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rozmowa miesiąca

WIĘCEJ CIEPŁA
Gdy piszę te słowa, za oknem prószy 

śnieg. Krajobraz Dąbrowy Górniczej, 
pokrytej białym puchem, tworzy już 
świąteczną atmosferę. Szczególnie 
urokliwie w tych okolicznościach wy-
glądają dąbrowskie parki. Frajdę mają 
dzieci, które mogą z  zakamarków 
piwnic wyciągnąć sanki oraz ulepić 
bałwana przed domem. Dorośli mają 
dużo pracy przy odśnieżaniu posesji 
i aut. Wszyscy czekają na święta i nowy 
rok. Tradycyjnie nie brakuje w naszym mieście tych, którzy 
w tym szczególnym czasie pamiętają o  innych. Centrum 
Aktywności Obywatelskiej na ul. Sienkiewicza, jak co roku, 
stało się świątecznym miejscem życzliwości i międzyludzkiej 
solidarności. To właśnie w jego progach ekipa „Szlachetnej 
Paczki” koordynuje działania swojej akcji. To tu mieszkańcy 
przynoszą podarunki w ramach „Dąbrowskiej Paki Dobra”. 
To wreszcie w CAO na seniorów, dla których ze względu na 
galopujące ceny żywności i opału ta zima może być szczegól-
nie trudna, czeka gorąca herbata i nie tylko. Rozgrzewającą 
ofertę z ciepłym napojem i ciekawą rozmową przygotowały też 
miejskie instytucje kultury. Niech tej zimy, nie tylko w okresie 
świątecznym, nikomu nie zabraknie ciepła. Nie bądźmy też 
obojętni – pod numerem tel. 986 zgłaszajmy przypadki osób, 
którym grozi zamarznięcie na ulicy, ogródkach działkowych 
i tym podobnych miejscach.

Wesołych i pełnych ludzkiego ciepła świąt!    

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Mijający rok był jak ekstremalny 
tor przeszkód, na którym 
musieliśmy utrzymać równowagę 
– mówi Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Piotr Purzyński: – Pandemia, 
wojna w Ukrainie, galopująca 
inflacja i rząd, który ograni-
cza dochody samorządów. To 
nie jest łatwy czas dla miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej.
Marcin Bazylak: – Pracuję 
w  samorządzie kilkanaście 
lat, a przyglądam mu się od sa-
mego początku istnienia i nie 
przypominam sobie takich 
trudnych czasów. Tym bardziej 
słowa uznania i podziękowa-
nia należą się mieszkańcom, 
którzy bardzo zaangażowali 
się w pomoc uchodźcom i na-
dal ją niosą. Dąbrowa Górni-
cza jest obywatelska i kiedy jest 

taka potrzeba, mieszkańcy po-
trafią wspólnie działać.
W mojej opinii 2022 rok był jak 
ekstremalny tor przeszkód, na 
którym musieliśmy utrzymać 
równowagę i  iść do przodu. 
Razem jest łatwiej przetrwać 
kryzys, który zazwyczaj naj-
bardziej dotyka osób starszych, 
których jedynym źródłem 
dochodu jest renta lub eme-
rytura. Dlatego przygotowu-
jemy dla seniorów specjalny 
program wsparcia. Szczegóły 
przedstawimy w najbliższych 
tygodniach.
– Warto podkreślić, że prze-
budowa układu drogowego 

i budowa centrum przesiad-
kowego w śródmieściu, jedna 
z największych miejskich in-
westycji w ostatnim dwudzie-
stoleciu, kończy się w przewi-
dzianym umową terminie.
– To niewątpliwie duże osią-
gnięcie. Otwarcie przejazdu 
pod torami uwidoczniło, jaką 
barierą był dotychczasowy 
przejazd ze szlabanem. Wierzę, 
że kiedy w 2023 roku zostanie 
ukończony cały układ komu-
nikacyjny wzdłuż głównej osi 
miasta, znacznie poprawimy 
jakość życia mieszkańców.
Dąbrowa będzie wtedy bardziej 
dostępna dla mieszkańców. 

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Wielkie serca 
mają dąbrowscy 
wolontariusze 
„Szlachetnej Paczki”. 
Do kilkudziesięciu 
domów w naszym 
mieście trafią 
niezwykłe podarunki.

Foto-przegląd

Razem idziemy do przodu
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Dziś wiele starszych osób oraz 
osób z niepełnosprawnościami, 
jest wykluczonych z wygodne-
go poruszania się po mieście. 
Po zmianach, przejście z wóz-
kiem dziecięcym czy wózkiem 
inwalidzkim nie będzie torem 
przeszkód, jak do tej pory.
– Kończący się rok był czasem 
zmian w szpitalu.
– To, co na pewno daje ulgę 
nam wszystkim, to zakończenie 
sporu sądowego z wykonawcą 
Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii. Dzięki ugodzie 
i podpisanemu przy wsparciu 
miasta porozumieniu, może-
my patrzeć do przodu. Ważną 
decyzją ze strony Rady Miasta 
była deklaracja przeznaczenia 
w najbliższych latach stu mi-
lionów złotych na dokończe-
nie budowy ZCO, aby mogło 
służyć mieszkańcom tak, jak 
to było planowane lata temu.
Dołączenie do zespołu Marzeny 
Kuli, nowej dyrektor ZCO, daje 
realną szansę na pozyskanie 
dodatkowych środków z kon-
traktów oraz skuteczne wyko-
rzystanie tego, co już mamy. 
Wierzę, że w najbliższych latach 
mieszkańcy odczują nastawienie 
szpitala i personelu do budowa-
nia dobrej oferty leczniczej.

– Wyzwania na 2023 rok?
– Dużo pracy włożyliśmy 
w  przygotowanie budżetu 
miasta na 2023 rok. Ten bu-
dżet zabezpiecza dokończenie 
wszystkich rozpoczętych in-
westycji i daje możliwości dal-
szego rozwoju. Będziemy kon-
sekwentnie poprawiać jakość 
życia w mieście oraz zabiegać 
o nowych inwestorów, którzy 
tworzą nowe miejsca pracy.
– Co z projektem Fabryki Peł-
nej Życia?
– Mieszkańcy oczekują rozwo-
ju tego miejsca, co udowodnili 
swoją obecnością w letnie dni. 
Dlatego zamierzamy zreali-
zować to zadanie z  pomocą 
prywatnych partnerów. Stwo-
rzymy centrum miasta, w któ-
rym każdy mieszkaniec będzie 
czuł się dobrze, bez względu 
na status materialny czy wiek. 
W sercu znajdzie się centrum 
obywatelskie z organizacjami 
pozarządowymi, nie zabrak-
nie miejsca na ogólnodostępną 
kulturę, a także handel, usługi 
i mieszkania.
– Mieszkania, ale już nie o ko-
mercyjnym charakterze, mają 
powstać w rejonie al. Zagłę-
bia Dąbrowskiego i ul. Kwiat-
kowskiego.

– Tak, to ważna inwestycja, 
bo to właśnie tutaj powstanie 
168 mieszkań dla młodych 
ludzi. Jest gotowe pozwo-
lenie na budowę, a  spółka 
– Regionalne Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
– na przełomie roku będzie 
ogłaszać przetarg na budowę 
osiedla. W przyszłym roku 
ogłosimy nabór lokatorów, 
ale już teraz zainteresowanie 
jest spore. TBS to atrakcyj-
na formuła dla osób, które 
nie mogą sobie pozwolić 
na kredyt, a jednocześnie 
zarabiają za dużo, by sta-
rać się o mieszkanie ko-
munalne.
– Czego życzy pan 
mieszkańcom w  no-
wym roku?
– Życzę, byśmy 
wszyscy częściej 
się uśmiechali, bo 
uśmiech jest klu-
czem do własnego 
szczęścia. Pozy-
tywne nastawienie 
pomaga w trudnych 
chwilach. Dbajmy o sie-
bie nawzajem i darzmy się 
szacunkiem, a z pewnością 
rok 2023 będzie dobrym ro-
kiem. 

rozmowa miesiąca

Razem idziemy do przodu

BUDŻET NA ROK 2023 PRZYJĘTY
14 grudnia, 
podczas ostatniej 
w tym roku sesji 
Rady Miejskiej, 
radni przyjęli 
budżet miasta 
na 2023 r. Na 
realizację zadań 
zaplanowano 
prawie 1 mld 45 
mln zł.

– Przed nami trudny rok, 
nieprzewidy walny pod 
względem gospodarczym 
i  społecznym, mamy wiele 
znaków zapytania. Przygo-
towanie budżetu ze zrów-
noważonymi dochodami 
i  wydatkami było dużym 
wyzwaniem. Opracowali-
śmy jednak swojego rodza-
ju mapę drogową, instrukcję 
do pracy w przyszłym roku 
– powiedział Marcin Ba-
zylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.

W  planie finansowym na 
2023 r. zapisano dochody na 
poziomie 1 mld 26,9 mln zł. 
Wydatki mają wynieść 1 mld 
44,9 mln zł. Dzięki temu fi-
nalizowane będą największe 
przedsięwzięcia – przebudo-
wa układu drogowego w re-
jonie dworców w  centrum 
i Gołonogu, a także moder-
nizacja głównej osi miasta 
i  torowiska tramwajowego. 
Planowana jest budowa dro-
gowego połączenia ul. Kole-
jowej z al. Zagłębia Dąbrow-

skiego, remont ulic Staszica 
i Ordona, a  także wykona-
nie ronda na skrzyżowaniu 
tych ulic z  łącznikami tras 
S1 i DK 94. W Ujejscu ma 
być kontynuowane uporząd-
kowanie gospodarki wodno-
-ściekowej.
W 2023 r. prowadzony bę-
dzie m.in. remont Zespołu 
Szkół nr 4 na Łęknicach, 
przedszkola nr 32 na Man-
hattanie, rozpocznie się 
rozbudowa Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 

w Błędowie, szkoły podsta-
wowej nr 26 w Łośniu oraz 
pawilonu II „Sztygarki”. Na 
dobre rozpocznie się prze-
budowa układu komunika-
cyjnego w okolicy Zespołu 
Szkół Sportowych, przed-
szkola nr 39 i żłobka miej-
skiego. Z  kolei w  ramach 
Regionalnego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, 
w rejonie ul. Kwiatkowskie-
go, ma wystartować budo-
wa 168 mieszkań w formule 
TBS. PK
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#DziejesięwDG
Atrakcja

Barbórkowa 
niespodzianka
W sąsiedztwie pomnika Stanisława Staszica od 4 grudnia 
zamieszkał Bóbr Górnik. Zaprojektowana przez 9-letniego 
Mikołaja figurka z brązu przyciąga nie tylko dzieci.

Mikołaj ma dziewięć lat i gło-
wę pełną pomysłów. Po wizy-
cie w stolicy Dolnego Śląska 
w  głowie zaświtał mu kolej-
ny:  Wrocław słynie z  figu-
rek krasnoludów, a Dąbrowa 
Górnicza mogłaby się szczycić 
figurkami bobrów. Od pomy-
słów do czynów u  Mikołaja 
droga krótka, więc napisał 
w  tej sprawie list do prezy-
denta Marcina Bazylaka. Pre-
zydent list przeczytał i zaprosił 
chłopca na spotkanie. To był 
początek artystycznej współ-
pracy miasta z trzecioklasistą. 
W kolejnych miesiącach Mi-
kołaj przygotował koncepcję: 
narysował bobry, nadał im 
imiona i  wymyślił miejsca, 
w  których mogłyby stanąć. 
Pomagali mu rodzice, a także 
Joanna Słoń z Pracowni Cera-
miki Młodzieżowego Ośrodka 
Pracy Twórczej.
– Pierwszy raz spotkałam się 
z Mikołajem we wrześniu. Wie-
działam, że w pracowni zjawi 
się młody człowiek, który chce 
zaprezentować mi swój pomysł. 

Byłam ciekawa tego spotka-
nia – wspomina Joanna Słoń. 
– Mikołaj przygotował szereg 
szkiców pierwszej figurki. Przy-
stąpiliśmy więc do wykonania 
projektu w formie modelu prze-
strzennego z gliny. Mikołaj to 
chłopak pojętny i zdetermino-
wany. Z wielką chęcią przystąpił 
do lepienia. Tak powstał Bóbr 
Górnik – wspomina pani Joan-
na i podkreśla, że uśmiechu i sa-

tysfakcji Mikołaja z zakończonej 
pracy nigdy nie zapomni.
Odlew figurki w brązie – wedle 
przygotowanego przez Mikołaja 
projektu – wykonał Andrzej Gaj-
da z Katowic. Oficjalne odsłonię-
cie z udziałem pomysłodawcy 
odbyło się 4 grudnia – w Bar-
bórkę, jak na Bobra Górnika 
przystało. Rzeźba stoi na skwe-
rze im. Antoniego Pilarza przed 
Muzeum Miejskim „Sztygarka”. 

Historia Mikołaja i Bobra Gór-
nika stała się symbolem otwar-
tości Dąbrowy Górniczej na 
młodych ludzi, ich talent i kre-
atywność. By dać szansę in-
nym utalentowanym młodym 
ludziom z Dąbrowy, Młodzie-
żowy Ośrodek Pracy Twórczej 
ogłosił konkurs plastyczny na 
maskotkę miasta. Honorowy 
patronat nad konkursem objął 
prezydent Marcin Bazylak.

– Przygoda Mikołaja to naj-
lepszy dowód na kreatywność 
dzieci. Dzieci trzeba słuchać, 
rozmawiać z nimi i pobudzać 
ich wyobraźnię. Dlatego ogło-
siliśmy konkurs „Rada dobra, 
polub bobra”, by zobaczyć, jak 
temat bobra pokażą inni młodzi 
dąbrowianie – ogłosiła Iwona 
Wilk, dyrektor MOPT. Regu-
lamin konkursu dostępny na 
stronie www.mopt.pl ZGN

Bezpieczny Mikołaj w Antoniowie
Jak co roku od 15 lat, Mikołaj 
odwiedził najmłodszych miesz-
kańców Antoniowa. Spotkanie 
miało charakter plenerowy i od-
było się pod hasłem „Bezpieczny 
Mikołaj”. Dzieci z rodzicami po 
wysłuchaniu pogadanki poli-
cjantów z Komendy Miejskiej 
Policji w Dąbrowie Górniczej 
o bezpiecznym poruszaniu się 
po zmroku, wyposażone w la-
tarki i odblaski, w towarzystwie 

Sznupka i  Pani Mikołajowej, 
wyruszyły spod Świetlicy PKZ 
w Antoniowie na poszukiwania 
Mikołaja. W antoniowskim le-
sie czekała niespodzianka 
przygotowana przez Koło Ło-
wieckie „Dąbrowa”: bezpiecz-
ne ognisko z kiełbaskami oraz 
konkurs wiedzy przyrodniczej 
z nagrodami. Wszystko odby-
wało się pod czujnym okiem 
Strażaków z OSP Ujejsce. Po 

zakończonych sukcesem poszu-
kiwaniach Mikołaja, uczestnicy 
udali się do rozświetlonej kolo-
rowymi lampkami altany leśnej 
po wyczekiwane prezenty, które 
w tym roku były wyjątkowo bo-
gate dzięki hojności patronów 
pozyskanych przez Stowarzy-
szenie Przyjazny Antoniów.
Galerię oraz film z  Mikołaja 
można zobaczyć na fb Stowa-
rzyszenia Przyjazny Antoniów.
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puls miasta

zycza

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzenia zdrowia,
spokoju i cudownych chwil z najbliższymi.

Niech nadchodzące dni będą ciepłym czasem, spędzonym
w gronie ludzi obdarzających się życzliwością.

Niech ten czas przyniesie nam refleksję – by to,
co pilne, nie przysłaniało tego, co najważniejsze.

A nowy rok niech obdarzy nas umiejętnością
dostrzegania codziennych powodów do szczęścia

i zadowolenia,

a także niech zawita w nas siła do realizacji
wszystkich zamierzonych celów.

Marcin Bazylak
Prezydent Miasta

Agnieszka Pasternak
Przewodnicząca Rady

Miejskiej

Transport

M103 gotowa do wyjazdu
14 stycznia Dąbrowę Górniczą i Bobrowniki połączy nowa metrolinia 
M103. Przy tej okazji do centrum miasta po długiej przerwie zaczną 
wjeżdżać również linie 16, 79 i 242 oraz nowa linia 641.

To będzie trzecia metrolinia 
w naszym mieście, po urucho-
mionej w maju 2021 roku linii 
M2 i kursującej od listopada 
linii M109. Pierwsza łączy Dą-
browę Górniczą z Katowicami, 
druga kursuje do Sławkowa.
Tym razem Zarząd Transportu 
Metropolitalnego postanowił 
połączyć Dąbrowę Górniczą 
z Bobrownikami. W naszym 
mieście M103 kursować będzie 
prawie po tej samej trasie co 
linia nr 79, obsługując przy-
stanki: Marianki, Marian-
ki Letnia (nż), Park Zielona 
Krzyż Powstańczy (nż), Park 
Zielona Centrum Sportu, Park 
Zielona Las (nż), Park Zielo-
na Promenada, Korzeniec 
Zielona, Fabryka Pełna Życia 
i Dworzec PKP.

– Mimo że trasa nowej me-
trolinii pokrywa się z  tra-
są linii 79, zdecydowaliśmy 
o pozostawieniu tej drugiej, 
dzięki czemu mieszkańcy 
Marianek i Korzeńca zyska-
ją więcej połączeń do i z cen-
trum miasta – podkreśla pre-
zydent Marcin Bazylak.
Szesnaście dodatkowych po-
łączeń do i z centrum miesz-
kańcy Marianek i Korzeńca 
oraz Ratanic zyskają dzięki 
nowej linii minibusowej 641. 
Uzupełni ona luki w  roz-
kładzie linii 242, co jednak 
istotne, do centrum pojedzie 
nie przez Podłosie i Niepie-
kło, lecz właśnie przez Ma-
rianki i Zieloną.
Z parku Zielona zostanie nato-
miast wycofana linia 716, któ-

ra nad Pogorię III od połowy 
stycznia kursować będzie co 
40 min z alei Majakowskiego 
przez centrum oraz w czterech 
wybranych kursach z Gołono-
ga. Docelowo wszystkie kursy 
716 nad Pogorię III zaczynać 
się będą w Gołonogu. Będzie 
to możliwe od połowy przy-
szłego roku, gdy ZTM roz-
strzygnie przetarg na obsługę 
tej linii.
Co ważne, wraz z uruchomie-
niem linii M103 wszystkie li-
nie, które dziś kończą trasę na 
ul. Limanowskiego, będą ob-
sługiwać przystanek Fabryka 
Pełna Życia (dawniej Pałac 
Kultury) w drodze do i z cen-
trum przesiadkowego przy 
dworcu PKP.
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Rozbudowa istniejącej kawiarni 
i sali zabaw „Bohomaz” o miejsce 
do prowadzenia zajęć integracji 
sensorycznej dla dzieci. To propozycja, 
która zwyciężyła w trzeciej edycji 
konkursu „Model biznesowy dla 
Dąbrowy”.
Finałowa gala konkursu odbyła 
się 5 grudnia w Pałacu Kultury 
Zagłębia. W jej trakcie zapre-
zentowali się autorzy pięciu 
koncepcji biznesowych, które 
jury wybrało spośród dwuna-
stu zgłoszeń.
– Obrady były burzliwe. Mamy 
różne doświadczenia i  spoj-
rzenia na inicjatywy bizne-
sowe. Przy ocenie braliśmy 
pod uwagę m.in. opłacalność 
przedstawionych pomysłów czy 
ich odniesienie do podobnych, 

realizowanych już przedsię-
wzięć – mówi dr hab. Marcin 
Lis, prorektor Akademii WSB.
– Zwracaliśmy także uwa-
gę, jak zaproponowane bizne-
sy wpłyną na społeczeństwo, 
na to, jak przysłużą się miesz-
kańcom. Są to rzeczy ciekawe, 
innowacyjne i  rozwojowe. 
W jury znaleźli się przedsta-
wiciele miasta, biznesu i śro-
dowiska akademickiego, co 
dało nam szerokie spojrzenie 
na prezentowane pomysły 

–  wyjaśnia Marcin Bazylak, 
prezydent miasta.
W  ocenie jurorów najlepiej 
wypadła propozycja Pauliny 
i  Katarzyny Grandy, które 
w kawiarni i sali zabaw „Bo-
homaz” zamierzają utworzyć 
specjalną przestrzeń do pro-
wadzenia zajęć integracji sen-
sorycznej.
– Obserwujemy bardzo duże 
zainteresowanie warsztatami 
z elementami integracji senso-
rycznej, które czasami organi-

zujemy. Chętnych jest zawsze 
więcej niż miejsc. Wpływ na to 
miała m.in. pandemia i ogra-
niczenia kontaktów dzieci z ró-
wieśnikami, co rozchwiało ich 
emocje. Rodzice mówią nam, 
że szukają wsparcia w  tym 
zakresie – tłumaczą zwycięż-
czynie.
– Remont i wyposażenie sali 
umożliwi organizację cyklicz-
nych zajęć, z których skorzysta 
większa grupa dzieci. Udział 
w nich, w zależności od po-

trzeb, pozwoli na wyciszenie 
albo pobudzenie, rozwój zmy-
słów i prawidłowe reagowanie 
na bodźce – podkreślają Pau-
lina i Katarzyna Granda.
Sala będzie wyposażona m.in. 
w edukacyjne zabawki o róż-
nych fakturach, poduchy, 
materace, deski do balanso-
wania czy różnorodne podło-
ża. Znajdą się w niej elementy 
o różnych barwach, emitujące 
światło i dźwięki. Dzięki temu 
będzie można  stymulować 

puls miasta
Biznes

MODELOWY BOHOMAZ
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zmysł wzroku, słuchu, dotyku 
czy równowagi.
Na wdrożenie w  życie swo-
jej koncepcji, zwyciężczynie 
otrzymają 15 tys.  zł i pakiet 
dodatkowych nagród.
Drugie miejsce zajęła Agniesz-
ka Piskorz, która w gabinecie 
fizjoterapeutycznym chce sto-
sować autorską technikę mode-
lowania i odmładzania twarzy 
Facemodeling Program. Na 
trzecim miejscu uplasowała 
się Angelika Paszcza, która za-
proponowała stworzenie cen-
trum kształcenia obejmującego 
zajęcia artystyczne, naukowe, 
społeczne oraz językowe.
Nagroda publiczności trafiła 
do Krystiana Zagródki z pra-
cowni PRAZA architekci. Jego 
pomysł to tworzenie makiet 
architektonicznych 3D. W fi-
nale znalazł się także  Paweł 
Barwiński, którego firma PB 
CAD świadczy usługi ogrod-
nicze i sprzątające.
Wszyscy uczestnicy najpierw 
opisali swoje biznesowe pomysły, 

skalkulowali koszty związane 
z  ich prowadzeniem, wskazali 
potencjalnych klientów, przewagi 
rynkowe czy sposoby promocji. 
Finaliści na scenie PKZ w ciągu 
pięciu minut prezentowali swoje 
pomysły, a następnie przez osiem 
minut odpowiadali na pytania 
jury i publiczności.

– Udział w konkursie i finałowa 
prezentacja to była dla nas spo-
ra dawka stresu. Czasami jed-
nak warto wyjść ze swojej stre-
fy komfortu, podjąć wyzwanie 
i zrobić krok naprzód – podkre-
ślają zwyciężczynie.
Konkurs to  propozycja dla 
tych, którzy mają  dobrze 

przemyślany pomysł na biznes 
i zaplanowane działania, jak 
wprowadzić go w życie. Jego 
celem jest rozwój przedsię-
biorczości w mieście. Chodzi 
w nim o wyłonienie oryginal-
nego, najbardziej innowacyj-
nego, spójnego merytorycznie 
oraz finansowo przedsięwzię-

cia biznesowego, które bę-
dzie realizowane w Dąbrowie 
Górniczej. Zgłaszać mogli się 
ci, którzy myślą o  rozkręce-
niu działalności gospodarczej, 
a także osoby, które prowadzą 
ją nie dłużej niż 5 lat.
Głównym organizatorem 
konkursu jest miasto. W jury, 
któremu przewodniczył Mar-
cin Bazylak, prezydent Dą-
browy Górniczej, zasiadali 
przedstawiciele środowisk 
gospodarczych i  akademic-
kich, organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców i  instytucji 
wspierających biznes.
„Model biznesowy dla Dąbro-
wy”  pierwszą odsłonę miał 
w 2019 r. Zwyciężczynią zo-
stała Marta Holi, która zapro-
ponowała stworzenie centrum 
zdrowia i  relaksu  „Holisfe-
ra”. To miejsce, gdzie świad-
czone są usługi fizjoterapeu-
tyczne, prowadzone zajęcia 
jogi i  relaksacyjne, a  także 
szkolenia dotyczące natural-
nych sposobów ochrony zdro-
wia. W zeszłym roku odbyła 
się jego druga edycja. Wygrał 
ją Igor Woźnica, który pod 
nazwą „Nieźle pogięte” pro-
dukuje meble oraz akcesoria 
dekoracyjne, zgodne z obec-
nymi trendami w europejskim 
designie.  Kwietniki, stoły, 
stoliki i konsole wychodzące 
spod jego ręki sam określa jako 
loftowe i industrialne.

Przemysław Kędzior

puls miasta
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nasze sprawy

KOSZYKARSKIE EMOCJE 
CZEKAJĄ NA SWEGO MECENASA
Kibice MKS Dąbrowa Górnicza nie mogą na-
rzekać w ostatnich tygodniach na brak emo-
cji. Wyniki listopadowych i grudniowych me-
czów dąbrowskich koszykarzy rozstrzygały 
się w ostatnich sekundach.

Prawdziwy horror rozegrał 
się 11 grudnia, gdy w hali 
„Centrum” zawitała dru-
żyna Czarnych. Goście ze 
Słupska przez większość 
spotkania nie mogli dotrzy-
mać kroku dąbrowianom 
i wydawało się, że zwycię-
stwo gospodarzy nie będzie 
podlegać dyskusji. Tymcza-
sem zawodnicy z Pomorza 
odrobili 20-punktową stratę 
i o rywalizacji decydowała 
dogrywka, ostatecznie wy-
grana przez MKS jednym 
punktem.

Gwiazdy 
z zagranicy
Liderami naszej druży-
ny w bieżącym sezonie są 
obcokrajowcy. Tempo gry 
reguluje rozgrywający Joe 
Chealey, rzutami z dystan-

su nęka rywali Trevon Bluiett, 
szalonymi wjazdami pod kosz 
zdobywa punkty Alonzo Ver-
ge jr., a efektownymi akcjami 
w  obronie i  ataku popisuje 
się Martin Krempelj. Dobrze 
do drużyny wprowadził się 
Ousmane Drame, który zastą-
pił reprezentanta Estonii Mat-
thiasa Tassa, który przeniósł 
się do ligi hiszpańskiej. Do 
tego poziomu starają się do-
równać Polacy. Jarosław Mo-
kros wreszcie złapał meczowy 
rytm, szybko wkomponował 
się w zespół Maciej Kucharek, 
Marcin Piechowicz wykonuje 
zadania taktyczne wyznaczo-
ne przez trenera, a  w  kilku 
meczach błysnął Wiktor Ra-
jewicz.
W opinii koszykarskich eks-
pertów, dąbrowski MKS znów 
pokazał, że wie, jak szukać 

Sport

KOLEJ 
PLUS
Wiceprezydent Damian Rutkowski 
podpisał w imieniu miasta umowę 
na odbudowę linii kolejowej po-
między stacjami Dąbrowa Górni-
cza Gołonóg i Dąbrowa Górnicza 
Strzemieszyce. Dzięki inwestycji 
mieszkańcy Strzemieszyc zyskają 
możliwość dojechania koleją do Go-
łonoga i Centrum, a Dąbrowa zyska 
połączenie z Krakowem.

HERBATKA
DLA SENIORA
Prezydent Miasta Marcin Bazylak oraz miejskie instytucje zapraszają przez

całą zimę seniorów na bezpłatną, gorącą herbatę.

Biblioteka Główna (Centrum), Filia nr 4 (Reden), Filia nr 5 (Gołonóg), Filia nr 8 (Strzemieszyce Wielkie), Filia nr 18 (Mydlice)

Szczegółowy harmonograM:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00

od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 15.00

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 15.00

Miejska Biblioteka Publiczna

Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Centrum Aktywności Obywatelskiej

Pałac Kultury Zagłębia oraz Miejska Biblioteka Publiczna

zapraszają na herbatkę, której towarzyszyć będzie wymiana książek
oraz prasy – dzienniki i czasopisma udostępnione z zasobów biblioteki:

PKZ DK Ząbkowice i Filii nr 2 (ul. Chemiczna 2)

Świetlica Środowiskowa i Filia nr 9 (ul. Główna 61, Strzemieszyce Małe)

zaprasza do "Literackiej Herbaciarni"

zaprasza nie tylko na herbatę, ale też pogadanki historyczne, przyrodnicze
i archeologiczne

zaprasza nie tylko na gorącą herbatę, ale i serdeczne rozmowy

(ul. Sienkiewicza 6a)

(ul. Legionów 69)

HERBATKA
DLA SENIORA
Prezydent Miasta Marcin Bazylak oraz miejskie instytucje zapraszają przez

całą zimę seniorów na bezpłatną, gorącą herbatę.

Biblioteka Główna (Centrum), Filia nr 4 (Łęknice), Filia nr 5 (Gołonóg), Filia nr 8 (Strzemieszyce Wielkie), Filia nr 18 (Mydlice)

Szczegółowy harmonograM:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00

od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 15.00

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna

Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Centrum Aktywności Obywatelskiej

Pałac Kultury Zagłębia oraz Miejska Biblioteka Publiczna

zapraszają na herbatkę, której towarzyszyć będzie wymiana książek
oraz prasy – dzienniki i czasopisma udostępnione z zasobów biblioteki:
PKZ DK Ząbkowice i Filii nr 2 (ul. Chemiczna 2)

Świetlica Środowiskowa i Filia nr 9 (ul. Główna 61, Strzemieszyce Małe)

zaprasza do "Literackiej Herbaciarni"

zaprasza nie tylko na herbatę, ale też pogadanki historyczne, przyrodnicze
i archeologiczne

zaprasza nie tylko na gorącą herbatę, ale i serdeczne rozmowy

(ul. Sienkiewicza 6a)

(ul. Legionów 69)
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nasze sprawy

klasowych graczy z zagrani-
cy. – Od kilku sezonów udaje 
nam się przekonywać do gry 
w Dąbrowie Górniczej nie-
znanych w Polsce graczy, któ-
rzy stają się objawieniami ligi 
i przechodzą do silniejszych 
koszykarsko krajów – mówi 
Łukasz Żak, prezes klubu.
„Gracze zagraniczni nie trak-
tują PLK jako cel numer je-
den, a  jeżeli już tu trafiają, 
to raczej z myślą o niej jako 
trampolinie do innych lig eu-
ropejskich czy od niedawna 
także azjatyckich” – wyja-
śniał niedawno w rozmowie 
ze Sportowymi Faktami, Mi-
chał Dukowicz, drugi trener 
MKS-u.
Można zatem stwierdzić, że 
dąbrowski klub często staje 
się ofiarą własnych sukcesów: 
wysoka klasa sportowa znale-
zionych przez sztab trenerski 
zawodników okazuje się po-
nad stan nie tylko Dąbrowy, 
ale w ogóle polskiej ligi. – Ta-
kie są dziś realia europejskie-
go basketu, miejsca naszych 
rozgrywek i miejsca naszego 
klubu – mówi prezes Żak.

W oczekiwaniu 
na tytularnego 
sponsora
MKS w polskiej lidze wyróżnia 
się nie tylko zdolnością do sku-
tecznego skautingu. Klub ma 
stabilne podstawy finansowe 
i organizacyjne, nie żyje ponad 
stan i  nie obiecuje więcej niż 
może zaoferować, co w polskich 
realiach nie zawsze jest regułą. Za 
szkolenie młodzieży odpowiada 
stowarzyszenie, za ekstraklasową 
drużyną stoi prywatna spółka. 
Wbrew nazwie „Miejski Klub 
Sportowy” miasto nie ma w niej 
żadnych udziałów. Prezes Łukasz 
Żak prowadzi klub społecznie 
i  jest również jednym z  jego 
sponsorów. – Nasze funkcjono-
wanie jest możliwe dzięki wspar-
ciu miasta Dąbrowa Górnicza. 
Bez niego nie byłoby koszyków-
ki na ekstraklasowym poziomie 
oraz szkolenia młodych adeptów 
tej dyscypliny – zaznacza wło-
darz MKS-u. Klub robi wiele, 
by poszerzyć grono sponsorów 
o kolejne firmy funkcjonujące 
na terenie Dąbrowy Górniczej 
i poza nią. Od niedawna MKS 

jest również częścią Zagłębiow-
skiej Izby Gospodarczej skupia-
jącej lokalny biznes.
W przeciwieństwie do większo-
ści klubów koszykarskiej ligi, 
dąbrowscy koszykarze nie mają 
w gronie sponsorów przedsta-
wicieli sektora spółek skarbu 
państwa. – To właśnie te firmy 
należą do największych mece-
nasów sportu w naszym kraju. 
Nasi ligowi rywale mogą liczyć 
na ich finansowe wsparcie, my 
na razie nie. Mam nadzieję, że to 
się zmieni – mówi prezes Żak. 
Warto dodać, że są w polskiej 
ekstraklasie kluby, które mogą 
liczyć na wsparcie kilku spółek 
skarbu państwa.
Mieszkańcy Dąbrowy Górni-
czej i całego regionu mogą więc 
mieć uzasadnione powody do 
poczucia niesprawiedliwości, 
gdy środki z sektora publicznych 
przedsiębiorstw omijają Zagłębie 
Dąbrowskie i jego reprezentanta 
na najwyższym szczeblu rozgry-
wek. Patrząc z tej perspektywy, 
warto docenić, że w Dąbrowie 
Górniczej wciąż mamy koszy-
karską ekstraklasę. 

MS

KOSZYKARSKIE EMOCJE 
CZEKAJĄ NA SWEGO MECENASA
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#DziejesięwDG

W internetowym głosowaniu, 
które trwało od 13 do 19 wrze-
śnia 2021 r., uczestniczyło 7106 
mieszkańców Dąbrowy Górni-
czej. Do wyboru mieli oni 13 
projektów, które przeszły po-
zytywną weryfikację. Każdy 
z głosujących mógł wskazać 3 
projekty, przyznając im od 1 
do 3 punktów.
Najwięcej osób (3007) wska-
zało na projekt Bezpieczny 
Strażak – Bezpieczna Dąbrowa 
Górnicza, przyznając mu w su-
mie 6527 punktów. Zwycięski 
projekt nie wyczerpał jednak 
puli 4,7 mln zł przeznaczonej 
na Budżet Obywatelski w 2022 
roku, zatem do realizacji trafi-
ły jeszcze cztery inne projekty.

W pełni udało się 
zrealizować projekty:
Zielona Dąbrowa – wyceniony 
na kwotę 169 579,46 zł. W ra-
mach jego realizacji nasadzo-

no: 23 drzewa, 1512 krzewów 
i 627 metrów bieżących żywo-
płotów. Nasadzenia wykonano 
w rejonie ulic: Adamieckiego, 
1 – go Maja, Wojska Polskiego, 
11 – go Listopada, Krasińskie-
go, Mickiewicza, Wyspiań-
skiego, Norwida.

Street Workout Park – Pogoria 
III – zadanie zostało wykona-
ne i rozliczone na łączną kwotę 
96 868,30 zł. Projekt zrealizo-
wany został w pobliżu Centrum 
Sportów Letnich i Wodnych nad 
Pogorią III. W ramach Street 
Workout Park – Pogoria III za-
montowano urządzenia i przy-
rządy do wykonywania ćwiczeń 
(Street Workout, kalistenika) 
wraz z elementami małej archi-
tektury.

Nie udało się dokończyć trzech 
projektów. Wpłynęły na to 
sytuacja na rynku usługo-

dawców i wykonawców oraz 
rosnąca inflacja. Projekty te 
będą dokończone w 2023 r.

Bezpieczny strażak – w  ra-
mach projektu udało się za-
kupić:
• 4 szt. samochodów pożar-

niczych do jednostek: OSP, 
Tucznawa, Trzebiesławice, 
Ujejsce, Ząbkowice na łączną 
kwotę 1 173 912,00 zł/cena 
jednostkowa 293 478,00 zł

• samochód specjalistyczny do 
jednostki OSP Okradzionów 
na kwotę 216 999,99 zł

• pojazd specjalny do jednost-
ki OSP Łosień na kwotę: 248 
000,00 zł

• pojazd specjalny dla OSP 
Łęka na kwotę: 105 000,00 zł

Na rok 2023 przesunięto (po-
zostało do realizacji):
• zakup karetki dla OSP 

Śródmieście, szacowany na 
425 000,00 zł

• sprzęt pożarniczy i  mate-
riały dydaktyczne dla jed-
nostek OSP, szacowane na 
431 088,00 zł

Amfiteatr Pełen Życia – kwo-
ta projektu 1 100 000,00 zł. 
Projekt zakłada doposażenie 
terenu z  wieloletnią trady-
cją kulturalno-rekreacyjną 
w Ząbkowicach o tężnię so-
lankową wraz z elementami 
małej architektury (siedziska, 
stojaki na rowery), oświetle-
nie terenu, wykonanie po-
chylni ułatwiającej dotarcie 
do tej przestrzeni. W ramach 
zadania planuje się również 
wykonanie przyłącza ener-
getycznego umożliwiającego 
organizację wydarzeń kul-
turalnych i  rekreacyjnych. 
W  tym roku opracowany 
został projekt budowlany za 
kwotę 78 105,00 zł, który zo-
stał zaprezentowany i uzgod-
niony z mieszkańcami Ząb-
kowic. Projektu nie udało 
się dokończyć w roku 2022 r. 
z  powodu unieważnienia 
dwóch postepowań przetar-
gowych. Pierwsze z uwagi na 
brak ofert, drugie z powodu 
znacznego przekroczenia 
kwoty, jaką Gmina zabezpie-
czyła w ramach budżetu oby-
watelskiego (wartość oferty 
1 601 366,98 zł). Kolejne po-
stepowania przetargowe oraz 
prace budowlane przesunięto 
na 2023 r. Szacowana kwota 
robót budowalnych, to 1 021 
895,00 zł.

„Zielone Przystanki” – kwota 
projektu 670 000,00 zł. W roku 
2022 opracowano Program 
Funkcjonalno-Użytkowy dla 
przystanku – osiedle Mydlice 
Szpital za kwotę 24 600,00 zł.
Projektu nie udało się dokoń-

czyć w roku 2022 r., z powodu 
przeciągających się uzgodnień 
z właścicielami kiosków zloka-
lizowanych na przystanku au-
tobusowym Dąbrowa Górnicza 
– Mydlice Szpital. Postepowanie 
przetargowe w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”, uzgodnienia 
z  mieszkańcami i  prace bu-
dowlane przesunięto na 2023 r. 
Szacunkowy koszt projektu to 
645  400,00  zł. Warto dodać, 
że projekt stał się inspiracją do 
wykonania nasadzeń zrealizo-
wanych w tym roku przy przy-
stankach: Grynia, Legionów 
Polskich, Łączącej, Konopnic-
kiej, Oddziału AK Ordona, Ra-
packiego i 11 Listopada. AS

Budżet Obywatelski w realizacji 
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej wybrali pięć 
projektów w ogólnomiejskim Budżecie Obywatelskim. 
Dwa z nich udało się w pełni zrealizować, trzy 
pozostałe zostaną ukończone w przyszłym roku.

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.bo.dg.pl

Partycypacja
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#DziejesięwDG

Nieodpłatna pomoc 
prawna w 2023 r.
OKRĘGOWA RADA 
ADWOKACKA
• Aleja Józefa Piłsudskie-

go 2 (budynek Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie Górniczej, 
parter, pokój 032)
Harmonogram: Od ponie-
działku do piątku od godz. 
15:00 do godz. 19:00.
Punkt dostępny dla osób 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

OKRĘGOWA IZBA 
RADCÓW PRAWNYCH
• ul. Ofiar Katynia 93 (budy-

nek Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Dąbrowie Gór-
niczej – Filia nr 8, II piętro)
Harmonogram: Od ponie-
działku do piątku od godz. 
12:30 do godz. 16:30, pią-
tek – mediacja.
Punkt dostępny dla osób 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE
• ul. Chemiczna 2 (budynek 

Domu Kultury w Ząbkowi-
cach, parter, pokój nr 28)
Harmonogram: ponie-

działek i wtorek od godz. 
13:00 do godz. 17:00, 
środa i czwartek od godz. 
16:00 do godz. 20:00, pią-
tek od godz. 8:00 do godz. 
12:00.
Punkt dostępny dla osób 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

• ul. Sienkiewicza 6a
Harmonogram: Od po-
niedziałku do piątku od 
godz. od 13:00 do godz. 
17:00, poniedziałek – me-
diacja.
Punkt dostępny dla osób 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

• ul. Łączna 31
Harmonogram: Od po-
niedziałku do piątku od 
godz. 8:00 do godz. 12:00.
Punkt dostępny dla osób 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

Do wszystkich punktów 
obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja telefoniczna 
pod numerem telefonu 
032 262 61 43 czynnym 
od poniedziałku do piątku.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny:  
72 projekty do realizacji w 2023 r.
Po dwuletniej przerwie, po raz ósmy mieszkańcy 
dąbrowskich osiedli zdecydowali o tym, jakie zadania będę 
realizowane w następnym roku.
Listopadowymi spotkania-
mi w  osiedlach zakończył 
się Dąbrowski Budżet Par-
tycypacyjny 2.1. Rozpoczął 
się marcowymi warsztatami, 
na których wypracowywano 
tzw. obszar priorytetowy dla 
każdego osiedla/dzielnicy. 
W  maju w  ramach naboru 
pomysłów, do urzędu wpły-
nęło 230 propozycji, które 
następnie były analizowa-

ne m.in. pod względem zgod-
ności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego, własności nieruchomości, 
zgodności z obszarem priory-
tetowym osiedla oraz szacun-
kowych kosztów realizacji. 
Jak zawsze, najważniejszym 
etapem procesu DBP były 
Osiedlowe/Dzielnicowe Fora 
Mieszkańców, podczas których 
mieszkańcy w trakcie dyskusji 

wspólnie wybierali te zadania, 
które ich zdaniem należy wy-
konać w pierwszej kolejności. 
Podczas dwumiesięcznych spo-
tkań, które rozpoczęliśmy 26 
września, odbyło się łącznie 55 
Forów Mieszkańców, w których 
wzięło udział 441 mieszkań-
ców miasta/raz policzalnych/. 
Efektem finalnym procesu 
jest wybór 72 projektów w 36 
osiedlach, których szacunko-

wy koszt to ok. 7 mln złotych. 
Najwięcej projektów, bo aż 42, 
dotyczy obszaru infrastruktury 
drogowo-chodnikowej, w dru-
giej kolejności jest zagospoda-
rowanie przestrzeni wspólnych 
– 16, następnie infrastruktura 
czasu wolnego – 10, projekty 

miękkie/społeczne – 3, miejsca 
postojowe – 1.
Wszystkie opisy zadań oraz 
notatki ze spotkań znajdu-
ją się w  zakładkach poszcze-
gólnych osiedli/dzielnic na 
stronie dedykowanej DBP 
www.twojadabrowa.pl. AS

Budżet Obywatelski w realizacji 
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nasze sprawy

R E K L A M A

Opieka

Otwarte Serca
Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Dąbrow-
skim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Otwarte Serca” to wyjątkowe miejsce, w którym 
dorosłe osoby z niepełnosprawnościami w ramach re-
habilitacji społecznej i zawodowej uczą się samodziel-
ności i zaradności osobistej, uczestniczą w szkoleniach 
zawodowych i zdobywają umiejętności niezbędne do 
podjęcia zatrudnienia. 

Uczestnictwo w  warsztacie 
stwarza szansę na różnego ro-
dzaju aktywności w życiu na 
równi z innymi, zapobiega wy-
kluczeniu społecznemu i po-
zwala na odkrycie indywidual-
nych możliwości. W placówce 
realizowane są projekty daleko 
wykraczające poza standardo-
wo rozumianą terapię: osoby 
z niepełnosprawnościami wę-
drują po górach z plecakami, 
uczestniczą w wydarzeniach 
artystycznych, rajdach rowe-

rowych, wykonują prace ogól-
nobudowlane, uczą się pano-
wania nad emocjami, poznają 
swoje prawa, obowiązki i stają 
się bardziej samodzielne. Poza 
propozycjami dla osób z nie-
pełnosprawnościami stowa-
rzyszenie oferuje otwarte zaję-
cia dla mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej i regionu.
Więcej informacji na otwarte-
serca.com i  facebook.pl/wtz.
otwarte.serca.
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nasze sprawy
Inwestycje

Wypiękniało podwórko 
przy ul. Krasińskiego
Nowy plac, alejki i chodniki, nowe ławki i kosze 
oraz nowoczesne oświetlenie, a przede wszyst-
kim uporządkowany ciąg miejsc postojowych 
– tak po remoncie prezentuje się kolejne po-
dwórko przy ulicy Krasińskiego.

Po remoncie przestrzeń mię-
dzy blokami przy ulicy Kra-
sińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42 prezentuje się estetycznie. 
Mimo że trawniki zazielenią 
się dopiero wiosną, to już te-
raz wzrok przyciąga starannie 
zaprojektowana przestrzeń, 
gdzieniegdzie można także 
zauważyć niewielkie aranża-
cje zieleni.
– Do zmiany na lepsze przy-
czyniło się też zagospodarowa-
nie terenu pod parkingi. Wy-
łożone ażurową kostką miejsca 
postojowe zastąpiły klepisko, 
na którym mieszkańcy wcze-
śniej zostawiali samochody 
– mówi Damian Rutkowski, 
wiceprezydent Dąbrowy Gór-
niczej.
Nowa jest oczywiście na-
wierzchnia na wewnątrzo-
siedlowej uliczce, nową kost-

ką wyłożono chodniki oraz 
niewielki plac, który wraz 
z ustawionymi wokół ławka-
mi będzie zachęcał do tego, by 
przysiąść tu na chwilę i poroz-
mawiać z sąsiadami.
W całość wpasowały się no-
woczesne latarnie z ledowymi 
oprawami oraz wspomnia-
ne ławki i kosze. – Nowa jest 
także jedna z wiat śmietniko-
wych, a  dla całości projektu 
istotna jest wymiana kanali-
zacji deszczowej i  sanitarnej 
– podkreśla Rafał Zwoliński, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów.
Za prace zlecone spółce Com-
plex Dąbrowa Górnicza miasto 
zapłaciło prawie 2 mln zł.
Podwórko przy ulicy Kra-
sińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 to niejedyna wspólna 
przestrzeń na osiedlu, która 

została odnowiona. W  2020 
roku w  równie atrakcyjny 
sposób zmieniło się sąsiednie 
podwórko przy ul. Krasińskie-
go 44, 45, 46, 47, 48 i 49 oraz 
przy ul. Mickiewicza 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
Warta prawie 5 mln zł inwe-
stycja – zrealizowana wspólnie 
z Dąbrowskimi Wodociągami 
– objęła wtedy m.in. przebu-
dowę dróg wewnętrznych, pla-

ców i chodników oraz placów 
zabaw, rozbudowę oświetlenia, 
a także przebudowę sieci kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej 
wokół budynków.

PP

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
Dąbrowa Górnicza już po raz czwarty przystępuje do realizacji programów wpierających osoby 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”. 
Nabory uczestników powin-
ny ruszyć na początku no-
wego roku. Szczegółowe in-
formacje pojawią się wkrótce 
na stronie internetowej www.
mops.com.pl oraz www.da-
browa-gornicza.pl, zgłaszać 
chęć udziału będzie można 
również pod numerem tele-
fonu 571 332 280.
Program kierowany jest 
do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy potrze-
bują doraźnej, czasowej 

przerwy w  sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad 
dziećmi z  orzeczeniem 
o niepełnosprawności, a tak-
że nad osobami dorosłymi ze 
znacznym stopniem niepeł-
nosprawności albo orzecze-
niem traktowanym na równi 
z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawno-
ści. Gdy opiekun korzysta 
z  „wytchnienia”, jego nie-
pełnosprawny podopieczny 
ma zapewnione wsparcie, 

jakiego w danej chwili po-
trzebuje.
Po raz kolejny w  naszym 
mieście realizowany będzie 
program „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. 
Z usług asystenta mogą sko-
rzystać dzieci do 16. roku 
życia z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami konieczności 
stałej lub długotrwałej opie-
ki bądź pomocy innej osoby 
ze względu na ograniczoną 

możliwość samodzielnej eg-
zystencji oraz konieczność 
stałego współudziału opie-
kuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edu-
kacji. Pomoc adresowana 
jest również do dorosłych 
osób ze znacznym bądź 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności albo 
posiadających orzeczenie 
traktowane na równi z wy-
mienionymi, zgodnie z art. 
5 i art. 62 ustawy o rehabi-

litacji zawodowej i  społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.
Udział w  obu programach 
jest bezpłatny dla mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej, 
którzy zakwalifikują się na 
podstawie karty zgłoszenia. 
O liczbie przyznanych godzin 
usług zadecydują faktyczne 
potrzeby osób występujących 
o wsparcie oraz możliwości 
organizacyjne. 

AZ

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



14

Przegląd Dąbrowski  |  nr 10 (263) grudzień 2022

reklama

Resztki jedzenia
pochodzenia

zwierzęcego takie jak
kości, resztki ryb, mięsa,

wędliny to nie
bioodpady! Wrzucamy

je do pojemnika na
odpady zmieszane.

Resztki mięsa

Puszki ciśnieniowe składają 
się z aluminium, które można
odzyskać. Ponieważ są
łatwopalne, najbezpieczniej
oddawać je do PSZOK, skąd
wyruszą w dalszą drogę 
do recyklingu.

Aerozole

To odpady niebezpieczne,
ponieważ zawierają metale
ciężkie i substancje
toksyczne. Należy oddawać
je do PSZOK lub innych
wyznaczonych punktów.

Baterie

PSZOK

Niby papier ale... Paragony,
bilety z parkomatów,

wydruki z terminali
drukowane są na papierze

termicznym, którego nie
poddaje się recyklingowi.

Wrzucamy je do odpadów
zmieszanych.

Paragon

Opakowania po mleku, sokach
i napojach potocznie nazywamy
kartonami - ALE TO NIE PAPIER! 
To opakowania wielomateriałowe.
Składają się z plastiku, folii 
i papieru trudnych do rozdzielenia.
Wyrzucamy je do żółtego
pojemnika.

"Karton" po mleku

Zużyte, czyli mokre,
zatłuszczone, zabrudzone
ręczniki nie nadają się do
recyklingu. Zanieczyszczony
ręcznik wyrzucamy do
pojemnika na odpady
zmieszane.

Papierowy ręcznik

Uważaj na
Segregacyjne pułapki

Szklanka jest oczywiście zrobiona ze
szkła. Ale nie każde szkło ma takie same

właściwości i nadaje się do recyklingu.
Szkło, z którego wykonana jest szklanka,

ma inną temperaturę topnienia i skład
chemiczny niż szkło opakowaniowe.
Dlatego stłuczone szklanki również

wyrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane!

Stłuczona szklanka

Wydanie 1/2022

R E K L A M A
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nasza historia
Przemysł

Francuskie ślady w historii 
Dąbrowy Górniczej
W dniu 9 grudnia Muzeum Miejskie „Sztygarka” otrzymało niecodzienny 
dar. Był to swoisty prezent pod choinkę w postaci albumu fotograficz-
nego związanego z hutą Bankową, a pochodzącego z 1885 roku. Podczas 
spotkania wigilijnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Przemysłu Hutniczego album ten trafił do zbiorów 
Muzeum. Jest on dedykowany Jeanowi Mircowi – ówczesnemu admi-
nistratorowi huty Bankowej, a okraszony fotografiami i podpisami jego 
współpracowników, w większości mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Dar SITPH skłonił nas do reflek-
sji nad historią miasta, w której 
przybysze z Francji zapisali swoje 
karty. Jednym z nich był właśnie 
Jean Mirc, który administrował 
hutą po jej zakupie przez anoni-
mową spółkę francuską. Wpis 
na pierwszych stronach albumu 
chwali Francuzów, którzy na 
przekór Niemcom zakupili i zmo-
dernizowali zamkniętą hutę Ban-
kową, instalując tam m.in. piece 
martenowskie. Wśród podpisów 
złożonych pod tekstem znajduje 
się też autograf Karola Adamiec-
kiego seniora, ojca znanego póź-
niej teoretyka organizacji pracy, 
którego imieniem nazwano jedno 
z dąbrowskich osiedli.
Innym francuskim śladem, któ-
ry trafił do zbiorów Muzeum są 
dokumenty rodzinne J. Lureau, 
inżyniera, który wychował się 
w Montluçon, niedużym fran-
cuskim mieście w  środkowej 
Francji. Kolekcję z  tematyką 
przemysłową Dąbrowy Gór-
niczej wiąże przede wszystkim 
oprawione w ramie tableau czyli 
pamiątkowe zdjęcie pracowni-
ków Oddziału Elektrycznego 
w hucie Bankowej, którego kie-
rownikiem był J. Lureau. Table-
au huty towarzyszą różnorodne 
fotografie rodzinne i plenerowe. 
Uwagę muzealników przykuły 
zdjęcia wykonane w Dąbrowie 
Górniczej – w gronie rodzinnym 
pana Lureau z 1929 r. we wnętrzu 
domu, dwie, na którym obiek-
tyw aparatu uchwycił go z żoną 
i synem na tle domów robotni-
czych przy hucie Bankowej oraz 
niewielka, fotografia innego 
zdjęcia, dzięki której dowiadu-
jemy się, że zdjęcie portretowe 
J. Lureau sporządził R. Altman 

w dąbrowskim zakładzie przy 
ul. 3 Maja.
Francuscy inżynierowie przy-
jeżdżali do pracy w Dąbrowie 
Górniczej, by spędzić tutaj nie-
raz większość życia. Stąd także 
na dąbrowskim cmentarzu przy 
ulicy Starocmentarnej zacho-
wały się groby z  francuskimi 
nazwiskami. Dzisiaj zostało ich 
tylko kilka, niemniej jednak 
świadczą o  obecności francu-
skiej w Dąbrowie Górniczej. Do 
drugiej wojny światowej jedna 
z dąbrowskich ulic nosiła mia-
no Francuskiej, a osiedle domów 
wielorodzinnych przy Pogorii 
imię francuskiego inżyniera 
Matheron. Także największa dą-
browska kopalnia otrzymała na-
zwę Paryż, a jeden z jej głównych 
szybów nosił nazwę Chaper – na 
cześć francuskiego inżyniera.
Na zakończenie warto wspo-
mnieć o opisywanym już popier-
siu Feliksa Verdie, francuskiego 
inżyniera, które znajduje się 
w dąbrowskim Muzeum. Wy-

konał je inny znany Francuz – 
August Bartholdi – twórca Statui 
Wolności w Nowym Jorku.
Zainteresowanych pogłębieniem 
wiedzy o francuskich przemy-
słowcach pracujących w Dąbro-
wie Górniczej zachęcamy do od-
wiedzenia Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka”.

Arkadiusz Rybak
dr Mateusz Siembab

J. Lureau z rodziną na tle 
domów robotniczych przy 
hucie Bankowej, przełom lat 
20. i 30. XX w.

Fotografia z początku XX w. Popiersie Feliksa Verdie, pierwsze-
go dyrektora huty Bankowej z ramienia spółki francuskiej w oto-
czeniu dyrekcji, inżynierów i pracowników administracyjnych. 

Główne wejście na kopalnię „Paryż”, należącą do Towarzystwa 
Francusko-Włoskiego Dąbrowskich Kopalń Węgla. Pocztówka 
z końca lat 20. XX w. pochodzi ze zbiorów Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka”.

Album huty Bankowej z 1885 r. przekazany Muzeum Miejskiemu 
„Sztygarka” przez SITPH.

Groby Jeana Valentina i Victora Troussela, francuskich miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej pochowanych na cmentarzu para-
fialnym przy ul. Starocmentarnej. 
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kultura/biblioteka
Książki

#CzytanieRządzi 
w Dąbrowie Górniczej!
Z początkiem października w mediach społecznościowych dąbrowskiej 
książnicy ukazał się pierwszy film promujący akcję „#CzytanieRządzi”. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja Powszechnego Czytania. 
Biblioteczna odsłona projektu stanowi pokłosie kampanii samorządow-
ców na rzecz czytelnictwa, w której prezydenci dwunastu polskich miast 
udowadniali, dlaczego czytanie sprawia, że świat jest lepszy.

Dlaczego czytanie 
rządzi?
O  dobroczynnym wpływie 
czytania na ludzki umysł 
nie trzeba nikogo przekony-
wać. Aktywność ta poprawia 
pamięć, pomaga rozwijać 
wyobraźnię, dzięki niej po-
szerzamy swoje słownictwo, 
a także łatwiej nam się skupić 
i  skoncentrować. Co więcej: 
łagodzi towarzyszący nam 
coraz częściej stres. Jak z ko-
lei mówią twórcy kampanii, 
sam projekt ma być zaczynem 
do wspólnego, długofalowego 
wysiłku, rozmów, debat i pra-
cy na rzecz poszerzenia grona 
czytających w Polsce. Wspól-
noty ludzi czytających tworzą 
silniejsze gospodarki i społe-
czeństwa obywatelskie, aktyw-
nie kreują swoją przyszłość. 
Badania Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju 
pokazują, że czytanie zwięk-
sza szanse dzieci na sukces 
szkolny, a więc w przyszłości 
i zawodowy. Zaangażowanie 
do projektu osób znanych, 
które osiągnęły wiele w swo-

ich dziedzinach, jednoznacz-
nie pokazuje, że systematyczne 
obcowanie ze słowem pisanym 
przynosi wymierne efekty.

Zagłębiowska 
odsłona projektu
Dąbrowska biblioteka po-
stanowiła zaprosić do akcji 
ludzi związanych z miastem, 
lecz pochodzących z różnych 
światów tj. polityki, biznesu, 

kultury i sportu. W projekcie 
oprócz władz miasta, w tym 
prezydenta Marcina Bazyla-
ka i  przewodniczącej Rady 
Miasta Agnieszki Pasternak, 
udział wzięli  m.in. senator 
Beata Małecka-Libera i poseł 
Rafał Adamczyk, dyrektorzy 
miejskich instytucji kultury: 
Grzegorz Drygała (Pałacu 
Kultury Zagłębia), Arka-
diusz Rybak (dyrektor Mu-
zeum Miejskiego Sztygarka), 
Iwona Wilk (Miejski Ośrodek 
Pracy Twórczej), a także pre-
zesi Takeyuki Ishii (NGK Ce-
ramics), Byoung Chul Park 
(SK hi-tech battery materials 
Poland) czy Janusz Michałek 
(Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A.).

Na kanapie, 
wieczorem czy 
w wannie?
Założeniem czytelniczej kam-
panii jest ukazanie prywat-
nych nawyków rozmówców, 
które rzecz jasna mają zwią-

zek z książkami. Zaproszeni 
goście dzielą się z odbiorcami 
tym, co najchętniej czytają, ja-
kie mają literackie wspomnie-
nia, a co w książkach im cza-
sami przeszkadza. Kto czyta 
głównie sobie, a kto częściej 
innym? Jaką książkę zabraliby 
ze sobą na bezludną wyspę? 
Czy częściej kupują książki 

czy korzystają z  bibliotek? 
No i czy zdarza im się czytać 
w wannie? Na te i inne pyta-
nia odpowiedź można znaleźć 
w  filmach, które regularnie 
od października (co piątek) 
ukazują się na bibliotecznym 
fanpage’u MBP na Facebooku 
i kanale YouTube.

Monika Bokri

Byoung Chul Park, prezes SK Hi-tech battery  materials Poland, 
podczas nagrania w sali audiowizualnej biblioteki.

Nagranie Wojciech Juroffa, naczelnika Wydziału Marki Miasta, 
Kultury i Sportu w Wypożyczalni Dziecięcej Biblioteki Głównej.

Kadr z odcinka z udziałem prezesa NGK Ceramics Polska, 
Takeyuki Ishii.
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kultura/biblioteka
Najmłodsi

Mała książka 
– wielka idea
Wszystkie wielkie rzeczy mają swoje małe początki. 
Z biegiem czasu zwykle o pierwszych krokach 
zapominamy, zachwycając się efektem naszych lub 
cudzych działań – efektem budzącym podziw: dojrzałym, 
mądrym i pięknym. Gdzieś z tyłu pobrzmiewa echo myśli 
o pierwszych etapach, ale imponujące, dobre skutki 
z reguły są w stanie przyćmić nawet ważne przyczyny. 
W prowadzonej przez Instytut Książki kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”, w której udział bierze 
dąbrowska biblioteka, nacisk kładziony jest właśnie na 
„małe wielkiego początki” – taka przecież myśl rodzi 
się, kiedy widzimy malutkiego przedszkolaka z wielką 
książką pod pachą.

Akcja zagościła w bibliotece 
w  roku 2018, objęła swoim 
zasięgiem 17 placówek na 
terenie miasta i wpisała się 
na stałe w biblioteczny kra-
jobraz. Niemal tysiąc zapi-
sujących się do biblioteki 
dzieci w wieku przedszkol-
nym dostało w  prezencie 
specjalnie przygotowane 
wyprawki. Książki, zmienia-
jące się w zależności od edycji 
kampanii, karty czytelnicze 
z miejscem na naklejki, które 
dzieci otrzymują, kiedy wy-
pożyczają kolejne książki, 
to prezenty budujące u naj-
młodszych dobre skojarzenie 
z nowym miejscem. Na kon-
sekwentnych małych czytel-
ników czekają także dyplo-
my i inne gadżety. Wszystko 
w  estetycznej oprawie gra-
ficznej i w najlepszym duchu, 
którego znaleźć można tylko 
w bibliotekach.
Te z pozoru niespektakular-
ne działania mogą przynieść 
i przynoszą widoczne i wspa-
niałe efekty. Dzieci dostają 
od biblioteki coś, co mogą 
zachować na zawsze – nie 
tylko książkę, przypomina-
jącą o  rozpoczętej przygo-
dzie, ale przede wszystkim 
czytelniczą pasję, pozwa-
lającą przecież w  sposób 
szczególny kształtować wy-

obraźnię, zainteresowania, 
światopogląd i  osobowość. 
Od jednej małej książki 
dziecko zaczyna swoją dro-
gę do wielkości. W  świecie 
książek, tych małych i  tych 
większych, w sposób subtelny 
i szlachetny formuje się nasze 
człowieczeństwo. A przecież 
czytanie to świetna zabawa.
Pamiętajcie, jakie korzy-
ści może przynieść dziecku 
chwila, którą poświęcicie 
na odwiedziny w bibliotece. 
Gdy zatroszczycie się o  to, 
by miało własną kartę bi-

blioteczną – pierwszy krok 
w  dorosłość – otwieracie 
przed nim świat. Co może 
być cenniejszego? To także 
wspaniały prezent w  świą-
tecznym okresie. Pewnie 
znajdzie się w  nim prze-
strzeń na wspólne chwile 
przy książce.
Kiedy widziecie przedszko-
laka z książką, uśmiechnijcie 
się, pochwalcie go i pamiętaj-
cie, że w bibliotece wciąż czeka 
na najmłodszych akcja „Mała 
książka – wielki człowiek”.

Andrzej Wilanowski
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Przegl  d
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

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

tel.: 502 134 954.
• 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

Czyste powietrze

UFO odholowane
Strażacy z OSP Okradzionów odholowali pod 
koniec listopada na teren Centrum Sportu 
i Rekreacji nazywaną UFO dawną pływają-
cą restaurację. To konsekwencja oficjalnego 
zgłoszenia jej, jako znaleziska, do Biura Rze-
czy Znalezionych.

Informacja o znalezieniu na 
terenie Pogorii I  nietypo-
wego obiektu wpłynęła do 
Biura Rzeczy Znalezionych 
w połowie listopada. Zgło-
szenia dokonała osoba, któ-
ra jest jednocześnie inicja-
torem internetowej zbiórki 
na remont tego pływającego 
obiektu.
– W związku ze zgłoszeniem 
na miasto spadł obowiązek 
zabezpieczenia znaleziska, 
a  także poszukiwań jego 

prawowitego właściciela. 
Ten ma 2 lata na odebranie 
własności, a jeśli w tym ter-
minie tego nie zrobi, znalezi-
sko może przejść na własność 
znalazcy – wyjaśniał Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
Informacje dotyczące wła-
ściciela charakterystycznego 
obiektu można zgłaszać pod 
numerem telefonu 32 295 67 
78 lub adres e-mail: rzeczy-
znalezione@dg.pl.

Dotacje na zmianę 
ogrzewania będą też 
w przyszłym roku
303 osoby skorzystały w Dąbrowie Górniczej z miejskich dotacji na 
likwidację starego systemu ogrzewania i zastąpienie go bardziej przyja-
znym dla środowiska. Z budżetu przeznaczono na to 1,5 mln zł. W przy-
szłym roku również będzie można dostać dofinansowanie.

Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji 2021-2023 to kontynu-
acja działań prowadzonych 
w mieście w minionych latach. 
W jego ramach można otrzy-
mać dotację na podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 
zainstalowanie ogrzewania 
gazowego, elektrycznego, ole-
jowego lub instalacji pompy 
ciepła i  kolektorów słonecz-
nych. Kwoty dofinansowania 
w 2021 r. wynosiły maksymal-
nie 6 tys. zł, w 2022 r. 5 tys. zł, 
a w przyszłym będą to 4 tys. zł.
W mijającym roku dąbrowianie 
najczęściej montowali kotły ga-
zowe (226 dotacji), coraz większą 
popularnością cieszą się pompy 
ciepła (52 dotacje). Dopłat do 
zainstalowania ogrzewania 
elektrycznego było 16. Po jednej 
dotacji udzielono na ogrzewanie 
gazowe i solarne, gazowe i pom-
pę ciepła, a także na przyłączenie 
do miejskiej sieci ciepłowniczej.
– W 2022 r. o dotacje wystąpiło 
mniej mieszkańców niż w mi-
nionych latach. Wpływ na to 
miała  m.in. inflacja, rosnące 
koszty urządzeń i robocizny. To 
sprawiło, że wiele osób, mimo 
dofinansowania, nie miało 
odpowiednich środków, żeby 
zlikwidować stary kocioł i za-

instalować nowe urządzenie. 
Poza tym spółki gazowe ogra-
niczyły inwestycje, przez co 
trudniej przyłączyć się do sie-
ci, a ogrzewanie gazowe cieszy 
się największą popularnością. 
Pamiętajmy jednak, że likwi-
dacja „kopciuchów” to obowią-
zek, który nakłada wojewódzka 
uchwała antysmogowa, więc 
trzeba zmierzyć się z tym wy-
zwaniem – mówi Marcin Janik, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska.
Zastąpienie „kopciucha” czyst-
szym źródłem ciepła to obo-
wiązek, który wynika z uchwa-
ły Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Zapisano w niej ter-
miny wymian, uzależnione od 

wieku i standardu urządzenia. 
Do końca zeszłego roku trzeba 
było to zrobić, kiedy kocioł miał 
ponad 10 lat oraz gdy nie miał 
tabliczki znamionowej. Do 
końca 2023 r. zniknąć powinny 
te w przedziale wiekowym od 5 
do 10 lat. W następnych latach 
sukcesywnie likwidowane mają 
być kolejne urządzenia.
Nabór do kolejnej odsłony miej-
skiego PONE ruszy w nowym 
roku. Wnioski będzie można 
składać do 15 września, a wy-
konać prace i przedstawić rozli-
czenie do 15 listopada. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Środowiska 
– 32 295 69 61, ekologia@dg.pl

Przemysław Kędzior
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sport

SREBRNE 
DZIEWCZYNY 
Srebro w Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych dla Mai Grzechuły, Karoliny Rojek, Oliwii For-
tuny, Pauliny Wawrzyńczak, Neli Mancin i Julii Paproty 
z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczy-
ków w Dąbrowie Górniczej. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!
– Zwycięstwo osiągnęłyśmy dzięki ciężkiej pracy, zaan-
gażowaniu oraz samodyscyplinie. Nasz sukces zawdzię-
czamy w dużym stopniu trenerce Dorocie Przewieźlik, 
która znakomicie przygotowała nas do zawodów – na 
gorąco komentowała zwycięstwo w sztafecie 6x1000 
Karolina Rojek, uczennica klasy 8 ZSS.

Zapasy

TRZY KOLORY 
JOWITY
Brąz na zapaśniczych mistrzostwach 
świata, srebro na mistrzostwach Europy 
i złoto na mistrzostwach Polski – to 
dorobek olimpijki z CSiR MOS Dąbrowa 
Górnicza w mijającym roku. Kolejny 
będzie stał pod znakiem kwalifikacji do 
igrzysk olimpijskich w Paryżu.
Medale z  trzech rodzajów 
kruszcu na trzech różnych 
czempionatach świadczą 
o  tym, że Jowita Wrzesień 
wraz ze swoim sztabem wy-
konała plan na rok 2022.
– Wraz z  kadrą narodową 
Jowita wzięła jeszcze udział 
w czterech innych międzyna-
rodowych turniejach, w Stam-
bule, Rzymie, Madrycie i War-
szawie, przywożąc z  każdej 
z wymienionych stolic miejsce 
na podium. Na sześć startów 
międzynarodowych zawod-
niczka dąbrowskiego CSiR 
MOS zdobyła sześć medali! 
Złoty krążek na mistrzostwach 
Polski był piątym z  rzędu 
triumfem Jowity nad rywal-
kami w kraju. Nie dziwi więc, 
że w ocenie trenera, Krzysztofa 

Dziada, mijający sezon należy 
ocenić pozytywnie.
– Wnioski są analizowane na 
bieżąco, bo każdy rywal wy-
maga od nas określonej takty-
ki. W tym roku kontynuowa-
liśmy schemat, który już się 
sprawdził w roku olimpijskim, 
gdy Jowita miała wysoką formę 
– mówi szkoleniowiec i wska-
zuje, że na sukces zapaśniczki 
składa się wiele czynników. 
– Dużo indywidualnej pracy 
na macie i kontynuacja pra-
cy z psychologiem, trenerem 
przygotowania motorycznego 
i fizjoterapeutą – te elementy 
są bardzo ważne i przekłada-
ją się na dyspozycję startową 
podczas zawodów. Ja skupiłem 
się dodatkowo na analizie ry-
walek, bo uważam, że Jowita 

świetnie potrafi wykorzysty-
wać swoje mocne strony, kie-
dy wie, co ma robić w każdej 
sekundzie walki. Myślę, że to 
również się sprawdziło – tłu-
maczy Krzysztof Dziad.
A  co z  planami na przyszły 
rok? Wszystko będzie podpo-
rządkowane celowi nadrzęd-
nemu, czyli igrzyskom olim-
pijskim, które w  2024 roku 
odbędą się w Paryżu.
– Już na początku 2023 roku 
rozpocznie się wewnętrzna 
rywalizacja krajowa o to, kto 
będzie reprezentował Polskę 
na mistrzostwach Europy. 
Uznaliśmy, że powalczymy 
o  ten wyjazd, żeby już móc 
rywalizować z dziewczyna-
mi, które tak samo jak my 
mają w  planach powalczyć 

o  kwalifikację olimpijską 
w  przyszłym roku – zapo-
wiada szkoleniowiec Jowity 
Wrzesień.
– Głównym celem jest zbudo-
wanie szczytu formy na mi-
strzostwa świata, ponieważ 
to najlepsza piątka uzyskuje 
prawo startu w  igrzyskach 
olimpijskich w Paryżu. Żeby 
myśleć o olimpijskim medalu, 

trzeba najpierw uzyskać kwa-
lifikacje, co będzie bardzo 
wymagające. Poznaliśmy już 
kryteria trenera kadry określa-
jące, kto wystartuje w mistrzo-
stwach świata w 2023 r. i wie-
my, co mamy robić – kończy 
Krzysztof Dziad. A my trzy-
mamy kciuki za dąbrowską 
olimpijkę!

Michał Syska
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

JUBILEUSZ! 
JUBILEUSZ! 
Nadchodzący 2023 
rok upłynie pod 
znakiem jubileuszu 
65-lecia Pałacu 
Kultury Zagłębia!

Pierwsze z wydarzeń 
nadejdzie już 11 stycz-
nia o  18:00 – wtedy na 
scenicznych deskach wy-
stąpi Orkiestra MASO 
z Charkowa pod dyrekcją 
Jurka Dybała w  koncer-
cie „W cieple dźwięków”, 
w  geście solidarności 
z Ukrainą. W repertuarze 
znajdą się  m.in. słynna 
V symfonia Beethove-
na, kompozycje Straussa 
i Chopina, a także utwory 
kompozytorów ukraiń-
skich. Muzyka przekazuje 
emocje, więc wspólnie się 
nią rozgrzejmy!
Dzień później, 12 stycznia 
o 18:00, na widzów w Sali 
Teatralnej czekać będzie 
zaskakująca i  wybucho-
wa mieszanka muzyki, 
śpiewu i kabaretu w wi-
dowisku „Aleją Gwiazd”, 
podczas którego wystąpią: 
Edyta Górnik, Maryla 
Rodawicz, Michał Bajon, 
Wanesa Mej czy Klub Po-
etów Piwnicy pod Owca-
mi z Krakowa!
A  już kolejnego dnia, 
w  piątek 13 stycznia 
o 18:00, w Galerii Sztuki 
PKZ odbędzie się werni-
saż ekspozycji „Niepowta-
rzalni” autorstwa Marka 
Wesołowskiego, fotografa 
od urodzenia związanego 
z Dąbrową Górniczą. Ar-
tysta od 2017 splótł swój los 
także z Pałacem Kultury 
Zagłębia i okiem obiekty-
wu relacjonuje większość 
pałacowych wydarzeń. 
„Niepowtarzalni” to cykl 
portretów-spotkań, który 
ma na celu podkreślić, że 
każdy z nas jest inny i nosi 
w sobie inny świat. Wysta-
wa skłania odbiorców do 
pochylenia się nad bezsen-
sownością porównywania 
się do innych, a w zamian 
zachęca do spojrzenia 
w oczy drugiej osoby.

FERIE Z PAŁACEM 
KULTURY ZAGŁĘBIA
Jak co roku, zapraszamy dzieci i mło-
dzież do udziału w artystycznych feriach 
PKZ. Tym razem spotkamy się „W za-
czarowanej krainie baśni” pełnej zabaw, 
warsztatów i animacji!
Nasze placówki będą funkcjonować 
w dwóch turnusach: 16–20 stycznia (Klub 
Osiedlowy Krąg, Klub Osiedlowy Zo-
diak, Dom Kultury Ząbkowice, 
Świetlice w: Antoniowie, 
Błędowie, Kuźniczce 
Nowej, Łęce) oraz 
23–27 stycz-
nia (Klub 

Osiedlowy Helikon, Klub Osiedlowy Uni-
kat, Świetlice w: Łośniu, Okradzionowie, 
Rudach, Strzemieszycach M., Tucznawie).
Zimowych atrakcji nie zabraknie tak-
że w Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie na 
chętnych będą czekać  m.in. warsztaty 
ceramiczne, linoryt i gra fabularna RPG, 
a w Kinie KADR pojawią się specjalne se-

anse dedykowane młodym kinoma-
nom. Szczegóły w placówkach 

oraz wkrótce na palac.art.pl.

17:00; 19:30
19.01

15:30; 19:00
4.02
16:00; 18:30
29.01

6.12-
27.01
17.01-
28.02

18:00
12.01

10.02

18:00
13.01

18:00
11.01

16:00
15.01

18:00
20.01

Wesołych Świąt
WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PKZ 

GALERIA ZA SZYBĄ (HOL PARTER)

Marek Wesołowski - Niepowtarzalni
WYSTAWA FOTOGRAFII

GALERIA SZTUKI (POZIOM -1)

Marek Wesołowski - Niepowtarzalni
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII

GALERIA SZTUKI (POZIOM -1)

Dobrze się kłamie 
SPEKTAKL | ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Berek, czyli upiór w moherze 
SPEKTAKL | ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Niepamięć 
SPEKTAKL | ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Aleją Gwiazd
WYDARZENIE MUZYCZNO-KABARETOWE

Nocne pałacowanie
ZWIEDZANIE PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA

W cieple dźwięków
KONCERT ORKIESTRY MASO Z CHARKOWA 

POD DYREKCJĄ JURKA DYBAŁA

Noworoczna Gala
KONCERT WIEDEŃSKI

ORGANIZATOR ZEWNĘTRZNY

Karnawałowa prywatka dla babci i dziadka
KONCERT MARIUSZA KALAGI

Ojciec chrzestny
KLASYKA KINA AMERYKAŃSKIEGO

Dziwny świat
FERIE Z KINEM KADR

Dziwny świat
FERIE Z KINEM KADR

Jak zostałem samurajem
FERIE Z KINEM KADR

Jak zostałem samurajem
FERIE Z KINEM KADR

Świąteczny cud
Piękny poranek

Na pełny etat
Kociarze

Kociarze
Rimini

Nitram
W trójkącie

Pięć diabłów
Niebezpieczni dżentelmeni

17:30

11:00

15:00

15:00

11:00

18.01

20-22.01

2-4.01

7-11.01

12.01

16-21.12

16-19.01

20-22.01

20-25.01

13-18.01

16-19.01

19:15
17:00

19:00
17:00

19:00
17:00

19:15
17:00

19:00
17:00

Chrzciny
KINOSZKOŁA SENIORA 12:00


