
Mało? Ok, dorzucamy do tego drugą scenę w Parku 
Hallera z muzycznymi gwiazdami w rolach głównych, 
wesołe miasteczko oraz pakiet atrakcji przy parkowych 
alejkach i mamy gotowy przepis na największą majową 
imprezę w całym Zagłębiu Dąbrowskim.

Specjalnie dla Was, w 3 majowe dni (26-28.05.2017), 
zaprezentujemy przede wszystkim najlepszą muzykę 
i niebanalnych artystów, zadbamy o świetną atmosferę. 
Nie zabraknie też lokalnych akcentów. Scena Fabryki 
Pełnej Życia, w  piątek i  sobotę, promieniować będzie 
niepowtarzalną energią, pełnymi temperamentu mu-
zycznymi gwiazdami i emocjami. Park Hallera wybrzmi 
przebojami najpopularniejszych polskich artystów.

Program Dni Dąbrowy na str. 4 i 5
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3 dni, 2 sceny, 
moc atrakcji
Trzy dni przepełnione muzyką, młodością i  energią. Świeże dźwięki, 
relaks i  nowa odsłona Dni Dąbrowy Górniczej. Muzyka z  pogranicza 
funku, jazzu, popu, soulu, reggae... z Polski, Wysp Brytyjskich, Austrii, 
zachodniej Afryki i najbardziej odległej galaktyki. Do tego strefa chillo-
utu i food tracków przy Fabryce Pełnej Życia.
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 sms szybki miejski serwis

12 maja w Okradzionowie odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej wybitnego dąbrowianina urodzonego 
w Gołonogu, a zmarłego w Okradzionowie, 
działacza niepodległościowego i społecz-
nego oraz wybitnego pedagoga Antoniego 
Zięby (1894-1986).
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Przegląd Dąbrowski

18 maja odbył się trzeci już koncert cha-
rytatywny „Wyśpiewajmy marzenia” orga-
nizowany przez Stowarzyszenie „Dar Serca”. 
To okazja do dobrej zabawy i zarazem do 
wsparcia dąbrowskich dzieci. Wydarzenie, 
było rozwinięciem akcji charytatywnej „Graj 

i Pomagaj”.

ustalanie priorytetów
Nowa formuła Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego to 
nowe wyzwania. Po pierwszym etapie, który pokazał potrzeby 
mieszkańców poszczególnych dzielnic, teraz czas na dyskusję 
o zaproponowanych pomysłach.

Dąbrowianie podczas spotkań poznali też animato-
rów – osoby odpowiedzialne za prowadzenie i  mode-
rację spotkań w ramach DBP. Po fazie spotkań mapu-
jących, Budżet Partycypacyjny przeszedł płynnie do 
etapu składania pomysłów, których mieszkańcy złożyli 
aż 292. Są one obecnie wstępnie weryfikowane przez 
urzędników, animatorów i  przedstawicieli Fundacji 
„Napraw Sobie Miasto” oraz ustalane są działania prio-

rytetowe w  danych dzielnicach. Jest to wstęp do dal-
szych spotkań DBP 2.0 w ramach Dzielnicowych Forów 
Mieszkańców, podczas których dąbrowianie wspólnie 
wypracują wizje i pomysły najważniejsze dla ich dziel-
nic. Jest to bardzo ważny moment, w którym uczestni-
cy spotkań wybiorą projekty do realizacji w 2018 roku 
bądź projekty poddane pod głosowanie.

 Agata Flak

22 maja 2017 (poniedziałek)
Reden-Adamiecki Klub Helikon, 
ul. Wojska Polskiego 45, godz. 17.00 
Mydlice Północne Centrum Aktywności Obywa-
telskiej, ul. Sienkiewicza 6A, godz. 17.00
Łęknice Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, godz. 17.00
Antoniów Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4, 
godz. 17.00

23 maja 2017 (wtorek)
Tworzeń SP nr 11, Al. Piłsudskiego 103, godz. 17.00
Stary Gołonóg Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2, ul. Prusa 3, godz. 17.00
Tucznawa-Bugaj-Sikorka SP nr 23, 
ul. Idzikowskiego 139, godz. 17.00
Kuźniczka Nowa Świetlica Środowiskowa, 
ul. Kuźniczka Nowa 48, godz. 17.00
Rudy Świetlica Środowiskowa, ul. Rudy 13a, 
godz. 18.30
Trzebiesławice SP nr 35, ul. Uczniowska 24, 
godz. 17.00

25 maja 2017 (czwartek)
Reden I LO, ul. Kopernika 40, godz. 17.00
Stara Dąbrowa Muzeum Miejskie „Sztygarka” 
ul. Legionów Polskich 69, godz. 17.00
Podlesie SP nr 8, ul. Krasińskiego 34, godz. 17.00

26 maja 2017 (piątek)
Strzemieszyce Małe Świetlica Środowiskowa, 
ul. Główna 61, godz. 17.00
Gołonóg SP nr 18, Al. Piłsudskiego 73, godz. 17.00
Osiedle Młodych Hutników SP nr 31, 
Al. Zwycięstwa 77, godz. 17.00
Staszic SP nr 8, ul. Krasińskiego 34, godz. 17.00

29 maja 2017 (poniedziałek)
Śródmieście Miejska Biblioteka Publiczna, 
Al. T. Kościuszki 25, godz. 17.00
Zielona-Korzeniec-Dziewiąty Zespół Szkół nr 1, 
ul. Konopnickiej 56, godz. 17.00
Marianki Ośrodek CSiR w Parku Zielona, 
ul. Letnia 9, godz. 17.00
Ratanice Ośrodek CSiR w Parku Zielona, 
ul. Letnia 9, godz. 18.00

Strzemieszyce Wielkie Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 4, ul. Ofiar Katynia 76, godz. 17.00
Okradzionów Świetlica Środowiskowa, 
ul. Białej Przemszy 23, godz. 17.00
Ząbkowice Dom Kultury Ząbkowice, 
ul. Chemiczna 2, godz. 17.00

30 maja 2017 (wtorek)
Kasprzak SP nr 12, ul. Tysiąclecia 25, godz. 17.00
Manhattan Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 24, 
godz. 17.00
Ujejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Mieszka I 20, godz. 17.00
Aleje Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 1, 
godz. 17.00
Łęka 18:00 Świetlica Środowiskowa, 
ul. Przelotowa 185 A, godz. 18.00

31 maja 2017 (środa)
Piekło Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, 
godz. 17.00
Brodway Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4, 
godz. 17.00
Łazy Błędowskie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
1, ul. Żołnierska 188, godz. 17.00
Błędów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
ul. Żołnierska 188, godz. 18.00
Mydlice Południowe Państwowa Szkoła Muzyczna, 
ul. Jakuba Dąbskiego 17, godz. 17.00

1 czerwca 2017 (czwartek)
Łosień SP nr 26, ul. Gołonoska 23, godz. 17.00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
10 maja z inicjatywy Stowarzyszenia 

Aktywności Społecznej „Dąbrowiacy” oraz Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego Koła w Dą-
browie Górniczej zorganizowano wykład pt.: 
„Holocaust w Zagłębiu Dąbrowskim podczas II 
wojny światowej”, który poprowadził Grzegorz 
Onyszko, historyk, pasjonat i wybitny znawca 

najnowszych dziejów naszego regionu.

29 kwietnia reprezentacja Dąbrowskie-
go Klubu Karate wystartowała w Sari Cup 
w Żorach. Wśród 315 uczestników turnieju 
dąbrowscy zawodnicy zdobyli cztery medale.

25 kwietnia w Katolickiej Szkole Podsta-
wowej odbyła się V edycja Zagłębiowskiego 
Turnieju Młodych Odkrywców, interdyscypli-
narnego konkursu, adresowanego do szósto-
klasistów zagłębiowskich szkół podstawowych. 
Tegoroczna rywalizacja wymagała znajomości 
książki Alfreda Szklarskiego pt. „Tajemnicza 
wyprawa Tomka” oraz pogłębienia wiedzy 
o przyrodzie Azji, ze szczególnym uwzględnie-

niem Syberii. 
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– W  Dąbrowie Górniczej brakowało miejsca, w  któ-
rym studenci i młodzi ludzie mogliby posłuchać swoich 
rówieśników, dobrze rokujących, alternatywnych twór-
ców. Artystów stojących na początku kariery, tworzą-
cych muzykę szczególną, dającą przepustkę do udziału 
w  największych imprezach muzycznych pokroju „OFF 
Festivalu”, „Openera” czy festiwalu „Soundrive”. Zależa-
ło nam, by takie miejsce stworzyć – opowiada Agnieszka 
Bednarz, specjalistka ds. organizacji imprez PKZ, poło-
wa duetu, który zainicjował projekt PIWNICA. – Za-
prosiliśmy fanów alternatywnych brzmień do zejścia do 
pałacowej PIWNICY, by raz w miesiącu za kwotę 10 zł 
mogli się przenieść w zupełnie inny wymiar muzyczne-
go świata i być świadkami gatunkowego eksperymentu 
– dodaje Tomasz Skuta, druga połowa duetu.

Alternatywnie  
w kameralnej odsłonie

– PIWNICA to połączenie świeżego brzmienia z ka-
meralną, teatralną atmosferą – opowiada Agnieszka 
Bednarz. – Szybko udało nam się zgromadzić wierne 
grono odbiorców, co jest zaskoczeniem, nie tylko bar-
dzo młodych ludzi – polubili nas również nieco starsi 

fani alternatywnego brzmienia – dodaje koordynatorka 
projektu. – Chcemy, żeby nasi goście nie byli tylko słu-
chaczami, ale razem z nami tworzyli PIWNICĘ, dlate-
go po każdym koncercie prosimy ich, by zostawiali nam 
swoje typy na kolejne odsłony – mówi Agnieszka. PIW-
NICA odbywa się w przestrzeni sceny teatralnej, dlate-
go koncertów można wysłuchać w wygodnych fotelach, 
ale nie brakuje też miejsca na to, by potupać trochę nogą 
czy zatańczyć.  Pod białym neonem PIWNICY wystą-
piły do tej pory takie zespoły jak: Lilly Hates Roses, 
Coals, Seals, Kubaterra, Edyta Górecka i Erith. Ich fani 
do ostatniego miejsca zapełnili 90-osobową widownię. 
Miłośnicy dobrego brzmienia przed każdym koncertem 
mogą nasycić również inne zmysły – koncertom towa-
rzyszą degustacje, na których prezentują się lokalne 
restauracje, a  także odbywają się wyjątkowe wystawy. 
Dotychczas w przestrzeniach przy Galerii Sztuki PKZ 
prezentowane były najlepsze okładki albumów muzycz-
nych ubiegłego roku – „Cover awArts 2016” oraz za-
bawna wystawa prac Mateusza Ledwiga – twórcy stro-
ny „Rubens był z Bytomia”.

Na zakończenie wiosennego sezonu artystycznego 
jeszcze jeden koncert niespodzianka – szczegółów wy-
patrujcie na FB PIWNICY i stronie PKZ – palac.art.pl.

Zdzisława Górska-Nieć

Dąbrowa Górnicza doczekała 
się alternatywnej sceny 
prezentującej młode, polskie 
zespoły, a niektóre z nich 
zdobyły już uznanie na 
festiwalach muzycznych. 
W PKZ w Piwnicy Teatralnej 
powstał cykl koncertów 
pod nazwą PIWNICA. To 
miejsce raz w miesiącu 
wypełniają brzmienia muzyki 
elektronicznej, indie popu, 
folku, jazzu… Kubaterra, grając miks muzyczny, który określał słowami mind-bending pop, zadbał o gęsią skórkę u wszystkich słuchaczy.

Klimatyczne brzmienia w wydaniu Lilly Hates Roses zainicjo-
wały projekt PIWNICA. Zespół ma na swoim koncie dwie płyty, 
występ na Openerze oraz Off Plus Camerze.

Metropolia coraz bliżej
Dąbrowianie, dąbrowska rada miejska, a także 
mieszkańcy czterdziestu innych gmin poparli 
przystąpienie do związku metropolitalnego.

Związek metropolitalny województwa śląskiego 
powołany został ustawą z 9 marca 2017 r., podpisaną 
4 kwietnia przez prezydenta RP. Do jego głównych za-
dań należeć będzie kształtowanie ładu przestrzennego, 
organizacja publicznego transportu, wdrażanie zrów-
noważonej mobilności, rozwój społeczno-gospodarczy, 
a także promocja obszaru metropolitalnego.

Metropolia obejmie 41 gmin: Będzin, Bieruń, 
Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Cho-
rzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, 
Gliwice, Imielin, Katowice, Kobiór, Knurów, Lędzi-
ny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowi-
ce, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, 
Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, 
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, 
Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnow-
skie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbro-
sławice. To obszar 2,3 tys. km2, zamieszkany przez 

2,37 mln osób, na którym działa ponad 200 tys. firm 
i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju. To 
bardzo dobre zaplecze biznesowe, wykwalifikowa-
na kadra pracownicza i  atrakcyjne tereny inwesty-
cyjne. Dysponuje szeroką ofertą edukacyjną, może 
pochwalić się ważnymi wydarzeniami kulturalnymi 
i sportowymi, a także atrakcjami turystycznymi.

Rady gmin do 24 maja podejmować będą uchwa-
ły w sprawie przystąpienia do metropolii. Wcześniej 
w tej sprawie prowadzone były konsultacje społeczne 
z mieszkańcami. We wszystkich miastach ich wynik 
był pozytywny. Uchwały rad będą częścią składową 
wniosku do Rady Ministrów o utworzenie związku 
metropolitalnego, który za pośrednictwem wojewo-
dy śląskiego zostanie złożony przez Radę Miasta Ka-
towice. Metropolia zacznie działać 1 lipca. PK
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SCENA 
FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA

PIĄTEK, 
26 MAJA

Bass Tajpan & Bob One, godz. 18:00

Artysta pochodzący z  Dąbrowy Górniczej, znany 
z solowej działalności, jak i wielu kolaboracji z polskim 
środowiskiem hip-hopowym (współpracował  m.in. 
z Gutkiem, Mustafarai, Miuoshem czy Hemp Gru). Wy-
konawca muzyki z  pogranicza reggae, dancehallu, hip-
-hopu i raggamuffin.

 Łąki Łan, godz. 19.30

Zespół wyróżniający się na rodzimej scenie mu-
zycznej niezwykłą taneczną ekspresją, kostiumami 
i  niepowtarzalnym, słowiańsko-międzygalaktycznym 
brzmieniem. Muzykę charakteryzuje niezwykły groove 
i funkowo-elektroniczne melodie.

 Sofa Surfers, godz. 21.00

Uważani za pionierów i  najbardziej wpływowych 
artystów wiedeńskiej sceny elektronicznej. Austriacki 
kolektyw tworzący muzykę wymykającą się gatunko-
wym podziałom: dub, triphop, muzykę elektroniczną, 
ambient, breakbeat i acid-jazz.

SOBOTA, 
27 MAJA

 Jazzpospolita, godz. 18.00

Młody zespół na mapie polskiej alternatywy jazzowej. 
W ich muzyce ścierają się rock i  jazz, siła i  liryczność. 
Ta niezwykła fuzja nu-jazzu, elektroniki i zmysłu me-
lodycznego dociera do fanów z kręgu indie, post-rocka 
czy po prostu ambitnego popu.

 Smolik & Kev Fox, godz. 19.30

Smolik to polski muzyk, kompozytor, producent mu-
zyczny, multiinstrumentalista, dziennikarz radiowy. Kev 
Fox to gitarzysta i wokalista związany dotąd z brytyjską 
sceną muzyczną, który od kilku lat zyskuje także sympatię 
polskich słuchaczy. Razem tworzą propozycję dla fanów 
alternatywy, nieutartych muzycznych ścieżek i  dobrych 
piosenek z mocnymi gitarami.

 Jimi Tenor & Kabu Kabu, godz. 21.00

Kabu to niezwykły projekt fińskiego multiinstrumen-
talisty i eksperymentatora, któremu towarzyszą muzycy 
z Nigerii. Tenor, wcześniej doceniany za znakomite na-
grania elektroniczne, od niedawna stawiany jest przez 
krytyków w jednym rzędzie z takimi gigantami muzyki 
jak Sun Ra czy Frankiem Zappą. Łączą smooth funk, 
fusion, afro-kubańskie etno, ryzykowny jazz i  szalony 
afrobeatowy groove.

SCENA 
PARK HALLERA

SOBOTA, 
27 MAJA

 Koncert MOPT, godz. 15.00

 Koncert Sojka Band, godz. 17.00

 Andrzej Piaseczny, godz. 19.00

Należy do czołówki polskich wokalistów i  autorów 
tekstów specjalizujących się w muzyce pop. Charyzma-
tyczny artysta obdarzony nieprzeciętnym, ciepłym gło-
sem od lat jest jedną z czołowych postaci krajowej sceny 
muzycznej.

Varius Manx i Kasia Stankiewicz,  
godz. 21.00

Jedna z  ikon polskiej sceny muzycznej. Zespół po-
wstał w Łodzi w 1990 roku, a  jego frontmenem został 
Robert Janson. Nagrali wiele przebojów, m.in. „Piosen-
ka księżycowa”, Zanim zrozumiesz” czy „Orła cień”, 
które do dzisiaj nucone są przez wiele osób.

Podsumowaniem koncertu będzie pokaz sztucznych 
ogni, które rozświetlą niebo nad Parkiem Hallera.

NIEDZIELA, 
28 MAJA

 Cleo, godz. 19.00

Wokalistka, autorka tekstów, malarka i projektantka. 
Dziewczyna o  słowiańskim uroku z  czarnym głosem, 
królowa YouTube i pierwsza Słowianka Rzeczpospolitej. 
W 2013 roku wydała singiel „MY SŁOWIANIE”, który 
stał się jednym z największych hitów radiowych.

 Natalia Nykiel, godz. 20.30

Wokalistka, która bardzo mocnym krokiem weszła 
na muzyczny rynek. Swoim debiutanckim albumem 
„Lupus Electro” zapełniła trwającą od wielu lat na ro-
dzimym rynku muzycznym lukę.

ATRAKCJE 
DODATKOWE

 26 MAJA 

Otwarty Turniej Brydża Sportowego
Miejsce: Klub PKZ „Helikon” ul. Wojska Polskiego, 
godz. 16.30

 27 MAJA 

Zawody Wędkarskie Kół PZW o Puchar 
Prezydenta Miasta
Miejsce: Zbiornik „Pogoria I”, godz. 6.00

 28 MAJA 

„Cross Błędowa” – impreza biegowa dla 
amatorów
Miejsce: Eurocamping w Błędowie, godz. 9.00

 Turniej piłki nożnej amatorów
Miejsce: Stadion CSiR ul. M. Konopnickiej, godz. 9.00

KACPA CHALLENGE – piknik koszykarski
Miejsce: Plac Wolności przed PKZ, godz. 10.00

Regaty żeglarskie w klasie „Omega” 
Miejsce: Ośrodek TKŻ Tramp ul. Żeglarska Pogoria I, 
godz. 10.00

 Otwarty Turniej Bowlingowy
Miejsce: Kręgielnia „Nemo Wodny Park”, godz. 12.30

Dni Dąbrowy przyjazne 
niepełnosprawnym

Z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich 
wyznaczono specjalne strefy, z których bez przeszkód będą 
mogły obserwować, co dzieje się na scenach. 
W Parku Hallera należy zgłosić się do punktu informacyjnego, 
zlokalizowanego w rejonie sceny, gdzie można będzie uzyskać 
specjalny identyfikator. Przysługuje on osobie niepełnosprawnej 
i jednemu opiekunowi. 
W Fabryce Pełnej Życia należy zgłosić się do pracowników 
ochrony, którzy pomogą w dostaniu się do fabrycznej strefy.

Będzie się działo
W piątek i sobotę chcemy zaprosić Was do eksplorowania nieoczywistych muzycznych rejonów, wskrzeszając 
do życia poprzemysłową, industrialną przestrzeń byłych zakładów Defum. To będzie całkiem nowa jej odsłona, 
to będzie Wasze miejsce, które przekształci się w centrum eksperymentu i otwartości na nowy, dobry design, 
nową jakość i pomysły. Przez te dwa majowe dni wokół fabrycznych budynków powstanie nowe centrum 
miasta, dostępne dla każdego. Zaprosimy Was również do strefy wypoczynku otwartej dla każdego. Oryginalne 
i smakowite jedzenie zagwarantują mobilne punkty gastronomiczne, które zawitają do strefy food tracków przy 
Fabryce, a naszej radosnej celebracji nie będzie końca. Odpoczniecie, smacznie zjecie i dobrze spędzicie czas.
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Prostota, umiar i elegancja
Elewacje budynków w kolorze białym lub w odcieniach szarości, 
przełamane innymi barwami lub wykończone szkłem, ceramiką, 
kamieniem czy drewnem. Takie zapisy znajdą się w planie zago-
spodarowania przestrzennego, który obejmować będzie sporą 
część śródmieścia Dąbrowy Górniczej.

Zapisy te są odpowiedzią na feerię barw, która „rozla-
ła się” na sporej części dąbrowskich osiedli.

– Pracując nad nowym planem zagospodarowania 
przestrzennego śródmieścia, staramy się nie tylko okre-
ślić warunki architektoniczne, ale także poprawić este-
tykę miasta, również tam, gdzie realizowane są inwesty-
cje prywatne. Zdaję sobie sprawę, że uporządkowanie 
obecnej sytuacji będzie ogromnym wyzwaniem, ale na 
pewno potrzebnym – mówi Marcin Bazylak, zastępca 
prezydenta odpowiedzialny za Wydział Urbanistyki 
i Architektury.

Jak dokładnie brzmieć będą zapisy planu? Przede 
wszystkim wprowadzony zostanie obowiązek stoso-
wania określonych kolorów elewacji. W  tym przy-
padku podstawowym kolorem będzie kolor biały lub 
odcienie szarości. Oczywiście będzie można je łączyć 
z  innymi kolorami, ale z  zachowaniem proporcji, 
w których inne kolory nie będą stanowiły więcej niż 

20% każdej z elewacji. Zasada ta nie będzie obowią-
zywała w  przypadku jeśli inwestor zdecyduje się na 
wykończenie elewacji materiałami naturalnymi, jak 
np.  szkło, ceramika, kamień czy drewno. Zakazane 
z kolei będą blachy faliste, trapezowe oraz listwy pla-
stikowe jako podstawowy materiał wykończeniowy 
elewacji. 

– Oczywiście w  momencie przyjęcia planu przez 
Radę Miejską nikt nie będzie nikogo zmuszał do prze-
malowywania budynków. Zapisy te będą dotyczyły 
budynków nowo budowanych albo remontowanych – 
precyzuje wiceprezydent Bazylak i dodaje, że w planie 
znajdą się także zapisy zakazujące montowania urzą-
dzeń i tablic reklamowych oraz szyldów powyżej pierw-
szej kondygnacji.

Zakaz ten nie będzie jednak dotyczył sytuacji, kiedy 
urządzenia takie zostaną ujęte w  projekcie architek-
tonicznym budynku. Wtedy jednak będą one musiały 

odpowiadać całej kompozycji architektonicznej, skali 
i oraz charakterowi budynku.

Zakazane będzie również stosowanie betonowych lub 
blaszanych przęseł ogrodzeń od strony dróg publicz-
nych, chodników, dróg rowerowych, dróg wewnętrz-
nych i terenów kolejowych. 

– Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia, po których 
plan zostanie wyłożony publicznie. Liczymy, że trafi on 
do Rady Miejskiej na początku drugiej połowy roku – 
podsumowuje zastępca prezydenta.

Bartosz Matylewicz

Zmiany patronów obowiązkowe
2 września 2016 roku 
w życie weszła „ustawa 
dekomunizacyjna”, która nałożyła 
na miasta obowiązek zmiany 
nazw ulic nawiązujących do 
symboli komunizmu. Miasta na 
wywiązanie się z tego obowiązku 
mają czas do września tego roku. 
Jeśli tego nie zrobią, nowe nazwy 
„zakazanym” ulicom nadadzą 
wojewodowie.

Na swojej stronie internetowej Instytut Pamięci Naro-
dowej opublikował listę nazw ulic, które w myśl ustawy 
muszą zostać zmienione. Zgodnie z tą listą, w Dąbrowie 
Górniczej do wymiany jest 12 ulic: 9 Maja, Buczka, Dą-
browszczaków, Gwardii Ludowej, Hibnera, Krasickiego, 
Lange, Marchlewskiego, Rapackiego, Sawickiej, Szen-
walda i 40-lecia PRL.

Jednak zgodnie z informacjami zawartymi na stronach 
IPN katalog „zakazanych” ulic nie jest zamknięty, dlate-
go dąbrowscy radni zwrócili się do katowickiego oddziału 
IPN o wydanie opinii na temat pozostałych dąbrowskich 
ulic, które mogłyby podlegać dekomunizacji.

Jak podkreślają sami przedstawiciele katowickiego 
oddziału Instytutu, zarówno samorządy i  historycy 
będą bardzo trudne zadanie.

– Są postaci, które nie budzą wątpliwości, ale też ta-
kie, które miały życiorysy bardziej lub mniej powikłane 
– mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Bo-
gusław Tracz z katowickiego IPN.

Jak więc będą nazywały się ulice, których dotychcza-
sowe nazwy będą musiały być zmienione? Na to pytanie 
odpowiedź będą musieli znaleźć radni, którzy podczas 
czerwcowej sesji powinni pochylić się nad tym tema-
tem. Z  pomocą mogą przyjść im mieszkańcy, którzy, 
podpisując się pod petycją stowarzyszenia Inicjatywa 
Dąbrowska, podsunęli kilka propozycji.

– Zaproponowaliśmy radnym, aby przy nadawaniu 
lub zmianie nazw ulic i placów, Rada Miejska uwzględ-
niała postaci zasłużone dla Dąbrowy Górniczej, a radni 

przyjęli tę propozycję w formie uchwały intencyjnej po-
dętej podczas sesji w listopadzie 2016 roku – mówi Syl-
wester Dominik, pasjonat historii Dąbrowy Górniczej 
i pomysłodawca petycji.

Czyje więc nazwiska mają szansę pojawić się na miej-
skich tabliczkach? Wśród zaproponowanych postaci 
znalazł się  m.in. Kazimierz Srokowski – przewodni-
czący pierwszej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, 
Józef Cieszkowski – twórca terminu „Zagłębie Dą-
browskie”, Emilia Zawidzka – założycielka pierwszego 
gimnazjum żeńskiego w  mieście, Kazimierz Kalaga – 
pedagog, który w  duchu patriotyzmu wychował wiele 
pokoleń dąbrowian czy Tomasz Kowalski – pochodzący 
z Dąbrowy podróżnik i himalaista, który zginął 6 marca 
2013 na zboczach Broad Peak w Karakorum w drodze 
do bazy po pierwszym w historii zdobyciu tego szczytu 
zimą. Bartosz Matylewicz
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Pomarańczowe, cytrynowe, jaskrawozielone bloki obok siebie 
to, niestety, krajobraz wielu dąbrowskich osiedli.

Najpóźniej we wrześniu ulica Gwardii Ludowej zmieni swoją nazwę.
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Gazety z  początku dwudziestego wieku pełne są 
anonsów i  dramatycznych informacji o  śmierci… 
czterdziestoletnich starców. A to gdzieś w Warszawie 
sędziwy mieszkaniec Woli zakończył życie w wieku 
45 lat pod kołami rozpędzonej dorożki, inny staru-
szek, tym razem w Krakowie, przez nieuwagę tłuma-
czoną przez redakcję podeszłym, czterdziestoletnim 
wiekiem, wszedł pod tramwaj, a  w  rozwijającej się 
Łodzi, po prostu ze „starczego wymęczenia”, zmarła 
na chodniku pięćdziesięcioletnia sprzedawczyni do-
mowych pierogów.

Mimo upływu lat i  gigantycznego skoku cywili-
zacyjnego całego świata, są jeszcze na naszym glo-
bie miejsca, gdzie większość ludzi z trudem dożywa 
popularnego Abrahama, czyli pięćdziesięciu lat. Tak 
jest np. w Czadzie, którego mieszkańcy żyją najkró-
cej na świecie. Tutaj klepsydry informujące o śmierci 
czterdziestolatków są czymś normalnym, nikogo nie 
szokują i  nie budzą większego zainteresowania. Ot 
po prostu umarł kolejny statystyczny staruszek. Na 
szczęście są na świecie całe połacie ziem, na których 
żyje się znacznie dłużej. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia najdłużej żyją mieszkańcy Europy 
i  Ameryki Północnej. Włochy, Islandia, Szwajcaria, 
Szwecja, Francja, Hiszpania i  Norwegia to europej-
skie kraje, w których średnia długość życia przekro-
czyła 80 lat. Do tego trzeba dodać Monako, konty-
nentalnego rekordzistę, gdzie panowie statystycznie 
dożywają 86, a kobiety aż 94 lat! Polska nie wypada 
tak dobrze, ale w dość szybkim tempie odrabia prze-
paść po tak zwanych słusznie minionych latach. 

W okresie od 1950 do 1990 r., a więc niemal przez cały 
PRL, średnia długość życia w Polsce wzrosła o zaledwie 
dwa lata. Tymczasem tylko w latach: 2001-2013 czas ży-
cia nad Wisłą wydłużył się o 7 lat. Obecnie przeciętny 
Polak żyje 77 lat. Przy czym statystyczne Polki przeży-
wają panów aż o siedem lat. Warto tutaj zauważyć, że 
długość życia w  naszym kraju jest odwrotnie propor-
cjonalna do poziomu rozwoju województwa. Najdłużej 
żyją mieszkańcy Podkarpacia. Tutaj kobiety dożywają 
niespełna 83 lat, a  panowie przekraczają 76 lat. Nato-
miast w województwie śląskim mężczyźni żyją 73 lata, 
a kobiety siedem lat dłużej.

Tak czy siak, gołym okiem widać, że żyjemy coraz dłu-
żej. Towarzyszą temu rozmaite zmiany społeczne i oby-
czajowe. Po pierwsze, furorę robi określenie – „senior”. 
Jeszcze nie tak dawno mówiono o  ludziach starszych, 
osobach w  podeszłym wieku, emerytach, babciach, 
dziadkach czy dziadziusiach. Dzisiaj przez wszystkie 
przypadki odmienia się słowo „senior”. Życzenia dla 
seniorów, wczasy dla seniorów, rabaty dla seniorów, po-
niedziałki dla seniorów itd. Po drugie, całkowitej zmia-
nie ulega mentalność nie tylko osób starszych, ale także 
ich otoczenia. Bo przecież dwadzieścia czy trzydzieści 
lat temu żaden dziadek nie chodził na siłownię, żadna 
babcia nie chodziła na aqua aerobik ani też żaden eme-
ryt nie szukał przygód na ultra-maratonach. Sędziwy 
wiek miał swoje konwenanse i pewnych rzeczy, jak to się 
mówiło, na starość nie wypadało robić. Panie zawijały 
na głowach chustki, bawiły wnuki i od czasu do czasu 
przysiadywały na ławeczkach, żeby podzielić się emo-
cjami z sąsiadkami. Panowie karmili gołębie, doglądali 

grządek na działkach i jak listonosz przynosił emery-
turę, wybierali się na kufelek zasłużonego piwka. Ten 
czy ów, bardziej aktywny, zasilał parafialny chór albo 
przygrywał w zakładowej orkiestrze.

Dzisiaj przystoi znacznie więcej. Niekiedy wydaje 
się nawet, że pole tolerancji dla seniorów jest prak-
tycznie nieograniczone. Zgodnie z nowym stylem se-
niorzy mogą, a nawet powinni, czerpać z życia bardzo 
dużo. Nikt nie może sobie pozwolić na ignorowanie 
osób starszych. Seniorzy zapraszani są na rajdy, bi-
waki, spływy kajakowe i  wyprawy speleologiczne. 
Biją się o nich ośrodki fitnessu, kluby osiedlowe i pa-
rafialne koła pielgrzymkowe. Bez seniorów trudno 
przeprowadzić udaną majówkę. Nawet w modernizo-
wanym z rozmachem Śląskim Wesołym Miasteczku 
zagraniczny inwestor zaprojektował olbrzymią cześć 
rozrywkową przeznaczoną dla seniorów. To tam nie-
gdysiejsze „dziadki” będą przyjeżdżać po adrenalinę. 
Również w  naszym mieście praktycznie na każdą 
imprezę zapraszani są starsi mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej. Także z myślą o nich tworzone są miejsca 
do rekreacji i aktywnego wypoczynku. W taj całej fi-
lozofii wszystko wzajemnie się uzupełnia i przynosi 
oczekiwane rezultaty. Dzisiejszym noworodkom nie-
którzy demografowie wróżą nawet niemal stuletnie 
życie, z czego na okres senioralny będzie przypadać 
jakieś 35 lat. Coś w  tym czasie trzeba będzie robić, 
ale to już zmartwienie tych, którzy przychodzą teraz 
na świat.

Dąbrowianin

Senior w poszukiwaniu adrenaliny

osiedle zaprojektowane na nowo
Po uporządkowaniu terenów w rejonie ulic Długiej i Leśnej, przyszedł czas na poprawę funkcjonowania 
kolejnej części dużego gołonoskiego osiedla. Tym razem nowe parkingi, drogi, chodniki usprawnią życie 
mieszkańcom Manhattanu. Pod koniec kwietnia pojawiły się tam pierwsze ekipy budowlane.

– Na osiedlu powstanie nowy układ komunikacyj-
ny, nowe chodniki i  miejsca parkingowe. Dodatkowo 
wymienione zostanie też oświetlenie oraz powstaną 2 
nowe place zabaw, boisko do streetballa, 2 miejsca do 
gry w  bule oraz placyki ze stołami do gier. Na całym 
osiedlu pojawią się też nowe aranżacje zieleni. Ważnym 
elementem inwestycji jest wymiana starej i  częściowo 
niewydolnej kanalizacji – mówi Marcin Bazylak, z-ca 
prezydenta miasta odpowiedzialny za inwestycje.

500 miejsc postojowych, w tym 17 dla osób niepełno-
sprawnych, powstanie w rejonie od budynków przy ul. 
Piłsudskiego 32 i  34 do ul. Tysiąclecia. Dokumentacja 
projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudo-
wa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejące-
go układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego 
w  Dąbrowie Górniczej – etap III” została wykonana 
zgodnie z koncepcją wypracowaną podczas konsultacji 
społecznych z mieszkańcami osiedla.

– Mieszkańcom szczególnie zależało na zwiększe-
niu liczby miejsc parkingowych, ale z  utrzymaniem 
parkowego i  rekreacyjnego charakteru niektórych 
przestrzeni. Podkreślali także, aby zachować jak naj-
większą ilość istniejących drzew i  krzewów. Istotne 
dla nich było też zostawienie istniejących oraz doda-
nie nowych ławek oraz stolików do gry w szachy, jak 
również budowa nowego oświetlenia zwiększające-

go poczucie bezpieczeństwa po zmroku – opowiada 
Marcin Bazylak.

Wiele osób proponowało przeniesienie na północ pla-
cu zabaw znajdującego się pomiędzy blokiem Piłsud-
skiego 34 a ul. 11 Listopada. Nowe usytuowanie zapew-
ni wygodne dojście piesze, którego nie będą przecinały 
drogi, jak dzieje się to teraz.

Wykonawcą robót budowlanych, o  wartości prawie 
13 mln złotych, jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
„DROGOPOL-ZW” z Katowic. Inwestycja będzie pro-
wadzona równolegle z  Dąbrowskimi Wodociągami, 
które na Manhattanie wykonają kanalizację sanitarną 
oraz przebudują wodociąg. Zakończenie prac zaplano-
wano na maj 2019 r. Przemysław Kędzior
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Prace rozpoczęto od „placu cyrkowego”, który z dotychczasowego klepiska zmieni się w funkcjonalny parking.
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Za nami pięć niezapomnianych dni. Dębowy Maj 
Festiwal 2017 przeszedł do historii. Dziękujemy 
wszystkim, którzy byli z nami: za pracę, pasję, 
doskonałą zabawę. Pokazaliście, że Dąbrowa Górnicza 
jest miastem ludzi aktywnych, zaangażowanych 
i pozytywnie zakręconych. I za to Was podziwiamy.

Fabryka Pełna Życia rozbrzmiewała dźwiękiem motocyklowych silników. Tak właśnie Dębowy 
Maj Festiwal 2017 powiedział wszystkim „dzień dobry” z nowej lokalizacji. Wysokie obroty 
podkręcano podczas pierwszego w Polsce wyścigu Head to Head. Było szybko, było głośno, było 
z werwą!

Kiedy zapadł zmierzch, Fabryka Pełna Życia zapłonęła! To był prawdziwy horror! A konkretnie 
„Silent Hill”, na motywach którego Azis Light Fireshow dali wspaniały show w niesamowitej 
fabrycznej scenerii. Naprawdę powiało grozą, ale było bardzo widowiskowo!

Mieliśmy smoka i nie zawahaliśmy się go użyć. Mali Giganci opanowali Park Zielona. Tak w tym 
roku wyglądał Dębowy Maj Festiwal dla najmłodszych.

A może tak wielki dmuchany tor przeszkód? Nie ma sprawy! Takie rzeczy tylko w trakcie festiwa-
lu Dębowy Maj. Giganci Wipe Out na Pogorii III, rewelacyjna zabawa!

Tak było na trasie najszczęśliwszego biegu na świecie – The Color Run by Skittels. Było bardzo 
kolorowo, bardzo radośnie i bardzo majówkowo. Wymarzony początek Dębowego Maj Festi-
walu 2017!
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3 miejsca:
Pogoria III, park 

Zielona, Fabryka 
Pełna Życia

2578
osób pobiegło  

w The Color Run

239
osób plastycznie 

świętowało 
dzień flagi

457
miłośników 

grozy  obejrzało 
spektakl teatru 

ognia Azis Light

4000
osób bawiło 

się na wielkich 
dmuchańcach

170
osób stanęło 

na starcie 
Europejskiego 

Rajdu Rodzinnego

300
wytrwałych 

biegaczy 
wystartowało 

w Biegu 
Przodownika

403
widzów podziwiało 

motocrossowe 
popisy w Fabryce 

Pełnej Życia

5 dni
trwał dębowy maj 
festiwal 2017

25
klubów 
i stowarzyszeń 
przygotowało 
atrakcje

35 000
osób wzięło udział 
w dębowym maj 
festiwalu 

154
osoby z mapą 
w ręku szukały 
punktów rajdu 
dębowy włóczykij 

470
osób zmagało się 
z przeszkodami 
na trasie  
Masakratora

517
osób wyginało 
się na matach 
i oglądało 
taneczne popisy 
w czasie Express 
Yourself

150
siatkarek 
i siatkarzy 
zmierzyło się na 
piaszczystych 
boiskach na 
Zielonej

To nasze miasto jest maksymalnie zakręcone. 
Wieczór już, a na Pogorii III jak w Hiszpanii. 
Fitness Klub Salsa z pełną energii Reglą Marią 
Hernández-Madej dali czadu. Salsa i zabawa na 
100%! I to lubimy, ole!

1 maja wystartował Bieg Przodownika. Zawodnicy ruszyli 
w pięciokilometrową pętlę okalającą jezioro Pogoria II. 
Trasa była ciekawa i wymagająca, stromy podbieg tuż przed 
metą niejednego zaskoczył, ale nikogo nie pokonał. 

To był mocny dzień. Mordercza praca nad kondycją, siłą 
i muskulaturą, trening biegowy i nordic walking. Kto 
wytrzymał taką jazdę, biceps, łydkę i udo rzeźbił razem 
z Crossfit Sparta RAGE.

O wspięcie się na wyżyny i spoglądanie na świat z góry zadbał 
Speleoklub Dąbrowa Górnicza.

Dzień Flagi świętowaliśmy aktywnie i twórczo razem z Mło-
dzieżowym Ośrodekiem Pracy Twórczej w parku Zielona. Było 
kolorowo, patriotycznie i plastycznie, a narodowe barwy i godło 
w wykonaniu najmłodszych dąbrowian prezentują się wspaniale.

Piąty dzień festiwalu Dębowy Maj upłynął pod znakiem 
Masakratora. Upiorne osiem kilometrów z 30 przeszkodami 
dla prawdziwych twardzieli, a wcześniej Masakrator Run dla 
najmłodszych. Kto był, ten wie, że było mocno i naprawdę 
bolało!

Freeze, headspin, crickets. Nie wiesz, o co chodzi? Okazją, 
żeby się dowiedzieć, był Express Yourself by Hip Hop Edycja 3. 
Tego dnia nad Pogorią królowali tancerze na matach i rapowe 
rytmy. Były warsztaty, taneczne bitwy i koncert FLUE.

Gokarty, rowerki wodne, ścianka wspinaczkowa, rebusy, zagadkowe jedzenie, 
woda, piach i tykająca bomba! Z tym wszystkim mierzyli się uczestnicy V Euro-
pejskiego Rajdu Rodzinnego!
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Efekt osiągnięty!
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej było największą miejską inwestycją w historii 
Dąbrowy Górniczej. Jej wartość osiągnęła niemal pół miliarda złotych, a ponad 50 procent 
tej kwoty pochodziło z Unii Europejskiej.

– Wiem, że dla wielu mieszkańców budowa nowej 
kanalizacji, chodników i  wymiana nawierzchni dróg 
wiązała się z  wieloma utrudnieniami. Dlatego jestem 
wdzięczny za cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie dla 
trudności, z jakimi wspólnie przyszło nam się borykać 
– mówił podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Zbi-

gniew Podraza, kiedy informował radnych, że Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie zatwierdził dokumenty potwierdzające 
pełne osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego 
oraz finansowe rozliczenie całej inwestycji.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w na-

szym mieście to nie tylko ułożenie nowych rur, ale 
przede wszystkim inwestycja w przyszłość, czyste śro-
dowisko, ochrona cennych terenów zielonych w Dąbro-
wie Górniczej oraz zwiększenie komfortu i jakości życia 
przeszło 16 tysięcy mieszkańców, którzy podłączyli się 
do nowej kanalizacji.

 

Wartość inwestycji:
490 mln złotych

Zbudowano
243 km sieci

Inwestycja dla ponad
16 tys. osób

Ponad 1100 posesji, które  
uzyskały gminną dotację na  
wybudowanie przyłącza sanitarnego

Blisko 200
przeprowadzonych 
postępowań  
zamówień publicznych

Odtworzono ok. 
315 tys. m kw. 
nawierzchni w 170 ulicach miasta

7 kontaktów

Zbudowano 25
przepompowni/tłoczni

62 km  
wodociągów

9 lat  
projektu

63 km  
kanalizacji  
deszczowej

120 km 
kanalizacji  
sanitarnej

10  
dzielnic

Projekt w liczbach

Zieleniec obok pałacu
Pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia a  budyn-

kami przy ul. Kościuszki powstanie nowy ziele-
niec. Nasadzenia nawiązywać będą do obecnej 
aranżacji przy wejściu do Fabryki Pełnej Życia. 

I  tak, od połowy czerwca można będzie podziwiać 
drzewa liściaste z  kulistą koroną (robinie lub wiśnie), 
karłową formę sosny kosówki, na trawnikach kolorowe 
liściaste krzewy oraz iglaste miniżywopłoty, podkre-
ślające przebieg ścieżek. Zieleń będzie ciekawie kontra-
stować z ozdobną ściółką w postaci kolorowego żwiru. 
Przy głównym ciągu komunikacyjnym zamontowane 
zostaną ławeczki i kosze na śmieci. Mieszkańcy pobli-
skich bloków będą teraz mieli uporządkowane, przy-
jemne dla oka, miejsce do spacerów i wypoczynku.

Lucyna Stępniewska Aranżacje obejmą teren o powierzchni ponad 1300 m kw. znajdujący się między Pałacem Kultury Zagłębia a Fabryką Pełną Życia.
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wielki finał fabryki kreatywnego biznesu
Finał pierwszej edycji Fabryki 
Kreatywnego Biznesu za nami! 
Młodzi przedsiębiorcy przez pół 
roku pracowali nad autorskimi 
pomysłami na biznes, który 
miałby szansę znaleźć się na 
terenie Fabryki Pełnej Życia 
w Dąbrowie Górniczej.

Do końca projektu dotarło pięć drużyn z następu-
jących szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łu-
kasińskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Że-
romskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół 
Szkół Sportowych (dwie grupy). Dzięki partnerstwie 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia każdy ze-
spół miał opiekuna – mentora, przedstawiciela lokal-
nego biznesu, z którym mógł na bieżąco konsultować 
pomysły i spostrzeżenia.

Uczestnicy projektu prezentowali swoje autor-
skie projekty przed jury w składzie: Marcin Bazylak 
(I  Zastępca Prezydenta Miasta), Ewa Fudali (Biuro 
Rozwoju Miasta i  Obsługi Inwestorów), Magdalena 
Mike (Centrum Aktywności Obywatelskiej), a także 

Mateusz Maik (Akademickie Inkubatory Przedsię-
biorczości).

Połączenie młodzieńczej odwagi i  doświadczenia 
przedsiębiorców przyniosło fantastyczne rezultaty! Za 
najlepszy projekt uznano „Fabrykę Smaku” autorstwa 
Aleksandry Protasiewicz, Szymona Landeckiego i Do-
minika Klicha (II LO), którzy tym samym zdobyli tytuł 
„Młodego lidera biznesu”. Drugie miejsce zajęła druga 

grupa z ZSS w składzie: Adam Niespor, Łukasz Lewiń-
ski, Julia Dwornik oraz Jakub Pendryk, która zaprezen-
towała swoją wizję firmy o nazwie „PartyTura”. Trzecie 
miejsce przypadło żeńskiemu teamowi z  ZSE: Kamili 
Krężel, Weronice Wikarek, Marcie Łabanowskiej oraz 
Annie Oleksińskiej i ich koncepcji „Studia nauki i zaba-
wy JAPE”. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, 
a także pamiątkowe dyplomy. DM

Od lat powtarzam, że chronicznie nie trawię wszel-
kiego rodzaju festynów, sylwestrów, dni miast… Nie 
lubię i nie bywam (z kilkoma może wyjątkami).

Najbardziej nie podobało mi się zawsze, że za pie-
niądze mieszkańców sprowadza się do miasta wyko-
nawców, których rzeczeni mieszkańcy niekoniecznie 
chcą słuchać, bo zwyczajnie na świecie mogą ich nie 
lubić czy wręcz gardzić. I nie ratują sprawy artyści lo-
kalni, których się przy okazji promuje, bo – pomijając 
tych, którzy są na początku drogi – nie uważam, że 
na promocję zasługuje się z tego powodu, że się z ja-
kiegoś regionu pochodzi (sztuka powinna się bronić 
czymś innym niż „pochodzeniem”). Inną sprawą jest, 
oczywiście, że nie ma takiej możliwości, żeby każdy 
był zadowolony, bo – na całe szczęście – mamy od-
mienne gusty.

Zastanawiałem się nad możliwymi rozwiązaniami, 
choć najpierw wydawało mi się, że takich nie ma.

Bo czytam ostatnio komentarze dotyczące sylwe-
strów i:

Rozwiązanie pierwsze – nie ma „gwiazdy”, jest 
DJ/VJ – „w innych miastach mają gwiazdę! ”, „że co 
to jest za gmina, której na to nie stać!?”, „ale dziado-
stwo! ”, „jaki wstyd! ”, „Wałęsa oddawaj moje sto mi-
lionów! ”, „jaki pan, taki kram”. I  tak dalej. Pominę 
milczeniem fakt, że sylwester to jest podobno impre-
za taneczna…

Rozwiązanie drugie – „GWIAZDA” jest (tym 
razem pomijam poziom, który prezentuje): „czy na-
prawdę jest nas na to stać?!”, „najpierw naprawcie 
chodniki!”, „a  ja bym wolał zamiast KOMBI, Kraw-
czyka”.

Tutaj pozwolę sobie jednak ponarzekać trochę wię-
cej, bo – mocno uogólniając i z nielicznymi wyjątkami 

– nie przepadam za występującymi na sylwestrach i fe-
stynach chałturnikami, przepraszam – wykonawcami. 
Żeby była jasność: życzę wszystkim artystom (no dobra, 
przesadziłem, nie wszystkim), aby zarabiali jak najwięcej. 
Niemniej jednak do białej gorączki doprowadza mnie, że 
na wszelkiej maści „festynach” występują (ach, ten play-
back!) zespoły, które, jak podejrzewam, najczęściej (nie 
jest to rzecz jasna, regułą) nie grają biletowanych koncer-
tów; wykonawcy, których płyt nikt nie kupuje; zespoły 
często będące obiektem drwin; „artyści”, którzy bez tego 
typu akcji po prostu nie mieliby racji bytu. Nie podoba 
mi się stawka, powiedzmy, 20 tysięcy złotych za zwykłą, 
trwającą niewiele ponad godzinę chałturę.

Myślę sobie wtedy, że mechanizm jest taki: włoda-
rze miast chcą, żeby w  ich miastach COŚ się działo, 
ale najczęściej mają gdzieś, co to będzie. Ważne, żeby 
igrzyska. Artyści natomiast myślą – jest sylwester/dni 
miasta/święto ziemniaka, więc można elegancko zaro-
bić, bo któż może mieć lepsze stawki niż państwo, mia-
sto, gmina, samorząd. Streszcza to w prostych słowach 
Grzegorz Halama w  piosence „Menago” z  filmu „Pol-
skie Gówno” Tymona Tymańskiego – „Czeka na nas do 
wyrwania kupa siana/Juwenalia, plenery i  dni miast”. 
Nie ma się zresztą czemu dziwić, też bym tak pewnie 
kombinował (choć Najmądrzejsza Osoba, jaką znam, 
mówi, że nie ma takiej opcji, żebym nawet w takich oko-
licznościach coś zarobił, jeśli już to dołożę). Urzędnicy 
wzdychają więc i płacą. Bo jest sylwester albo „sezon” 
i trudno – takie są stawki. Zaklęty krąg.

Może zatem rozwiązanie trzecie? Moje ulubione. Nie 
organizować podobnych imprez. Ot, po prostu...

Krótkie pytanie: Wyobrażacie to sobie? Bo moim 
zdaniem rwetes byłby większy niż przy każdej innej 
z powyższych propozycji.

Wymyśliłem więc rozwiązanie czwarte i przez dłu-
gi czas wydawało mi się, że będzie najlepsze. Zrobić 
plebiscyt (głosowanie internetowe) i niech mieszkań-
cy wybiorą sami.

Super, co nie? Każdy ma prawo się wypowiedzieć, 
więc nikt nie będzie miał pretensji.

Niestety, dziś jestem przekonany, że to tylko teo-
ria. Obserwując, co działo się choćby przy okazji 
ubiegłych edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego, obstawiam, że jedni drugich oskarżaliby 
o nieuczciwość i oszustwa, a inni zawiązaliby specjal-
ny komitet, który zwróciłby się z prośbą do zbieraczy 
głosów, aby po zakończeniu głosowania przekazali 
wszystkie głosy na zespół pieśni i  tańca, bo nikt go 
nigdzie nie zaprasza.

Dlatego po raz pierwszy moją wielką radość budzi 
tegoroczne rozwiązanie problemu pt. „Dni Dąbro-
wy”, które idzie jeszcze dalej niż to z  ostatnich lat 
(piątek – rock, sobota – pop, niedziela – disco polo), 
a  polega na postawieniu jednej sceny w  Parku Hal-
lera, moim zdaniem, masowej, a  w  Fabryce Pełnej 
Życia (byłe „Defum”, jakby ktoś jeszcze nie wiedział) 
bardziej alternatywnej, z Jimim Tenorem, Smolikiem 
i zespołem Łąki Łan na czele.

I  jakby ktoś chciał (lub nie) się ze mną spotkać, 
pogadać, potańczyć lub mi nawtykać, tym razem 
się wybiorę (no chyba, że będzie lało, bo wydaje mi 
się, że bywam meteopatą). A gdyby nie miał czasu, 
będę w tym samym miejscu 10 czerwca, kiedy moi 
młodzi i  niezwykle zdolni Przyjaciele z  zespołu 
„Fonogon” zagrają na żywo do filmu „Metropolis” 
Fritza Langa. Coś niebywałego! Właściwie to już 
bym poszedł…

Robert Strzała

Alternatywy cztery. I pół…

Finaliści pierwszej edycji Fabryki Kreatywnego Biznesu wykazali się oryginalnymi pomysłami i dużą przedsiębiorczością.
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Dąbrowskie „dzieci kwiaty”

W majowym wydaniu „Alternatywnika Dąbrowskiego” Darek Ryczkowski sięga do najstarszych pokładów dąbrowskiej kontrkultury, opisując początki i smutny koniec hipisów. Mało kto wie, że dąbrowscy hipisi 
spotykali się głównie w Ząbkowicach i na Zielonej, gdzie czasami urządzali koczowiska pod namiotami. Pochodzili z różnych rodzin, ze środowiska inteligenckiego i robotniczego, niektórzy uczyli się jeszcze 
w dąbrowskich szkołach, a inni pracowali w okolicznych zakładach pracy. Łączyła ich wspólna niechęć od peerelowskiej rzeczywistości i bezwarunkowa akceptacja każdego członka wspólnoty.

W  siermiężnych czasach PRL-u, między późnym Go-
mułką a  wczesnym Gierkiem, pojawiło się w  Polsce zja-
wisko zwane ogólnie ruchem hipisowskim. Ruch ten wy-
rósł w  Stanach Zjednoczonych i  Europie Zachodniej na 
gruncie buntu antykonsumpcyjnego i  sprzeciwu wobec 
wojny w Wietnamie. Jest na ten temat wiele znakomitych 
prac, książek czy filmów. Pod koniec lat sześćdziesiątych, 
jak piszą fachowcy i  świadkowie, w  kraju nad Wisłą in-
spiracją dla narodzin hipisów były zachodnie rozgłośnie 
radiowe (głównie Radia Luxemburg i Wolnej Europy) oraz 
zagraniczne gazety (dostępne u nas w sieci Klubów Mię-
dzynarodowej Prasy i Książki). „Dzieci kwiaty” najpierw 
pojawiły się w dużych ośrodkach miejskich z aktywnym 
środowiskiem studenckim (Warszawa, Kraków, Poznań, 
Wrocław, Gdańsk), z czasem odnalazły się także w mniej-
szych miastach, jak miasta Zagłębia, w  tym w Dąbrowie 
Górniczej. Polecam o tym poczytać w książce Kamila Si-
powicza, ikony polskiego undergroundu, „Hipisi w PRL-
-u” (wyd. Cyklady 2008 r.) czy też w wyjątkowej pracy Bo-
gusława Tracza, katowickiego historyka z IPN, „Hippiesi, 
kudłacze, chwasty. Hipisi w  Polsce w  latach 1967-1975” 
(wyd. Libron 1014 r.).

Obecnie dąbrowscy hipisi należą głównie do jednej 
z miejskich legend, ale paru jeszcze żyje. Niektórzy mają 
się dobrze, inni mniej. Kilku zgodziło się przypomnieć 
dawne dzieje. Występują, z  wiadomych względów, pod 
pseudonimami z dawnych lat i niechętnie mówią o wolnej 
miłości, niezdrowych używkach czy groźnych substan-
cjach psychoaktywnych.

Według dostępnych przekazów, pierwszym dąbrow-
skim hipisem był „Janczur”, dziś siedemdziesięcioletni 
przykładny dziadek kilku wnuków, którego czasem moż-
na spotkać na jednym z gołonoskich placów zabaw, gdzie 
troskliwie zajmuje się dziatwą. Po długich włosach nie 
został ślad, jest za to dawna broda. I jasne, ciągle radosne 
oblicze. Niebawem dołączyli do niego Leon, Perełka, Ho-
molka i Cyzu, właściciel najdłuższych włosów w Zagłębiu, 
oraz pierwsze dziewczyny: Ela, Aśka i Dorota.

– Pamiętam i bardzo mile wspominam Aśkę K., ksywka 
„Hanka Bielicka”, bo potrafiła nawijać i śmiać się jak Bielic-
ka. Buzia to się jej właściwie nie zamykała. Ale mówiła same 
mądre rzeczy. Bardzo miła i ciepła dziewczyna. Niedawno ją 
spotkałem i wiesz… nie poznałem – wspomina Zirek, doda-
jąc, że do grupy dołączył dużo później, gdy jako nastolatek 
spotkał na alejach kolorowych, radosnych ludzi. – Byli prze-
piękni w  tej całej szarzyźnie dookoła. Od razu wsiąkłem, 
a oni nie pogonili mnie, małolata – wspomina.

Z  czasem do grupy dołączyli, nieżyjący już, Krzysiek 
„Hrabia” z  żoną Dorotą. „Hrabia” pochodził z  bardzo 
zamożnej rodziny. Miał wielką bibliotekę po dziadkach 
i rodzicach, co spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem 
i żywym zainteresowaniem pozostałych.

Dąbrowscy hipisi spotykali się niemal codziennie, głów-
nie w  Ząbkowicach, w  prywatnych domach i  ogrodach 

lub na Zielonej, gdzie czasami urządzali koczowiska pod 
namiotami. Pochodzili z  różnych rodzin, ze środowiska 
inteligenckiego i robotniczego, niektórzy uczyli się jeszcze 
w dąbrowskich szkołach, a  inni pracowali w okolicznych 
zakładach pracy. Łączyła ich wspólna niechęć od szarej 
rzeczywistości i  bezwarunkowa akceptacja każdego, kto 
zechciał być we wspólnocie. – Mogłeś być kimkolwiek, sy-
nem prominentnych działaczy partyjnych czy córką hut-
nika i sklepowej. Ważne, żebyś szanował innych i kochał. 
Miłość i pokój. I muzyka – mówi Krzychu „Homolka”. Bo 
muzyka była ważna i towarzyszyła hipisom zawsze. Wielu 
z nich grało na instrumentach, dlatego często przytrafiały 

się im naprawdę niepowtarzalne imprezy muzyczne czy 
koncerty. Jak koncert „Omegi” w PKZ czy słynne impre-
zy w Agorze, gdzie muzykę z płyt puszczał „Perła”. Wiele 
osób pamięta też koncert w dąbrowskiej Resursie (niegdyś 
ważne miejsce na lokalnej mapie kulturalnej) przy dzisiej-
szej ul. 3 Maja. Grał wtedy zespół Blustro: na skrzypcach 
Czarek Czternastek, muzyk z Easy Rider, na kontrabasie 
Boguś Mizerski z Sosnowca, dziś muzyk o światowej sła-
wie. Ze sceny tekst Witkacego z „Szewców” recytował Ta-
deusz Sławek, poeta, późniejszy rektor Uniwersytetu Ślą-
skiego, który swego czasu mieszkał na gołonoskim osiedlu 
Kasprzaka.

Jednak nie zawsze było kolorowo. Z czasem władze ko-
munistycznego państwa zaczęły stosować wobec hipisów 
szykany, a później także represje. Ruch nigdy nie był na-
stawiony na jakąkolwiek działalność polityczną, nie cho-
dziło tu wszak o zakładanie partii czy przejmowanie wła-
dzy. Przeciwnie – hipisi chcieli świata bez polityki, wojska, 
wojny i jakiegokolwiek przymusu. Dla siebie i innych. Jed-
nak to nie mogło się podobać władzom PRL. Dla młodych 
były ZMS, ZMW, ZHP i HSPS, nic ponad to. W czasach 
obowiązującego stałego meldunku i powszechnego naka-

zu pracy hipisi pakowali się zatem w spore kłopoty. Patrole 
milicji wyłapywały „długowłosych brudasów”, zamykano 
ich w aresztach, obcinano włosy, często bito. Do dziś wiele 
osób z Dąbrowy pamięta ostre akcje i wyczyny „Brudnego 
Harrego”, sierżanta milicji. – Czasami go jeszcze widuję. 
Staruszek już – mówi Homolka. Ale nie tylko Milicja Oby-
watelska, również ORMO i tzw. aktyw robotniczy były na-
rzędziem represji wobec młodych ludzi chcących żyć ina-
czej. Na problemy z władzą, z milicją dla wielu chłopaków 
nakładały się gigantyczne kłopoty z armią. Paru ukrywało 
się z więc z powodu odmowy lub niestawienia się do odby-
cia obowiązkowej służby wojskowej. Próbowano różnych 
sposobów, w tym pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Odskocznią od tych nieprzyjemnych spraw były wyjaz-
dy w Polskę. Hipisi jeździli na zloty, głównie nad morze 
i  w  Bieszczady oraz… na pielgrzymki. Do Częstochowy. 
Pielgrzymki hipisów organizował legendarny ksiądz An-
drzej Szpak, salezjanin z Rzeszowa, duszpasterz narkoma-
nów i właśnie hipisów, twórca „Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ki Młodzieży Różnych Dróg”.

Na jedną z takich pielgrzymek wybrała się spora grupa 
z Dąbrowy. Później przez tydzień koczowali w namiotach 

Według dostępnych przekazów, 
pierwszym dąbrowskim 
hipisem był „Janczur”, dziś 
siedemdziesięcioletni przykładny 
dziadek kilku wnuków, którego 
czasem można spotkać na jednym 
z gołonoskich placów zabaw, gdzie 
troskliwie zajmuje się dziatwą. Po 
długich włosach nie został ślad, jest 
za to dawna broda. I jasne, ciągle 
radosne oblicze. 

Zlot w Dąbrowie na Zielonej, prawdopodobnie 76 lub 77 rok. Zdjęcie zrobione przy kolektorze. W górnym rzędzie: drugi od lewej Wiesiu-muzyk, trzecia Ewa, 
piąty Guma. W dolnym rzędzie: pierwszy z lewej Seru - brat Wieśka, trzeci Leszek „Małpa” - wyjechał do USA. Reszta to koledzy z Kalisza i Poznania.
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pod Jasną Górą. Jak mówi Homolka: – Ta tradycja pozo-
stała i starzy hipisi spotykają się w Częstochowie rokrocz-
nie. Ot, taka polska specyfika...

Były też inne wyjazdy. Na przykład do „Słomy” Jerze-
go Słomińskiego, byłego muzyka zespołu Osjan. W  sta-
nie wojennym „Słoma” rzucił wszystko i wyjechał w Lasy 
Kozłowieckie na Lubelszczyźnie, gdzie założył wspólnotę 
muzyczną. Wkrótce osiedliło się tam kilkanaście rodzin 
hipisowskich z całej polski. – Produkuje tam bębny, kon-
ga i  takie tam. Ale takie dobre, że przyjeżdżają do niego 
Murzyni z Afryki, żeby się nauczyć robić bębny afrykań-
skie. Czujesz? Ja nigdy tam nie pojechałem. Może kie-
dyś, jeszcze mam adres, wieś Biadaczka koło Samoklęsk, 
powiat Lubartów. Był tam Witek, Cyzu i  jeszcze ktoś. 
Mówili, że było fajnie – tak o  tym miejscu mówił Zirek. 
Również w  Zagłębiu hipisi próbowali tworzyć komuny 
na wzór zagranicznych. Jednak, głównie z  braków moż-
liwości lokalowych oraz z  powodu czujności aparatury 
porządkowo-represyjnej, nie bardzo im to wychodziło. 
Najbliższa i najdłużej trwająca zagłębiowska komuna za-
lęgła się w Sosnowcu przy ul. Szybikowej. Istniała dobrych 
parę lat, mniej więcej do wczesnych lat osiemdziesiątych. 
Tak opisuje to jeden z weteranów ruchu: – Była to chyba 
dwupiętrowa kamienica, jak pamiętam należała do „Elwi-
sa”, basisty z Nocnego Patrolu. Przejął ją po babci, zdaje się 
w spadku. Mieszkało tam w porywach parędziesiąt osób. 
Ktoś przyjeżdżał, ktoś odjeżdżał… Jak to w życiu. Parę na-
prawdę niezłych imprez tam przeżyłem. Koncerty, muzy-
ka i rozmowy… Z czasem to się skończyło. Nie pamiętam 
dlaczego. Chyba nie ma już tej kamienicy.

Schyłek i  ostateczny koniec epoki „dzieci kwiatów” 
przyniosły narkotyki. Moda na nie zaczęła się w Polsce tak 
siermiężnie, jak i siermiężne było peerelowskie państwo… 
od mieszania i  przetwarzania leków psychotropowych 
zawierających opiaty, odparowywano też słynne krople 
Inoziemcowa albo stosowano substancje odurzające. Dość 
wspomnieć, że rodzima wynalazczość miała szerokie pole 
do popisu. Rzadko, stosunkowo późno i  wyłącznie jako 
turystyczny import trafiała się marihuana, o LSD wszyscy 
słyszeli, ale mało kto widział. Wreszcie, na koniec, pojawi-
ła się tzw. polska heroina, rodzimy wytwór otrzymywany 
z  maku, który poczynił ogromne spustoszenie, istny ar-
magedon. Groźne były zwłaszcza zakażenia spowodowa-
ne używaniem brudnego czy też wspólnego „sprzętu”. Do 
tego dochodziły różnego rodzaju komplikacje zdrowotne 
i ciężkie choroby, w tym psychiczne. Taki był smutny ko-
niec początkowo radosnej epoki miłości i pokoju. „Straty 
w ludziach” dotknęły także hipisów z Dąbrowy Górniczej. 
Wspólnota rozleciała się, każdy poszedł w  swoją stronę. 
Zirek przypomniał sobie wiersz, a  właściwie fragment, 
który napisał jeden z dąbrowskich uczestników tej histo-
rii, Witek P., gdy wszystko już się kończyło: „Powiedzcie, 
drodzy przyjaciele, dlaczego życie tak obrzydło, że zamiast 
palić zdrową trawkę, grzejecie w kanał tępą igłą”.

Mimo smutnego końca, hipisi wnieśli do obrazu polskie-
go społeczeństwa drugiej połowy XX wieku wiele barw-
nych i pozytywnych elementów. Długowłosi kontestatorzy 
ostatecznie przegrali (z aparatem komunistycznej represji 
i plagą narkomanii), ale zapoczątkowanej przez nich rewo-
lucji kulturalno-obyczajowej nie udało się już zatrzymać. 
O kontrkulturze czy, jak kto woli, subkulturze młodzieżo-
wej z czasów PRL warto więc przypomnieć, zwłaszcza, że 
rozwijała się też tutaj, blisko nas.

Darek Ryczkowski
PS Bardzo dziękuję moim rozmówcom za pomoc.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Krzyśka „Homolki”

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:

Dąbrowskie „dzieci kwiaty”

W majowym wydaniu „Alternatywnika Dąbrowskiego” Darek Ryczkowski sięga do najstarszych pokładów dąbrowskiej kontrkultury, opisując początki i smutny koniec hipisów. Mało kto wie, że dąbrowscy hipisi 
spotykali się głównie w Ząbkowicach i na Zielonej, gdzie czasami urządzali koczowiska pod namiotami. Pochodzili z różnych rodzin, ze środowiska inteligenckiego i robotniczego, niektórzy uczyli się jeszcze 
w dąbrowskich szkołach, a inni pracowali w okolicznych zakładach pracy. Łączyła ich wspólna niechęć od peerelowskiej rzeczywistości i bezwarunkowa akceptacja każdego członka wspólnoty.

Również w Zagłębiu hipisi 
próbowali tworzyć komuny 
na wzór zagranicznych. 
Jednak, głównie z braków 
możliwości lokalowych oraz 
z powodu czujności aparatury 
porządkowo-represyjnej, 
nie bardzo im to wychodziło. 
Najbliższa i najdłużej trwająca 
zagłębiowska komuna zalęgła 
się w Sosnowcu przy ul. 
Szybikowej. Istniała dobrych 
parę lat, mniej więcej do 
wczesnych lat osiemdziesiątych. 

Zlot w Dąbrowie na Zielonej, prawdopodobnie 76 lub 77 rok. Zdjęcie zrobione przy kolektorze. W górnym rzędzie: drugi od lewej Wiesiu-muzyk, trzecia Ewa, 
piąty Guma. W dolnym rzędzie: pierwszy z lewej Seru - brat Wieśka, trzeci Leszek „Małpa” - wyjechał do USA. Reszta to koledzy z Kalisza i Poznania.

Zlot hipisów w 1978 roku. Drugi z lewej Cyzu z Dąbrowy 
„najdłuższy włos w Zagłębiu”.

Krzysiek „Homolka” w drodze, na bosaka, do pustelni św. Brata 
Alberta w Tatrach (1981/1982 r.)

Pielgrzymka hipisów do Częstochowy (1982 r.), w grupie parę 
osób z Dąbrowy.
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Seniorze, bądź aktywny!

 Pałac Kultury Zagłębia
Od roku 2007 w PKZ działa Uniwersytet III Wieku. Jego 

oferta skierowana jest do dojrzałych mieszkańców Dąbro-
wy Górniczej, którzy po zakończeniu aktywności zawodo-
wej pragną nadal się uczyć i rozwijać. Twórczo można tu 
spędzać wolny czas, uczestnicząc w  licznych wykładach, 
sekcjach zainteresowań, spotkaniach okolicznościowych 
oraz wycieczkach. Słuchaczem Uniwersytetu III Wieku 
może zostać każda osoba, która zakończyła pracę zawodo-
wą, bez względu na poziom swojego wykształcenia.

 Plac Wolności 1, Dąbrowa Górnicza,  
tel. 32 733 88 00

 Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka miejska od kilku lat realizuje, w ramach pro-

wadzonej działalności kulturalnej i edukacyjnej, projekty 
skierowane do seniorów m.in. „Senior na topie”, „Akade-
mia Pokoleń”. Partnerem biblioteki w realizacji projektów 
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. We wdraża-
niu tych programów czynnie uczestniczą również inne 
dąbrowskie stowarzyszenia. Projekty są realizowane przy 
wsparciu finansowym miasta Dąbrowa Górnicza.

 ul. T. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza 
tel. 32 639 03 00

 Centrum Sportu i Rekreacji
Inspiruje działania sportowe i  rekreacyjne na tere-

nie miasta, jednocześnie wypracowując własne metody 
działania zmierzające do koordynacji życia sportowego 
w gminie. Do organizowanych przez siebie imprez mo-
tywuje dąbrowskich seniorów, np. podczas Półmarato-
nu Dąbrowskiego osoby 70+ startują za darmo.

 ul. Konopnickiej 29, Dąbrowa Górnicza, 
tel. 32 261 20 10

 Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej

To jednostka pomocy społecznej w swojej pracy na-
stawiona na poprawę sprawności seniorów oraz opiekę 
dostosowaną do ich potrzeb. Dąży też do tego, by se-
nior miał równe szanse w życiu społecznym, by zmie-
niał się jego wizerunek w oczach młodszego pokolenia. 
Zapewnia swoim podopiecznym miejsce, w  którym 
mogą poczuć się bezpiecznie i  ciekawie spędzać wol-
ny czas. Motywuje, aktywizuje i  podnosi sprawność 
swoich podopiecznych m.in. poprzez umożliwienie im 
udziału w różnych zajęciach, zachęca do dobrowolnych 
drobnych prac na rzecz domu i innych pensjonariuszy. 

Posiada wykwalifikowaną kadrę, która pomaga senio-
rom aktywnie funkcjonować w społeczeństwie i tworzy 
sprzyjające do tego warunki.

 ul. Morcinka 15, Dąbrowa Górnicza, 
tel. 32 264 70 33

Muzeum Miejskie 
„Sztygarka”

Jest to instytucja muzealna, która udostępnia zwie-
dzającym ekspozycje dotyczące historii Zagłębia Dą-
browskiego, archeologii, przyrody, etnografii lokalnej 
i kultur pozaeuropejskich. Dla dąbrowskich seniorów 
przygotowała specjalną zniżkę, zarówno na bilet zwie-
dzania gmachu Muzeum, jak i Kopalni Ćwiczebnej.

 ul. Legionów Polskich 69,  
Dąbrowa Górnicza, tel. 32 262-36-95

 Stowarzyszenie Civitas
Od 10 lat prowadzą działania aktywizujące dla miesz-

kańców w  różnym wieku. Są to przede wszystkim au-
torskie programy edukacyjne dla seniorów i  młodzieży. 
W tym czasie proponowali mieszkańcom Dąbrowy Górni-
czej m.in. Letnią Akademię 50+, czyli interdyscyplinarne 
zajęcia w Parku Hallera odbywające się przez całe wakacje; 
Projekt Senior Ekspert, który zakładał zwiększenie par-
tycypacji seniorów w społecznościach lokalnych; Projekt 
Lokalni Liderzy Partycypacji, który zakładał cykl warszta-
tów kształtujących kompetencje obywatelskie i społeczne. 
Od 2016 roku prowadzi na osiedlu Łęknice Klub „Aktywuj 
się”, który proponuje dąbrowskim seniorom wszystkie for-
my aktywności, od sportowej, przez kulturalną, kulinar-
ną, aż po społeczną i obywatelską.

 ul. Sienkiewicza 6a, Dąbrowa Górnicza, 
tel. 698 967 754 lub 508 106 544

 Stowarzyszenie „Razem 
w Przyszłość”

Prowadzi działania wspierające środowisko senio-
ralne oraz działania na rzecz młodzieży i osób niepeł-
nosprawnych. Poprzez realizację projektu Klub Senio-
ra i  Juniora „Manhattan” przyczynia się do integracji 
międzypokoleniowej mieszkańców Osiedla Sikorskiego 
oraz promowania idei aktywnego i zdrowego trybu ży-
cia w każdym wieku. W ramach projektu działa również 
Klub Seniora „Złota Jesień”, którego celem jest dosko-
nalenie postaw społecznych seniorów, niezbędnych do 
prawidłowego ich funkcjonowania w  społeczeństwie. 
W 2017 roku Stowarzyszenie będzie realizowało projekt 

Dąbrowski Dzień Seniora, który współfinansowany jest 
ze środków Urzędu Miejskiego oraz projekt „Kompe-
tentna Rada Seniorów” dofinansowany przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

tel. 784 934 384,  
e-mail: razemwprzyszlosc@interia.pl

 Stowarzyszenie „Od Juniora 
do Seniora”

Głównym celem Stowarzyszenia Integracji Międzypoko-
leniowej „Od Juniora do Seniora” jest łączenie w działaniu 
i wypoczynku ludzi bez względu na wiek. Stowarzyszenie 
organizuje imprezy, zarówno kulturalne, jak i sportowe, dla 
dzieci, młodzieży i  osób starszych. Organizacja pozarzą-
dowa stara się zacierać bariery wiekowe, pokazując w ten 
sposób, że bawić możemy się w szerokim towarzystwie, bez 
względu na lata. Głównym przedsięwzięciem stowarzysze-
nia jest Survival Seniorów 60+. Impreza odbywa się w Błę-
dowie, a uczestnicy mogą wziąć udział w szeregu zadań, od 
strzelectwa, biegania, po gotowanie. 

 Tel. 795 212 705,  
e-mail: druhnajagoda@o2.pl

 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Związek działa na rzecz poprawy warunków życia 
osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich 
samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 
Dąbrowski odział prowadzi bogatą dzialaność kultural-
ną i artystyczną, organizuje zajęcia sportowe, rekreacyj-
ne i rehabilitacyjne dla seniorów.

 Al. Piłsudskiego 92 lok. 62 (I piętro) 
Dąbrowa Górnicza, tel.: 32 262 20 94

 Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej

Uniwersytet III Wieku w Wyższej Szkole Biznesu w Dą-
browie Górniczej działa od października 2008  r. Celem 
Uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna i  społeczna 
ludzi w  tzw. „średnim wieku”, zamieszkałych w  Dąbro-
wie Górniczej. W wykładach uniwersyteckich uczestniczy 
grupa wspaniałych ludzi, którzy postanowili wyjść poza 
mury własnych mieszkań, by w gronie osób o podobnych 
zainteresowaniach miło spędzać czas.

 ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, 
tel. 32 295 93 93.

Aktywny senior to tytuł nowego działu, który na stałe zagości na łamach Przeglądu Dąbrowskiego. 
W każdym numerze będziemy starali się przybliżać ofertę, z jakiej mogą korzystać dąbrowscy seniorzy. 
Chcemy też prezentować aktywnych seniorów, którzy w Dąbrowie Górniczej realizują swoje pasje i którymi 
mogą zainspirować innych. Na pierwszy ogień szereg atrakcji przygotowanych przez miejskie instytucje 
i stowarzyszenia. Polecamy też tekst o możliwościach, jakie daje Ogólnopolska Karta Seniora.
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Z kartą seniora łatwiej
Dąbrowianie po sześćdziesiątym roku życia mogą otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora, która upoważnia 
do korzystania z atrakcyjnych zniżek w firmach i instytucjach partnerskich. 

Do tej pory Ogólnopolską Kartę Seniora wsparło po-
nad 780 firm i  instytucji. Wśród nich znalazły się m.in.: 
uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe, gabinety medyczne, 
restauracje, kina, teatry. Każdy z  partnerów zaoferował 
zniżkę posiadaczom Karty Seniora od 5 do nawet 70%.

Ogólnopolską Kartę Seniora użytkuje już ponad 50 
tys. osób, a ilość użytkowników wzrasta średnio o oko-
ło 600 osób miesięcznie. By dołączyć do projektu, Se-
nior uzupełnia jedynie formularz zgłoszeniowy, który 
dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest dostępny 
w  Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sien-
kiewicza 6a, gdzie równie od ręki wydawana jest karta.

Partnerzy Programu 
Ogólnopolskiej Karty Seniora

AUTOSERWIS FELUŚ
10% zniżki na wszystkie usługi i materiały
ul. Nowocmentarna 7, tel. 322644903
biuro@autoserwisfelus.pl

AZ PRIMAPOL
5% zniżki na imprezy organizowane przez 
AZ Primapol
ul. Kościuszki 17, tel. 32 262 36 37,  
primapol@primapol.com.pl

 CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ „UNIMED” SP. Z O O
30% zniżki na zab. rehabilitacyjne
Al. Piłsudskiego 92, tel. 32 792 88 81 (wew. 24)

 CENTRUM SPORTU I REKREACJI
25% na wszystkie usługi
ul. Konopnickiej 29, tel. 32 261 21 05

 FIMA HANDLOWO-USŁUGOWA „LA BELA”
15% zniżki na wszystkie usługi  
po tel. zgłoszeniu pod nr tel. 514 609 882
ul. Królowej Jadwigi 25a, tel. 514 609 882

 FIRMA LOTB ŁUKASZ MAŃKA
10% zniżki na usługi, 5% zniżki na materiały 
eksploatacyjne
ul. Wojska Polskiego 36, 
biuro@centumsamochodowe.eu

 FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWA „OFFSET”
10% zniżki od wykonanych usług
ul. Królowej Jadwigi 40, tel. 32 262 26 97
offset@offset.com.pl

 FLYONE MARIUSZ PAŁKA
20% zniżki na usługi
ul. Łańcuckiego 31A, tel. 32 307 77 16
biuro@europralnia.pl

 GABINET FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
w każdą środę dla seniorów 20% zniżki
ul. Królowej Jadwigi 23, tel. 32 262 81 77

 GEERS AKUSTYKA SŁUCHU
25% na środki pielęgnacyjne, baterie, 
wężyki, filtry, itp.
ul. Królowej Jadwigi 23, tel. 32 262 85 23

 INSIEME CENTRUM MEDYCZNE
10% zniżki na specjalistyczną poradę 
lekarską
ul. Wyspiańskiego 22 , tel. 536 548 548, 
rejestracja@insieme.com.pl

 INSTYTUT ZDROWIA I URODY 
KONWALIA
40% zniżki (codziennie oprócz botoxu 
i wypełniaczy)
ul. Jana III Sobieskiego 29, tel. 531 666 737

 KLUB FITNESS I SIŁOWNIA 3MAJ 4MĘ
20% zniżki na usługi klubu
ul. Perla 7, tel. 660 440 890

 MKS DĄBROWA GÓRNICZA S.A.
2 zł bilet wstępu na mecz koszykówki MKS 
Dąbrowa Górnicza 
ul. Aleja Róż 3

 MUZEUM MIEJSKIE „SZTYGARKA”
50% zniżki na bilet wstępu do Muzeum 
i Kopalni Ćwiczebnej Muzeum „Sztygarka”
ul. Legionów Polskich 79, 32 726 41 85

 NEMO – WODNY ŚWIAT  
DĄBROWA GÓRNICZA
25% zniżki do biletu normalnego na 
basen, 10 zł za godzinę gry w bilard 
(pon-pt), 35 zł za godzinę za tor do gry 
w kręgle (nd-czw)
Aleja Róż 1, zarząd@nemo-swiatrozrywki.pl

 PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
10% na bilety w cenie powyżej 20 zł
Plac Wolności 1, tel. 32 733 88 00

 PIZZERIA PALERMO
15% zniżki na pizzę. Promocje nie łączą się. 
15% zniżki na imprezy okolicznościowe
ul. Królowej Jadwigi 23, tel. 32 262 74 77

 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
MARCIN JERZY ŁACH
20% zniżki na usługi wulkanizacyjne 
i mechanikę samochodową
ul. 1000-lecia 45, tel. 32 260 00 48

 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA 
WRÓBLEWSCY
10% zniżki na usługi
ul. Augustynika 14, tel. 668 568 180
przychodnia@wroblewscy.net

 RAF-BUD
20-30% zniżki na usługi remontowo-
budowlane
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 4/3, tel. 505 067 600

 SALON FRYZJERSKI
we wtorki i środy 30% strzyżenie,  
20% pozostałe usługi
ul. Reymonta 25, tel. 32 261 81 72

 SALON FRYZJERSKI „MONIKA”
10% rabatu na usługi
ul. Augustynika 7, tel. 504 493 200

 SALON KOSMETYCZNY HAIR STUDIO 
IWONA CHATYS
10% zniżki na usługi kosmetyczne oraz 
prelekcje o zdrowej żywności
ul. Sobieskiego 13, tel. 504 149 617, 
dorotabarglik@op.pl

 SALON OPTYCZNY DOKTOR 
MARCHEWKA
Gwarancja pełnego bezpłatnego badania 
ostrości wzroku; 22% rabatu na soczewki 
okularowe od cen katalogowych; upust 
25 zł do dodatkowych powłok w ofercie 
pakietowej
ul. Morcinka 2, (Kaufland), tel. 32 261 50 40

Osoby zainteresowane uzyskaniem Kar-
ty Seniora oraz przystąpieniem do programu 
w roli Partnera zachęcamy do kontaktu z pra-
cownikami Centrum Aktywności Obywatel-
skiej telefonicznie pod nr tel. 668 57 39 52  
lub mailowo: cao@dabrowa-gornicza.pl. 

Karty Seniora można odebrać w Centrum Aktywności Obywa-
telskiej przy ul. Sienkiewicza 6a
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GRUPA 1
50-lecie, godzina 10:00
1. Barańscy Maria i Stanisław
2. Baczul Krystyna i Janusz
3. Brzezoń Danuta i Ludwik
4. Budzińscy Alicja i Bogusław
5. Czarnota Genowefa i Zenon
6. Dębiak Władysława i Edward
7. Dors Maria i Ignacy
8. Gawrońscy Teresa i Zbigniew
9. Jasek Helena i Zdzisław
10. Kaczorowscy Janina i Mieczysław
11. Kijewscy Urszula i Antoni
12. Klusa Zofia i Antoni
13. Knop Sabina i Zenon
14. Kukioła Alfreda i Tomasz
15. Lorek Krystyna i Zdzisław
16. Łukasik Maria i Władysław
17. Mucha Zofia i Henryk
18. Myszka Marianna i Władysław
19. Pałka Krystyna i Ryszard
20. Pater Helena i Zdzisław
21. Przybyła Maria i Stanisław
22. Roch Helena i Zygmunt
23. Sas Henryka i Zbigniew
24. Starzyńscy Zofia i Janusz
25. Sypniewscy Maria i Zdzisław
26. Ścieżka Marta i Mieczysław
27. Wąż Czesława i Antoni
28. Zielonka Janina i Henryk
29. Zych Irena i Edward

50-lecie, godzina 12:00
1. Bazyluk Anna i Paweł
2. Bubak Jolanta i Bolesław
3. Ciosek Lidia i Kazimierz
4. Dobczyńscy Stanisława i Edward
5. Domagała Irena i Stanisław
6. Dratwińscy Halina i Tadeusz
7. Giermata Lilianna i Stanisław
8. Gocyła Krystyna i Edward
9. Góra Danuta i Roman
10. Góral Ewa i Marian
11. Janocha Teresa i Marian
12. Janosik Władysława i Henryk
13. Kaproń Agnieszka i Jan
14. Kocot Marianna i Ignacy
15. Kozłowscy Weronika i Grzegorz
16. Latacz Irena i Zdzisław
17. Piątek Pelagia i Bogusław
18. Roch Anna i Tadeusz
19. Rutka Anna i Ryszard
20. Sałuda Irena i Adam
21. Smolarek Olga i Tadeusz
22. Sołtysik Danuta i Wiesław

60-lecie, godzina 12:00
1. Chuchla Anna i Andrzej
2. Duraj Janina i Zbigniew
3. Gępka Leokadia i Tadeusz
4. Małeccy Jadwiga i Tadeusz
5. Struscy Helena i Kazimierz
6. Pietrzyk Leokadia i Wacław
7. Sieńczak Gracjana i Ryszard
8. Śliwa Krystyna i Stanisław
9. Rolnik Stanisława i Antoni
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Na początku XXI wieku kolumbijska stolica ucho-
dziła za prawdziwe piekło na ziemi. Z  charakte-
rystycznym dla południowoamerykańskich miast 
rozwarstwieniem społecznym objawiającym się 
w postaci strzeżonych enklaw luksusu i chaotycznych 
dzielnic nędzy, stłamszona przez nadmierny ruch sa-
mochodowy, zanieczyszczenie środowiska, była ska-
zana na klęskę. Spory dotyczyły tylko tego, jak szyb-
ko nastąpi ostateczny upadek Bogoty (trzy czwarte 
mieszkańców twierdziło, że będzie im się żyło już 
tylko gorzej). Jednak pojawili się ludzie, bo było ich 
dwóch, choć w tym miejscu skupię się tylko na jed-
nym z  nich, którzy odwrócili bieg rzeczy. Na nowo 
ukształtowali wielkomiejskie życie i sprawili, że po-
łudniowoamerykańskie miasto społecznych kontra-
stów i  występku stało się źródłem zmian, z  wielką 
uwagą obserwowanych i opisywanych przez socjolo-
gów i urbanistów na całym świecie.

Enrique Peñalosa, gdy w  roku 1997 ubiegał się 
o  fotel burmistrza, przekonywał, że szczęście i po-
myślność mieszkańców Bogoty nie wynikają wprost 
z poziomu dochodu na głowę, bo gdyby tak było, mu-
sieliby pogodzić się z tym, że są społecznością o dru-
go, a nawet trzeciorzędnym znaczeniu, czyli uznać, 
że stanowią jedynie bandę nieudaczników. Dlatego 
Peñalosa nie obiecywał mieszkańcom samochodu 
w  każdym garażu czy jakiejś socjalistycznej rewo-
lucji. Nie tędy droga – powtarzał. Jego obietnica 
była prosta – obiecał sprawić, że mieszkańcy prawie 
9-milionowego miasta w Andach poczują się szczę-
śliwsi *.

W  tym miejscu zaczyna się historia „burmistrza od 
szczęścia”, którego pierwszym i  najbardziej pamiętnym 
posunięciem było wypowiedzenie wojny, nie przestęp-
czości, narkotykom czy nędzy, tylko prywatnym samo-
chodom. Uniemożliwił dojeżdżanie kierowcom do pracy 
częściej niż trzy razy w tygodniu, po czym odrzucił plan 
rozwoju autostrad, przeznaczając środki budżetowe na 
setki kilometrów ścieżek rowerowych, nowe parki i skwe-
ry (stworzono sieć sześciuset tego rodzaju obiektów, od 
niewielkich osiedlowych plam zieleni, po śródmiejski 
park o  powierzchni większej od nowojorskiego Central 
Parku) oraz sieć bibliotek, szkół i żłobków. Przede wszyst-
kim jednak Peñalosa wywrócił do góry nogami doświad-
czenie podróżowania transportem publicznym. Jego 
TransMilenio, nowoczesne, wygodne autobusy, zajęły 
najdogodniejsze przestrzenie na arteriach kolumbijskiej 
stolicy, pozostawiając prywatnym samochodom i taksów-
kom jedynie ochłapy jezdni, o które mogą ze sobą zaciekle 
walczyć. Nakazał przy tym usunięcie tysięcy szpecących 
miasto bilbordów, zlikwidował płoty, jakimi mieszkań-
cy poodgradzali osiedlowe skwery i wypowiedział wojnę 
każdemu, kto usiłował przywłaszczyć sobie przestrzeń 
publiczną. Ten śmiały plan przysporzył mu na początku 
wielu wrogów. Właściwie – samych wrogów.

Zapamiętano jednak, co burmistrz powiedział 
w  trakcie swego inauguracyjnego przemówienia, że 
tylko takie miasto, które szanuje istoty ludzkie, może 
oczekiwać, że jego obywatele również będą okazywać 
mu szacunek. Obiecał przy tym niejako wbudować ten 
szacunek w  tkankę Bogoty, używając do tego betonu, 
stali, roślinności i trawników.

W efekcie, jak wykazują późniejsze badania, Bogo-
ta stała się miastem cenionym przez mieszkańców, 
nie ze względu na równość dochodów (to utopia, nie-
możliwa do realizacji), ale na równość pod względem 
jakości życia, a ponadto takie środowisko, w którym 
nikt nie czuje się gorszy ani wykluczony.

A  co to ma wspólnego z  nami? Otóż, śmiem po-
stawić tezę, że Dąbrowa Górnicza jest miastem uza-
leżnionym od samochodów. W takim mieście, mniej 
więcej co trzeci mieszkaniec skazany jest na łaskę 
i  niełaskę archaicznej komunikacji publicznej lub 
kogoś, kto musi go wszędzie podwozić. Oczywistymi 
ofiarami tego stanu rzeczy są dzieci uwięzione w do-
mach, pozbawione możliwości chodzenia piechotą 
do szkoły i swobodnego spotykania się z przyjaciół-
mi w przyjaznej przestrzeni miejskiej. Jeszcze gorzej 
mają osoby starsze, które same nie prowadzą samo-
chodów. W rezultacie rzadziej wybierają się do leka-
rza czy na spotkania towarzyskie. Po prostu tkwią 
w domach. A jeśli do tego dodamy, że ubywa parków, 
skwerów, a przy ulicach rośnie coraz mniej drzew, bo 
samochody muszą przecież gdzieś zaparkować, za-
uważymy, jak wiele jest do zrobienia. Jak mówi Peña-
losa – wasze ulice nie są dla wszystkich, dopóki nie 
możecie sobie wyobrazić poruszającego się nimi swo-
bodnie ośmio lub osiemdziesięciolatka. Dąbrowianie, 
możecie to sobie wyobrazić?

Wojciech Czyżewski

* Zob. Charles Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić 
nasze życie, zmieniając nasze miasta, Kraków 2015

Jak Bogoty pragnę

Ogród społecznościowy już gotowy!
Prace nad ogrodem, który 
powstał na terenie Fabryki 
Pełnej Życia rozpoczęliśmy 
cyklem warsztatów w Centrum 
Aktywności Obywatelskiej. 
Mimo burzliwej dyskusji, 
szerokie grono mieszkańców, 
z Fundacją Napraw Sobie Miasto 
na czele, doszło do porozumienia 
i ustaliło, jak ogród ma wyglądać.

Następnie przyszedł czas przejścia do czynów. Nieste-
ty pierwsze podejście trzeba zaliczyć do nieudanych – 
pogoda pokrzyżowała plany. Na szczęście 12 maja o go-
dzinie 9.00 mogliśmy rozpocząć prace i  teraz możecie 
podziwiać jej efekty.

Ukwiecony, zielony i  zupełnie wyjątkowy, bo stwo-
rzony we współpracy z mieszkańcami, ogród społecz-
nościowy. Dąbrowianki i  dąbrowian zapraszamy do 
cieszenia się wspólną przestrzenią łączącą uroki indu-
strialu i natury.

Pamiętajcie, że to nasze wspólne dzieło i mamy na-
dzieję, że będzie nas cieszyć jak najdłużej!
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Biblioteka. Oczywiście!
Po raz czternasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja 2017 r. Tydzień 
Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegorocznemu przedsięwzięciu przyświecało hasło 
„Biblioteka. Oczywiście!”. Wydarzeniami w ramach Tygodnia były: spektakl teatralny w wykonaniu Fabryki 
Kultury: „Brzechwa w piosenkach”, finał konkursu recytatorskiego „Zakurzone wiersze”, spotkanie autorskie 
z Mariuszem Czubajem, Turniej Bibliotek, Gala Czytelników, a także rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. 
Przez cały tydzień można było również uczestniczyć w Giełdzie Książek Przeczytanych, a także obejrzeć 
wystawę prezentującą działalność biblioteki. Tydzień Bibliotek był współfinansowany z funduszy Urzędu Miasta.

Fantastyczna Noc Bibliotek
Trzecie już wydanie ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” odbędzie się 
w sobotę, 3 czerwca 2017 r., w godz. 18.00-22.00. Hasłem tegorocznej 
akcji jest „Czytanie porusza”. Zapraszamy na event organizowany razem 
z Akademią Fantastyki! W programie: zabawy, pokazy walki, nauka 
strzelania z łuku, czytanie z Gandalfem, walka na miecze świetlne, 
konkurs na najciekawsze przebranie, fantastyczne gry planszowe, 
warsztaty plastyczno-literackie, ognisko. Wstęp wolny.
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Radni w hucie
Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami dąbrowskiej Rady Miasta. Jego celem było zaprezentowanie 
działań firmy oraz najważniejszych projektów, które przełożą się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej. W spotkaniu ze strony ArcelorMittal Poland uczestniczyli: Tomasz Ślęzak, członek zarządu, Tomasz Dziwniel, 
dyrektor Zakładu Stalownia, Ryszard Konieczny, kierownik projektu, Ryszard Skowronek, kierownik wsparcia i lider projektu 
odpylania taśmy spiekalniczej, Andrzej Kleczko i Anna Kuwałek z biura ochrony środowiska.

Witając gości Tomasz Ślęzak, podziękował za liczne 
przybycie, które świadczy o  widocznym zapotrzebo-
waniu na informacje dotyczące działań naszej firmy 
i zainteresowaniu tematami jej dotyczącymi. Podkre-
ślił, że ceni inicjatywy władz miasta na rzecz działań 
w  obszarze ekologii. Wspomniał też o  niedawnym 
Forum Ekologicznym oraz otwartości na współpracę 
przedstawicieli władz miasta.

Podczas spotkania, na które zaproszeni zostali 
przedstawiciele Rady Miasta, zaprezentowaliśmy dwie 
najważniejsze inwestycje z  punku oczekiwania spo-
łecznego – odpylanie stalowni i  taśm spiekalniczych. 
Koszt tylko tych dwóch inwestycji wyniesie ponad 400 
mln, a  ich realizacja przyniesie efekty ekologiczne, 
gdyż zostanie zmniejszone nasze oddziaływanie na 
środowisko. – Wdrażane projekty pozwolą nam nie 
tylko dotrzymać limitów wynikających z  przepisów 
unijnych, ale także spełnić oczekiwania mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniejszania naszego 
oddziaływania na środowisko – powiedział podczas 
spotkania Tomasz Ślęzak.

Ryszard Skowronek, lider projektu, przedstawił 
zakres modernizacji dwóch taśm spiekalniczych, 
który obejmie między innymi budowę dwóch fil-
trów hybrydowych, silosu pyłu ze stacją załadowczą 
na cysterny samochodowe, silosów wapna i  węgla 
aktywnego. Modernizacji będą poddane również 
wirniki ssaw aglomeracyjnych. Zabudowany zo-
stanie nowy system ciągłego monitoringu spalin. 
Efekty modernizacji będą widoczne już w tym roku, 
najwyższy komin w  dąbrowskiej hucie wyemitu-
je mniej pyłu. A  całość prac zostanie zakończona 
przed końcem 2018 roku.

O  projekcie odpylania w  dąbrowskiej stalow-
ni opowiadali Tomasz Dziwniel, dyrektor zakładu 
i  Ryszard Konieczny, kierownik projektu. Projekt 
przewiduje dwa systemy: wybudowanie nowej od-
pylni dla samych konwertorów i  modernizację ist-
niejącego układu, który obejmie pozostałe urzą-
dzenia. Prace studyjne i  projektowe już są mocno 
zaawansowane. Dodatkowo ArcelorMittal Poland 
uszczelni wszystkie emitory w  procesie konwerto-
rowym i zamontuje okapy poddachowe. Dzięki tym 
działaniom wyeliminowana zostanie również nie-
zorganizowana emisja pyłowa znad hali stalowni. 
Po modernizacji moc odpylania zwiększy się trzy-
krotnie. Prowadzone są również prace nad projek-
tem modernizacji odpylania pierwotnego dla kon-
wertorów. Uszczelnione zostaną wszystkie źródła 
emisji na konwertorze oraz wyeliminowana będzie 
emisja niezorganizowana podczas dmuchu lancą.

Po długiej i ciekawej dyskusji kilku radnych zdecy-
dowało się na zwiedzanie walcowni dużej.

– Bardzo dziękujemy za spotkanie informacyjne, 
które pozwoliło radnym lepiej poznać jak funkcjonuje 
ArcelorMittal – mówiła przewodnicząca Rady Mia-

sta Agnieszka Pasternak. – Cieszy nas fakt, że Zarząd 
prywatnej przecież firmy dostrzega potrzebę jak naj-
lepszej komunikacji z mieszkańcami miasta. Z pierw-
szej ręki uzyskaliśmy informacje o przedsięwzięciach 
na rzecz społeczności lokalnej oraz działaniach i inwe-
stycjach związanych z ochroną środowiska. Huta bar-
dzo odpowiedzialnie podchodzi do zagadnień związa-
nych z ochroną środowiska. Jestem przekonana, że ta 
symbioza, w której funkcjonujemy przynosi obopólne 
korzyści. Brawo i  podziękowania za inicjatywę spo-
tkania!

ArcelorMittal Poland od dawna angażuje się 
w  przedsięwzięcia związane z  kontrolowaniem 
i  ograniczaniem wpływu swoich instalacji na śro-
dowisko. Od 2004 roku, a  więc od prywatyzacji 

Polskich Hut Stali, firma zainwestowała w  Polsce 
6 mld złotych. Dzięki podejmowanym działaniom 
koncern obniżył emisję CO2 o  25  proc., a  pyłu 
o 30 proc. Jedną z wartości ArcelorMittal jest zrów-
noważony rozwój, dlatego firma inwestuje, aby 
zmniejszyć wpływ swoich zakładów na środowisko. 
Do 2018 roku, zgodnie z  unijną dyrektywą o  emi-
sjach przemysłowych (Industrial Emissions Direc-
tive – IED), przemysł stalowy jest zobligowany do 
dostosowania swoich instalacji do nowych, bardziej 
restrykcyjnych limitów emisji zgodnych z wymaga-
niami najlepszych dostępnych technik (tzw. BAT). 
Koszty dostosowania naszych zakładów w Polsce do 
wymagań unijnej dyrektywy wyniosą około 1 mld 
złotych.

Zdjęcia przedstawia konstrukcję wsporczą filtra hybrydowego nr 7.
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 8 Czas na zdrowie
19 maja na stoisku Miejskiego Centrum Informacji 

w CH Pogoria od 15:00 do 18:00 trwać będzie akcja 
„Czas na zdrowie”. Zainteresowani będą mogli sko-
rzystać z  bezpłatnych porad specjalistów. Dietetyk 
Joanna Wardenga wskaże rolę diety w  zapobiega-
niu zachorowaniu na choroby cywilizacyjne oraz 
przeprowadzi analizę składu ciała, wskaźnika BMI 
i  wieku metabolicznego, pielęgniarka z  Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków udzieli rad chorym na 
cukrzycę i przeprowadzi pomiary poziomu cukru we 
krwi oraz zmierzy ciśnienie tętnicze, bezcennych rad 
udzieli także psycholog z  Fundacji „Przystań”. Wy-
darzenie odbywa się w ramach bezpłatnych spotkań 
ze specjalistami organizowanych dla mieszkańców 
przez Fundację Godne Życie.

 8 Nieruchomości  
na sprzedaż

Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do 
zapoznania się z gminną ofertą nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego – www. dabrowa-gornicza. pl (biznes/prze-
targi na nieruchomości), a także w Biuletynie Informa-
cji Publicznej – www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zbycie 
nieruchomości).

 8 Dąbrowska Rada Biznesu 
nagrodzona

Już po raz czternasty młodzież z dąbrowskich szkół 
ponadgimnazjalnych, firmy i  instytucje z  lokalnego 
rynku pracy uczestniczyły w  ogólnopolskim pro-
jekcie edukacyjnym pn. „Dzień Przedsiębiorczości”. 
Uczniowie poznawali pracę na wybranych stanowi-
skach, wymagane kwalifikacje i umiejętności dla da-
nego zawodu oraz warunki rekrutacji. Udział naszego 
miasta w tegorocznym projekcie został doceniony. Za 

wspieranie młodzieży w podejmowaniu świadomych 
wyborów edukacyjnych i  zawodowych Dąbrowska 
Rada Biznesu znalazła się wśród laureatów w katego-
rii „Najaktywniejsze Instytucje w  programie Dzień 
Przedsiębiorczości 2016”. Firmy członkowskie zaofe-
rowały 100 miejsc w  swoich zakładach i  siedzibach. 
Drzwi dla młodzieży otworzyły  m.in: ArcelorMittal 
Poland S.A., JSW Koks S.A. Dąbrowskie Wodociągi 
Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Biznesu, URSA Polska Sp. 
z o.o., Damel S.A., PRH Bobrek Sp.j. oraz Górażdże 
Cement S.A. Zakład Ekocem. Na uczniów czekały 
również miejsca w  Urzędzie Miejskim w  Dąbrowie 
Górniczej.

 8 Ogólnopolski Dzień 
Diabetyków

3 czerwca Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ślą-
ski Oddział Wojewódzki Zarząd Rejonowy Gliwice, 
Zarząd Rejonowy Bielsko-Biała i  Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof.  Zbigniewa Religi zaprasza-
ją mieszkańców Dąbrowy Górniczej na Ogólnopol-
ski Dzień Diabetyków „Zdrowie i  Ty – dobre relacje”. 
Konferencja odbędzie się w  Pałacu Kultury Zagłębia. 
W programie wykłady poświęcone cukrzycy, metodom 
i  sposobom zapobiegania i  leczenia. O  nowoczesnych 
metodach leczenia w  diabetologii opowie dr  n. med. 
Marta Wróbel. Prof.  dr  hab. n. med. Krystyna Żwir-
ska-Korczala wystąpi z wykładem „Tkanka tłuszczowa 
jako narząd endokrynny związany z  cukrzycą”. „Spo-
kojnie – to tylko armia maszyn do walki o Twoje zdro-
wie” to temat prezentacji dra hab. n. med. Zbigniewa 
Nawrata, prof. nadzw. IPS FRK – dyrektora Instytutu 
Protez Serca. O  wpływie cukrzycy na narząd wzroku 
opowie prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz. Z ko-
lei dr  n. med. Krystian Oleszczyk – dyrektor SP ZOZ 
„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka będzie mówił o  cukrzycy w  kontekście 
stylu życia i  rehabilitacji. Depresji i  zaburzeniom lę-
kowym w  przebiegu cukrzycy poświęcone będzie wy-
stąpienie dr  n. hum. Aleksandry Szczepaniak, a  dr  n. 
med. Jozef Kurek – dyrektor SP ZOZ Szpital Wielo-
specjalistyczny w  Jaworznie odpowie na pytanie „Czy 
chirurgia jest alternatywą dla leczenia otyłości”. Za-
interesowani udziałem w spotkaniu mogą zgłaszać się 
do 29 maja pod nr tel. 506 857 675 lub drogą mailową  
b.ometczak@interia.pl

 8 Nowy autobus dla 
niepełnosprawnych uczniów

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci i  Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Dąbrowie Górniczej od połowy maja mają 
do dyspozycji nowy autobus. To duże wsparcie. Dzięki 
niemu będą w komfortowych warunkach dowożone do 
szkoły, na zajęcia terapeutyczne, warsztaty i  imprezy 
pozaszkolne. Nowy bus jest darem Urzędu Miejskiego 
i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Opracowała: Anna Zubko

z pierwszej ręki

• Dzieci Pani Ireny Chacia: Artur i Moni-
ka zwracają się z informacją, iż nie po-
noszą odpowiedzialności finansowej za 
długi wyżej wymienionej.

Ogłoszenia drobne

Wyniki II Miejskiego Konkursu dla Uczniów 
Szkół Podstawowych „Wyobraźnia nie zna 
granic” – twórczość własna – organizowanego 
przez Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej

I MIEJSCE

„Wyobraźnia ma”
Już czas puścić wodze wyobraźni…
Niech przede mną stanie … pies w łaźni.
Będzie on zawsze mym wiernym przyjacielem,
Z którym zawsze spędzimy miłe niedziele.

Już czas uruchomić siłę wyobraźni.
Niech teraz stanie się … gołąb bojaźni.
Strach będzie przy nim nic nie wart,
I tak właśnie śpiewać będzie każdy bard.

Wyobraźnio! Machino ludzkości!
Niech anioł wielki prowadzi mnie przez nicości…
Będzie on dzielnym obrońcą mym
I zawsze będzie wiódł wszędzie prym.

Gabriela Ciszewska
uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 8

im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Opiekun: Pani Małgorzata Chmielowiec

*   *   *
„Czym jest wyobraźnia? ”
to świat doskonały 
pełen miłości i radości

każdy 
o niej marzy nie tylko mały ale też dojrzały
jest piękna

oraz
dla wszystkich dostępna
pos tać zna na tyl ko Tobie
i mieszka w twojej głowie

co to takiego?
wyob raźnia która nie ma końca ani początku

Amelia Łakomy
uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 8

im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej
Opiekun: Pani Małgorzata Chmielowiec

Po raz kolejny, 6 maja, w  Gimnazjum nr 4 Dą-
browski Klub Bokserski zorganizował zawody pn. 
„Pierwszy krok bokserski”. W trakcie zawodów ad-
resowanych do młodych adeptów pięściarstwa swo-
je ekipy wystawiły kluby z całego regionu: MOSM 
Bytom, KSW Boxing Odra Wodzisław Śl., KS Gór-
nik Sosnowiec, Roan Mysłowice, Boxing Forma 
Zgierz, Tiger Tarnów, KS KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski, TS Czarni Góral Żywiec, MOSM Tychy, 
BKB Beskidy Bielsko-Biała, CSV Fight Boxing Dą-
browa Górnicza, SKB Klincz Brenna, 06 Kleofas 
AZS AWF Katowice, GUKS Carbo Gliwice, Ring 
Bielsko oraz gospodarze – DKB Dąbrowa Górnicza. 
Dąbrowski Klub Bokserski w kategorii juniorów re-
prezentowali Michał Deres (75 kg; wygrał na punk-
ty z Dawidem Jaskułą z MOSM Bytom) i Norbert 
Krawiec (60  kg; przegrał z  Kacprem Gajewskim 
z KS Górnik Sosnowiec). Ostatni zaprezentował się 
Eryk Himner (69 kg), wygrywając także na punkty 
z Kamilem Gajdzicą z SKB Klincz Brenna. Podczas 
28 walk widzowie obejrzeli popisy 56 zawodników 
w grupach wiekowych od młodzika do seniora. Sę-
dzią głównym zawodów był Zbigniew Zagrodnik, 
sędzia międzynarodowy AIBA. az

pierwszy krok
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Dąbrowa Górnicza Triathlon już po raz trzeci
11 czerwca odbędzie się III edycja Dąbrowa Górni-

cza Triathlon. Zawody zostaną rozegrane na typowym 
sprinterskim dystansie: 750  m pływania, 20  km jazdy 
na rowerze (3 pętle), 5 km biegu (4 pętle). Szybkie trasy, 
dobry asfalt, piękne jezioro, widowiskowe pętle wśród 
kibiców – tak krótko można scharakteryzować Dąbro-
wa Górnicza Triathlon.

Impreza przyciąga rzeszę amatorów – to również ideal-
ne miejsce na początek przygody z triathlonem. Dodatko-
wą zachętą dla nich jest to, że mogą stanąć ramię w ramię 
z osobami znanymi z ekranu (do tej pory na starcie stanęli 
m.in.: Karolina Gorczyca, Joanna Jabłczyńska czy Roman 
Polko) i elity tri (m.in. Sylwester Kuster). Dąbrowa Górni-
cza Triathlon przyciąga również tłumy kibiców – pływanie 
odbywa się na wodach Pogorii III, a część kolarska i biego-
wa – ulicami centrum miasta oraz alejkami parku Hallera.

Impreza została objęta patronatami medialnymi: 
TVP3 Katowice, Radia Eska Śląsk i Akademii Triathlo-
nu oraz patronatem honorowym Prezydenta Miasta 
Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy.

Organizatorem jest Centrum Sportu i  Rekreacji, 
a współorganizatorem stowarzyszenie Pozytywnie Za-
kręceni. 

Zapisy trwają do 1 czerwca. Szczegółowe informacje: 
www.csir.pl i www.dgtriathlon.pl.

sport

Takiej szkoły jeszcze nie było
Dwie wspólniczki Kasia oraz Agnieszka z prawdziwą pasją stworzyły 
w Dąbrowie szkołę Pole Dance. Każdy odnajdzie w niej zajęcia dla 
siebie – począwszy od zajęć typowo rurkowych na różnych poziomach 
zaawansowania, po wzmacnianie dla zwolenników budowania masy 
mięśniowej czy zajęcia Pole Dance Kids dla najmłodszych.

Instruktorki Kasia, Agnieszka oraz Wiola mogą po-
chwalić się licznymi certyfikatami oraz osiągnięciami 
w  tej dziedzinie. Dodatkowo Kasia z  zawodu fizjote-
rapeuta oraz certyfikowany instruktor Vertical Dance 
(międzynarodowy certyfikat uprawniający do nauki 
Pole Dance) znakomicie zna się na budowie mięśni ludz-
kiego ciała i również pod tym kątem dostosowuje ćwi-
czenia, tak aby były jak najbardziej skuteczne. Szczegól-
nie ważne jest to w przypadku dzieci, gdyż gimnastyka 
wpływa na prawidłową postawę ciała. Zajęcia Pole Dan-
ce Kids prowadzone są nie tylko przy rurce, ale także 
pod kątem ćwiczeń akrobatyczno-rozwojowych.

Na Pole Dance Wzmacnianiu uzyskuje się efekty jak na 
siłowni angażując mięśnie całego ciała, a to wszystko bez 
obciążania kręgosłupa ciężarami. Główną rolę gra w tym 
angażowanie mięśni przez stabilizację pozycji na drążku 
pionowym. A  dodatkowo wielką frajdę daje możliwość 
wykonania coraz to nowych, trudniejszych figur.

Wszystkie Panie zapraszamy na zajęciach Pole Dan-
ce Choreografia oraz Exotic, na których trenerki Wiola 
oraz Agnieszka zastosują poznane figury w ułożonych 
układach choreograficznych. Zajęcia Exotic dodatkowo 
odbywają się w butach na obcasie, gdzie dominuje floor 
work oraz kocie ruchy.

Na początku tego roku w Atenach odbyły się kolejne 
już rozmowy na temat wprowadzenia Pole Dance jako 
dyscypliny olimpijskiej. Ćwiczenia pod okiem doświadczonych instruktorów są bezpieczne nawet dla najmłodszych.
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O Puchar 
Tymbarku

z europejskimi medalami
Na początku maja podczas finału ogólnopolskie-
go XVII edycji Turnieju „Z  Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” na boiskach Legii oraz Agry-
koli Warszawa zmierzyły się 64 najlepsze dru-
żyny z  całej Polski (do lat 10 i  12), a  wśród nich 
młodzi piłkarze z Dąbrowy Górniczej. To już drugi 
występ Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Piłkarskiego na największym i najbardziej presti-
żowym turnieju dla młodzieży U-10 i U-12 w Pol-
sce i w Europie.

W drodze do finału chłopcy z rocznika 2005, prowa-
dzeni przez Mariusza Stiebala i  Pawła Tomczyka, wy-
grali eliminacje województwa śląskiego, a w Warszawie 
ostatecznie zajęli 11. miejsce.

Zmagania najmłodszych piłkarskich talentów obser-
wowali osobiście  m.in. Zbigniew Boniek (Prezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej), Adam Nawałka (selek-
cjoner reprezentacji Polski), Marcin Dorna (selekcjoner 
reprezentacji Polski do lat 21) oraz trenerzy młodzieżo-
wych reprezentacji Polski: Marcin Kasprowicz, Bartło-
miej Zalewski i Robert Wójcik.

– Taka impreza pokazuje, że piłka i  rywalizacja to są 
pozytywne emocje i staramy się zaszczepić wśród naszych 
dzieci, żeby uprawiały sport, bo wychowanie w duchu ak-
tywności fizycznej jest absolutnie potrzebne – powiedział 
Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W turnieju swoje pierwsze kroki stawiali tacy piłka-
rze jak Piotr Zieliński, Paulina Dudek czy Arkadiusz 
Milik. Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Pił-
ki Nożnej. az

Na początku maja w serbskiej Suboticy zakończyły się 
Mistrzostwa Europy SKDUN Shotokan Karate. W za-
wodach wzięło udział 1724 zawodników z  21 krajów. 
Polskę reprezentowało kilkunastu zawodników, sędzia 
Andrzej Byjos oraz trener Tomasz Byjos i  trzy nieza-
wodne zawodniczki z UKS Ronin_1 Dąbrowa Górnicza. 
Zgodnie z  oczekiwaniami do Dąbrowy wróciły z  me-
dalami. Anastazja Dudzik zajęła 3. miejsce w kata i 5. 
miejsce w  kumite, Natalia Budzyń zwyciężyła w  kata, 
wręcz deklasując przeciwniczki, a  w  kumite zajęła 2. 
miejsce. Katarzyna Janikowska zajęła miejsce 6. w kata 
i 3. miejsce w kumite.

– Wracamy do domu z  kolejnymi sukcesami i  po-
twierdzeniem naszej przynależności do najlepszych za-
wodników w Europie – podsumowuje zawody Tomasz 
Byjos. – Przed nami jeszcze klubowy Puchar Europy 
XXI Slovakia Open, który odbędzie się już 20 maja 
w Bratysławie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! I już te-
raz zapraszamy do Dąbrowy Górniczej na Mistrzostwa 
Europy, które odbędą się 13, 14 i 15 kwietnia 2018 roku.

Najświeższa decyzja Zarządu SKDUN o organizacji 
przyszłorocznych Mistrzostw Europy w  Polsce zapa-

dła właśnie 6 maja podczas kongresu SKDUN. Wów-
czas to ogłoszono, że miastem gospodarzem będzie 
Dąbrowa Górnicza, a  organizatorem UKS Ronin_1 
i  KS Ronin. Tym samym dąbrowska oferta wygrała 
z Litwą i Białorusią. az

Zakończyli 
historyczny sezon
MKS Dąbrowa Górnicza, 
po trzech porażkach ze 
Stalą Ostrów Wielkopolski, 
zakończył udział w rundzie 
play-off. Występ w ćwierćfinale 
zmagań o mistrzostwo to 
największe osiągnięcie 
w historii dąbrowskiego klubu.

Walka o  pozycje medalowe to efekt dobrej postawy 
i waleczności dąbrowskich koszykarzy w całym sezonie. 
Po pokonaniu Czarnych Słupsk w  przedostatniej serii 
spotkań rundy zasadniczej, awans dąbrowian do fazy 
play-off stał się faktem. Otwartą kwestią pozostawało, 
z  kim zmierzą się na tym etapie rozgrywek. Ostatnia 
kolejka dała odpowiedź, że przeciwnikiem MKS-u, któ-
ry uplasował się na szóstym miejscu, w ćwierćfinale bę-
dzie trzecia w tabeli Stal Ostrów Wielkopolski.

W ćwierćfinałowej rundzie play-off gra się do trzech 
zwycięstw. Dąbrowscy koszykarze zmagania rozpo-
częli na początku maja od dwóch wyjazdowych poty-
czek. Wyprawę do Wielkopolski zakończyli porażkami. 
Mecz, który zdecydował o tym, czy gracze z Dąbrowy 
pozostaną w walce o medale mistrzostw Polski, odbył 
się 10 maja w  hali „Centrum”. Ich rywale byli w  zde-
cydowanie lepszej sytuacji, jednak dzięki determinacji 

i wsparciu własnej publiczności dąbrowianie nie stali na 
straconej pozycji. Podjęli walkę, ale ostrowianie nie po-
zwolili wydrzeć sobie zwycięstwa. Przegrywając 76:85, 
MKS zakończył przygodę z play-offem. Gra w ćwierćfi-
nale mistrzostw Polski to największe osiągnięcie w hi-
storii dąbrowskiej drużyny, która w  najwyższej klasie 
rozgrywkowej występuje od sezonu 2014/2015.

Wraz z  końcem rozgrywek zaszły zmiany na tre-
nerskiej ławce. Drażen Anzulović nie porozumiał się 
z władzami klubu w sprawie przedłużenia współpracy. 
Na razie nie zapadła decyzja, kto poprowadzi drużynę 
w przyszłym sezonie. PK

Wielkie emocje, świetna zabawa, pot, łzy i  ponad 
700 uczestników. Tak było 14 maja podczas imprezy 
organizowanej przez stowarzyszenie Pogoria Biega 
oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górni-
czej. Do rywalizacji na dystansie 5 km w unikalnym 
Indywidualnym Biegu na czas przystąpiło 391 zawod-
niczek i  zawodników. Trasę 6  km wokół Pogorii III 
pokonało 88 zawodniczek i zawodników nordic wal-
king. Walka na trasie obydwu konkurencji była pasjo-
nująca. Imprezie towarzyszył XVIII Bieg Przedszkola-
ka. Do mety w kilkunastu turach dobiegło ponad 250 
dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkim startują-
cym udało się ukończyć zawody w dobrej formie i bez 
urazów. az

Szóstka Pogorii

Anastazja Dudzik zajęła 5. miejsce w kumite i 3. miejsce w kata.
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REPERTUAR
maj - czerwiec 2017 

-  PIWNICA TEATRALNA -  INNE-  SALA TEATRALNA -  SALA KAMERALNA

www.palac.art.pl 

3-4.06

18.05
g. 19:00

20.05
g. 14:00

25.05
g. 10:00

09.06
g. 17:30

02.06
-30.06

Dotknął mnie promień z kosmosu
WYSTAWA PRAC MACIEJA SIEŃCZYKA -

Chlebem i solą - raz na ludowo
FESTYN FOLKLORYSTYCZNY -

Henryk Sawka prezentuje
WYSTAWA -

Marek Grabowski
WYSTAWA -

Festiwal Mody i Sztuki
FESTIWAL -

40-lecie ZPiT PKZ Gołowianie
KONCERT JUBILEUSZOWY -

Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych
FESTIWAL -

g. 17.00

g. 17.00

g. 17.00

Mały Jakub
  

Gwiazdy

Dzieciak rządzi

22-24.05

26-31.05

02-07.06

g. 19.30

g. 19.30

g. 19.30

Butterfly Kisses
  

24 tygodnie

Jutro będziemy szczęśliwi

g. 10.00KinoSzkoła Seniora08.06

ERITH | Edyta Górecka 
Koncerty młodej muzyki PIWNICA
KONCERT  - 

04-25.05

1 1 .0 5
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Sakrum w obiektywie

Wielkie 
święto PKZ 
„Gołowianie”

Orkiestry na start

Czasem na uboczu, czasem podniszczone, a  czasem 
zadbane z  kwiatami wokół  – kapliczki i  krzyże przy-
drożne. Miejsca najczęściej związane z lokalną społecz-
nością, małe ośrodki kultu religijnego, nieodłączny ele-
ment architektury wiejskiej i miejskiej, na który mało 
kto zwraca uwagę. Pragnąc przypomnieć ich piękno 
i ważny wymiar tej społecznie zaangażowanej architek-
tury sakralnej, Pałac Kultury Zagłębia ogłasza konkurs 
fotograficzny „Kapliczki i Krzyże Przydrożne Dąbrowy 
Górniczej”.

Zainspirowani twórczością Jerzego Haca – dąbrow-
skiego podróżnika, poety, fotografa oraz autora wysta-
wy „Kapliczki i krzyże przydrożne Istebna – Jaworzyn-
ka – Koniaków”, ogłaszamy otwarty konkurs, w którym 
może wziąć udział każdy pasjonat fotografii. Wystarczy 

wykazać się kreatywnością, niebanalnym podejściem 
do fotografii oraz wytrwałością. Nagrody będą przy-
znawane w dwóch kategoriach: „Najlepsze zdjęcie” – tu 
należy ukazać piękno kapliczki bądź krzyża w sposób 
artystyczny oraz „Najwięcej odnalezionych i  udoku-
mentowanych kapliczek” – tutaj pole do popisu mają 
fotografowie z zacięciem podróżnika i odkrywcy. Wa-
runek jest jeden – uwieczniony na zdjęciu cyfrowym 
obiekt musi znajdować się na terenie Dąbrowy Gór-
niczej, mile widziane jest dołączenie do pracy historii 
z nim związanej. Całość konkursu zostanie zwieńczo-
na wystawą wybranych prac konkursowych w  Galerii 
Sztuki PKZ oraz innych dąbrowskich placówkach.

Prace można nadsyłać do 26 października 2017 r., wy-
niki zostaną ogłoszone 17 listopada 2017 r.

Liderzy dąbrowskiej sztuki ludowej – Zespół Pieśni 
i Tańca PKZ „Gołowianie” – świętują w tym roku swo-
je 40-lecie kultywowania tradycji i  folkloru Zagłębia 
Dąbrowskiego. Z tej okazji odbędzie się koncert, który 
ukaże piękno regionalnych tańców, pieśni i ich histo-
rii. Na scenie pojawią się m.in. oberki zagłębiowskie, 
zabawy dziecięce i  liczne utwory śpiewacze tj. „Kry-
wań”, „Doliny”, „Szumi Jawor”. Dodatkową atrakcją 
będzie wystawa poświęcona zespołowi. Wszystkich 
zainteresowanych lokalnym folklorem, dobrą zabawą 
i  radosną atmosferą zapraszamy 9 czerwca o  godz. 
17:30 do Pałacu Kultury Zagłębia. Wstęp wolny.

Oryginalna forma, wymiana doświadczeń, wielokul-
turowość, muzyczne spotkania w  przyjaznej atmosferze 
– taki jest właśnie Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dę-
tych. Ósmy raz, 3 i 4 czerwca, będziemy gościć orkiestry 
z całego świata. To będą dwa dni przepełnione muzyką, 
barwnymi strojami i pokazami mażoretek. Występy bę-

dzie można oglądać w Parku Hallera, a minikoncerty tak-
że w innych częściach miasta. Tradycja festiwalu sięga aż 
2003 r. – to ponad 15 lat doświadczeń, wspólnych wystę-
pów i międzynarodowej integracji! Pieczę nad tym cieka-
wym wydarzeniem sprawuje PKZ oraz Miejska Orkiestra 
Dęta w Dąbrowie Górniczej.


