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rozmowa miesiąca

RODZINNA 
BARBÓRKA

To paradoks, że z krajobrazu jedy-
nego miasta w Polsce ze słowem „gór-
nicza” zniknęły charakterystyczne dla 
pokopalnianych pejzaży architekto-
niczne pozostałości po wydobywczym 
przemyśle. Podróżując po innych czę-
ściach z daleka widać charakterystycz-
ne budowle, które na przestrzeni stule-
ci zyskały miano symbolu widocznego 
w herbach miast czy klubów sportowych. W Dąbrowie od 
dawna nie wydobywa się węgla, a miasto rozwija się, stawiając 
na te gałęzie gospodarki, które nie są uciążliwe dla środowiska 
naturalnego i klimatu. Wciąż jednak żywa pozostaje górnicza 
tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wykracza 
ona znacząco poza kwestie związane z przemysłem. Górnic-
two to także kultura, rytuały i wspólnota. Dziś ten społeczny 
koloryt dawnych czasów przypominają obchody Barbórki. 
Górnicze święto w Dąbrowie Górniczej to okazja do spotka-
nia się tych, którzy w kopalniach pracowali lub nadal tam 
pracują. To także radosny festyn dla całych rodzin, którego 
ideę można zdefiniować stwierdzeniem: „bawiąc uczyć, ucząc 
bawić”. Zeszłoroczne obchody przyciągnęły tłumy dąbrowian: 
od najmłodszych do seniorów. W tym roku również nie za-
braknie górniczych atrakcji. Do zobaczenia 4 grudnia pod 
Resursą na ul. 3 maja!

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

O literackich nagrodach, inspiracjach 
i nowej powieści o Hucie „Katowice” 
z Anną Cieplak rozmawia Michał Syska.
– Finał literackiej Nagrody 
Nike to nie jest dla Ciebie 
pierwsze wyróżnienie. Co 
nagrody zmieniają w  życiu 
osoby piszącej?
– Nagrody na pewno pozwa-
lają dotrzeć do większej licz-
by czytelniczek i czytelników. 
Miałam duże szczęście, że 
moja pierwsza powieść „Ma 
być czysto” została nagrodzo-
na dwoma najważniejszymi 
nagrodami za debiut i została 
zekranizowana. Chociaż de-
biutowałam w 2016 roku, to 
w ciągu kolejnych lat wyda-
łam cztery powieści i myślę, 
że te nagrody i nominacje mu-
siały mi w tym pomóc. Dodat-
kowo takie wskazanie przez 
jurorów pozwala też zwrócić 
uwagę na tematy, które moż-
na przeoczyć, bo wydają się 
bardziej kameralne. Dostaję 
sygnały, że moje książki czy-

ta się lekko, natomiast tema-
ty, jakie w  nich poruszam, 
nie zawsze takie są. Dlatego 
największym wyzwaniem 
w  tym, co robię, jest to, jak 
opowiadać, żeby powiedzieć 
coś ważnego i  spojrzeć na 
rzeczywistość w inny sposób, 
zauważyć aspekty, których nie 
widać na pierwszy rzut oka, 
a przy tym dotrzeć do osób, 
które niekoniecznie sięgają po 
książki, które wymagają pew-
nego wysiłku.
– Krytycy nazwali Cię „pi-
sarką codzienności”. Czy 
zatem to zwykłe sprawy są 
dla Ciebie główną inspiracją?
– Lubię codzienność, bo wi-
dzę w niej sporo niezwykłości. 
Sam fakt, że pochodzę z mia-
sta, które nie jest Warszawą, 
Krakowem, Poznaniem, tylko 
jest Dąbrową Górniczą, na-
uczył mnie spoglądania tro-

chę inaczej na różne sprawy. 
To, że tutaj się wychowałam 
bardzo dużo mi dało, jeśli 
chodzi o moja ścieżkę twór-
czą, tematy i kierunki poszu-
kiwań. Zakładam, że gdybym 
żyła w innym miejscu, to te-
maty byłyby inne. Sięgam po 
tę codzienność, bo wydaje mi 
się, że ona jest po prostu naj-
ciekawsza i równocześnie bli-
ska. Wpływa też na to pewnie 
moje wcześniejsze doświad-
czenie, czyli praca z dziećmi 
i młodzieżą w Cieszynie, gdzie 
żyłam osiem lat. Próbuje opo-
wiadać o życiu ludzi, którzy 
pochodzą z małych i średnich 
miast i niekoniecznie ich życie 
to pasmo sukcesów. Nie uwa-
żam tych tematów za tematy 
drugiej kategorii. Jeśli nie bę-
dziemy opisywać tego, co tu 
i teraz, to możemy zapomnieć, 
co się wydarzyło. Dlatego czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

6 listopada 
dąbrowskie 
stowarzyszenie 
„Pogoria 
Morsuje” 
rozpoczęło 
oficjalnie nowy 
sezon kąpieli 
w zimnej wodzie.

Foto-przegląd

PISARKA CODZIENNOŚCI
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wracam do takich tematów, 
jak eurosieroctwo, które nie 
zostało opisane przez literatu-
rę, chociaż było bardzo ważne 
i umknęło w toku tej prędko-
ści, w której żyjemy. Dlatego 
teraz zajmuję się tematem 
Huty „Katowice”, od lat 70. do 
teraz, bo mam przeczucie, że 
to mówi coś więcej, nie tylko 
o lokalności, ale też o historii 
i przyszłości tej części Europy.
– Tę codzienność w swoich 
powieściach opisujesz w kon-
kretnych miejscach: na Ślą-
sku, w  Zagłębiu. Na ile ta 
lokalność ma znaczenie?
– Miejsca na tyle mnie in-
spirują, że wyobrażam sobie 
akcję książek w konkretnych 
lokacjach i  one działają na 
moją wyobraźnię. Równo-
cześnie przebywając w nich, 
nasiąkam historiami, tak jak 
miało to miejsce gdy pisałam 
„Rozpływaj się” i zamieszka-
łam w Superjednostce w Ka-
towicach czy kiedy w „Latach 
powyżej zera” opowiadałam 
o tym, dlaczego główna boha-
terka jest zafascynowana Pa-
łacem Kultury Zagłębia. Oso-
biście czuję się Zagłębiaczką, 
nie chcę uchodzić za kolejną 
śląską pisarkę, jak zwykle to 
bywa sugerowane w wywia-
dach, gdy ludzie spoza regionu 
nie rozróżniają województwa 
śląskiego od Górnego Śląska. 
Szczególnie, że Zagłębie wy-

daje mi się ciekawym teryto-
rium przyszłości a jego histo-
ria jest otwarta, różnorodna, 
złożona. Jako autorka staram 
się patrzeć szerzej na pewne 
sprawy. Tematy, które poru-
szam, są uniwersalne i wyko-
rzystuję terytorium, aby opo-
wiedzieć o czymś wspólnym. 

Ale zapewne, gdyby nie miej-
sca, w których żyję lub żyłam, 
to nie napisałabym moich 
książek. Terytorialnie jestem 
zawieszona w trójkącie Śląsk 
Cieszyński – Zagłębie – Gór-
ny Śląsk, bo w każdym z tych 
miejsc mieszkałam przez jakiś 
czas. Mogłam dzięki temu do-

świadczyć zróżnicowania wo-
jewództwa śląskiego, co samo 
w sobie jest fascynujące.
– Wspomniałaś w  naszej 
rozmowie, że zajmujesz się 
tematem Huty „Katowice”. 
Czy możemy się zatem spo-
dziewać nowej powieści?
– Książka ukaże się w przy-
szłym roku w Wydawnictwie 
Literackim. Nazywa się „Ciało 
Huty” i jest powieściową wa-
riacją na temat Huty „Katowi-
ce” od lat 70. do teraz. Akcja 
dzieje się na dwóch planach 
czasowych. Zaczyna się od 
historii Ewy, która pakuje wa-
lizki, bo wybiera się do miej-
sca z „Księgi Czynów”, która 
powstała w kuchni zakładowej 
kombinatu w 1976. Księga za-
wiera istotne ustalenia, która 
mają się zrealizować pięćdzie-
siąt lat od wbicia pierwszej 
łopaty pod budowę huty. To 
nie pomysły ludzi władzy, ale 
kucharek, które chciały lepszej 
przyszłości dla siebie i swoich 
dzieci. Podążamy razem z Ewą 

i  innymi bohaterami za roz-
wiązaniem zagadki tego, czy 
w 2022 da się jeszcze ten plan 
zrealizować. Poprzedza to sza-
lony rajd od lat 70. do współ-
czesności jak w alternatywnej 
historii transformacji, w której 
to zwyczajni ludzie mogli de-
cydować o kształcie przyszło-
ści. Dzięki Ewie – kucharce ze 
stołówki zakładowej. Chociaż 
brzmi to mocno fikcyjnie, to 
w  powieści wiele punktów 
fabuły opartych jest na fak-
tach. Pokazuję transformację 
ustrojową z perspektywy osób, 
które nie należały do elit wła-
dzy, lecz żyły i były zanurzone 
w tamtej codzienności i mogą 
patrzeć na pewne rzeczy ina-
czej. To jest ich młodość, ich 
doświadczenie. Podczas pracy 
nad tą powieścią bardzo dużo 
rzeczy mnie zaskakiwało i od-
kryłam jak niewiele wiedzia-
łam o Hucie „Katowice”, która 
powstała przecież zaraz obok 
mojego domu rodzinnego.
– Dziękuję za rozmowę.

rozmowa miesiąca

PISARKA CODZIENNOŚCI
Anna Cieplak
pochodząca z Dąbrowy Górniczej 
pisarka i animatorka kultury. 
Zdobywczyni Nagrody Conrada 
i Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza za książkę „Ma 
być czysto”. Nominowana 
do najważniejszych nagród 
krajowych (Nagroda Literacka 
Nike, Paszport „Polityki”, Nagroda 
Literacka Gdynia) za „Lata 
powyżej zera” oraz Nagrody 
Literackiej Unii Europejskiej za 
„Lekki bagaż”. Współautorka 
(z Lidią Ostałowską) książki 
dla dzieci „Zaufanie”. Finalistka 
Literackiej Nagrody Nike 2022 za 
powieść „Rozpływaj się” o Polsce 
w Unii Europejskiej i osieroconym 
pokoleniu – młodych osobach, 
zmuszonych dorastać bez 
dorosłych, którzy za chlebem 
wyjechali na Zachód. W 2023 roku 
ukaże się jej najnowsza powieść 
o Hucie „Katowice”.

Spotkanie z czytelnikami 
w dąbrowskiej bibliotece.
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puls miasta
Zdrowie

ZCO z nowym 
dyrektorem
Marzena Kula od połowy listopada przejęła obowiązki dyrektora Zagłę-
biowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Zastąpiła Tomasza 
Szczepanika, który we wrześniu złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Nowa dyrektor ZCO jest absol-
wentką Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach i specjalist-
ką z zakresu kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Przez lata związana była zawo-
dowo ze Śląskim Oddziałem 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, a wcześniej Śląską Regio-
nalną Kasą Chorych.
ZCO ma duże 
możliwości rozwoju
Do dąbrowskiego szpitala 
przechodzi z Chorzowa, gdzie 
od sierpnia 2019 roku praco-
wała na stanowisku pełno-
mocnika dyrektora tamtejsze-
go Zespołu Szpitali Miejskich.
– W nowej roli skupię się na 
działalności operacyjnej szpi-
tala, czyli wzroście przycho-
dów, racjonalizacji wydatków 
oraz skrupulatnym prowadze-
niu sprawozdawczości z wyko-
nywanych procedur medycz-

nych. Chcę również postawić 
na rozwój przyszpitalnych 
poradni specjalistycznych – 
mówi Marzena Kula.
Chodzi o nowe przychodnie, 
które byłyby uzupełnieniem 
dla działających w szpitalu od-
działów nieposiadających do 
tej pory swoich przychodni. 
Pacjentom poprawi to dostęp-
ność do świadczeń zdrowot-
nych oferowanych przez szpital 
i  zagwarantuje ich komplek-
sowość, a szpitalowi zapewni 
nowe przychody oraz dodat-
kowo zaktywizuje personel 
medyczny, a także pozwoli na 
pozyskanie nowych pacjentów.
Zapytana dlaczego zdecydo-
wała się na przejście do Zagłę-
biowskiego Centrum Onkolo-
gii, bez wahania odpowiada, że 
dąbrowski szpital posiada bar-
dzo duże możliwości rozwoju.
– To szpital, który zabezpie-
cza opiekę  m.in. w  takich 

obszarach jak interna, chi-
rurgia, ginekologia i położ-
nictwo czy pediatria wraz 
z neonatologią, ale również 
mocno rozwija się w  dzie-
dzinie diagnostyki i leczenia 
nowotworów. W mojej ocenie 
jest to połączenie gwarantu-
jące bardzo duży potencjał, 
który powinniśmy umiejęt-
nie wykorzystać – podsumo-
wuje nowa dyrektor.

Prezydent liczy 
na racjonalne 
zarządzanie 
kosztami
– Dostęp do dobrej jakoś 
usług medycznych dla miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej 
i regionu Zagłębia jest dla nas 
bardzo ważny. Dlatego jako 
samorząd zainwestowaliśmy 
w  ZCO bardzo duże środki 
finansowe, a w najbliższych 

latach zamierzamy przezna-
czyć dodatkowe 100 mln zło-
tych na dokończenie rozbudo-
wy – mówi Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej 
i dodaje, że władzom miasta 
zależało na znalezieniu osoby, 
która potrafi pozyskiwać ze-
wnętrzne środki i racjonalnie 
zarządzać kosztami, by w peł-
ni wykorzystać potencjał dą-
browskiego szpitala.
– Jestem przekonany, że pani 
dyrektor dobrze poprowadzi 
szpital. Będzie miała w  tym 
wsparcie miasta, nie tylko fi-

nansowe – deklaruje prezydent 
Dąbrowy.
Dotychczasowy dyrektor To-
masz Szczepanik pozostanie 
w zarządzie Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii.
– Moja rezygnacja nie oznacza 
pożegnania z  ZCO. Jako za-
stępca dyrektora ds. lecznictwa 
i ordynator Oddziału Diabetolo-
gii skupię się teraz na obszarze 
medycznym funkcjonowania 
szpitala – deklaruje Tomasz 
Szczepanik, który jest także 
wojewódzkim konsultantem 
w dziedzinie diabetologii. BM

Tik Tak Tik RAK – wczesne 
wykrycie daje Ci życie
Opinie ekspertów wskazują, 
że blisko 70% nowotworów 
złośliwych jest wynikiem 
działania szkodliwych czyn-
ników związanych ze stylem 
życia, dietą oraz otaczającym 
nas środowiskiem. – To poka-
zuje, jak ważna jest profilak-
tyka i utrwalanie zdrowych 
nawyków. Co jemy i jaki tryb 
życia prowadzimy, zależy od 
nas. To również my decydu-
jemy, czy znajdziemy czas na 
aktywność fizyczną i regular-
ne badania – mówi Bożena 

Borowiec, zastępca prezyden-
ta miasta.
9 listopada w  Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej odbyła 
się inauguracja III kampanii 
profilaktycznej „Tik Tak Tik 
RAK – wczesne wykrycie daje 
Ci życie”, nad którą patronat 
sprawuje prezydent Marcin 
Bazylak. Uczniowie III LO 
oraz Zespołu Szkół Plastycz-
nych wysłuchali wykładu 
„O filarach zdrowia, czyli jak 
żyć długo i szczęśliwie” wygło-
szonego przez prof. Krzysztofa 

Nowosielskiego. O znaczeniu 
diety opowiadała dietetycz-
ka Justyna Dec, założycielka 
Fundacji Oko w  Oko z  Ra-
kiem. O profilaktyce mówiła 
Katarzyna Stachowicz, za-
łożycielka Fundacji Pokonaj 
Raka. Eliza Działach, prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Koordynatorów Opieki 
Onkologicznej i koordynator 
w  Zagłębiowskim Centrum 
Onkologii Szpitalu Specjali-
stycznym im. Sz. Starkiewicza, 
pokazała, na jakie wsparcie 

może liczyć pacjent onkolo-
giczny i jego bliscy. Po pokazie 
mody w wykonaniu modelek 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego, od-
były się warsztaty samobada-
nia piersi i jąder, prowadzone 

przez Będzińskie Stowarzy-
szenie Amazonek. Prof. No-
wosielski, rehabilitantka Iza-
bela Pawlik oraz Justyna Dec 
spotkali się z mieszkańcami 
podczas spotkania otwartego.
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puls miasta
Inwestycje

Dzięki wspólnej inwestycji miasta i PKP PLK mieszkańcy 
przedzielonych torami Strzemieszyc zyskają komfortowe połączenie 
pieszo-rowerowe między dwoma częściami dzielnicy. Na miejscu 
właśnie rozpoczęły się przygotowania do inwestycji.
– Rozpoczęliśmy od prac to-
rowych, czyli rozbiórki nie-
czynnych torów i przygoto-
wania drogi dojazdowej do 
placu budowy – mówi Maciej 
Woźniak z dąbrowskiej firmy 
Nowak-Mosty, która wybu-
duje przejście pieszo-rowe-
rowe pod torami w  rejonie 
przystanku Dąbrowa Górni-
cza Strzemieszyce.
Inwestycja powstaje w  for-
mule „zaprojektuj i  wybu-
duj”, co oznacza, że wyko-
nawca prac najpierw zlecił 
opracowanie dokumentacji 
projektowej. Projekt jest już 
gotowy i wkrótce prace przy 
budowie przejścia nabiorą 
tempa.
– Przejście zapewni miesz-
kańcom Strzemieszyc kom-

fortowe połączenie zarówno 
z  peronami, jak i  obiema 
częściami dzielnicy – mówi 
wiceprezydent Damian Rut-
kowski. – Pamiętamy też 
o  ustaleniach z  mieszkań-
cami Strzemieszyc, którzy 
chcieli, by autobusy komuni-
kacji miejskiej zatrzymywa-
ły się nieco dalej niż przy ul. 
Stacyjnej. Dlatego w rejonie 
ulicy Transportowej planuje-
my powstanie punktu prze-
siadkowego z  parkingiem 
dla samochodów i  rowerów 
– dodaje.
Wiadomo, że przejście pod 
torami będzie miało około 
40  m długości. Poza scho-
dami, z  obu stron prowa-
dzić będą do niego dwie 
zadaszone pochylnie z wy-

dzielonymi częściami dla 
rowerzystów i osób z niepeł-
nosprawnościami. Pochylnia 
po północnej stronie będzie 
mieć ponad 54  m długości 
i prawie 34 m po południo-
wej stronie.
Istniejący peron o długości 
150 m zostanie nieco wydłu-
żony. – Dzięki temu komu-
nikację z przejściem zapewni 
również zainstalowana przy 
peronie winda – wyjaśnia 
Damian Rutkowski. Doda-
je, że od wyjazdu z przejścia 
w kierunku ul. Stacyjnej pro-
wadzić będą droga rowerowa 
i chodnik.
W  przejściu i  dojściach do 
niego zaplanowano ścieżki 
naprowadzające ze specjal-
ną wypukłą fakturą dla osób 

niewidomych i  słabowidzą-
cych. Na poręczach zosta-
ną umieszczone informacje 
w języku Braille’a.
Wartą ponad 9,67 mln zł in-
westycję sfinansują miasto 
i PKP PLK. Dąbrowa Górni-
cza w tym i przyszłym roku 
przekaże na ten cel 4,83 
mln  zł. Zgodnie z  planem 
wszystko ma być gotowe pod 
koniec przyszłego roku.
To będzie kolejny tunel pie-
szo-rowerowy pod torami 
przy stacji kolejowej w Dą-
browie Górniczej. Pierwszy 
powstał jesienią 2018 roku 
na stacji Dąbrowa Górni-
cza Ząbkowice. Inwestycja 
kosztowała ponad 8 mln zł, 
z czego 3,2 mln zł dołożyło 
miasto.

Wiceprezydent Damian Rut-
kowski przypomina, że przej-
ście pod torami jest zgodne 
z koncepcją powstania w re-
jonie ulicy Stacyjnej pełnej 
zieleni przestrzeni o charak-
terze rekreacyjnym. W efek-
cie park w pobliżu stacji ma się 
stać główną i reprezentacyjną 
częścią Strzemieszyc. Ogólne 
założenia i koncepcję wypra-
cowano podczas konsultacji 
społecznych z mieszkańcami.
W  tę koncepcję wpisała się 
już uruchomiona w maju na 
skwerze przy ul. Stacyjnej 
tężnia solankowa. Wartą 512 
tys. zł inwestycję mieszkańcy 
wybrali do realizacji podczas 
ostatniej edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego.

PP

Pieszo i na rowerze pod torami 
w Strzemieszycach
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MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA 
NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przyjmuje wnioski o zakup węgla na preferencyjnych 
warunkach. Można je składać elektronicznie oraz osobiście – w siedzibie głównej i punktach terenowych.

Węgiel będzie można kupić na skła-
dzie działającym jako Kwalifikowa-
ny Dostawca Węgla Polskiej Grupy 
Górniczej, przy ul. Szymanowskiego 
93 w Sosnowcu. Cena 1 tony wynie-
sie 1800 zł i w tej cenie będzie można 
nabyć maksymalnie 3 tony węgla: 
1,5 tony do końca 2022 r. i 1,5 tony 
po 1 stycznia 2023 r. Zakup każdej 
transzy będzie wymagać złożenia od-
rębnego wniosku.
Wnioski mogą składać osoby, które 
w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków jako źródło 
ogrzewania podały węgiel, a  także 
ubiegały się o wypłatę dodatku wę-
glowego. Złożone wnioski będą we-

ryfikowane, a mieszkaniec zostanie 
poinformowany o rozstrzygnięciu.
Informację o terminie odbioru węgla 
mieszkaniec otrzyma bezpośrednio 
z punktu dystrybucji, gdzie będzie 
również dokonywał opłaty za opał.
Transport zakupionego węgla leży 
po stronie mieszkańca nabywające-
go opał.

Wnioski można składać:
Elektronicznie:
• ePUAP: /MOPSDG/skrytka (wnio-

sek musi być opatrzony kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym - e-dowód)

Osobiście:
• w siedzibie MOPS przy ul.  Pił-

sudskiego 2 (tylko wnioski wrzu-
cane do urny przy wejściu do bu-
dynku), kontakt telefoniczny 571 
332 316, od poniedziałku do piąt-
ku od 7.00 do 15.00, a w czwartki 
od 7.00 do 17.00

W punktach terenowych pracowni-
ków socjalnych:
• ul. Wyszyńskiego 1 (Centrum), 

kontakt telefoniczny 571 332 260, od 
poniedziałku do piątku od 7.30 do 
14.30, a w czwartki od 7.30 do 16.30

• ul. Chemiczna 2 (Ząbkowice), 
kontakt telefoniczny 571 332 275, 

od poniedziałku do czwartku od 
7.30 do 14.30, a w piątki od 7.30 
do 10.00

• ul. Przedziałowa 1 (Łosień), kon-
takt telefoniczny 571 332 275, po-
niedziałek, środa, piątek od 7.30 
do 10.00, a we wtorek i czwartek 
od 12.00 do 14.30

• ul. Obrońców Pokoju 7 (Strze-
mieszyce), kontakt telefoniczny 
571 332 275, poniedziałek, środa, 
piątek od 7.30 do 10.00, a we wto-
rek i czwartek od 12.00 do 14.30.

Do dyspozycji mieszkańców będą 
dwa rodzaje węgla: orzech/kostka 
i groszek/ekogroszek. PK

Zima

NIE BĄDŹ 
OBOJĘTNY!
Chłody, mrozy i okres jesienno-zimowy 
to szczególne wyzwanie dla bezdomnych. 
Często od naszej reakcji zależy, czy 
przetrwają ten trudny czas. Żeby im 
pomóc, nieraz wystarczy jeden telefon.
Niska temperatura to spory 
problem dla osób bez dachu 
nad głową. Przy takiej aurze 
nie bądźmy obojętni na ich 
los. Chroniąc się przed zim-
nem, bezdomni często wy-
bierają miejsca, które nie są 
bezpieczne, a  przebywanie 
w  nich może doprowadzić 
do wychłodzenia organi-
zmu i nawet śmierci. Warto 
o  tym pamiętać, bo nasza 

reakcja może uratować ko-
muś życie.
Do końca marca działać bę-
dzie także specjalna infolinia 
Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, dotycząca pomocy 
bezdomnym. Na numer 987 
może dzwonić każdy, kto wie, 
że dana osoba potrzebuje po-
mocy, jak również ci, którzy 
wiedzą, gdzie przebywają 
bezdomni.

O  to, by bezdomni przeby-
wający na terenie naszego 
miasta bezpiecznie przeżyli 
zimę, dbają pracownicy so-
cjalni Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, stre-
etworker, pracownicy Cen-
trum Zarządzania Kryzyso-
wego oraz strażnicy miejscy. 
Na co dzień współpracują ze 
sobą, wymieniają się infor-
macjami i udzielają pomocy 

potrzebującym. W Dąbrowie 
Górniczej bezdomni mogą 
otrzymać doraźną pomoc 
w  noclegowni i  ogrzewal-

ni przy ul. Łącznej, a  także 
w schroniskach przy al. Zwy-
cięstwa i ul. Wapiennej.

PK

Zgłoszenia o bezdomnych, przebywających w czasie chło-
dów i mrozów w altankach na działkach, opuszczonych 
budynkach, wiatach śmietnikowych, prowizorycznych 
namiotach, klatkach schodowych czy piwnicach, przyj-
mowane są przez Straż Miejską – pod numerem 986.
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Transport

Nowe metrolinie
10 listopada na trasę 
między Sławkowem 
a Dąbrową Górniczą 
wyjechała metrolinia 
M109. Teraz 
Zarząd Transportu 
Metropolitalnego 
planuje uruchomienie 
kolejnej metrolinii, która 
połączy nasze miasto 
z Bobrownikami.
Metrolinia M109 zastąpiła li-
nię 634 i kursuje regularnie 
co około 25-30 minut w cią-
gu dnia oraz co 2 godziny 
w nocy. W dni wolne, w za-
leżności od pory, M109 jeździ 
co 30 i co 60 minut.
– Na przystanku Dąbrowa 
Górnicza Centrum linia zo-
stała skomunikowana z auto-
busami linii M2 w kierunku 
Katowic – mówi Klaudia Ma-
tuszna, zastępczyni rzecznika 
prasowego Zarządu Transpor-

tu Metropolitalnego w Kato-
wicach.
– Ustaliliśmy z  Zarządem 
Transportu Metropolitalne-
go, że autobusy M109 będą 
zatrzymywać się na wszyst-
kich dotychczasowych przy-
stankach linii 634 w naszym 
mieście – podkreśla Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
Od początku grudnia – po 
kończącej się właśnie przebu-
dowie ul. Strzemieszyckiej – li-

nia M109 przestanie kursować 
objazdem i także zatrzymywać 
się będzie na wszystkich przy-
stankach na trasie.
W  odpowiedzi na liczne 
uwagi mieszkańców, miasto 
wspólnie z Zarządem Trans-
portu Metropolita lnego 
uzgodniło, że nie skrócimy 
trasy linii nr 49 oraz nie za-
stąpimy linii 84 i 984 nowymi 
liniami 628 i 684.
– W  ostatnich tygodniach 
otrzymaliśmy wiele uwag do-

tyczących aktualnie funkcjo-
nujących połączeń. Zmiany są 
więc potrzebne, ponieważ do-
tychczasowa siatka połączeń 
nie spełnia wszystkich oczeki-
wań mieszkańców. Najbliższe 
tygodnie wykorzystamy więc 
na przygotowanie wspólnie 
z  ZTM propozycji w  opar-
ciu o uwagi nadesłane przez 
mieszkańców Łośnia, Strze-
mieszyc Małych i  Wielkich 
oraz Ząbkowic – zapowiada 
prezydent.

Wcześniej ZTM planuje uru-
chomienie kolejnej metroli-
nii: M103 połączy Dąbrowę 
Górniczą z  Bobrownikami, 
kursując  m.in. przez Psary, 
Marianki i Korzeniec. PP

Uwagi i propozycje 
zmian w funkcjonowaniu 
komunikacji w Dąbrowie 
Górniczej można zgła-
szać mailowo na adres 
mobilnosc@dg.pl

Z SENIORAMI O PRZYSZŁOŚCI MIASTA
Prognozy demograficzne wskazu-
ją, że w 2030 roku co trzeci miesz-
kaniec Dąbrowy Górniczej będzie 
seniorem. Wyzwania związane 
z tym procesem były tematem roz-
mowy prezydenta Marcina Bazyla-
ka z uczestniczkami i uczestnika-
mi Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Akademii WSB.
Motywem przewodnim spotkania 
były działania zmierzające do po-
prawy jakości życia najstarszych 
mieszkanek i mieszkańców nasze-
go miasta. Wraz z grupą, jak sami 
o sobie mówią uczestnicy spotka-
nia, „forever young” prezydent ze 
współpracownikami przedstawił 

rozwiązania, które mają dać efekty 
w postaci seniorów zdrowych i za-
opiekowanych, zaangażowanych 
społecznie i  aktywnych zawodo-
wo, aktywnych w kulturze, sporcie 
i czasie wolnym. Seniorki i seniorzy 
chętnie dzielili się swoimi doświad-
czeniami i sugestiami dotyczącymi 
poprawy dostępności infrastruktu-
ry, transportu czy informacji. – Ta-
kie spotkania są dla mnie okazją, 
by na bieżąco konsultować progra-
my, które zamierzamy wprowadzić 
w  mieście – podkreślił Marcin 
Bazylak. Zachęcił również do ak-
tywnego włączenia się tworzenie 
programu Dąbrowski Senior 2030.
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Opieka

Jubileusz 25-lecia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

ŚDS to miejsce, gdzie pod-
opieczni chętnie przy-
chodzą, bo tu czują się 
bezpiecznie, mają stały 
harmonogram dnia i pro-
fesjonalne wsparcie.
– Co czwarta osoba w Pol-
sce doświadcza lub do-
świadczyła kryzysu psy-
chicznego. Tempo życia, 
dążenie do ideału, do celu, 
pogoń za pieniądzem do-
prowadza nas często do 
lęku, niepewności, braku 
akceptacji siebie i  innych. 
Brakuje nam czasu na za-
trzymanie, przyjrzenie się 
sobie i swoim faktycznym 
potrzebom. A przecież tak 
jak chorujemy fizycznie, 
tak też czasem choruje na-
sza dusza i również wyma-
ga wizyty lekarskiej, troski 
i opieki. Wymaga też obec-
ności drugiego człowieka, 
fachowej, specjalistycznej 
pomocy, często „tylko” po-
mocnej dłoni, dobrego sło-
wa, zrozumienia, życzliwo-
ści i akceptacji. To odkrycie 
swoich słabości, rozpoczęcie 
terapii jest często począt-
kiem nowej drogi, nowego 
ja. Dlatego pomagamy już 

25 lat, a gdy dodamy 5 lat ist-
nienia naszej filii, obchodzimy 
właśnie podwójny jubileusz – 
mówi Paulina Ochenduszko-
-Szostak, dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Dąbrowie Górniczej.
Placówka dąży do pełnego i sa-
modzielnego funkcjonowania 
psychospołecznego osób zmaga-
jących się z różnymi problema-
mi natury psychicznej. Można 
tam liczyć na wsparcie wielu 
specjalistów tj. psychologa, pe-
dagoga, instruktorów terapii 
zajęciowej, opiekunów, asysten-
tów osoby niepełnosprawnej, 
pracownika socjalnego. Swoim 
podopiecznym oferuje nie tylko 
pomoc psychologiczno-pedago-
giczną, ale i ciepły posiłek, moż-
liwość skorzystania z kąpieli czy 
pralni, miłe towarzystwo i moż-
liwość zagospodarowania wol-
nego czasu, organizując m.in. 
wycieczki krajoznawcze, wizyty 
w kinie, teatrze, zajęcia z goto-
wania, śmiechoterapii itp.
– Przychodzą do nas osoby 
bardzo doświadczone przez 
los. Często są to młodzi ludzie, 
ze względów zdrowotnych nie-
mający szansy na pracę, a co za 
tym idzie na rentę, zdarza się, że 

są odrzuceni przez społeczeń-
stwo – wyjaśnia dyrektor Ochę-
duszko-Szostak. – Staramy się 
poznać naszych podopiecznych 
i to z każdej strony. Zaczynamy 
od spraw podstawowych, tzn. 
sprawdzamy, czy mają gdzie 
mieszkać, co jeść, jakie dotykają 
ich problemy, czy mają rodziny 
i czy one ich wspierają. Opie-
kujemy się nimi całościowo, 
oferujemy nie tylko terapię, ale 
staramy się pomagać w każdej 
dziedzinie życia. Umawiamy 

wizyty lekarskie, uzasadniamy 
konieczność przyjmowania le-
ków, zwracamy uwagę na ich 
oddziaływanie na cały orga-
nizm, mówimy o kontynuowa-
niu leczenia. Pomagamy w za-
łatwianiu spraw urzędowych, 
wyjaśniamy tysiące rzeczy, bo 
w natłoku wszelkich informa-
cji, nasi podopieczni czują się 
zagubieni. Każdy z nich ma do 
dyspozycji swojego asystenta.
O tym, jak funkcjonuje ośro-
dek, można przekonać się oso-

biście, zobaczyć jak pracują 
podopieczni, jaką mają opiekę. 
O  działaniach domu można 
poczytać też na jego stronie 
internetowej i facebooku.

Lucyna Stępniewska

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
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Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej, 
oraz Kamil Dybich, wiceprzewodniczący RM.

Wiceprezydent Bożena Borowiec
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ŚDS w Dąbrowie Górniczej jest jednym z największych 
ośrodków wsparcia w województwie śląskim, 
obejmuje pomocą osoby po kryzysach psychicznych, 
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną. Placówka powstała w 1997 roku. 
W siedzibie głównej tj. przy ul. Morcinka posiada 
60 miejsc dla osób rehabilitujących się w systemie 
dziennym od poniedziałku do piątku. Z inicjatywy 
rodzin, jako pierwsi w Polsce otworzyli też filię 
ośrodka, która znajduje się przy ul. Swobodnej. Z opieki 
specjalistów może korzystać tam 20 osób dorosłych ze 
sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu.
Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą 
korzystać osoby pełnoletnie. Świadczenia przyznawane 
są decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej na podstawie skierowania od 
lekarza psychiatry lub neurologa, są nieodpłatne.
Informacji na temat funkcjonowania placówki i zasad 
przyjęcia udzielają:
• pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy: 

tel. 32 264 15 63
• pracownicy Działu ds. Osób Starszych 

i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: tel. 32 262 40 40; 32 261 36 49.

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Życie 
na trzeźwo
41 lat Dąbrowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Klub Blok”.

– Nie radziłem sobie z emocja-
mi, radość – smutek zapijałem 
alkoholem. W moim rodzinnym 
domu tak było, picie i wiecz-
ne awantury, ja powielałem 
ten wzorzec. Popłynąłem, gdy 
zmarli rodzice. Kiedy rozwio-
dła się ze mną żona, chciałem 
zapić się na śmierć. Uratowała 
mnie moja 9-letnia wówczas 
córka, przytuliła się do mnie 
i powiedziała: „tatusiu, kocham 
cię”. Jakoś się wtedy obudziłem, 
mimo kilku nieudanych prób 
trzeźwienia, dzisiaj wiem, że 
żyję. Nie piję od wielu lat, odzy-
skałem dzieci, mam z nimi do-
bry kontakt. W terapii wspierała 
mnie córka, która uczestniczyła 
w zajęciach dla dzieci alkoholi-
ków – opowiada pan Andrzej.
– Krzyczałam na dzieci, nie 
umiałam się nimi zająć, emo-
cje we mnie buzowały. Pił mój 
mąż, nie awanturował się, nie 
był agresywny, ale był wiecznie 
pijany, nie było między nami 
porozumienia. Dostałam skie-
rowanie na jego leczenie, sama 
zgłosiłam się na terapię i powoli 
zaczęłam się otwierać. Na po-
czątku nie umiałam sprecyzo-
wać, o co mi chodzi, ale słucha-
jąc innych, uznałam, że mówią 
też o mnie, ja miałam takie same 
problemy, takie same emocje 
i  też chciałam zmienić swoje 
życie. Na terapii dowiedziałam 
się, że mam mężowi nie poma-
gać, mam postawić, jak się to 
mówi u nas, na „twardą miłość” 
– wspomina pani Helena.
To właśnie dla takich ludzi – 
uzależnionych, współuzależ-
nionych – ich rodzin i dzieci, 41 
lat temu powstało Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Abstynentów 
„Klub Blok”. Każdy z  jego 70 
członków, ich rodzin, sympaty-
ków może opowiedzieć własną 
historię. Dziesiątki z nich wy-
szły z uzależnienia, mają nowe, 
dobre życie. Nie piją kilka, kil-
kanaście czy kilkadziesiąt lat, 

„rekordowy” klubowicz trwa 
w trzeźwości już 37.
Stowarzyszenie promuje trzeź-
wy styl życia. Uczy, jak można 
na trzeźwo i radośnie spędzać 
czas. Organizuje  m.in. różne 
wieczorki, spotkania rodzinne, 
zabawy,  wycieczki, sylwestra, 
mikołajki dla dzieci. Dochodzą 
do tego różne terapie, 
mitingi stacjonarne 
oraz obozy tera-
peutyczne służą-
ce zdrowieniu 
rodzin dotknię-
tych problemem 
alkoholowym. 
Próbując wyrwać 
się z nałogu, uzależ-
niony musi wiedzieć, 
że nie ma dla niego powro-
tu do starego środowiska. Klub 
jest bezpiecznym miejscem, nikt 
tu nie zachęca do picia, a każdy 
uczy, jak radzić sobie na trzeź-
wo. Samo odstawienie alkoholu 
to za mało, zdewastowany jest 
cały człowiek – fizycznie i psy-
chicznie, a uzdrowienie wymaga 
czasu, pracy, trzeba nauczyć się 
żyć na nowo – jak mówią człon-
kowie stowarzyszenia – godnie, 
dumnie i bez alkoholu.
– Choroba alkoholowa jest cho-
robą demokratyczną. Chorują 
na nią ludzie z  różnych grup 
zawodowych, bez względu na 
płeć, wiek czy wyznanie. Zaczy-
nając od np. prawników, lekarzy, 
księży na robotnikach kończąc. 
W naszym żargonie to choroba 
cud – ciała, umysłu i duszy – 
mówi Ryszard Zaręba, prezes 
stowarzyszenia. – Jesteśmy zwar-

tą grupą ludzi pomagających 
sobie nawzajem i blokujących 
się przed spożywaniem alkoho-
lu, stąd nazwa Blok. Budujemy 
wspólnotę opartą na przyjaźni 
i zaufaniu, zapewniamy pełną 
dyskrecję. O pomoc zwraca się 
do nas coraz więcej młodych lu-
dzi, w tym dużo kobiet. To nie 

tak, że panie więcej piją, 
czy jest ich więcej, one 

po prostu szybciej 
zauważają swoją 
destrukcję, szyb-
ciej się otwierają 
i  chcą poprawy 
swojego życia.

Od 2000 roku sie-
dziba Dąbrowskie-

go Stowarzyszenia 
Abstynentów „Klub Blok” 

mieści się przy ul. Adamieckie-
go 13, w budynku Przychodni 
Merkury, z wejściem od strony 
garaży. Jest otwarta cały ty-
dzień. Członkowie klubu peł-
nią dyżury od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 16.00 do 
21.00, w niedzielę od 10.00 do 
14.00. Dzisiaj pod tym adresem 
znajdują się również: Poradnia 
Uzależnień, punkty konsulta-
cyjne dla osób uzależnionych 
od alkoholu, narkotyków, środ-
ków odurzających oraz Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.
Więcej informacji o działalno-
ści stowarzyszenia można zna-
leźć na ich stronie internetowej; 
www.blok.rzsa.pl lub pod telefo-
nem 513 475 306 (w godzinach 
dyżurów).

Lucyna Stępniewska

Stowarzyszenie jest azylem dla rodzin, 
które uczą się żyć na nowo bez alkoholu.
Przyjdź do nas jeśli:
• Ty lub twoi bliscy maja problem z alkoholem
• Jeśli alkohol rujnuje życie twoje i twojej rodziny
• Dręczy cię samotność, szukasz towarzystwa ludzi 

życzliwych, którzy na pewno zrozumieją twój problem.
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nasza historia
Górnictwo

Gdy spojrzymy okiem geologa 
na centrum miasta i przyległe 
dzielnice, to widać, że wszę-
dzie tu pod ulicami i doma-
mi zalegają warstwy karbonu 
górnego z licznymi pokłada-
mi węgla, które wychodzą na 
powierzchnię. Od Gołonoga, 
dzielnic Dziewiąty i  Trzy-
dziesty w kierunku Sosnowca 
i Będzina, węgiel dostępny był 
bardzo płytko, o czym można 
się jeszcze przekonać podczas 
inwestycji budowlanych. Na 
tym obszarze na powierzch-
nię wychodzi aż 31 pokładów. 
Jedne z nich są bardzo cienkie, 
ledwie osiągając grubość 1 m. 
Inne osiągały 2 – 3 m grubo-
ści, ale był też jeden szczególny 
pokład węglowy, którego gru-
bość kształtowała się tu w za-
kresie od 13 do ponad 17 m, 
dochodząc maksymalnie do 
24 m grubości. To pokład Re-
den (nr 510), zwany przez gór-
ników „matką wszystkich po-
kładów”, jeden z najgrubszych 
na świecie pokładów węgla 
kamiennego. Przez blisko 200 
lat pokład ten był dla dąbrow-

skiego górnictwa głównym 
źródłem dobrej jakości węgla. 
Łatwa dostępność sprawiła, że 
był wydobywany początkowo 
przez duże kopalnie odkryw-
kowe, a dopiero nieco później 
zaczęto go wybierać metoda-
mi górnictwa podziemnego. 
Niestety, węgiel z tego pokła-
du miał też pewną wadę, był 
bardzo podatny na samoza-
palenie, co powodowało liczne 

zagrożenia pożarowe, a nawet 
przyczyniło się do zamknięcia 
jednej z ważniejszych kopalń 
w mieście, kopalni Reden.
Pierwszą kopalnią w Dąbro-
wie, jeszcze nie Górniczej, 
była założona w 1796 r. kopal-
nia Reden. Powstanie kopalni 
związane jest z działalnością 
Fryderyka Wilhelma von Re-
den, będącego wówczas dy-
rektorem Wyższego Urzędu 

Górniczego we Wrocławiu. 
Od nazwiska tego pruskiego 
urzędnika pochodzi nazwa 
kopalni oraz nazwa eksplo-
atowanego tu pokładu węgla. 
Później nazwę tę przejęła 
także budowana po sąsiedz-
ku kolonia robotnicza. Dzi-
siaj to nazwa dzielnicy miasta 
Dąbrowa Górnicza, leżącej na 
terenach dawnej kolonii ro-
botniczej, w pobliżu kopalni 

Reden i  wychodni pokładu 
Reden.
Czy coś zostało z tego bogac-
twa węglowego? Czy w  dzi-
siejszej dobie kryzysu ener-
getycznego dałoby się jeszcze 
uszczknąć odrobinę węgla? Po 
likwidacji kopalni „Paryż” zo-
stały uwięzione zasoby węgla 
w ilości 48 mln ton, głównie 
w  pokładzie Reden, jednak 
podejmowane w  przeszłości 

Miasto na węglu
Kiedyś problem niedoboru węgla w Polsce i konieczności sprowadzania go z najbardziej 
odległych zakątków świata byłby nie do wyobrażenia, szczególnie w takim mieście jak 
Dąbrowa Górnicza.

Sklep stowarzyszenia spożywczego na Redenie.

Kopalnia Reden, lata międzywojenne.

Kopalnia Reden  
około 1910 roku.

Widok koplani Reden i bazyliki w budowie, początek XX wieku.

Kopalnia Reden.
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nasza historia

Miasto na węglu

Czy wiesz, że:

• Pokład węgla kamiennego Reden (nr 510) na terenie 
Dąbrowy Górniczej osiąga maksymalną grubość 
24 m, to prawie tyle co wysokość 8-piętrowego 
budynku mieszkalnego;

• Pokład Reden rozciąga się od Dąbrowy Górniczej 
i Sosnowca po Zabrze i Karwinę w Czechach;

• Ostatnią tonę węgla na terenie Dąbrowy Górniczej 
wydobyto w kopalni „Paryż” 30 czerwca 1995 r.,

• Zasoby węgla pozostałe w złożu kopalni „Paryż” 
wynoszą blisko 48 mln ton, co odpowiada 87% 
rocznego wydobycia węgla kamiennego w Polsce, 
zasoby te pokryłyby zapotrzebowanie gospodarstw 
domowych w węgiel na ponad 4 lata.

Kiedyś problem niedoboru węgla w Polsce i konieczności sprowadzania go z najbardziej 
odległych zakątków świata byłby nie do wyobrażenia, szczególnie w takim mieście jak 
Dąbrowa Górnicza.

próby ich udostępnienia nie 
powiodły się. Jest jeszcze do-
stępny w wyrobiskach Kopal-
ni Ćwiczebnej przy Muzeum 
Miejskim „Sztygarka” pokład 
401, a  każdy odwiedzający 
może własnoręcznie kilofem 

odrąbać sobie drobny okruch 
węgla. Na opał może nie wy-
starczy, ale jako pamiątka po 
dawnej świetności górniczej 
miasta w sam raz. Zapraszamy 
do zwiedzania Kopalni Ćwi-
czebnej już od 4 grudnia br.

Teren przyszłego parku Hallera w 1964 r.,  
wiodczne pozostałości zabudowań kopalni Reden.Kopalnia ćwiczebna, 1927 r.

Widok koplani Reden i bazyliki w budowie, początek XX wieku.

Fryderyk Wilhelm von Reden
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kultura
Młodzież

Przełamywanie barier 
i uprzedzeń
Laboratorium 
Edukacji 
Artystycznej to 
trzecie wspólne 
przedsięwzięcie 
podopiecznych 
Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy 
Twórczej 
w Dąbrowie 
Górniczej i Pałacu 
Dzieci i Młodzieży 
w Równem na 
Ukrainie. 

Nowy projekt opierał się 
na odkrywaniu przeszłości 
i dziedzictwa kulturowego obu 
państw, a głównym jego celem 
było zorganizowanie wspólne-
go show taneczno-teatralnego, 
które zostało zaprezentowane 
dąbrowskiej publiczności. 

Każda z  grup projektowych 
była odpowiedzialna za przy-
gotowanie swojej część przed-
stawienia, które finalnie zosta-
ły połączone w jeden spektakl 
artystyczny. Kto go widział, 
nie krył łez wzruszenia oraz 
nadziei, radości i energii biją-

cej od młodych wykonawców, 
wiary w  lepszą przyszłość. 
W ramach przygotowań od-
było się aż pięć warsztatów ar-
tystycznych z takich dziedzin 
jak: szkło artystyczne, sce-
nografia, choreografia, teatr, 
taniec. Przygotowano także 

wystawę, na której zaprezen-
towano fotografię dokumen-
tującą projektowe działania.
Wspólna praca prowadziła 
do integracji, wzajemnego 
poznania, przełamania ba-
rier i  uprzedzeń.  Wojna na 
Ukrainie przyczyniła się też 

do innego spojrzenia na wza-
jemne relacje. Dla młodzieży 
z Równego przyjazd do Polski 
był szansą (być może jedyną) 
na poznanie obcej kultury oraz 
chwilowe oderwanie od trud-
nej ukraińskiej codzienności.

(ste)

SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSTKO GRA
Zespół Szkół Muzycznych zaprasza wszyst-
kich przedszkolaków wraz z rodzicami do bliż-
szego poznania nauczycieli oraz szkoły w ra-
mach „Dni otwartych – poznajmy się lepiej”. 

Najbliższe spotkanie w  ra-
mach projektu „Muzyka By-
strzaków dla Przedszkolaków” 
odbędzie się 29 listopada br. 
w temacie „Na strunach jesie-
ni”. Będzie można przyjrzeć 
się instrumentom, usłyszeć 
na żywo dźwięki, którymi ota-
cza się szkoła na co dzień oraz 
wziąć udział w zajęciach ryt-
miczno-ruchowych. Kolejne 

spotkania odbędą się pod ha-
słami: „Muzyczne Mikołajki”, 
„Idzie styczeń” oraz „Szkoła, 
w której wszystko gra”. 

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

www.zsmdabrowa.edu.pl
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Inwestycje

Przedszkole 
z fotowoltaiką
Zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 36 na osiedlu Kasprzaka. 
Do unowocześnionej i całkowicie odmienionej placówki dzieci wrócą 
w grudniu, wtedy też można będzie rozpocząć modernizację Przedszkola 
nr 32 na sąsiednim Manhattanie.

– Zrobimy wszystko od „a” do 
„z”, by placówka mogła służyć 
mieszkańcom przez kolejne 
kilkadziesiąt lat – zapowia-
dał jeszcze przed rozpoczę-
ciem prac w Kasztankowym 
Przedszkolu Rafał Zwoliński, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów.
Zapowiedzi można już kon-
frontować z  rzeczywistością. 
Przedszkole, które siedzibę 
przy ul. Tysiąclecia 23 dzieli 
z filią Żłobka Miejskiego, zmie-
niło się wewnątrz i na zewnątrz. 
Wypiękniała elewacja budynku, 
a niefunkcjonalne i charaktery-
styczne jednocześnie tarasy od 
strony kortów tenisowych zo-
stały zabudowane, dzięki czemu 
przedszkole zyskało dodatkową 
przestrzeń. Nowy jest także do-
jazd do placówki.
–  W  budynku zastosowano 
odnawialne źródła energii: 
z zewnątrz można zauważyć 
panele fotowoltaiczne na da-
chu, a do ogrzewania przed-
szkola wykorzystywane będą 
pompy ciepła – podkreśla 
wiceprezydent Damian Rut-
kowski.
Dla Moniki Nawalany, dyrek-
tor Przedszkola nr 36, ważne 
jest, że dzięki termomoderni-
zacji – zgodnie z życzeniami 
nauczycieli – budynek zyskał 
nie tylko na estetyce, ale i na 
funkcjonalności. Każde po-
mieszczenie ma dostęp do 
nowoczesnej toalety, a każda 
sala na parterze zyskała wyj-
ście na zewnątrz. Co ważne, ze 
względów na bezpieczeństwo 
dzieci i rodziców, po moder-
nizacji żłobek przeprowadził 
się z piętra na parter.
W  zakresie wartych blisko 
5 mln  zł prac były także  m.
in. wymiana okien i  drzwi, 
ocieplenie ścian i wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej, 

modernizacja systemu wen-
tylacji oraz wymiana instala-
cji: elektrycznej, centralnego 
ogrzewania, wodno-kanali-
zacyjnej i hydrantowej. Dzięki 
nim budynek zostanie dosto-
sowany do przepisów sanitar-
nych i  przeciwpożarowych. 
Standardowo przy tego typu 
pracach zmodernizowano tak-
że zaplecze kuchenne, a przy 
wejściu do placówki powstała 
pochylnia.

Przedszkole nr 32 
czekają wielkie zmiany
Dzieci z Przedszkola nr 36 na 
powrót do swojej placówki 
oczekują w Przedszkolu nr 32 
na sąsiednim Manhattan. Gdy 
wrócą do siebie, można będzie 
rozpoczynać modernizację 
i tej drugiej placówki.
– Cieszy nas wiele rzeczy, które 
zyskamy dzięki modernizacji: 
sala do rekreacji oraz pomiesz-
czenia do dodatkowych zajęć 
specjalistycznych, a także ta-
ras, który dzięki gruntowne-
mu remontowi stanie się do-
datkową przestrzenią do zajęć 
– mówi Olga Pytloch, dyrektor 
Przedszkola nr 32.
W trakcie prac znacznie po-
większy się także główna 
szatnia, co przy 250 dzieciach, 
które na co dzień korzystają 
z 10-oddziałowego przedszko-
la, ma niebagatelne znaczenie.
Zwyczajowo już, jak przy 
wszystkich wcześniejszych 
modernizacjach przedszkoli, 
wszystkie sale zyskają własne 
łazienki i toalety, a placówka 
zostanie dostosowana do po-
trzeb osób z niepełnospraw-
nościami.
Projekt przewiduje także prze-
budowę dróg dojazdowych, 
wykonanie nowych alejek na 
placu zabaw, a także nasadze-
nia zieleni.

Prawie 11 mln zł na 
termomodernizację 
Na poprawę efektywności ener-
getycznej w  budynkach uży-
teczności publicznej Dąbrowa 
Górnicza pozyskała prawie 11 
mln  zł unijnego dofinanso-
wania. Dzięki temu wsparciu 
w latach 2020-2022 zmoderni-
zowano osiem przedszkoli (nr 
1, 4, 9, 14, 20, 29, 36 i 39).
Dziewiątą i ostatnią placówką, 
która przejdzie gruntowną mo-
dernizację przy udziale unijnego 
dofinansowania, będzie wspo-
mniane Przedszkole nr 32.
Warto podkreślić, że przy oka-
zji termomodernizacji miasto 
znacznie zwiększa zakres prac, 
finansując dodatkowe zadania. 
W efekcie na prace w ośmiu 
wymienionych placówkach 
wydano już ponad 44 mln zł 
brutto. Ta kwota wrośnie jesz-
cze o prawie 11 mln na inwe-
stycję w Przedszkolu nr 32.
Niezależnie od wymienionych 
powyżej inwestycji, miasto po-

zyskało ponad 16 mln zł dofi-
nansowania na modernizację 
Zespołu Szkół nr 4. Przy oka-
zji rozpoczętych we wrześniu 
prac zyska więc także Przed-
szkole nr 3, które jest częścią 
kompleksu na Łęknicach.

Modernizacja 
przedszkoli nie tylko 
z unijnym wsparciem
W Dąbrowie Górniczej funk-
cjonuje 29 przedszkoli, zespo-
łów szkolno-przedszkolnych 
i  oddziałów przy szkołach 
podstawowych, zapewniają-

cych opiekę dla dzieci w wieku 
3-6 lat. Przedszkole dla niepeł-
nosprawnych działa również 
w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym.
Modernizacja placówek 
przedszkolnych realizowana 
jest nie tylko z  wykorzysta-
niem funduszy europejskich, 
ale również w  całości z  bu-
dżetu miasta. Tak było m.in. 
w przypadku Przedszkola nr 
11 przy ul. Krasińskiego, któ-
re w nowej odsłonie działa od 
września 2021 roku. Na tę in-
westycję miasto przeznaczyło 
ponad 16 mln zł brutto. PP

NAGRODA MINISTRA
Anna Siebuła, starszy specja-
lista pracy socjalnej w Dziale 
Pomocy Środowiskowej dą-
browskiego MOPS, otrzyma-
ła nagrodę Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej za inicja-
tywę i zaangażowanie w re-
alizację projektu socjalnego 
dla rodziny pt. „Rodzina on-
line”. Projekt skierowany był 
do dzieci i młodzieży zagro-
żonej zjawiskiem cyberprze-
mocy i  wykluczeniem spo-
łecznym oraz ich rodziców 
z terenu Dąbrowy Górniczej. 
Gratulujemy! 
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„Lokal na start” już siódmy raz pomaga w biznesie
16 miejsc, w których można 
urządzić biuro, pracownię czy 
kawiarnię, czeka na uczest-
ników programu „Lokal na 
start”. Ich atutem są niskie 
stawki najmu, a  ubiegać się 
o  nie mogą przedsiębiorcy 
z krótkim stażem i planujący 
start w biznesie.
Konkurs „Lokal na start” 
będzie miał już siódmą od-
słonę.  Nabór potrwa do 11 
grudnia. Program jest wspól-
nym przedsięwzięciem miasta 

i  Dąbrowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. O lokale 
na atrakcyjnych warunkach, 
z  niskim kosztem najmu, 
mogą ubiegać się małe i mi-
krofirmy działające w Dąbro-
wie Górniczej nie dłużej niż 5 
lat. Konkurs jest również dla 
osób, które dopiero zamierza-
ją rozpocząć działalność. Tym 
razem do wyboru są miejsca 
w  centrum, w  Strzemieszy-
cach Wielkich, a także w Go-
łonogu. 

Powierzchnia dostępnych lo-
kali wynosi od niespełna 12 
do ponad 135 m kw. Stawki 
czynszu za metr kw. są na po-
ziomie 5, 7, 9 albo 10 zł net-
to.  Niektóre lokale mają do 
dyspozycji część podziemną, 
w  której  metr kw. kosztu-
je 2,5 zł netto. Opłaty tej wyso-
kości będą obowiązywać przez 
2 lata, w trzecim roku wzrosną 
o 40%. Po stronie najemcy bę-
dzie także koszt mediów, od-
świeżenia czy dostosowania 

pomieszczenia, a także poda-
tek od nieruchomości.
Uczestnicy programu przed-
stawią m.in. opis planowanego 
przedsięwzięcia, swoje doświad-
czenie zawodowe, rozpoznanie 
rynku i wskazanie potencjal-
nych klientów  oferowanych 
produktów czy usług, a także 
sposób ich dystrybucji.  Będą 
musieli również zaprezento-
wać pomysł na przystosowanie 
lokalu do prowadzenia dzia-
łalności. Oferty można skła-

dać do 11 grudnia, a laureatów 
poznamy do końca roku. Do-
datkowe informacje, dotyczą-
ce m.in. terminów obejrzenia 
dostępnych lokali, znajdziemy 
pod numerem 785 656 419 i na 
stronie inkubator-dabrowa.pl/
lokal-na-start/. 
„Lokal na start” pierwszą 
edycję miał w 2019 r. Od tego 
czasu w  mieście funkcjonu-
je kilkanaście biznesów pro-
wadzonych przez jego uczest-
ników. PK

Drogi

GOTOWI  
NA ZIMĘ
Temperatura coraz niższa, w każdej chwili 
można spodziewać się mrozu i śniegu. 
Miejskie służby przygotowały się na nadejście 
zimowej aury. W gotowości są m.in. pługo-
posypywarki i ciągniki, w magazynie czekają 
środki do posypywania dróg i chodników.
„Akcja Zima”, czyli wszystko 
co związane jest z usuwaniem 
skutków opadów śniegu i dzia-
łania mrozu, żeby utrzymać 
przejezdność dróg i drożność 
chodników, trwa od listopa-
da do końca marca. W razie 
niesprzyjającej aury, działa-
nia prowadzone będą także 
w kwietniu. W Dąbrowie Gór-
niczej głównym wykonawcą 
jest Alba MPGK.
– Alba MPGK ma w dyspozy-
cji 15 pługo-posypywarek, 15 
ciągników, 10 samochodów do-
stawczych, 2 ładowarki i 1 pług 
wirnikowy. Łącznie w całość 
zadań zaangażowanych bę-
dzie ponad 100 pracowników 

fizycznych oraz 11 dyspozyto-
rów. Przygotowano także 7 tys. 
ton soli drogowej, 200 ton pia-
sku i 4 tony posypki stosowanej 
do nawierzchni mineralnych, 
którymi wyłożone są m.in. nie-
które alejki w parkach. Przed-
siębiorstwo ma zakontraktowa-
ne środki na cały sezon, które 
będą dostarczane w miarę po-
trzeb – mówi Agnieszka Raus, 
kierownik referatu zieleni 
i oczyszczania UM.
W  Dąbrowie Górniczej zi-
mowym utrzymaniem przez 
miasto objętych jest 387  km 
410 m dróg publicznych (416 
ulic) i 15 km 383 m dróg we-
wnątrzosiedlowych, co daje 

łącznie 402 km 793 m. Odśnie-
żaniem i odladzaniem objętych 
jest również 702 992 m2 chod-
ników, alejek, parkingów i dróg 
rowerowych, w tym 227 413 m2 

terenów wewnątrzosiedlowych.
Drogi publiczne podzielone 
są na cztery standardy zi-
mowego utrzymania: I stan-
dard – 35,87 km, II standard 
– 186,52  km, III standard 
– 99,53  km, IV standard – 
65,49  km. Po ustaniu opa-
dów, w  I  standardzie śnieg 
luźny może zalegać do 4 
godz., a  błoto pośniegowe 
może występować do 6 godz. 
W II standardzie śnieg luź-
ny może zalegać do 4 godz., 

błoto pośniegowe może wy-
stępować do 6 godz., może 
występować cienka warstwa 
zajeżdżonego śniegu o gru-
bości nieutrudniającej ruchu 
do 6 godz. W III standardzie 
śnieg luźny może zalegać 
do 6 godz., błoto pośniego-
we może zalegać do 8 godz., 
może występować warstwa 
zajeżdżonego śniegu o gru-
bości nieutrudniającej ruchu 
samochodów osobowych do 
6 godz., zaspy, języki śnieżne 
mogą występować do 6 godz. 
W IV standardzie śnieg luź-
ny może zalegać do 8 godz., 
śnieg zajeżdżony może wy-
stępować, języki śnieżne i za-

spy mogą występować do 8 
godz., dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz.

Zgłoszenia dotyczące 
zaśnieżonych i oblodzonych 
gminnych dróg i chodników 
przyjmuje Alba MPGK – 
600 405 627.

Za stan dróg i  chodników 
odpowiadają również właści-
ciele i  zarządcy prywatnych 
nieruchomości, spółdzielnie 
i  wspólnoty mieszkaniowe. 
Zimą muszą odśnieżać i po-
sypywać oblodzone miejsca, 
a także usuwać zwisające sople 
i śnieg zalegający na dachach 
budynków. PK
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#DziejesięwDG
Poznajmy się

Mistrz Kettlebells 
Hardstyle
Pod koniec września br. dąbrowianin Ryszard Zowal 
zdobył tytuł Mistrza Polski Kettlebells Hardstyle 
amatorów. Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że 
kettlebells to rodzaj odważników, które wyglądem 
przypominają kulę armatnią z uchwytem. 
Zostały wynalezione w Rosji w XVIII wieku. Były 
wykorzystywane do treningu wojskowego, między 
innymi w rosyjskiej/radzieckiej armii. Od lat 40. XX 
wieku stanowią narzędzie przeznaczone do ćwiczeń 
w sportach siłowych. Dziś ten nieco zapomniany 
przyrząd znów zyskuje popularność, przede 
wszystkim ze względu na swoją wszechstronność.

– W przeciwieństwie do trady-
cyjnych ciężarków, kettlebells 
mają przesunięty środek ciężko-
ści. To pozwala na skuteczniej-
sze wzmacnianie mięśni prze-
dramienia, ale także wymusza 
trzymanie ciągłego balansu, 
przez co pracuje niemal każdy 
mięsień ciała – w tym mięśnie 
głębokie. W  wyniku ćwiczeń 
sylwetka nie zyskuje atletycznej 
budowy, lecz pozostaje smu-
kła i  rozwija się harmonijnie. 

Wszechstronność ćwiczeń z ket-
tlebells powoduje, że niektórzy 
zaliczają je bardziej do treningu 
ogólnorozwojowego niż trady-
cyjnego podnoszenia ciężarów. 
Trening z kettlebells zwiększa 
siłę mięśni, poprawia gibkość, 
koordynację i dobrze wpływa na 
wydolność sercowo-naczyniową 
– wyjaśnia Ryszard Zowal.
– To moje pierwsze Mistrzo-
stwa Polski, zostałem na nie 
zaproszony, ponieważ spełni-

łem kryteria kwalifikacyjne. 
Na samych zawodach zaś, za-
prezentowałem swoje umie-
jętności w  czterech konku-
rencjach: tureckie wstawanie, 
przysiad na dwa odważniki, 
press czyli wyciskanie kettli 
nad głową, snatch czyli rwa-
nie. Samo hard style odnosi się 
do metody ćwiczeń polegającej 
na świadomym wytwarzaniu 
maksymalnego napięcia izo-
metrycznego ciała przy stoso-
waniu tzw. oddechu z zaanga-
żowaniem mięśnia przepony 
– mówi Ryszard Zowal.
Aby zostać najlepszym, trzeba 
wiele lat trenować. Dąbrowski 
mistrz ćwiczy 5 razy w tygodniu 
po 1,5 – 2 godziny. Uprawia tą 
dyscyplinę już 6 lat. Trenuje 
w klubie New Dogs Gym (wcze-
śniej Sparta CrossFit Dąbrowa 
Górnicza). Swoją przygodę ze 
sportem zaczynał od biegania, 
potem w sporty siłowe wciągnęła 
go żona, też trenująca kettlebel-
ls. Jak mówi pan Ryszard, dzięki 
wspólnej pasji spędzają ze sobą 
więcej czasu i lepiej się rozumieją.
Ryszard Zowal jest nie tylko 
Mistrzem Polski Kettlebel-
ls Hardstyle, na co dzień jest 
mistrzem kominiarskim, pro-
wadzi własną firmę. Został 
kominiarzem, bo znajomy 
mistrz potrzebował pracowni-

ka. Pozostał w zawodzie, który 
jak każdy rzemieślniczy fach, 
staje coraz mniej popularny, 
a właściwie już ginący. To, że 
uprawia sport, jest sprawny 
fizycznie, pozwala mu lepiej 
wykonywać swoja pracę.
Prosząc o przedstawienie naj-
ważniejszych zasad bezpie-
czeństwa, pan Ryszard zwrócił 
uwagę na trzy rzeczy: koniecz-
ność wpuszczania powietrza 
do domu tj. montaż nawiew-
ników okiennych lub urządzeń 
nawiewnych montowanych 
w oknach lub ścianach; montaż 
czujników czadu, najlepiej przy 
każdym urządzeniu mogącym 
stwarzać zagrożenie; wykony-
wanie przeglądów przewodów 
kominowych – raz w  roku. 
Podkreślił też, że niezależnie 
od tego, czy jest się mistrzem 
kominiarskim, sportowcem 
czy zwykłym mieszkańcem, 
wszystko należy wykonywać 
z głową. Inaczej można zrobić 
sobie krzywdę albo doprowa-
dzić do tragedii.
Jakie ma sportowe plany? 
– W przyszłym roku będę po-
nownie startował w Mistrzo-
stwach Polski amatorów, mam 
nadzieję, że ten tytuł obronię.
Życzymy zatem spełnienia tych 
planów i gratulujemy sukcesu.

Lucyna Stępniewska

KOLEJNE 
UŁATWIENIA 
DLA OSÓB 
ZE SZCZEGÓLNYMI 
POTRZEBAMI

Dzięki udziałowi na-
szego miasta w projek-
cie „Śląskie samorządy 
bez barier dostępne 
dla wszystkich” Urząd 
Miejski został doposa-
żony w powiększającą 
lupę elektroniczną, 
pętle indukcyjne – ze-
staw recepcyjny i  ze-
stawy przenośne, sys-
tem wezwania asysty, 
aktywatory sznurowe 
gongu alarmowego do 
toalet wraz z odbiorni-
kiem, nakładki kątowe 
na schody dla ozna-
kowania krawędzi 
pierwszego i ostatnie-
go stopnia w  każdym 
biegu.

Powiększająca lupa elek-
troniczna, przydatna 
przy wypełnianiu dru-
ków urzędowych, dostęp-
na jest na stanowisku 14. 
Tam też zamontowana 
została stacjonarna pętla 
indukcyjna, dzięki któ-
rej osoby niedosłyszące 
mogą poprawić komfort 
słyszenia i  jakość dźwię-
ku. Druga wykorzystywa-
na jest w siedzibie UM na 
ul. Sienkiewicza 6A. Tam 
też ze względu na brak sa-
moczynnie rozsuwających 
się drzwi zamontowany 
został system wezwania 
asysty. Zostały również 
zamontowane żółte na-
kładki na schody pełnią-
ce funkcję ostrzegawczo-
-ochronną. Opracowano 
także „Procedurę obsłu-
gi osób ze szczególnymi 
potrzebami w  Urzędzie 
Miejskim w  Dąbrowie 
Górniczej”.
Projekt finansowany był 
przez UE w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego. Działania 
prowadzone były przy 
współpracy Śląskiego 
Związku Gmin i  Powia-
tów oraz firmy Euro In-
nowacje. az
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Dzielnice

Inna niż wszystkie! 
O wyjątkowości strzemieszyckiej „Ósemki”.
Filia nr 8 dąbrowskiej bibliote-
ki jest niezwykłym miejscem 
na mapie miasta. To placówka 
z  niesamowitą historią, która 
datowana jest na 1949 r., kiedy 
to Strzemieszyce Wielkie były 
jeszcze odrębnym miastem. Fi-
lia przez lata zmieniała swoją lo-
kalizację, by w 2000 roku prze-
nieść swoje zbiory do budynku 
przy ul. Ofiar Katynia, gdzie 
wcześniej znajdowały się m.in. 
Liceum Ogólnokształcące czy 
nieme kino „Iluzjon” (otwarte 
na początku XX w.). Dzięki fun-
duszom unijnym oraz wsparciu 
Urzędu Miasta Dąbrowa Gór-
nicza przeprowadzono moder-
nizację budynku, który służy 
mieszkańcom również w sferze 
kulturalnej dzielnicy. W nowo-
czesnych przestrzeniach filii nie 
tylko udostępniamy nasze zbio-
ry, które łącznie liczą ponad 24 
tys. egzemplarzy, ale również or-
ganizujemy wachlarz wydarzeń 
kulturalnych dla wszystkich 
mieszkańców. Spektakle, kon-
certy, warsztaty czy wystawy to 
tylko kilka naszych propozycji, 
z których bezpłatnie korzystają 
użytkownicy w każdym wieku.

Oferta organizacji
Chcąc wzbogacić ofertę kultu-
ralną Urząd Miasta, Centrum 
Aktywności Obywatelskiej oraz 
Fundacja „Godne Życie” skie-
rowali propozycje do stowarzy-
szeń aktywnie działających na 
terenie naszego miasta. Właśnie 
dzięki ich zaangażowaniu oraz 

mikrodotacjom przyznanym 
przez UM realizowane są „Ak-
tywne Strzemieszyce – włącz 
się w życie dzielnicy”. Realiza-
cji swoich pomysłów podjęły się 
stowarzyszenia „Równe Babki”, 
„Budzimy Strzemieszyce”, „Ko-
bieta Liderem Świata”, „Cen-
trum Inicjatyw Społecznych”, 
„Rowerowa Dąbrowa”, „Sztuk 
Walki Taktyki i Techniki Inter-
wencji”, „Aktywne Zagłębie Dą-
browskie”, „S.A.S. Dąbrowiacy” 
i „Samorządne Strzemieszyce”, 
które przygotowały wyjątko-
wo zróżnicowaną propozycję 
spędzania czasu w przestrzeni 
biblioteki.

Atrakcje dla dzieci
Niezmiennie największym za-
interesowaniem cieszyły się 
wydarzenia dla najmłodszych, 
których w  tej edycji projektu 
nie brakowało. „Lipcowe piątki 
z animacjami” przyciągały tłu-
my żądnych wrażeń maluchów 
oraz ich rodziców, którzy odda-
wali się szalonym zabawom przy 
bańkach, dyskotekowych ryt-
mach czy pirackich potyczkach. 
Na wyjątkowy pomysł wspól-
nego spędzania czasu wpadła 
„Kobieta Liderem Świata” i za-
prosiła mamy oraz ich pociechy 
do wspólnego dbania o swoje 
zdrowie. Panie miały możliwość 
uczestniczyć w  zajęciach jogi 
bez potrzeby zorganizowania 
opieki dla swoich dzieci, gdyż 
maluchy brały wtedy udział 
w  zajęciach gimnastycznych 

i  logopedycznych. Takie roz-
wiązanie dla wielu mam było 
strzałem w dziesiątkę.
Z kolei „Równe Babki” podczas 
„babskich klach” dały możli-
wość realizowania swoich pasji 
nie tylko najmłodszym. Zajęcia 
florystyczne i warsztaty kosme-
tologiczne przyciągnęły na zaję-
cia tak wiele kobiet, że miejsca 
na warsztaty skończyły się zaraz 
po uruchomieniu rejestracji. Po-
dobnie było w przypadku zajęć 
dla najmłodszych, których bo-
gata oferta przyciągnęła szerokie 
grono małych czytelników. Była 
również możliwość bezkarne-
go brudzenia się w czasie zajęć 

z sensoplastyki, które nieustan-
nie wywołują uśmiech na twa-
rzach małych i dużych.

Pszczoły w biliotece
Propozycję dla każdego mia-
ło „Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych” i  „Śląskie Miody” 
z Krzysztofem Poppe na czele. 
On i jego pszczela ferajna prze-
jęli we władanie nasze prze-
strzenie i co rusz organizowali 
wyjątkowo ciekawe warsztaty 
z ochrony przyrody oraz pszczół 
czy warsztaty z apiterapii, czyli 
leczenia produktami pszczeli-
mi. Z tego miejsca dziękujemy 
serdecznie mieszkańcom Strze-

mieszyc Wielkich za ich cudow-
ne ogrody, bo to właśnie dzięki 
wam nasze miodobranie było 
tak udane.
Nie można pominąć Stowa-
rzyszenia „Aktywne Zagłębie 
Dąbrowskie”, które porwało 
mieszkańców do wspólnej za-
bawy, organizując Piknik Ro-
dzinny „Mama, Tata i Ja”. Wy-
darzenie, które nieprzerwanie 
od 25 lat łączy poprzez ogrom 
animacji, konkursów z nagro-
dami oraz pysznych przekąsek, 
wpisało się już na stałe w ka-
lendarz kulturalny dzielnicy 
i rokrocznie jest wyczekiwane 
przez wszystkich.
„Nasz hołd Kieślowskiemu” to 
ukłon Stowarzyszenia „Samo-
rządne Strzemieszyce” w stronę 
wybitnego reżysera, Krzyszto-
fa Kieślowskiego, mieszkańca 
Strzemieszyc Wielkich. Poprzez 
warsztaty artystyczne dla mło-
dzieży, organizatorzy chcieli 
przybliżyć tę wyjątkową postać 
młodemu pokoleniu.
Od czerwca br. odbyło się 56 wy-
darzeń, w których udział wzięło 
ponad 2600 osób, a to jeszcze nie 
koniec, więc zachęcamy do śle-
dzenia harmonogramu spotkań 
i do zobaczenia w filii nr 8 MBP!

Karolina Hynek

Piknik Rodzinny „Mama, Tata i Ja”.

90 lat Koła Gospodyń Wiejskich.
Miodowa biblioteka – warsztaty 
pszczelarskie na dachu Filii nr 8.
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Spotkajmy się w bibliotece
Koniec roku już na horyzoncie, a to doskonała okazja do podsumowań, 
także w kontekście wydarzeń z przestrzeni bibliotecznej. Ostatnie mie-
siące były dla biblioteki w zakresie promocji czytelnictwa powrotem do 
korzeni, a korzenie te spotkaniami autorskimi stoją.

W czasach gdy zainteresowa-
nie książką tradycyjną spada, 
wszelkie formy jej populary-
zacji nabierają szczególnego 
znaczenia w realizacji misji 
podniesienia wskaźników 
czytelnictwa. Spotkanie autor-
skie to forma na stałe wpisana 
w strategię promocji książki. 
Ogólnodostępne, bezpłatne 
wydarzenia, umożliwiające 
rozmowę z  twórcami litera-
tury są znakomitą okazją do 
bliższego poznania interesują-
cych autorów, których książki 
towarzyszą nam na co dzień, 
w  różnych momentach i  na 
różnych etapach życia.

Poznać autora
Jest rzeczą naturalną, że mi-
łośnicy literatury złaknieni są 
szczególnie kontaktu z  twór-
cami najbardziej poczytnych 
książek. Świadczą o tym choć-
by kolejki na ostatnich Targach 
Książki w Krakowie i Katowi-
cach czy entuzjastyczny od-
zew ze strony czytelników na 
wieści, że w ich mieście pojawi 
się ulubiony pisarz. Dąbrow-
ska biblioteka od lat dokłada 
starań, by spotkania autorskie 
odbywały się jak najczęściej 
i były skierowane do szerokiego 
i różnorodnego grona miłośni-
ków książek. W 2022 roku, po 
dwóch latach pandemii, udało 
się powrócić do systematycz-
nego organizowania tego typu 
wydarzeń. W  efekcie w  tym 

roku mury dąbrowskiej biblio-
teki odwiedzili  m.in. artysta 
kabaretowy i  autor tekstów 
Tomasz Jachimek, nomino-
wana do Nagrody Literackiej 
Nike dąbrowska pisarka Anna 
Cieplak czy autor poczytnych 
kryminałów Robert Małecki. 
Przy okazji „Nocy Bibliotek”, 
która w tym roku przyciągała 
uczestników klimatem charak-
terystycznym dla książkowych 
kryminałów, na scenie MBP 
pojawił się Alek Rogoziński. 
Spotkanie z nim przerodziło 
się w swoisty komediowy show 
jednego aktora. Co ciekawe, 
zgromadzoną publiczność in-
teresowało nie tylko literackie 
rzemiosło autora, ale też spra-
wy spoza warsztatu – np. gdzie 
pisarz kupuje tak oryginalne 
marynarki. Goszczący w książ-
nicy po raz trzeci Janusz Leon 
Wiśniewski zdradził, że w swo-
ich podróżach zawsze korzysta 
z serwisu wspólnych przejaz-
dów, dzięki którym oprócz 
towarzystwa współpasażerów 
pozyskuje nowe historie, które 
później służą mu jako inspira-
cje przy pisaniu kolejnych ksią-
żek. Zupełnie inny charakter 
miało spotkanie ze Szczepa-
nem Twardochem. Rozmowie 
towarzyszyło wiele wątków hi-
storycznych, ale też opowieści 
o podróżach autora po wyspach 
Morza Arktycznego.
Niezależnie od tego, czy spo-
tkanie odbywało się w sali au-

diowizualnej, w Galerii Klu-
bowej czy też w plenerze, serca 
miłośników książek rosły na 
widok liczby gości, a grono od-
biorców bywało jeszcze szer-
sze za sprawą zróżnicowanej, 
stacjonarnej i streamingowej 
formy wydarzeń.

Zapowiedzi
W grudniu tego roku w Biblio-
tece Głównej będzie można 
spotkać się jeszcze z Urszulą 
Sołtys-Parą, autorką książki 
„Moc relacji. Jak dogadać się 
z  dzieckiem, by zyskać spo-
kój” (1.12 godz. 17:00), Ka-
tarzyną Kwaśniewicz (8.12 
godz. 18:00), autorką publi-
kacji „Rzecz o  konserwacji 
archiwaliów w  Polsce w  XX 
i XXI wieku” oraz prof. An-
drzejem Piaseckim (9.12 godz. 
18:00), autorem „Kryzys Polski 
współczesnej 1990-2022”.
Co czekać będzie dąbrowskich 
czytelników w 2023? I Ty mo-
żesz mieć wpływ na to, kto po-
jawi się na bibliotecznej scenie. 
Na Wasze propozycje czekamy 
na Facebooku MBP!

Monika Bokri
Andrzej Wilanowski

Filmy ze spotkań autor-
skich znajdziecie w me-
diach społecznościowych 
dąbrowskiej biblioteki:

www.facebook.com/mbpdg
www.youtube.com/mbpdg

Szczepan Twardoch podpisuje książki po spotkaniu.

Kolejka czytelników do Tomasza Jachimka.

Robert Małecki podczas Tygodnia Bibliotek.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Łepki.

Anna Cieplak w Bibliotece Głównej podczas Festiwalu Oblicza.
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Koszykówka

POSTRACH 
FAWORYTÓW
Dąbrowscy koszykarze byli bliscy sensacyjnego pokonania aktualnych 
mistrzów Polski. Wicemistrzom nie dali już żadnych szans.

Wielkie emocje towarzyszyły 
listopadowym meczom w hali 
„Centrum”. Na początku mie-
siąca MKS podjął Śląsk Wro-
cław. Zawodnicy zafundowali 
kibicom prawdziwy grad emo-
cji. Po długiej przewadze go-
ści, na koniec czwartej kwarty 
dąbrowianie doprowadzili do 
remisu. I  choć w  dogrywce 
górą byli niepokonani w lidze 
wrocławianie, to zawodnicy 
MKS zebrali wielkie gratulacje 
od fanów i ekspertów. Po mi-
strzach Polski przyszedł czas na 
wizytę srebrnych medalistów 
poprzedniego sezonu. Mecz 
z Legią Warszawa należał do 
dąbrowian, którzy od samego 
początku starali się dyktować 
warunki, kontrolować prze-
bieg gry i budować przewagę. 
Ostatecznie MKS zwyciężył 
93:76. Najlepszym graczem 
MKS-u był Martin Krampelj, 
który zgromadził 25 punktów 
i  7 zbiórek. Mamy nadzieję, 
że znakomita passa naszych 
koszykarzy będzie trwać na-
dal i będą mogli liczyć na ży-
wiołowy doping dąbrowskich 
kibiców. Już w grudniu czeka 
nas cała seria domowych me-
czów MKS-u. Drużyna rozegra 
spotkania w ramach rozgrywek 
Polskiej Ligi Koszykówki oraz 
europejskiego pucharu Alpe 
Adria. Nie może was na nich 
zabraknąć. Wszyscy na halę! 

sport
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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.
• Kupię antyki, starocia PRL. Porcelana, szkło, dokumenty, 

zabawki, zegary, żyrandole, obrazy, odznaczenia, urządze-
nia, biżuterię, bombki choinkowe, znaczki, monety, płyty, 
świeczniki, łyżki, cukiernice. Tel. 602 699 779.

R E K L A M A
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sport

Zwycięstwem 4:3 nad Roz-
wojem Katowice podopieczni 
trenera Krzysztofa Szczepa-
nika przypieczętowali histo-
ryczny awans do I ligi woje-
wódzkiej. W sezonie drużyna 
zdobyła 37 punktów, odno-
sząc 12 zwycięstw i zalicza-
jąc tylko 2 porażki. Bilans 

bramkowy to 37:14. Druży-
na MUKP swój marsz do naj-
wyższej klasy rozgrywkowej 
zaczynała od IV ligi. Chłopcy 
z rocznika 2010, zdobywając 
trzeci awans z rzędu, wpisa-
li się na karty historii swego 
klubu. Trzymamy kciuki za 
dalsze sukcesy! 

Młodzież

Piłka nożna

Dąbrowa Katarska
Specjalny wysłannik „Przeglądu Dąbrowskie-
go” na piłkarskie mistrzostwa świata. 

Kiedy na wieść o moim wy-
jeździe na mistrzostwa świa-
ta zaproponowano mi, bym 
wcielił się w rolę ambasadora 
Dąbrowy Górniczej w Kata-
rze, zgodziłem się bez waha-
nia. Pomyślałem, że przecież 
Dąbrowa jest fajna, niechże 
i  ci „biedni” Katarczycy się 
o tym dowiedzą. A nóż któ-
remuś z krewnych emira zby-
wać będzie parę miliardów 
i postanowi je zainwestować 
nad Pogorią. Kto wie czy póź-
niej nie dojdzie do wniosku, 
że warto i  tu zorganizować 
mistrzostwa świata. Docze-
kamy wówczas mundialu na 
„Ujejsce Stadion”, „Estadio 
Strzemieszyce”, a przy postę-
pującej tolerancji może i na 
„Rainbow Błędów”.
Już na miejscu zacząłem się 
zastanawiać, jak wcielić swój 
plan w życie. Tocząc się w kor-
ku na mecz otwarcia gospoda-
rzy z Ekwadorem, zrozumia-
łem, że nie mogę miejscowym 
mówić o różnicach. Wystra-
szą się, że zechcemy ich na-
wracać i sprawa spali na pa-
newce. Muszę im pokazać, że 
Dąbrowa i Katar są w zasadzie 

takie same, a  przynajmniej 
do siebie podobne. Zacząłem 
tych podobieństw szukać, co 
nie okazało się wcale trudne. 
Wystarczyło spojrzeć za okno 
autobusu. Wszędzie pustynia. 
No przecież u nas też jest, i to 
największa w Europie. Będą 
się czuli jak u siebie. Myśla-
łem dalej. Katar właściwie jest 
państwem – miastem, składa 
się ze stolicy i jej przedmieść. 
Dąbrowa jest miastem na 
prawach powiatu, więc to 
w  gruncie rzeczy to samo. 
I  w  Dąbrowie i  w  Katarze 
chętnie przyjmują do pracy 
specjalistów z  zewnątrz, by 
budowali ich potęgę. W tym 
aspekcie Katarczycy mogliby 
się nawet wiele od Dąbrowy 
nauczyć, bo u nas wypadków 
prawie w ogóle, wynagrodze-
nie zawsze na czas, prawa ko-
deksowe nie tylko zapewnione, 
ale i przestrzegane, i jeszcze do 
człowieka odnoszą się z sza-
cunkiem. Idąc dalej, łączy nas 
też węgiel. W Katarze pewnie 
jeszcze, a w Dąbrowie już się 
go nie wydobywa. Również 
plaże. Tak samo piękne nad 
Zatoką Perską jak i nad Pogo-

rią. No i inwestycje. I tu i tu 
wszędzie się buduje.
Nie było sensu myśleć dalej, 
czas był przystąpić do działa-
nia. Następnego dnia wystro-
jony w  koszulkę z  napisem 
„Dąbrowa Uwielbiam! ” i fla-
gą w ręce, ruszyłem w miasto. 
Fladze przyglądali się z uwa-
gą. Nie wzbudziła zastrzeżeń. 

Jedynie co do nazwy wyrazili 
propozycję. No bo skoro nie 
ma już węgla, a u nas – jak się 
dowiedzieli – zwłaszcza te-
raz, jesienią, wiele osób cho-
dzi zasmarkanych, to może 
uczciwiej będzie zmienić na 
Dąbrowa Katarska. Powie-
działem, że to już przekra-
cza moje umocowania. – Wy 

macie emira i Radę, u nas jest 
prezydent i Rada, oni decydują 
– powiedziałem. – To też pra-
wie tak samo – odpowiedzieli, 
a jeden z zadowolenia nawet 
przyszył sobie polskiego orzeł-
ka do szaty. Rozmowy się to-
czą. Póki piłka w grze, sprawa 
jest otwarta.

Jarosław Tomczyk, Doha

HISTORYCZNY 
SUKCES 
PIŁKARZY MUKP
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

GRUDNIOWY 

JAZZ
7 grudnia o  19:00 
odbędzie się ostat-
ni w  tym roku ja-
zzowy koncert cy-
klu Scena/anecS, 
a to oznacza, że pu-
bliczność zasiądzie 
na głównej scenie 
Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbro-
wie Górniczej wraz 
z zespołem Marcin 
Pater Trio!

Jazz na stałe przyjął się 
w  zapleczu scenicznym 
Pałacu Kultury Zagłębia, 
a cykl Scena/anecS zyskał 
stałą publiczność. Tego-
roczny sezon zakończy się 
niezwykłym koncertem 
w wykonaniu grupy Mar-
cin Pater Trio. Ich muzy-
ka to przede wszystkim 
autorska twórczość lidera 
zespołu, który czerpie in-
spiracje z  muzyki jazzo-
wej, jazz-rockowej i fusion. 
Zestawienie wibrafonu 
z gitarą basową i akustycz-
nym kontrabasem przy 
akompaniamencie zesta-
wu perkusyjnego nadaje im 
nietuzinkowego brzmienia. 
Trio było nagradzane m.in. 
na festiwalu Jazz nad Odrą, 
Jazz Juniors Festival, RCK 
Pro Jazz Festival i Sibiu Jazz 
Contest.

Już słychać dzwonki miko-
łajowych sań! Lada dzień 
święty w czerwonym kubra-
ku odwiedzi nie tylko głów-
ną siedzibę PKZ, ale również 
Kino Kadr i  pałacowe pla-
cówki. Spektakle dla dzieci, 
widowisko akrobatyczno-ta-
neczne, koncerty, warsztaty, 
animacje, seanse filmowe 
oraz spotkania z przemiłym 
brodaczem – to wszystko od 
3 do 21 grudnia.
Kulminacja wydarzeń nastą-
pi w imieniny sympatycznego 
pana, czyli 6 grudnia – wtedy 
monumentalny gmach Pała-
cu Kultury Zagłębia zamieni 
się w miasteczko elfów, gdzie 
o 15:00 rozpoczną się warsz-
taty i animacje dla dzieci, któ-
re towarzyszyć będą odwie-
dzinom Świętego Mikołaja. 
Gdy już wszystkie dzieciaki 
otrzymają prezenty i zrobią 
sobie pamiątkowe zdjęcie, 
będą miały okazję wziąć 
udział w spektaklu „Zimo-
wa Przygoda” w  wykona-
niu Teatru Rabcio z Rabki 
Zdroju (6.12, g. 18:00) oraz 

obejrzeć wystawę kartek 
świątecznych „Wesołych 
Świąt! ” przygotowaną przez 
uczestników i instruktorów 
naszych zajęć oraz Galerię 
Sztuki. W repertuarze znaj-
dą się również kulturalne 
upominki dla całych rodzin 
– koncert „Magic of white 
Christmas” (9.12,  g. 19:00, 
Agencja Muza) oraz „Dzia-
dek do orzechów” w wyko-
naniu Królewskiego Baletu 
Klasycznego (19.12, g. 19:00, 
Modern Art Marcin Rol-
czyński). 
Kompletny świąteczno-mi-
kołajkowy rozkład jazdy do-
stępny na stronie palac.art.pl.

HELA W PIWNICY

Grudniowa odsłona cyklu młodej muzyki alternatywnej PIWNI-
CA odbędzie się 16 grudnia o 19:00. Na mniejszej scenie Pałacu 
Kultury Zagłębia zagra nadzieja polskiej sceny pop – Hela!
Dla większości z nas zimowe zejście do piwnicy oznacza wycieczkę 
po ciepłe ubrania lub przetwory. Dla publiczności cyklu PIW-
NICA oznacza to znakomicie spędzony czas z muzyką na żywo! 
Hela, czyli songwriterka wokalistka i gitarzystka tworząca w ga-
tunkach indie-pop i folk-pop, zadebiutowała 2 lata temu utworem 
„Jedną nogą”, którym skradła sobie serca słuchaczy w całym kraju. 
W 2021 pod szyldem FONOBO Label artystka wydała EP „Na 
swój kształt”, który łączy folkowe inspiracje z popowym brzmie-
niem i delikatnym wokalem. Utwory z tego albumu z pewnością 
usłyszą widzowie PIWNICY w grudniowy wieczór!

MIKOŁAJKOWY 
KURS SAŃ NA PKZ!

19:00
7.12

19:00
16.12

19:00
19.12

6.12-
27.01

do 16.12

18:00
6.12
18:00
4.12

19:00
9.12

19:00
17.12

Katarzyna Winczek - Grafika
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI (POZIOM -1)

Wesołych Świąt
WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PKZ 

GALERIA ZA SZYBĄ (HOL PARTER)

Hela 
PIWNICA

Dziadek do orzechów 
KRÓLEWSKI BALET KLASYCZNY

ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Marcin Pater Trio
SCENA/ANECS

Zimowa przygoda
SPEKTAKL DLA DZIECI

Michał Bajor – Kolor Cafe
KONCERT | ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Magic of white Christmas
KONCERT | ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Skrzypek na dachu
MUSICAL | ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Świąteczna niespodzianka
WEEKENDOWE KINO DZIECI

Modigliani. Portret z legendy
WIELKA SZTUKA W KINIE

Vinski i pył niewidzialności
WEEKENDOWE KINO DZIECI

Godland
EUROPEJSKA NOC KINA

Pavarotti w Hyde Parku
RETRANSMISJA KONCERTU

Świętoszek
RETRANSMISJA SPEKTAKLU

KINOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
22 GRUDNIA 2022 – 1 STYCZNIA 2023

Zdarzyło się
Katedra

Śubuk
Menu

Świąteczny cud
Piękny poranek

15:00

15:00

18:00

18:00

18:00

18:00

25-30.11

10-11.12

2-4, 6-7.12

12.12

28.11

3-4.12

14.12

16-21.12

8.12

5.12

9-14.12 Kobieta na dachu
Do ostatniej kości

19:00
17:00

19:30
17:00

19:15
17:00

19:00
17:00

Gierek
KINOSZKOŁA SENIORA 12:00


