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rozmowa miesiąca

POTRZEBNE 
WSPARCIE

Pierwszy w tym roku numer „Prze-
glądu Dąbrowskiego” trafia w Pań-
stwa ręce rok po tym, jak na ukraiń-
skie wsie, miasta i miasteczka zaczęły 
spadać rosyjskie rakiety. Za sprawą 
prasowych przekazów staliśmy się 
świadkami niewyobrażalnego okru-
cieństwa, którego Europa nie widzia-
ła od 28 lat. Od czasu masakry w Sre-
brenicy. Nazwy Bucza czy Irpień już na zawsze kojarzyć nam 
się będą z mordowaniem przez Rosjan bezbronnych cywili.

Niektórym z nas obrazy wojny znane są nie tylko z praso-
wych przekazów. Opowiadali i opowiadają o nich uciekinie-
rzy, którzy schronienie znaleźli także w Dąbrowie Górniczej. 
Schronienie i pomoc, z którą Polacy pospieszyli uchodźcom 
na nieznaną wcześniej skalę.

Dziś równie często, jak słowo „wojna” odmieniamy przez 
przypadki słowa „inflacja” i „drożyzna”. Uchodźcy nadal po-
trzebują naszego wsparcia, potrzebują go także osoby starsze, 
w których kryzys uderza najboleśniej. Stąd w naszym mieście 
program „Obiad dla Seniora”, o którym piszemy w „Przeglą-
dzie”.

Wydajemy ten numer gazety przed Dniem Kobiet. Dlatego 
napiszę: Drogie Panie, czyńcie ten świat lepszym i piękniej-
szym.

Komentarz 
naczelnego
Piotr Purzyński

Przez lata w świadomości seniorów Nemo 
funkcjonowało, jako miejsce dedykowane 
tylko młodym. To udało nam się zmienić. 
Teraz to wielopokoleniowe miejsce spotkań – 
mówi Tomasz Kowalski, prezes spółki „Nemo 
– Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”.
Piotr Purzyński: – Ma pan po-
wody do radości po całkowicie 
straconym dla Nemo 2021 roku.
Tomasz Kowalski: – Tak, w 2022 
roku frekwencja ciągle wzrasta-
ła, zbliżamy się do tego, co udało 
nam się już zrobić w 2019 roku. 
Wtedy odwiedziło nas 319 tys. 
osób. Teraz jesteśmy blisko tego 
wyniku. Trzeba pamiętać, że czas 

pandemii, to prawie roczny okres 
zawieszenia działalności spółki 
plus obostrzenia. To był bardzo 
trudny i smutny dla nas wszyst-
kich czas.
– Wszystko wraca do normy, bo 
w zeszłym roku Nemo odwie-
dziło ponad 310 tys. osób.
– Nemo jest miejscem, do które-
go – wbrew niektórym opiniom 

– ludzie chcą przychodzić. Co-
raz więcej gości odwiedza strefy 
saun i strefę basenową. Sporo też 
dzieje się w klubie „Aquarium”, 
gdzie – proszę sobie wyobrazić 
– bilety na imprezy wyprzeda-
wane są z  dwutygodniowym 
wyprzedzeniem! Wszystkie te 
opowieści, że Nemo jest w mie-
ście niepotrzebne i mieszkańcy 

czekamy na maile:
przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Po raz siódmy w Dąbrowie 
Górniczej, a szósty 
w Centrum Handlowym 
Pogoria taniec 
połączył uczestników 
ogólnoświatowej akcji One 
Billion Rising/Nazywam 
Się Miliard organizowanej 
przeciw przemocy 
stosowanej wobec kobiet 
i dziewcząt.

Foto-przegląd
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z niego nie korzystają, nie mają 
odzwierciedlenia w rzeczywisto-
ści. To cieszy.
– Zmienia się także oferta.
– Rozszerzamy ją. To są oferty 
i w strefie suchej, i w mokrej. To są 
półkolonie, które pojawiły się po 
raz pierwszy w tego typu obiekcie 
właśnie w Nemo. Teraz okazuje 
się, że to był strzał w dziesiątkę. 
Z satysfakcją powiem, że nasza 
konkurencja z innych miast, wzo-
rując się na nas, również wprowa-
dziła dokładnie to samo.
Odnowiliśmy strefę zewnętrzną. 
Zrobiliśmy wodny park zabaw. 
Postawiliśmy „dmuchańce”, za 
które też byliśmy krytykowani. 
Okazało się jednak, że strefa let-
nia tak się rozwinęła i spodobała, 
że wszystkie leżaki latem są za-
jęte, mimo tego, że ludzie mają 
przecież darmową alternatywę 
w postaci Pogorii. U nas jest ci-
sza i spokój, nie ma tłumów, lu-
dzi na rowerach i rolkach, to atut 
tego miejsca. W efekcie, strefa 
zewnętrzna wypełnia się latem 
od rana do późnych godzin wie-
czornych. W tym roku ponownie 
planujemy szereg usług dodatko-
wych w ramach biletu wstępu na 
baseny.
– Liczy się nie tylko oferta, ale 
i inwestycje w jakość.
– Gdy się patrzy na wzrost liczby 
odwiedzających, to jest on pro-
porcjonalny do tego, co się u nas 
zmienia. Nowa jest strefa bistro. 
Wyremontowaliśmy łazienki, 
nowy system dostępu i otwie-
rania szafek, zainwestowaliśmy 
w sauny. Nagle okazało się, że 
sauny w Nemo działają lepiej niż 
te w okolicy, które są często now-
sze i wydawało nam się, że od-
biorą nam klientów. Tymczasem 
liczba odwiedzających w saunach 
wzrosła nam o 60 proc.

Jak się saunę wyremontuje, to to 
widać. Podobnie z basenem czy 
przykładowo pomalowaniem 
ścian. Tymczasem bardzo dużo 
środków otrzymanych z miasta 
zainwestowaliśmy w infrastruk-
turę, której nasi goście nie widzą. 
Gdybym zaprowadził pana na 
tak zwane podbasenie, zoba-
czyłby pan drugi aquapark. Licz-
ba pomp, rur, zaworów, filtrów, 
dozowników jest niebywała, to 
robi wrażenie. Wszystko wyma-
gało i nadal wymaga remontów 
i unowocześnienia. Właśnie ta 
„fabryka” zapewnia miedzy in-
nymi, pełną dezynfekcję wody, 
a tym samym komfort i bezpie-
czeństwo korzystania z naszych 
usług.
– Rozmawiamy w środowe po-
łudnie. Byłem mile zaskoczony, 
że po wejściu do środka zoba-
czyłem liczne grono starszych 
osób. Takie osoby mają sporo 
wolnego czasu i trzeba doceniać 
to, że jako klienci wybrali wła-
śnie Nemo.
– Mówił o tym pan prezydent, że 
w strukturze społecznej miasta 
seniorzy zaczynają przeważać. 
To dotyka wiele miast i całych 
państw, szczególnie europej-
skich. Dlatego trzeba mieć ofer-
tę dla seniorów i my jako Nemo 
mamy takie możliwości.
Zanim tutaj przyszedłem, Nemo 
funkcjonowało w świadomości 

seniorów jako miejsce dla mło-
dych ludzi. Baseny i  zjeżdżal-
nie. Oni niespecjalnie się tutaj 
odnajdywali. Zaczęliśmy od 
informowania o naszym bistro, 
bo mieszkańcy na emeryturze 
nie do końca nawet wiedzieli, że 
mogą tutaj przyjść i zjeść tanio 
i smacznie obiad. Dla nich to była 
nowość.

Wprowadziliśmy godziny dla 
seniorów. W Nemo funkcjonu-
je Karta Seniora. Staliśmy się 
dla seniorów miejscem do spę-
dzania wolnego czasu. Chętnie 
przychodzą też na potańcówki 
w  Aquarium. Gdy się przyj-
dzie do nas w porze obiadowej 
i  poobiadowej, starsze osoby 
po posiłku wcale nie wychodzą 

z budynku. Zostają w grupach, 
zamawiają kawę i rozkładają gry 
planszowe, co mnie osobiście 
bardzo cieszy, bo Nemo funk-
cjonuje w ich świadomości, jako 
przyjazne miejsce spotkań. Wie-
lopokoleniowe.
W  Nemo powstaje również 
stacjonarny sklepik z  pamiąt-
kami i gadżetami związanymi 
z  Dąbrową Górniczą na wzór 
katowickiego „Gryfnie”. Świet-
na rzecz, bo mieszkańcy mocno 
utożsamiają się z Dąbrową Gór-
niczą i chcą tę miłość do miasta 
manifestować.
– Na razie dzięki wsparciu mia-
sta buduje pan w Nemo system 
kogeneracji, instaluje panele 
fotowoltaiczne na dachu oraz 
buduje stację transformatoro-
wą. Ma to uniezależnić spółkę 
od dostawców ciepła i energii.
– Mamy teraz prąd i ciepło sys-
temowe z sieci Tauronu. W obec-
nym czasie, to bardzo kosztowne 
rozwiązanie, ale tak się kiedyś ta-
kie obiekty projektowało. Teraz 
dzięki projektowi kogeneracji 
prąd w 80 proc. chcemy wytwa-
rzać sami. Wahania cen nie będą 
wtedy już dla nas aż tak istotne. 
Ważna natomiast będzie cena 
gazu, która na rynkach świato-
wych spada w przeciwieństwie 
do cen energii elektrycznej.
Pracujemy również nad projek-
tem stworzenia na terenie oczysz-

czalni ścieków w Wodociągach 
Dąbrowskich biogazowni. Takie 
obiekty funkcjonują już na przy-
kład w Tychach czy Katowicach, 
więc dlaczego nie w Dąbrowie 
Górniczej? To jest gaz, który na 
razie idzie w  powietrze, a  nie 
powinien. Jest dużo tańszy od 
gazu ziemnego i wytwarzany tu 
na miejscu, jako odpad z oczysz-
czalni ścieków. Podłączenie się 
do takiego biogazu spowoduje 
z czasem zmniejszenie kosztów 
działalności. Taki jest cel.
Zainstalowanie w Nemo koge-
neracji da nam ogromny spadek 
kosztów związanych z energią 
elektryczną, a ciepło – będące 
wynikiem działania turbiny 
gazowej wytwarzającej prąd – 
będzie wykorzystywane przy 
ogrzewaniu wody basenowej. 
To idealne rozwiązanie opty-
malizacji kosztów w tego typu 
obiektach, stosowane już z du-
żym powodzeniem w Tychach 
i  Tarnowskich Górach. Teraz 
czas na nas.
– Wróćmy jeszcze do inwestycji, 
ale takiej, o której pan jeszcze 
marzy.
– Na pewno chciałbym wyre-
montować wieżę i zjeżdżalnie. To 
byłaby taka wisienka na torcie, bo 
faktycznie atrakcje związane ze 
zjeżdżalniami przez 20 lat moc-
no poszły do przodu. Wszystko 
musielibyśmy zrobić od nowa.

rozmowa miesiąca
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miejscem nie tylko  
dla młodych ludzi

– Gdy się patrzy na wzrost 
liczby odwiedzających, to 
jest on proporcjonalny do 
tego, co się u nas zmienia. 
Nowa jest strefa bistro. 
Wyremontowaliśmy 
łazienki, nowy system 
dostępu i otwierania szafek, 
zainwestowaliśmy w sauny. 
Nagle okazało się, że sauny 
w Nemo działają lepiej niż te 
w okolicy. Tymczasem liczba 
odwiedzających w saunach 
wzrosła nam o 60 proc.
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puls miasta
Zdrowie

Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
uruchamia Ośrodek Raka Piersi
Dąbrowski szpital zapewni 
pacjentkom z rakiem 
piersi kompleksową 
opiekę: od diagnozy, 
leczenia i rehabilitacji 
aż po monitorowanie 
skuteczności leczenia.
Zagłębiowskie Centrum On-
kologii jest jedną z  pięciu 
placówek w  województwie 
śląskim, które w lutym pozy-
skały kontrakt z Narodowego 
Funduszu Zdrowia na świad-
czenie kompleksowej opieki 
onkologicznej nad pacjentka-
mi z nowotworem piersi.
– To powód do ogromnej 
dumy, ponieważ uzyskaliśmy 
finansowanie, które zapewni 
jeszcze skuteczniejsze leczenie 
pacjentów chorych na nowo-
twór złośliwy piersi. Dzięki 
Ośrodkowi Raka Piersi jeste-
śmy w stanie w bardzo krótkim 
czasie osiągnąć cele w postaci 
trafnej diagnozy, wyboru od-
powiedniej metody leczenia, 
a także obserwacji i rehabilita-
cji pacjenta. To wszystko pod 
naszym ciągłym nadzorem. 
Grupa specjalistów kilku dzie-
dzin daje gwarancję szerokiego 
spojrzenia na chorobę, a efek-

tywna koordynacja pozwala 
pacjentowi płynnie poruszać 
się między etapami leczenia – 
podkreśla Marzena Kula, p.o. 
dyrektora Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii.
Rak piersi nadal stanowi naj-
częściej występujący nowo-
twór złośliwy, zarówno wśród 
Polek, jak i kobiet na całym 
świecie. Wyzwaniem i priory-
tetem stały się więc działania 
w kierunku jego profilaktyki 
i leczenia. Dlatego tak ważne 
jest zbudowanie jednolitego 
modelu opieki opierającego się 
na działaniach prowadzonych 
w ramach jednego ośrodka.

Pacjentkami zajmie 
się doświadczony 
zespół specjalistów
Kompleksowa opieka w  ra-
mach Ośrodka Raka Piersi 
zapewni pacjentkom szeroką 

diagnostykę i  indywidualny 
dobór terapii (ze względu na 
różny przebieg choroby u po-
szczególnych osób), a  także 
sprawną koordynację wszyst-
kich procedur, współpracę 
medyków i niezbędną infra-
strukturę. Od tych czynni-
ków – oferowanych pacjentom 
w jednym miejscu – w ogrom-
nym stopniu zależy powodze-
nie leczenia.
Opiekę nad pacjentami spra-
wować będzie doświadczony 
zespół specjalistów, skła-

dający się z  chirurgów, on-
kologów, radioterapeutów, 
radiologów, psychologów 
oraz fizjoterapeutów, pielę-
gniarek i  innych niezbęd-
nych osób. Ośrodek zapewni 
także dostęp do badań labo-
ratoryjnych, genetycznych 
i histopatologicznych, a nad 
wszystkim czuwać będą ko-
ordynatorzy.
– Kompleksowa opieka nad 
pacjentką z  rakiem piersi 
daje wiele nowych możli-
wości. Program przewiduje 
objęcie chorej opieką dwóch 
koordynatorów: koordyna-
tora merytorycznego i  or-
ganizacyjnego, którzy czu-
wają nad kompleksowością 
indywidualnego podejścia 
do pacjentki. Dzięki temu 
otrzymuje ona rzetelne in-
formacje dotyczące etapów 
diagnostyki i  leczenia, nie-
zbędne konsultacje, kom-
pleksową rehabilitację, co 
ułatwia rekonwalescencję po 
chorobie, poprawny nadzór 
nad etapami leczenia. Do-
stosowanie indywidualnych 
potrzeb pacjentki przekłada 
się na lepsze efekty leczenia 

– mówi dr  Eliza Działach, 
koordynator ds. pakietu on-
kologicznego ZCO.

Korzyści 
dla pacjentów
Głównym celem tworzenia 
Ośrodków Raka Piersi jest po-
prawa skuteczności leczenia, 
ale też jego standardu i jako-
ści. Sposób w jaki funkcjonuje 
ośrodek, powoduje skrócenie 
ścieżki całego procesu diagno-
stycznego i terapeutycznego, le-
czenie odpowiednimi i najlep-
szymi dla pacjenta metodami 
oraz pomoc pacjentowi w po-
ruszaniu się po fazach leczenia. 
Duże znaczenie ma tutaj czas 
– diagnostyka i leczenie w ra-
mach programu podejmowane 
są bardzo szybko.
Oprócz tego pacjent może 
mieć dostęp do leków w  ra-
mach programów lekowych fi-
nansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Dodatko-
wo, do poradni onkologicznej 
nie jest konieczne skierowanie. 
Do ośrodka można udać się 
w każdej chwili, jeśli coś nas 
zaniepokoi.

JAK NAJLEPIEJ ZAOPIEKUJEMY SIĘ PACJENTAMI

Janusz Sznajder, lekarz naczelny i kierownik Oddziału Chirurgii 
Onkologicznej ZCO: – Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej na 
każde pół miliona mieszkańców powinien przypadać jeden Ośrodek 
Raka Piersi, co daje około 70-80 ośrodków, które powinny działać 
w Polsce. Niestety, nadal mamy ich o wiele za mało, dlatego cieszymy 
się, że dołączamy do garstki jednostek prowadzących nowoczesną i interdyscyplinarną 
opiekę nad pacjentami z rakiem piersi. A tych pacjentów ciągle przybywa: rocznie to 
niemal 25 000. W Polsce stale rośnie zachorowalność na tę chorobę, więc będziemy dążyć 
do tego, aby jak najlepiej zaopiekować się pacjentami, odpowiednio wcześnie postawić 
rozpoznanie i wdrożyć skuteczne leczenie, spełniając międzynarodowe standardy.
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Kompleksowa opieka w ramach 
Ośrodka Raka Piersi zapewni 
pacjentkom szeroką diagnostykę.
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puls miasta
Wsparcie

Wystartował program 
„Obiad dla Seniora”
Osoby, które zgłosiły się 
do programu i odebrały 
karty abonamentowe, 
mogą korzystać z oferty 
przygotowanej dla nich 
przez dwanaście barów 
i restauracji.
Prezydent Marcin Bazylak 
podkreśla, że program „Obiad 
dla Seniora” powstał z myślą 
o tych mieszkańcach Dąbrowy 
Górniczej, w których rosnące 
ceny żywności uderzyły naj-
bardziej.
– Pomysł mieliśmy w planach 
już od dłuższego czasu. Bez-
pośrednim bodźcem do jego 
wdrożenia był oczywiście zna-
czący wzrost cen żywności – 
mówi Marcin Bazylak.
Prezydent podkreśla, że pro-
gram jest pilotażowy. – Chce-

my upewnić się, czy spotka się 
z zainteresowaniem osób, do 
których jest adresowany i jak 
wpłynie na poprawę jakości ży-
cia tej grupy seniorów. Na pod-
stawie doświadczeń z  pierw-
szych miesięcy będziemy mogli 
wypracować dalsze działania – 
zapowiada prezydent.
Do programu „Obiad dla 
Seniora” mogą zgłaszać się 
mieszkańcy, którzy ukończyli 
60. rok życia, a ich dochód na 
osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza 1800 zł 

lub 2328 zł w przypadku, gdy 
mieszkają samotnie.
– Do 23 lutego zgłosiło się 
prawie 350 osób. Na zgłosze-

nia nadal czekamy od ponie-
działku do piątku w godz. 10-
13 pod numerem telefonu 668 
573 952 – mówi Magda Mike, 
pełnomocnik prezydenta ds. 
współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi.
Seniorzy, którzy zakwalifiko-
wali się do programu, otrzy-
mują karty abonamentowe 
uprawniające do skorzysta-
nia z przygotowanej dla nich 
oferty 12 dąbrowskich barów 
i restauracji. Posiłki będą wy-
dawane w ramach przydzielo-
nego uczestnikom miesięczne-
go abonamentu w wysokości 
200 zł.
Karty można odbierać w go-
dzinach od 9:00 do 13:00: 
należy podpisać oświadcze-
nia i można wybierać z  listy 
restauracji, które biorą udział 

w projekcie. Wszystkie doku-
menty dostępne są na stronie 
ngo.dabrowa-gornicza.pl.

 OBIADY DOMOWE SROKA I PRZYJACIELE 
 UL. ADAMIECKIEGO 3 
 CENTRUM 

 NALEŚNIKOWE AMORY 
 UL. MARII SZULC 11 
 GOŁONÓG 

 KARCZMA DREWIENKO 
 UL. STRUGA 5A 
 MYDLICE 

 RESTAURACJA BIZNESOWA 
 UL. ROŹDZIEŃSKIEGO 9 
 TWORZEŃ 

 RESTAURACJA FAUST 
 UL. KASPRZAKA 26 
 KASPRZAK 

 BISTRO PEŁNA MICHA 
 UL. PIŁSUDSKIEGO 36B/610 
 MANHATTAN 

 NEMO WODNY ŚWIAT 
 UL. ALEJA RÓŻ 1 

 CENTRUM 

 BAR MLECZNY STYLOWO 
 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1A 

 CENTRUM 

 BISTRO RODZINNE U WIOLI 
 UL. SOBIESKIEGO 24 

 CENTRUM 

 FABRYKA SMAKU 
 UL. PONIATOWSKIEGO 28 

 REDEN 

 ZAJAZD KWADRAT 
 UL. PUSZKINA 41 
 STRZEMIESZYCE 

 SALA BANKIETOWA SUŁTAN 
 AL. ZWYCIĘSTWA 79 

 ZĄBKOWICE 

Prezydent 
podkreśla, 
że program 
jest pilota-
żowy. – Chcemy 
upewnić się, czy spotka 
się zainteresowaniem 
osób, do których jest 
adresowany i jak wpłynie 
na poprawę jakości życia 
tej grupy seniorów. Na 
podstawie doświadczeń 
z pierwszych miesięcy 
będziemy mogli wypra-
cować dalsze działania – 
zapowiada prezydent.

Lokale gastronomiczne z Dąbrowy Górniczej, które chcą do-
łączyć do programu, mogą zgłosić się do realizatora zadania: 
Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru – tel. 785 656 419; 
e-mail: k.pawlowska@przedsiebiorcyzwyboru.pl.
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Inwestycje

Dzięki nowej drodze 
mieszkańcy odetchną
Otrzymaliśmy obietnicę dofinansowania 
w wysokości 20 mln zł do budowy wzdłuż torów 
900-metrowego łącznika ulicy Kolejowej z aleją 
Zagłębia Dąbrowskiego. To rozwiązanie zgodne 
z oczekiwaniami wielu mieszkańców.
Obietnica ma związek z wnio-
skiem miasta o zmianę zakre-
su inwestycji dofinansowanej 
z Polskiego Ładu. Dwukrotnie 
ogłaszaliśmy bowiem przetar-
gi na zaprojektowanie i budo-
wę łącznika oraz przebudowę 
części aleja Zagłębia Dąbrow-
skiego (od ulicy Tysiąclecia do 
ulicy Wybickiego). Niestety, 
najniższe oferty opiewały na 
42 i 49 mln zł, więc postępo-
wania zostały unieważnione.
W tej sytuacji wystąpiliśmy do 
Banku Gospodarstwa Krajowe-

go o możliwość wydatkowania 
20 mln zł z Polskiego Ładu na 
realizację inwestycji w zakresie 
ograniczonym tylko do budo-
wy łącznika ulicy Kolejowej 
z aleją Zagłębia Dąbrowskiego. 
Pod koniec stycznia otrzymali-
śmy pozytywną decyzję na nasz 
wniosek. To otwiera drogę do 
ogłoszenia kolejnego przetargu.
Budowa łącznika ul. Kolejowej 
z aleją Zagłębia Dąbrowskiego 
oznaczać będzie częściową prze-
budowę już istniejącego ronda 
przy ul. Konopnickiej oraz bu-

dowę w pobliżu kolejnego ron-
da, skąd ruch zostanie skierowa-
ny na nową drogę wzdłuż torów.
Nowa droga po nasypie połączy 
się z  istniejącym wiaduktem 
w ciągu ul. Granicznej. Pierw-
szeństwo w tym miejscu będą 
mieć kierowcy jadący wzdłuż 
nowej „obwodnicy”, zaś wy-
jeżdżający od strony ulicy Łą-
czącej będą musieli ustąpić im 
pierwszeństwa. Wzdłuż nowej 
drogi powstaną także chodnik 
i droga rowerowa.
 PP

Profilaktyka

„Siła kobiet” w Pałacu
9 marca z myślą o paniach w Pałacu Kultury Zagłębia 
odbędzie się szereg wydarzeń: wystawy i warsztaty 
artystyczne oraz porady z zakresu zdrowia, urody 
i aktywności fizycznej.

– „Siła kobiet” to wydarzenie 
skierowane przede wszystkim 
do pań. Poświęcone będzie te-
matyce okołoprofilaktycznej, 
związanej z nowotworami czy 
chorobami psychicznymi. Nie 
zabraknie oczywiście akcen-
tów rozrywkowych. Będzie to 
takie połączenie przyjemnego 
z pożytecznym – mówi Mo-
nika Jochymek-Borończyk ze 
stowarzyszenia „Równe Bab-
ki”, które jest głównym orga-
nizatorem imprezy.
Panie PKZ we władanie przej-
mą już od wczesnych godzin.

– Poranny panel przezna-
czony będzie dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych, 
zarówno dziewcząt, jak 
i  chłopców. Będzie okazją 
do rozmów o  seksualności, 
raku piersi i jąder, pierwszej 
wizycie u ginekologa – zapo-
wiada Monika Jochymek-Bo-
rończyk.
– Do południa czekać będą też 
propozycje dla kobiet w ciąży 
i młodych mam, które mogą 
przyjść ze swoimi malucha-
mi. Spotkamy się wówczas 
z logopedą, urofizjoterapeutą 

i psychologiem dziecięcym – 
dodaje organizatorka.
Po południu do dyspozycji 
będą liczne stoiska, przy któ-
rych będzie można zasięgnąć 
porad specjalistów albo wziąć 
udział w  zajęciach kreatyw-
nych. Kulminacją będzie kon-
ferencja „Siła kobiet. Profilak-
tyka – rozrywka – integracja”.
Wydarzenie współfinanso-
wane jest ze środków Urzędu 
Miejskiego. Udział bezpłatny. 
Rejestracja prowadzona będzie 
na stronie evenea.pl.

PK

– Dzięki przedłużeniu 
ul. Kolejowej do ul. 
Sobieskiego stwo-
rzyliśmy alternaty-
wę dla przejazdu przez 
śródmieście. Ta alternatywa 
będzie miała całkowite uzasad-
nienie właśnie dzięki budowie 
łącznika ul. Kolejowej z aleją 
Zagłębia Dąbrowskiego. Przy 
okazji odetchną mieszkańcy 
ulic Kraszewskiego, Kotarbiń-
skiego i Konarskiego, które nie 
są przygotowane na obsługę 
dużego ruchu samochodów – 
mówi Marcin Bazylak, prezy-
dent Dąbrowy Górniczej.
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Kolejny projekt Równych Babek w Ząbkowicach
Mają za sobą dwie edycje programu dla kobiet 
z dzielnicy i ich dzieci. Teraz w toku jest kolejne 
przedsięwzięcie, tym razem skierowane do wszyst-
kich mieszkańców Ząbkowic. Mowa o projekcie 
„Równa odnowa”, który realizuje stowarzyszenie 
Równe Babki.
– Oferujemy szeroki zakres tematyczny. Coś 
dla siebie znajdą kobiety, seniorzy, całe rodziny 
czy młodzież. Program obejmuje m.in.: zajęcie 
dotyczące profilaktyki zdrowotnej, spotkania 
z ekspertami z różnych dziedzin, poradnictwo, 
zajęcia ruchowe czy taneczne. Za nami już spo-
tkanie z dietetykiem, masaż twarzy Kobido i bal 
przebierańców dla dzieci – wylicza Monika Jo-
chymek-Borończyk ze stowarzyszenia Równe 
Babki.

W 2021 r. i 2022 r. stowarzyszenie zrealizowało w dziel-
nicy programy „Supermama” i „Ząbkowicka kawiaren-
ka mam”. Ich uczestniczki brały udział w warsztatach 
tematycznych poświęconych m.in. plastyce, zdrowemu 
trybowi życia czy psychologii. Dzieci z kolei korzystały 
z kreatywnych i ogólnorozwojowych zabaw.
– W odróżnieniu od wcześniejszych projektów, tym 
razem nie mamy stałej grupy uczestników, ale daje-
my każdemu możliwość wzięcia udziału w poszcze-
gólnym wydarzeniu – podkreśla Monika Jochymek-
-Borończyk.
„Równa odnowa” wystartowała w lutym, pierwsza 
seria zajęć potrwa do końca kwietnia. Organizatorki 
mają wstępny program na następne miesiące, ale to, 
co dokładnie wydarzy się później, zależy także od 
uczestników.

– Projekt żyje, więc zakładamy możliwość jego pew-
nych modyfikacji. Najważniejsze jest to, żeby odpo-
wiadał na potrzeby mieszkańców dzielnicy. Dlatego, 
planując kolejne działa, uwzględnimy również ich 
pomysły – podkreśla Monika Jochymek-Borończyk.
Zajęcia w ramach programu „Równa odnowa” od-
bywają się w ząbkowickim domu kultury. 2 mar-
ca zaplanowano warsztaty wykonywania biżuterii, 
a 24 marca zajęcia taneczne. W kwietniu ma być 
zorganizowane wydarzenie nastawione na wsparcie 
potrzebujących, a 19 kwietnia spotkanie z trenerem 
personalnym.
Więcej informacji i zapisy pod numerem 792 293 986 
oraz mailem: babki.rownebabki@gmail.com. Projekt 
współfinansowany jest ze środków miasta Dąbrowa 
Górnicza. PK

Przemysł

Fabryka 
pełna historii
Miasto podjęło się trudnego stworzenia Fabryki Pełnej Życia w prze-
strzeni po Defum. Nowe miejsce ma nie tylko tworzyć własną historię, 
ale i pielęgnować pamięć o przemysłowej tradycji i dokonaniach wcze-
śniejszych pokoleń.
W projekt przywracania pa-
mięci o nieistniejącym już za-
kładzie włączyły się instytucje 
kultury, a Miejska Biblioteka 
Publiczna przygotowała film 
obrazujący historię zakładu, 
którego historia sięga końca 
lat 70. XIX wieku.
Historię zakładu pierwszy 
raz przypomniano w Fabry-
ce Pełnej Życia 17 września 
2022 roku podczas obchodów 
Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Jednym z wydarzeń był 
pokaz 15-minutowego filmu 
„Defum: fabryka pełna wspo-
mnień”, przygotowanego przez 
pracowników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w  Dąbrowie 
Górniczej.
Obraz autorstwa Pawła Grala 
spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem, stał się inspiracją do 
powstania pełnometrażowego 
materiału filmowego, którego 
premiera odbyła się 8 lutego 

2023 roku w  Pałacu Kultury 
Zagłębia. Projekt dokumen-
tuje historię Defum w oparciu 
o wspomnienia przede wszyst-
kim tych, którzy poświęcili fa-
bryce zawodowe życie.
Film jest świadectwem tradycji 
przemysłowej miasta, ale także 
nośnikiem pamięci o ludziach. 
Bohaterami, którzy opowie-
dzieli historię fabryki byli dy-
rektorzy Władysław Gęborski 
i Tomasz Derda oraz pracow-
nicy: Brunon Werner, Lesław 
Fucia, Stefan Trzewicarz, Ry-
szard Bystranowski.
Rozmowę o filmie zamknęło 
wystąpienie prezydenta Mar-
cina Bazylaka, który opowie-
dział o planach rewitalizacji 
pofabrycznej przestrzeni oraz 
podkreślił rolę pamięci histo-
rycznej w  świadomości spo-
łecznej. Wojciech Czyżewski, 
prezes Fabryki Pełnej Życia 
mówił m.in. o funkcji nowego 

miejsca oraz roli mieszkańców 
w łączeniu przeszłości z teraź-
niejszością.
Podczas spotkania – na wnio-
sek prezydenta Dąbrowy Gór-
niczej – Złotą Odznaką „Za-
służonych dla Województwa 
Śląskiego” uhonorowano Ma-
cieja Gadaczka.
Czytelników i  mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej zachęca-
my do obejrzenia filmu, który 
jest dostępny na platformie 
YouTube na kanale Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Dą-
browie Górniczej. Polecamy 
również przepiękną i niemal-
że poetycką wystawę fotografii 
Pawła Grala poświęconą De-
fum. Można ją będzie oglą-
dać przez najbliższy miesiąc 
w głównej siedzibie biblioteki 
przy ul. Kościuszki 25. Później 
zdjęcia trafią do zasobów Czy-
telni Regionalnej MBP.

z-dys

HISTORIA DEFUM W SKRÓCIE
Do 1939 r. z fabryką obrabiarek Defum łączą 
się nazwiska właścicieli: Fitzner – Gamper – 
Zieleniewski. Okres II wojny to czas zniszczeń 
i upadku. W 1949 przedsiębiorstwo zostało 
upaństwowione pod nazwą Śląsko-Dąbrowskiej 
Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Dziesięć lat 
później zakład działał pod szyldem Dąbrowska 
Fabryka Obrabiarek DEFUM im. St. Krzynówka. 
W 1970 r. wszedł w skład Kombinatu Obrabiarek 
Ciężkich „PONAR-PORUM”. W tym samym roku 
zakład uzyskał znak ochronny „Defum”, który 
odtąd występował nie tylko w nazwie zakładu, ale 
także na wszystkich jego wyrobach. 

Z dniem 1 stycznia 1981 r. przedsiębiorstwo 
wystąpiło ze struktury Kombinatu i jako 
samodzielny podmiot gospodarczy występował 
pod nazwą Dąbrowska Fabryka Obrabiarek 
„Defum”. W 2015 r. fabryka o ponad 140-letniej 
tradycji przestała istnieć.

fo
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nasze sprawy

Szczegóły na:
ngo.dabrowa-gornicza.pl
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Inwestycje

Rondo poprawi 
bezpieczeństwo na Staszicu
Od budowy nasypu pod drogę rowerową rozpoczęła się przebudowa 
ponad 2-kilometrowego odcinka ulic Oddziału AK Ordona i Staszica.
Inwestycja objęła powiato-
wy odcinek drogi o długości 
2,2 km: od skrzyżowania ulic 
Staszica i Ziemby do skrzyżo-
wania ulic Oddziału AK Or-
dona i Hotelowej.
Kierowców zapewne ucieszy 
wiadomość, że efektem prac 
będzie nie tylko nowa na-
wierzchnia drogi, ale i rondo 
na skrzyżowaniu ulicy Sta-
szica z łącznicami DK94 i S1. 
Nowy będzie także chodnik 
między ulicami Świerkową 
i Ziemby, projekt przewiduje 
również nowoczesne oświetle-
nie w miejscach, w których go 
jeszcze brakuje.
– Na całej długości przebudo-
wywanego odcinka powsta-
nie także droga rowerowa, dla 
której między planowanym 
rondem a wiaduktem w ciągu 
S1 powstanie specjalny nasyp 

– zapowiada Zbigniew Kubik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
Drogowych.
Właśnie od budowy tego na-
sypu, a  także kontrolnych 
przekopów rozpoczęła się cała 
przebudowa. Wszystko ma po-
trwać 10 miesięcy.
Do wycenionej na 9,6 mln zł 
inwestycji miasto pozyskało 
ponad 3,8 mln zł dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.
– Będziemy także ponawiać 
wniosek o  dofinansowanie 
przebudowy gminnego odcin-
ka ulicy Staszica od ul. Ziemby 
do Wojska Polskiego. Gotowy 
już projekt zakłada budowę 
ronda na skrzyżowaniu z ul. 
Wojska Polskiego oraz konty-
nuację drogi rowerowej – mówi 
Marcin Bazylak, prezydent Dą-
browy Górniczej. PP

Warto skorzystać z dotacji na zmianę ogrzewania
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, można otrzymać miejską dotację na zmianę systemu 
ogrzewania. Dofinansowanie czeka też w zewnętrznych programach. Trwa nabór wniosków.
Dofinansowanie na likwi-
dację starego „kopciucha” 
i  zastąpienie go bardziej 
ekologicznym źródłem cie-
pła jest możliwe  w  ramach 
miejskiego Programu Ogra-
niczenia Niskiej Emisji na 
lata 2021-2023.  Finansowe 
wsparcie można dostać na 
podłączenie do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej, zainstalo-
wanie ogrzewania gazowego, 
elektrycznego, olejowego lub 
instalacji pompy ciepła i ko-
lektorów słonecznych. W tym 
roku dotacja wynosi 4 tys. zł.
O  dotację mogą występo-
wać  osoby fizyczne.  Pierw-

szym krokiem do jej uzy-
skania jest  złożenie wniosku 
i  zawarcie umowy z  Urzę-
dem Miejskim.  Dopiero  po 
tym można kupić urządzenie 
grzewcze  i  zmienić system 
ogrzewania, następnie  rozli-
czyć się i otrzymać wypłatę do-
finansowania. Nie są dotowane 
zakupy urządzeń przenośnych 
i  wyposażenia dodatkowe-
go, koszty prac projektowych 
i związanych z eksploatacją.
Wnioski  o  dofinansowanie 
przyjmowane będą  do 30 
września, a  do 15 listopada 
trzeba wykonać prace i przed-
stawić rozliczenie. Szczegóło-

we informacje można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Środo-
wiska pod numerem 32 295 69 
61 oraz wysyłając e-mail na 
adres ekologia@dg.pl.
W zeszłym roku w Dąbrowie 
Górniczej z miejskich dota-
cji na likwidację starego sys-
temu ogrzewania skorzystały 
303 osoby. Z budżetu miasta 
przeznaczono na to 1,5 mln zł. 
Dąbrowianie  najczęściej 
montowali kotły gazowe (226 
dotacji), coraz większą popu-
larnością cieszą się  pompy 
ciepła  (52 dotacje).  Dopłat 
do zainstalowania ogrzewa-
nia elektrycznego było 16. Po 

jednej dotacji udzielono na 
ogrzewanie gazowe i solarne, 
gazowe i pompę ciepła, a tak-
że na przyłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej.

Nie tylko PONE
Mieszkańcy mogą także 
skorzystać z  dotacji przy-
znawanych z innych progra-
mów,  m.in. STOP SMOG 
i „Czyste powietrze”. W ich 
ramach do dyspozycji są środ-
ki na wymianę źródła ciepła 
i termomodernizację budyn-
ku. W tych programach obo-
wiązują progi dochodowe, 
a ogólna zasada jest taka, że 

im mniejszy dochód, tym 
większe dofinansowanie. Bez 
względu na zasobność port-
fela, można także starać się 
o finansowe wsparcie zaku-
pu i montażu instalacji foto-
woltaicznej (program „Mój 
prąd”), a także pompy ciepła 
(„Moje ciepło”). Dodatkowe 
informacje dotyczące  m.in. 
zasad, kryteriów i terminów 
naboru, a także przewidzia-
nych kwot wsparcia, moż-
na uzyskać u  ekodoradcy 
w  Urzędzie Miejskim pod 
numerem 32 295 68 13 oraz 
mailowo: rgabrek@dg.pl.

Przemysław Kędzior
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Magnetyzm serc w SP nr 29
Wyjątkową oprawę miał piąty 
Charytatywny Koncert Noworoczny 
w Szkole Podstawowej nr 29 im. 
Alfreda Szklarskiego organizowany 
wspólnie z Pałacem Kultury 
Zagłębia.

Na koncert złożyły się nie tyl-
ko występy wokalne i aranża-
cje tak znanych utworów, jak 
„Wznieś serce nad zło” czy 
„Nic dwa razy się nie zdarza”, 
ale i  popisy instrumentalne 
i taneczne. Wrażenie robił pro-
fesjonalizm szkolnego chórku 
prowadzonego przez Joannę 
Kalagę oraz urok i  umiejęt-
ności wokalne najmłodszych 
uczestników.
5223  zł pozyskane ze sprze-
daży specjalnych cegiełek 

i  zebrane podczas towarzy-
szącego koncertowi kierma-
szu ciast, zostaną przekazane 
potrzebującym wsparcia pol-
skim i ukraińskim rodzinom 
uczniów na co dzień uczęsz-
czających do SP29.
Nie zabrakło nawiązań do woj-
ny w Ukrainie. – Niech świat 
wyzbędzie się agresji i niena-
wiści – życzyła Monika Jago-
dzińska, dyrektor SP nr 29.

PP
Zdjęcia Aleksander Wolski

#DziejesięwDG
Koncert
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nasza historia
Rocznica

Powstanie styczniowe 
w Dąbrowie Górniczej
160. rocznica wybuchu 
powstania styczniowego 
to dobra okazja, aby 
przypomnieć, że obszar 
ówczesnego powiatu 
olkuskiego, w tym Dąbrowa 
Górnicza, w 1863 r. przez 
kilkanaście dni stanowił 
namiastkę wolnego 
państwa polskiego.
7 lutego po wygranej przez 
powstańców bitwie o  stację 
kolejową w Sosnowcu zwycię-
ski oddział płk. Apolinarego 
Kurowskiego przyjechał po-
ciągiem do Dąbrowy. Rannych 
rosyjskich jeńców i  Polaków 
opatrywano w  dąbrowskim 
szpitalu. Powstańców, którzy 
wkraczali do Dąbrowy, powi-
tała miejscowa orkiestra górni-
cza. Na elewacjach budynków 
publicznych zawieszono flagi 
i godła narodowe, równocze-
śnie ogłoszono mieszkańcom 
manifest Tymczasowego Rządu 
Narodowego. A. Kurowski roz-
lokował we wsi żołnierzy na od-
poczynek przed dalszą walką.

Teodor Cieszkowski, ranny 
podczas bitwy dowódca kosy-
nierów, dopiero w Dąbrowie 
pozwolił opatrzyć sobie prze-
strzeloną na wylot dłoń i  tu 
otrzymał awans na stopień 
pułkownika oraz funkcję ko-
mendanta placu.
9 lutego przy asyście orkiestry 
górniczej nastąpił wymarsz 
oddziału A. Kurowskiego do 
obozu w  Ojcowie. T. Ciesz-
kowski zorganizował w hutach 
cynkowych koszary mogące 
pomieścić 250 żołnierzy. Zle-
cił również produkcję armat 
w Hucie Bankowej. Ponadto, 
gromadził broń, zbierał ochot-
ników i codziennie nadzoro-

wał obsługę telegrafu przy 
stacji w Ząbkowicach, dokąd 
udawał się, korzystając z po-
ciągu pośpiesznego.
Zebrawszy około 150 ochot-
ników 16 lutego wyruszył 
z Dąbrowy, aby dołączyć do 
oddziałów A. Kurowskiego. 
Tego dnia odbyło się uroczy-
ste pożegnanie oddziałów 

powstańczych przez miesz-
kańców Dąbrowy. Z Często-
chowy i Miechowa wyruszyły 
przeciw nim wojska rosyj-
skie. Po klęsce powstańców 
w bitwie pod Miechowem 17 
lutego Rosjanie odbili całe 
Zagłębie Dąbrowskie. 22 lu-
tego oddziały rosyjskie płk. 
Ostrowskiego zajęły Dąbro-

wę, a dzień później także Mo-
drzejów i Sosnowiec.
Zachowane do dziś nagrobki 
weteranów powstania na dą-
browskich cmentarzach przy 
ul. Starocmentarnej i 11 Listo-
pada pozostają świadectwem 
poświęcenia dąbrowian spra-
wie wyzwolenia narodowego.

dr Mateusz Siembab

Komendant placu Dąbrowa Teodor Cieszkowski (1833-1863) i jego list do zawiadowcy stacji 
Ząbkowice z 14 lutego 1863 r.

Wystawa w kaplicy św. Marka
Obchodom jubileuszu 160. rocz-
nicy powstania styczniowego 
w Dąbrowie Górniczej towarzy-
szyć będzie wystawa planszowa 
zorganizowana we współpracy 
z  Pałacem Schoena Muzeum 
w Sosnowcu, Instytutem Zagłębia 
Dąbrowskiego, Muzeum Saturn 
i Muzeum Miejskim „Sztygarka”. 
Wystawę można oglądać w kapli-

cy św. Marka do 20 marca br. od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-15.00.
8 lutego 1863 r. w tym miejscu pro-
boszcz będziński odprawił mszę 
świętą. W 1867 r. kaplicę  murowa-
ną wybudowali miejscowi górnicy.

dr Mateusz Siembab, kurator 
(oprac. plansz poświęconych 

Dąbrowie Górniczej). Kaplica św. Marka. Wystawę można zwiedzać do 20 marca.
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kultura/biblioteka
Czytelnia regionalna

Biblioteczne rewolucje
W dąbrowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej zaszło 
sporo istotnych zmian. Jedną z nowości jest otwarcie 
Czytelni Regionalnej, która ma rozpowszechniać 
i promować wiedzę o mieście oraz regionie.
W Czytelni znajdują się zbiory 
dotyczące Dąbrowy Górniczej, 
Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
Śląska, a  także prasa lokalna 
oraz dokumenty życia spo-
łecznego (dżs-y), m.in. plakaty, 
ulotki, kalendarze, zaproszenia, 
informatory i inne druki ulotne.
W  Czytelni można obejrzeć 
fotografie dawnej Dąbrowy, 
zajrzeć do regionalnej prasy – 
bieżącej lub archiwalnej – czy 
znaleźć najnowsze wydawnic-
twa związane z historią regio-
nu. W  Czytelni nie brakuje 
również książek popularnych 
autorów związanych z  Dą-
brową Górniczą i ościennymi 
miastami. Warto wspomnieć, 
że część spośród zgromadzo-
nych materiałów to dary od 
czytelników oraz instytucji 
działających na terenie mia-
sta oraz regionu. Tym samym 
w Czytelni rozpoczęto groma-
dzenie materiałów związanych 
z naszą małą ojczyzną.
Do dyspozycji czytelników 
oddano 10 stanowisk, w tym 
dwa wyposażone w  sprzęt 
komputerowy. Czytelnia zlo-
kalizowana jest w  świeżo 
zaaranżowanej przestrzeni, 
w której wyróżniają się nowe 
regały biblioteczne. Znajduje 
się ona na holu głównym, tuż 
obok punktu ksero.

Historia w regionie 
zaklęta
Każda prężnie działająca bi-
blioteka powinna mieć w swo-
jej strukturze osobny dział 
zajmujący się gromadzeniem 
regionaliów. Biblioteka pu-
bliczna, będąc jednocześnie 
instytucją kultury, jak żadna 
inna odgrywa znaczącą rolę 
w zachowaniu lokalnej tożsa-
mości. Nie może ograniczać 
się wyłącznie do zbierania 
dokumentacji, lecz powinna 
popularyzować tę wiedzę.
Wzrost zainteresowania regio-
naliami i dziedzictwem kultu-
rowym nastąpił po 1989 roku. 
W  wielu jednostkach wyod-
rębniano osobne działy, które 
skupiały się w swojej pracy wy-
łącznie na tym aspekcie. Spo-
łeczność lokalna w końcu miała 
wolny i nieskrępowany dostęp 
do historii swojego miasta, re-
gionu. Wystarczyło odwiedzić 
bibliotekę i skorzystać z umiesz-
czonych tam zbiorów, żeby 
dowiedzieć się czegoś nowego 
o swojej okolicy. Obecnie taką 
rolę spełniają, m.in. pracownie 
czy czytelnie regionalne.

Uroczyste otwarcie
W  latach wcześniejszych 
w placówce istniało Centrum 
Edukacji Regionalnej, brako-

wało jednak wyspecjalizowa-
nej czytelni. Na uroczystości 
jej otwarcia, obok prezydenta 
Marcina Bazylaka, pojawili się 
dr Agnieszka Magiera, wice-
dyrektor Biblioteki Śląskiej, 
zagłębiowscy parlamentarzy-
ści oraz dyrektorzy książnic 
z regionu. Podczas wydarze-
nia głos zabrał  m.in. Arka-
diusz Rybak, dyrektor Mu-
zeum Miejskiego „Sztygarka”, 
a także dr Agnieszka Magiera 
i dr Beata Langer, dyrektor dą-
browskiej biblioteki.
W  ciągu ostatnich kilku lat 
w dąbrowskiej bibliotece suk-
cesywnie zamykano kolejne 
czytelnie, pozostawiając do 
dyspozycji odwiedzających 
jedynie Czytelnię Multime-
dialną, która jednocześnie 
gromadziła i  udostępniała 
prasę bieżącą. Jednak odpo-
wiadając na zapotrzebowanie 
miejscowego czytelnika, po-
stanowiono utworzyć prze-
strzeń, w której bez żadnych 
ograniczeń czytelnik będzie 
mógł poszerzać swoje lokalne 
horyzonty.
Głównym celem powołania 
do życia Czytelni Regional-
nej jest zachowanie lokalne-
go dziedzictwa kulturowego 

oraz popularyzacja wiedzy na 
temat miasta i regionu wśród 
mieszkańców, szczególnie tych 
najmłodszych, poprzez orga-
nizowanie lekcji regionalnych 
i bibliotecznych spotkań dla 
uczniów szkół działających 
w  naszej okolicy. Mają one 
pomóc w  lepszym poznaniu 
historii miasta i zaszczepieniu 
regionalnego bakcyla wśród 
dzieci i młodzieży.
Jednak rozpowszechnianie 
i promowanie wiedzy o regio-
nie to niejedyne zadania Czy-
telni. Pracownicy tego działu 
pomagają w udzielaniu infor-
macji bibliograficznych oraz 
starają się odpowiedzieć na 
zapytania dotyczące Zagłębia 

Dąbrowskiego. Współpracują 
także z innymi instytucjami 
kultury, również spoza nasze-
go regionu, w celu gromadze-
nia materiałów udostępnia-
nych później czytelnikom.
Nie można zapominać, że pod 
hasłem lokalne dziedzictwo 
znajdziemy nie tylko pamiąt-
ki materialne, ale również, 
a  może przede wszystkim, 
pamięć o naszych zagłębiow-
skich tradycjach i znajomość 
dąbrowskiego środowiska 
przyrodniczego oraz chęć do 
przekazywania tej wiedzy na 
różne sposoby, co też czyni bi-
blioteka, m.in. poprzez swoje 
autorskie działania.

Paulina Budna-Muc

BRAK OPŁATY. PŁATNOŚĆ KARTĄ I WSPÓŁPRACA Z NGK

Od początku tego roku została zniesiona coroczna opłata 
ewidencyjna. Aktualnie opłata pobierana jest jedynie przy 
zapisie oraz przy wymianie karty na nową, np. w przypad-
ku jej zgubienia lub zniszczenia. Kolejną nowością jest moż-
liwość dokonania zapłaty kartą bądź BLIKIEM, zarówno 
w głównej siedzibie, jak i w jej filiach.

Nowy rok to również nowa współpraca. W styczniu dr Be-
ata Langner, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Takeyuki Ishii, prezes NGK Ceramics Polska, podpisali 
się pod listem intencyjnym w sprawie współpracy. Dzięki 
nowemu donatorowi księgozbiór Biblioteki Głównej oraz 
filii nr 16 w Tucznawie poszerzył się o pozycje z zakresu 
literatury promującej Kraj Kwitnącej Wiśni.
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

R E K L A M A

Dąbrowska artystka 
Lucyna Gawlik jest 
przykładem tego, że 
jeśli się bardzo chce, 
marzenia można 
spełniać w każdym 
wieku.
W  minionym roku ukazała 
się autorska płyta artystki 
„Rozdroża”. Nie zabrakło na 
niej lokalnych akcentów: „Dą-
browska ballada” i  „Etiuda 
Zagłębiowska” odnoszą się do 
uroków naszego miasta. Co 
warte podkreślenia, za opra-
cowanie piosenki „Wiosnę 
mieć” pani Lucyna otrzymała 
stypendium Stowarzyszenia 
Autorów „ZAiKS”.
Płyta powstała dzięki de-
terminacji, konsekwencji 
i wsparciu bliskich. – Wyda-

nie płyty było moim wielkim 
marzeniem. To taki manifest 
nie najmłodszej już kobiety, 
która wiosnę ma w  sobie 
i udowadnia, że jeszcze wie-
le można – śmieje się Lucyna 
Gawlik.
Muzyka zawsze grała w sercu 
pani Lucyny. Gitara klasyczna, 
którą zakupiła w 1962 roku, to-
warzyszyła jej przez lata. Do-
piero po przejściu na emeryturę 
dąbrowianka mogła na dobre 
poświęcić się pasji. Wróciła 
do ćwiczeń, rozpoczęła na-
ukę w prywatnej szkole mu-
zycznej i zaczęła też tworzyć. 
Tak powstało wiele utworów 
instrumentalnych, które pre-
zentowała zarówno w  Dą-
browie Górniczej, Sosnow-
cu i Czeladzi, jak i w wielu 
ośrodkach kultury niemalże 
w całej Polsce.
Koncertowała m.in. w Karpa-
czu na Festiwalu poezji śpie-

wanej i  piosenki autorskiej 
z udziałem takich gwiazd, jak 
Artur Andrus, Grzegorz Tur-
nau, Andrzej Poniedzielski. 
Swą twórczość prezentowała 
również w Krakowie na Dwo-
rze Czeczów, w Kinoteatrze 
Wrzos czy w  klubie „Pod 
Jaszczurami”. Wielokrotnie 
pojawiała się na spotkaniach 
muzycznych organizowanych 
na Dolnym Śląsku, skąd po-
chodzi.
W wieku 70 lat Lucyna Gaw-
lik może być dumna. Nagra-
ła autorską płytę dostępną 
w Empiku. Jej muzyki można 
posłuchać także na porta-
lu YouTube oraz w  serwisie 
Spotify. Tysiące wyświetleń 
i miłe komentarze wskazują, 
że znajomi z Dąbrowy Górni-
czej oraz fani jej talentu z za-
granicy mocno jej kibicują. 
Gratulujemy!

Anna Zubko

Kobieta, 
która 
wiosnę 
ma 
w sobie

Gońcy dostarczają 
mieszkańcom 
decyzje podatkowe
Podobnie jak 
w minionych latach, 
tegoroczne decyzje 
w sprawie podatku 
od nieruchomości, 
rolnego i leśnego 
mieszkańcom 
Dąbrowy Górniczej 
dostarczają gońcy.
Pod koniec stycznia w mia-
sto wyruszyło 11 gońców, 
którzy przyniosą dąbrowia-
nom ponad 60 tysięcy de-
cyzji podatkowych. Każdy 
goniec posiada imienne upo-
ważnienie i identyfikator. Co 
ważne, gońcy nie pobierają 
od mieszkańców pieniędzy. 
Te należy wpłacić na podany 
w decyzji indywidualny nu-
mer konta bankowego.
Jeśli gońcy nie zastaną ad-
resata, zostawiają awizo. 

Wówczas przesyłkę moż-
na odebrać w ciągu 14 dni 
w Urzędzie Miejskim.

Kiedy i jak płacimy 
podatki?
Termin uregulowania płatno-
ści zależy od kwoty. Należność 
do 100 zł trzeba wpłacić jed-
norazowo do 15 marca. Wyż-
sze można opłacić w czterech 
ratach: do 15 marca, 15 maja, 
15 września i  15 listopada. 
Opłatę najwygodniej zrobić 
przelewem. We wpłatomacie 
w Urzędzie Miejskim podatki 
można opłacić kartą albo go-
tówką. Na terenach zielonych 
wpłaty przyjmować będą rów-
nież inkasenci.
Wpływy z podatków i opłat 
lokalnych to bardzo ważna 
część budżetu miasta. W fi-
nansowym planie na ten rok 
założono, że wyniosą ponad 
273,6 mln. Stanowią zatem 
niemal 30 proc. wszystkich.
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sport

Lekkoatletyka

Ozłoceni lekkoatleci CSiR MOS
Z dwoma złotymi i dwoma brązowymi medala-
mi wrócili z Halowych Mistrzostw Polski U18 
i U20 w lekkiej atletyce zawodnicy CSiR MOS 
Dąbrowa Górnicza.
Złote medale zdobyli Seba-
stian Libura na 200 m i Pau-
lina Nawrot w 5-boju. Wyniki 
uzyskane przez Sebastiana 
i Paulinę są jednocześnie re-
kordami Śląska. Brązowe krąż-
ki w rywalizacji na 300 i 200 m 
zdobyli Julia Przewieźlik i Ja-
kub Libura.
– To tytuł, o którym zawsze 
marzyłem, ale nigdy nie my-
ślałem o  osiągnięciu celu. 
Dzięki ciężkim treningom 
i  długim przygotowaniom 
udało się. Nie zrobiłbym tego 
bez pomocy trenerki i rodzi-
ców. Następny przystanek i za-
razem następny cel to Letnie 
Mistrzostwa Polski w Chorzo-
wie – mówi Sebastian Libura.
Jakub Libura: Zawsze marzy-
łem o  medalu z  mistrzostw 

Polski. Długi okres przygo-
towań doprowadził mnie do 
tego celu.
– Na HMP pojechałam z do-
brym nastawieniem i z szan-
są na poprawienie życiówki. 
Ten cel udało się spełnić, 
z  czego bardzo się cieszę. 
Pozostał lekki niedosyt, 
co mam nadzieję nadrobić 
w  nadchodzącym sezonie 
letnim. Choć start w  hali 
traktowaliśmy jako prze-
rywnik w przygotowaniach, 
to starałam się pokazać z jak 
najlepszej strony. Uzyskana 
życiówka w  tamtym roku 
dałaby złoto, a w tym tylko 
brąz. Świadczy to o  tym, że 
młodzi lekkoatleci mocno 
i solidnie trenują. Zapowiada 
to bardzo ciekawy sezon letni 

na dystansie 400 m – mówi 
Julia Przewieźlik.
Tuż za podium uplasowały się 
Kinga Tomasik w chodzie na 
3000 m i Kinga Mucha w bie-
gu na 200  m. Do finałów B 
zakwalifikowali się: Weronika 

Rokicka (60 m ppł.), Gabriela 
Gwiazda (600 m) i Kacper La-
tosik (60 m), uzyskując rekor-
dy życiowe.
Dobre wyniki i  rekordowe 
życiowe uzyskali także Maja 
Bazylak (200  m), Wiktoria 

Absyl (200 m), Bartosz Kiel-
jan (2000 m) i Sebastian Sło-
wikowski (1000 m).
W  klasyfikacji medalowej 
CSiR MOS Dąbrowa Górni-
cza zajął 8. miejsce wśród 220 
klubów. OD

Od lewej: Gabriela Gwiazda, Sebastian Libura, Bartosz Kieljan, Julia Przewieźlik, Kacper Latosik, 
Jakub Libura. Na dole od lewej: Magdalena Pieczarka i Maja Bazylak.

Biegi

Jubileuszowy Półmaraton 
na dąbrowskich ulicach
Półmaraton Dąbrowski – największa impreza biegowa w Zagłę-
biu, odbędzie się 16 kwietnia. Na zawodników czekać będzie 
całkiem nowa i urozmaicona trasa. Zapisy trwają.
W sezon biegowy w mieście 
wprowadzili nas uczestnicy 
rozgrywanego na dystansie 
5 km Biegu Walentynkowego. 
Stowarzyszenie Pogoria Biega 
zorganizowało tę imprezę po 
raz jedenasty. Po raz piętnasty 
natomiast Dąbrowa Górnicza 
przyjmie półmaratończyków.
Uczestnicy jubileuszowej 
edycji Półmaratonu Dąbrow-
skiego wystartują sprzed hali 
„Centrum”. Pobiegną  m.in. 
ul. Legionów Polskich, So-

bieskiego, nową drogą za 
hutą Bankową, przy dworcu 
skierują się w stronę Zielonej. 
Stamtąd trasa poprowadzi 
nad Pogorię IV i III, w oko-
lice Łęknic i Trzydziestego, 
ponownie w  rejon dworca, 
ul. Kościuszki i park Hallera. 
Meta znajdzie się przed halą.
Opłata startowa wynosi 80 zł 
(do 31 marca), 90  zł (do 12 
kwietnia) i 150 zł (wniesiona 
15 lub 16 kwietnia w  biurze 
zawodów). Dla posiadaczy 

Ogólnopolskiej Karty Seniora 
i karty Dąbrowska Rodzinka 
przewidziano 25 proc. zniżki, 
a dla karty Dąbrowska Rodzin-
ka Plus 50 proc. Osoby powyżej 
70 roku życia biegną bezpłatnie.
Głównym organizatorem 15. 
Półmaratonu Dąbrowskiego 
jest Centrum Sportu i Rekre-
acji, a partnerem tytularnym 
ArcelorMittal Poland.
Półmaraton w Dąbrowie Gór-
niczej organizowany jest od 
2008 r. W 2020 r., ze względu 

na pandemię, nie odbył się. 
Najczęściej jego trasa wiodła 
od Ujejsca, w okolicy Pogo-
rii IV i III, ulicami śródmie-
ścia przed halę „Centrum”. 
W  ostatnich dwóch latach 
zawodnicy okrążali Pogorię 
III i IV. W czternastu dotych-
czasowych edycjach wystar-
towało w sumie ponad 14 tys. 
zawodników.
Szczegóły dotyczące zapisów 
na stronie csir. pl/15-polma-
raton-dabrowski. PK

MKS 
w Wiedniu
Dąbrowscy koszykarze 
w połowie marca w stoli-
cy Austrii staną do walki 
o wygraną w Alpe Adria 
Cup.
15 marca, w półfinale, MKS 
Dąbrowa Górnicza zmierzy 
się z BC Komarno. Zwycięzca 
dzień później zagra w finale 
z wygranym z pary Spisski Ry-
tieri/BC GGMT Vienna. Spo-
tkania odbędą się w wiedeń-
skiej hali „Hallmann Dome”. 
Wszystkie mecze będzie moż-
na obejrzeć na żywo w serwi-
sie YouTube, na kanale „Alpe 
Adria Cup”.
Oprócz rozgrywek pucharo-
wych, dąbrowianie walczą na 
ligowych parkietach. Najbliż-
szy mecz rozegrają 5 marca. 
Wówczas w  hali „Centrum” 
podejmą Sokoła Łańcut. Po-
czątek o godz. 15.30.

PK
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DĄBROWSCY 
ARTYŚCI  
NA SCENĘ!
Marzec w Pałacu Kultury Zagłębia to 
miesiąc prezentowania tego co najlepsze, 
co lokalne i dąbrowskie.
7 marca o  godz. 19.00 na 
scenie głównej wystąpi Da-
rek Ziółek, znany jazzman 
z Dąbrowy Górniczej, wraz 
ze swoim zespołem, w skład 
którego wchodzą: pianista 
Grzegorz Ziółek, perkusista 
Bartosz Szablowski oraz ku-
bański klarnecista i saksofo-
nista Joaquin Sosa. Panowie 
zaprezentują premierowo 
swój najnowszy album zaty-
tułowany „Forget not yet”. 
Wydarzenie odbędzie się 
w ramach jazzowego cyklu 
Scena/anecS, podczas które-
go publiczność zasiada z ar-

tystami na deskach dużej 
sceny.
Z okazji Dnia Kobiet 11 mar-
ca o 18:00 na pałacowych de-
skach scenicznych ponownie 
zagości Chór Zorza oraz ze-
spół Non a Capella. W kon-
cercie „Jak to dziewczyna” 
artyści pod przewodnictwem 
Elżbiety Kaźmierskiej wyko-
nają specjalne aranżacje pol-
skich i zagranicznych piose-
nek, m.in.: „Ramię w ramię”, 
„Mam ochotę na chwileczkę 
zapomnienia” czy „Nigdy 
więcej”. Solistom i  chórowi 
akompaniować będzie zna-

komity pianista Wenanty 
Maciej Domagała.
12 marca o  17:00 w  Sali Te-
atralnej PKZ zobaczymy nasz 
nieokiełznany Kabaret D.N.O! 
Chłopaki, znane z  nieustan-
nego przekraczania granic, 
wystąpią ze swoim nowym 
programem „Przebierańcy”. 
Zobaczymy również ich ske-
cze nagradzane na festiwa-
lach i  przeglądach kabareto-
wych,  m.in. wprowadzającą 
w osłupienie „Depilację”, nagro-
dzoną główną nagrodą na XXIII 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej 
RYJEK 2019. Kabaretowi na sce-

nie towarzyszyć będzie płynący 
na fali sukcesu dąbrowski stand -
-uper Antoni Gorgoń-Grucha, 
czyli Damian Kubik.
Piosenki m.in. Haliny Kunic-
kiej, Skaldów, Ireny Santor, 
Marka Grechuty, Anny Jantar 
i  mistrzów muzyki klasycz-
nej usłyszymy w aranżacjach 
młodzieżowej Orkiestry Ma-
xime w  koncercie „Wiosna, 
ach, to Ty! ”, który odbędzie 
się 23 marca o godz. 18:00 na 
głównej scenie PKZ. Andrzej 
Mandryka, dąbrowski dyry-
gent i  twórca zespołu, wraz 
z  orkiestrą, której podstawą 
są młodzi instrumentaliści 
i wokaliści z Dąbrowy Górni-

czej, to niewątpliwie powiew 
talentu i świeżości na lokalnej 
scenie.

Więcej informacji 
o wydarzeniach oraz bilety 
dostępne w kasie pałacu 
oraz na stronie palac.art.pl!

kultura / Pałac Kultury Zagłębia

III FESTIWAL SPISAKA 
III Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka, orga-
nizowany przez Pałac Kultury Zagłębia, miasto Dąbrowa 
Górnicza i Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, otrzymał dofinansowanie z programu rzą-
dowego „Edukacja Artystyczna 2023” w wysokości 135 tys. 
złotych, realizowanego przez Departament Szkolnictwa 
Artystycznego MKiDN. Zapraszamy na festiwalowe wy-
darzenia od 14 września do 22 października!

Chór Zorza

Kabaret D.N.O.

Dariusz Ziółek


