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mieszkania dla dąbrowian
Utworzenie TBSu czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, powołanie Społecznej Agencji Najmu, ułatwienie oddłużania mieszkań oraz ich zamiany to najważniejsze założenia nowej polityki
mieszkaniowej miasta.
Mimo, że w Dąbrowie Górniczej jest prawie 50 tysięcy lokali mieszkalnych, na realizację czeka kilkaset
wniosków o przydział mieszkania.
– Na koniec czerwca tego roku lista oczekujących na
przydział lokalu wynosiła 578 osób, natomiast na wykonanie eksmisji z prawem do lokalu mieszkalnego czeka
206 wyroków – wylicza Piotr Jędrusik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Jak zredukować te liczby? Receptą powinna być
opracowana właśnie polityka mieszkaniowa na lata

Chcemy pomóc osobom, których
dochody nie wystarczają na
skorzystanie z komercyjnego
kredytu w banku, a jednocześnie
przekraczają kryteria ubiegania
się o mieszkania komunalne.
Koncepcja osiedla komunalnego, które powstanie w miejscu byłego ośrodka dla dzieci niewidomych. Projekt: Architekci APA R. MALINA

2018-2027, która wskazuje 3 priorytety dla działań
miasta w tym zakresie. Pierwszy z nich to budowa nowych mieszkań socjalnych, komunalnych i na wynajem. Drugi to rewitalizacja obecnych zasobów mieszkaniowych, a trzeci to zrównoważone gospodarowanie
tymi zasobami.
– Dla miasta najważniejsze działanie, to zaproponowanie wszelkich możliwych form wsparcia rynku
mieszkaniowego. Chcemy pomóc osobom, których dochody nie wystarczają na skorzystanie z komercyjnego
kredytu w banku, a jednocześnie przekraczają kryteria

ubiegania się o mieszkania komunalne. Chcemy to realizować m.in. poprzez powołanie do życia Towarzystwa
Budownictwa Społecznego i nowe miejskie inwestycje
mieszkaniowe. Będziemy starali się także wykorzystać
inne możliwości, w tym być może program „Mieszkanie Plus” – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta miasta i dodaje, że miasto planuje postawić też na
innowacje.
– Przygotowujemy się do powołania społecznej agencji najmu, która będzie kojarzyła właścicieli pustych
mieszkań z poszukującymi mieszkania do wynajęcia,

gwarantując jednocześnie korzystne warunki dla najemców i bezpieczeństwo dla właścicieli lokali. Takie
społeczne agencje najmu z powodzeniem działają już
w Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii. Przyglądaliśmy się
także podobnemu pilotażowemu programowi w Warszawie i zdecydowaliśmy się to rozwiązanie wprowadzić
również w Dąbrowie – mówi wiceprezydent Rutkowski.
Dlaczego takie rozwiązanie ma szansę sprawdzić się
w Dąbrowie? Analiza danych pokazuje, że Dąbrowa
wyludnia się wolniej niż inne miasta aglomeracji.
Dokończenie na str. 7
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Przetarg ogłoszony!
W połowie października miasto i PKP PLK ogłosiło wspólny przetarg
na projekt przebudowy rejonów dworców w centrum i Gołonogu.
Powstać mają tam m.in. centra przesiadkowe i tunele pod torami.
Czas na składanie ofert upływa na początku grudnia.
Zmiany planowane przy dworcu
w centrum Dąbrowy Górniczej

sms szybki miejski serwis
26-28 września odbył się Międzynarodowy
Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2017. Na pałacowej
scenie zaprezentowały się zespoły z Polski,
Czech i Słowacji.

9 października podczas 25. Mistrzostw
Świata SKDUN Shotokan Karate w Egerze
(Węgry) młodzi zawodnicy dąbrowskiego klubu Ronin zdobyli 9 medali (2 złote,
5 srebrnych i 2 brązowe). Drużynę poprowadził Tomasz Byjos.

11 października w Centrum Aktywności
Obywatelskiej odbyło się spotkanie z zagłębiowskim podróżnikiem – Waldemarem
Maliną, który opowiadał o swej wyprawie
rowerowej na Kaukaz.

15 października w Pałacu Kultury Zagłębia
i na placu Wolności odbyła się akcja „Przybij
piątkę Pati”. Dobrze się bawiąc, można było
wesprzeć młodą dąbrowiankę w jej walce z nowotworem.
ZADANIA MIASTA

ZADANIA PKP

18 października w Zespole Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego odbyły się
Targi Informacji Zawodowej. Na uczestników
czekały oferty pracy, staży, szkoleń oraz profesjonalne doradztwo zawodowe.

Zmiany planowane przy dworcu
w Gołonogu

16-20 października – ogólnopolski,,
Tydzień Mediacji”. W ramach akcji instytucje
rządowe, samorządowe oraz stowarzyszenia
informowały o zasadach i korzyściach płynących z mediacji. Wspólnie z mediatorami
dyżurowali także dąbrowscy policjanci, którzy
udzielali zainteresowanym bezpłatnych porad
oraz informacji nt. mediacji.
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Ogłoszony przetarg to efekt wielomiesięcznych przygotowań i negocjacji dąbrowskiego samorządu z kolejowymi spółkami

– Od lipca, razem z PKP PLK, przygotowywaliśmy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia zmian wokół dworców w Gołonogu i Centrum. Dzisiaj ogłaszamy przetarg
i czekamy na projektantów, którzy podejmą się wyzwania
i pomogą nam stworzyć m.in. centra przesiadkowe oraz
oczekiwane przez wszystkich tunele i przejścia podziemne pod torami przedzielającymi miasto – poinformował
Marcin Bazylak, I z-ca prezydenta miasta.
W centrum miasto planuje stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego złożonego z przystanków autobusowych, parkingów Park&Ride oraz
parkingów i wypożyczalni rowerów. Dodatkowo powstanie zupełnie nowy węzeł drogowy umożliwiający
podjechanie bezpośrednio pod budynek dworca oraz
komunikujący go z rewitalizowanymi terenami dawnej
fabryki maszyn DEFUM (projekt Fabryka Pełna Życia).
Miasto zadeklarowało też chęć najmu części pomieszczeń przebudowanego dworca.
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (211) październik 2017

Po stronie kolei będzie przebudowa torowisk i peronów, budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego łączącego dworzec z peronami oraz przede wszystkim budowa tunelu drogowego łączącego ul. Kościuszki
z ul. Limanowskiego.
Jeśli chodzi o Gołonóg, to podobnie jak w centrum
zadaniem gminy będzie stworzenie Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego z przystankami autobusowymi, parkingami oraz wypożyczalnią rowerów.
Powstaną też dwa nowe węzły łączące dotychczasowy
układ komunikacyjny z planowanym przez PKP tunelem w miejscu obecnego przejazdu kolejowego.
Poza budową tunelu, kolej zajmie się przebudową
torowisk i peronów oraz budową podziemnego przejścia pieszo-rowerowego łączącego dworzec z peronami.
Zwieńczeniem całości będą remonty dworców w centrum i Gołonogu.
Przemysław Kędzior

41-300 Dąbrowa Górnicza,
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rozmowa miesiąca
Podsumowanie konferencji Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa Górnicza

nadjeżdża Motoryzacja
Rozmowa z Ewą Fudali-Bondel, Kierownikiem Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
– Niektórzy uczestnicy czwartej edycji konferencji „Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje.
Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa Górnicza” żartowali w kuluarach, że w herbie Dąbrowy Górniczej powinien się znaleźć nowy symbol.
Wie Pani jaki?
– Nie. Byłam mocno zaangażowana w organizację
oraz przebieg konferencji i pewnie dlatego nie zwracałam uwagi na kuluarowe żarty.
– Część uczestników w luźnych rozmowach
radziło, aby do elementów umieszczonych w dąbrowskim herbie dołączyć kierownicę, jako symbol dąbrowskiego przemysłu motoryzacyjnego.
Ten żart nie miał w sobie cienia złośliwości. Wręcz
przeciwnie, był wyrazem uznania dla przemian
gospodarczych zachodzących w Dąbrowie Górniczej. Czy rzeczywiście miasto tak mocno jest już
związane z rynkiem motoryzacyjnym?
– Obecnie Śląsk i Zagłębie to największy producent
samochodów i komponentów samochodowych w Polsce. W samej Dąbrowie Górniczej dla motoryzacji produkowane są: szyby samochodowe (Saint Gobain), tarcze hamulcowe (Brembo), lusterka (Ficcomrrors), różne
komponenty z plastiku (Mecacontrol Polska), elementy
stalowe i aluminiowe (KOIDE), sprzęgła wysokoelastyczne (PEGAS), stal (ARCELORMITTAL) i wiele
innych materiałów wytwarzanych przez mniejsze, ale
niezwykle dynamiczne firmy. Co więcej, pierwszy inwestor na terenie inwestycyjnym Tucznawa, (NGK Ceramics) już ruszył z produkcją filtrów cząstek stałych do
silników diesla z węglika krzemu. To wszystko świadczy o bardzo silnym i rosnącym związku dąbrowskiego
przemysłu z motoryzacją.
– Co sprawia, że światowe koncerny motoryzacyjne tak intensywnie inwestują w całym naszym
regionie?
– Aglomeracja Śląsko-Zagłębiowska posiada bardzo
dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną i gęstą sieć dróg. Krzyżują się tutaj autostrady A4 oraz A1.
Region posiada dynamicznie rozwijający się Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach, który z roku
na rok obsługuje coraz więcej pasażerów. W 2016 roku
otwarto na nim nowy terminal – Cargo City, gdzie swoje magazyny mają potentaci logistyki: DHL, Fedex, UPS
i TNT. Budynek cargo to najnowocześniejszy terminal
w Polsce. W Gliwicach ulokowany jest port rzeczny –
element Śląskiego Centrum Logistyki, który jest najbardziej uniwersalnym portem śródlądowym w kraju.
Istotnym elementem infrastruktury jest także Międzynarodowe Centrum Logistyczne – Euroterminal
w Sławkowie, który posiadając szeroki tor, umożliwia
połączenie z koleją ukraińską, rosyjską i dalej w głąb
Dalekiego Wschodu. Świetnie prosperująca strefa ekonomiczna, gdzie przeważa sektor motoryzacyjny, który
dodatkowo zrzesza firmy w ramach klastra Silesia Automotive. Na koniec nasz najważniejszy potencjał – świetnie wykształcone techniczne kadry z dużą kulturą pracy. To szczególnie doceniają inwestujący przedsiębiorcy.
W cały ten potencjał wpisuje się Dąbrowa Górnicza.
– No dobrze, a jakie atuty ma sama Dąbrowa
Górnicza?
– Jesteśmy częścią wielkiego systemu przemysłowo-logistycznego funkcjonującego w województwie

śląskim. Poza tym miasto zadbało o niezbędną infrastrukturę i stworzyło klimat przyjazny inwestorom. Postawiliśmy na projekty infrastrukturalne tj.
budowę dróg, uzbrajanie i porządkowanie terenów
inwestycyjnych oraz tworzenie odpowiednich dokumentacji i opracowań o terenach inwestycyjnych.
Przebudowana została droga krajowa DK 94, kompleksowo został przygotowany teren inwestycyjny
Tucznawa, największy teren w południowej Polsce,

Część uczestników, w luźnych
rozmowach radziło, aby do
elementów umieszczonych
w dąbrowskim herbie dołączyć
kierownicę, jako symbol
rozwijającego się dąbrowskiego
przemysłu motoryzacyjnego.
objęty granicami KSSE oraz uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową. Zadbano o inwestycje poprawiające jakość życia w sferze rekreacji i kultury.
Mamy dobrze wykształcone kadry oraz otwartość
szkół i uczelni wyższej na kształcenie pod potrzeby
pracodawcy. Mamy młode i wykształcone społeczeństwo. Poza tym współpracujemy z instytucjami z otoczenia okołobiznesowego takimi jak: Polska Agencja
Inwestycji i Handlu SA, zagraniczne izby handlowe,
śląskie centrum obsługi inwestora oraz Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, firmy HR i consultingowe.

– Otwarcie terenu inwestycyjnego w Tucznawie eksperci nazywają skokiem w przyszłość. Czy
rzeczywiście ma ono tak duże znaczenie?
– Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej realizowane było w kilku etapach. Inwestycja polegała między
innymi na wybudowaniu drogi o całkowitej długości prawie 9 km z całą towarzyszącą infrastrukturą
złożoną z rond, skrzyżowań, odwodnień oraz oświetlenia. W konsekwencji powstało połączenie komunikacyjne z drogą krajową DK 94. Koszt inwestycji
przekroczył 60 mln PLN. W tym samym czasie za
ponad 200 mln PLN miasto wyremontowało DK 94.
Cały obszar został również uzbrojony w podstawową
infrastrukturę – wodociągową, energetyczną, gazową
oraz teletechniczną. Teren posiada także jedną z największych stacji energetycznych w Polsce. W bliskim
sąsiedztwie są także zbiorniki wody przemysłowej.
I co najważniejsze, obecnie miasto rozpoczyna realizację IV etapu inwestycji, w ramach którego przewidziana jest między innymi budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą, chodnikami i ścieżką
rowerową. Duże znaczenie dla tego terenu ma też
przygotowywany pod mniejsze projekty teren Kazdębie. To będzie miejsce, również w strefie ekonomicznej, dla firm sektora MŚP, dostarczających towary
do dużych podmiotów, funkcjonujących na terenie
inwestycyjnym Tucznawa.
– Podczas negocjacji z inwestorami bardzo często, oprócz warunków wstępnych, trzeba także
spełnić szereg innych, bardziej szczegółowych wymogów. Jakie oczekiwania mieli i zapewne nadal
mają przedsiębiorcy z rynku motoryzacyjnego?
Dokończenie na str. 5
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nocna pomoc tylko w szpitalu

Do tej pory nocna i świąteczna pomoc medyczna
świadczona była w przychodni Prinn przy ul. Piłsudskiego 92 oraz w przychodni „Merkury” przy ul. Adamieckiego 13. Od 1 października, zgodnie ze zmianami
przepisów wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, tego typu usługi świadczone są przez szpitale wpisane do ministerialnej sieci. W Dąbowie Górniczej jest
to Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza.
Jak nowy system sprawdza się w praktyce? Nie obeszło
się bez przejściowych trudności. Tylko w nocy z 1 na 2
października do szpitala zgłosiło się ponad 180 pacjentów. W kolejnych dniach ich ilość oscylowała na podobnym poziomie, co doprowadziło do rezygnacji z pracy
części lekarzy odpowiedzialnych za nocną i świąteczną
opiekę zdrowotną.
– Lekarze, którzy podjęli współpracę, rezygnują z niej ze względu na zbyt duże obciążenie pracą.
Mimo to część pielęgniarska i transportowa nocnej
opieki była świadczona nieprzerwanie, a pacjenci wymagający pilnej interwencji przyjmowani byli
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – tłumaczył

fot. Dariusz Nowak

Już nie w przychodni przy
dawnej Hucie Katowice ani
w przychodni na Merkurym,
a w Zagłębiowskim Centrum
Onkologii mieszkańcy mogą
szukać pomocy medycznej
w nocy i w święta. Te zmiany to
efekt wejścia w życie ustawy
o sieci szpitali.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 października nocna i świąteczna pomoc medyczna dla
mieszkańców Dąbrowy Górniczej realizowana jest tylko i wyłącznie w Zagłębiowskim Centrum Onkologii

dąbrowskim radnym dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, Zbigniew Grzywnowicz, który podczas posiedzenia komisji zdrowia referował sytuację
dąbrowskiego szpitala.
Rezygnacje lekarzy spowodowały przejściowe trudności w świadczeniu, jednak od 15 październik udało
się skompletować pełną obsadę lekarską i dzisiaj pacjenci bez przeszkód mogą korzystać z tego rodzaju pomocy
medycznej.
Potwierdzeniem tego faktu mogą być też słowa Małgorzaty Doros, rzeczniczki prasowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach, która przekazała, że ze wstępnych ustaleń kontroli, przeprowadzonej w dąbrowskim szpitalu

pomiędzy 16 a 20 października wynika, że świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są
w dąbrowskim szpitalu realizowane.
Dodatkowo, na początku listopada, w struktury szpitala wraca oddział ginekologiczno-położniczy. Jest to
konsekwencja wstrzymania realizacji tych świadczeń
przez spółkę Perinatologia Śląska, która realizowała je
od 2015 roku. Problemy spółki wyszły na jaw w połowie tego roku, kiedy zawiesiła ona funkcjonowanie oddziału, a pacjentki zaczęto odsyłać do innych szpitali.
Doprowadziło to do zerwania przez NFZ kontraktu ze
spółką i ogłoszenia nowego konkursu, w którym wystartował dąbrowski szpital.
Bartosz Matylewicz

skarbówka szkoli przedsiębiorców
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT
dla podatników VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
zaprasza na cykl szkoleń.
Odbywać się one będą w każdy wrotek listopada (7, 14, 21 i 28) o godzinie 13:00
w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Skarbowego i skierowane będą dla przedsiębiorców.
Osobne szkolenie, 30 października o godzinie 9:00, odbędzie się dla profesjonalistów
podatkowych i finansowych (księgowych, biura rachunkowe, doradców podatkowych).
Szkolenia odbywają się w siedzibie urzędu przy ul. Krasińskiego 33A w sali 024, na
parterze. Udział w szkoleniu należy potwierdzić telefonicznie pod numerem 32 295 90
68 lub mailowo na adres monika.czekaj@sl.mofnet.gov.pl
***
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży
i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają
JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017.
Krajowa Administracja Skarbowa chce polepszać sytuację przedsiębiorców
i wzmacniać uczciwą konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na
mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (211) październik 2017
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Dokończenie ze str. 3
– Ze względu na charakter inwestycji duże znaczenie
ma topografia i odpowiednie uzbrojenie terenu. Liczy
się także wygodny dojazd oraz możliwość powiększenia
terenu inwestycyjnego o przyległe działki. Przedsiębiorcy cenią również stabilizację w zarządzaniu miastem
oraz możliwość współpracy z profesjonalnie przygotowanym zespołem oraz konkretną osobą, która pełni
rolę opiekuna inwestora. Oczekują zapewnienia współpracy z dostawcami mediów, firmami rekrutacyjnymi,
szkołami a także często niezbędne jest wskazanie potencjału firm kooperujących. Ważna jest również możliwość skorzystania z ulg i zwolnień z podatków, jakie
oferuje, zarówno miasto w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej, jak i strefa ekonomiczna.
– Jak przebiegają negocjacje z inwestorami zainteresowanymi działalnością w Dąbrowie Górniczej? Macie jakieś własne strategie, autorskie
pomysły czy po prostu sprzyja wam szczęście?
– Negocjacje to bardzo poważny proces. Tutaj nie ma co
liczyć na przysłowiowy łut szczęścia. Trzeba działać bardzo profesjonalnie. Wszystko wymaga wielu spotkań
i dobrego przygotowania merytorycznego. Inwestor
musi widzieć konkrety, a nie obietnice. Jako miasto wypracowywaliśmy dobre kanały współpracy z dostawcami poszczególnych mediów, co teraz, w trackie spotkań,
ogromnie się przydaje. Przedstawiciele dostawców są
razem z nami i nas wspierają podczas negocjacji. Miasto
może również liczyć na instytucje okołobiznesowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z którą prowadzimy
większość projektów, czy Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jej przedstawiciel niemal zawsze uczestniczy w spotkaniach i prezentuje możliwości inwestowania w granicach SSE. Równie ważna jest mobilizacja
pracowników Urzędu Miejskiego i komórek zaanga-

fot. Dariusz Nowak

nadjeżdża Motoryzacja

Rozbudowa zakładu NGK w strefie przemysłowej w Tucznawie

żowanych w proces inwestycji. Strategiczne wydziały
odpowiedzialne za obsługę inwestora to Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział
Ekologii i Rolnictwa, Wydział Inwestycji Miejskich
oraz Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Tak
dobrze przygotowany i zorganizowany zespół sprawia,

że negocjacje przebiegają bardzo sprawnie, a potencjalni inwestorzy już podczas pierwszego spotkania są
w stanie uzyskać kompleksowe informacje dot. terenu
inwestycyjnego. Szczęście zawsze mile widziane, to
przykładowo – dobra pogoda podczas wizji terenu. Ale
niezwykle ważna jest rekomendacja funkcjonującego
na terenie miasta inwestora. Taka wizyta referencyjna
odbywa się zawsze w końcowym etapie procesu negocjacji i pozytywny przekaz przedsiębiorcy, najczęściej
powiązanego kapitałowo, sektorowo lub zakupowo,
ma kluczowe znaczenie. Pozytywna opinia w środowisku przedsiębiorców dotycząca klimatu inwestycyjnego
i obsługi inwestora w naszym mieście to najlepsza strategia
przyciągania inwestycji. Dlatego tak ważna jest opieka poinwestycjna nad projektami i dbanie o dobre relacje w środowisku przedsiębiorców. To także nasze zadanie.
– Przed jakimi wyzwaniami stoi teraz miasto?
Co może ograniczyć poziom inwestycji w Dąbrowie Górniczej?
– Coraz większym problemem jest zapewnienie inwestorom odpowiednio przygotowanej kadry. Na szczęście, w naszym mieście, coraz łatwiej idzie współpraca
nauki z biznesem. Są już programy studiów inżynierskich, dualnych – pozwalające studentom na równoczesne pogłębianie wiedzy akademickiej i nabywanie
praktyki w przemyśle. Oferuje je między innymi Politechnika Śląska i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Również szkoły techniczne działające w naszym mieście zaczynają kształcić uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego i regionalnego przemysłu.
To wszystko daje nadzieje na to, że brak wykwalifikowanej kadry nie będzie w przyszłości przyczyną spadku
inwestycji w Dąbrowie Górniczej.
– Dziękuję za rozmowę.
Grzegorz Cius

Biznesowy taniec z Tuczną Babą
Szczęście to miał jedynie gość, który w Kole Fortuny
prowadzonym przez Panią Magdę i Wojciecha Pijanowskiego, jako pierwszy wygrał śliczne, nieco większe
od malucha, ale przecież czterodrzwiowe suzuki maruti. Inni ludzie powoli tracili wiarę, że w Dąbrowie
Górniczej spotka ich jeszcze coś dobrego…
Czasy były ciężkie. Dąbrowski przemysł zwijał się,
jak sznurek. Wiekowe zakłady, które dały miastu podwaliny, padały jeden po drugim. W 1995 roku miasto
spokojnie mogło ze swojej nazwy wykreślić przymiotnik „Górnicza”. Po wielu latach fedrowania, w atmosferze stypy i związkowych protestów zamknięto ostatnią
dąbrowską kopalnię. Upadł także przemysł szklarski
w Ząbkowicach. Ponad stuletnie huty – szkła okiennego i gospodarczego wygasiły piece i zamknęły wanny.
Nie było miesiąca, żeby do listy zamykanych firm nie
dopisywano jakiegoś przedsiębiorstwa z Dąbrowy Górniczej. Wielkie firmy obsługujące jeszcze większy przemysł zamykano na trzy spusty. Śmiertelne konwulsje
męczyły ostatnią dużą żywicielkę – Hutę „Katowice”.
Dumny kombinat chwiał się na glinianych nogach dręczony przez raczkujący wolny rynek. Huta cofnęła się
do epoki prehistorycznej. W obrocie handlowym pieniądze zastąpiono barterem. Za wykonane usługi czy
dostarczony towar zamiast banknotów oferowano to-

war, który akurat był pod ręką. Ale i to nie uchroniło firmy przed gigantycznymi długami i zatorami. Załoga żyła
w wiecznym strachu i niepewności. Bezrobocie w mieście
tylko rosło, a poważne oferty pracy niemal nie istniały.
Przyszłość nie tylko dąbrowskiego przemysłu, ale i całego
miasta wyglądała czarno, jak ostatnia tona węgla wydobyta z kopalni „Paryż”.
Nieliczni wizjonerzy, którzy przekonywali, że jeszcze
nie wszystko stracone, że nadejdą w końcu lepsze lata,
byli bezlitośnie wygwizdywani przez protestujące załogi
i obśmiewani przez zatroskanych żurnalistów. Szczęście
to miał jedynie gość, który w Kole Fortuny prowadzonym przez Panią Magdę i Wojciecha Pijanowskiego, jako
pierwszy wygrał śliczne, nieco większe od malucha, ale
przecież czterodrzwiowe suzuki maruti. Inni ludzie powoli tracili wiarę, że w Dąbrowie Górniczej spotka ich
jeszcze coś dobrego. Z roku na rok coraz więcej osób
wyjeżdżało z miasta. Czy ktoś mógł wówczas przewidzieć, że Dąbrowa Górnicza z bankrutującymi zakładami zamieni się w przemysłowego tygrysa? Że do miasta
zaczną napływać nowoczesne technologie, a nowe firmy
będą poszukiwać fachowców, inwestować i wysyłać ludzi
na szkolenia do Niemiec, Francji czy Finlandii? Chyba
tylko szaleniec mógł myśleć, że układy hamulcowe do
samochodów największych światowych marek będą produkowane w Dąbrowie Górniczej, że z tego miasta będą

pochodzić szyby i lusterka wsteczne, filtry i inne rozmaite komponenty, bez których europejski czy może
nawet światowy przemysł motoryzacyjny nie może
normalnie funkcjonować. Patrząc na upadające zakłady, trudno było myśleć o tym, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości trzeba będzie szukać miejsc pod
inwestycje w peryferyjnej, żyjącej typowo wiejskim
rytmem Tucznawie. Że z myślą o nowych zakładach
będą budowane nowoczesne drogi, a Dąbrowa Górnicza będzie jasnym punktem na polskiej mapie inwestycji. A jednak się udało, w czym duża zasługa zarówno śmiałych wizjonerów, jak i odpornych na wstrząsy
gospodarcze mieszkańców. Wszyscy wytrzymali ten
trudny czas. Dzisiaj trzeba innej, może jeszcze większej odwagi. Odwagi szybkiej jazdy w inwestycyjnym
peletonie, gdzie obowiązuje światowe tempo, znakomite przygotowanie i umiejętność współpracy w grupie. Z konferencji dedykowanej przemysłowi motoryzacyjnemu, która odbyła się w Dąbrowie Górniczej,
widać, że na razie miasto nie odstaje od czoła peletonu.
Można wręcz dostrzec przygotowania do inwestycyjnej ucieczki do przodu przez dawne łąki i pola Tucznej
Baby, jak przed laty nazywała się wieś, którą dzisiaj
przemierzają wzdłuż i wszerz Koreańczycy, Japończycy i różne inne nacje ściągnięte w interesach do Dąbrowy Górniczej.
Dąbrowianin
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Rekord dla życia
fot. Łukasz Widziszowski

16 października, w samo południe, 450 dąbrowskich uczniów
i przedszkolaków przyłączyło się do ogólnopolskiej próby bicia
rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy.

Jurek
Owsiak
prezes Fundacji WOŚP

(…) Ponad 85 000 osób w całej Polsce wzięło udział w tym
wydarzeniu, były to głównie
dzieci ze szkół podstawowych. Od naszej reakcji –
dziecka czy dorosłego, a przede wszystkim rozpoznania, co się dzieje, może zależeć zdrowie i życie
osoby poszkodowanej. Zwłaszcza w dzisiejszych
czasach te umiejętności wydają się niezwykle potrzebne i wpisujące się w naszą codzienność.

fot. Dariusz Nowak

Każdy może pomóc
– 30 ucisków, 2 wdechy
Jeżeli zetkniemy się z kimś, kto nie oddycha prawidłowo i mogło dojść u niego do zatrzymania krążenia, najpierw trzeba wezwać pogotowie. Do jego
przyjazdu powinniśmy prowadzić akcję reanimacyjną. Jak to zrobić?
•

Wyznacz środek klatki piersiowej. Przyłóż na
niego jedną rękę, zapleć na nią drugą. Wyprostuj ręce w łokciach, pochyl się tak, by ręce były
nachylone do miejsca uciskania pod kątem prostym.

•

Wykonaj 30 mocnych i szybkich uciśnięć klatki piersiowej, na głębokość ok. 5 cm. Po tym
udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego.
Zatkaj jego nos. Obejmując szczelnie ustami
jego usta, wykonaj 2 głębokie wdechy.

•

Czynności powtarzaj do przyjazdu służb ratowniczych.

Dąbrowska odsłona ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy

W hali „Centrum” przy fantomach stanęli uczniowie
z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Sportowych, III LO, szkół podstawowych nr 7, 10 i 29, a także dzieci z przedszkola nr
10. Przez 30 minut prowadzili symulowaną akcję przywracania krążenia i oddychania.
16 października obchodzony jest Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji od kilku
lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w połowie

października organizuje akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wydarzenie ma na celu promowanie nauki
udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorem akcji w Dąbrowie Górniczej był
Urząd Miejski, a parterami: Centrum Sportu i Rekreacji, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa, a także Harcerski
Klub Ratowniczy Auxilium.

Jazda bez trzymanki
Ulica Piłsudskiego 36/601, na osiedlu Manhattan, to adres, który znają wszyscy fani jazdy
na deskorolkach, hulajnogach czy rolkach.
Tutaj, z inicjatywy Piotra „Wiśni” Wiśniewskiego,
członka zarządu Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich powstał skate room. Nazwa ta oznacza
miejsce pod dachem, gdzie na hulajnodze, rolkach
czy deskorolce można potrenować jazdę na rampach,
grindboxach oraz funboxach. Mimo, że jedno wejście kosztuje 5 zł, to chętnych nie brakuje. Młodzi ludzie wolą wydać pieniądze na wejście do skate roomu
niż kupić słodycze.
W każdą sobotę, w skate roomie, pod okiem instruktora, odbywają się bezpłatne zajęcia. Dla postronnego obserwatora jazda na rolkach czy hulajnodze może wydać się kolejną młodzieńczą zabawą.
Ktoś może nawet pomyśleć, że lepiej, że dzieciaki
bawią się w ten sposób, zażywając przy okazji trochę
ruchu, niż miałyby spędzać czas przed komputerem

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (211) październik 2017

czy z tabletem w ręku. Jednak to tylko pozory. Wiśniewski w Polskim Związku Wrotkarskim jest odpowiedzialny za działalność związaną z deskorolką.
„Wiśnia” podkreśla, że jest to poważny temat, gdyż
na letnich igrzyskach w Tokio w 2020 roku jazda na
deskorolce zadebiutuje jako jedna z pięciu nowych
dyscyplin sportowych.
W jego założeniu skate room ma być kuźnią młodych talentów. A chętnych do doskonalenia swoich
umiejętności nie brakuje. Jeśli ktoś chce zacząć przygodę z hulajnogą czy rolkami, a nie ma swojego sprzętu, nie musi rezygnować z marzenia. W dąbrowskim
skate roomie chętni mogą wypożyczyć sprzęt. Gdy
przyszłego mistrza zmęczy trening, może w świetlicy
pograć na konsoli. Kto śni o karierze muzycznej, raz
w tygodniu może spotkać się z dąbrowskimi muzykami i nagrać w profesjonalnym studiu swój pierwszy kawałek.
Skate room ma szansę stać się ważnym punktem
na sportowej mapie Dąbrowy.
ML
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mieszkania dla dąbrowian
Dokończenie ze str. 1
Mimo to w mieście jest wiele mieszkań, które stoją
puste, a ich właściciele mają obawy przed wynajmem.
Właśnie im agencja to ryzyko ma niwelować poprzez
gwarancję, że ich mieszkanie będzie utrzymane w dobrym stanie i nie będą oni musieli płacić czynszu za lokal, który stoi pusty. W zamian miasto będzie od nich
oczekiwało, by odstępne za wynajem tego lokalu było
niższe niż na wolnym rynku.
– Lista oczekujących na mieszkania i tych z wyrokami sądowymi nigdy się nie skończy, więc sama budowa
nowych mieszkań nie rozwiąże problemu. Dlatego tym
osobom będziemy proponować mieszkania na wynajem
przez społeczną agencje najmu, tak by mogły sprostać
warunkom finansowym – mówi naczelnik Jędrusik.
Miasto będzie też polepszać stan techniczny swoich
zasobów mieszkaniowych oraz zintensyfikuje zamiany
lokali, tak by np. w mieszkaniu 3-pokojowym nie mieszkała jedna osoba, a w jednym pokoju rodzina z dwójką
czy trójką dzieci. Pozwoli to lokatorom mającym trudności z płatnościami skorzystać z dodatkowego wsparcia m.in. dodatków mieszkaniowych, energetycznych
czy czasowej obniżki czynszu.
– Ważnym elementem nowej polityki jest wsparcie dla
mieszkańców w tym, by nie zajmowali mieszkań socjalnych przez całe życie, ale starali się przeprowadzać do
mieszkań komunalnych lub skorzystać ze społecznej agencji najmu – podsumowuje wiceprezydent Rutkowski.
Obecnie gotowy dokument został przekazany radnym, a pod głosowanie powinien trafić podczas listopadowej sesji dąbrowskiej rady miejskiej.
Bartosz Matylewicz

Koncepcja osiedla komunalnego, które powstanie w miejscu byłego ośrodka dla dzieci niewidomych. Projekt: Architekci APA R. MALINA

Naiwność – cóż po ludziach…
Wbrew temu, co odczuwam od rana, postanowiłem, że napiszę coś dobrego… Może właśnie dlatego,
żeby przywrócić równowagę… Którą zapewne zburzę już za miesiąc.
Tak się jakoś złożyło, że przez lata swoich różnych
poczynań i poruszania się po mieście i okolicach
poznałem bardzo wielu ludzi. Z różnych miejsc, środowisk, o różnych pasjach, zainteresowaniach, poglądach. Czasami się widujemy na dłużej, czasami
w przelocie, czasem tylko i niestety piszemy do siebie
smsy (bo wiadomo – czas, rodzina, praca i takie tam).
O wielu z nich mogę powiedzieć, że są moimi Przyjaciółmi, o innych, że Znajomymi.
Najbardziej zawsze lubię to, że mimo wielu podobieństw (bo nie oszukujmy się – najbliżej nam zawsze
do ludzi, którzy w jakiś sposób są do nas podobni,
mają podobną wrażliwość, poczucie humoru), w wielu sprawach bardzo się różnimy i nie zgadzamy. Jest
to fajne, dobre i rozwijające, a przede wszystkim nie
jest nudne. Problem (choć tak naprawdę nie mój) jednak w tym, że animozje istnieją między jednostkami,
ale równocześnie całymi grupami w tle. Ten nie przepada za tamtym, jedna za drugą, ten się z tym wódki
nie napije, a temu nie poda ręki. Bo komuch, bo pisior, bo głupi, bo żonę zostawił, bo pracuje w instytucji, którą gardzę, bo w liceum odbiła mi chłopaka. Bo
sto innych, równie mądrych powodów…
Nie rozumiem tego unikania się nawzajem, odwracania się plecami. Od lat zastanawiam się, czy istnieje człowiek, któremu nie podałbym ręki, gdyby ją
do mnie wyciągnął. Tak zwyczajnie, na przywitanie.

Chociaż raz jeden facet wytłumaczył mi, że on ma takie
typy, bo po prostu, jak o nich myśli, to zwyczajnie mu
się nie chce. Nie wiem, może rzeczywiście tego słynnego kręgosłupa moralnego nie mam, może zwyczajnie
jestem głupi, a może po prostu jest tak, że BARDZO
LUBIĘ LUDZI. Tak w ogóle.
Bo chociaż wydaje mi się często, że jesteśmy pasożytem świata, że, gdyby nas nie było na Ziemi, nie wydarzyłoby się nic złego (nie byłoby takiej możliwości po
prostu), wciąż i mimo wszystko uważam, że ludzie są
fajni. Oczywiście przy swoich wszystkich wadach, małostkach i ułomnościach. W zeszłym roku na przykład
jeden facet powiedział, że mnie zniszczy (z tego, co
wiem chyba jakoś próbuje to cały czas zrobić, pozdrawiam). Tylko dlatego, że bardzo się różnimy. Do dziś
zachodzę w głowę, jak komuś coś takiego może przejść
przez myśl i gardło? Jak można być tak małym i złym?
Jeśli za kimś nie przepadam, to zostawiam go swojemu
losowi. Po prostu. Podobnie jak omijam psie kupy i potencjalnych napadzistów pod nocnymi sklepami. Zresztą tego pana też omijam.
Tymczasem jednak wciąż i bez sensu budujemy między sobą jakieś mury, murki, stawiamy parkany i płotki. I muszę powiedzieć, że źle się z tym wszystkim czuję.
Bardzo. Żeby było łatwiej, posłużę się przykładem. Bo,
dajmy na to, jestem w knajpie i przy jednym stoliku siedzi jedna ekipa, a przy drugim druga. I ktoś pyta – „A ty
znasz tego i tego? Kolegujecie się? Przecież to…” (i tu
padają różne określenia), a przy drugim dzieje się mniej
więcej to samo. Tyle, że kierunek jest przeciwny. A mnie
szlag trafia, bo najczęściej jest tak, że ci ludzie, którzy

– delikatnie mówiąc za sobą nie przepadają – nigdy
ze sobą nie rozmawiali i tak naprawdę wcale się nie
znają (to takie typowe). I nie mają zielonego pojęcia,
że obaj/obie/oboje są ludźmi ciekawymi, mądrymi,
z pomysłami, poglądami… I gdyby tylko zechciało
im się ten murek przeskoczyć, gdyby zechcieli choć
troszeczkę się poznać, mogłoby się okazać, że te ich
animozje są zwyczajnie głupie i śmieszne. A przede
wszystkim, że od przebywania z drugim człowiekiem
nie można się zarazić jego poglądami i żadna szkoda,
poza bliższym się poznaniem, nie może z tego wyniknąć. Owszem, możemy też wyciągnąć wniosek
potwierdzający naszą wcześniejszą tezę – że nie, nie
mam ochoty i nie widzę sensu przebywania z jednym
czy drugim – ale to właśnie jest kwintesencja.
Żeby coś z całą mocą stwierdzić, trzeba sprawdzić,
poznać, zobaczyć i posłuchać z bliska, bo najfajniejsze
w tych podziałach jest także to, że ludzie, którzy się nie
znają, nie znają tajemnicy. Że podobnie do kogoś myślimy, że ten ktoś wcale taki głupi nie jest, że moglibyśmy się z nim zakolegować. Tylko jakieś tam idiotyzmy
nam nie pozwalają, więc pławimy się we własnym sosie,
wmasowując go sobie obficie w okolice lędźwi.
A im bardziej jesteśmy podzieleni, tym bardziej ci,
którym to odpowiada, zacierają rączki. Divide et impera.
Podsumowując – jak chcecie, to się miedzy sobą nie
lubcie, nie rozmawiajcie, nie poznawajcie, nie sprawdzajcie. Pozostańcie stratni. Ja tam wolę być szczęśliwy i nie tracić czasu. Nawet jeśli ma to oznaczać
naiwność.
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Dialog zamiast rywa
– Dotychczasowy model budżetu partycypacyjnego, mimo że przyniósł określone korzyści i został zaaprobowany przez mieszkańców, nie był doskonały.
Przez cztery lata wnikliwie obserwowaliśmy wszystkie jego etapy. Zbieraliśmy również opinie, zarówno
ekspertów, jak i mieszkańców. Okazało się, że doszło
do zachwiania istotnych wartości. W ferworze rywalizacji na plan dalszy zeszła dyskusja. Brakowało
również merytorycznego dialogu i refleksji nad kompleksowymi planami i projektami rozwoju poszczególnych dzielnic. Skupiano się na wyrywkowych
pomysłach, co bardzo często generowało napięcie
i walkę o głosy. Doszło także do powielania typowych projektów na stosunkowo niedużym obszarze.
Każdy chciał mieć pod swoim blokiem siłownię czy
plac zabaw. Nie zważano na to, że podobna infrastruktura jest już w sąsiedztwie. Zdrowy rozsądek
przegrywał w głosowaniu. To wszystko prowadziło
do wypaczenia idei budżetu. Zresztą podobne negatywne trendy notowano w innych miastach. Dlatego
zdecydowaliśmy się na pewną korektę budżetu – wyjaśnia Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.
Nowy model wykuwał się od września 2016 r.
Pracował nad nim specjalny zespół, złożony z 15
dąbrowian wybranych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego spośród najbardziej aktywnych

uczestników poprzednich edycji DBP. Uwagi przekazali
też urzędnicy, którzy na co dzień realizują zadania wybrane w poprzednich edycjach głosowań mieszkańców.
W czasie konsultacji społecznych swoje pomysły i spostrzeżenia przedstawili również mieszkańcy. Opracowany w ten sposób projekt uchwały, podczas lutowej
sesji, poparli radni miejscy.
– Kładziemy nacisk na dyskusję i dialog. Zależy nam,
aby projekty były jak najbardziej dopracowane i uwzględniały nie tylko bieżące, ale także przyszłe potrzeby i rozwój konkretnych dzielnic. Chcemy, żeby o ich kształcie
i realizacji decydowała dyskusja zakończona wspólnymi
wnioskami. Zakładamy, że z czasem takie spotkania
staną się tradycją i na nich mieszkańcy będą wspólnie decydować, o tym, co dla dzielnicy ważne. Zresztą
w niektórych dzielnicach takie procesy już zachodziły.
Mieszkańcy, zamiast rywalizować ze sobą, ustalali priorytetowe projekty, które były wyrazem wspólnych potrzeb i oczekiwań – tłumaczy Piotr Drygała.
Od wiosny mieszkańcy wspólnie z animatorami
diagnozowali potrzeby w poszczególnych dzielnicach,
zgłaszali pomysły i przekładali je na konkretne projekty. W czasie spotkań, dyskusji i forów mieszkańców
wypracowana została lista zadań do realizacji. Jedynie
w Błędowie nie osiągnięto konsensu i w listopadzie odbędzie się tam głosowanie.
Przemysław Kędzior

W czasie spotkań, dyskusji
i forów mieszkańcy wypracowali
lista zadań do realizacji. Jedynie
w Błędowie nie osiągnięto
konsensu i w listopadzie
odbędzie się tam głosowanie.

do tej pory w ramach
Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego zrealizowano
237 projektów o łącznej
wartości ponad 29 mln zł

2013

250 projektów zgłoszonych
195 trafiło pod głosowanie
do realizacji wybrano 54

2014

236 projektów

167 trafiło pod głosowanie
do realizacji wybrano 65

2015

247 projektów

164 trafiły pod głosowanie
do realizacji wybrano 70

2016

213 projektów

122 trafiły pod głosowanie
do realizacji wybrano 48

Boisko wielofunkcyjne – os. Łęknice

Trudności nie do uniknięcia

Sala audiowizualna Zespołu Szkół Sportowych
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Budżet partycypacyjny się zmienia, wprowadzane
rozwiązania mają lepiej odpowiadać oczekiwaniom
dąbrowian, jednak nie można do końca wyeliminować trudnych sytuacji. Tak było niedawno przy ul.
Kościuszki, gdzie mieszkańcy chcieli osiedlowego
parkingu.
Zaproponowany teren za budynkiem przy ul. Kościuszki 36 należy do gminy, więc wstępnie projekt
utworzenia na nim miejsc postojowych przeszedł
pozytywnie weryfikację formalną. Mieszkańcy sądzili, że wkrótce zaparkują tam swoje „cztery kół-

ka”. Po szczegółowej analizie zapadła decyzja, że
w tym miejscu parking jednak nie powstanie. Sprawa rozbiła się o to, że teren stanowi część większej
działki, na której znajduje się budynek z lokalami
użytkowymi i mieszkalnymi należącymi do gminy. Utworzenie parkingu w tym miejscu uniemożliwiłoby ewentualną modernizację bądź rozbudowę
tego budynku. Jesienny etap projektowania pozwolił wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami na
znalezienie innych możliwości i wypracowanie alternatywnego rozwiązania.

fot. Dariusz Nowak

Od 2017 roku w mieście funkcjonuje nowy model Dąbrowskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Stawia jeszcze mocniej na dialog w sprawie
przedsięwzięć w dzielnicach zamiast rywalizacji między projektami.
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alizacji

Obywatelska aktywność
Ponad 300 zarejestrowanych w Dąbrowie Górniczej organizacji
pozarządowych, blisko 160 zadań publicznych realizowanych rocznie przez
stowarzyszenia i fundacje, setki wolontariuszy współpracujących z miastem
i jego jednostkami, wiele międzysektorowych zespołów o charakterze
inicjatywno-doradczym, sprawnie funkcjonujący mechanizm konsultacji
społecznych i innowacyjny model budżetu partycypacyjnego – tak
w największym skrócie można opisać dąbrowskie społeczeństwo obywatelskie.

Efekt projektu „Spotkajmy się” zrealizowanego przy remizie OSP w Łęce

Przedstawicieli dąbrowskiego trzeciego sektora nie mogło zabraknąć na Krakowskim Przedmieściu podczas VIII Ogólnopolskiego
Forum Organizacji Pozarządowych

Projekt „Nowoczesne boisko” zrealizowany przy SP 2 w Strzemieszycach

Przyjazny i kolorowy plac zabaw, który powstał w dzielnicy Staszic

Kącik malucha w MBP Filia 16 w Tucznawie

Zróżnicowany i różnorodny
W Dąbrowie Górniczej działają 342 podmioty zaliczane do tzw. trzeciego sektora (178 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 53
kluby sportowe i 39 uczniowskich klubów sportowych,
50 stowarzyszeń zwykłych, 22 fundacje). Prowadzą one
noclegownię i schronisko dla bezdomnych, świetlice
środowiskowe i kluby osiedlowe, kluby seniora, dbają
o bogatą ofertę spędzania czasu wolnego dla miłośników kultury, sportu i rekreacji, edukują w dziedzinach
ekologii, bezpiecznych zachowań i zdrowego stylu życia,
prowadzą działania profilaktyczne i służące rozwojowi
osobistemu. Nieobce są im dbałość o rozwój lokalny,
dostęp do bezpłatnych porad prawnych czy mediacji.
– Bardzo często okazuje się, że wielu mieszkańców
w ogóle nie ma świadomości, że niemal każdego dnia korzysta z oferty bądź usług realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. działalności WOPR, ochotniczych
straży pożarnych czy klubów sportowych i osiedlowych –
podkreśla Magdalena Mike, zastępca naczelnika Wydziału
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.
Wspólne wartości
Tym, co wyróżnia dąbrowski trzeci sektor, to z pewnością oparcie o wspólne wartości i szeroka współpraca na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Warto przypomnieć, że Dąbrowa Górnicza była jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym sektor pozarządowy wspólnie z samorządem wypracował własny
model współpracy oparty o Radę Działalności Pożytku
Publicznego, Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, komórkę urzędu miejskiego świadczącą wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów III
sektora i doprowadził do powstania dokumentu przełomowego, jakim był wieloletni Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Te zapoczątkowane w 2008
roku działania kontynuowane i rozwijane są do dziś.
System współpracy
Funkcjonujący obecnie w Dąbrowie Górniczej
system współpracy między miastem a organizacja-

mi pozarządowymi oparty jest o zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji. Miasto nie
tylko wspiera organizacje finansowo, lecz także
współdziała z nimi w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych, konsultowania aktów prawa
miejscowego, propagowania działalności trzeciego sektora i wolontariatu, promowania działań
podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje
i spółdzielnie socjalne. Co więcej, podmioty społeczne działające w naszym mieści liczyć mogą na
zwalnianie z opłat czynszowych lokali będących
w zasobach gminy lub możliwość korzystania z infrastruktury Centrum Aktywności Obywatelskiej.
Stowarzyszenia i fundacje, a także grupy nieformalne działające na rzecz mieszkańców naszego miasta,
mogą też liczyć na bezpłatne usługi świadczone przez
pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej. Tym, co pozytywnie
wyróżnia dąbrowską współpracę na tle innych samorządów to także mechanizm opracowywania dokumentu regulującego zasady współpracy międzysektorowej, czyli tzw. rocznego programu współpracy.
Zadania publiczne
Dostarczając usługi społeczne, organizacje pozarządowe pomagają realizować cele założone w politykach
publicznych, czyli strategiach i planach, jakie tworzy
i potem wdraża miasto, by obywatelom żyło się lepiej. Corocznie na realizację zadań publicznych przez
podmioty III sektora Dąbrowa Górnicza przeznacza
ponad 3,5 mln złotych. Podmioty trzeciego sektora
każdego roku realizują blisko 160 zadań publicznych,
które pozwalają na podniesienie jakości życia mieszkańców.
– Więcej informacji o tym, co robią dąbrowskie organizacje pozarządowe oraz możliwościach skorzystania
z ich oferty, a także zasadach współpracy między miastem a III sektorem, można znaleźć na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl – podsumowuje Magdalena Mike.
GC
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Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej, zaprasza na:

Obchody Święta Niepodległości 2017
w Dąbrowie Górniczej
11 listopada
główne uroczystości
11 listopada (sobota)
godz. 11.00
Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów
sztandarowych organizacji, stowarzyszeń,
placówek oświatowych i instytucji (w tym klas
mundurowych III Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. W. Andersa)
Wystawienie urny z ziemią z okolic Złotego Potoku
z pola bitwy 7. Dywizji Piechoty (3 września 1939 r.)
Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej,
ul. Królowej Jadwigi 17
godz. 12.15
Przemarsz uczestników uroczystości spod
Bazyliki NMP Anielskiej na plac Wolności
(z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej)
godz. 12.30
Oficjalne uroczystości przed Pałacem Kultury
Zagłębia
złożenie kwiatów przez przedstawicieli
miejskich organizacji, stowarzyszeń, placówek
oświatowych i instytucji pod tablicą pamiątkową
poświęconą 11. Pułkowi Piechoty Zagłębiaków
Defilada w wykonaniu klas mundurowych III Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. W. Andersa
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
Miejskiej Orkiestry Dętej
plac Wolności

Uroczystości towarzyszące
godz. 11.11
Rodzinny Bieg Niepodległości
Rekreacyjny bieg na dystansie 2 km,
również dla miłośników Nordic Walkingu
(udział w biegu bezpłatny)
Park Hallera
szczegóły na: csir.pl
godz. 14.00
Pasaż Patriotyczny (Warsztaty plastyczne
Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej)
Wystawa historyczna pt. „Zygmunt Bąbczyński legionista, niezwykły dąbrowianin”
ul. 3 Maja
godz. 17.00
Ognisko Patriotyzmu (wydarzenie polegające
na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych
przy ognisku)
W programie: wspólny śpiew, taniec
oraz iluminacja świetlna
Wykonanie: Dariusz Niebudek, uczniowie Zespołu
Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej,
mieszkańcy miasta
Fabryka Pełna Życia
godz. 18.00
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
W programie: „A to Polska właśnie”
Koncert biletowany (ceny biletów: 50 zł i 40 zł)
Pałac Kultury Zagłębia (Sala Teatralna)
szczegóły na: palac.art.pl

10 listopada (piątek)
godz. 10.00
Złożenie kwiatów pod Dębem Wolności i obeliskiem
Żołnierza Legionisty (z udziałem młodzieży
z dąbrowskich liceów ogólnokształcących
oraz Zespołu Szkół Zawodowych ,,Sztygarka”
im. Stanisława Staszica)
skwer przy ul. Legionów Polskich
godz. 10.45
Występ patriotyczny dzieci i młodzieży
z Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie
Górniczej pod kierunkiem Agnieszki Dróżdż-Kobus
godz. 11.15
Nasza Niepodległa (montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego)
gmach Muzeum Miejskiego „Sztygarka”,
ul. Legionów Polskich 69
godz. 10.00
XXII Konkurs Recytatorski „Młodzi Wobec
Niepodległości”
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
ul. 3 Maja 30
godz. 10.00
Wykład Jarosława Krajniewskiego pt. „Tradycje
niepodległościowe Dąbrowy Górniczej”
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja,
ul. Kościuszki 25

Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy polskich
walczących podczas I wojny światowej
(z udziałem warty harcerzy z Hufca ZHP
w Dąbrowie Górniczej)
godz. 12.00
Cmentarz parafialny przy ul. 11 Listopada
godz. 12.45
Cmentarz parafialny przy ul. Starocmentarnej
godz. 13.15
Cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej

godz. 14.00
Złożenie kwiatów na grobie phm. Kazimierza Kalagi –
Honorowego Obywatela Miasta Dąbrowa Górnicza
Cmentarz parafialny w Ząbkowicach
godz. 17.00
Msza Święta w kościele parafialnym w Łęce,
przemarsz pod obelisk Zygmunta Różyckiego,
montaż słowno-muzyczny
Świetlica środowiskowa w Łęce,
ul. Przelotowa 185A
11 listopada (sobota)
godz. 13.30
Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Żołnierza Zwycięzcy
plac Bema
Więcej na: www.dabrowa-gornicza.pl
facebook.com/MiastoDabrowaGornicza
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Znów połączą
się pokolenia
Muzyka potrafi obudzić w nas pokłady młodości,
posiada zdolność do przywracania starych
i tworzenia nowych wspomnień.
Dlatego powstał cykl koncertów
„Dąbrowa łączy pokolenia”.
Projekt skierowany jest do wszystkich, ale ze szczególnym wyróżnieniem seniorów, którzy będą mieli możliwość zaproszenia
na koncert dzieci i wnuki. Stanie się tak dzięki specjalnej cenie
biletu, która dla seniora wynosi jedynie 5 zł i dodatkowe 5 zł,
jeśli zdecyduje się iść z osobą towarzyszącą. Kolejną okazją do
tego jest koncert Elżbiety Adamiak, który odbędzie się w Pałacu
Kultury Zagłębia w dniu 29 listopada.
Elżbieta Adamiak to polska piosenkarka, gitarzystka i kompozytorka z kręgu poezji śpiewanej. Jej najbardziej znana piosenka
to „Jesienna zaduma” skomponowana przez nią do wierszy Jerzego Harasymowicza.
Studiowała socjologię na Uniwersytecie Łódzkim, później na Jagiellońskim, ale przerwała studia na trzecim roku, aby poświęcić się
śpiewaniu. Na scenie zadebiutowała w 1974 w łódzkim środowisku
studenckim. Po zmianie uczelni i przeprowadzce do Krakowa dalej
mocno związana z nurtem piosenki i kultury studenckiej. Współpracowała ze znanymi postaciami i grupami ballady poetyckiej oraz piosenki
turystycznej (Nasza Basia Kochana, Wolna Grupa Bukowina).
Projekt „Dąbrowa łączy pokolenia” tym razem nie będzie tylko okazją
do posłuchania pięknej muzyki. Na godzinę przed rozpoczęciem koncertu będzie można skorzystać z konsultacji lekarskich oraz podstawowych badań. Dodatkowo, swoją ofertę
skierowaną dla seniorów przedstawi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zaprezentowane zostaną m.in.
Koperta Życia oraz Paszport Seniora. Zapraszamy!
KJ

Zaoferuj zniżkę

„ (z)Rozum Seniora”

Gmina Dąbrowa Górnicza aktywnie
uczestniczy w programie Ogólnopolska
Karta Seniora. W związku z tym zachęcamy wszystkie dąbrowskie przedsiębiorstwa do przyłączenia się do akcji
w roli partnera.
Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia osoby po 60. roku życia do korzystania z atrakcyjnych zniżek w firmach
i instytucjach partnerskich. Żeby ułatwić seniorom dostęp do ofert różnych
branż, we współpracy z partnerami,
Stowarzyszenie Manko z Krakowa uruchomiło program „Ogólnopolska Karta
Seniora”.
Do tej pory Ogólnopolską Kartę Seniora wsparło ponad 1 000 firm i in-

10 października w Centrum Aktywności Obywatelskiej, z inicjatywy
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
Zbigniewa Religii i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego, odbyło się spotkanie
seminaryjne poświęcone zdrowiu psychofizycznemu osób w wieku senioralnym.
Projekt „(z)Rozum Seniora” polega na
zorganizowaniu we wrześniu i październiku, w czterech miastach województwa
śląskiego, spotkań seminaryjnych dla seniorów, podczas których czwórka specjalistów: dietetyk, rehabilitant, psycholog
i psychiatra, porusza tematy niezwykle
istotne dla osób w podeszłym wieku.

stytucji w całej Polsce. Partnerzy Karty
(firmy i instytucje udzielające zniżki)
zyskują: promocję produktów i usług
wśród grupy docelowej 60+, możliwość
uczestniczenia na preferencyjnych warunkach we wszystkich inicjatywach
i wydarzeniach pro-seniorskich organizowanych przez Głos Seniora oraz
możliwość dotarcia do nowej grupy lojalnych klientów.
W Dąbrowie Górniczej Kartę Seniora
odebrało już ponad 5 000 osób.
Informacji o przystąpieniu do projektu udzielą pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie
Górniczej, które mieści się na ul. Sienkiewicza 6a.
KJ

W Dąbrowie Górniczej była mowa
o wpływie diety na kondycję zdrowotną
i zachowanie sił witalnych oraz o wpływie
ćwiczeń fizycznych na dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne. Poruszone były
też zagadnienia związane z wykluczeniem
społecznym i nierównym traktowaniem
osób starszych, a także z uprzedzeniami
i stereotypami dotyczącymi chorób psychicznych i depresji w tej grupie wiekowej.
Celem spotkania było zaktywizowanie
seniorów, wskazanie im dobrych praktyk
oraz uświadomienie, jak zmiana sposobu myślenia oraz codziennych zachowań
i nawyków mogą wpłynąć na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego.
KJ
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Ostatnie numery
„Alternatywnika”
poświęciliśmy na wspominanie
gier i zabaw podwórkowych.
W tym wydaniu Krzysztof Kulik
zabiera nas na pasjonującą
wędrówkę po dąbrowskich
podziemiach.
Wyobraźnię dąbrowian od zawsze rozpalał temat tuneli
biegnących pod miastem, schronów przeciwatomowych
i bunkrów z czasów wojny. Jakiś czas temu, na jednym z lokalnych forów internetowych, rozgorzała dyskusja o sieci
schronów pod Mydlicami stworzonej podobno podczas
budowy osiedla na wypadek wybuchu kolejnej wojny. Z biegiem czasu coraz więcej osób przypominało sobie, jak, będąc dzieckiem, eksplorowało tajemnicze tunele, pokonywało pod ziemią kilometry, by wydostać się na powierzchnię
z kompletnie innej strony osiedla. Relacje mówiły nawet
o ogromnych podziemnych garażach, w których zmieściłaby się ciężarówka! Jednocześnie pojawiły się grupki osób,
które natychmiast chciały eksplorować tajemnicze podziemia i odkryć sekrety Mydlic. Nikt jednak nie potrafił wskazać miejsc, w których znajdowały się wejścia.
Początkowo traktowałem te relacje z przymrużeniem
oka, ale gdy popytałem swoich znajomych, okazało się,
że niemal każdy, kto spędził dzieciństwo na Mydlicach,
powtarzał podobne historie. Zmieniały się tylko długości
tuneli, ich rozmiary, miejsca wejść pod ziemię. W końcu
postanowiłem, że sprawdzę, że udowodnię, że się dowiem
i zbadam. Przez długi czas nie potrafiłem znaleźć żadnego wejścia czy chociażby śladu na powierzchni po jakiejś
wentylacji, wyjściach ewakuacyjnych, czymkolwiek. Pomyślałem jednak, że na upływ czasu należy nałożyć dziecięcą wyobraźnię. Wówczas zorientowałem się, że sławne
„schrony” mijałem wielokrotnie.

Kanały na Mydlicach

Mydlice są przeplecione systemem podziemnych tuneli technicznych. W betonowych kanałach pod ścieżkami
i placami osiedla biegną kilometry kabli i instalacji technicznych. Ich sieć tworzy prawdziwy podziemny labirynt.
Jak do niego dotrzeć? Dosyć łatwo. Przed wieloma blokami
możemy dostrzec zielone, metalowe osłony, które prowadzą właśnie do środka mydlickich „bunkrów”. Dziecięca wyobraźnia i czas wyolbrzymiły rozmiary podziemi
i stworzyły kolejną miejską legendę. Dostęp do środka był
dla dzieciaków przywilejem – przewodnicy znający aktywne wejścia wtajemniczali tylko najbardziej zaufanych
kolegów. Bo przecież najważniejsze było, aby nie dowiedzieli się o tym rodzice, którzy po uzyskaniu informacji,
natychmiast zabezpieczyliby rozerwane siatki przy otworach wentylacyjnych i tunele stałyby się niedostępne. I co
wtedy zrobić? Jak dalej żyć? Przecież te wyprawy, oprócz
ogromnej frajdy, dostarczały dzieciom sporej dawki strachu – nigdy nie było wiadomo, co spotka się za kolejnym
zakrętem tunelu. „Ducha! Broń! A może niemieckiego trupa? A gdyby tak SKARB! Bursztynową komnatę najlepiej! ”
Obecnie wszystkie wejścia do tuneli są dokładnie zabezpieczone i nie ma niebezpieczeństwa, iż kolejne pokolenie dzieci zacznie zwiedzać podziemia osiedla.
Pozostaną w domu i jedyny tunel, jaki sobie poeksplorują, to ten, który sami zbudują sobie w „Minecrafcie”.
Bezpiecznie, owszem. Tylko poziom frajdy jednak trochę inny… Podobne historie powstawały w innych częPRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (211) październik 2017

Miejski und
Stalowe drzwi podziemnego magazynu w Ząbkowicach

Przecież te wyprawy, oprócz
ogromnej frajdy, dostarczały dzieciom sporej dawki strachu – nigdy
nie było wiadomo, co spotka się za
kolejnym zakrętem tunelu. „Ducha!
Broń! A może niemieckiego trupa?
A gdyby tak SKARB! Bursztynową
komnatę najlepiej!”

Początek tunelu prowadzącego do dawnych pokładów nieistniejącej już kop

ściach miasta – na przykład na Osiedlu Adamieckiego
niegdyś wszystkie piwnice długich, czteropiętrowych
bloków były ze sobą połączone, co przy ilości zaułków
i zakrętów tworzyło dla dzieci niecodzienny plac zabaw.

Podziemia Gołonoga

Nie znaczy to oczywiście, że w naszym mieście nie ma
schronów z prawdziwego zdarzenia. Wiedza o nich raczej
dość rzadko wypływa na światło dzienne i możemy sobie
nawet nie zdawać sprawy z faktu, że pod naszym nosem
coś takiego się znajduje. Jednym z przykładów są podziemia Plastyka (Zespół Szkół Plastycznych). Prawdopodobnie nie zdając sobie z tego sprawy, uczniowie tej szkoły
każdego dnia wchodzą do środka schronu. Tak, każdego
dnia! W jego wnętrzu jest bowiem zorganizowana szatnia!
Każda z jej futryn ma kilka centymetrów grubości, nad
głowami wisi zbrojony beton, a w jednym z pomieszczeń,
za specjalną zasłoną, znajduje się tunel ewakuacyjny prowadzący pod szkolne boisko. Mimo upływu czasu i remontów,
wprawne oko nadal dostrzeże miejsce po komorze filtrowentylacyjnej, ciągi rur wentylacyjnych czy pomieszczenia
przypominające punkt przyjmowania meldunków. Zdjęcia
we wnętrzach zostały wykonane w zeszłym roku. Schron jest
elementem o wiele szerszego założenia w technologii TOPL,
któremu podlega całe osiedle wokół szkoły. Każdy z bloków
ma w piwnicach mniejsze schrony dla mieszkańców, z których wyjścia prowadziły na place wewnątrz osiedla – charakterystyczne grzybki z siatką. Przed termomodernizacją wiele
z nich posiadało jeszcze na elewacji wyloty rur wentylacyjnych. Warto dodać, że budynki te budowano w taki sposób,
aby za pomocą kilku ciężarówek lub czołgów zablokować
możliwość wjazdu do środka „kwadratu bloków”, tworząc

z nich swoistą twierdzę. Schematy TOPL zakładały również
budowę ujęcia wody we wspomnianych „kwadratach” oraz
lokalizację punktów obserwacyjnych na szczycie jednego
z bloków. Nie stwierdziłem istnienia w Gołonogu tych elementów, co nie oznacza, że tam nie istniały. Jednak do dziś
pozostałościami po założeniach TOPL na Starym Gołonogu
są gazoszczelne drzwi w piwnicach bloków.

Ząbkowicki magazyn

Innego rodzaju schron znajdziemy w Ząbkowicach. Na
terenie dzielnicy stoi mały, wiekowy i niepozorny magazyn. W jego piwnicach znajduje się szereg pomieszczeń dawnego ukrycia przeciwlotniczego. Choć obiekt
został już częściowo rozszabrowany przez złomiarzy, to
nadal znajdziemy tu elementy dawnego wyposażenia.
Dostępu do środka schronu bronią ogromne stalowe drzwi
gazoszczelne, a we wnętrzu stoi stara budka telefoniczna do
przyjmowania meldunków. Na drzwiach pomieszczeń wypisano ich funkcje – m.in. Magazyn Sanitariatów, Izolatka
Chorych czy Komora Filtrowentylacyjna. Obiekt mógł pełnić funkcję Centrum Dowodzenia Ruchem Kolejowym na
Stacji Ząbkowice na wypadek ataku na nasz kraj.

Bunkier w Łośniu

Warto też wspomnieć o bunkrze na szczycie Góry Łosieńskiej. Z tym obiektem wiąże się tajemnica z czasów II
wojny światowej. Otóż Góra Łosieńska, poza tym, że była
świetnym punktem obserwacyjnym, skąd niemiecki snajper z drewnianej wieży ostrzeliwał nadciągających Rosjan
w 1945 roku, znajduje się na drodze z Pyrzowic na Pustynię Błędowską. A Pyrzowice podczas II wojny światowej
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derground

anna dymna
w kawiarence
Za nami kolejne spotkanie
w Kawiarence Obywatelskiej
organizowanej przez
stowarzyszenie Inicjatywa
Dąbrowska. Tym razem
gościem była Anna Dymna.

Dawny schron, w którym urządzona jest dziś szatnie Zespołu Szkół
Plastycznych

palni

były niemieckim poligonem doświadczalnym, na którym
testowano różnego rodzaju pociski i bomby lotnicze. Część
z nich wystrzeliwano w kierunku Pustyni Błędowskiej,
gdzie znajdował się poligon. Lecące na wschód pociski po
drodze mijały właśnie Górę Łosieńską. Jest bardzo prawdopodobne, że na jej szczycie znajdował się punkt obserwacyjny testowanych pocisków, a schron miał na celu ochronę
techników wojskowych – pośród pól nie było gdzie się ukryć
przed ewentualnym nalotem. Wśród relacji mieszkańców
okolicznych wiosek pojawiają się nawet przesłanki, iż tą drogą mogła przelatywać sławetna tajna broń Hitlera – rakiety
V-2. Niestety, nigdy nie pojawiły się niepodważalne fakty
i te rewelacje nadal czekają na dokładniejsze zbadanie przez
pasjonatów II wojny światowej. Może to ktoś z Was?
Mówiąc o dąbrowskich podziemiach, nie można również
zapomnieć o jednej z najbardziej istotnych dziedzin w historii naszego miasta, czyli górnictwie. Choć na powierzchni
po kilkudziesięciu zakładach działających na przestrzeni
lat nie pozostało zbyt wiele pamiątek, pod naszym miastem
wciąż znajdują się kilometry wydrążonych chodników. Skoro były tunele, to musiały być i szyby górnicze oraz upadowe. Znajdziemy je m.in. pod Damelem, na dawnej strzelnicy
na Podlesiu czy chociażby w Parku Hallera. W większości są
całkowicie zlikwidowane i zasypane, i tylko wprawne oko
dojrzy, gdzie się znajdowały. Jednakże w paru innych miejscach zachowały się wciąż aktywne wejścia.

Tunel na Korzeńcu

Na Korzeńcu, niedaleko ulicy Jana Długosza, w lasku wśród
traw i krzewów wybija się betonowy tunel. Gdy podejdziemy
bliżej i zajrzymy w wybity w tamie otwór, naszym oczom ukaże się przejmująca ciemność, która zdaje się prowadzić głęboko

pod powierzchnię ziemi. Jest to dawny szyb wentylacyjny Jan
II. Dalszy bieg tunelu prowadzi głęboko pod ziemię, do dawnych wyrobisk kopalni. Niegdyś w kolistym zakończeniu tunelu był umieszczony wentylator. Obecnie nie jest możliwa dalsza eksploracja i zejście pod ziemię – nawet, jeśli natrafimy na
moment, w którym tunel nie będzie zalany przez wodę, to i tak
dalej znajduje się solidna tama broniąca dostępu do podziemi.
Drugi podobny obiekt znajdziemy na granicy Strzemieszyc
i Staszica. Jest on jeszcze bardziej niepozorny od poprzedniego – ot zwykły ceglany murek. Tutaj też znajduje się zejście
do podziemnych chodników. Szyb jest zalany, ale prawdopodobnie nie jest w żaden sposób zablokowany. Na forum eksploratorzy.com znajdziemy relację ustną z nurkowania w nim
w 2008 roku, kiedy komuś udało się zejść aż na głębokość
40 metrów! Niestety, nurek nie dotarł do właściwych tuneli
– szyb jest niemal dwa razy głębszy. Być może, gdyby znów
pojawił się ktoś z odpowiednim sprzętem i umiejętnościami,
udałoby się powtórzyć podwodną eksplorację i odkryć kolejne dąbrowskie tajemnice.
Krzysztof Kulik
W Dąbrowie Górniczej znajduje się jeszcze wiele innych
szybów kopalnianych i schronów – może nawet w pełni wyposażonych. Istnieją poniemieckie schrony koło dworca
w centrum, schron w Małpim Gaju obok CH Pogoria, bardziej
współczesne pod Hutą Katowice – pewnie i pod urzędem
znajdziemy jakiś obiekt. Część z nich odwiedziłem, jednak
większość jest niedostępna. Może kiedyś odkryjemy kolejne.
Piszcie do nas w tej sprawie.

Więcej na:
fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
/fabrykapelnazycia

Anna Dymna specjalny gość Kawiarenki Obywatelskiej

Aktorka i założycielka fundacji „Mimo wszystko” opowiadała zainteresowanym o motywach,
jakie kierowały nią przy jej zakładaniu. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak działa fundacja, jakie
predyspozycje potrzebne są, aby prowadzić stowarzyszenie, jakie mogą pojawiać się trudności i jak
je pokonywać. Mówiąc o swoich doświadczeniach
związanych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, zwracała uwagę na to, jaką siłę dają jej
spotkania z podopiecznymi. Poza praktycznymi radami i opowieściami związanymi z pracą społeczną, uczestnicy spotkania skorzystali z okazji i pytali
także o życie zawodowe aktorki. Nie obyło się więc
bez anegdot, humoresek i opowieści z poza planu
filmowego.
Rozmowę z Anną Dymną prowadziła Sylwia
Szałwińska, jedna z liderek projektu Kawiarenek
Obywatelskich, a całe wydarzenie nie miałoby
szansy powodzenia, gdyby nie zaangażowanie Łukasza Barucha, prezesa fundacji „Wygrajmy Razem”, od lat współpracującego i wspieranego przez
Annę Dymną.
Kawiarenki Obywatelskie to cykliczne, otwarte
dla wszystkich, spotkania organizowane jako forum do dyskusji i wymiany myśli o tym, co dzieje
się wokół nas. Najbliższe odbędzie się 9 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia, a gościem będzie
prof. Adam Strzembosz.
Anna Zubko
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puls miasta

Ocalić od zapomnienia
W trosce o nie od 5 lat członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej oraz zaproszone przez nie
osoby organizują kwestę, z której dochód przeznaczony
jest na renowację najstarszych dąbrowskich mogił.
W tym roku kwesta odbywać się będzie na dwóch
cmentarzach: przy ulicy 11 Listopada oraz Starocmentarnej w godzinach 9.00 – 15.00 w środę i w czwartek, 1
i 2 listopada. Organizatorzy do udziału w niej zaprosili m.in. prezydenta Zbigniewa Podrazę, jego zastępców:
Marcina Bazylaka i Damiana Rutkowskiego, posłankę
Beatę Małecką-Liberę, posła Roberta Warwasa, a także
członków Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
Organizatorów wspierać będą również harcerze z Hufca
ZHP w Dąbrowie Górniczej. W tym roku szczodrość dąbrowian pomoże odnowić grób Kornela Kozłowskiego,
pierwszego historyka górnictwa w Dąbrowie Górniczej.
W minionych latach, ze środków zebranych podczas
kwest, na nekropolii przy ul. Starocmentarnej udało
się odnowić nagrobki Mikołaja Dziubka i Aleksandra
Popiela, którzy byli powstańcami styczniowymi, Pawła
Haza – obywatela Dąbrowy Górniczej oraz grobowiec
rodziny Piwowarów, w tym Adama Piwowara – pierwszego prezydenta Dąbrowy Górniczej. Z pieniędzy zebranych w zeszłym roku odrestaurowano groby Juliana
Polcera i Eugeniusza Puzera.
Julian Polcer, który z miastem związany był od połowy XIX wieku, brał udział w budowie pierwszego
kościoła w Dąbrowie Górniczej. Trafił tu jako budowniczy Zachodniego Okręgu Górniczego. Swoją wiedzą
wspomagał rozbudowę kościoła w Gołonogu w latach

fot. Dariusz Nowak

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy, refleksji oraz pamięci o tych, którzy odeszli. Symbolem
tej pamięci są przede wszystkim nasze gesty, ale również grobowce trwające w ciszy na dąbrowskich
cmentarzach.

Grobowiec Juliana Polcera – jeden z wielu grobowców odrestaurowanych ze środków zebranych podczas kwesty

1858 – 1859. Zasłużył się także dla dąbrowskiej kultury, biorąc udział w Komitecie Opiekuńczym Biblioteki.
W latach 1875 – 1877, działając w komitecie budowy kościoła, zaprojektował i wybudował pierwszą dąbrowską
świątynię pod wezwaniem św. Aleksandra. Kościół ten
w następnych latach po wyburzeniu fasady z wieżami

stał się kaplicą boczną bazyliki pw. Najświętszej Marii
Panny Anielskiej.
Organizatorzy czekają na wolontariuszy. Chętni, by
kwestować na dąbrowskich cmentarzach, proszeni są
o kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, pod numerem telefonu: 789 084 510.

dojazd do cmentarzy
Okres Wszystkich Świętych
to czas wzmożonego ruchu
w okolicach cmentarzy. Planując
podróż samochodem na groby
bliskich, musimy się liczyć
z utrudnieniami.
Ulice przy cmentarzach, od 31 października do 2
listopada, całkowicie lub częściowo będą wyłączone
z ruchu. Aby sprawniej dojechać do nekropolii, najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, która 1 listopada będzie darmowa. Autobusy i tramwaje, poza
pewnymi wyjątkami, będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy. Szczegóły można znaleźć na
stronie internetowej KZK GOP.
Planowane tymczasowe zmiany organizacji ruchu
mają na celu utrzymanie drożności ulic oraz zapewnienie bezpieczeństwa:
– UL. NOWOCMENTARNA – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wjazd będzie możliwy
jedynie od strony ulicy 11 Listopada. Zakaz wjazdu od
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strony ulicy Buczka. Po jednej stronie jezdni będzie
obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.
– UL. 11 LISTOPADA – w dniu Wszystkich Świętych
zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Majakowskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Objazd poprowadzony będzie ulicą 6 Sierpnia.
Zmiany nie będą dotyczyły komunikacji miejskiej. Od
30 października do 1 listopada włącznie, parking przed
sklepem Biedronka przeznaczony będzie na stanowiska
handlowe. Obowiązywał będzie na nim zakaz ruchu
pojazdów za wyjątkiem posiadających zezwolenie na
handel. Odwiedzający cmentarz będą mogli korzystać
z parkingu przed Auchan, na który będzie się można
dostać z ulicy Krasińskiego i ul. Katowickiej (DK94).
– UL. GÓRZYSTA W ZĄBKOWICACH – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wjazd będzie możliwy od strony Gospodarczej. Wyjazd odbywał się będzie w ulicę Związku Orła Białego. Po prawej
stronie jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju.
– UL. KOŚCIELNA – wprowadzony zostanie ruch
jednokierunkowy. Wjazd będzie możliwy od ulicy
Gwardii Ludowej (Gołonóg – zajezdnia autobusowa)
oraz od strony ul. Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul.

Siedmiu Szewców). Wyjazd z ulicy Kościelnej odbywał się będzie w ulicę Piłsudskiego, na skrzyżowaniu
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18. Po jednej stronie
jezdni ulicy Kościelnej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. W dniu 1 listopada podjazd
prowadzący bezpośrednio do sanktuarium zostanie
całkowicie wyłączony z ruchu.
– UL. MYŚLIWSKA – na wysokości cmentarza,
wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju po jednej stronie jezdni. Ponadto, na parkingu przy
cmentarzu obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.
Ze względów bezpieczeństwa przejście przez jezdnię
drogi krajowej nr 94 w rejonie ulicy Cmentarnej nie
zostanie wyznaczone. Duże natężenie ruchu kołowego
oraz znaczne prędkości pojazdów w ciągu drogi krajowej stwarzały w ostatnich latach duże zagrożenie
dla pieszych – nawet w przypadku oznakowania tymczasowego przejścia i ciągłej kontroli przez Komendę
Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej. W związku
z powyższym, przechodzenie przez jezdnię drogi krajowej będzie bezwzględnie zakazane. Piesi chcący dostać się z ulicy Majewskiego w rejon cmentarza przy
ulicy Myśliwskiej powinni skorzystać z ulicy Białostockiego (ulica pod wiaduktem drogi krajowej).

15
Za nami Dąbrowski Festiwal Kultury ZagłębieWood. W tym roku w skoncentrowanej formie. Przez cały
październik, w Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Miejskim „Sztygarka”
i Pubie „Komitywa” bawiliśmy się podczas koncertów, spektakli, przeglądów filmowych, wystaw
i spotkań autorskich.

Spektakl „Bóg mordu” w wykonaniu Teatru 6. piętro

Julia Marcell Trio

Spotkanie autorskie z Janiną Ochojską

Dorota Miśkiewicz i Piano.pl

Wystawa „Adam Piwowar – rewolucjonista, odkrywca
i wolnomularz”

Tymom Tymański & Transistors
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nasza historia

Tadeusz Kościuszko
w Dąbrowie Górniczej
Sto lat obecności naczelnika
państwa i generała w naszym
mieście (1917-2017).
Bardzo ważne w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków żyjących pod zaborami były obchody
rocznic historycznych oraz upamiętnianie osób zasłużonych w dziejach narodu i państwa. Tadeusz Kościuszko stał się idealną postacią do propagowania
sprawy polskiej, zarówno na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, jak i poza granicami kraju. Powszechnie podkreślano, że Kościuszko, zmarły w 1817 roku,
„wzniósł się ponad partie, koterie, obozy, z całej Polski chciał uczynić jeden niezdobyty obóz wolnych,
równych i szczęśliwych obywateli”, dlatego obchody
miały charakter apolityczny i ponadpartyjny. Uroczystości rocznicowe, organizowane przez specjalnie
powołane do tego komitety, zaplanowano na 15 października 1917 roku, który wypadał wtedy w poniedziałek. Dlatego też w wielu miejscowościach zostały
one rozciągnięte na trzy dni.
W Dąbrowie Górniczej odsłonięto pomnik Tadeusza
Kościuszki. Postawiono go przy zbiegu ówczesnych ulic:
Sobieskiego i Stacyjnej (dzisiaj byłoby to wyjście z przejścia podziemnego do CH Pogoria). W niedługim czasie
pobliska ulica otrzymała miano polskiego wodza. Taki
stan rzeczy przetrwał do 1939 roku. Pomnik, zburzony przez okupantów niemieckich, został przywrócony
w zmienionej formie dopiero w latach 70. XX wieku,
kiedy to ulica Tadeusza Kościuszki została poszerzona.
W 100-lecie tego wydarzenia, 15 października, pod
dąbrowskim pomnikiem złożono kwiaty. Pomnik został podświetlony, dzięki czemu wielu dąbrowian go...
zauważyło. W przyszłym roku zostanie on odrestaurowany i podświetlony na stałe.

Kościuszkowski weekend w Dąbrowie Górniczej
w 1917 roku opisał dziennikarz sosnowieckiej „Iskry”.
Pełny opis tych wydarzeń opublikowany jest na miejskiej stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl.
My cytujemy jego fragment odnośnie niedzieli, 14 października, kiedy to „w kościele odprawione zostało uroczyste nabożeństwo przy udziale publiczności oraz kor-

Od przyszłego roku pomnik Tadeusza Kościuszki zostanie podświetlony na stałe

Ulotka z 1917 roku, którą wieszano w oknach bądź rozdawano
na mieście
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W dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki kwiaty pod jego dąbrowskim pomnikiem złożyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego
oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

poracji miejscowych. Po południu koło godziny trzeciej
zaczęła się publiczność zbierać dwoma grupami, jedna
koło kościoła, druga pod pomnikiem, ustawionym na
rogu ulic Sobieskiego i Stacyjnej. Główny punkt zborny był wszakże w myśl programu koło kościoła, tam też
podążyły stowarzyszenia, cechy, gimnazjum żeńskie
i sporo publiczności. Było około czwartej popołudniu,
gdy pochód poprzedzany orkiestrą górniczą wyruszył.
Najpierw szła szkoła żeńska, po tym straż ogniowa,
Stowarzyszenie Sportowe „Sokół”, garść skautów, Towarzystwo Komitetu Ratunkowego, cechy ze sztandarami. Przy dźwiękach orkiestry przebyto krótką przestrzeń od kościoła do pomnika – przedstawiającego się
skromnie – przybranego chorągwiami i zielenią. U stóp
pomnika czekała już Rada Miejska z Prezydentem doktorem Adamem Piwowarem na czele. Przed pomnikiem
ustawiły się sztandary oraz publiczność idąca w szeregach, w koło zaś reszta uczestników w liczbie kilku tysięcy. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Stanisław Mazurkiewicz, po czym wystąpiwszy na trybunę
przemówił imieniem Komitetu obchodowego pan Józef
Zybert, wskazując na znaczenie narodowe świetlanej
postaci Naczelnika oraz oddając w końcowych słowach
przemówienia pomnik pod opiekę miastu. Imieniem
miasta przemówił krótko prezydent Piwowar przyjmując pomnik, po czym jędrną a niedługą przemowę do
rzemieślników wygłosił inż. Omilianowski, wskazując
na stanowisko Kościuszki wobec mieszczaństwa, wobec rękodzielników. Gdy przebrzmiały ostatnie słowa
i mówca zstąpił z trybuny, orkiestra odegrała chorał
Ujejskiego, a chóry odśpiewały kilka jego zwrotek – na
czym właściwa uroczystość się zakończyła […].
Arkadiusz Rybak
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Szybszy przejazd przez miasto
Choć powstające przy zbiegu ulic Konopnickiej i Kolejowej rondo jest już niemal gotowe, na jego otwarcie będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Pierwotnie prace miały zakończyć się do końca października, awaria wodociągu biegnącego pod torami wydłuży jednak prace.
Awarii uległ wodociąg biegnący w bezpośrednim sąsiedztwie ronda, co spowodowało wstrzymanie prac.
Ich kontynuacja nastąpi po uzgodnieniach z PKP PLK
i usunięciu awarii przez Dąbrowskie Wodociągi. Ostateczne zakończenie prac planuje się na 20 listopada.
Aby zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców i rozładować ruch kumulujący się na ul. Piłsudskiego, 26
października przywrócono ruch na ulicy Kraszewskiego, dzięki czemu, mimo dalszych prac przy budowie
chodników i dróg rowerowych, możliwy będzie dojazd
do ul. Poniatowskiego i Augustynika.
Cała inwestycja przeprowadzona w tym rejonie objęła
budowę ronda przed przejazdem kolejowym na Konopnickiej, przebudowę fragmentu ulicy Poniatowskiego
oraz budowę nowego odcinka ulicy Poniatowskiego łączącego ją z ul. Kolejową i Konopnickiej. W ramach inwestycji przebudowano również przyłącza kanalizacyjne,
sanitarne i deszczowe, sieć i kanały teletechniczne, światłowody, oświetlenie kolejowe i drogowe. Przeprowadzono renowację nawierzchni odcinka dróg ulicy Konopnickiej, Kolejowej i Kopernika. Powstały nowe chodniki
wraz z infrastrukturą rowerową, odnowiono zieleńce.
Po zakończeniu prac przejazd kolejowy będzie otwarty
dla ruchu samochodowego aż do czasu budowy i otwarcia tunelu pod torami, który planowany jest na przedłużeniu ul. Kościuszki, obok starego dworca PKP.
az

Awaria wodociągu wydłuży prace przy budowie ronda, jednak, aby ułatwić przejazd przez miasto, 26 października otwarta dla ruchu
została ul. Kraszewskiego

3 Maja, czyli 250 metrów do uratowania
O liczbach
Od ul. Sobieskiego do ulicy Kadena-Bandrowskiego jest około 250 metrów. Pokonanie tej odległości
spokojnym krokiem zajmuje 5 minut. Od lat na ul.
3 Maja obowiązuje zakaz parkowania. Przed 5 października 2017, kiedy wystartował projekt „Żywa Ulica”, codziennie przestrzeń dla pieszych blokowało tu
ok. 50 samochodów (parkowały nielegalnie). Z obserwacji monitoringu wynika, że na 3 Maja przeważają
samochody przejeżdżające przez ulicę (łamiące zakaz
ruchu), samochody mieszkańców (wjeżdżające lub
wyjeżdżające z bram) stanowią zaledwie 30%. Wiosną bieżącego roku przeprowadzono ponad 150 pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami z centrum
Dąbrowy Górniczej. Przedstawicieli mikro- i małych
firm działających głównie przy ul. 3 Maja poproszono m.in. o odpowiedź na pytanie, jak w przeciągu ostatnich trzech lat zmieniała się sytuacja w ich
przedsiębiorstwie. Dominowała stagnacja: 88% spośród ankietowanych nie zwiększyło zatrudnienia,
87% nie zwiększyło zasięgu działania, 10% zmniejszyło inwestycje, 70% utrzymało je na dotychczasowym poziomie. W innym tegorocznym badaniu 500
mieszkańców Dąbrowy Górniczej wśród najlepiej
ocenianych aspektów jakości życia w centrum Dąbrowy Górniczej wymieniło centrum handlowe „Pogoria”
(aż 93% ocen pozytywnych). Ci sami dąbrowianie ulicę
3 Maja określali jako wymarłą, opanowaną przez banki
(w rzeczywistości stanowią one ponad 20% wszystkich
usług w parterach), oszpeconą reklamami, zapchaną samochodami, nieprzyjazną. Najświeższe dane, zebrane
jesienią br. w trakcie projektu „Żywa Ulica” (około 200
opinii, głównie mieszkańców), potwierdziły złą ocenę
ulicy (72,7% wskazań). Jednocześnie aż 80% responden-

tów uznało ul. 3 Maja za niebezpieczną (większość głosów
w tej kwestii wiązało się z poczuciem zagrożenia wynikającego z intensywnego ruchu samochodowego).
O ludziach
„Podupadłe, kiepsko utrzymane przestrzenie są rezultatem nieinwestowania w sferę publiczną, wiążą się z brakiem wiary w przyszłość miasta – stają się miejscami do
wytrzymania, nie do doświadczania” * – pisze Deyan
Sudjic w książce „Język miast”. Zdanie to dobrze pasuje do
ul. 3 Maja. Niegdysiejsza główna arteria Dąbrowy Górniczej (dziś stoi tu 9 kamienic wpisanych do ewidencji zabytków) od lat pogrąża się w beznadziei. Do tego stanu rzeczy
w dużym stopniu przyczyniła się „modernizacja” przeprowadzona kilkanaście lat temu. Zlikwidowano wówczas
klomby z zielenią, słupkami wydzielono pas ulicy tylko dla
samochodów, co prowokowało kierowców do rozpędzania
się, zamontowano ławki w sposób często uniemożliwiający
korzystanie z nich i na koniec poustawiano znaki zakazu,
ale ich nie egzekwowano. W rezultacie 3 Maja stała się elementem egoistycznej gry, w której interesy poszczególnych
graczy (pracownicy banków parkujący pod drzwiami od
rana do zakończenia dniówki, kierowcy skracający drogę,
przedsiębiorcy bez opamiętania zapełniający reklamami
witryny, elewacje i skwery, etc.) w ogóle nie uwzględniają
faktu, że ul. 3 Maja to przestrzeń wspólna. Z tego stanu
rzeczy od lat konsekwentnie korzysta pobliskie centrum
handlowe – kładka nad ul. Sobieskiego działa jak „rura od
odkurzacza” wysysająca resztki życia ze zdegradowanej
przestrzeni.
O projektowaniu
W tej sytuacji zdecydowaliśmy się sięgnąć po środki nadzwyczajne, angażując do projektowania zmian

architektów i socjologów, którzy pracują w oparciu
o dane zebrane od mieszkańców podczas prototypowania. Warto podkreślić – podstawowym zadaniem
tych ludzi jest stworzenie projektu nowej, atrakcyjnej ul. 3 Maja. Ustawianie kolorowych ławek i donic
z płyt OSB czy malowanie niebieskich pasów na jezdni daje możliwość przyjrzenia się konsekwencjom
rozwiązań przed ich realizacją w ostatecznym kształcie. Odbywa się to w skali 1:1, w przestrzeni, która
w przyszłości zostanie zmieniona.
O obyczajach
Projektant 3 Maja, Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, zauważa: Gdy ludzie krzyczą: „Ja!”
poprzez szyldy i reklamy swoich sklepów lub lokali
usługowych, fatalną kolorystykę elewacji własnych budynków oraz w formie wypowiedzi zaczynających się
od „Ale moim zdaniem...”, wygłaszanych stanowczo
na wszystkich spotkaniach publicznych, nie wywołuje
to szczególnego poruszenia i gwałtownych reakcji. Natomiast meble miejskie lub wzory wymalowane na nawierzchni ulicy, które chcą się przebić przez tę powódź
egoizmu z komunikatem: „Porozmawiajmy o tym, co
wspólne!”, są kiczem, bezguściem i tandetą. Tymczasem „Żywa Ulica” to dyskusja o wzajemnym korzystaniu z przestrzeni publicznej, której zawsze jest za
mało, żeby spełnić wszystkie żądania. I to dlatego,
od samego początku, nie prowadzimy abstrakcyjnej
rozmowy opartej na atrakcyjnych wizualizacjach, ale
negocjujemy proporcje pomiędzy różnymi formami
zagospodarowania ulicy, którą trzeba uratować. Bo
o to tutaj, nomem omen, chodzi.
* Deyan Sudjic, Język miast, Kraków 2017, str. 261.
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DobraNocka w bibliotece
6 października Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła kolejny rozdział w historii całonocnych imprez
dla aktywnych młodych czytelników. „DobraNocka”
przeniosła zgromadzonych uczestników do wyśnionego świata opowiadań na dobranoc, które zostały okraszone dużą dawką kreatywnych aktywności. Impreza
rozpoczęła się o godz. 18:30, kiedy to przed gmachem
Biblioteki Głównej rozpoczął się pokaz Teatru Ognia
NAM-TARA. Przez kolejne godziny dzieci odkrywały
tajemnice animacji poklatkowej, m.in. dubbingu, teatru
cieni i lalek, pantomimy, a także animacji komputerowej i rysunkowej. Efekt swojej pracy mogli zobaczyć
tuż przed pójściem spać między bibliotecznymi regałami! Zanim jednak mieli ku temu okazję – naprzeciw
wyszedł im Prym Art ze spektaklem „Plastusiowy pamiętnik i palmy”. Podczas prawdziwej dobranockowej
imprezy nie zabrakło również pidżama party, czyli muzyczno-tanecznego szaleństwa w pidżamach, a także
budowania dobrze znanej z czasów dzieciństwa bazy!
Wszystkim atrakcjom towarzyszyła niesamowita scenografia UV, dzięki której DobraNocka nabrała iście
bajecznego klimatu.

II edycja kreatywnego projektu
Fabryka Kreatywnego Biznesu to projekt, który ma zachęcić dąbrowską młodzież do rozwijania
twórczego potencjału, kreowania postaw przedsiębiorczych, współdziałania w grupie oraz zdobywania nowych doświadczeń.
Organizowane w ramach przedsięwzięcia warsztaty,
wykłady i konsultacje, m.in. z przedstawicielami dąbrowskiego biznesu, przygotują uczestników do stworzenia firmy, której działalność zlokalizowana będzie
na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie od listopada
2017 r. do kwietnia 2018 r. w dąbrowskiej bibliotece.
Inauguracja „Fabryki Kreatywnego Biznesu” odbędzie
się 14 listopada o godz. 16:30 w sali audiowizualnej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25).
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Projekt skierowany jest do uczniów dąbrowskich szkół
ponadgimnazjalnych (klasy I i II) i będzie przebiegał pod
merytoryczną opieką Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy będą zdobywali punkty, które zostaną przeliczone na nagrody finansowe, a także wskażą najbardziej przedsiębiorczy zespół.
Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które należy
złożyć w dziale marketingu MBP (ul. Kościuszki 25) lub
przesłać drogą mailową na adres: marketing@biblioteka-dg.pl do 6 listopada br. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Więcej informacji pod nr tel. 32 639 03 01.

KONFLIKT ZWYKŁA SPRAWA
Od listopada w dąbrowskiej bibliotece ruszają
bezpłatne i indywidualne konsultacje z mediatorem
pn. „Konflikt zwykła sprawa”.
Podczas organizowanych spotkań uczestnicy
będą mogli uzyskać informacje na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy już 9
listopada w godz. 15:00-17:00 do Galerii Klubowej
Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Kolejne
terminy spotkań: 23 listopada, 7 i 14 grudnia. Bezpłatne konsultacje będą prowadzone przez Monikę
Urbaniak – Mediatora Stałego (www.urbaniakmediator.pl). Obowiązują zapisy pod nr tel. 503
109 939.
Zapraszamy!
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Jubileuszowe, V Dyktando
Dąbrowskie odbyło się
14 października w sali
audiowizualnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Górniczej.
O tytuł „Pogromcy Byków”
starało się pięćdziesięciu dwóch
uczestników.
W skład tegorocznego jury wchodzili: dr hab. Danuta Krzyżyk – przewodnicząca, językoznawca, pracownik dydaktyczny i naukowy Katedry Dydaktyki
Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; Lucyna Stępniewska z Wydziału Strategii i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego; a także Paweł Duraj – Dyrektor MBP, polonista.
W oczekiwaniu na werdykt jury czas uczestnikom
umilał występ dąbrowskiej formacji tanecznej NO
TALK JUST DANCE działającej przy Szkole Tańca
MARENGO, która pod czujnym okiem trenera – Tomasza Dudka zaprezentowała dwa hip-hopowe układy.
Dodatkową atrakcją był quiz językowy i loteria dla
uczestników z aktywną kartą biblioteczną.
Pierwsze miejsce w jubileuszowej edycji zajęła Joanna Hawełek, kolejne – Marta Kładź i Jarosław
Siedlarz. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami,
książkami oraz gratyfikacją finansową. Uhonorowano również najstarszą pretendentkę do tytułu „Pogromcy Byków”.
Tegoroczny tekst dyktanda sprawił uczestnikom
nie lada trudności, szczególnie za sprawą słowa „instruktaż/rz”, który pisany jest przez „ż” lub „rz”
w zależności od jego znaczenia. Częstym błędem
były również słowa i wyrażenia: „fiu-bździu”, „sczeznę”, savoir-vivre’u”, „śmichy-chichy”, „znikąd donikąd” czy „blamaż”.
V Dyktando Dąbrowskie odbyło się w ramach Festiwalu Kultury ZagłębieWood.
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (211) październik 2017
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Wiadukt i rondo
Dobiega końca przebudowa wiaduktu nad torami
kolejowymi przy al. Piłsudskiego w rejonie ArcelorMittal Poland. Trwają ostatnie roboty związane ze
zbrojeniem terenu. Na koniec października zaplanowano układanie nawierzchni. Wkrótce ruch samochodowy wróci do normy.
Nie jest to ostatnia inwestycja w tym rejonie. Po
spełnieniu procedur związanych z zamówieniami
publicznymi możliwe będzie rozpoczęcie remontu
drogi pomiędzy wiaduktem, a ul. Tworzeń i przebudowa skrzyżowania, które stanie się rondem. Rozwiązanie takie sprawdziło się w trakcie remontu wiaduktu i pojawi się w tym miejscu na stałe.

Nagrody
i wyróżnienia
Kapituła VII Edycji Programu „Samorząd, który
wspiera MŚP” przyznała Miastu Dąbrowa Górnicza
Honorowy Tytuł „Samorząd, który wspiera MŚP”,
natomiast prezydent miasta został uhonorowany tytułem „Lider, który wspiera MŚP”. Znalezienie się w gronie laureatów Programu to potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP, a otrzymanie tak
prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest
wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania
w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają trwały
charakter.
Warto podkreślić, że to niejedyne nagrody przyznane w ostatnim czasie dla miasta. 16 października,
podczas XV Kongresu Miast Polskich i I Kongresu
Polityki Miejskiej, Dąbrowa Górnicza została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania
2012 w dziedzinie gospodarki komunalnej. Z kolei w XV jubileuszowej edycji Rankingu Wspólnoty nasze miasto zdobyło III miejsce wśród miast na
prawach powiatu w kategorii wydatki inwestycyjne.
To wysokie miejsce osiągnęło w rankingu pisma samorządu terytorialnego podsumowującym wydatki
inwestycyjne samorządu w latach 2014 -2016. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
i Instytutu Zdrowia i Demokracji podsumowującego
wydatki jednostek samorządu terytorialnego, które
wykazują aktywność w zakresie polityki zdrowotnej za lata 2006 -2015, realizując inne działania niż
obligatoryjne, uplasował Dąbrowę Górniczą na VII
miejscu.
Dąbrowa zyskała też uznanie w zakresie bezpieczeństwa. Tytuł „Lidera Bezpieczeństwa Narodowego” przyznawany dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa
narodowego i gospodarczego naszego kraju przywiózł
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej,
z odbywającej się w Bielsku-Białej konferencji poświęconej bezpieczeństwu narodowemu.
I na zakończenie nagroda dla mieszkańców –
I miejsce i puchar Marszałka Województwa Śląskiego
w XXIII sportowym turnieju miast i gmin w ramach
IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich organizowanego od 26 maja do 1 czerwca 2017 r.

Anna Zubko
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z pierwszej ręki
88 Dąbrowski NFZ zmienił
siedzibę
Od 23 października br. zmieniła się lokalizacja Sekcji
Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ w Dąbrowie Górniczej. Placówka funkcjonuje już pod nowym
adresem: Dąbrowa Górnicza, ul. Skibińskiego 1.
W nowej lokalizacji Sekcji Obsługi Ubezpieczonych
pacjenci mogą m.in. uzyskać Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (KUZ), Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie
w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
uzyskać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) oraz zweryfikować ubezpieczenie. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00.

88 Pomoc żywnościowa dla
potrzebujących
Przypominamy zainteresowanym, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebującym realizowany jest nadal w Dąbrowie Górniczej. Dzięki niemu najbardziej potrzebujący otrzymują bezpłatnie artykuły spożywcze. Ich dystrybucją
zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt
wydawania żywności Dabrowa Górnicza ul. Legionów
Polskich 85).
Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wynoszącego: dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł (200% wynosi 1268,00 zł) oraz dla osoby
w rodzinie 514,00 zł (200% wynosi 1028,00 zł).
Niezbędne skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych (w godzinach ich pracy) w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Gołonóg – Aleja Józefa Piłsudskiego 2 (I piętro – pokoje
108,109,110,111,112), Ząbkowice – ul. Chemiczna 2
(parter), Łosień – ul. Przedziałowa 1 (parter), Centrum – ul. Skibińskiego 1 (II piętro), Strzemieszyce – ul. Obrońców Pokoju 7, Osoby bezdomne – ul.
Łączna 31.

88 Edukuj i wygrywaj
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział
Wojewódzki zaprasza wszystkich mieszkańców miasta
i regionu na Światowe Obchody Dnia Walki z Cukrzycą.
Obchody organizowane pod hasłem „Edukuj i Wygrywaj” odbędą się dnia 14 listopada 2017 roku w Bazylice
Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi 14. O 16:00 w intencji
ludzi chorych i niepełnosprawnych odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Godzinę wcześniej o 15:00
w salce św. Franciszka będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych.

88 Remont przejazdu kolejowego
W czwartek 26 października, na zlecenie PKP PLK, rozpoczęły się prace remontowe na przejeździe kolejowym
w Strzemieszycach na ulicy Majewskiego. Przez 6 dni
w rejonie przystanku Strzemieszyce Przejazd Kolejowy
I, pomiędzy ul. Akacjową a Sulnem, kierowcy będą musieli poruszać się wyznaczonymi objazdami lub korzystać
z równoległej drogi krajowej nr 94. Ze względu na zbliżające się święto 1 Listopada i wzmożony ruch samochodowy w tym okresie, wykonawca realizujący roboty dla

PKP PLK został zobowiązany do zakończenia prac do 31
października br. W czasie zamknięcia przejazdu, zmienią
się również trasy autobusów linii 84, 634, 984 oraz 903N.
Informacje o zmianach na stronie kzkgop. com. pl

88 Zostań wolontariuszem
Szlachetnej Paczki
Na terenie całego województwa śląskiego poszukiwanych jest 1674 wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i 160
do Akademii Przyszłości. To oferta dla tych, którzy chcą
nie tylko pomagać, ale także rozwijać się i mieć wpływ na
rzeczywistość. Te znane, ogólnopolskie wolontariaty organizowane są przez Stowarzyszenie Wiosna. By się zgłosić, wystarczy wypełnić formularz na www.superw.pl.
Wolontariuszem może być każdy. Poszukiwane są
osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą się angażować społecznie – wiek nie ma znaczenia. Wolontariusze
to zarówno osoby młode, studiujące, jak również osoby
o ustabilizowanej sytuacji zawodowej, które odczuwają,
że praca zawodowa to nie wszystko.
Dlaczego warto? Do Paczki i Akademii ludzie przychodzą i zostają, ponieważ widzą, że niesiona przez
nich pomoc jest mądra i efektywna, a sam wolontariat dopracowany i dobrze zorganizowany. Cenią sobie
doświadczenie bycia w Paczce i Akademii nie tylko za
mądrą i przemyślaną pomoc, ale także za możliwość
rozwoju. Wolontariat w Paczce i Akademii to rozwój,
wpływ społeczno-biznesowy oraz możliwość poznania
wyjątkowych ludzi i stworzenia sieci kontaktów, zarówno biznesowych, jak i przyjacielskich.
Przykładem wieloletniego „związania” z Paczką jest tegoroczny lider Szlachetnej Paczki w Dąbrowie Górniczej,
Jarosław Kanwiszer, który kieruje i organizuje całą akcję
w mieście (kanwiszerjarek@gmail.com). Ogólnopolski
finał wydarzenia planowany jest na 9 i 10 grudnia, tradycyjnie odbywa się w sobotę i niedzielę. Więcej o idei
Szlachetnej Paczki czytaj www.szlachetnapaczka.pl. ls

88 „Ty i ja – artystyczne
spojrzenia”
28 listopada 2017 r., o godz. 17.30 w Klubie Seniora
i Juniora „Manhattan” w Dąbrowie Górniczej (Al. J.
Piłsudskiego 34E/661A), prowadzonym przez Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, odbędzie się wernisaż
wystawy pt. „Ty i ja – artystyczne spojrzenia”. Na wystawie swoje prace przedstawiają dwie kobiety, artystki
o bogatym wnętrzu i dorobku zawodowym, jak i artystycznym. Połączenie nietuzinkowego malarstwa i realistycznie dopracowanych grafik, a także twórczość
tych dwóch artystek posługujących się odmiennymi
środkami wyrazu złapie za serca niejednego odbiorcę.
Tytułowa „TY” to Irena Wiltosińska, z kolei „JA” to
Ewelina Chwałek. Wernisaż uświetnią swym śpiewem
wokaliści z Dąbrowy Górniczej – Alicja Kulik i Rafał
Kozieł.
Zebrała i opracowała: Anna Zubko

Ogłoszenia drobne
•

Sprzedam mieszkanie, ul. Norwida 3, II
piętro, 37 m kw., tel. 502 99 22 55

•

Zajęcia logopedyczno-pedagogiczne dla
dzieci, tel. 505 831 453.

•

Zatrudnię fryzjerkę i kosmetyczkę
w salonie urody w Dąbrowie Górniczej,
umowa o pracę, tel. 530 640 590.

88 Mezalians z pierwszą płytą
Fundacja „Wygrajmy Razem” po ponad roku starań,
wydała płytę zespołu Mezalians Art pod tytułem „Razem łatwiej”. Płyta jest spełnieniem marzeń zespołu,
który powstał na okoliczność Festiwalu Twórczości
Osób Niewidomych „Widzieć Muzyką” w Bytomiu Odrzańskim. Formację stanowią wokaliści współpracujący z dąbrowską organizacją wspierającą artystów z całej
Polski.
Pomysłodawcą zespołu Mezalians Art jest Łukasz
Baruch, dąbrowski wokalista, animator życia kulturalnego i prezes Fundacji „Wygrajmy Razem”. To on
stworzył duet z Grzegorzem Dowgiałło z Chojnowa
– niewidomym kompozytorem, aranżerem, autorem
tekstów, multiinstrumentalistą, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Z tego artystycznego
mezaliansu, pasjonata z profesjonalnym muzykiem,
narodziła się nazwa grupy, którą dzisiaj stanowią: Karolina Żelichowska i Łukasz Baruch (oboje z Dąbrowy
Górniczej), Iwona Zięba (Kraków), Przemek Cackowski
(Grudziądz), Grzegorz Dowgiałło (Chojnów), Mariusz
Trzeciak (Wrocław). Na płycie znalazły się utwory autorskie Grzegorza Dowgiałło, Łukasza Barucha i Przemka Cackowskiego, a także covery w nowych i czasem
zaskakujących aranżacjach Dowgiałły.
Płyta grupy wokalnej Mezalians Art została wydana
przy finansowym wsparciu Gminy Dąbrowa Górnicza
i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Stanowi
gadżet promocyjny, nie jest przeznaczona na sprzedaż,
można ją otrzymać podczas wydarzeń artystycznych
realizowanych przez Fundację „Wygrajmy Razem”. Nagrań z krążka będzie można niedługo posłuchać na oficjalnym kanale You Tube Fundacji.
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Nasze grodzice
na Stadionie Śląskim

Nasza
stal,
Twój
świat
Stadion Śląski jest
jednym z najbardziej
rozpoznawalnych
stadionów w Polsce
i jednym z najbardziej
identyfikowanych
z regionem obiektem
sportowym,
rekreacyjnym
i kulturalnym.
Stadion Śląski został otwarty 22 lipca 1956 roku.
Określany mekką polskiego futbolu, gościł reprezentację Polski w 55 oficjalnych spotkaniach. Przez wiele
lat funkcjonował jako stadion narodowy dla polskiego piłkarstwa. Grało na nim wiele gwiazd światowego
formatu m.in. Pele, David Beckham czy Cristiano Ronaldo. Finiszowali na tym stadionie kolarze uczestniczący w Wyścigach Pokoju.
W pierwszej dekadzie XXI wieku Stadion Śląski stał
się najpopularniejszym miejscem organizacji koncertów światowych gwiazd muzyki w Polsce. Wystąpiły
tutaj takie zespoły, jak U2, The Rolling Stones, Genesis, Metallica, Iron Maiden, The Police.
Niedawno zakończyła się gruntowna modernizacja
stadionu. 325 ton grodzic dostarczonych przez ArcelorMittal Poland wykorzystano do zabezpieczenia
wykopów pod zbiornik retencyjny oraz zabezpieczenie wykopów w rejonie płyty boiska. Po modernizacji obiekt jest w stanie pomieścić 54 378 widzów na
miejscach siedzących oraz ponad 85 000 osób podczas
koncertów. Obecnie to największy polski obiekt lekkoatletyczny klasy I IAAF.
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sport

Odkrywamy talenty
Rusza nowa odsłona konkursu „Dąbrowskie Talenty 2017”
skierowanego do uczniów dąbrowskich szkół.
Dzięki różnorodności dziedzin, każdy znajdzie formę
przekazania swoich umiejętności i emocji. Zgłoszenia
w konkursach: muzycznym, tanecznym, plastycznym i fotograficznym przyjmowane będą do 15 listopada. Przesłuchania w konkursie muzycznym i tanecznym odbędą się
w Pałacu Kultury Zagłębia w dniach 27 i 28 listopada, a finał oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu
30 listopada. Po szczegółowe informacje odsyłamy na naszą stronę internetową www.csir.pl.
Poza atrakcyjnymi nagrodami, wybrani laureaci
konkursu zaprezentują swój repertuar na scenie 3 grud-

nia, podczas imprezy charytatywnej „Graj i Pomagaj”
w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”. Tam też
odbędzie się wernisaż i aukcja prac plastycznych oraz
nagrodzonych fotografii, z której dochód zostanie
przekazany na dofinansowanie „zielonych kolonii” dla
uczniów dąbrowskich szkół, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Organizatorami konkursu są Centrum Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Związku Orła
Białego.
Agnieszka Jarząbek

Udany start
Trzy wygrane w czterech meczach, w tym
zwycięstwo nad mistrzem Polski. Tak przedstawia się bilans występów koszykarzy MKS-u Dąbrowa Górnicza na początku rozgrywek.

Podopieczni Jacka Winnickiego sezon 2017/2018
rozpoczęli od pokonania u siebie srebrnych medalistów, Polskiego Cukru Toruń. W kolejnym starciu byli lepsi od Kinga Wilków Morskich Szczecin.
Trzeci, tym razem wyjazdowy mecz, zakończył się
wygraną gospodarzy, czyli Trefla Sopot. Powrót do
hali „Centrum” okazał się równocześnie powrotem
na ścieżkę zwycięstw. Smak tego triumfu jest wyjątkowy, bo po zaciętym, wyrównanym i pełnym
emocji starciu dąbrowianie pokonali mistrza Polski, Stelmet Zielona Góra. Było to zresztą trzecie
zwycięstwo z rzędu w konfrontacji tych drużyn.
W najbliższym czasie drużynę z Dąbrowy czekają
mecze na wyjazdach, gdzie zmierzą się z Polpharmą Starogard Gdański i Miastem Szkła Krosno. Na
własnym boisku MKS zobaczyć będzie można 12
listopada, kiedy podejmie AZS Koszalin. Początek
spotkania o godz. 18.
PK

Czekają na
zwycięstwo
Dąbrowskie siatkarki rozpoczęły nowy sezon.
Mają za sobą dwa mecze, w których musiały
uznać wyższość rywalek.
W sezonie 2017/2018 kibice oglądają odmienioną
drużynę, bo z dawnego składu pozostały tylko trzy zawodniczki. Aktualnie na pozycji rozgrywających występują Ewelina Tobiasz i Agata Michalewicz, atakujące to
Aliona Martiniuc i Aleksandra Lipska, przyjmującymi
są Marta Ciesiulewicz, Sanja Trivunović, Patrycja Polak
i Anastasja Baidiuk, środkowymi Aleksandra Sikorska,
Barbora Purchartova i Simona Dreczka, a libero Kinga
Drabek i Kamila Colik.
Sztab szkoleniowy tworzą: Magdalena Śliwa (pierwszy
trener), Ireneusz Borzęcki (asystent), Piotr Karlik (trener
ds przygotowania motorycznego), Rafał Zając (statystyk),
Magdalena Barańska, Adam Korecki (fizjoterapeuci).
W pierwszym meczu, przed własną publicznością,
MKS uległ po tie-breaku Muszyniance Muszyna. Niepowodzeniem zakończyła się też wyprawa do Piły, gdzie
dąbrowianki przegrały do 0. 28 października, o godz.
17 w hali „Centrum”, podejmą Pałac Bydgoszcz. Dla
drużyny z Dąbrowy spotkanie będzie szansą na zanotowanie pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie. PK
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w Dąbrowie Górniczej

POLECAMY
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK

11.11

KONCERT Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI -

g. 18:00

DZIAŁO
SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

w Dąbrowie Górniczej

REPERTUAR

Słoneczniki 2017

palac.art.pl

26.11

Lilka, cud miłości

g. 17:00

SPEKTAKL -

Paulina Holtz, Magdalena Zawadzka, Krystyna
Tkacz i Joanna Żółkowska w pięknym spektaklu
w Dąbrowie Górniczej
opartym na wspomnieniach poetki Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Nie zabraknie
humoru, tajemnic, miłości, pasji, zdrady i wróżb.

październik - listopad 2017
- SALA TEATRALNA

- SALA KAMERALNA

- PIWNICA TEATRALNA

- INNE

Piętnasty

to nagroda wyjątkowa, bo przyznają ją
rodzice. Dziękujemy, że jesteście z nami!
Pałac Kultury Zagłębia w plebiscycie portalu
CzasDzieci.pl otrzymał nagrodę w kategorii
„Ruch” za zajęcia z „Tańca ludowego”.
Dodatkowo zdobyliśmy aż 7 nominacji m.in.
za zajęcia szachowe, filmowo-kabaretowe
i ferie z filmem.

DeBeŚciak

czyli Dąbrowska Ściema Kabaretowa

- 10 LAT KINA KADR

27, 28, 29
października
0 7. 1 1

Kawa z Gwiazdą - Marek Siudym

g. 17:30

SPOTKANIE -

10. 1 1

Powróćmy jak za dawnych lat
Julita Kożuszek-Borsuk

g. 18:00

10. 1 1

g. 19:00

26.10

Romeo i wJulia
| spektakl
Dąbrowie Górniczej

g. 19:00

27-31.10

Biegacze

g. 17:00

27-31.10

Człowiek z magicznym pudełkiem

g. 19:30

02-08.11

Łagodna

g. 17:00

02.11

Ziemia Obiecana | klasyka kina

g. 19:00

03-07.11

Młynarski. Piosenka finałowa

g. 19:30

09.11

Mania. Historia pracownicy fabryki
papierosów | film z muzyką na żywo

g. 19:00

16.11

Opętanie | spektakl

g. 19:00

18.11

Chłopiec w skorupce i inne
filmy krótkie

g. 15:00

RECITAL - DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

Strofy z PIWNICY
KONCERT BRZOSKA/MARCINIAK -

Poezja wychodzi z podziemi! W nowym cyklu na deskach
Piwnicy Teatralnej wystąpią poeci, muzycy, happenerzy, twórcy
próbujący łączyć literaturę z muzyką, performancem i teatrem.
To wyjątkowa okazja, by poznać nowe interpretacje znanych
utworów i zbadać pogranicza literatury.

10. 1 1
-31.12

- KINO DZIECI PREZENTUJE

Przed Świtem - Nadia Świerczyna
GALERIA SZTUKI -

W moim życiu od zawsze przenikały się dwa
światy - muzyka i malarstwo - Nadia Świerczyna.
Emocjonującą wystawę otworzy wernisaż
10 listopada o godz. 18:00. Dopełnieniem
wystawy będą atrakcyjne warsztaty.

w Dąbrowie Górniczej

g. 16:00

Tajniki Muzyki - Tanecznie
z zespołem Maes-Trio

23.11

Jowita Budnik | spotkanie z aktorką

g. 19:00

KONCERT RODZINNY -

16.11

PIWNICA - Daniel Spaleniak

30.11

Bestia | film z muzyką na żywo

g. 19:00

12.11

g. 18:00

KONCERT -

Daniel to 24-letni artysta, który tworzy muzykę
z pogranicza rocka alternatywnego, folku,
bluesa. Jak sam o sobie mówi - jest człowiekiem,
który lubi grać na swojej gitarze. Utwory z jego
dwóch płyt, Dreamers i Back Home, usłyszymy
na małej scenie Piwnicy Teatralnej.

16.11

g. 19:30

Szafa Dzieciaka
jesienny szafing dla małych ludzi
Ubrania, akcesoria, zabawki - na 80 stoiskach
można było znaleźć wszystko, czego
potrzebują najmłodsi. Ponadto różnorodne
atrakcje w postaci warsztatów, spektakli,
seansów filmowych, koncertów...
Do zobaczenia na wiosnę!

LemON - TU/Etiuda zimowa
KONCERT -

23.11

g. 18:00

3 0. 1 1

g. 19:00

PIWNICA - Bobby The Unicorn
KONCERT -

Solowy projekt Darka Dąbrowskiego to ciekawa kompozycja, w której
pierwsze skrzypce gra sprzęt... używany, stary i niedoskonały.

Kino KADR 16 października 2017 r. świętowało swoje
10. urodziny! Podczas spotkania urodzinowego nie zabrakło
wiernych przyjaciół kina, odśpiewania tradycyjnego Sto lat!
i - oczywiście - tortu. Kawałki urodzinowego wypieku rozdzielamy
do końca listopada w postaci spotkań i projekcji specjalnych
m.in. z muzyką na żywo.

Gala Sylwestrowa

Grażyna Brodzińska & Marcin Jajkiewicz
31 grudnia 2017 - godz. 21:30
Sala Teatralna
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Strofy z PIWNICY | Psie Lico
Za nami pierwszy koncert nowego cyklu.
Na scenie Piwnicy Teatralnej zespół Psie Lico
porwał publiczność niezwykłą kombinacją
punka, rocka i poezji śpiewanej. Kolejny
koncert z cyklu już 10 listopada.

