca na-
wet do 1000°C doprowadza 
często do rozszczelnienia 
komina, co w konsekwencji 
może spowodować zapalenie 
się poddasza i  pomieszczeń 
przylegających do przewodów 
dymowych, rozprzestrzenie-
nia się ognia na cały budynek. 
Pęknięty komin stwarza także 
niebezpieczeństwo zaczadze-
nia mieszkańców.
– Co trzeba zrobić, by nie 
doszło do tej sytuacji?
– Po pierwsze – trzeba mieć 
urządzenie grzewcze dobrane 
do parametrów mieszkania 
lub budynku. Często kupuje-
my piece – kotły o zbyt dużej 
mocy cieplnej. Takie urzą-
dzenia spalają więcej opału 
niż powinny, wytwarzając 
przy tym niższą temperaturę, 
a komin i tak się zakleja. Po 
drugie – podczas palenia po-
dajemy do pieca z zewnątrz 
za małą ilość powietrza, wte-
dy węgiel (drewno) się nie 
pali, tylko dusi, a to także po-
woduje powstawanie sadzy. 
Po trzecie – trzeba zwrócić 
uwagę na to, czym opalamy 
dom. Drewno powinno być 
wysezonowane, wysuszone, 
w żadnym wypadku mokre, 
a węgiel dobrej jakości.
Wykorzystując nieodpowied-
ni opał, szkodzimy nie tylko 
urządzeniom i  środowisku, 
stwarzamy też zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Tu dochodzi-
my do jeszcze jednej ważnej 
zasady, a mianowicie regular-
nego przeglądu przewodów 
kominowych (przynajmniej 
raz w  roku) i  czyszczenia 

komina, które w  zależności 
od używanego paliwa nale-
ży przeprowadzać 2-4 razy 
w  roku. Wizyta kominia-
rza to nie tylko sprawdzenie 
przewodów, ale i  kontrola 
pieca czy kotła, bo w nich też 

osadza się sadza. My mówimy 
jaki kocioł – taki komin.
– Czemu czad jest dla nas tak 
niebezpieczny?
– Tlenek węgla (czad) to silnie 
trujący gaz, nie bez przyczyny 
nazywany „cichym zabójcą” 
– jest bezbarwny, bezwonny 
i  pozbawiony smaku. Wdy-
chany łatwo wchłania się 
do krwioobiegu i powoduje 
trwałe uszkodzenia organi-
zmu. Gdy występuje w dużym 

stężeniu, szybko prowadzi do 
utraty przytomności i śmier-
ci. Pojawia się, kiedy urządze-
nia grzewcze są niesprawne 
lub niewłaściwie użytkowane.
– O jakich urządzeniach mó-
wimy?
– Tlenek węgla może pocho-
dzić z komina, kominka, pie-
cyka gazowego kuchennego 
czy łazienkowego. Najlep-
szym przykładem będzie tu 
piecyk gazowy – kąpielowy, 

montowany w  łazience. 
Gdy takie urządzenie 

pracuje, zużywa po-
wietrze znajdujące się 
w pomieszczeniu, gdy 
jest go za mało, zacią-
ga powietrze z kratki 
wentylacyjnej, zakłó-

cając cyrkulację powie-
trza, wytwarzając czad. 
W  łazienkach z piecyka-
mi gazowymi nie powin-

no montować się kabin 
prysznicowych. W trakcie 
natrysku cały czas pracuje 
piecyk, który zabiera tlen. 
Dopóki się myjemy nic nam 
nie grozi. Wychodząc z ka-
biny, w pomieszczeniu może 
brakować powietrza, co 
grozi omdleniem. Łazien-
ka powinna mieć kubaturę 
przynajmniej 8 m sześcien-
nych. Dzisiaj bardzo często 
montujemy w niej pryszni-

ce, zabudowujemy meblami. 
Gdy to odliczymy, realna ku-
batura wynosi 3-4 metry, a to 
za mało. Do tego dochodzą 
drzwi zakupione w markecie. 
Te właściwe powinny posia-
dać otwory wentylacyjne 
o  powierzchni co najmniej 
220  cm kw., powinny być 
też montowane ok. 2 cm nad 
podłogą. Nie mówię o udroż-
nionej kratce wentylacyjnej. 
Użytkownik, jak widać, za-
pomina o przepisach, ważna 

jest dla niego funkcjonalność 
i estetyka.
– Czy montaż czujek i kon-
serwacja urządzeń ochronią 
nas przed czadem?
– Tak. Czujki od razu nas 
poinformują, że w mieszka-
niu pojawił się czad, a kon-
serwacja daje nam poczucie 
bezpieczeństwa. Powinniśmy 
jednak postawić na rozsądek 
i bycie czujnym. W 90 na 100 
przypadków wszystkich zajść 
winni są ludzie: prowadzimy 
remont domu/mieszkania, 
zatykając przy tym przewo-
dy kominowe, samowolny-
mi przeróbkami ingerujemy 
w  przewody wentylacyjne, 
montujemy okna bez na-
wiewników, korzystamy 
z  usług pseudofachowców. 
Te 10 proc. to czynniki ze-
wnętrzne, takie jak np. ptasie 
gniazdo zbudowane w komi-
nie. Według statystyk, naj-
więcej niebezpiecznych zda-
rzeń ma miejsce od piątku do 
niedzieli. W  tygodniu pra-
cujemy, wracamy do domu, 
otwieramy okna, wietrzymy, 
pobudzamy ruch powietrza. 
W weekend jesteśmy w domu, 
jest nas więcej, nie zwracamy 
uwagi na odpowiedni dopływ 
powietrza.
– Ale przecież chcemy być 
bezpieczni…
– Wszystko na szczęście się 
zmienia. Rośnie wśród ludzi 
świadomość zagrożeń, wyda-
je się, że jest lepiej niż w latach 
poprzednich. Jako kominiarze 
prowadzimy szereg akcji edu-
kacyjnych w  spółdzielniach 
mieszkaniowych, przeprowa-
dzamy różne kampanie spo-
łeczne w internecie i telewizji. 
Jak będziemy czujni – będzie-
my bezpieczni.
– Dziękuję za rozmowę.

Lucyna Stępniewska
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nasze sprawy
Zdrowie

Miasto jest przygotowane  
do dystrybucji jodku potasu
W przypadku realnego zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym 
mieszkańcy w jednym z miejskich punktów dystrybucyjnych będą mogli 
otrzymać jodek potasu. Środek nie będzie wydawany „na wszelki wy-
padek”. Do miasta trafiło 150 tys. tabletek jodku potasu.

Jak zapewnia wojewoda śląski, 
jeśli doszłoby do skażenia ra-
diacyjnego, wszyscy przebywa-
jący w województwie śląskim 
zostaną o tym powiadomieni 
wszelkimi dostępnymi kana-
łami informacyjnymi, np. po-
przez SMS, regionalny system 
ostrzegania, media lokalne oraz 
policję i straż pożarną.
W Dąbrowie Górniczej prezy-
dent miasta wyznaczył 29 punk-
tów wydawania tabletek jodku 
potasu (z podziałem na rejony 
i przypisanymi do nich ulicami). 
W przypadku zagrożenia pro-
mieniowaniem radiacyjnym, 
mieszkańcy powinni zgłaszać 
się do punktu obejmującego 
miejsce ich zamieszkania.
Dr Łukasz Młynarkiewicz, pre-
zes Państwowej Agencji Atomi-
styki, zapewnia, że rosyjskie 
działania militarne w Ukrainie 
oraz ataki na Zaporoską Elek-
trownię Jądrową nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla 
mieszkańców Polski.
Jodek potasu może być przyję-
ty tylko w sytuacji zagrożenia, 
zgodnie ze wskazaniami me-
dycznymi. Nie można stosować 
go profilaktycznie.
Dawkowanie tabletek ze sta-
bilnym jodem, który blokuje 

wchłanianie radioaktywnego 
jodu, jest zależne od wieku:
• dorośli do 60. roku życia 

i dzieci powyżej 12. roku 
życia – 2 tabletki (100 mg 
jodu),

• dzieci od 3 do 12. roku 
życia – 1 tabletka (50 mg 
jodu),

• dzieci od 1 miesiąca do 3. 
roku życia – 0,5 tabletki 
(25 mg jodu),

• noworodki – 0,25 tabletki 
(12,5 mg jodu),

• kobiety w ciąży i karmiące 
piersią – 2 tabletki (100 mg 
jodu).

Tabletek ze stabilnym jodem 
nie powinny zażywać osoby 
powyżej 60. roku życia. 
Stosowanie dawki większej lub 
mniejszej od zalecanej może 
zagrozić zdrowiu. Nie należy 
stosować preparatów na wła-
sną rękę.
Preparatu nie mogą przyjmo-
wać:
• osoby uczulone na jodek 

potasu lub którykolwiek 
z pozostałych składników 
tego leku,

• osoby z nadczynnością tar-
czycy,

• osoby z zaburzeniami na-
czyń krwionośnych (zapa-

lenie naczyń z hipokom-
plementemią),

• osoby z chorobami auto-
immunologicznymi połą-
czonymi ze świądem oraz 
pęcherzykami na skórze 
(opryszczkowe zapalenie 
skóry Duhringa).

Wskazówki dotyczące przyj-
mowania tabletek ze stabilnym 
jodem:
Aby uzyskać odpowiednią 
dawkę dla niemowląt i  ma-
łych dzieci, należy przełamać 
tabletkę wzdłuż linii podziału 
i podać dziecku wskazaną część 
tabletki.
Tabletki można rozgryzać lub 
połykać w  całości. Dla dzie-
ci karmionych piersią można 
rozkruszyć tabletki i rozpuścić 
je w wodzie, syropie lub innym 
płynie.
Aby zapewnić odpowiednią 
ochronę, lek należy przyjąć 
doustnie, niezwłocznie po 
otrzymaniu komunikatu od 
właściwych służb o  wystą-
pieniu skażenia radiacyjnego 
(najlepiej w  ciągu 2 godzin). 
Przyjęcie tabletek w  ciągu 8 
godzin od ekspozycji na dzia-
łanie promieniowania nadal 
pozostaje korzystne.

DG

• Ochotnicza Straż Pożarna Błędów ul. Żołnierska 180,

• Hala Sportowa Centrum, Al. Róż 3,

• Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Al-
freda Szklarskiego ul. Morcinka 4,

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Swobodna 59,

• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica ul. Tysiąc-
lecia 25,

• Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara Al. Józefa 
Piłsudskiego 24,

• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza, Budynek 
B ul. Wyspiańskiego 1,

• Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego 
Al. Józefa Piłsudskiego 73,

• Ochotnicza Straż Pożarna Kuźniczka Nowa ul. Kuźniczka 
Nowa 48,

• Ochotnicza Straż Pożarna Łazy Błędowskie ul. Łazy Błę-
dowskie 12,

• Ochotnicza Straż Pożarna Łęka ul. Przelotowa 5,

• Ochotnicza Straż Pożarna Łosień ul. Gołonoska 27,

• ZCO Szpital Specjalistyczny ul. Szpitalna 13,

• Ochotnicza Straż Pożarna Okradzionów ul. Białej Prze-
mszy 23,

• Zespół Szkół nr 4 im Królowej Jadwigi ul. Łęknice 35,

• I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego 
w Dąbrowie Górniczej ul. Kopernika 40,

• Ochotnicza Straż Pożarna Strzemieszyce ul. Strzemieszyc-
ka 393a,

• Ochotnicza Straż Pożarna Trzebiesławice ul. Modrzewio-
wa 47,

• Ochotnicza Straż Pożarna Tucznawa ul. Ks. Stanisława 1,

• Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce ul. Ujejska 87 a,

• Ochotnicza Straż Pożarna Ząbkowice ul. Szosowa 13,

• Dom Kultury Ząbkowice ul. Chemiczna 2,

• Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. 
Związku Orła Białego ul. Konopnickiej 56

Muzyczne święto
Z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki odbył się coroczny koncert pe-
dagogów dąbrowskiej szkoły muzycz-
nej. W programie znalazły się utwory 
z całego świata – od G. F. Haendla po 
argentyńskie tango i muzykę filmo-
wą. Artyści wykonaniem „Melodii” 
ukraińskiego kompozytora Miroslava 
Skoryka dołączyli do światowej akcji 
środowisk muzycznych wspierającej 
naród ukraiński. Źródłem inspiracji 
dla całego środowiska szkoły muzycz-
nej jest działalność pedagoga, piani-
sty, improwizatora i  kompozytora 

Marka Marcinkowskiego. Podczas 
koncertu zabrzmiała jego kompozy-
cja „Wariacje jubileuszowe” napisana 
z okazji 30-lecia istnienia szkoły.

Dąbrowski urząd doceniony
Podczas VI Krajowego Kongresu 
Sekretarzy Miast Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej otrzymał 
nagrodę główną w konkursie „Do-
bre praktyki zarządzania w admi-
nistracji samorządowej”.
Jury doceniło usprawnienie procesu 
rekrutacyjnego i wdrożenie progra-
mu adaptacji pracowników w no-
wym miejscu pracy. – Dziękuję pani 
dyrektor Agacie Kemonie, która wraz 
zespołem opracowała i wdrożyła na-
grodzone innowacje – mówi Marcin 
Bazylak, prezydent miasta.

WIĘCEJ
www.zsmdabrowa.edu.pl
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kultura/biblioteka
Projekt

Koncepcja aranżacji Czytelni 
Multimedialnej
Przestrzeń, w której przebywamy, kształtuje 
nas. Kształtujmy więc naszą przestrzeń ze sta-
rannością.

W  Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Dąbrowie Górni-
czej, chcielibyśmy zaoferować 
miejsce, które wprowadzi 
czytelników w  stan twór-
czego wyciszenia, spokojnej 
ref leksji i  relaksu. Dlatego 
poszukujemy donatorów 
skłonnych wesprzeć nas w re-
alizacji tej idei.
Pierwszy etap za nami. Firma 
Archizone przekazała Biblio-
tece projekt wykonany przez 
Mateusza Orkisza i Julię Kie-
lijan!
Naturalna zieleń ozdob-
nych roślin, kolory ziemi, 
drewno w eleganckiej aran-
żacji – w  takim otoczeniu, 
w strefie czytelnika, będzie 
można wygodnie rozsiąść się 
na komfortowych kanapach 
z książką czy ulubionym cza-
sopismem w ręku.

Nowa przestrzeń stanie się 
źródłem inspiracji, przywo-
ła kreatywne myśli, będzie 
sprzyjała skupieniu, pozwala-
jąc na odpoczynek albo przy-
gotowanie skutecznego planu 
działania.
Znajdą się w niej: 13 stanowisk 
komputerowych, w tym jedno 
przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, kącik telewi-
zyjny i muzyczny z wiszącymi 
siedziskami i oczywiście sta-
nowisko bibliotekarza opieku-
jącego się czytelnikami.
Praca, nauka i relaks. Z książ-
ką, z prasą, z multimediami.
Zostań Donatorem, pomóż 
stworzyć dobrą przestrzeń 
w  Czytelni Multimedialnej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej i pro-
muj swoją działalność! 
 /AW/

Konkurs
Z okazji Święta Niepodległości Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprasza do wzię-
cia udziału w kolejnej edycji konkursu 
„DoWolności wyrazu”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych (w wieku 7-12 lat), a jego ce-
lem jest plastyczne zinterpretowanie wiersza 
pn. „Ojczyzna”, autorstwa Marii Konopnic-
kiej. Prace konkursowe wykonane dowol-
ną techniką plastyczną (nieprzekraczające 
formatu A3) należy dostarczyć osobiście do 
Działu Promocji (ul. T. Kościuszki 25) bądź 
przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna ul. T. Kościuszki 25, 41-300, Dą-
browa Górnicza, z dopiskiem: „DoWolno-
ści wyrazu” do 10 listopada. Autorzy trzech 
najciekawszych prac zostaną nagrodzeni 
książkami oraz bibliotecznymi gadżetami. 
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 32 639 03 
01 oraz na stronie internetowej: www.biblio-
teka-dg.pl i Facebooku MBP./MB/

Patriotyczna 
wystawa
Przez cały listopad w Galerii 
Klubowej Biblioteki Głównej 
(ul. T. Kościuszki 25) prezento-
wana będzie wystawa pn. „Pol-
skie symbole narodowe”, przy-
gotowana przez Biuro Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci 
Narodowej Delegatura w Byd-
goszczy. Plansze prezentują 
chronologiczne zmiany sym-
boliki polskiej państwowości. 
Co tak naprawdę wiemy o pol-
skim godle, Mazurku Dąbrow-
skim i narodowych barwach? 
Na te i inne pytania odpowie 
prezentowana ekspozycja. Wy-
stawę można oglądać w godz. 
otwarcia placówki (pon. – pt. 
8:00-20:00, sb. 10:00-20:00). 
Wstęp bezpłatny./ MB/
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kultura/biblioteka
Literatura

Biblioteka w sercu
Forum Młodych Bibliotekarzy to coroczne spotkanie przedstawicieli zawodu z całej Polski. Spotkanie umożliwia wymianę 
doświadczeń i dzielenie się swoimi pomysłami podczas wystąpień i warsztatów, co przekłada się na wzrost kompetencji 
zawodowych bibliotekarzy. Równie ważnym celem, jaki od samego początku stawia przed sobą FMB, jest integracja 
środowiska bibliotekarskiego. Hasłem tegorocznej edycji było „Biblioteka w sercu”.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w  Dąbrowie Górniczej miała 
zaszczyt być jednym z współ-
organizatorów 14. edycji przed-
sięwzięcia. Konferencja odbyła 
się 8-9 września 2022r. w dwóch 
śląskich miastach – Zabrzu i Ka-
towicach. W wydarzeniu wzięło 
udział blisko 130 pracowników 
bibliotek publicznych, nauko-
wych i szkolnych z całej Polski, 
którzy mieli okazję posłuchać 
wystąpień kilkunastu prele-
gentów oraz wziąć udział w cie-
kawych warsztatach. Dąbrow-
ską książnicę reprezentowała 
po stronie prelegentów Agata 
Zygmunt – bibliotekarka z po-
wołania i pasji. Jej wykład pt.: 
„Komiks najlepszym przyjacie-
lem bibliotekarza” zgromadził 
całą sale słuchaczy. Prowadząca 
zachęcała bibliotekarzy do spoj-
rzenia na komiks jako na bardzo 
przydatne narzędzie podczas 
pracy z czytelnikiem. Wskazała, 
że jest on świetnym zaczątkiem 
dyskusji lub podstawą do po-
prowadzenia zajęć. W  czasie 
prelekcji przedstawiła wiele 
przykładów współczesnych 
komiksów, które są niezwykle 
wartościowe zarówno tematycz-
nie, jak i graficznie. Z ramienia 
MBP swój udział w 14. edycji 
FMB odnotowali również: od 
strony organizacyjnej – Anna 
Oleksiak, natomiast jako pro-
wadzący – Andrzej Wilanowski.

Jak to się zaczęło
Pomysł stworzenia młodym 
bibliotekarzom przestrzeni do 
aktywności w ramach swojej 
działalności zapoczątkowało 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. Początkowo zamie-
rzano utworzyć osobną sekcję 
dla młodych członków SBP, 
jednakże oni sami wpadli na 
pomysł organizacji konferen-
cji, która umożliwi spotkanie 
z  liczną grupą bibliotekarzy 
z całej Polski. Istotne jest to, 
że młodzi bibliotekarze sami 

organizują konferencję – okre-
ślają jej zakres tematyczny, 
wybierają prelegentów i usta-
lają program, zajmują się też 
wszystkimi kwestiami orga-
nizacyjnymi i technicznymi. 
Wielomiesięczna praca nad 
przygotowaniem FMB stwarza 
przestrzeń do spotkania i inte-
gracji środowiska biblioteka-
rzy z danego regionu. Dzięki 
temu od 2006 roku odbywają 
się spotkania bibliotekarzy 
z całej Polski, a każda edycja 
ma swoje hasło przewodnie.

Organizatorzy
Przygotowania do 14 FMB 
trwały od początku 2022 roku. 
Spędzono wiele godzin na usta-
laniu szczegółów wydarzenia, 
nad programem, wyborem 
prelegentów, organizacji pro-
mocji, wyborze miejsc, w któ-
rych odbędzie się konferencja. 
Nie byłoby to możliwe bez za-
angażowania i  kreatywności 
pracowników będących w ko-
mitecie organizacyjnym. Orga-
nizatorami wydarzenia zostali: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Biblioteka Śląska, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jerzego Fusieckiego w Za-
brzu oraz Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akade-
micka w Katowicach. W pra-
cach komitetu brali udział 
przedstawiciele Miejskich Bi-
bliotek Publicznych w Jastrzę-
biu-Zdroju, Rudzie Śląskiej, 

Gliwicach, Częstochowie, Dą-
browie Górniczej, Katowicach, 
Bielsku-Białej oraz biblioteki 
szkolnej w Częstochowie. Pa-
tronatem honorowym Forum 
objął Marszałek Województwa 
Śląskiego Jakub Chełstowski 
oraz Prezydent Miasta Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. 
Sponsorami wydarzenia byli: 
PROGRA, PROLIB, LEGIMI, 
EBASCO, MOL, FRSI, IBUK 
LIBRA, HADATAP.

Edycja 2022
Podczas 14. Forum Młodych 
Bibliotekarzy zostało poru-
szone wiele istotnych kwestii, 
które dotyczą pracy bibliote-
karskiej. Jak hasło wskazuje, 
myślą przewodnią konferencji 
było postrzeganie tego zawodu 

jako pasji oraz misji. Uczestni-
cy zastanawiali się czy praca 
w bibliotece może być drogą do 
spełnienia zawodowego, a tak-
że możliwością wszechstron-
nego rozwoju. Poza tym na 
konferencji nie zabrakło inte-
resujących nowinek, np. prze-
glądu bibliotek z różnych stron 
świata, czy też spojrzenie na tę 
instytucję pod kątem jej obec-
ności w popkulturze. Ponadto 
uczestnicy mogli nabyć lub po-
szerzyć swoje umiejętności na 
interesujących warsztatach do-
tyczących m.in. nowych tech-
nologii w promocji czytelnic-
twa czy też zarządzania sobą 
w  czasie. W  wystąpieniach 
prelegentów zostały poruszone 
między innymi takie tematy 
jak: Zabukuj sobie e-booka 

czyli jak dostęp do  publika-
cji elektronicznych wzbogaca 
ofertę biblioteki wygłoszony 
przez panią Joanne Golczyk; 
Przyjemne z  pożytecznym 
– jak zrealizować międzyna-
rodowy program mobilności 
w bibliotece publicznej wygło-
siła Zosia Bardzińska; Zetki 
kontra boomerzy, czyli różne 
pokolenia bibliotekarzy wg 
Anny Rudnickiej; Magdalena 
Kubacka zaproponowała wy-
kład: Aesthetics w  bibliotece, 
czyli jak stworzyć klimatyczny 
kącik minimalnym wysiłkiem; 
Z  sercem do  biblioteki, czyli 
jak nie zwariować i nie wypalić 
się, gdy praca jest pasją, a pasja 
pracą – o tym aspekcie pracy 
opowiadał Łukasz Żywulski. 
Tegoroczne Forum Młodych 
Bibliotekarzy odbyło się w nie-
zwykłych miejscach takich jak 
Sztolnia Królowej Luizy w Za-
brzu. Szkoła Filmowa im. K. 
Kieślowskiego oraz Centrum 
Informacji Naukowej Bibliote-
ki Akademickiej w Katowicach. 
Dzień pierwszy konferencji za-
kończyła uroczysta kolacja 320 
metrów pod ziemią w niezwy-
kłych wnętrzach Kopalni Gui-
do. Dla uczestników wydarzenia 
zjazd na dół kopalni był dużą 
atrakcja. Anna Oleksiak
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Prelekcja Agaty Zygmunt dot. komiksu.

Uczestnicy Forum Młodych Bibliotekarzy 2022.
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R E K L A M A

Daj zniczowi drugie życie
Wystarczy w oznaczonym miej-
scu na cmentarzu zostawić nie-
potrzebny już znicz lub wziąć go 
do ponownego wykorzystania. 
Ważne jest, aby pozostawione 
znicze czy oprawki szklane lub 
z  tworzywa były czyste, nie-
uszkodzone i nadawały się do 
ponownego wykorzystania. 

Każdy, kto będzie chciał sko-
rzystać ze zniczy, musi jedynie 
uzupełnić je we wkłady lub 
baterie, czyli dać im drugie ży-
cie. Takie zniczodzielnie dzia-
łają całorocznie i świetnie się 
sprawdzają, choćby na cmenta-
rzu w Okradzionowie, Ujejscu, 
Tucznawie czy na Zapleczu. 

Pomóż środowisku, zadbaj 
o swój domowy budżet!
Wszystkich Świętych to szczególny czas, gdy odwiedzamy swoich bli-
skich, którzy odeszli. Niestety, oddając cześć naszym zmarłym groma-
dzimy setki ton odpadów, które przez brak segregacji i nierozsądne 
zakupy nigdy nie trafią do recyklingu. Co roku, każdy z nas dokłada 
swoją cegiełkę, która pozostanie w środowisku nawet na 20 pokoleń.

Zapewnienie odpowiedniej ilości 
pojemników na poszczególne ro-
dzaje odpadów jak i zapewnienie 
odpowiedniej częstotliwości ich 
odbioru to rola administratora 
cmentarza, parafii.
Pamiętajmy jednak, że to przede 
wszystkim my jesteśmy odpo-
wiedzialni za wytworzone tony 
śmieci, które tak nas oburzają 
w okresie Wszystkich Świętych. 
Najwyższy czas, aby poprzez 
dokonywanie odpowiedzial-
nych zakupów i ponowne wy-
korzystanie zniczy, kwiatów, 
doniczek i  wszelkich ozdób – 
nie tylko zmniejszyć ilość śmieci 
trafiających na składowiska, ale 
też zadbać o estetykę miejsca po-
chówku osób nam najbliższych.
Większość odpadów powstają-
cych na cmentarzach to zużyte 
znicze, wkłady i sztuczne kwiaty. 
Błędne jest założenie, że w więk-
szości to tworzywa sztuczne 
i szkło – czyli surowiec, który 
łatwo można poddać recyklin-
gowi. Niestety rzeczywistość jest 
inna. Dlaczego? Bo zużyte znicze 
i wkłady są często pokryte wo-
skiem i steryną, których źródłem 
jest najczęściej parafina, a ta z ko-
lei pochodzi z  przetworzonej 
ropy naftowej. Tak zabrudzony 
plastik nie nadaje się do ponow-
nego przetworzenia i  niestety 
trafia na wysypiska. Nie mniej 
ciekawie rysuje się sprawa wień-

ców i wiązanek ze sztucznych 
kwiatów zawierających wszelakie 
barwniki z zawartością metali 
ciężkich oraz wtopiony w struk-
turę metal i tkaniny – one też nie 
mogą być surowcem poddanym 
recyklingowi.
Po obchodach dnia Wszystkich 
Świętych z  każdego grobu do 
zagospodarowania pozostaje do 
10 kg odpadów. W skali kraju to 
miliony ton plastiku, barwionego 
szkła, ceramiki i roślin.
Bardzo ważne jest zatem, żeby 
zakupione znicze i sztuczne kwia-
ty używać jak najdłużej, zanim 
przeznaczymy je na straty. Ogra-
niczajmy zatem ilość wytwarza-
nych odpadów, zastanawiając się, 
co postawić na grobach bliskich. 
Najbardziej ekologiczne rozwią-
zanie to ponowne wykorzystanie. 
Jeśli jednak zdecydujemy się na 
zakup lub przygotowanie własnej 

dekoracji, to warto kierować się 
dobrymi praktykami:
• lepiej kupujmy znicze z wy-
miennymi wkładami, a następ-
nie co jakiś czas je czyśćmy i uzu-
pełniajmy;
• zamiast ciętych lub plastiko-
wych kwiatów wybierajmy bu-
kiety i stroiki z suszu;
• zrezygnujemy ze zniczy ce-
ramicznych i zdobionych me-
talem, tworzywem sztucznym 
i toksycznymi farbami;
• wspólne przygotowanie wień-
ców może być miłą i integracyjną 
formą spędzania wolnego czasu;
• odpowiednio segregujmy od-
pady: nie wrzucajmy zniczy na 
baterie do pojemników na resztki 
zmieszane ani ziemi i żwiru do 
pojemników na bioodpady;
• podzielmy się niezniszczony-
mi lampionami na wymienne 
wkłady. UM/MZGO
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Aktywna Dąbrowa 
dziękuje za 
15 wspólnych lat
30 września 2022 roku był ostatnim dniem 
pracy dr Dagmary Molickiej na stanowisku 
dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji 
w Dąbrowie Górniczej. Po 15 latach 
kierowania miejską jednostką skupi się na 
rozwoju rodzinnego biznesu.
W tym czasie Dąbrowa Górni-
cza stała się prawdziwym mia-
stem dla aktywnych. W parku 
Zielona i nad Pogorią III po-
wstały ośrodki, które przycią-
gają miłośników aktywnego 
wypoczynku nie tylko z Dą-
browy, ale i całego regionu. Do 
użytku oddany został Euro-
camping w Błędowie, a hala im. 
Zygmunta Cybulskiego stała się 

areną sportowych zmagań roz-
grywanych na ogólnopolskim 
i międzynarodowym poziomie. 
To duży wkład i zasługa Dag-
mary Molickiej.
– Pani Dyrektor zbudowała 
sprawny zespół, który nie boi 
się żadnych wyzwań – nie ma 
znaczenia czy to półmaraton, 
wyścigi psich zaprzęgów czy 
turniej tańca. Zawsze jest go-

towy do organizacji zarówno 
miejskich imprez, jak i wyda-
rzeń rangi mistrzowskiej. Bar-
dzo dziękujemy za ten wkład 
w  rozwój sportu i  rekreacji 
w Dąbrowie. Trzymamy rów-
nież kciuki i życzymy wszystkie-
go najlepszego w dalszej dzia-
łalności zawodowej jak i życiu 
prywatnym – mówi prezydent 
Marcin Bazylak. BM

sport

Multimedalistka 
z Dąbrowy

Dąbrowianka Olga Górnaś-Grudzień została indy-
widualną mistrzynią świata w  klasie Hansa 303, 
a w klasie Hansa 303 doubles wicemistrzynią świata 
w parze z Piotrem Cichockim. Żeglarze z niepełno-
sprawnościami rywalizowali w Hiroszimie.

Mistrz świata zaprasza  
na mecz MKS-u!
Prezydent Marcin Bazylak 
przy okazji domowego meczu 
naszych koszykarzy w  roz-
grywkach Alpe Adria Cup 
pogratulował Michałowi Sit-
nikowi zdobycia tytułu mi-
strza świata w koszykówce 3x3 
w kategorii do 23 lat. Zawod-
nik od pół roku reprezentuje 
barwy MKS-u, a do Dąbrowy 
Górniczej przeniósł się z Wro-
cławia. Już 4 listopada będzie 
miał okazję zmierzyć się ze 
swoim byłym klubem, bo do 
Dąbrowy Górniczej przyjeż-
dża wrocławski Śląsk. Obec-
ność dąbrowskich kibiców na 
meczu z aktualnym mistrzem 
Polski obowiązkowa! Hala 
„Centrum” im. Z. Cybulskie-
go, godz. 17:30. 
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

Moc tuzina męskich gło-
sów i  subtelny mezzoso-
pran pełnej gracji Agaty 
Savy w  przebojowych 
ariach operowych i operet-
kowych zakrólują na pała-
cowej scenie teatralnej 12 
listopada o godzinie 18.00. 

12 TENORÓW 
I DIVA

Jak się bawią 
dąbrowscy 
seniorzy? 
Na andrzejkowych „faj-
fach”!
29 listopada o godzinie 17.00 
w Domu Kultury w Ząbko-
wicach odbędzie się An-
drzejkowa potańcówka dla 
seniora. To już kolejne spo-
tkanie z naszymi seniorami 
w tej formule. Tym razem 
dodatkowo wieczór umili 
występ zespołu Mamma 
Mia, który zagra do tańca 
największe przeboje lat. 70. 
i  80. Bilety można nabyć w 
kasie PKZ (Plac Wolności 1). 
Oj, będzie bal!

15 listopada o godz. 19.00 wystąpi Aga 
Derlak Trio. Liderka ma na koncie m.
in. Fryderyka w kategorii Jazz oraz mię-
dzynarodowy dorobek sceniczny. Na 
koncercie w ramach cyklu 
Scena/AnecS, gdzie artyści 
zasiadają na scenie razem 
z publicznością, usłyszymy 
kompozycje inspirowane 
jazzem, folklorem latyno-
amerykańskim i  muzyką 
klasyczną.
18 listopada o  godz. 18.00 
schodzimy do Piwnicy, gdzie 
w klubowych wnętrzach ze-
spół Melancholy Hill zagra 
utrzymane w nostalgicznie 
jesiennej aurze utwory. Co 
warte uwagi, w jednej z klu-

czowych scen nominowanego do Osca-
ra filmu Tadeusza Łysiaka „Sukienka”, 
można usłyszeć utwór zespołu „Lights 
Off”, wydany w 2016 roku.

HO! HO! HO!
Święty Mikołaj rozpoczyna 
kulturalną wędrówkę po Dą-
browie!
4 grudnia o godz. 10:30 (nie-
dziela) zapraszamy do DK 
Ząbkowice na spektakl dla 
dzieci pt. „Halo! Halo! Miko-
łaju! ”. Zaraz potem brzuchaty 
czerwony brodacz rozda ma-
łym widzom prezenty!
6 grudnia od godz. 15:00 (wto-
rek) Mikołaj i  jego dzielna 
załoga spotkają się z dziećmi 
w  Pałacu Kultury Zagłębia. 
Na miejscu będą czekać liczne 
atrakcje: wystawa kart pocz-
towych, warsztaty plastyczne 
i  wieeelka choinka! O  18:00 
aktorzy Teatru Rabcio wy-
stąpią ze spektaklem pt. „Zi-
mowa Przygoda”! Szczegóły: 
DK Ząbkowice: 32 733 87 92 
/PKZ: 608 361 290.

NA JESIENNĄ MELANCHOLIĘ 


